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19 3 7 BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 
30 kupona mukabil bir 
cilt (300) !turuştur. 

lt, kupona mukabil bir 
cüz 7~ kuruştur. 

Şaki Seyit Rızanın 
ele gecirilmesi artık 
bir gün meselesidir 
Çapulcular 
1 eslim 
Oldular 

1uncelinde 
Madenler 
Kesfedildi 

' 
Tuncelinde Asayiş Artık 

Tam Teessüs Etti 

Fen Adamları Tetkikler 
Yapıyor, Yollar Açıllyor 

Elaziz, 24 (T AN'ın hususi muhabirinden) -
Memleketimize ait hadiseleri ecnebi gazetele
rinin mübalağalı göstermelerinden daima şi
kayet ederiz. Fakat bir Türk gazetesi, dikkat
sizlik ve noksan malumat yüzünden bu hatayı 
yaparsa bundan dolayı teessür duyınamak im. 
kansızdır. lstanbulda çıkan bir sabah gazete
sinin Dersim isyan mıntakası hakkında ne.tret
tiği harita tamamile yanlıştır. 

Tuncelie bağlı Plümür, Çemİfgezek, Pertek, 
Ovacık kazalarında asayişi bozacak hiçbir 

Elaziz, 24 (T AN'ın hususi muhabirinden) -
Takip müfrezelerimizin Tuncelinde takileri 
tedip hususunda girittiği hareket sona ermek 
üzeredir. Şu dakikada Tunceli vilayetimizde 
en geni• manasile, bir imar, terakki ve temdin 
hareketi devam etmektedir. Sarp dağlar, yal
çın kayalar parçalanarak muntazam şoseler 

vücude getiriliyor. Yeni binalar kuruluyor, 
merkezden gelip Tuncelinin dört köfesine ya
yılan ilim ve fen adamlarımız ziraat, iktısat ve 
coğrafya tetkikleri yapıyorlar. 

lıadise olmamıştır. j 
Nazimiyenin N a y d ar i n Maz

girdin Mahmut, Hozat'ın Sin nahiye. Turk • Irak 
Dostluğunun 

.. ... _ 1-!. .. ı! 

leleri olmuştur. Bu arın da çogu si
lahlarını getirerek teslim etmişlerdir. 
Elebaşı vaziyetinde olan suçlular kor 
karak geriye çekildiler. Fakat bunla. 
nn kurtuluş imkanları yoktur ve ya
kında teslim olmaları beklenmekte
dir. T ezahurleri 

' Serkeşler ' 
Serkeşlik etmiş olanlar şunlardır: 

Sin nahiyesinde Abbas uşağın. 

dan Bahtiyar Kırgan, Haydaran
dan Arilli Mahmut avenesiyle bir· 
ınrte ~pulculuğa i5tirak etmi.5ti. 
Fakat Yusuf han grubu hareket 
ba§larken kamilen teslim olmuştur. 
Burada iki aşiret yaşıyor: 1 - Yu. 

. -

lf Han, 2 - Deneman ruıiretleri. 
:Yusuf hanltlar silahtan tamamiyle 

tecrit edilmiş bulunuyorlar. Deneman 
h suçlular geri çekilmişlerdir. 

Şakilerin sayısı üç yüzü geçmi
yor. Çapulcu sergerdelerin sayısı 

da altıdır: Abbas uşağı reisi Seyit 
Rıza, Baydaran reisi Agaplı Kaı
mer, Deneınan reisi Cebrail, Yusuf 
han reisi Rosnakiı Kamer, Balıti. 
)'ar aşireti reisi Şahin. 

Bahtiyar aşireti çapulculuğa ka
ınUen iştirak etmiştir. Fakat bun
lar arasında birçoğu başl<a suçlar. 
dan dolayı takip ediliyordu. Ku
reyşa.n a§ireti reisi Hisso da şakL 
ler arasında bulunuyor. 
Fakat bunlardan Rosnaklr Kamer, 

tlenemanlı Cebrail, Yusuf hanlı Ka. 
ltıer ve Hisso ile Bahtiyarların reisi 
Şahin tevkif edilmişler, Elazize geti
l'ilıni~lerdir. Seyit Rızanın teslimi bir 
gün meselesidir. 

Ne diyorlar? 
Bu serkerdelerle görüşmiye mu

l'affak oldum diyorlar ki: 

Dost frakın Başvekili 
B. Süleyman Hikmet 

Hariciye ve 1ktısat Vekillerimiz 
şu dakikada Bağdadda bulunuyorlar. 
Vekillerimizin bu ziyareti, komşu 
dost Irak ile Türkiye arasında yeni 
dostluk tezahürlerine yeni bir vesıle 
daha meydana getirmiştir. Bu hu
susta son gelen tafsilat üçlincü say
fadadır. 

Beş kişi öldü 
On dokuz yolcu 
Yaralandı 

"- Biz hükumete mutiiz. Bu 
devlete karıı hizmetlerimiz çok
tur. Büyük Harpte ve Şeyh Sait 
iayanında hükumete milis olarak 
)'ardım ettik. Şekavet edenler, 
Qc/i suçlardır. Bunlar köylerinin 
)'cnıında karakollar kurulmasın

dan korkarak bu karakolları u
~hlaştırmak i.çjn---; ·b*!": ~«Nliete 
Jleltenmişler, bu fe'nalı&ı .• ~1iJiaP, Adana (Hususi) - Mersinde şoför 
etrnisle d' . . · .. :'- -~ "..,':"-~ . Ktmale ait bir yolcu kamyonu Er-

. r ır.,, ~·· ' "'-"' .. ~· k 'd . d Yusuf H R. · · K -~ diy ~ -k·· .. ınena a gı erken Göicbelen cıvarm a an. eısı am.,,~ o~ . . '"-. .._ . ,. 
"- B · • btf (; i.,;_ -.. • .. ~~aıl'lanmış, yolculardan beşı ol-

u ışt . . _çare. u~~I'\. 0 •• ıtf'l.:·~ dokuz kişi de yaralanmıştır. 
)ernedim. 0nu1"-için -iliJlet beni '~Wr muavini Ahmetle Ermena.k ta-

rı;., -. . '• 

1 

Bu tetkikler neticesinde çok kıy
metli maden suları bulunmuştur. Bu 
sular arasında Vişi ayarında bir ma
ri<>n ~uvn .da:.Jı;eşfedilmiştir. Bu hıiva-
lıde yapılan m"Iaen araştrrmalarının 

da çok müsbet neticeler verdiği bildi. 
riliyor. 

Teslim olan aşiret mensupları bu 
ümran işlerinde sevine sevine çalışı
yorlar. Bu itibarla vaziyet çok nor

I maldir. Bu şakavete iştirak etmiyen 
Haydaranın Tacmolu Hızır, Denema· 

. nm Hozmerek1i Hasan, Bosfanın Vo· 

narıç, Abbaslarm Rehber, Bahtiyarın 

Rotan grupları medeni bir in. 

san huzur ve sükfıniyle işleri başın

dadır. Seyit Rızanın yeğeni Rehber, 
Elazize serbestçe gelip gidiyor. Şaıki 
lerden temizlenen köylerde şu daki 
kada; evvelce sergerdeler tarafından 
kandırılan cahil halkla askerlerimiz 
beraberce Tunceli vilayetimizin kal. 
kınması için emek sarfediyorlar. 
Burada bulunan Tunçeli Umumi mli 

fettişi General .Abdullah Alpdoğan 
şu günlerde müşavirlerile beraber 
Tunceline gidecek, teftişler ve tetkik 
!er yapacaktır. 

l hı acatımiz 
15 Milyon 
Çoğaldı 

Ankara, 24 (A.A.) - Bu yılın i

kincikanun, şubat, mart, nisan ayla
n içindeki dış ticaretimiz etraf rnda 
bize verilen malumata göre, bu dört 
ay zarfında memleketimize yapılan 

ithalat 1936 nm ayni ayların içinde. 

ki ithalata nazaran 1.868.465 lira bir 
artış ile 29.255.222 liraya, ihracat ise 
1936 nın ayni aylan ihracatına naza

ran 15.889.609 lira bir artış ile 44 
milyon 508 bin 770 liraya varmış bu 
lunmaktadır. 

1937 nin bu ilk dört ayına ait it
halat ve ihracat kıymetleri arasında 
ki fark ise, ihracat lehinde olmak ü. 
zere 15,253,495 liradır. 

Ithalatrmızuı umumi kıymetinin 

49.96 sım teşkil etemekte olan 12 
milyon 568. bin 246 lira ve ihracatı
mızın umumİ kıymetinin de 50,16 sr
nı teşkil eden 22.327.846 lira ile Al

elmekte, Amerika 

Midyat Midyat Petrol Vaziyeti. 
Petrol 

. Araşllrma 

Faaliyetinden 

Hakkında En Son 
Malumatı Veriyoruz 

Kuyudan çıkan 
Petrollü Gazla 
Makineler işliyor 

Memleketimizde, Midyat civarında petrol 
bulunduğu hakkında birkaç gün evvel haberler 
çıktı, sonra haberlerin arkası kesildi. Petrol, 
bir memleket için can damarıdır. Sanayi haya .. 
tımız, münakale sisteminin geni,Iemesi, askeri 
faaliyetler ve harp, makineli ziraat için buna 
hudutsuz ihtiyacımız vardır. Bütün vatandaş
lar da ilk duyulan haber hakkında elbette me
rak duyuyorlar. Ba.şgösteren ümilterin sonu 
çıkmadı mı, ne oldu? Son vaziyet nedir? 

Bu tabii merakı halletmek için esaslı tahkikata 
giriştik. Muhtelif kaynaklardan bir araya getirdiği
miz malUmat şudur: 

Petrol sondajı işi çok çetin bir iştir. Büyük tecrü .. 
beye ve itinaya lüzum gösterir Delik derinleştikçe 

içine boru yerleştirmek, çimentola

. Türk topraklanndan fışkrran ve 
derhal muharrik kuvvet hizmetini gö
ren petrollu gazlar. (kenarda gördü
ğünüz usta işçi Midyat halkındandır. 
Bir iki sene evvelki kıyruetf ve geçin· 
m.- ...,.,.ıJ' çı;ı Kol"k ;ı-.rindeld vatan .. 
daşlara benzedJğl halde yeni Hrtısadi 
hayatın ilk adımda bile ne farklar 
yaptığına dikkat ediniz .. ) 

Vagon 
Fabrikası 

Kuruyoruz 
Ankıı.ra 24 (TAN :ınuhabirinden)

Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya, Tem
muzun yirmi üçünde Isveç ve Alman
yada tetkik seyahati yapmak üzere 
şehrimizden ayrılacaktır. Vekilin ya
nında Vekaletin bazı umum müdür
lerile hususi kalem müdürü Bay Ne. 
cati bulunacaktır. Vekil gittiği yer
lerde bilhassa lokomotif ve vagon 
fabrikalarını gezecektir. Türkiyede 
kurulması kararlaşan lokomotif fab
rikası içinde bugüne kadar 9 ecnebi 
firma hükfunete teklifte bulunmuş-
tur. 

Petrol Arama Direktörü 

Cevat Eyüp T aşmen 

Tahran Elçiliği 
Ankara, 24 (TAN) - Tahran el· 

çisi Bay Enisin Hariciye Vekaleti u
mumi katipliğine getirileceği ve Ma
nisa mebusu Hikmet Bayurun da 
Tahran elçiliğine tayin edileceği söy 
lenmektedir. 

Hatayda Türk~~~ 
Karşı Tecavüzler 
Devam Ediyor 

'.Adana, 2.4 (TAN Muhabirinden) - Tepeden tırnağa kadar silii.hlı 
olan bedevı Araplar, Vataniler tarafından teşvik edilerek Hatayda 
Amik ovasına yerleştirilmişlerdir. Bu havali şimdi bunların istilası 
altındadır. Bunlar yağmacrlık yapryorlar. Ankaraya giden Hatay ta
zim heyetinden Mehmet Dervişin Antakyadaki evine Vatanilerin teş
vikiyle taarruz edilmiş, elektrik telleri kesilerek eve bomba atılmış, 
silahlar sıkılarak bütün camlar kırılmıştır. Hatayda mahalli hlikfımet 
Türklere ait harmanlara vaz'ryet etmiş ve zahire nakliyatını da yasak 
etmiştir. Buğdayın pahalanmasını protesto için Antakya hükfımet da
iresi önünde yüz kadar Alevi ve Rum kadını nümayiş yapmışlardır. 1 

Hatay halk mümessilleri reisi, Amik ovasında Türk köylerine karşı 
yaprlan yağmacılıkları protesto etmiştir. Mahalli hükumet, mümessi
le, bedevilere, dağlarda dolaştıkları için kendilerini hayvandan koru. 
mak maksadiyle silahlı gezme müsaadesi verildiğini söylemiştir. 
Antakyanın Cum köyünden Recep adında bir Türke müsellii.h Va

tani avenesi tarafından hücum edilmiş, ölüm halinde yaralanmıştır 
tktısat Vekili Celil Bayar ile Sümerbank Umum Müdürü Nurullah 

Esattm Bağdat dönüşünde Hataya uğrryacakları ve orada tesis edilen 
İş Bankası şubesini görecekleri haber veriliyor. 

mak icap eder. Bazan hiç beklenmez 
engeller karşrsmda kalınır. 

Ufki harekette saattP. yüzlerce ki
lometre gidildiği bu devirde, tabiatin 
sırlarım anlamak için derinliklere 
daldırdığımız büyük bir sondaj ma
kinesin in bugünde vardığı en !:ıüyük 
sürat otuz metredir. Bazen bütün 
bir ayda otuz metre derine gidildiği, 
bazen günde süratin bir metreye in .. 
diği görülmtişttir. 

% 90 VE % 1 O iHTiMALLER: 

Petrol arama direktörü Cevat E· 
yüp Taşmen, işinin tamamile sahi
bidir. Kolumbiya üniversitesinden 
maden mühendisi olarak çıktıktan 

sonra harp ve mütareke yüzünden 
memlekete gelememiş ve Amerika 
ve Meksilı::ada yirmi sene petrol son
dajı işlerinde filen çalışmıştır. Mem
leketin her yerini gezdikten sonra 
bir yer seçmiş ve orada büyük mik
tarda petrol bulunabileceğine zahiri 
alametlere bakarak hüküm vermiş
tir. Amerikadan gelen tanınmış bir 
geoloğ bu hükmün aleyhinde bulun
muştur. Kimin haklı olduğu Cevat 

1 

Eyüpten sorulunca şu cevabı ver 
miştir: 

- Neticede yüzde doksan Ameri
kalı haklı çıkabilir. Yüzde on ben 
haklı çıkabilirim. Yani harici alamet 
lerin verdirdiği hükmün tahakkuk 
etmesine ancak yüzde on ihtimal 
vardır. Fakat yüzde on gi!li bir ihti
mal karşısında sondaj masrafı göze 
alınır. 

Cevat Eyübün mesuliyeti çok ağır. 
dı. Herkes petrol sondajlarının gti;
lüğünü bilmediği için yüzbinlerce, 
belki de milyonlarca masraftan son· 
ra petrol bulunmazsa insan kudreti
nin haricindeki gayretlerine rağmen 
Cevat Eyüp, milletin gözünde mah· 
cup mevkie dlişeeck, kendisine bir 
çokları milletin parasını heba etmi· 
ye sebep olmuş bir adam gözile ba
kacaktı. 

Bin türlü müşküller iı;inde bin met 
reye kadar kazılan ilk kuyuda arazi .. 
nin petrole yabancı olmadığına dair 
emareler görlilmüş, fakat petrol bu
lunmamıştır. 

nk kazılan bir kuyuda derhal pet 
rol bulmaık, zaten büyük ikramiye 
düşmesi gibi bir şeydi. 10, 15 kuyu 

(Arkası 10 uncuda) 

Ramizin Şaheser 
Bugün çıkan KARIKATOR'de Ra 

mizin Dersime ait eseri mizah 
şaınlığma örnek oldu, ve KARIK.A: 
TüR bu sayısı ile Türkiyenin yegan 
mizah gazetesi olduğunu bir ke 
daha isbat etti. 

....-- - - - - - - - -~- - -UF4>-4>-4>~MWL..&) 
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BağdaJ mektubu: 

Irak Mecelleyi Atıp 
Medeni Kanunu 
Kabul Ediyor 

Bağdad, (TAN muhabirinden) - Irakta son birkaç sene zar
fında adli sahada inkılap yapılması ve kuvvetini din kaynakların

dan alan_ mec~ll.eden .a.y~ılarak Tü~kiyenin kabul ettiği Medeni Ka 1 
nuna dogru gıdılmesı ıçın kuvvetlı bir cereyan vardır. Irak mü
nevverleri, bugünkü kanunların ihtiyaçlara cevap vermekten çok 

1 

uzak olduğunu ileri sürerek adliye müessesesinde yeni bir niza
mın hakim olması lüzumunu hararetle müdafaa ediyorlar. Bilhal'
aa Irak Ceza Kanuqlarına hücum etmiyen bir fert yoktur. 
Çünkü bu kanunlar, lrakın sukutu 

~nasında işgal ordusu tarafından 

memleketin kanun seciyesi düşünül 
meden harp zaruretleri gözönünde 
tutularak iptidai mUstemlekelerin 
örf ve adetlerine uygun bir şekilde • 
tanzim edilmiş ve bugünün şartlari
le taban tabana zıttır. 
Irak, işgalden mandaya, mandadan 
istiklale doğru ilerlemiş olduğu hal
de ceza kanunları eskisi gibi kalmış
tır. Bugün başlı başına bir devlet 
olarak milletler arasında yer alan 
Irak hükumetinin adalet müessese
lerinde hala işgal devrinden kal -
ma kanunlar hakim bulunmaktadır. 

Hukukçular, istisnasız bir şekilde 
bütün Irak kanunlarının tadili Iüzu
munu, Türkiyenin kabul ettiği gibi 
bir medeni kanunun kabulü zarureti
ni ileri sürüyorlar. Kanunları değiş
tirmek hususunda daha evvel bazı 
teşebbüslere girişilmiş, fakat müs
pet bir netice elde edilememitşir. 

Irak Mebu•an Mecli•inde 
Mebusan meclisinin son celsele -

rinden birinde, Irak adliye bütçesi -
nin müzakeresi münasebetile, Iraklı 
mebusların adli saha.da neler düşün- Irak Adliye Nazırı 
düklerini öğrenmek için elime gü- B. Salih Cebir 
zel bir fırsat geçti. O gün adliyenin 1 . . . 
bütçe müzakeresi yapılacağını bildi- tırdıkt~.n sonra, n_ı~hkemelenn, nazır-
ğim için erkenden meclise gittim. lann nu~.uz ve tesırı altında~ ~uz:ta:ıl· 

ık, parleman polisleri "TAN" ga- mal~rı luzumunu ve t~~ bır ıstıklale 
F.etesinin muhabiri olduğumu öğren- sahıp olmaları zaruretını .. bey~ ~dL 
miş olamalılar ki ısrarla aradıkları yorlar ve kanunların kohne hüküm. 
hüviyet varakası~ı b.ile sormadılar leri ihtiva ettiği cihetle tadillerini ve 
Gazetecilere ayrılan locaya girdiği~ d~~a .d.o~su medeni bir kanunun ted 

k 
'f b' s1 kta k 1 b 1 vınını ıstıyorlar. n, esı ır me e ş a a a ı- . .. . ~·l k 1 t c 

1 
. h . Bu arada bır mebus şunları soyledi: 

ıı;•.T ~ arşı_aş ım. e senın e. emını- "-Arkadaşlar, artık mecelle ve 
yetlı olacagı anlaşılıyordu. Bır ta - f kıh h'' küml ·ı aı· .. 1 

f 
. b' . . - ı u erı e a ıye muessese e· 

ra ta Deyli Ekspres muha ırı dıger rinde 1., ·· k ' · t' 
taraft T · h b' · d ki '!# gorme zamanı geçmış ır. 

1 le k
a aymıs1 mdu ayın. yanınt radu- Mahkemelerimiz bu yüzden çok karı. 

er onuşuyor ar ı. erıme o u • k k 
önm .. 

1 
· · ta re pos şı ararlar vermiye mecbur oluyor 

e- zaman soz erının yya - Adal t .. . . ·d· 
talarının süratine ve bugün yazdık- . . e muesseselerınde bır anarşı ıı 

bir mektubun iki gün sonra gıdıyor. Fıkıh hükümlerinin çok karı. 
ndra gazetelerinde intişar ettiğine şı.k.oluşu kararların asrın adalet te~ak 

olduğunu anladım. Ne kadar kisıne uymıyan manzara arzetmesıne 
•-1•1 ·· t" ' B' ·m lstanbul .. sebep oluyor.,, uz;u muş um. ızı a gon • 
:derdiğimiz mektuplar ancak beş, al- Bu sözlere meclisteki iki hoca şid. 

gün sonra gidebiliyor. Daha gari- detle itiraz ettiler. 
Istanbuldan Bağdada posta üç Bu sırada Adliye Nazırı söze ka-

. de geldiği halde buradan Istan- nştı: 
a beş günde varıyor. Bu teahhür "-Arkadaşlar, dedi, hükılmet, ka

nunların kifayetsizliğini görerek me. 
deni bir kanun tanzimine karar ver. 
miştir. Arkadaşlardan bazıları dini 
hissiyata kapılıyorlar. Hükumetin ha
yırlı bir teşebbüsüne engel olmak is· 
tiyorlar. Bir arkadaş "Kur'anda yaş. 

tan kuruya kadar herşey vardır,, de· 
di. O arkadaş üzülmesin vazedeceği
miz medeni kanun, yaştan kuruya ka
dar tahdit ettiği sahanın içindedir. 
Mademki onda herşey vardır, kanunu 
mederu de oraya dahil demektir. 

eden ileri geliyor? Bu gecikmiye 
mana veremiyordum. Bir ara 

ndi kendime düşündüm: 
- Acaba, dedim, Türk hükılmeti, 
kla anlaşarak sivil tayyarelerle 
ğdat, Musul ve Diyarbekir ara • 
da bir posta servisi ihdas edemez 

l? Hiç olmazsa bu sayede, biz de 
iki gün içinde Türkiye ile Muha

edemez miyiz ?i 

M ebu•ların açık tenkitleri 
karfııında 

Meclis salonu mebuslarla dolmuştu. 
celsenin açıldığını bildirdi. M<:· 

heyecanla müzakerenin başla.. 
bekliyorlardı. Reis. mutat me. 

den sonra: 
- Efendiler, dedi, adliye bütç:-si

müzakeresine başlıyoruz. Söz isti. 
var mı? 

Bu kanunu, aziz komşumuz Türki. 
ye de kabul etmiştir. Maddelerinde ts. 
lamlığa mugayir hiçbir hüküm görül
memiştir. Sarıklı arkadaşların dema
goji silahından istifade ederek hükiL 
metin müsmir bir teşebbüsüne mani 
olmıya kalkışmalarını ancak ihanetle 
tefsir ederim. (Alkışlar, bravo sesle. 
ri) Artık bu bahis kapanmalıdır. 

Çö.vler 
Denıze 
Atıimıyor 

Sirkeci ile Florya Arasında 
Elektrikli Tren lş~etileCek 

lıtanbul yakasrnda Bakır
köy, Eyüp, Fatih, Eminönü 
ve Anadolu tarafında Vıkü
dar ı:e Kadıköy kazalarının 

Bunun İçin 
Tetkikler 
Yapılıyor 

çöpleri hala denize dökül
memekte, yalnız Beşiktaş ve 
Beyoğlu cihet/erinin çöpleri 
denize atılmaktadır. Beledi
ye, Beşiktaş ve Beyoğlu ha
riç olmak üzere diğer kaza
ların çöplerini denize dök
memeyi kararlaştırmıf, la
kat son bir tecrübe olarak 
Haziran sıcaklarında da bir 
kere vaziyetin tetkikine ka
rar·• vermişti. Belediye, Os
küd arlıların şikayetlerine 

rağmen, çöplerin muhtelif 
yerlerde kurulan i•ta.yonla
ra dökülmekle taallün etmi
yeceği ve sinek üretmiyece· 
ği neicuine varmıf tır. Yal
nız Beşiktaf ve Beyoğlu ka
zalarının çöpleri denize dö
külecektir. 

Floryanın imarına batlandığı 
zaman tren hattının daha geriye 

1 alınması düfünülmüştü. Nafıa 
Vekaletinin bu yolda yaptığı tet
kikler, iyi netice vermemiştir. 

Petrol ve 
Benzin 
Ucuzluğu 

Başlıyor 
Petrol ve benzinden alınmakta o

lan gümrük resmiyle dahili istihlak 
vergisinin indirilmesi hakkındaki ka
nunlar dün telgrafla vilayete bildiril
miştir. Bu iki maddeden cinslerine 
göre şimdiye kadar alını:ı n resimler 
13 liradan altı liraya indirıilmiştir. 
istihlak resmi de 250 ktiruş azaltıl-
mıştır. 

Her iki kanun bugünkü Resmi Ga. 
zete ile neşredileceği için bugünden 
itibaren tatbik edilmeğe başlanacak
tır. Dün Vilayetlere gönderilen tel
grafta, petrol ve benzinden 25 Hazıi
ran tarihinden itibaren indirilen ver
gi ve resimlerin gözönünde tutularak 
ihtikara mani olacak tedbirler alın. 
ması bildirilmiştir. 

Vilayet, vaziyeti alakadarlara ta
mim etmiştir. 

Ankara 24 (TAN muhabirinden)
Benzin ve petrolün ucuzlatılmasına 
dair olan kanun yarınki Resmi Gaze
tede çıkacak ve yarından itibaren 
memleketin her tarafında meriyete 
girmiş bulunacaktır. Kanun her ta
rafa tebliğ edilmiş ve ihtikara mey
dan verilmemesi de bildirilmiştir. 

Ankarada beş litrelik benzinin şi. 

şesi 130 kuruştan 78 kuruşa inmek
tedir. Petrol toptan 17 ,5 perakende 
22,5 kuruşa satılacaktır. 

Suriye 
Basvekili , 
Geliyor 

Hattın geri alınması için dört 
beş milyon liraya ihtiyaç vardır. 
Bu paranın bugün sarfma imkan 
görülmemittir. Esasen hat geri 
alınırsa yolcular trenden plaja 
kadar uzun yol yürümek mecbu
riyetinde kalacaklardır. 

Elektrikli tren tasavvuru var 
Bunun için hattın geri alınmasın. 

dan vazgeçilmiş, fakat, Sirkeci ile 
Florya arasında elektrikli tren isle
tilınesi düşünülmüştür. Nafia Veka
leti, bunun için de yakında tetkikle
re başlıyacaktır. Elektrikli trenin 1 
daha az masrafla yapılacağı anlaşıl
mıştır. 

Floryaya akın 
Sıcaklar dolayısile dün de Florya. 

ya akın edenler çok olmuştur. Ge
çen haftaya nazaran havalar biraz 
serin gittiği halde son günlerde Flor
yaya gidenlerin sayısında hissedilir 
bir artma vardır. ünümüzdeki hafta
larda bu rağbetin birkaç misli arta
cağı mümkün görülüyor. 

Böğründen Bıçakla 

Ağırca Yaraladı 
Cihangirde Kadirler yokuşunda o

turan Borucu Sabri ile Mehmet a
rasında ehemmıye~ız urr meseı~en 
kavga çıkmıştır. Sabri bıçakla Meh. 
medi böğüründen ağır surette yara
lamıştır. Yaraiı, Beyoğlu Zükfı.r has
tanesine kaldınlmış, suçlu yakalan. 

mıştır. 

ODUN VE KöMUR 

FlYATLARI 
Belediye iktısat mürakrpleri top

tan odun ve kömür fiyatları hakkın 
daki tetkiklerini bitirmişlerdir. Dün 
de mahalle aralarındaki perakende 

satışların fiyatları tesbit edilmiştir. 

Sarıyer Belediye Muhasebecisi 

İstifa Etti 
Sarıyer Belediye muhasebecisi Meh 

met Emin, istifa e~miştir. Belediye 

müfettişleri Sarıyer Belediyesinin def 

terlerini muntazam görmemişlerdir. 
2500 liranın nereye sarfedildiği etra

fındaki tetkiklere devam edilmekte -
dir. 

Deniz Şenliklerinin 

Programı Y aptldı 

Bundan bir müddet evvel memleke. 

Floryadan dönen kalabalık 

Ertuğrul 
Açılma 

Töreni Yapıldı 
Tokyo'dan fU haberi aldık: - 1 

' 

Japonyada 
Abidesinin 

Ertuğrul korvetile beraber Japon denizlerinde batan 550 TürJ< 
gemicisinin ve hatlarındaki ceıur Amiral Oımanın hatırasını 
ebedileştirmek için Japonyada kurulan abidenin intaatı bitmit ve 
açılma töreni büyük merasimle yapdmıttır. Bu tören, Japon. Türk 
dostluğu için canlı bir tezahür olmuttur. 
Abidenin inşaatı için Milli Müdafa- ı--

aca on bin liralık tahsisat ayrılmıştı. b 
Fakat birçok .. Japon mütea~hitlerinin M e us 1 ar 
ve malzeme tuccarının çogu malze. 
meyi sermaye fiyatına vermişler ve 
hizmetlerine mukabil hiçbir ücret Ira- K ı d 
bul etmemişlerdir. Bu sayede verilen aza ar a 
tahsisatla kıyas edilemiyecek kadar 
b~-cıı..l hi,. ~cıı.....- -:r-" - ~ ' .,J..

0 

Ertuğrul felaketi, istibdat devrinin E>ola , 1 
bir cinayetidir. Çürük bir gemi ile 
Japon sularına gönderilen cesur Türk Istanbul mebusları Salı gününden. 
gemicileri yabancı bir memlekette ay beri şehrimizdeki kazaları birer bi· 
larca parasız bırakılmışlar, nihayet 
tayfun mevsiminde denize açılmak 
mecburiyetine düşürülmüşlerdi. 

Aralarından yalnız 40, 50 kişi kUr
tulmuş, kıymetli Amiral Osma.nla 
550 Türk bahriyelisi uzak denizlerde 
boğulmuştu. Kurtulanları bir Japon 
kruvazörU Istanbula getirmişti. Na§
ları bulunanlardan bir kısmı da Ja· 
ponyada gömülmüştü. , 

Yeni telef on 
Sanlraii • 

ıçın 
Istanbul Telefon idaresi Şişlide 

kurulacak santralin süratle inşası i· 
çin yem tedbirler almıştır. Yeni san
tralin yapılmasından sonra hatlara 
bugünkünün iki misli abone bağlana 
bilecektir. Santral için Şişlide bir ar· 
sa satın alınmıştır. Tesisat işlerile 
Nafia Vekaletindeki Isveçli mütehaS· 
sıslar meşgul olmaktadır. icap eden 
tesisat A vrupaya ısmarlanmıştır. 
Santral, mevsim sonuna kadar ta· 
mamlanmış olacaktır. 

Gazi Köprüsü 

rer dolaşmakta, halkın dileklerini teı 

bit etmektedir. Mebuslarımız Salı gU.. 
nü Beyoğlu, ayni akşam Beşiktaş, 

Çarşamba günü gündüz Eminönü ve 
gece Fatih , dün de Usküdar kazala· 
rmı dolaşmışlar, Halkevinde ve Par· 
ti binaların.da halkı ve halkın mü· 
messillerini toplıyarak dinlemişler

dir. Bugün Kartal kazasında tetkikat 
yapacaklardır. 

~.J$.lR ... KA\~
SAT'HfCJS 
M aarif Müdürlüğü Kartal Malte

pesinde bir hazırlık kampı aç-
mıştır, Kamp bir hafta sürecektir. 

• 
•ı ktısat V ekaletl Deniz Müste§an 

Sadullah Güney dün Ankaraya 
dönmüştür. 

• 
K ağıt paralanınızı basan Thomas 

adlı müessesenin bir mümessi· 
li lstanbuldan geçerek Ankara.ya git. 
miştir. 

• 
K aradentz sahillerindeki tahlisiye 

Mebusların birçoğu söz söylemek 
ııausunda tehalük gösteriyordu. Ha. 
pler, umumiyetle, Irak hakimlerinin 
ifliğini, kanaatkarhğmı tebarüz et. 

Adliye Veziri sözünü bitirdiği za
man meclis reisi müııakaşalan kafi 
görerek adliye bütçesini reye koydu 
ve ekseriyetle kabul edildi. - C. Y. 

timizden geçerek Parise gitmiş olan 
Suriye Başvekili Bay Cemil Mürdüm 
ve Suriye Hariciye Nazırı Bay Sa
dullah Cabiri bu sabahki ekspresle 
Avrupadan şehrimize geleceklerdir. 

Suriye heyetinin Ankarada bir iki 
gün kalması muhtemeldir. 

Kont dö Martel de yarın gelecek 

Kabotaj hakimiyetimizin yıldönü
mü münasebetile 1 Temmuzda yapıla 
cak mera::ıimin programı tesbit edil
miştir. O gün bütün deniz vasıtalrı 
ve müesseseleri bayraklarla donana
cak, gündüz ve gece şenlikler yapı. 
lacaktır. Saat 11 de bütün deniz a· 
damlarının iştirakiyle Taksim Cümhu 
riyet abidesine gidilecek ve çelenk 
kon ulaca ktıı:. 
öğleden sonra Şirketi Hayriyenin 

hususi bh· vapurile Hasköye gidile
rei memleketimizde inşa edilen ilk 
yolcu vapurunun denize indirilme me 
rasimi yapılacaktır. Gece de bütün 
~eniz müesseseleri elektriklerle dona 
tılacaktır. 

Gazi köprüsünün istinat ayakları 
dökülmiye başlanmıştır. Bu iş Wr aya 
kadar tamamlanacak, ondan sonra 
ayakların kakılmasına girişilecek· 
tır. Köprünün demir prçalanndan bir 
kısmı bu ay sonunda Almanyadan 
gönderilecek ve Balat atölyesinde 
montajı yapılacaktır. 

istasyonJannı teftişe ~ıkan 
Tahlisiye Umum Müdürü Necmettin 
dün şehrimize dönmüştür. 

Almıyanların 

Görmiyecekler-i 
Doğru Değil 

ann ceza görmemeleri hakkında 
ar verildiğine dair çıkan haberler 

v u değildir. Bazı haklı mazeret· 

dayanan kimselerin cezadan mu

tutulmalan Dahiliye Vekaletince 

• w edilmiş, fakat bu tebliğ müp-

Hamidiye 
Gemisi 

Dün Döndü 
Yugoslavya ve Yunanistan liman. 

!arını ziyaret eden Hamidiye mektep 

gemisi dün sabah limanımıza gelmiş 
ve Haydarpaşa açıklarından geçerek 

Heybeliada önünde demirlemiştir. Ha 

midiyeyi Ada sahillerinde yüzlerce 

halk ve Heybelide de deniz harp mek 

Fransanın Suriye fevkalade komi
seri Kont dö Martel bundan bir müd 
det evvel Parise gitmişti. Kont dö 
Martel yarın sabahki ekspresle şehri
mize gelerek Suriyeye gidecektir. 

Gümrük lıleri 1-;in 
Bir Heyet Gidiyor 

Gümrükler Vekaleti namına yakın
da üç kişilik bir heyet, altı ayhk bir 
tetkik seyahati için Fransa, Isviçre 
ve Almanyaya gidecektir. Vekalet 
tarife §Ubesi müdürü Sabahattin de 

Çiçek Kaçakçllıijından 
Mahkum Oldu 

Sokoni Vakum gaz şirketi güm
rükten çiçek kaçırmak suçundan 36 
lira para cezasına mahkum edilmiş_ 
tir. Kumpanya çiçeklerin Londradan 
hediye olarak geldiğini iddia etmiş 

1
25 Haziran 937 \ 

CUMA 
Bugünkü Hava: AÇIK 

. ~=~-

Yeşilköy Meteoroloji müdürlüğün-

den aldığımız malumata göre, bugün 
yurdumuzda gökyüzünün Kocaeli ve 
Ege mıntakalannda az bulutlu, diğer 

mıntakalarda bulutlu geçmesi, rüz
garların şimal istikametten orta kuv-

vette. esmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 

1
6 ncı ay Gün: 30 
Arabf 1356 Rumi 1353 

1 

Rebiillahır: 15 Haziran: 11 
Rebiülahır : 16 Haziran: 12 
ikindi: 16,17 - Akşam: 19,44 
Yatsı: 21,48 - İmsak: 2 05 1 .... ,11ı•··-11-..ıı ......... 11 11ııı•»ll• 111Mıtl... il~ ııwıtnı t .....,. ..... 

milimetre, en fazla sıcaklık 25, en az 

sıcaklık 18 santigrat kaydedilmiştir. 

ıin hava sehrimizd a.cık ve Jtii- Rüzgar şimal istikametinden saniye• 
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Bu Adam 
iki günde 7 800 kilometre gol aldı 

Haziranın 18 inci cuma 

günü Moskovadan kalkan 

Ant 25 tayyaresi, daha o ge

ce kutup noktasının üstün· 
den uçarak, ayın 20 nci pa

zar günü Şimal Amerikasın

daki Vancouver tayyare 

meydanına kondu. Bu bü

yük ilim hadisesinin asrı

mız havacılığında bir döne

meç noktası olduğunu unut

mamalıyız. Ant 25 in geçtiği 

yolu aşağıki haritada daha 

iyi takip edeceksiniz. 

-
u"ıs '9 ;,4zıRAN s~BA . • 
H•~DA/V <'D llfl"~A Nıı•o\ • 
MOA N SuPov _, 
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Ant 25 in baipilotu 
V alery T shekalow 

Türk -Irak Dostluğunu~ 
Yeni Tezahürleri 
Irak Hariciye Vezirinin Türk Heyeti Şerefine 
Verdiği Ziyafette Kardeşçe Nutuklar Söylendi 
Bağdad, 24 (Anadolu Ajansının muhabiri bildiriyor:) - Dün 

Bağdada varan Türk heyeti şerefine, Irak Hariciye Veziri Naci 
Eliisil tarafından verilen ziyafette, bir nutuk söylenmistir. Vezir bu 
nutkunda, misafirperver Türkiyede yaşadığı tatlı gü~leri anmış 
~·- - --.!.- 'J".:•- L -.!il ... ' •• '// • • 1 • ' • kJ • • .., • • • - ... _ ..... , ...... a••ı .,,,,..-. ft'tD- _,.._#_..,._,.o '1Örme P 

hıssettıgı sevıncı tebarüz ettirerek, Türkiyenin Beynelmilel siya-
sette gittikçe ehemmiyetleşen rolünden, Yakın Şarktaki m isal 
verici terakkilerinden bahsetmiştir. Vezir ayrıca, Türk- Irak dost
luğunun kendi kendine husul bulduğunu söylemistir. Vezir nutku-
nu şöyle bitirmiştir: • 

"Ziyaretiniz memleketimizin sıkıcı bir mevsim sıcaklarına tesadüf edi
yor. Bu sıcakların gönüllerimizde Türkiyeye ve muhterem şahıslarmıza 
karşı beslenen dostluk \'e kanleşlik doygulanrun harareti yanında unu. 
tulaC3{,'ıııı ümit ediyor, ve bu hararetli duygularla kadehimi Türl<iyenin 
Ulu Rehber ve Türk milletinin yük-, · 
sek ve muhallet bir şuıei dehası 01an İstanbul Ticaret Odası 
Reisicümhuru, Ekselans Atatürk 
şerefine refetmekle ve k a r d e ş 
Türk milleti necibesinin daima miite
za)it görmek istediğimiz teali ve re
fahına ve ıkendilerine h:arş1 derin bir 
hürmet taşıdığım Ba~vekil ismet lnö
nü Hazretleri ile zatı devletleri , .e Ek
selans Celfı.l Bayarla diğer mulıterem 
liifekaruzm sıhhat ve saadetine iç
mekle büyük bir şeref ve saadet his. 

Ankara, 24 (TAN) - İktisat Ve
kaleti üç aydanberi beklemekte bulu 
nulan f.stanbuı ticaret odası 937 ma
li yılr bütçesi üzerindeki tetkiklerini 
bitirdi ve bütçeyi tasdik etti. Bütçe
de esaslı bir değişiklik yapılmama
sına, ve maaş zamları olduğu gibi 
bırakılmıştır 

•ediyorum.,, Amerikab Gürecçiler 
Türkiye Hariciye Vekili Dr. Rüş- ~ 

tü Aras ta bir cevap nutku söylemiş, !zmir, 24 (Tan muhabirinden) -
Büyük Onder, Başvekil Ismet lnönü Amerikan boğası Komar ile Mülayim 
\re kendisi ve arkadaşları hakkında- ve meşhur Zibisko ile Tekirdağlı 

ki iltifatkar sözlere teşekkür etmiş Hüseyin, pazar günü burada güreşe
ve iki milletin dostluğunun sağlam ceklerdir. 
bağlara ve karşılıklı menfaatlere is-

TAN 

1lspanya Meselesi 
Simdilik tehlikesiz , 

Fakat yarznz meçhul 
Almanya Kontrol Heyetinden 

; Çekildiği Halde lspanyol Suların· 
da ki Filolarını Takviye Ediyor 

Londra, 24 (TAN) - Dün, umumi sulh bir 
tehlike geçirir gibi göründü. Bugün vaziyet, da
ha az gergindir. Fakat tehlike bakidir. Ve her 
lahza bütün Avrupayı kaplıyacak bir buhran 

I beklenebilir. Gerçi Alrnanyanın V alenB:ya hi:
kurnetine karşı, kontrol sisteminden ayrılmak
tan başka tedbir almıyacağı umumiyetle kabul 
olunuyordu. Fakat bu vaziyet, ortalığı tatmin· 
den uzaktır. Çünkü Alman ve ltalyan harp ge
mileri ispanya sularında kalmakta ve bir hadi
se çıkmasını her dakika beklenmektedir. 

Alman filosuna mensup birçolc gemilerin Akdenize 
doğru hareketi hakkında. bugün :Mister Eden Avam 
Kamarasında beyanatta bulunmuş ve bonJann hare. 
ketlerine dair verilen malfunatın ihtiyat kaydiyle 
karşılanmasını söylemiştir. Bu da hissolunan merakı 
teskine yardım etmiş bulunuyor. 

Almanya 

Akdenize 

boyuna gemi 

gönderiyor 

Ne Bekliyorlar ?! 
Yolumuz Anadolu yaka~ma düştti; 

devam edelim. Dün Moda ve Suadiye
nin mehtaplı gecelerdeki tenhalığın. 
dan bahsetmiştim, bugün de Suadiy~ 
nin asfalt yohın u yazaağnn. 

Efendim; Sua.diye ve Caddebostam 

1 
denilen semtler Istanbulon en talihli 
yerleridir. Çünkü iki tarafından tram 
vay rayı geçen bir asfalt yola, denizi, 

1 plijı, gazinosu güzel havası ve güzel 
1 bir halkı vardır. 

Gözümüz yok! Amma Suadiyeliler 
. nail olduk.lan bu nimetin pek farkın

da. değiller galiba! iki gün evvel bir 
akşam üzeri onlarm (asfalt) lanndan 
geçecek oldum. iki taraflı ne güzel vil 
lalar yapılmış! Biblo gibi evler, zarif 
bahçeler var. Allah sahiplerine bağış
lasın. Lakin buralarda oturanlar ka
pılarının önünde bitip yükselen deve
dikenlerini, tramvay hattını adeta 
bürüyecek kadar büyümüş otlan gör. 
müyorlar mı Allah aşkına! 

Bunları temizlemek için neyi bekli
yorlar? Otların orman, kedilerinin 
kaplan olup kendilerini yemelerini 
mi? Yoksa bu otlarm oralara ayn bir 
cazibe, bir tabiilik verdiğine mi kail
dirler? ! Dünyadaki çirkin şeyler ara
sında asfalt yanında, hele ray kena... 
nnda çıkan kuru otlan unutmak bü
yük haksızlık olur 

Herbiri 10 - 15 - 20 bin liraya 
yapdmış bu güzel villaların, bu itinalı 
bahçelerin sahipleri yuvalarının zara.o 
f etiyle, temizliği ile büyük \·e acı bir 
tezat teşkil eden bu otlan söktürmek 
için aralarında ayda ya.rmışar lira ve
rerek para toplamış olsalar, asfaltın 
iki yanını bu pisliklerden kurtardık.. 
tan başka güzel çemen bile yetiştire

bilirler. Bunu neden düşünmüyorlar 
acaba?! 

Almanya tarafından ademi müdahale komit~sine 
gönderilen nota., nihayet Almanyanın bundan böyle 
vuku bulacak taarruzlara kimse Ue roüşavereye lü
zum görmede karşı koyacağını anlatmaktadır. Bu da 
onun Valansiyaya karşı muslihane bir hattı hareket 
kabul etmiyeceğini, fakat taarruza da geçmiyeceğini 
gösteiyor. 

İtalyanın notası da Alma.nyanm notasından fark. 
sızdır. 

1 
Alman hükumetinin menfaatlerini korumak ı 
için ispanyaya gönderdiği Leipzig .zır~:..J 

lstanbulda eskiden, halk mahalle
sine tesahup ederdi. Bizim sokak, bi· 
zim mahalle sözü bizim ev kadar kuv
vetli ifadeler idi. Herkes evinin önünü 
sulayıp süp\irmeyi, temiz tutmayı ih· 
mal etmez, hatta kapısının önüne a.. 
ğaç dikerek sokağı gölgelendirirdL 
Şimdi de bunun aksi. Kapısmm dışına 
kimse aldınş etmiyor. 

Almanya da, ltalya da yeni bir 1 
taarruza uğradıkları takdirde derhal 
mukabelede bulunacaıklardır. j ---ıJ:> 
l~~ANVA KIYILARI ABLUKA MI DIŞ 

ED!LECEK 

KISA 
HABERLER 

Almanya ile Italyanrn kontrolden 
çekilmeleri üzerine yerlerine kimin 
kaim olacağı henüz takarrür etme
miştir. Hatta kontrolden külliyen 

vazgeçilmesi cereyanı başgöstermiş

tir. 
Italyanlarla Almanların bütün İs

panya sahillerini abluka altına alma 
ları ihtimali de nazarı dikkate alın. 
maktadır. Almanya ile Italya, harp 
gemilerinin, bundan sonra alacaklaxı 
vaziyet bunun tahakkuk edip etmiye
ceğini gösterecektir. 

HARP VAZİYET! 
Asilere göre şiddetli yağmur yağ

ması yüzünden yeni bir hadise vuku 
bulmamış, fakat şimaldeki Basklar 
teslim olmıya devam etmişlerdir. 

Sait Anderde yiyecek kıtlığı yüzün 
den birtakım karışıklıklar vuku bul
duğu bildiriliyor. Madrid cephesinde 

asilerin kuvvetli bir taarruzu püskür 
tülmüştür. Karapançel mmtakasmda 
Ctimhuriyctçilerin krtaları ilerlemiş 

ve birçoo müstahkem evleri zaptet-
miştir. 

B ir Kanada komitesi, Jn_ 
gilterede Kanada bu~da

yı doldurulacak silolar tesis ede· 
cektir. 

• 
A merikamn tezgaha lmnu-

lacak yeni zırhlıları 

16 pusluk toplarla te~hiz edile
cektir. 

• ·, kinci Enternasyonal dün 
sa.at 1 de Pariste toplan

mıştır. .. 
J ıl.pon - İngiliz komı5mala. 

nna yakında başlanacak
tır. 

Madrid hti.kfımeti, asiferin ilerl-; 
mesine mani olmak için Bilbao'nun 
garbinden takriben yirmi kilometre 
mesafede 15 bin kişiden müte~ekkil 
bir cephe vücuda getirdiğini haber 
vermektedir. 

Malagadan bildirildiğine göre ge
çen hafta 3 gün içinde geceleyin Ma
lagada 10,000 İtalyan karaya çıka
rılmıştır. Yeniden İtalyan gönüllüle 
rinin gelmesi beklenilmektedir. 

KISA ANKARA 
HABERLERi: 
-. iktisat Veklileti Eylfilcle açıla

cak olan Selanik sergisine iştirake 

karar \'erdi. 

• Merkez Bankası muhasebe u. 

mum müdürlüğüne, muamelat müdü
rü Abidin tayin edildi. 

• lzmirde bir Temmuzdan iti

baren meşe palamudu ihraeatı kon. 

trol işlerinde çalışacak olanlar için, 

Vekalette bir kurs ~ılarnktır. Bu 
kursu llakkı Nezihi ile Doktor Bade 
idare edeceklerdir. 

Cenup Demiryollarının 

Satın Ahnması 

Cenup demiryollarmr satın almak 
için Halepte başlıyacak olan müzake 
relerde Türkiyeyi temsil edecek he

yet ·'!Ju ayın 28 inde Ankaradan ha

reket edeceıktir. İlk temaslar yapıl

mış ve esasta anlaşılmış olduğun

dan, müzakerelerin 15 günde niha
yetlendirileceği umulmaktadır. 

Bilmem acı mı söylüyonım? Bu ya
zımı okuduktan sonra asfaltın iki ya.. 
DDll bezeten villilann sakinleri uma
rım ki kapıların önündeki devediken· 
terini temizletmiye himmet eder1er, 
Bu i.5 belediyeden evvel onlara düşer. 

8. FELEK 

Hudut 
Komisyonunda 
Adana, 24 (TAN muhabirinden)

Hudut komisyonundaki Türk heyeti 
şerefine bir ziyafet veren Fransız he
yeti reisi Filip David, ziyafette ka
dehini kaldırarak: "Büyük Türk mil· 
letinin asil şefi Atatürkün şerefine 
içiyorum,, demiştir. Bunun üzerine 
Vali Tevfik Hadi de büyük ve asll 
Fransız mılletinin şerefine kadeh 
kaldırmıştır. 

Polonya Hükumetinin 

istifası 

Kabul Edilmedi tinat ettiğini t ebarüz ettirerek, ziya. 
retinde gördüğü hüsnü kabulün, lrak 

ınilletinin Türk milletine beslediği 

sevgiye bir delil teşkil ettiğini ilave 
Yeni ve Sürekli Bir Buhran Varşova, 24 (TAN) 

Pilsudskinin lahdinin Wawel kilise 
sinden çıkarılarak Gümüşçanlar kili 
sesine nakledilmesine karar veren la 
binenin talebi, başpiskopos Sapichı 
tadından reddedilince, kabine d 
Cümhurreisine istifasını vermiştıi. F 
kat Reisicümhur istifayı kabul etme 
miştir. Halk kiliseye karşı galeyan 
gelmiştir. Gazeteler, piskoposun 
hareketini reddetmekte ve Polon 
milletinin yıllardanberi, kiliseye 

etmiştir. 

Ve sonra demiştir ki: 
" Beliğ nutkunuzda işaret ettiğiniz 

ikinci bir noktaya temas etmeden sö
zümü bitirmiyeceğim, o da harici si
Yasetlerimizdeki beraberlik ciheti
dir. Hakikaten her iki memleket hep 
sulh için ve hep milletlerimizin refa
hı için çalışıyor. Bvvela komşulan. 
rnız başta olmak şartile bütün dünya 
Ue samimi bir vifak içinde yaşamak 
emel ve gayretindeyiz . ., 

Ve Hariciye Vekilimiz kadehini, I
rak Kralı Majeste Birinci Gazinin 
sıhhatine, kardeş Irak milletinin ve 
devlet adamlarının tealisi şerefine 
kaldırmış ve nutkunu bitirmiştir. 

AM iKA HARP 
BÜTÇESİ 

Vaşington, 24 (A.A.) - Senato, 
663 milyon dolar balig olan askeri 
bütçeyi kabul etmiştir. Bu bütçe ba· 

I
• talya. ile Almanyanm, ademi 

müdahale komitesine dön
meleri komiteden tekrar çıkmaları 
adeta bir oldu. Sebep bir Alman 
zırhlısı olan ' 'Leipzig,, in bir Jspan. 
yol tahtelJJalıiri tarafından torpil
lenme tehlikesine uğTadığı hakkın
da Almanyaca ileri siirülen iddia
nın lngiltere ile Fransaca mukabil 
tedbirler ahnıya kafi görülmemesi. 
dir. 

Almanya ile ltalya kısa bir za
man önce de Doyçland'rn tayyare. 
ler tarafından bombardlman edil
mesi ve Alman zırlılılannm Aiıneria 
şehrini bilmukabele topa tutması 
üzerine ademi müdahale komitesin
den ve kontrol sisteminden çekil
mişler, fakat bıgiltere De Fransa. 
nın teşebbüsü üzerine kontrola me
mur olan bu dört devlet ;;.irkaç gün 
önce anJaşmışlar, ve Italya ile AL 
manya hem ademi miidahale komi
tesine, hem kontrol sistemine avdet 
etmişlerdi. Bu sırada yapılan an-

r····~~~~:···~~~~· .. ;,;:···~-;~~-~·~ ...... ı 
~ .......... , ............................................ i 
müşavere ederek müşterek tedbir. hadiselerin, yeni tecaviizlerin vuku 
ler alacaık ve tesanütıerini göstere- undan başını bir~cye yaramaz Bi_-
ceklerdi. naenaleyh evveli harekete geçmeli, 
Almanyanın Leipzig 7Jrhbsınm devletler arasmdaki tesanüdü gös. 

torpilJenme tehlikesi geçirdiği hak. termeli, ve mütecavjzi yddırmah. 
kındaki idtliası şayi olur olmaz dört Tahkikat Hizım geliyorsa ileride ya-
devıet mümessilleri toplanıp konuş- pılabilir. 
mu5lar, fakat bu müzakere süratle A lmanyanm bu noktai nazan-
kesilmiştir. Çiinkü lngiltere ile m yalnız Italya kabul etıniş, 
Fransa, Almanya tarafmdan ileri buna. mukabil lngiltere ile Fransa 
siirülen iddianın tahkikine lüzum Alman iddiasım esas tutarak Va-
görmüşlerdir. Almanya ise, k<mtro- lansiya hiikiimetine karşı deniz nü. 
la i5tirak eden bir devlet sıfatiyle mayişl yapanuyacaklarıru söyle. 
sözünün senet sayılmasını ve der- mlşlerdir. 
lıal faaliyete geçilmesini, dört dev. iki ta.rafın nolrtai nazarmı uz. 
letin dakika kaçırmadan tesanütle- laştınnıya imkan bulunmadığı için 
rini göstermelerini istiyordu.Alman. müzakere inkrtaa uğraınıs ve Al-
yaya göre taJıkikata girişmek, ala- manya dört devlet arasındaki an-
kadar tarafları dinlemek, alakadar laşmanın ilk denemede iflas ettiğini, 
tarafların delillerini incelemek ay- o halde kontrolün emin şerait için-

. ö le a - de devamına imkan kalmadığım 

rılmış, ltalya da Almanya ile tesa.
nüdünii göstermek i(:in onu takip 
etmiştir. 

Çekilme lıatlisesini, ikinci bir in
ti1mrn hadisesi takip edect>ği zanne. 
dilmekte idi. Fakat dün bıgiltere 

Dışbakaru Mister Eden Avam Ka
mara.smda beyanatta. bulunarak AL 
manyanın kontrol sisteminden ay
rılmalda iktüa edeceğini söylemek-
1e birtakım vahim hadiseler vuku 
bulmıJ acağmı ve sulh ün bird6nbi
re telılike)·e uğramıyacağıw bildir
miştir. 

Fakat Almanya ile ltalya kon. 
troldan ayrılmaWa beraber menfa
atlerini korumak için gemilerini Ak· 
denizde bırakmış bulunuyorlar. Bu 
yüzden sullıün mühim tehlikeler ge
çirmiye devam edeceği şüphe edil
mez. Çünkii herhangi hadise vahim 
neticeler verebilir. Ve bu netice ö. 
nüne geçilemi~·ecek derecede büyük 
ve şümullü buhranlar doğurabllir. 

Sulh bugünlük kurtulmuştur, fa-

yet sadık ve hürmetkar kalm1ş old 
ğunu unutmamasını söylemekted 
ler. Umumi fikir, kilisenin otorit 
ni suiistimal ettiği merkezindedir. 

Ağaca Çarptı 
Hemen Öldü 

Dün bir facia daha oldu; Taksir 
de motosiklet tamirciliği yapan J 
adında bir genç, tamir ettiği bir 

tosikletin Zincirlikuyu yolunda tE 
rübesini yaparken, motör ağaca ç 
mış, bu sadmenin şiddetinden J 
yere yuvarlallllllf ve derhal 
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Son Gazhçeşme r--/ia-,::fe ___ i 
Y an91nında Kasit ~ kadının ~ 

~ ölümü ~ OldUCjU Anlaşddı ~ Geç•n•eneŞiledebirıar-: 
G 1 ı ~ la kazığı ve sınır yüzünden ' 

az ıçeşmede smet ve karde,lerine ait deri fabrikasında bu "' 
k. · d · · b. Hanife adlı bir kadın öldü- ~ 

ayın se ızın e ve yırmı ırinde iki defa yangın çıktığı için Müd- ' 
deiumumilik tahkikata ba,lamıt ve muavinlerden Hikmet Soneli ~ rülmüştü. Dün Ağırceza ' 
bu işe memur etmişti. Hikmet Sonel, hadise yerinde tahkikat ~ mahkemesi, bu davayı neti- -
yapmış ve bir de ehli vukuf seçmiftİr. Yakılmak istenildiği iddia ~ celendirdi. Müddeiumumi, -
edilen fabrikanın 50 bin liraya sigortalı olduğu ve Mahmut tara- ~ iddiasını söyledi. Mehmet ~ 
fından idare edildiği anlaşılmıştır. Bay Mahmut, fabrika tesisatı ~ oğlu Rilatla Mustalanın ce- -

' zalanclırılmasını istedi. ôlen 1 
ve içindeki stok mal için 115 bin lira değer söylediği halde ehli ~ -
vukuf 135 bin lira kıymet biçmiştir. Hanife,. Şükrü adında bir 1 

Ehl. k f t h · · "b" 1 ~ rençberın karıııdır. Mah- ..ı1 
--, ı vu u un a mıru gı ı ma sa- ~ .. .. ,. 

C Et hibinin verdiği yekunun da yanlış ol- ~ ~e~e~ ~ Şuk~ d ~ kızı ve ge- ._ a n 1 1 duğu anlaşılmaktadır. Çünkü ehli VU- 1 ~ lı~ı ıkı Emıne ıle beraber f 
kufa boş çuvallar dolu gibı gösteril- ~ Rıfat ve Mustalaya sövdük- ' 

1 t 
• B t miş ve tahmini de buna göre yapmış ~ leri için suçlu olarak bulu- ' 

$ eyınce U tır. ' nuyorlardı. Muhakeme ka-' 
Müddeiumumiliğin yap;ığı t~hk~- ~ rarın tefhimi için başka bir ~ 

katta yangında kast oldugu netıcesı- ~ ·· t ı·k d"ld" ~ 

P l t H.d. . "- gune a ı e ı ı. 

a rç a S 1 na ~e varı mış ır. a ısenın cereyan şek "'l -

lı de şudur: ~~'"''''~~~,....,...." 
Direğin üzerine dökülen madde 

Y Yangın ayın 21 inci günü saat 12 a p 1 S m 1 S buçukta fabrikanın UçüncU katında 
• 1 derileri kurutmaya mahsus ısıtma o-

Sultanahmet Sulh üçüncU Ceza dasmın döşemesi altındaki bir direk. 
mahkemesi dün, 68 yaşında Kadir is ten çıkmıştır. Yangın, tek bir direğin 
minde bir ihtiyarı 25 gün hapse mah- üzerinaen benzin dökülmüş gibi bir 
kum etti. lddiaya göre, Kadir Aksa- metre yüksekliğinde ve ayni seviye
rnyda adaşı bir kasabın dükkanına deki alevden çıktığı için M:Uddeiumu
girmiş ve çırağı meşgul ederek bir milik bunun üzerinde durmuş ve bi
but et çalmıştır. Davacı şikayetini nanın üst katındaki malzeme amba-
1zah ederken: rında araştırma yaptırınca kolodyom 

"- Ben dükkanın arkasında idim. denilen parlayıcı madde bulmuştur. 

Boğazına 

Sarıhp 

Yüklenmişler 
Cafer Tayyar, Vefa ve Halil adlı 

üç arkadaşın evvelki gUn geç vakit 

Yenipostahane önünde Dursun adlı 

bir genci boğmak istedikleri iddiasL 

le bir dava açılmıştır. Meşhut suçla-

Bu ihtiyar adam arasıra dükkanlara Bu mad1e derilerin kurutu1mnsında ra bakan Sultanahmet Sulh Ceza rnah 
uğrardı. Dün de gelmiş, çırağı meş.. kullanılan ve arpa eehriyesine benzi_ kemesi dün bu iddiayı tetkik etti. 
gul görmüş ve zenbilinin içine bir yen birşcydir. Kibritle tutuşturulun
but indirerek sıvışmıştır. Dükkanın ca yanmaktadır Suçlular iddiaya göre 
karşısında iş gören tramvay amele- bu maddeyi yukan katın döşemesi a
tinden Kadir bunu görmüş, bize ha- rasından avuçla dökmüş ve amele 
:her verdi. Çocuğu gönderip yakalat- paydos yaptığı zaman da ateşlemiş-

Unkapanında Kazımın kahvesinde 

yattığını söyliyen Dursun şikayetini 

şöyle anlattı: 

"- Adliyedeki bir işimi takip et-

tık. tir. O sırada ceketini almak için oda- mek için Cafor TAl'YJlrı>. eo~i7. tim 
Yaşlı suçlu ise : ya çıkan ameleden Mehmet, yangmı vermiştim. O ne işimi yaptı, ne de pa 
- Canım et istedi. Burnumda kül- görmüş ve arlradaşlanndan Muratla ramı inde etti. Adliyeden çıkarken 

bastı mis gibi koktu. DUkkana git - lbrahimi çağırarak söndürme maki
tim. Paramla bir but et aldım. Evi- nesile söndürmüştür. Bu katın dört 
me gidip pişirecektim. Yakaladılar. metre eni, yedi metre boyu ve iki 

kendisinden paramı isteyince hemen 
gırtlağıma sarıldı. Beni boğuyordu. 
Diğer arkadaşları da beni yumrukla-

Hakim Kemal bu müdafaayı ka - metre yUksekliği vardır. Ve duvarla
ul etmediği için kendisini 3 aya mah n da çinko ile kaplanmıştrr. Yangın dılar.,, 
um etti. Etin kıymetinin az olma- binanın üst katmdan ve amele bulun- Hakim, şahitleri dinledikten sonra 

ve suçlunun 65 ni geçmiş bulunma madığı bir zamanda çıkanlacnk ve Cafer Tayyarla Vefayı yirmi beşer 
n yüzünden de cezası 25 güne indiril- bu suretle cu··nı··m vasıtası da ortadan lira ve Halili de 29 lira ağır para ce-
li. Ve tecil etti. kaldınlmak suretiyle sigorta ~arası • zıısına mahkum etti. 

alınacakmış. Müddeiumumilik, ehli 
\Beyoğlu Noterinin Muhakemesi 

Dün Ağır ceza mahkemesinde ih. 
lastan suçlu Beyoğlu noteri Sala
addinin muhakemesine devam edil
. Suçlu noter müdafaasını yapacak
. Avukatı iki aydanberi rahatsız ol
uğu için bir ay daha mühlet istedi. 

.lahkeme de müdafaayı 9 EylUle bı_ 
aktı. 

vukufa Y"niden tahkikat yaptırmıya 
l.!zum görmüştür. 

Atla Ekmek 
Satıyormuş 

Polis. dün müddeiumumiliğe ecnebi 
tebaasından Evgeni adlı bir genç 

Saçlarının her örgüsüne ya bir avuç boncuk, yahut 
bir sıra kordelô. eskisi bağlamış. Erden şaşarak bak
tı. Genç kız, ucuna yuvarlak birer aktar aynası dü
ğümlenmiş, çuval parçası. kuşağını kırmızı, yeşil, 
mavi müreıkkeplerle boyanmış parmaklarına sara
rak: 

- Öyle ne bakıyon efendi? dedi. Beni tanımadın 
mı? ' 

- Tanımadım bacı .. 

-
vereli. İddiaya göre, Evgeni Bakırkö-
yünde alla seyyar ekmek satıcılığı 

yapmıştır. Halbuki bu gibi satıcılık. 
lar ancak Türkler tarafından yapı

labilecektir. Sultanahmet Sulh üçün
cü ceza hakiminin önüne çıkarılan 
suçlu 10 iira para cezasına mahkum 
oldu. 

TAN 

Kurekle 
Öldiirdii 

ı ................................. I 
$ HALKEVLERINOE 
• ............................ 
Beyoğlunda Stenografi Kursu 
Beyoglu Halkevinde: 

Konya, (TAN) _ Kirligiret köyün 1 - Evimizde 1 Temmuz 1937 ta-
de birkaç kiremit yüzünden kanlı bir rihinden itibaren Stenografi kursu 
hadise olmuştur. Veysel Mehmetle açılmıştır. 
oğlu Mustafanın oturdukları evle ök- 2 - Kurs haftada iki ders olmak 
süz Mehmedin evi arasındaki duvarın üzere üç ay sürecektir. 
üstünde bulunan kiremitler ekseriya 3 - Dersler pazartesi ve ııerııem
Öksüz Mehmedin tarafına düşüyor- ı be günleri saat 19 da başlıyaeaktır 
muş. Bunu hırsızlık sanan Veysel 4 - Kursun hitamında imtihan ya 
Mehmet ve oğlu Mustafa, öksüz Meh pılarak kazananlara ehliyetname ve
metle kavgaya tutuşmuşlardır. Mus- rilecektir. 
tafa kürekle Mehmedin kafasına vur. 5 - Kursa iştirak için orta mek
muştur. Mehmet ağır surette yaralan tep tahsilini bitirmiş olmak lazımdır. 
mış ve hastahaneye götürülürken öl
müştür. Mustafa ve babası tevkif c
dilmişlerüir. 

Bir r 
Uç r ma 

Yuvarlan 1 
Suşehri, (TAN) - Kelkit nehri 

kenarında bir yere gitmek is~eyen 

dört kadınla iki çocuğun bindikleri 
araba, hayvanlarının ürkmesi yüzün
den uçuruma yuvarlanmıc;tır. Araba
cının kaburga kemikleri, kadınlardan 
birinin de kolu ve bacağı kırılmıştır. 

Diğerlerine birşey olmamıştır. 

Toplanan 
KitapLar 

Müddeiumumilik "Yosma" ve "Ku
yucaklı Yusuf" adlı iki roman hak. 
kında takibata başlamış, muharrirle
ri ile bunları satan kitapçılar aleyhin 
de dava açarak dosyalarını Asliye 
birinci ceza mahkemesine vermiştir. 

"Yosma" romanında polise karşı 
mUtecavizane bir dil kullanıldığı ve 
mUstehçen neşriyat yapıldığı, Saba
haddin Alinin de "Kuyucaklı Yusuf' 
romanında da halkı askerlik ve aile 
hayatından soğutucu nesriyat yapıl· 
dığı iddia edilmiştir. lnkılap, lkbal ve 
Yeni Kitapçı ve Haşet kitaphaneleri 
de bu kitapları satmaktan suc'l"iur
ıar. THKIT!tla; uıuı.nı.cıucıt!rıne uaşıa-

nacaktır. 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
sahtekarlık davasına başlandı. Dava
nın suçluları Şile orman memuru 
Mehmetle oduncu Omerdi. lddia c -
dildiğine göre, Mehmet. Ömere sah
te bir orman tezkeresi vermiştir. Ö
mer de bunu bilerek kullanmış'' : . 
Suçlu Mehmet mahkemeye gelmemiş 
ti. Muhakeme suçlunun zorla getiril
mesi için talik edildi. 

Bucada Çirkin Bir Vaka 

İzmir, (TAN) - Bucalı Yusuf, 
:nanber ve Mustafa ile bir arkadaşla
rı ~ucada 14 yaşında Recebi bıçakla 
ve ölümle tehdit ederek götürdükleri 
bir yerde zorla kirletmişlerdir. Rece
bin şikayeti üz.erine bunlar yakalan
mıştır. Recep, daha evvel de kendisi
ni başkalarının iğfal ettiğini haber 
verdiğinden onlar hakkında da tah
kikata başlanmıştır. 

lznikte Koza Piyasası 
Iznik, (TAN) - Kasabamızın en 

mühim mahsulatından olan koza pi

yasaya çıkanlmıştır. Fiyatlar 70 _ 85 
kuruş arasındadır. 

YENi NEŞRIY AT 

Suçlu Çocuklar ve Islah Evleri 
Istanbul ceza müesseseleri başheki

mi lbrahim Zati Oğet, bu isimde yeni 
bir eser neşretmiştir. Esaslı bir tet
kik mahsulü olan bu kitabı okuyucu· 
larımıza tavsiye ederiz. 

• 
ZlYAFET - Meşhur Efliıtunun 

hemen bütün lisanlara tercüme edil
miş olan bu kıymetli eseri Şaziye 
Berrin Kurt tarafından türkçeye çev 
rilmiş ve ikinci tab'ı çıkmı§tır. 

• 
AR 

Memleketin yegane sanat dergisi 
ula n .Al:l'- -0 u:n:.ı-::ıı:ıyr.>ı nıı::rı::ı un u 

rette intişar etmiştir. Yazılarilc her 
kesi alakadar etmiş olan bu dergi re
simlerle ve dolgun mUndericatla mti
şar etmiştir. 

Askerliğini Bitirmiş 

Kısa Hizmetlilere 
Beyoğlu Aslierlik Şubesinden: 

1076 Sayılı kanuna göre kısa hiz
metli olarak Hastane ve müessese
lerde askerliklerini yapıp bitirmiş 

Beyoğlu Askerlik Şubesinde kayıtlı 
gayn Islam Tabip, Baytar, Eczacı, 

Kimyager, Diş Tabiplerinin vesair 
mesleklerden olanların yedek subay
lık muameleleri yapılmak üzere Pa.. 
zartesi, Sah, Çarşamba, Perşembe 
günleri saat 8,30 dan 12 ye kadar şu
beye müracaatları ilan olunur. 
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Bugünkü ı>rogrnm 

Oğlc Neşriyatı: 

12,30 Plakla Türk musiı!dsi 12.50 
Havadis 13,05 Muhtelif plak neşriya
tı 14 Son. 
Akşnm N eşriyn.tı: 

18,30 Plakla dans musikisi 19 Rad
yo fonik komedi (Kuyumcuda ve u
nutkan) 20 Türk musikisi heyeti, 
20,30 Ömer Rıza tarafından arapça 
söylev 20,45 Vedia Rıza ve arkadaş
ları tarafından Türk musikısi ve 
halk şarkıları (Saat ayan) 21,15 Or
kestra 22,15 Ajans ve borsa haberle
ri ve ertesi günün programı. 22,30 
Plakla sololar, opera ve operet par
çalan. 23 Son. 

Günün Program ÖzU 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 

7,30: Orkestra. 9,20 Paris kısa dal 
gası: Plak. 9,45: Keza. 10,30: Ke
za. 13 Paris kısa dalgası: Plak. 
13,10 BUkreş: Plak konseri. 14,15 
Paris kısa dalgası: Konser nakli. 
15: Keza. 15,20 Roma kısBPdalga
sı: Orkestra. 15,25 Prag kısa dal
gası: Orkestra (Moznrt, Scriabin). 
16,25 Prag kısa dalgası: Balet mu
sikisi. 18,30 Roma kısa dalgası: 
Operet musikisi. 19 Moskova: 
Plfık musikisi. 19 Bükreş Marco 
orkestrası. 19,15 Peşte: Çigan mu 
sikisi. 19,15 Varşova: Ketelbeyin 
plaklarından. 20 Varşova: Sere -
nadlar. 20,25 Viyana: Alplara ait 
köylü musikisi. 21 Varşova: Ope
ra parçalan (Orkestra, koro). 
21,30 Peşte: Radyo orkestrası. 
21,30 Kolonya: Tayyareci musiki
si. 21.40 Milano, Torina - Napoli 
vesaire: Karışık kon&er. 21,40 

Prag kısa dalgası: Hafif musiki. 
22,25 Prag kısa dalgası: Orkestra 
konseri. 23,05 Prng kısa dalgası: 
Balet musikisi. 23,20 Viyana: Rad 
yo orkestrası. 

OPEaALAR, OPERETLER 

16,30 Paris kısa dalgası: "Elle 
est a vous,. isimli operet. 20,40 
Bükreş: Plak ile Bizet'in "Car -
men,. operası. 22 MiUi.no, Florans: 
"Fior di Campo,. isimli operet. 
22,30 I,,iyon: Mousorgsky'nin "Bo
ris Godounow,. operası. 

ODA MUS!KlS! 

15 Prag kısa dalgası: Bando ku
artet musikisi. 23 Roma: Oda mu-
-:ı..;.ı •• 
Pasquale,, operası. 
RESİTALLER 

16,10 Roma kısa dalgası: Keman 
konsertosu. 18 Varşova: Piyano ~ 
şarkı. 18,30 Peşte: Piyano konseri. 
22.05 Prag kısa dalgası: Halk §a.r
kılan. 

(Bir haftalık radyo cetveli Snci 
sayfadadır) 

Küçük Kemal 

için Toplantı 
Fatih Gençler Birliğıinden: 
Şehir Tiyatrosu artistlerinden (Ke 

mal KUçUk) için Fatih Gençler Bir. 
liği tarafından Şehzadebaşında Tu • 
ran Tiyatrosunda tertip edilen ihtifa 
lin müsaadesi alındığından kendileri
ne evvelce davetiye sunulan zevatın 
26-6-1937 cumartesi gUnü saat 13,30 
teşriflerini dileriz. 

rın Istanbuldaki milli afet hakkında geniş malumatla 
n olması lazımgeliyordu. Dernek gelen yolcuların, ga 
zetelerln yetiştirdiği havadisler arasında en mühim
mini, çocukların ehemmiyetle unutmıyacakları cihe
ti bu teşkil etmiş .. Istanbulda bile ~ir efsane gibi 
dilden dile dolaştıktan sonra buraya gelinciye kadar 
kimbilir ne şekil almış. 

- Efendi ammi ! Sfendi ammi ! 

- A .. Hele hele .. Askerin yavuklusu Anşeyi kim -No. 44-

Incc ve soluk soluğa bir ses işitti, döndü, küçUk 
bir çocuk koşa koşa geliyor ve ellerile işaret edi· 
yordu. Durup bekledi. Çocuk kanter içinde geldi: tanımaz ki? 

Erdenin, ihtiyarsız durup hayretle baktığını gö
rünce, biraz daha sokuldu: 

- Hani, askerler yok mu askerler ... Hani gider
ler de hiç gelemezler .. Canım Çanakgalesine, Moskof 
içine giderler de gelmezler ... 

- E .... y! 
- lşte onların yavukluşu Anşe (Ayşe). 

Erden. genç kızın, şimdi parlamıya ~aşlıyan ma -
nasız gözlerinde bir felaket daha seçti. Acaba neden 
deli olmuş? diye bir an içinde düşündü. Deli, başın
daki binbir çeşit süslerini şakırdatarak: 

- Bana ':lir altın versene .. 
Diye elini uzattı. Erden, gtilümsiyerek: 
- Ne yapacaksın bir altını?. 
- Yavukluma bağlık, çevre yollıyacağım .. 
Cebinden beş kuruşluk bir kağıt çıkarıp verdi. De-

li kız : 
- Bu bir altın eder mi? 
Diye şüpheli bir gözle Erdene baktı. 
- Eder ya! 
- Peki öyle ise. Emme beni şuracığa kadar ge-

iriver olma mı? 
- Nereye gideceksin? 
- Deppoya gideceğim. 
- Yalnız gitmekten korkuyor musun? 
- Yooo .. Emme hele bir bak çocuklar nasıl bek-

teyip hatırlar. 

- Onlardan sana ne? 
1.· ı 

- Beni rahat bırakmazlar ~ı .• 
- Peki hadi dUş önüme .. 
Deli kız, parayı koynuna yerleştirdikten sonra 

hızlı hızlı yUrUmeğe b~ladı. Evvelki sözünü unut
muştu. Meydancığm diğer köşesindeki çocuklar fis 
kos geçtiler, birkaç ıslık çalındı ve deli kız, deppoy 
yoluna girmeğe vakit bulamadan, belki otuz çocuk 
jir kiline halinde peşinden ve hep bir ağızdan, elleri
ni çırparak haykırmaya başladılar. 

Ateşe ateşe! 
Miloviç ateşe! Piç ateşe! (1) 
Şarap içer şişe şişe 
Alem çalışır, gitmez işe 
Ateşe ateşe! Piç ateşe! 
Miloviç ateşe 

Genç kız, döndU. çocuklara hiddetle yumruklarını 
uzattı ve koşmaya başladı. Delinin bu kaçışını gören 
çocuklar ardına düştüler. Çakıl, toprak, çamur, tah
ta parçası, ellerine ne geçiyorsa hem atıyorlar, hem 
haykırıyorlarclı: 

Ateşe ateşe! 
Miloviç ateşe! 
Elması var kırık şişe 
Piç ateşe, Miloviç ateşe! 
Ben . . . . um sen iç ateşe 
Miloviç ateşe ... 

' :Ayşe eliyle kulaklarını tıkamış, pis şalvarının yır-

tıklarını savurarak koşuyor, koşuyordu. 
Erden çocukların yanına geldiği vakit durdu. Da

rılmak, büyük bir ihtiyatsızhktı. Bir alay çocuğa hiç 
öyle şey olur mu? Derhal deli Ayşeden, dönerler bu 

sefer ~rnndisile başlarlardı. GülümsiyJrek ve tatlı bir 
sesle: 

- Günahtır çocuklar! dedi. Bakınız zavallı deli .. 
Kimseye bir fenalığı yok. Oynamak isterseniz ben 
size ceviz alıvereyim. 

Çocuklar biraz utandı ve çekingen, yine hep bir a-
ğızdan: 

- Sahi alıverir misin? 
- Alırım ya. Nn işte .. 
On kuruş verdi. Afacan 1 alayı kulakları çınlatan 

bir sevinç gUrültUsüyle Deli Ayşeyi unutarak çarşı
ya doğru koşuştular. 

Erden dudaklarında bir tebessUm, fakat kalbinde 
derin ve müphem bir elemle yoluna yürüdü. 

Şimdi düşünüyordu. Bu, her yerde her zaman gö
rülebilir ~ir vaka idi. Bir deliyi, mrıhrılle çocukları 
kızdırıyor. Belki o bile kUçUklüğUnde bunlan yap
mıştı. Fakat bu basit ve olağan vakada asıl hayre
tini çeken bir şey, bir kelime vardı: 

Miloviç •.. 
Anadolunun bu unutulmuş, kenar kasabasındaki 

f;rplak ayaklı, bağrı yanık sıska çocukları onun adını 
biliyorlar ve boncuklu, aynalı, kordelalı deli kıza bu 
adı veriyorlardı. Ve böyle olabilmesi için, bu çocukla 

- Ne var küçük beni mi çağırdın? 
- Ya .. şey .. bana (ceviz payı vermeyiz) dediler. 
- Niçin? Senin de payın var 
- Ben Miloviç Ayşeye haykırmamışım da ond:ın 

hakkım yokmuş. 

- Sen Miloviçi tanıyın mı ? 
- Tanımam mı? Deha .. diyip kaçıverdt. 
- Onu niçin Miloviç diyorsunuz? 
- Istanbuldaki de böyle boncuklar takarmış, deli 

gibi bir şeymiş te .. 
- lstanbuldakini ne biliyorsun? 
- Bilmez miyim? Ninem, dedem, komşular hep 

söyler. 
- O Miloviç nasıl adammış ? 
-Adam değilmiş o .. Avratmış. Emme, Beyler pe-

ri k._ızı derlermiş. Adamları çarparmış. Tırnaklan 

büyültmüş te herkesi yolarmış •• 
- Eeey! Böyledir de onu candırmalar t utmuyor 

muymuş? 

- Tutamazmış ki.. Paşalar varmı1?. Z('nginler var
mış, hep ondan uğur alırlarmış ta. Onun için dnma 
atmazlnrmış. Hem çok parası varmış. 

- Ne Jiliyorsun? 
- Adamlar çuval çuval verirlermiş. 

(Arkası var) 
-(1) Milo\'iç bir operet artisti idi. Harbi umumidP 
lstanbuln gelmişti. 

l 
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Gündelik Gazete 
BAŞMUHARRiRi 

r Ahmet Emin YALMAN 
T AN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çahşmaktır. 

GONON MESELELERi 

Şehir Planı Hakkında 

Bir Düşünce 
Şehir müteha sısı Pro t bir sene

denberi Istanbulun pliimm yapmakla 
ıneşgul. Şehrin bütün imar faaliyeti 
bu plfı.na bağlı. nu plan bitinciye ka
dar belediye esaslı hiçbir işe glrişe
hliyor. l!,lı müstacel işler bile planın 
kati §ekil almasını bekliyor. 

lstnnbul belediyesinin belki de en 
ınühlm eseri \'c en hayırlı işi bu plan 
olacaktır. Çünkü plan yapılmadan 

sarfedilen paralar mahalline masruf 
olmuyor. Şehri güzell~tirecek yerde 
!;irkinleştirlyor. Pl!iıı yapddıh-tan 

60nra adım adım ve ı:uurla yapılacak 
imar faaliyeti müsbet ve faydalı ne. 
tieeler ,·ereceld:ir. 

Fakat Lukadar limitler bağlanan 
\•e bukadar ma rafla yaptırılan şehir 
ıılfım, hakikaten lstanbulun Uıtiyacı

na cevap vereceli midir? Ve bu ı>lan 
hakikaten İstanbul ~ehrinln imann. 
de bize bir relıber olabilecek midir? 

• 
Dün şehircilikten anhyaıı bir 

zatla konuşuyorduk. Bu husus
ta birtakım mütalealar yüriittü, 
bu mütalealan dikkate şayan bulduk. 
Belki dikkate alınır Umlaiyle bu fi
liirlerin burada bir hulasasını yapına.. 
~ ı faydalı bulduk. 

Bu zat diyor ki: 
'Yeni bir şehir yapmakla, eSki bir 

~ehrin müstal\:bel planını yapmak a
ı-asmda. çok fark \11.fclır. Birincisin
de şehir miitehassısınm elini kolunu 
bağlı) an kayıtlar azdır. O şehre iste
diği §ekli verebilir. 

;a.: 4&ıhUL ,uaau u .f)U.1& .... J.U.U4& - ..., __ • 

hıüesse. bir 5ehrin müstakbel plarum 
)·apmak çok mudil bir iştir ve yalnız 
Sehir mütehas_ısının yaııabilece~ri bir 
iş değildir. 

Beledi) e, şehrin plfınım ynptırnuya 
teşebbüs etmeden evYel, o plfına esas 
olacak mıılfımatı toplamaK üzere tet
kikat yaphnr. Şehrin ilitısadi, içti
ınai hal atı, C}(}ğrnfi vaziyeti, tarihi 
abideleri, sıhhi \'aziyeti, snkinlerinin 
ya ayışı vesaire hakkında tetkikat 
Yapmak üzere, salahiyettar kimseler. 
den mürekkep heyetlere tetkikat yap
tınr. nu tetkikat i~in aylarca rakam 
\ 'e malumat toplarur. Bu malünıat 
dosyalarda tasnif edilir. Sonra tabo
lunur. Bu hazırlık senelerce sürebilir. 
l 1'akat bu malzeme elcle olmak ızın 
fielıri, şehrin gidişini, istikbalde ala
cağı \'aziyetl anlamak miimkün de
ğildir. Bu sebeple bu malzeme elde 
olmadıb:ça bir şehrin ı>lii.nını da. yap
lnıya çalışmak boş bir teşebbüstür. 

Nevyork ı;;ehri günden güne ~eni}. 
liyordu. Belediye ~ ehrin gellişleme 

planım yaptmnak için tam ild sene 
bu ~-olda tetkikat yaptırdı. Birçok 
rakamlar, istatistikler toplattı. Uü
tün' bunları 12 büyük eser halin"cie 
neşretti. Sonra şehir müt.ehassıslarmı 
tağırdı, ellerine bu malzemeyi venli. 
:Müsabaka;\ a gireceli mütehass1slar 
evnli'i. uzun müddet bu eserleri tetkik 
tttiler. Ondan sonra projelerini hazır
ladılar. 

Uütün büyiik şehirlerin planlan 
böyle yapılmış, tfi.dilfıt hep bu ~c'kilde 
tesbit olunmuştur. 

Halbuki bizde böyle bir hazırlık ya
Jlılmadı. lUütelıas ısa verilmek üzere 
hiçbir tetkfü yaptınlmadı. ı•rost han
gi esa a dayanarak plfın yapıyor, bil
miyorum. J~almt bu hazırlıklara \'e 
bu malfı..."llata daynnmıyan bir ıılfuıın 
Unıi bir mahiyeti olabileceğini iddia 
etmek mümkün değildir. 

Almanya Futbol 

Şampiyonluğu 
Bu yılın şampiyona maçlarında fi

tıale kalmış olan Nurenberg'le Schal
ke takımları Berlin olimpiyad sta -
dında 100,000 kişilik bir seyirci ö
tlünde karşılaşmışlardır. 

Sehalke rakibini üstün bir oyun çı 
kararak 2-0 mağllıp etmiş ve Al
?nanya 937 şampiyonu olmuştur. 

N'urcnbcrg geçen senenin Alman -
»& şampiyonu idi. 

···~································ 
ıı•ıı•ll•1J•11•11•11•11•ıı•ıı• ıı•ıı••ı•: -- -- ~-. --·· ı: 
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Mısırda Tiyatro 
Ve San'at hayatı 

' 

Nasıl Geçiyor 
""""'"""JFJF~ "'"""'~~.# 

~Yazan: Burhan Belge~ 
,..,,,,.,...,,.,,~.,,.,."""""~~,.~, 

Hidiv İsmail Pata tarafından vaktiyle 
yapılmıt ve ilk istimale geçİfİ vesile

siyle Verdi'nin "Aida,, operasını temsil et
miş olan Kahire opera binasına girerken, f U 

sual, kafanızın bir tarafına saplanacaktır: 
- Nasıl olur da, para, en yeni tiyatro bi

nası ve bizzat Verdi bir araya gelir de, bir 
memlekette müzik buna rağmen yerle•emez? 

Bunun kısa cevabı tudur: 
- Bilhassa bunun için müzik yerleşmez. 
Bunun daha uzunca bir tahliline gelince: 

Müzik, hiçbir zaman para, opera binası ve genial 
dahi olsa bir tek bestekarla elde edilemez. Bu un
surlarla, bir hidiv, muhteşem ölçüde bir keyif geti
rebilir. Yepyeni bir binanın kapıları açılır. !çeriye 
bir yığın süslü meraklı girer. Bir Verdi, en güzel o
peralarından birinin partitur'unu teslim etmiş bulu· 
nur. Ve ~ir yabancı trup, size oracıkta, dünyanın he
.ı..ıu.L U hn~"1lgı Oll' ()~fa) 1 'U n 'Li:.,.. -oıll101il• ,... ... \tu~ ~ 

M eşhur "tanzimatçı,. görüş Mısırda olsun, Os
manlı imparatorluğunun merkezinde olsun, 

mütemadiyen böyle hatalar yapmıştır. Bir opera 
oynatınca müzik meselesini hallettiğini; bir Galat'.1-
saray lisesi açınca, kUltür meselesini hallettiğini: ~ir 
iki rıhtım ve demiryolu imtiyazı verince, bütün ti-
caret işlerini halledeceğini; kısaca, Avrupa medeni- •n•ıı•-!Jlllllfllll!l'·' 
yetinin, karyola, çanta, lavanta ve saire gibi ithali 
kabil bir meta olduğunu zanneden bu görüşün saf-
derunluğunu anlamak için, !{ahire operasına uğra-

mak kafidir. 

' ....... -

Locaların altında, bütün meşhur 
Avrupa bestekarlarının mcdalyon
lan vardır. Bugünkü Mısırlı diş 
doktoruna da sorsanız, bunların 
bestekar olduklarını bilecektir am 
mn, Beethoven ile Mozart'm biri
birlerindcn neden farklı olduklan 
nı söyliyemiyecektir. 

Mısırda tiyatro varlığını gösteren mİ•allerden biri: 1 
ôz.bekiyedeki milli tiyatronun gôrünüşü , __ .__ __ _ memleket, bu medeniyet.hı, gayet 

muayyen olan metodunu alır ve 
bu metot sayesinde, milli malze -
meyi işleyerek modern milli me • 
deniyeti ve kültürti yaratır. 

O pera binasında ancak milli ti
yatro heyetinin temsillerini 

görmek kabildir. Herhangi bir milli 
opera trupunun herhangi ~ir Arap 
çaya çevrilmiş operayı oynamasına 
imkan yoktur. Ve Mısırda müzik 
şimdilik dahi, Ummu Kalsum'un 
-şarkılarından ibarettir. Öyle ki, ts 
mail Paşa, Garp mUziğini Mısıra 

sokmak kaprisini, bundan 58 yıl 
önce kendisiyle beraber en son uy

kusuna götürmüştür. 

Eğer Ismail Paşa, bir opera bi
nası yaptırmak külfetine girerek 

Verdi'ye bir opera sipariş edeceği

ne, Aşağı ve Yıukarı Mısırda hal

kın söylediği şarkıları toplatsa ve 

bunları harmonize ederek elli ya
hut yUz şarkılık bir "aile şarkı def 

teri., meydana getirseydi, bugUn 

Mısırda kula~lar kafi miktarda ter 

biye görmüş olacak ve genç Mısır 

müziği doğmuş bulunacaktı. 

Şüphe yok ki, bu, her tnrafr al
tın içinde bir opera binası yapmak 
kadar cn7jp değildir. Çelimsiz, yüz 

yapraklı bir defter meydana getir
mek için beş on sene çalışmak, tek
niği garptan alarak nağmeleri hal
kın ağzından bir bir toplamak, ~ir 
iki filharmonik orkestranın yanın. 
da daha ufak kahve ornestraları 
meydana getirmek, iyi Quartett ve 
Quintctt'lerin teşekkül etmesini 
teşvik etmek; bütün bu işler için, 
hiç olmazsa elli sene, bundan baş
ka da ilme hürmet etmek lazımdır. 

H iç şüphe yok ~i, operet ve ope
ra gibi temsıl şartları, böyle 

metodik bir mesai havasının içinde 
kendiliklerinden hfisıl olur. Ve za
ten, sokak ve ev ancak şark müzi
ğinden anlamakta devam eder ya
ni kulaklar yeni müzik terbiyesini 

almazsa, iki tenor ve Uç soprano'
nun yahut bütün bir orkestra ve 
opera trupunun ne manası kalır? 

Bilhassa güzel sanatlar saha • 

smda, inkılapçı netice, aşmmıyan 
bir sabır, ilmi metot ve bunlardan 
sonra para işidir. 

Ismail Paşa bu noktalan düşün 
mediği için, Kahirenin "opera bi
nası,, ve "Opera Meydanı,, birer 
taş inşadan ve isimden ibaret kal
mıştır. 

Avrupa medeniyeti, hiç':>ir mem
lekete parça parça nakil ve ithal e
dilemez. İleri gitrnek istiycn bir 

tik görtiş, tanzimatçı görUştUr, 
yani, camekancılıktır. İkinci gö -
rüş, Kemalist görüştür yani, me
totlu ve sistemli çalışmaktır. 

Mısırda opera binasına rağmen 
opera yoktur. Amma, tiyatro, ti
yatro truplan ve temsilleri vardır, 
hem de tatmin edici bir seviyede 
olarak. 

aundan gelecek yazımda bahse
deceğim. 

iKAN UNLAR KARŞISINDA VAZİYETİMİZ: 

Dilencilik Nicin 
B oynu bükük bir adam kö~e 

başında sizden sadaka isti. 
yor ..• l\lerhametfnizi tahrik eden bu 
adaına çıknnp birl<aç kuru~ ver
mekle, çok kere f cna bir hareket 
yapmış, çünkü onu dilenmiye teş
vik etmi~ olursunuz. Çalışma kabi
liyeti olan bir adamın el uzntması:
nı kanun bile menetmi:tir. Tüıık Ce
za Kanununun (514) üncü madde. 
si: 

"Her kim iş işlemiye salih ol
duğu halde dilencilik ederken tu
tulursa bir haftadan bir aya ka
dar idarei hususiye ve belediye 
işlerinde boğaz tokluğuna çalıştı. 
rılır. Tekerrilrti halinde çalı§ma 
müddeti on bes gilnden iki aya 
kadardır.,, 
Diyor. 
l\laatteessüf, bazı kimseler, dilen

meyi, kendilerine meslek eclinmi~. 
lerdir. 

Yasaktır? 
~ """ '""'....,. _.-"-' """""'""""'"""'-'"" """'sadı\·la bü:riitmüş 
~ Yazan lsmail Kemal Elb r ~uaıkm ~erha ~ 
~ (/stanbul Barosunda Avukat) ~metimlen azami de-
~.._,...,..,..,..," ""'" ı Jr ""'" ""'""""..;,, ırece istifade e. 

Bir Fransız eserindf', Avrupada, derek, o, Za\'allıyı sokak sokak eli. 
gizli dilencilik mekteplerinin dahi lendirmi~. Hakikat ortaya çıkmış 
mevcut olüuğunu okudum. Bu mek- ve kadın da mahkürn olmuş. 
teplcrde, bilhassa merhameti talı- Ufak çocuklan toplayıp, dilen-
rlk etme usulleri öğretilirmiş. Me- Urme usulü yeni değildir. Kanunu ya 

s
0

ela: Ufak 90cuklar vasıtasıyla di. pan bu hu usu düsUnmUş ,.e bu ~·oı-
lenmek daha ziyade para getiıir- lara müracaat edenler hakkında cc. 
miş. za tertip etmiştir. 
Bundım birkaç sene evvel Parls. Türk Ceza Kanununun (545) in-

te mühim bir dava olmuştur. Dava- ci maddesi açık bir lisan ile bu hu. 
nın mevı:uu kısaca ı;u idi: Kadınm susu anlatıyor. Maddeyi aynen ya-
biri, altı aylık bir çocuğu çalmıs ve zıyorum: 

iki ~özünii kör etmiş. Sonra da, ço- "Her kim, on beş yaşından a-
cuğu kendisine sermaye etmek muk- şağı çocukları toplayıp dilencilik 
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Terbiye bahisleri 

Meslek Seçimi 
Hayatın en mühim tlönüm noktn!a-

rmdan biri: Meslek s~Iml! insan, ha. 
klkaten burada, bütün taliini tayin 
edecek olan karan wriyor. Bir ani k 
tereddüt, kararsızlık, yanlış bir karar 
bizi istldadımızm asıl feyizli yollann
dan saptıracak neticesl.ı emekler, boş 
didinmeler içinde bırakabilir. 

~Bazan bir arkadaş hatmna uyup, 
bir gün içinde hayat programı yapan. 
lar, hazan sathi bir düşünceye kurban 
olup ömrü boyunca pişman olacağı 

bir ~·ola sapanlar, hazan da büsbiitün 
hayale kapılıp hakiki kuvvetlerini ölç
meden asla yapaımyacağı lı lerin ar
dından ko~lar yok mu! Eğer hayat 
filmini yeni baştan çe\irmek mümkün 
olsaydı, bu hatalann -tecrübemizi 
artırmak itibarile-- belki de faydası 
olurdu. Fakat ayni yoldan lki kere 
g~mek kabil değil! Hayatın bütün 
şerefleri ve nedametlerkıi bu karar 
doğuracak. Bu müşkül anda ne eker
sek onu bl9f'Ceğlz. 

Ama diyeceksinl.ı ki insan, elinde 
olmıyan birçok sebeplerle l teme<liğl 
,.e yapamıyacağı yollara dü,.erse bun
dan gelecek sıkıntılardan dolayı ne. 
den kendisi mesul olsun. Şüphesiz. 
böyle bir düıJünce yerindedir. Fakat 
i~i yeti miş bir talebenin bu artlan 
-mümkUn olduğu kadar- yarataea
~'lnı da unutmamalı. Hah;ki kudreti
nin ne tarafta olcluğunu i)ice ölçmüş 
bir talebe için en büyük nzif e, onu 
bu istikamete götürecek \'llsıt:alan 

önceden hazırlamasıdır: Hafızam me
tindir, dikkatim yerindedir, i)i bir 
tarihçi ,·eya tabliyatçı olabilirim diye 
hiikmedebilmeli n herşeyi buna göre 
hazırlamalıdır. Bütün mesleklerin 
memleket için ayni derecede lüzumlu 
\'e kıymetli olduğunu dü~ünerek ara. 
lannda. sırf heves, hulya veya sathi 
menfaat fikirlerile tercih yapmaya 
kalkmamalı, fakat herhangi bir mes
lekte en mükemmel ve en kudretli ol· 
ınaıım yollannı aramalıdır. 

Şüphe yok ki, bunun biricik yolu 
insanın kendi kudretlerini iyi ölçme
sidir. Mükemmel bir ilim veya sanat. 
kô.r olmak istidadını ta5ıyan bir ço
cuk, asla yapamıyacab'l mühendislik 
veya a\'ukatlık gibi bir yolu ırf daha 
çok muvaffak olmak hulyasile, tutrnı
ya kalkarsa asıl istidadım körleteceğl 
gibi, girdiği yolda da yarım kalnuya 
mahkumdur. 

Bir kısım Garp memleketlerinde bu 
ihtiyaç okada.r kuvvetle hi sedilmlş
tir ki bunun i~in başlı başına. "Mesle. 
ki \'eçhe,, (Orientntion profession
nelle) denilen tıbbi ve ruhi büyük tet
kik organiza.§yonlan meydana getiril
mektedir. Burada çocuklar küçük 
ya. .. ıardan itibaren kontrola tabi tutu
lurlar. Hf'r çocuğun a~TJ bir dos)·ası 
vardır. Muhtelif yaşlarında bütün 
mürebbi, muallim ve müdürlerinin o
nun hakkında yaptıklan test \'e an
ketler, notlar, mUtalealar burada top
lanır; buniara çocuğun muhtelif yaş
lanndakl bedeni ve zihni inkişafmı 

gösteren notlar katılır. Son senede 
bütün bunlar mUkayese edilerek ço
cuğun istidat \'e kabiliyetlerinin inkl
~af veçhesi hakkında umumi ve ol
duk~a tam bir kanaat elde edilir. Ço
<"Uğun kendi temayülleri ailesinin 
maddi vaziyeti de hesaba katılır. işte 
çocuğun bütiin hayat programını çi
zecek \'e~he bu suretle ta;\in edilmlı 
olur. 

Hilmi Ziya Vlken 

.l~.11,. .,...,.., .1'.I...,..., ..... ~ 

~ KIZILAYA .~ 

~~ IUz:y~~~~~~uıda ~ 
ba.~hyor. Hepimizin her nkit ~ 
yardımına koşan Kızılaya üye ~ 
yazıhnız. ~ ,...,...,,.,, ~"'.l IVT"""""" 

ettirir veya velayeti altında bu
ltınan yahut kendisinin muhafaza 
ve nezaretine tevdi olunan on bet 
yaşından aşağı bir küçüğün dL 
Ienmesine veya bir kimsenin o 
küçüğü dilencilikte kullanmasına 
mUsaade ederse Uç aya kadar ha· 
fif hapse ve doksan liraya kadar 
hafif cezai nakdiye mahküm 
olur.,, 
Hakikaten lhtlyaet otan ıa\'allı. 

lara muavenet etmek her f f'rdin 
borcudur. Fakat çok kere o r.:nn1-
1ıyı sokak kö~slnde bula111a~,z. O, 
el uzatmaktan çekinir, utanır. Va
zifemiz; bize gelmiyen o hakiki fı
karaya doğru gltnıemiz, onu ara. 
yıp bulmamız \'C ons ~·ardım etnıe-"' 
mlıdlr. ) 
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Milli Küme Maçlarının 

En Mühimleri Bu Hafta 

Fenerbahçe 
Giines-- .. 

' 

- G. Saray 

Besiktas 
,, ' 

Maçlarını Seyredeceğiz 
(Yazan: Eşref Şefik) 

Bu pazar yapılacak iki milli küme karşılaşmasile küme şampi

yonluğunun sonuna pek yaklaşmış olacağız. Fener - Galatasaray 

ve Güneş - Beşiktaş maçlarının neticelerine nazaran, milli küme 

birinciliğini kazanacak takımın ismini yüzde doksana yakın bir 

~AN 25 - 6 - 937 

1 1 il -ı 

' ihtimalle anlamak kabil olacaktır. Şeref stadında olacak oyunla
rın şu ehemmiyetlerini futbol meraklıları kadar oyuncular da id

rak ettiklerinden dört takımın en candan ve en fedakar çalışma-
Bayramda yapılan turnuvada 

Hakkı, Cihadı mağlUp 

etmiye çalışıyor larını seyredebileceğimizi kuvvetle umuyorum. 
1 Küme tasnifinde bir puvan farkla 

J yekdiğerini kovalıyan bu iki takımın 
biribirini yenmek üzere sarfedecekle
ri gayret ve çıkaracakları oyundan 
evvel, kadrolarını tetkik ede, im: 

ISARD'IH isi 
İzmir Sporu 

uhran Geçiriyor 
Bir haftadır meraklıların söyleştik 

!erine ben de inanarak diyeceğim ki, 
Fener de Galatasaray da bu haftaki 
kadrolarında rakibe göre yapılmış 
tadilatla sahaya çıkacaklardır. Çün
kü şimdiye kadar gördüğümüz maç. 
larda iki takımın da matluba muva
fık bir tarzda işleyemiyen tarafları 
anlaşılmıştır. Elbette o tarafları ida
reciler, ya yeni oyuncular alarak, ya
hut oyuncuların yerlerini tebdil ede
rek ıslah etmek çarelerini arayacak. 
!ardır. 

E ki klüpleri yıkıp yeni üç klüp kurmak şeklindeki şu eski te
tebbüs İzmir klüplerini dağıtmış olmakla kalmadı, İzmir sporunu 
da sarsacak aksülameller tevlit etmiye başladı. İzmir gazeteleri· 
nin verdikleri haberlere göre, Doğanspor ve Oçok isminde yeni 
kurulan iki klübün en iyi futbolcüleri aralarında toplanmışlar, 
(yarı profesyonel) bir takım kurmıya karar vermitler. 

Spor kamusunda yarı profesyonel 
diye bir tabir bulunmadığına göre 
:ıbelki de profesyonelliğe kadar gide
fek olan bu gençleri bu harekete sev 
keden amiller arasında, herşeyden 
evvel oynadıkları takımlara karşı ru 
fıi bağlıllkları bulunmaması ve bu ta 

mları idare edenlerle anlaşamama
rıdır. 
Bir k'üp kurmayı ve idare etmeyi 

asit bir kanun meselesi telakki e
enlere karşı bu hareket ibretle gö

(illecek birşeydir. Mazisi, anane:i ve 

BOZUK YERLER! 
Fenerbahcenin matlubı:ı muvafık 

randıman veremiyen tarafı, biıhassa 
son zamanlarda çok göze çarpan, üç 
ortasıdır. Gol fırsatlarında. şüt mesa
felerinde topu ekseriya arzani işlete
rek vakit kaybeden ve müdafaa ge
diklerinin kapanmasına sebep olan 
Fenerin üç orta muhacimini ne şekil 
ie dıızeitmck kabildir? .. 

ukaddes aşkı olan eski klüplerın a. 
plan böyle birşey şapmayı hatırla- • ,, .-
rından bile geçirmezler. ) :ıo;_ • 

Bir günde senelerin alışkanlığı de. 
~iştirilemiyeceğine göre, ayni çocuk 
lan, ayni mevkilerde bırakarak sis
temlerini nasihatle başkalaştırmağa 
çalışmakla mühim bir fark elde edi
leceğine ihtimal veremem. 

lzmirde klüp buhraınmın, klüpler- ..., L . .;.~f!i~ ' '-~ 
'en başka bizzat sporu da sarsacak----------------

nahiyet almakta olduğuna pek kuv- ı oı · . Fener hücum hattının bu itiyadı 
o1sa olsa, açıklara ve yan haflarma 
verilecek talimatla epey değiştirile
bilir. Sol muavin M. Reşat ve solaç1k 
Fikret ustalıkları sayesinde kale ağ. 
zmda top çalkalamanın önüne geçebi
lirler. O da şu tarzda olur: M. Reşat 
aldığı topları Fikretin oluğuna vere
ceğine daha epeyce derinlemesine ve 
açığm içeri girip kapacağı boş yerle
re tevcih eder. Fikret içeri fırladığı 
vakit iç te tabiatiyle açığm yerini dol 
durmak mecburiyetinde kalarak hü
cum elemanlanmn seyvalliği otoma
tik bir şekilde elde edilmiş olur. 

tli bir delil ol~n bu teşe~bü~ten zmpıgaf 
?'lşka bir de Manısada Altay -.~mıyle 

ir klüp teşkil edilmesi göze çarpmak 
ır. Manisadaki gençlerin kanunu 

edeni mucibince bir klüp teşkil et

elerinc mani yoktur. !şin entere-

an olan tarafı bu klübün lzmirde bir 
ube açmak istemesidir. Tabii buna 

bir manii kanuni yoktur. 
Bu hadiseleri gördükten sonra hala 

ir gençliğini istediği ve kurduğu 
üplerden ayrımak istiyen suyu yu

n .akıtmıya çalışmaktan farklı mı-

lzmirde yeni bir stat 

i spor mabat ilini işgal ederken 
rşıyakada Osmanzadede yaptlacak 
· stadın vali Bay Fazlı huzurile 

melatma merasimi icra edilmiştir. 
ukanki resim bu merasim esnasm

alınmıştır. 

Balakesirde Spor 

Hareketleri 
Balıkesir (TAN) - Mmtaka atle

müsabakaları bu hafta da aıla.ka 
takip edilmiş ve veleybol, bisiklet, 
is atlama ve koşmalar yapılarak , 
ıt verici neticeler alınmıştır. Mü

bakalara önümüzdeki hafta da de
m edilecek bilhassa Cumartesi ve 

zar günleri güreş müsabaka.:lan 

pilacaktrr. 
Bu güreşlere namlı Türk peblivan-

ile Amerikalı meşhur güreşçinin 

Masraf /arının 
Listesi 
Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)

Birkaç ay evvel hararetli münakaşa
lara sebebiyet veren ve hala zaman 
zaman bahsedilen Olimpiyat masraf. 
ları için, Parti Genel Sekreterliği; 

Türk Spor Kurumu mürakıplarmrn 

yaptıkları tetkiklerin neticesini bil
dirmektedir. Buna nazaran haz1rlık 
kampı masrafı 14,124 liradır. Bu 
kamp 40 gUn devam etmiş ve 120 
sporcu iştirak etmiştir. 

84 kişilik kafilenin Berline gidiş ve 
dönüş yol masraflarile 24 günlük yi
yecek, yatacak, elbise ve malzeme ile 
sporculara verilen tazminattan hasıl 
olan masraflar 37654 liradır. Bütün 
masraf 51778 lira tutuyor. 

Federasyon 
Reisleri 

Niçin Çekiliyor? 
Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)

Türk Spor ~urumu Umuİni Merkezi 
Istanbul Mmtakası Reisi Fethi Ba
şaranın istifasını kabul etmiştir. Ye. 
rine henüz hiç kimse düşüntilmemiş
tir. 

Seyfi Cenabın istifasının kabulü 
hakkında Kurumca bir karar verilme 
miştir. Umumi Merkezin mükerrer 
da ve ti erine rağmen vazifesi başına 
gelmiyen Güreş Federasyonu Reisi 
Ahmet Fetgeri ile de son bir konuş
ma yapılacaktır. 

Denizcilik Federasyonu Reisi ise 
Ankaraya davet mektuplarına hiç ce-

G'ALATASARAY NE HALDE? 

Galatasaraylılara gelince; san kır· 
mızılıların bu oyuna tamamen değiş
miş bir takımla çıkacaklarını işitmek 
teyiz. Gündüz imtihanlarını bitirdi -
ğinden merkez muhacim yerini ala
cakmış, Salim takıma girecekmiş, bu 
iki oyuncunun hücum liattma girme. 
sile o hatta fazla kalacak olanlar .da 
muavin hattına dağılacakmış... Ka
naatimce; Gündüz tam formunda ise, 
sürati Galatasaraym orta muhacimı 
Eşfak kadar olmamakla \beraber, ba
zı avantjln itıibarile, ondan daha teh. 
likeli olabilir. Böyle bir değişiklik 
takdirinde Eşfakm konulacağı yer 
çok mühimdir. Bu oyuncu için iki mev 
ki hatıra geliyor; ya sağ muavin, ya. 
but sağ muhaoimlik yerleri... Doğru
su Eşfakın Fenere karşı, konacağı 
yer insanın hatırına bir hikayeYi b":
tiriyor. Sakalım yorganının üstüne 
ve içine koymak meselesini bir türlü 
haiieaemiyen adamın hikayesini... 

ERfak sağ muavin yerine verilir
se, Fikretin karşısına mücadele ka
biliyeti fevkalade ve Fikret tarzın
daki çalımcı bir hasma engel olabile
cek bir muavin kazanılmış olur. Am
ma, buna mukabil sağ iç yerinden 

S arı boyalı kapının üzerinde 
küçük bir levha asılı idi. 

Levhada: "ikinci sınıf,, yazısı o
kunuyordu. öğretmen Yeftuşenko 
sınıftan içeri girdi. Otuz çocuk ~aşı 
ona doğru çevrildi. öğretmen ço • 
cukları selamladı. Otuz ses hepbir 
ağızdan öğretmenlerine cevap ver
di. Sınıf, öğretmenlerinin söze baş 
lamasını bekliyordu. 
öğretmen - Çocuklar, dedi, bu

günkü dersimiz her zamanki ders 
!erimize -hiç benzemiyecek. Bugün 
istikbalden bahsedeceğiz!. 

Dima - Öyle seviyorum ki .• 
Öğretmen - Yavaşın, çocuklar. 

(Dima'ya dönerek) sen sevdiğini 
söylüyorsun! Neyi seviyorsun? 

Dima - İstikbali sevivorwn. 
Öğretmen - Biz bugün, ayrı ay-

rı, hepinizin istikbalinizden konu
şacağız!. 

Akdw - Benim istikbalimden 
de bahsedecek misiniz? 

öğretmen - Tabii değil mi ya? 
Senin istikbalinden de bahsedece
ğiz. 

Aleko _ Ben kendi istikbalimi 

unuttum. 
Alckonun bu sözlerini işiden bü 

tün sınıf kahkaha ile güldü. 
Wata _ !stfübal unutulur mıu 

imiş hiç? .• . . 
Öğretmen _ Ta'!:nl ıstı~b~i unu-

tulmaz!. Her halde sen ıstıkbalin 
hakkında düsünmeyi unuttuğunu 
söylemek istiyorsun!. 

Aleko _ Evet, evet ben de bu-
nu demek istiyordum. 

Öğretmen _ tstikbalini düşü-
nenler ellerini kaldrsınlar ... 

Yirmi iki el ba~aya uzandı. 
Biraz dtişündukten sonra 

şura da elini kaldırdı. Onun pe
şinden on yaşlarınd1l.~ Rişar~ ta 
elini kaldırdı. Rişard bır Amerika-
lı idi. 
öğretmen ona sordu: 
- Saçlarını neye ke~~irmiyor

sun ?. Bak, gözlerine gırıyorlar. 
-=- Annem, saçlarımın bana çok 

yaraştıO-mı söylüyor. 
Elini 

0 

kaldıranlar arasında Ri 
şard en sonuncu idi. 

Öğretmen: 
_ Otuz kişiden yirmi dort kışı 

elini ka ldırdr. Demek ~.i w ~~iniz.den 
yirmi dördünüz. büyi~?ugu zaman 
ne olacağını düşünmuş. Öyle de-

olan bir oyuncuyu uzaklaştırmak ha
tasına düşülmüş olur. 

GUNEŞ - BEŞll{TAŞ 

Bu maçta Beşiktaşın merkez ınuha 
cim yerinde Nazımı oyn~tmas~ mev
zuu bahistir. Nazımın gırmesile be
yaz siyahlıların fırsatculukları artar. 
Buna mukabil Güneş hücum hattının 
ortasına da Rasih girecektir. Bu ma 
çın muhtemel neticeleri hakkında, 
aklımdan geçenlerin hülasasmı ye
rimiz kalmadığından ~u satırlarla ve
rip tafsilata geçeceğim: 

Gneşlilerin kazanma şansları ra 
kiplerine nazaran yüzde yirmi fazla
dır. Yalnız geçen haftaki cansız ve 
kansız oyunlarını bırakmak şartile .. 
Aksi takdirde o şans farkını Beşik
taşlılar gayretlerile ekndi tanı.flanna 

························ı 
Yazan: f 

Mindin J 
Çeviren: t 

i ........ ~:.~.~~ ........ i 
ğil mi?. Şimdi, bakalım, sıra ile 
herkes ne olmak istediğini anlat • 
sın! .. 

Dima - Ben dalgıç olmak isti
yorum. Büyük denizlerin dibine 
inmek ne güzel!. 
öğretmen - Güzel olduğunu ne 

biliyorsun?. Sen daha denizin di· 
bine inmedin ki!. 

Dlına - İnmedim amma, inmiş 
b41oi r1iloi•-a;, · - --·· 
öğretmen - Daha ne düşünü-

yorsun?. 
Dima - Ben Kutuplara uçmayı 

da seviyorum. 
öğretmen - Edvard, sen orada 

arkadaşmrn kulağma ne söylüyor
sun?. Anlat !:>akalım, büyüdüğün 
zaman ne olmak istiyorsun?. 

Edvard - Mesele şu ki... Ben 
yalnız değiliın. Biz üç arkadaşız .. 
üçümüz de ayni şey olmak isliyo· 
ruz. 

Edvard - Biz yepyeni bir şe· 
hir düşündüh... ' 

öğretmen - Siz mimar mı ol • 
mak istiyorsunuz?. 

Yura - Biz bütün dünyadaki 
insanlar için büyük bir şehir dü • 
şündük. 

Grişa - Biz büyüyünciya ka -
dar insanlar arasında kavga falan 
kalmıyacak.. . 

Öğretmen - Bütün dünya in· 
sanları tek bir şehre nasıl sığar?· 

Edvard - Canım bütün dünya 
insanları burada oturmıyacak .. Bu 
şehir bütün dünya insanlarının hü
kumet merkezi olacak. 
öğretmen - Peki, siz bu şehri 

nerede kurmak istiyorsunuz?. 
Yura - Hemencecik söylenmez 

ki.. 
Edvard - Bunu daha düşün· 

medik. 
öğretmen - Şimdi siz yerle· 

rinize oturunuz!. Sen kalk, Ame
rikalı - Rişard. Senin yaşın kaç? 

Risard - On. 
öğretmen - Sen söyle bakalım, 

büyüdüğün zaman ne olmak isti
yorsun?. 
Rişard - Ben büyüdüğüm ~

man benim jir otomobil fabrı • 
kam olacak .. 

Yura - Kendi fabrikan mı? 
Wata - Ne söylüyor o?. 
Antos - Rişard? ?. 

B ütün çocuklar dikkat ke • 
silmişlerdi. Herkes, öğret-

menin ne söyliyeceğini merakla 
bekliyordu. Nihayet sordu: 

- İçinizde zengin olmak istiyen 
daha kim çar?. 

Sınıfın içinden bir mmltı yük-
seldi. 
öğretmen - Demek kimse iste-

miyor ! . 
Şura'---- Biz Rişardı istemiyo • 

ruz. 
Rişardm gözleri yaşla dolmuş-

ru değil, çocuklar. Onu aranızdan 
kovmıya haıkkmız yok. Ona, yan· 
lış düşündüğünü anlatmanız da
ha doğru olmaz mı ? Bu işi kim 
alıyor üzerine ? •. 

Birçok sesler - Ben! Ben! Ben! 
Ben de! Biz de! .. 
öğretmen - Otur Rişard. Dres

ten sonra arkadaşların seninle ko
nusacak. 

Zil çaldı. Öğretmen dışarı çık· 
tı. Ilk söze başlıyan A.ntos oldu: 

- Bunun ayıp olduğunu sen bil· 
miyor musun? 

Rişard - (Gözyaşları arasında) 
Neyin?. 

Antos - Neyin olacak? Zengin 
olmanın!. 

Wiknh• ~" .,.~nO'in Alın'AA!\ 
senin yüzüne kimsecıkler akmaz· 

Grişa - Haydi 'Seni başkası 
zengin yapmak istese neyse.. Fa
kat sen kendin nasıl zengin olınak 
istersin?. 
Şura - Biz seninle artık oyna.• 

mıyacağız !. 
Antos - Şura, bu senin yaptı • 

ğm doğru değil.. iş.itmedin mi öğ· 
rctmen bize ne söyledi?. 

R işard - Ben size birşey yap
madım ki ... 

Antos - Kardeşim, biz de sana 
bir şey demiyoruz. Yalnız sana 
işin doğrusunu anlatmak istiyo • 
ruz. Zenginleri kimse vesmiyo~. 
Onlar haris olurlar .. Sen de harıs 
olmak ister misin?. 

Wata - Bundan sonra zengin 
olmak istemiyeceğinc dair bize söz 
verl 

Wata - Hayır böyle yapmayın!. 
Bırakın o kendisi düşünsün!. 

Rişard - Ben, ben ... Bunun fe· 
na olduğunu bilmiyordum. Bun .. 
dan sonra söylemiycceğim. .. 

Şura - Belki de bize yalan so"/ 

lüyor. Bizi aldatıyor .. 
Antos - Şura, sen herkesten 

fazla yalan söylediğin için herke" 
si de kendin gibi yalancı zanne-
d" 1 ıyorsun.. . r 
Şura - Ben o zamandanberı a 

tık yalan söylemiyorum. . , 
Wata - Gene yalan söyeldi_?.· 

Harbe gittiğini söyliyen sen değil 
• • ? 

mısın . . .. di 01• 
Şura - Ben onu mahsus soy~ . 7 

Wata -Mahsustan söylenır ını · 
İşte !luna yalan derler .. 

Sura - . . . . . . • , ı-rın var. Antos :__ Benim bir tcd\. 1 1 .• . ... 
. . R' dln sozU Ben diyorum kı bız ışar . 

ne inanalım. Sonra da hareketlerı· 
ni kontrol edelim. . ol· 

Wata - Demek artık zengın 
mak istemiyorsun?. ın 

Risard -Hayır istemiyoru • 
Peki, bundan sonra benimle oyna· 
mıyacak mısınız?. dalgYI} 

Dima - Rişard, ben sana 
olmanı tavsiye ederim. . ımıık 

Rişard - Ben tayyarecı 0 

istiyorum. · ıni, 
D. _ Alelade tayyarecı 
ıma .,, 

yoksa Kutup tayyarecisi mı· !{u· 
Rişard - Hem öyle, hem .. , 

tup tayyarecısı.. l{ tuP 
Dima - Hem öyle, heın u 

tayyarecisi olmaz!. 
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B. Sabiha Gökçen 
En yüksek vasıfta 
Akrobasi Pilotu Sovyet 

Çocuk 
Rusyada 
Meselesi 

SEYAHAT ~ r NOTLAR!: 6 

ve Çocuk Müzesi 
[ Yazan : Suat 
; Derviş 

D ünyanın ilk askeri kadın pilotu bizdedir.,, diye 
acaba milli bir gurura mı kapılıyoruz? Bayan 

Sabiha Gökçenin Atatürkün manevi kızı olması, aca
ba kadın tayyarecimizi.n kıymetini ölçmekte bizi bita
raflık haricine mi düşürüyor? Sabiha Gökçenin ya
bancı bir gözle ve tam tayyareci ölçüsüyle kıymet( 
acaba nedir? 

S abah saat on ... Voks'un bir 
memuru beni şehirde gezdir

mek için gelmiş. Telefonla aşağı -
dan haber verdiler. Odama çıkma
sını rica ettim. Biraz sonra kapı vu 
ruldu, içeri siyah mantolu, siyah 
paltolu ~ir kadın girdi .. Kendisini 
bana tanıttı. Fevkalade güzel fran
sızca konuşuyor. Çok sevimli, nazik 
ve kültürlU bir kadın .. Bana ne gör 
mek istediğimi soruyor. Müzeleri 
mi, galerileri mi, neyi gezeceğiz? 

- Ben, turist değilim, diyorum, 
mil'zeleri, galerileri, tarihi binaları 
değil, evvela yeni hayatı, Sovyet
lerin hayatını, Sovyetlerin yaptığı 
enstitüsyonları görmek istiyorum. 
Beni kendi memleketimde de en 
fazla alakadar eden şey çocuk ve 
anne meselesidir. Çocuk ve anne
yi alakadar eden bir şey görmek is 
terim. Burada az kalacağım için 
her şeyi görebileceğimi zannetmi . 
yorum. Bir Amerikalı turist gibi 
çok görmek değil, hiç olmazsa bir 
meseleyi etraflı anlamak emelin • 
deyim. 

S evimli rehberim biran dil • 
şündü: 

- Çocukların Sovyetlerde nasıl 
Y&.f&dığım, onlara nasıl bakıldığını 
görmek içın gezilecek birçOk ens
tittisyonlanmiz var.. Fakat, bu 
müesseseleri ziyaret etmek için da 
ha evvelden müessese müdürleri -
ne telefon edip bir randevu almak 
laznngelecek, dedi. Fakat bugün i
şe başlamış olmak için sizi anne 
ve çocuk müzesine götüreyim. Bu 
müze dediğim şey daimi surette 
açık olan bir nevi ekspozisyondur. 
Burada bir anneye gebeliğin muh
telif devrelerinde yapacağı sıhhi 

ted":>irler gösterilir. Nasıl giyinece
ğine, nasıl yiyeceğine, nasıl egzer-
siz yapacağına dair resimler veya 
yazılarla malümat verilir.. Sonra 
doğan çomığa nasıl bakacağı, onu 
sıhhatli ve gürbüz ve zeki yetiş

tirmek için neler yapacağı yine bu 
rada resimler, maketler vasıtasiy
le gösterilir. Bugün oraya gide
lim. !ster misiniz? 

- Hay, hay, dedim, hem de hiç 
.vakit kaybetmeden. 

C addeye çıktık. Karşımızda • 
ki köşede takriben yüz, 

yüz elli kişilik bir insan kalabalığı 
arka, arkaya dizilmişler. Bir şey 
almak için nöbet bekliyorlar. Her 
halde ecnebi gazetelerinde sık, sık 
okuduğumuz gibi Moskova halkı 
bir parça tereyağı veya bir kilo 
ekmek almak için böyle saatlerce 
kuyruk yapmak mecburiyetinde. 
Rehberime soruyorum. 

- Burada yiyecek vesika ile 
mi veriliyor? Bu halk acaba •!>u
rada ne bekliyor? 
Muhatabım: 

- Sabah gazetesini almak için 
nöbet bekleşiyorlar, diyor. 

- Nasıl? 
Gülüyor: 
- Halkın burada en büyük me

rakı okumaktır, diyor. Şu basit gö. 
receğiniz işçi kalabalığı, şu önlük
lü kadın, şu köylü kızı veya şu 

eli çantalı erkek hep, hep arka 
arkaya bunun için dizilmişlerdir. 
Saabh gazetesini almak için. Gazete
lerimizin tirajı 1 milyondan çok yük 
sek olduğu halde halkın ihtiyacı
na kafi gelmez ve bir gazete bul
mak için birçok köşelerde böyle 
C>eklenilir. 

Hakikaten gazete imiş satılan 
,ey. Köşeyi dönünce gördüm. Her 
kes bir gazete satın alıyor. Ve a
hr almaz gideceği yere kadar sab
fttmeden orada açıyor okuya, oku 

-~ 

ı~.l 
Eskişehire ayak bastığım zaman herşeyden evvel 

bu suallere cevap aramak ve okuyuculanmın fikrini 
aydınlatmak ihtiyacını duydum. Blitün dünya, Sabi
ha Gökçenden alaka ile bahsediyor .. Bizim de tam ha. 
kikati bilmemiz ve kavramamız mutlaka llzımdır. 
Eskişehir Hava Okulunda tek bir ecnebi öğretmen 

vardır ki o da akrobasi öğretmeni B .. 'Dumas,, tır. 
Eskişehirde kendisini aradım, buldum. Dedim ki: 
- Bayan Sabiha Gökçen hakkında akrobasi pilo

tu sıfatile ne düşünüyorsunuz? Bizim milli gururu
muzu okşamayı düşünmiyerek, kadın olduğu için 
müsamahaya da kapılmıyarak bana doğruyu söyler 

misiniz? 
- Bayan Sabiha Gökçen bence dünyanın en yük

sek vasıfta kadın akrobasi pilotudur. Havacılık a.J.e
minde iki tanınmış akrobasi pilotu vardı: Biri Elen 
Bosche isminde ~ir Fransızdı. Diğeri de Alman pilo

tu Lizelbaktır. 
1933 te iki pilot Paris civarında Vensende bir mü

sabaka yaptılar. Fransız kadını kazandı. 1934 te mü
sabakayı tekrar ettiler. Bu defa da Lizelbak üstünı 

Moskova •okaklannda izci çocuklar 
çıktı. Lizelbak iyi çalışmıştır. Fakat ben Sabiha Dünyanın ilk kadın cukeri pilotu Bayan ' 
Gökçende daha tisttin meziyetler görüyorum. Sabiha Gök~en rumi kıyaletile 

' Bir meydana geldik. Arkadaşım 
solu işaret ediyor: 

- Metropol oteli. 
Sağı işaret ediyor: 
- Bir tiyatro binası. Bu da bü

yük tiyatro. Burada opera oyna
nır ... İşte bu da çocuk tiyatrosu. 

Dün de yine buradan geçtik ga
liba .. Binanın üstünde Stalin Yol
daşın, bir çocuğu kucaklamış gös
teren muazzam bir resmi var. 

Rehberim bir başka binayı daha 
işaret ediyor: 

- İleride gördüğünüz bu muaz
zam binalardan bir tanesi yeni ya
pılan bir otel, ötekisi, bir komiser
lik .. Soldaki şu kırmızı bina Lenin 
mUzesi .. İlerdeki de kızıl ı::>ina .. Biz 
şu karşıya gidiyoruz, Metreye. 

Birkaç zamandanberi Mosko
vada yapıldığım duyduğumuz bir 
yeraltı trenlerinin temiz, gUzel bir 
istasyonuna geldik. Gişeden reh
berim bilet aldı. Yanyana birkaç 
merdivenden aşağıya doğru indik. 
Biraz sonra ufak ve temiz büfeler 
de limonata, sandoviç, şokola sa
tılan geniş bir holdeyiz.. Ve kar 
şımızda müteharrik merdivenler 
var .. Bu merdivenlerden aşağı doğ 
ru inenin üstUne atladık. Şehrin 
üstünde olduğu kadar, altında da 
faal bir gidiş geliş var. 
Şimdi perondayız.. Etrafa bakı-

nıyorum. Gtizel taştan sütunları 
dahili tezyinatmın güzelliği ile üs
lübu ile içindeki teneffüs edilen 
havanın temizliği ile velhasıl, her 
şeyi, hey şeyi ile bu istasyon şim· 
diye kadar başka memleketlerde 
gördüğüm metroların fevkinde. 
Mesela, hakikaten çok iyi olan Ber 
lin yeraltı trenleri istasyonu bu 
istasyonların yanında zevksiz, çok 
eski ve çok iptidai sayılıyor. Esa
sen diğer memleketlerdeki eşleri
nin fevkinde olduğunu bildikleri i
çin Moskovalılar da bundan büyük 
bir gurur duyuyorlar. 

Tren geldi. Kiiçük geniş ve te
miz vagonların içine atıldık. Va
gonun içinde bulunanların yüzde 
sekseni gazete okuyorlar. Hepsi 
r,,asit giyinmiş insanlar, vagon do
lu biz ayakta kalacaktık. Genç bir 
işçi yerinden kalktı, bana yerini 
verdi. Bir ba~a delikanlı da arka
daşım için ayakta kalmıya katlan
dı. 

nm ne olduğu gösteriliyor. Koca
sından kırbaç yiyor, işinde dokuz 
aylık karınla çalışıyor, gayri meş
ru çocuğu olduğu zaman bu çocuk 
biltün hayat haklarından mahrum 
oluyor. Bugün hala bir silrü mem
leketlerde öyle .. işçi kadın, gebeli. 
ğinin sonlarına doğru eğer çall§amı 

yacağmı söylerse işinden kapıdışa
rı ediliyor. Fakat Sovyetlerde ev
vela gayrimeşru çocuk yok. Bir in
sanın hayata gelişi haddi zatında o
nu diğer, insanlar gibi meşru ya. 
pan birşey .. Çocuk doğunca, diğer 
çocuklar gibi cemiyetten ve ebe
veyninden bütUn hakları isteyebili
yor. Sonra İ§Çi kadının doğumdan 
eski veya üç ay evvel, ve yine o ka
dar bir müddet sonra tam gündeli

B ayan Sabiha Gökçen ile 27 sa. 
at çifte kumandalı akrobasi 

uçuşu yaptım. Ilk zamanlarda te
rakki biraz yavaş oldu. Fakat Ba· 
yan Sabiha çok muntazam çalıştı. 

Büyük suples ~österdi. Bu kıZm a-" 
sabileştiğini, yorulduğunu hiç gör. 
medim. Hiçbir zaman heyecana ka. 
pılmaz. Mizacında sıkı bir ittırat 

vardır. Her pilotun aksmk günleri 
tutar. Leviyede, manevralarda sert 
hareketlere kapılır. Bayan Sabiha 
Gökçende bu hal yoktur. Iki saatlik 
en sert akrobasilerden sonra halin
de hiçbir fark, hiçbir yorgunluk gö 
rülmez. Müsaade etseler ve tayya
resinde bol benzin bulunsa sabah
tan akşama kadar zevk diye akro
basi yapabilecek ve eminim ki yine 
yorulmıyacak .. 

Bu hususta pek nadir bir istisna tir. Ancak geç kalmanın sebebini 
teşkil etmektedir.,, sorduğumuz zaman şu izahatı ver

ğine mezuniyet hakkı .. 
Bir talebemin akrobasiden sonra. 

ne halde oLduğu.nu .sormam. Tayya. 
reye binmezden evvel ve tayyare
den indikten sonra yüzüne bakanın 
ve aradaki farkı ölçerim. Hemen 
her pilotun yorgunluktan yüzü kı
rışır. Halinde bir sinirlilik görülür. 
Bayan Sabiha akrobasinden sonra 
daima sakindir ve heyecansızdır. 

Akrobasi Profesörünün sözleri
ni aynen yazdım. B. Duınas, 

Bayan Sabiha Gökçenin dünyanın 
her tarafında akrobasi pilotu sıfa
tiyle dikkat ve alaka celbedcceğini 
tekrar tekrar teyit etti. Dünyada 
başka kadın askeri pilot bulunup 
bulunmadığını sordum. Rusyayı 

bilmediğini, dünyanın başka mem. 
leketlerinde kadın askeri pilot tanı· 
madığmı söyledi. 

Bundan sonra Hava Okulu Ko
mutanından ve öğretmenlerinden 

malfımat topladım. Bana verilen 
malfunat şudur: 

- Bayan Sabiha uçuculuktaki 
şiddetli arzu, şevk ve gayretine rağ
men çok itaatli, terbiyeli ve müte
vazidir. Acemilik devrinde bir ha. 
tası gösterildiği zaman o hatayı tek
rar ettiği görülmemiştir. Vazife ba
§ına geç geldiği vaki değildir. Yal
nız bir gün 25 dakika geç gelmiş ve 
ihtara maruz kalmıştır. Bnyan Sa
biha geç kaldığından dolayı teessür 
göstermiş ve ihtara itirnz etmemiş_ 

Burası tabii rejimin kendi halkı. 
na propaganda yaptığı kısım .. Şim 
dl karşı taraftayız. Karşıda kava
nozlar içinde çocuğun hayata daha 
gelmeden evvelki muhtelif devirle
ri gösteriliyor ve büyük yazılı ve 
resimli levhalarla gebeliğin muhte
lif zamanların rnüPtakbel annelerin 
neler yapmak ihtiyacında olduğu ya 
zılmış. Doktor muayeneleri, egzer. 
sizler, korseler, bütün sıhhi tedbir. lertnin ufak nümuneleri. Karşıda hacet yoktur, diyor, biliyorsunuz ki 
ler, hatta bebeklerin üzerine giydi- salonun tam ortasında yuvarlak bizde kreşler vardır. Çocuk bahçele 
rilmiş elbiseler var. Bunlar gebe camlı bir dolap. Bu camekanlarda ri vardır. Mektepler vardır. 
ve emzikli kadınların giyebileceği annelere çocukları noden üç saatte Çalışmıya mecbur olan an-
elbiselerin modeli. Kadınlar gebeli- bir emzirmek 18.zımgeldiği öğretili. neler gündüzleri çocuklarını yaı:ıla. 
ğin artmasile tedricen karınları bü yor. Ve onlara büyüdükçe verilecek rına göre bu müesseselere bırakır-
yüdükçe düğmeleri tedricen gev • gıdaların nümunesi gösteriliyor. lnr ve akşamları bu müesseselerdan 
şetilerek açılan elbiseler, soyun- alırlar. Tecrübeli, malumatlı çocuk 
madan göğsü meydana çıkabile- o kumak, yazmak bilmiyen bakıcıları elinde çocuklar bakılır. 
cek pratik ve ayni zamanda zarif en basit bir insan bile bun- Akşamları anne çocuğunu eve gö-
kılıklar .. isteyen annelere bu mo- lara bakınca çocuğuna muhtelif za tUrdüğü zaman esasen istirahat za-
dellerin patronu da veriliyormuş. martlarda verilecek gıdayı görebilir manıdır. 

lşte şimdi karşımızda çocuk ve camdan yapılmış mideler içinde DIGER KATA ÇIKIYORUZ 
takımları var. Bir çocuk doğduktan bir çocuk emzirildikten yarım saat B u katta daha fazla çocuk 
sonra nasıl yıkanır, gözlerine ne sonra midenin henüz daha nasıl do- maketleri gösteriliyor. Ve 
damlatılır? Nasıl şınnga yapılır, ıu olduğunu ve boşaldıktan sonra köylü anne!ere de en basit şeylerle, 
nasıl pudralanır ve nasıl giydirilir? ancak bir daha emzirmenin doğru me3ö'1a patatesle, sigara po.keti ve. 

miştir: 

- Otobüs yolda gelirken bir ço
cuğa çarptı. Hastaneye getirdik. 
Geç kalmamın sebebi budur. 

Bayan Sabiha Gökçen ilk uçuşa 
başladı~ gündenberi bu mes 

leğe büyük bir heves göstermiştir. 
Bıraksalar sabahtan akşama kadar 
tayyareden inmiyecek, yemek. iç
mek aramıyacak. Günde üç tip tay. 
yare değiştirerek uçuşlar yaptığı 

çok görülmüştür. Mesela ayni gün
de mektepte akrobasi uçuşları, ta
lim taburunda harp tayyareleriyle 
uçuş, alayda bir kişilik avcı tayy&. 
relerile uçuş yapar. 

Bir pilot acemilik devresini geçir
dikten sonra şımarır. Kendine fazla 
güvenir. Usul ve kaide haricinde u. 
çuşlar yapmayı bir marifet sayar. 
Çocukların boy atma hastalıklan 

olduğu gibi bu şımarıklık ta pilot
luk mesleğinde tabii bir hastalıktır. 
Kendisine ihtiyat tavsiye edildiği 
zaman içindem şöyle düşUnUr: 

- Beni çekemiyorlar. Kendileri 
yapamadıkları için benim yapmamı 
çok görüyorlar. 

Böyle yanlış düşünen pilotların 

soğu şımarıklık hastalığının ceza.. 
sını mutlaka çekmişler ve ihtiyatm 
pilotlukta ilk şart olduğunu netice
de anlamışlardır. 

Memnuniyetle söyliycbilirim 1d 
Bayan Sabiha Gökçen şımarıklık 

hastalığından da uzak kalabilmil
tir. Alçak irtifalarda uçmamak, şe
hir iizerinde akrobasi yapmamak, 
ihtiyata riayet etmek nevinden ne 
söylenmişse harfiyyen riayet etme.. 
yi vazife bilmiştir. Bayan .Sabiha 
nın bu meslekte istikbaline güven
memizin başlıca sebebi budur ,, 

Arkadaşım: olduğunu anlayabilir. ya kibrit kutusu, ufak bir odun par B ayan Sabiha Gökçen ile bera. 
_ Biliyorsunuz, diyor, Sovyet- Yukarı kat, daha büyüyen çocuk çası veya bir ce\·iz kabuğiylı~ evde ber Tuncelinde bulunan tay .. 

ler Birliği tebaası yüz yetmi§ küsur !arın nasıl oynatılabilecekleri, on- nasıl güzel oyuncaklar yapılabile. yareciler, dünyanın ilk kadın aska. 
milyonu geçer. Bunların içinde he- lara hangi aydan itibaren hangi o. ceğini öğreten nümuneler veriliyor. ri pilotundan ütiharla bahsediyor• 
nüz çok iptidaileri de vardır. Mem- yuncaklar verilmesinin doğru oldu. Miitevazi ve basit evlerde güzel ço- lar. Diyorlar ki: 
leketimizin her tarafından grup ğunu gösteriyor. Çünkü oyuncaklar cuk köııeleri yapılabileceğini öğre- - Bayan Sabiha kendisine verL 
grup gelen annelere, en basit ka- bir çocuğun eline laalettayin verile ten maketler de pek güzel. Arka- len askeri vazifelerden hiçbirinde"! 
dınlara burası gezdirilir. Bütün bu mez. Çocuklar bunlarla oynarlarken daşıma: erkek arkadaşlarından katiyyen g&o 

gördükleri şeyler el!Jette onlarda hem bazı adalelerinin kuvvetlenme - Bütün bu ... iimuneler pek gü. ri kalmamı~ır. Bir gün bir bombar 
bir intıba yapar ve kendi çocukla- sine hadim olmalılar, hem de dima- zel, diyorum, şimdi mii,.sseseleri dıman vazifesinden dönüşte aBym 
rına da ayni şeyi tatbik etmek is. ğı inki.şaflarma yardım etmeli. gezdiğimiz zr~an bunların hayat. Sabiharun rasıt sıfatile bulunduğu. 
terler. Görenler üzerinde yapılan Her bir oyuncağın çocuğun fikri ta nasıl taklit edildiğini göreceğiz tayyarenin önti kapanmıştı. Ark&Slt 

S 
ergiye geldik. Burası iki yüzde beş bir tesir bile faydadır, veya bedeni inkişafında bir yaıdımı diye şimdiden seviniyorum. asilerin bulunduğu sahalardı. On-

katlı bir bina. Kapıdan gi- değil mi? Halbuki bu tesir çok da- var. Biz sergiden çıkarken renkli men de kesif bulutlar, şiddetli bir elek.: 

l k ha bu··yu··kt·u·r. - Bunlar çok guz" el amma, di- dillerle başlarını bağlamış kiiylü trik firtması vardı. Her saniye şi°' rince yanımıza verilen bir yaş ı a-
dın bize burasını gezdirmeye başla- Şimdi, kenarda bazı maketler yorum, her anne kendi yavrusuna ka~mlanndan bir grup içeri giri- şekler çakıyordu. Fırtınayı yarmali 
dı. Evveli, büyük bir salona girdik. görüyoruz. Bunlar çocuic kreşle· bunları tedarik edebilir mi? Her ba yor. Arkada§Im. ta tehlike vardı. Pilot tereddüt etol 
Soldan başladık. Burada alttan ışık rinin, çocuk polikliniklerinin, ço- sit eve bu oyuncaklar girebilir mi? - Kolhozlu anneler, sergiyi gez- ti, Ri.sıtıyla danışmak ihtiyacmı du 

v_· d kadı cuk bakım evlerinin, çocuk bahçe. - Bizim memleketimizde buna. meğe geliyorlar, diyor. (Arkası 10 uncuc!a) _____ __...__...__ _______________ ~------!l:Uell..a::WU.Lt:.Ul~~~~~-----==~==...::.:.:===-~=-=~~.L.....----.=.:.:=-------~------------------::::......:::..._:~-...:___:__ ____________________ ___: ___ _ 
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No. 85 Yazan: Ziya Şakir 

Eba Müslimi, Yolda Bizzat 
H lifeye Katlettirmeli .. 

Halbuki hiçbiri (Emirülmümi. 
nin) sıfatını taşımıya layık değil

dir. Dk fırsatta, bunların hepsi de 
katledilmelidir. 

Diyorlardı. 
Emir Şeyban, Gülnarm talebini 

reddetmemişti. Derhal Salih ismin. 
de birini (Hind'in Manastırı) da 
göndermişti. 

Fevkalade zeki, kurnaz ve cüret 
kar bir adam olan Salih te Harici
lerin tanınmış reislerinden biri idi. 

Gülnar bu adamla karşılaşır 

karşılaşmaz, evvela fikrini anla
mak istemişti: 

- Eba Müslim hakkında ne dü
tUnUyorsunuz ?. 

Demişti. 

Salih, Gülnarın kulağına eğile
rek: 

- Eba Müslimi, pek yakından 
tanırım ... Ordumuz Merv ovasında 
karargah kurduğu zaman, ben de 
orada idim. Daha o zaman, bu Ho. 
rasan köylüsünün bir hançer dar
besile ortadan kaldırılmasını tek
lif etmiştim. Fakat, arkadaşlaı 

beni dinlemediler. Daha doğırusu, 
ona lüzumu kadar ehemmiyet ver
mediler. Onun, bu hale gelmesine 
8ebe~iyet verdiler. Bu fırsat, böyle 
ce geçti ... Bugüne gelince .. Benim 
için; isim denilen şey, ehemmiyet. 
sizdir.. Her kim insanlar üzerine 
hakimiyet iddia ediyorsa, bilate
reddüt öldürülmelidir. 

Diye cevap vermişti. 

G ülnar, Salibin büyük bir 
a.ıim ile söylediği bu söz

lerden büyük bir memnuniyet du
:_y~. s~ ~ etmek iste
ınişti: 

- Şu haldl. Eb:i. Müslim?. 
Salih, onun sözünü keserek, dü

füncesini açıkça söylememişti. 
- Şimdiye kadar ortadan kaldı. 

nlmak lfızımgelirdi. Fakat birçok 
hadisat dolayısile, bu fikir tatbik 
edilemedi. 

- E .. Şimdi? .. 
- Evet, şimdi.. !yi bir fırsatın 

ele geçmek imkanı var. Bu fırsat, 
kaçırılmamalıdır. 

- Şu halde, derhal ise girişi
niz. Bu hususta tedarik edeceğiniz 
adamlara bUyük paralar vadediniz. 
Bunları, kamilen ben tesviye ede
ceğim. 

Salih, garip bir tebessilmle gU-
lUmsemişti: 

- Adamlar mı .. Bunlar, niçin?. 
- Eba Müslimi yolda katlettir-

mek için ... 

tir. Fakat Halife, Eba Müslimin 
kendisine mutlak surette itaat ede 
ceğine .. Ve saltanat hırsını onun 
zihninden sildiğine; henüz kani de 
ğildir. Vakıa, Halife namına Eba 
Müslimi ziyarete giden lsa, Rey 
şehrinden henüz avdet etmiştir. Ve 
Eba Müslim de yakında Reyden ha 
reket ederek Müdayine gelecek .. 
Ve Halifeyi ziyaret edecektir. Ba
na kalırsa, bütün bunlar; gösteriş
ten ibarettir. • 

- Niçin .. Ne lüzum var?. 
- Halifenin amcası olan (İsar, 

mert kalp!i bir adamdır. Ayni .za
manda, Eba Müslimlc de e3ki bir 
arkadaştır .. Görüyorsunuz ya?. Bir 
taraftan yeğen .. diğer taraftan da, 
eski bir arkadaş.. İşte İsa, bunla
ırı birleştirmek istiyor .. Ve emin o
lun ki; çok hüsnü niyetle hareket 
ediyor. 

- Muvaffak olabilecek mi? .. 
- Hayır .. 
- Niçin? 
- Halifenin, müneccimlerden 

ve falcılardan başka kimseye em. 
niyeti yok Onun için. 

- Demek ki m\ineccimlrr .. 
_ Evet. müneccimler .. Halife • 

ye ayni sözü tekrar cdivorlar. Ve 
daima, Eba Müslimin korkunç bir 
rakip olduğunu söylüyorlar. 

-Ya? .. 
- Hatta .. nihayet, Ebfı Müsli-

bu suretle E'::>a Müslimin hayatına 

kasdederken, o saf ve mert yürek
li Horasan genci de, Gülnar hak

kında başka düşünceler içinde idi. 

Eba Müslim, Yahşi Beyi katlet
tirdikten sonra günün birinde, Gül 
narı aklına getirmişti. Ve hususi 

katibi Malike: 
- Ben .. Evvela, bu kızın aşkını 

reddettim. Onun kalbini incittim .. 
Sonra da mecburiyetler dolayısile, 

nişanlısını ve babasını katlettir. 
dim. Şimdi bu kızcağız hayatta 

yapyalnız kaldı .. Benim namıma gi 
din, hükflmet işlerindeki zaruret 

ve mecburiyetleri anlatarak, ona 
teselli verin. Ve kendisini ebediyen 
himaye edeceğimi de temin edin. 

Demişti. 

Malik, biz.zat maktul Yahşi Be

yin köyüne gitmişti. Fakat çarça

buk avdet ederek, Eba Müslime şu 

haberi getirmişti: 
- Konak, bomboş. Kız da orta

dan kaybolmuş. 
(Arkası var) 
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1 E K o N o M i 1 -
Harice Deri 
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Buğday j 

Yükseldi ~ 
ihracatımız 
Bu Yıl da 
Artacak D •• h • 0 k •• b vd ~ un, ıe rımıze anca uç vagon ug ay ' 

ile bir vagon arpa·gelmiştir. Mevrudatın az- ~ 

lığı ve evvelce gelmiş olan malların satılmış ~ 

bulunması yüzünden evvelki güne nazaran ' 
piya&a iıtekli bir vaziyet almıştır. Fiyatlarda ~ 
da buğday cinslerine göre 5. 7 para kadar ~ 
yükseklik husule gelmiştir. Bu yükseklik ~ 
daha ziyade ekstra ve ekstra ekstra mallar ~ 
üzerinde toplanmakadır. Fazla çavdarlı buğ- ~ 
daylann fiyatlannda ehemmiyetli bir fark ~ 
yoktur. Yumuşak buğdaylar çavdar nisbeti- ~ 
ne göre 4,30 - 6,10 kuruştan, sert buğdaylar ~ 
ise 5 - 5,23 kuruftan satılmıştır. Çavdar dört ~ 
kuru,tur. Sarı mısırlar cinslerine göre, ~ 
4,38 • 5 kuruşa kadar satılmıştır. Mısır Fiyat- ~ 

larında 3 - 5 para kadar tenezzül görülmek- ~ 
tedir. ' 
~~~ ... ~ 

Son zamanlarda dericiliğimizin inki,afını 

arttırmak maksadile ıslah edilmit ve bir kısmı 

az çok iyi randıman vermiye batlıyan tabaka

nelerimizde yerli mamulat için ince deriler ha. 
zırlanmaktadır. Yerli deriler arasında en iyi 

kaliteli olanlar saraciye itlerinde kaullanılan 

nevilerle vaketa denilen nevilerdir. 

Vaktile yerli kösele imaıatı için kurulmuş tesisat 

sayesinde bir mikdar kösele yapılabilmektedir. Fa

kat, bunlar ihtiyaca yetmediğinden hariçten iyi ka

liteli kösele ithal edilmektedir. Memleketimizden 

deri dthal edenler arasında Almanya başt\l gelmek
tedir. 

iplik Yine 
Azalıyor 

Pamuk ipliği işliyen sanatkarlar, pi 
yasada ipliğin azaldığını, bugünlerde 
yine sıkıntıya düşeceklerini alakadar. 
ıara bildirmişlerdir. Bu arada yerli 
fabrikaların ihtiyaca yetecek kadar 
iplik çıkarmadıktan da ileri sürülmüş 
ttir. Bir kısım tüccarların dış memle
ketlere verdikleri siparişlere henüz 
cevap gelmemiştir. Bu malların yol
da olduğu anlaşılmaktadır. Takas 
muamelelerinin icabı olarak gelecek 
iplikler pahalıya mal olacaktır. Bun· 
lann da yerli iplikler için konulmul3 
olan narh fiyatı üzerjnden mi, yok
sa serbest olarak mı satılacağı tacir
ler arasında tereddüt uyandırmıştır. 

Paris Borsası 
Paris borsasının dünkü kapanış fi

yatları: 

Londra 110,89; New-York 22,44~; 
Berlin 899 Amsterdam 1234,12,5; 
Roma 118,10; Lizbon 100,75; Cenev
re 514,621h. 

Madenler: 
Kurşun 23,1,3; bakır 62-64: kalay 

249.17,6: altın 140,4%; gümüş 19,% 
çinko 21.2.6. 

-, Derilerimizin mühim bir kısmı di-

T h 
• 1 ğer ecnebi memleketlere ihraç oluna m 1 n er maktadır. Bu sebeple geçen sene yer

li imalat ıiçin piyasalardan deri teda-

i Ç kt 
rikinde biraz güçlük çekilmiştir. Bu 

O C 1 1 sene alınacak deri mikdarı henüz ka-
!f ti olarak tesbit edilememektedir. Pi-

Fransız kabinesinin değişmiş olma 
smdan dolayı borsalarda düşüklük -O

lacağını tahmin edenler tamamen ya
nılmışlardır. Pnris borsasında Fran
sız ve ecnebi eshamı birkaç puvan 
yükselmiştir. Bu arada birkaç gün
dcnberi 261 • 262 frank arasında fi
yat bulan Türk borcu da 264 • 265 
frank arasında yükselmiştir. Borsa
mızda 18,15 lirada açılan Türk borcu 
yavaş yavaş yükselerek akşama doğ
ru yirmi kuruş kadar artmış ve 18,35 
lirnda kapanmıştır. Aslan çimentosu 
da biraz yükselmi§tir. Bir haftiından 
beri 13,05 liraya kadar düşen bu his
seler dün 13.30 liraya kadar çıkmış· 
br. Merkez Bankası hisseleri 8G,5 li
radır. Diğer milli tahvillerimizin fi. 
yatlarında hiç bir tebeddül olmamış 
tır. Paris borsasında Osmanlı Banka 
sı hisseleri 480, Elektrik şirketi 
1320, Süveyş kanalı 2579, Royal 
Doyç 5430, Fransız rantı 69,5, Yugos 
lavya rantı 228,5 frankta kapanmış
tır. Merkez Bankası bir isterline 624.-
626 kuruş fiyat tesbit eylemiştir. 

Sanayi Umum Müdür Muavini 
Iktısat Vekaleti Sanayi Umum Mü· 

dür Muavini B. Abdüssamet dün şeh
rimize gelmiştir. Bir iki güne kadar 
Şark memleketlerine giderek tetkikat 
ta bulunacaktır. B. Abdüssamet dün 
Tiirkofise ve Ticaret Odasına uğrıya
rnk temaslarda bulunmuştur. 

yasalarımızın ihtiyacı olan iyi kali
tacirleri köseleciliğin inkişafı ıçın 
1i de bir döviz meselesi olduğundan 

memlekette dahili sarfiyat için iyi 
kaliteli mal yetiştirmekten başka ça
re görülmemektedir. Alakadar deri 
te derilerin Şimali Amerikadan itha.. 
bu işe elverişli derileri veren hayvan
ların artırılmasına ehemmiyet veril
mesini ve tabakhanelerle deri fab
rikalarının köselelfü fenni tesisat 
yapmalarını ileri sürmektedirler. 

ilk Ketentohumu 

Piyasaya Çıktı 
Bu senenin yeni mahsulU ketento

humu dün piyasaya çıkarılmıştır. Ha 
vaların sıcak gitmesi ketenlerin er
ken mahsule yatmalarını temin et. 
mi§tir. nk mahsulün kilosu 8,06 ku
ruştan satılmıştır. ihracat için alın

makta olan bu madde, Almanya ve 

lngilterenin yağlı tohumlar namı al

tında aradıkları ve her sene ehcıuıni
yetli mikdarda satın aldıkları bir to

humdur. 

BORSA 
24 HAZİRAN PERŞEMBE 

PARALAR - Bu, mümkün değildir. Hatta, 
böyle birşey düştinmek !:>ile cin. 
nettir. Eba Mlislimi, ortadan kal
dırmak için; daha kolay. daha pü
rüzsüz, do.ha iyi netice verecek va
aıtalara mi.iracaat etmelidir. 

min i'.:>u rekabete kurban olarak 
katledileceğini de bildiriyorlar .. Bu 
kanaat. artık Halifenin k \ "nde 
yer etmiştir Ancak şu var ki; o
nun kalbine yerl<'şen bu krınaatten 
tam zamanında istif nde edilebilme 

El6ziz~err1 Ge~en Mek u ZAHİRE 
BORSASI 

Sterlin 627,-
Dolar 122,-

627,-
127,50 
114,-

\ 

- Nasıl? .. 
- Mesela .. Onu, bizzat Halifeye 

kaUettirmelidir. 
- Fakat bu mümkün olabilir 

mi? 
- Niçin olmasın?.. Yalnız siz 

bana bir hafta müsaade ediniz .. 
Ben, şimdi doğruca Kufeye gide
yim. Eba Müslim hakkında, saray. 
da beslenen fikirlerin. Halifenin 
anun hakıkmdald düşüncelerini öğ
reneyim. Ondan sonra tekrar size 
ıelirim. 

Bu müzakere, burada bitmişti. 
Ve Salih te, Manastırdan çıkar çık 
nıaz katırına binerek doğruca Kü
f eye gitmişti. 

'\ A ıradan bir haf~a geç~~?ti .~a 
lih, tam tayın ettıgı gun, 

facrar Manastıra gelmişti. Gülnar, 
onu görür görmez, sabırsızlıkla sö 
ze girişmişti-

- Ne haber~. 
- Haber. fena değ:ı.. Vaziyet, 

eu: Halife; daha hala, Eba Miisli
mi bir rakip göziyle görmekte .. 
Ve ond<ın endişe etmektedir .. E~a 
Müslim, Halifeye gönderdiği mek
tuplarla, onun bu düştincelerini 
•ilmek istemiştir. Hatta araya, Ha 
llf enin amcası İsa da girmiş .. O da 
"1 iki mUhtm şahsiyet arasındaki 
-.ziyeti ıslaha gayret göstermiş. 

lidir. 
- Nasıl?. 
_ Ben. şöyle birşcy düsün-

düm ... Mesela siz, Kfıfeye gidebilir 

misiniz? .. 
- Giderim. 
- Orada bir kolayını bularak sa 

raya girer misiniz?. 

- Belki .. Faikat, sarayda ne ya
pacağım . 

- Halife ile görüşeceksiniz. Ve, 
bir münasebet getirerek ona bir 
kaç çift söz söyliyeceksiniz. 

- Ne söyliyeceğim ? .. 
- Bunu size, zamanı gelince söy 

lerim. 
- E .. bu, birkaç söz; Halifeyi 

Ehli Müslim aleyhine tahrike kafi 
gelecek mi? .. 

- Belki gelir .. Belki gelmez .. An 

cak şu var ki; Halifeyi başka se. 

bep1er de harekete getirecektir .. 
- Pekala .. Kufeye ne zaman gi

deyim. 
- Bana kalırsa .. Derhal... 
Gillnar, dadısı Reyhaneyi orada 

bırakmış.. Salih ve köle Yugufun 
refakatinde olarak, Kfıfeye hare
ket etmişti. 

B urada~ küçük bir istitrat ya 
pacagız ... 

Ne kadar gariptir ki; Gülnar; 

Elnzizdcn gelen tclgrdlar birkaç 
güu önce aktüalit~ olduğu i~in ora
dan, gazete ,•asıtasile, bana da bir 
mektup geldi. Fal,at bu mektubun 
o vakit aktüalite olan ha\•a<lisle hiç 
münasebeti olmadığını elbette tah
min edersiniz: Bunu yazan okuyu. 
cumuz ''Bir zavallının hikayesi,, 
başlığı altında kendinde duyduğu 
sinir hallerini anlattıktan sonra: 

- Aca!Ja ben deli miyim? 
Di)·e soruyor. Bu okuyucumuz 

gibi sinirlilerden birçoğu bu suali 
sorarlar. Bundan dolayı ona verile
cek Ce\'abın okn)·uculanmızdan da
ha baskalarmı da alakadar edece. 

' ği:ıi sanıyorum. 

Gerek Eliizizdeki okuyucumuzu, 
gerek onun gibi, kendilerinden şüp
helenen ba.5kalarına haber verelim 
ki, acaba ben deli miyim, diye dü
şünen kimse deli sayılamaz. Ger~i, 
akılh ıkla delilik arasındaki sının 
kestirmek pek güç bir şeyse de, de. 
lili~in en pratik miyarı deli olduğu
nu bilmemek, ondan şüphelenmek
tir. Ger~ekten deli kendi halini bll. 
miyen bir bahtiyardır. Gerçekten 
deli lztırap çekse bile, kendi halini 
bilmekten değil, başka şeylerden ls
tırap ~ker. 

Mektubu gönderen okuyucumuz 
gibi kendilerinden §Üphe edenler, 
haklan olmadığı halde, o bahtiyar
lar zümresine gl.rmtk lsttyorlar, de. 

meirtir. Halbuki, o bahtiyarlık her
kese nasip olma:ı. Onun iı-;in de da
ha doğuştan bir istidat lazımdır. 

Kendilerinde bu istidat bulurum. 
yan sinirlUer, akıllılıkla delilik ara· 
sında.ki hudut ü:ıerinde dolaı,ırlar, 

fakat delilik tarafma geçenleri pek 
azdır. Onlara bir vakit yan deli cle
nilirdi. Şimdi bu tfıbirin modası geç. 
tiyse de ifade ettiği sinir hali yine 
mevcuttur. 

Onlara, vaktiyle, yan deli denil
mesine sebep sözlerinde ve hareket
lerinde hazan akıllılık saydanu:ra
cak haller bulunmasıdır. Mesela bu 
okuyucumuz da, gazetede bütün a. 
kıl hekimlerinin reyi sorulsun da, 
kendisinin hali anlaşılsın diye isti
yor. Gazetede böyle bir anket ~ıl
sa okuyucumuza <leli değildir, deni
leceğinde hiç şüphe etmem, fakat 
anketi açana akıllı diyeceklerinde 
pek 7jyade şüphem vardır. 

Okuyucumuz, bir de; 
- Ren neyim, dünyaya gelmem

deki sebep nedir! 
Diye ımnıyor. Bakmız, okuyucu

muzun bu suali pek akılhca ,.e her 
vakit yerinde bir ~ualdlr. Fakat 
-)"&Zlk ki- dünyada düşünen in. 
sanlar bulunduğımdan heri hepsi bu 
suali kendi kendilerinden sordukta
n halde, hiçbiri cevabını bulama<lı. 
lı için dünyada tam akıllı kimse de 
bulunamıyor. 

24-6-1937 
l•'IATLAU 

Cinsi Aşağı Yukarı 

K. P. K. .P., 
Buğday yumuşak 6,10 -,-

" sert 6,- 5,23 
A~a U5 3~ 
Mısır san 4,38 5,-
Kcten tohumu yeni 8, 6 -,-
Afyon ince 530,- , 
Tiftik mal 115,- 119,-
Yapai< Anadol 48,10 -,-

,, Gebze 58,- 60,-
Peynir beyaz 24,15 27,30 

,, kaşar 42,- 52,-

Buğday 
Arpa 
Peynir 
Kaşar 
Un 
Tiftik 
Fasulye 
Yapak 
tç fındık 

Af yon 

G ELEN 

GiDEN 

DIŞFIATLAR 

Buğday Liverpul 

" 
Şil~ago 

" 
Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hamburg 

135 Ton 
30 Ton 
12 Ton 
11 Ton 
20 Ton 
6 Ton 
634 Ton 
5 Ton 
3% Ton 

8 Ton 

5,87 Kr. 
5,30 Kr. 
5,90 Kr. 
5,09 Kr. 
3,49 Kr. 
7,86 Kr. 

94,54 Kr. 
94,54 Kr. 

Fransız Fr. 110,-
Liret 110,
Belçika frangı 80,-

115,-
84.-
23,-Drahmi 18,50 

Isviçre Fr. 570,- 575,-
Leva 20,- 23,-

68,-
84,-
23,50 
31,
ı:i.-
25,-
14,-
52,-
32.-

Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 50,-
Kron İsveç 30,-
Altın 1046,- 1047,-

256,-Banknot 255,-
Ç EKLER 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

\,, • 

626, 75 627 ,-
0, 7885 0,7867 

17,69 17,685 
14,9884 14,9760 

4,6690 4,6660 
87,1958 87,1610 

3,44 3,4382 
63,8213 63,7958 
1 4342 1,4333 

22,6366 22.6275 
4.2075 4,2057 

13,88 13,8755 
1,9668 1,9660 
4,1625 4.1610 
3.9888 3.9875 

107.06 107,0175 
34.4635 34 45 
2.7410 2.74 

24,0150 24,0225 
3,0945 3,0933 -
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Midyafta petrol Bayan 
(Başı 1 incide) s b • h 

kazıld.nktan sonra da zahiri emarele- a 1 a 
Şaki Seyit Rıza Jandarma Genel Komutanhğı 

~2 ~.?ci~)n n ın ele geç: ri 1- ~a~~~~~!J:I.? mik~l~ ~tl~~!~.~~~~~ö~e~en tarililerde satın alınmak için ekffilt-

Ankara 

re göre petrol bu1unmaması her za· 
man görülen !:lir hadisedir. 
250 METREl'E VARILINCA: 

1 b • • • • • meye konulmuştur. 
du. Bir kağıda şunu yazarak rasrta m e S f 1 r g U n 1 Ş 1 uzattı: 2 - Bunlara aid şartnameler paralı ve parasız olarak yalnız komisyondan alınabilir; 

"Arkaya inilemez. ündeki fırtı- (Başı 1 incide) 3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminatlı mektuplarını vaktinde komis-
Hükumetimiz "tık teşebbüs müs

pet d ğildir,, diye yese düşmemiştir. 
Midyat civarında ikinci bir yer se· 
cılerek yeni bir kuyu kazılmıya baş· 
lanmıştır. Emareler her tabakada tah 
mine muvafık çıkınca ümitler kuv
vetlenmiştir. 

250 metrede ~olca gaz çıkmıştır. 

naya dalmakta tehlike var. Fırtına Bugün Kırmızı dağda Deneman a- yona teslim etmiş bulunmaları. 
sahasına dalayım mı?,, şiretinden biri kapkara göğsünü aça. A. - Eşya cinsi Miktarı 

Bayan Sabiha şu sakin cevabı rak dedi ki: 
,·erdi: "-Bu aç, bu doyacak. Devle-

"Elbette dalınız. Tereddüde yer tin elendimiz olmasını isteriz. 
yoktur.,, Devlet efendimiz olursa karnı-

mız oyar.,, 

Kundura köselesi 76,000 Kilo 

Vaketa 
Sarı vaketa 

5,000 Kilo 
50,000 Kilo 

Tahmin Bedeli 

121,600 Lira 

10,000 Lira 
100,000 Lira 

tik Teminatı 

7330 Lira 

750 Lira 
6250 Lira 

Şartname bedeli. 

00 

00 
00 

İhale tarihi 

12 7 937 Pazar 
tesi saat 10 

" 
,, 

" 
" " " 

Müreftede de gaz çıkmıştı. Fakat a
razinin teşekkülüne göre Midyattn 
gaz halinde petrol bulunması Müref
tede bulunmasından daha ümit veri
ci bir emare idi. 

Bayan Sabiha Gökçlm 15 Tem. d 
muzdan sonra diplomasını a- Denemanlılar domatese çiçek gibi Yekun 231,600 12830 1159 Kr. 

lacaktır. Dünyanın ilk kadın aske. bakıyorlar. Ciris denilen bir nevi otu , 
ri pilotuna lisans verilmesi mün~- kuru olarak ve pancar, ebegümeci, la
sebetiyle büyük törenler yapılacak. bada, kuzukulağı yiyorlar. Kurt, tiL 
Hava Okulunun bir hangarında bir ki, keklik ve tavşan avlıyorlar. Do-

Bu üç çeşit şartnamesi bir malzeme toptan veya çeşitler ayrı ayrı en az fiyat teklif edene verilecektir. 

Sondaj deliğinden bol miktarda 
~ıkan gaz bosn gitmemiştir. Bugün 
kendi toprağımızdan çıkan petrolle 
mal'ineler işletildiği, elektrik ku\'

' eti elde edildiği bir yer \'ardır ki 
o da Midyat cimnndaki petrol a
rama kampıdır. 

Burada nıotörlcrde yapılan tadil
lerle derhal sondaj deliğinden çı

kan gazdan istifadeye ba lanmış. 
tır. Yer altındaki petrol; kendini 
aramıya \'e bulnuya çalışan kuv
' etlere imdiden yardım etmiye, 
sondaj makinelerini kendi kudre. 

tiyle işletmlye ve kampın her tara
f mı elektrik şeklinde nurlandırmı

l a baf1lamı~trr. 
Beş yüz metrede petrole tesadüf 

edilmiştir. 

Bunun üzerine Ankarada bulunan 
baş sondajcı B. Russel tayyare ile 
Midyata gönderilmiş ve Cevat Eyüp 
te oraya koşmuştur. 
ÇOK iTiNALI TEDBiRLER: 

Sondajın bu safhasmda büyük iti· 
nalara ihtiyaç vardır. Tazyikli bir 
surette birdenbire petrol çıkarsa aleti 
ve boruları dışarı atması ve yan ta· 
r flarda rnenf ez bularak toprağın al· 
tında kay'Jolrnası gibi türlU türlü 
tehlikeler vardır. Bunun için borula· 

yerleştirmek ve çimentolamak için 
ok büyük dikkat ve itinaya ihtiyaç 

l vardır. Petrol bulunduğu hakkında 
gelen ilk haberlerden sonra ancak 

E on metre kadar derine gidilebilmiş-
tir, Bu on metrede varılan neticeler 

k limitleri teyit edecek yoldadır. 
VARll.AN NETIOEJ.ltJRIN MANA 

VE h'Il.'1\UJTl: 

Derhal petrol şirketlerine rnüraca 
nasını anlatmak için şunu söyliye

: Mesela Aınerikada oturuyorsu-
uz. Arazinizde hususi surette son
j yaptınız. Bu sondaj neticesinde 

ugtin Midyatta varılan neticelere 
ardınız. 
Derhal petrol şirketlerine· müraca-

t edere~ arazinizi içinde petrol bu
nduğu hemen hemen anlaşılmış a-

ıui diye satabilirsiniz. Hemen he· 
en diyoruz. Çünkü işin içindeki ku
ar ve spekülasyonun henUz sonu 
lmemiştir. Araziyi bir bedel muka
ınde kendi hesabına satın alan şir
t, sondaja devam ettikten sonra, 
lki de tesadüf edilen petrolün ar

ı gelmediği veya işletmiye kifa
t eedeeek miktarda olmadığı görU 
r. O zaman şirket kumarda kaybet

olur. 
Diyelim ki, arazinizde bugün Mld
tta görUlen yolda emarelere tesa

ettikten sonra araziyi satmak 
emiyorsunuz. Sondaj masrafını da 
ndiniz yapmıyara~ bir şirketle or-
klaşa hareket etmek istiyorsunuz. 
ket yapacağı masrafa mukabil 

ndajdan evvelki zahiri alametlere 
sizi arazinizdeki petrolün ancak 

zde onuna veya yirmisine ortak et 
ye razı oluyorsa da Midyattaki 
da emareleri gördükten sonra 

teklif etmesi lazımgelen ortak
lı' esi yüzde yetmiş veya sek-

r. 
D mek ki, kuvvetli ümitlerde bu
rnıya hakkımız vardır. Fakat bu 
ıtlere ~üsbütün bağlanmamak ve 

de balo tertip edilecektir. muzu yemiyorlar. 
Bundan sonra Bayan Sabihanrn Asayış müfrezelerimiz harekete 

tayyaresiyle beraber memleket için- geçtiği sırada şakiler şunları söyle
de dolaşması çok arzu edilecek bir mişlerdir: 
şeydir. Bu suretle hem memlekette "- Ankaradan zırhlı askerler gel. 
tayyarecilik zihniyetinin yayılma. di. Bunlara kurşun işlemez. Teslim 0 • 
sına hizmet edilmiş, hem de Türk 

B. - Başlıklı Nöbetçi 
muşambası. 3,000 Tane 

Konya Asliye Hukuk Hakimliğin- ! 
den: Konyanın Şeyh Osman Rumi ma 
hallesinde 9 numaralı evde oturan Da 
vut kızı Fatma tarafından Konyanın 
Hacı Cemil mahallesınde kayıtlı Hü-

kadınının umumi hayatta vazife ve 
hizmet görmesi bakımından çok gü 
zel bir örnek gösterilmiş olur. 

lalını.,, 
Açlık seyin oğlu Eyüp aleyhine ikame olu. 

Asayişe memur tayyarelerimiz ke- nan boşanma davası üzerine tebliğ o
şif uçuşları yapıyorlar. Şakilerin gL lunmak üzere müddeialeyh namına 
yecekleri ve yiyecekleri artık bitmiş gönderilen dava arzuhali sureti, mer
demektir. Ekilmiş topraklar müfreze- kum EyübUn üç sene evvel Konyadan 
!erimizin elindedir. Açlık, şakileri bit- Aksaray tarafına ve oradan da mem
kin bir hale getirmiştir. leketi olan Erzurum vilayetine gitti-

Fakat bundan sonra kadın as
keri tayyarecimiz memleket hari
cinde de dolaştırılmalıdır. Akraba. 
side iht1sas sahibi bir Türk kadın 

pilotunun dünyayı dolaşması, Türk 
adının yeni bir sahada her tarafta 
duyurulmasına ve hariçte hala pek 
çokları tarafından kafes arkasında 
kapanmış zannedilen Türk kadını
nın umumi hayatta geçirdiği inkL 
eaf hakkında canlı bir fikir vermi
ye hizmet edecektir. 

Elebaşılardan Seyit Rızanın teslim ~ ve sarih adresi olmadığı ve bu su. 
olmak için birtakım hezeyanları ihtL retle elyevm ikametgahı meçhul oldu 
va eden bir mektup gönderdiği teey- ~cşruhatile mübaşir tarafından 
yüt ediyor. r~~~siz olarak geri çevrilmiş olma-
T akip hakkında son haberler sına mebni bu baptaki dava arzuha-

A. E. Y. 

daha müsbet neticeleri beklemek el
bette doğru ol ur. 
KUDRET NASIL 01,ÇULUR: 

Tahmin edildiği gibi petrol çıkar
sa.asıl mesele miktardadır. Arama 
idaresinin ihtiyaten hazırlanmış de
polan vardır. Çıkan miktar bu depo-

Elaziz, 24 (Tanın Hususi Muhabi- 1i sureti, lstanbulda çıkan (Tan) ga
rinden) _ Bugün kıtalarımız çapul- r.etesinin 7 Haziran 937 tarihli ve 767 
cularm son sığınaklarını da ele geçir. sayılı nüshasile ilanen tebliğ edildiği 
diler. Yalnız Seyit Rıza ile birkaç a- halde on gün içinde esas davaya bir 
venesi bir mağaraya gizlenmişlerdir. gi.ına cevap vermediği cihetle muha
Çok az miktardaki çapulcular §iddet- keme günü olarak 7.7-937 çarşamba 
le takip ediliyorlar. Suçlular yakala. ~nü saat 9 za tayin edilmiş oldu
narak ad~iyeye veriliyor. Kaza ve vi- ~ndan merkum Eyübün zikri gectn 
IS.yet müddeiumumUeri tahkikat ve ~n ve saatte I<onya Asliye Hukuk 
sorgulara başlaml§lardır. Muhakeme- Mahkemesinde bizzat hazır bulunma
lere pek yakında başlanacaktır. sı veya tarafından musaddak bir ve-

Şaki başı Seyit Rızanın küçUk oğlu kil gön~ermesi lüzumu, davetiye va. 

lara doldurularak kuyunun bir gün
deki kudreti ölçülecektir. Yalnız ilk 
zamanlarda tesadüf edilen miktar
larda bir müddet sonra mutlaka bir 
azalma baş gösterir. Nihayet kuyu
nun vasati kudreti meydana çıkar. 
Bununla beraber ilk miktarlarla de· 
vamlI kudret arasında mutlaka bir 
mUnasebet vardır. nk miktarlar yok 
sa vasati kudret te ona göre yüksek 
demektir. Midyata ait ilk adım, kuv
vetli ümitlerimizin müsbet ve kati 
surette tahakkuk etmesidir. 

Hüseyin ağır surette yaralanmıştır. rakasmın tebliği makamına kaim oL 
Büyük oğlu Hasan ise babasından ay. mak üzere ilan olunur. 

rılmak temayülleri göstermiştir. Eskişehir Tapu Müdürlüğünden: 
Seyit Rıza bu şakavete başlarken . . . _ .. .. 

bu i i alnız başına yapamıyacağını Eskışehırın Çerkes Kartalkoyunde 
düş~n:rek kendisine yardımcı ara., Tapu sicillinin T sani 315 daimi def. 
mış, hükllnıetin adil ve müşfik mak- terinin 155 ve 159 sayılarında Kavak
sntlannı anhyan halk, sergerdenin özü ve Tuzlubaşı mevkilerinde kayıtlı 
düşüncesine 8.Iet o.lmamıştır. Yalnız iki parçada 4 hektar 436 metre veyi

lkinci adım, netice müspet olduğu 
takdirde kuyunun kudretinin anla
şılmasıdır. 

küçük bir grup Seyıt Rızaya kanmış. 
fakat onlar da aldandıklarını anlamış 
lar ve bugün bunlar da takip müfre
zelerimize dehalet etmişler, bu suret· 
le Tuncelinin her köşesinde hükumet 
otoritesi bütün kuvvetiyle teessüs et
miştir. 

Konya iskan müdüriüğünden; 
Çumra merkezinde 101 No. lu şehir tipi pilanına göre yapılacak 300 ker

piç ev ve Akşehrin Hoşkadem mevıkiiı~~e 103 No. lu tipe göre yapılacak 
130 kerpiç ev ve keza Hoşkadem mevkıı~de yapılacak 28 ev Kanlıca me~
kiinde yapılacak 121 orta ve tipi köylerı arasında yapıl~cak 6? ve maarıf 
köyünde yapılacak 3 ve yılan yusufta yapılacak 10 ev kı: cem ~n 229 ker
piç tv ve Dursunlu ve Kazak köylerinde 104 numaralı tıpe uygun olarak 
yapılacak 31 taş ev ve Akşehir kasaba merkezinde 102 No. lu tipten 4 ev 
ki cem'an 694 ev 2890 sayılı kanuna ve olbaptaki Vekiller hey'eti kararma 
tevfıkan 30-6-937 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Konya is
kan müdürlüğU darisende pazarlıkla ihalesi eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu inşaat için lüzumu olan keresteden 2000 metre mikab mamul 
olarak iskan dairesinden verile<:ektir. Ust tarafı müteahhit tarafından te
min olunacaktır. 

2 - İskandan verilecek 2000 metre ID:kab mamul kerestedc.n maada 
inşaat için lüzumu olan kerestenin üst tarafı ile icap eden taş ve kerpiç 

ve kiremıt ve sair bilümum malzemesi ve kabı ve pençere ve teferrüatı 
işçilikleri müteahhide ait olacak ve anahtar teslimi suretiyle inşa edile-
cektır. ı 

3 - Çumra kazasında yapılacak 300 evin üstU Marsilya benzeri kire
mitle diğer binalar tamamen yerli kiremitle örtülecektir. 

4 - lşbu inşaatın toptan bir mUteahhide ihale edileceği gibi ica~ına 
gör~ iki üç müteahhide a w'ı ayn ihale edilebilecektir. 

5 - Talipler elde mevcut irı<-aat ke if defterine ve mevcud keşifname
deki kıymetlere nazaran re 15 nisb"'tinde kat'i teminat vermeye mec
Dımturlar. 

fl - Talipler teminatlariyle birlikte bizzat veya musaddak kanuni ve-
killeri va$.ltasiyle eksiltmeye iştirak edebilirler. 

7 - Yapılacak evlerin tarzı inşasına ait fenni şartnamesi ve tip ve pi
Janlan ve kereste ve kerpiç ve tuğla ve kiremit fenni şartnameleri ve 
idari şartnamesi Konya iskan müdürlüğünde ıncvcud olup talipler her ze
man parasız olarak bunları görebilirler. 

8 -- Talipler yukardaki serait dairesinde ve muayyen olan gUn ve sa-
atte Konya iskan müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3668) 

ne senet ve kaydı bulunamıyan muh. 
telif mevkilerde yazılı 8 parçada yedi 
hektar 3012 metre tarlaları mezkur 
köyden Numan oğlu Ehli iman ve ~a

ban oğlu Nasuh ve Mehmet Hoca ta

raflarından müştereken minelkadim 
babasından irsen ve intikalen ve mUs 

ta killen mutasarrıfı Nir Mehmet 
oğlu Ahmetten 320 senesinde haricen 

ve a,diyen teferru suretile tarihi mez

kurdanberi nizasız ve fasılasız ve 
hüsnü niyyetle ve malik sıfatile tasar 

ruf ve ziraatinde olduğu ve her g(ına 
müdahale ve müarazadan ari bulun. 
duğu ihtiyar heyeti ve tahkikat rapo. 
ru ve vergi kaydından anlaşılmakla 
mefruğunlehlerin hakki tasarrufunun 

tasdikı Vilayet tapu komisyonunun 
22-6-1937 gün ve 56 sayılı _kararile 
tasdik edilmekle sahibi evveh verese
si Haticenin adresi meçhul olduğun
dan bir iddia ve itirazı olup olmadı· 
.:rına dair tebligat yapılamamış oldu
ğundan tebligat makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

Bir c;ic;ek değil, bin bir çic;ek kokusu 

VENüS ESANSLARI 
Öyle çiçekler alemidir ki, içine giren bir daha oradan çıkmak istemez. Mevcud ve 

Yeni çıkan çok sabit esanslarının isimleri 

llan: Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Taksimde Sıra.servi. 
lcr Alman hastanesi itisalindeki ha
nede mukime iken Alma.nyaya gide. 
rek Berlinde Furstendan caddesinde 
94 sayılı evde oturmakta iken ölen 
Marikanın vasiyetnamesi Rum patrik 
hanesi tarafından mahkememize tev
di olunarak alelusul noterce terceme
si icra edilerek alaka.darlar huzurun 
da okunarak dosyasında hıfzolunma k 
tadır. Han tarihinden boşlamak üze
re alacak verecek ve sair suretle alft. 
kadarların ve vasiyetnameye itirazı 
olanların kanunu medeninin 538 inci 
maddesine tevfikan bir av ve miras
qıların 3 ay içinde Beyoğlu 4 üncü 
Sulh Hukuk mahkemesine miiracaat 
0 tmeleri, aksi takdirde mUddetindP 
'nÜracııat etmivrnler hakkında kanu
'lU meden·nin 561 ,.e 569 ıın<'u mad 
ieleri ahkamı tatbik olunacağı ve va 
·iyetname muteber addoluııacağı ilan 
')lunur. 

Flor Doryan, Lorigan, Roz Doryan, Rev Dor, Tango, Divlnya, 
~ı istanbul Gecesi, Boğazrt;i, Madia, Buket, EZl"t, Şipr, Rovaı, 
~ Senk Flör, Şanel, Mic;iko, Miltlör, Kelköflör, Flör Damur, 
\ Mikado, Paris, Suar de Paris, tfarsis, Dağ Cjh;eAi, Oül, Menekşe, 

yasemin, SümbUI, Zambak, Fulya, Müge, Heliotrop, Hanımeli, 
Şebboy, Unutma Beni, Krepdöşin, Kadın teni v. s ... 

Deposu: Evliya Zade Nureddin. kimyevi ecza alat ve ıtriyat 

KAYIP - 61 sicil numaralı bisik
let ehliyetnamemi kaybettım. Yenisi. 
ni alacağımdan hükmü yoktur. 

25,500 Lira 1912,50 Lira 128 Kr. 

(1690) 

13 7 937 S.ıiı 
saat. 10 

(3584) 

1 İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
Garnizon Kilo Muhammen Tutarı nk teminatı 

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

81800 25440 1908 
Bursa. Mudanya ve Bandırma Garnizonlarının ihtiyacı için hizalarında 

gösterilen sade yağı kapalı zarf yolu ile 5-7-937 Pazartesi günü saat 
17 de Rursa Askeri Satmalma Komisyonunda eksiltmeye konacaktır. Uç 
Garmzonun yağı bir istekliye veya ayrı ayn isteklilerine ihale edilebilir. 
Şartua.meyi görmek istiyenler Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Ankara ve Is· 
truıbul levazım amirlikleri satmalma Komisyonuna tatilden maada hcrgün 
müracaat edilecektir. Eksiltmeye gireceklerde alım satım kanununun 2.3 
maddelerinde gösterilen vesaiklerile birlikte teklif mektuplarını aynı gün 
ve saatte 16 ya kadar Bursa Askeri satmalma Komisyonuna verecekler· 
dir. (33) (3429) 

• • • 
Cinsi Miktarı M. Bedeli 1. Teminatı EK. c:-0 kli Ek. Tarihi Saati 

Kilo Lira Lira 

Arpa 500000 20000 1500 Kapalı Zarf 14/7 /937 15,30 
Arpa 500000 20000 1500 Kapalı Zarf 14/ 7/937 16 
Arpa 388600 15544 1166 Kapalı Zarf 14/7 /937 16,30 
Yulaf 750000 37500 2813 Kapalı Zarf 16/ 7/937 15,30 

Yukarıda yazılı arpa ve yulaf ayrı ayn ihale edilecektir. Teklif mektup
ları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar kabul olunur. Yulaf şart
namesi J 0 ~ kuruş mukabilinde Komisyondan alınabilir. Isteklileri cvs f 
ve şerai1 i öğrenmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak için belli giın 
ve saatte teklif mektupları ve kanuni vesikalariyle Lüleburgaz Tümen 
satınalma Komisxonunda bulunmaları. (3671) 

Her birine biçilen ederi 90 kuruş 
olan 50000 tane kar gözlüğü müna
kasasına istekli çıkmadığından pazar 
lıkla alınacaktır. Şartnamesini ~25 
kuruşa almak ve örneğini görmek is
teyenlerin hergün komisyona gelme· 
leri ,ilk teminat mikdan 3375 lira
dır. !halesi 28-6-937 Pazartesi günü 
saat 11 dedir. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanu. Jn 2 ve 3 Un· 
cü maddelerinde yazılı vesikaları ilk 
teminatlariyle birlikte tam ihale sa· 
atinde Ankara Milli Müdafaa Vekile 
ti Satınalma komisyonuna gelmele • 
ri. (14) (3296) 

* * * Beden yüksekliği 1,43 den ve gö -
ğüs çevresi 1,60 dan aşağı olmamak 
ve 4 :8 yaş arasında bulunmak ve kıs· 
rak adedi yüzde otuzu geçmemek ü
zere 15000 liralık binek hayvanı pa· 
zarlıkla beğenilerek alınacaktır. işbu 
alım 1 temmuz 937 perşembe günün
den 31 temmuz 1937 cumartesi günU 
mesai saatinin bitimine kadardır. 
Hayvan satacak olanların hayvanla· 
rını pazarlık günleri içinde Eski§chir
de Askeri satmalma komisyonuna ge· 
tirmeleri. (26) (3400) 

• • o 

Her bir tanesine tahmin edilen fi· 
yatı 330 kuruş olan 70000 tane kilim 
kapalı zarfla alınacaktır. Şnrtname· 
qini 1205 kuruşa almak ve örnekleri
ni görmek istiycnlcrin her gün ko 
misyona gelmeleri. tık teminat mik
tarı 12800 liradır. ihalesi 2-7-1937 
cuma günü saat 11 dedir. 

Eksiltmiye gireceklerin 2490 r;ayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya. 
zılı vesikaları ilk teminattan ile bir 
likte teklif mektuplarını ihale ı;aatin 
den en az bir saat evveli Anknrada 
filli Müdafaa vekaleti satmalma ko· 

misyonuna vermeleri. (28) (3102) 
• • • 

Her bir tanesine tahmin edilen be-

* * * deli 800 kuruş olan 10000 tane bat-
taniye kapalı zarfla alınacaktır. Şart· 
namesini 400 kuruşa almak ve örnek
lerini görmek istiyenlerin her gün 
komisyona gelmeleri. ilk teminat mik 
tarı 5250 liradır. ihalesi 2, 7, 1937 
cuma günü saat 15 tedir. Eksiltmi, 
ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve
sikaları ilk teminatlarile birlikte tek' 
lif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada Milli Mü
dafaa vekaleti satınalma komisyonu· 
na vermeleri. (29) (3403) 

• • • 
Ankara Garnizonun birlikleri için 

50 ton sade yağının 7-7-937 Çarşam
ba günü saat 13 de kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Sadeyağm tuta
rı 40000 füa olup muvakkat teminatı 
3000 liradır. Şartnamesi 2 lira mu· 
kabilindP. Komisyondan verilir. istek 
lilerin Kanunun 2 ve 3 üncü madde• 
!erindeki vesika ve teminatı makbuz
lnnnı ..ıavi teklif mektuplarını yazılı 
gün ve saat'.:en bir saat evveline ka.· 
dar Ankara Levazım amirliği satın· 
alma komisyonuna vermeleri. 

(46) (3527): 
• • • 

Her bir çiftine tahmin edilen fiyat.J 
374 kuruş olan 10110 çift dahili ve 
her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 
365 kuruş olan 8728 çift harici f o tin 
kapalı zarfla alınacaktır. Şartname
sini 355 kuruşa almak ve örneklerini 
görmek istiyenlerin hergün komisyo
na gelmeleri. llk temınat miktarı 

4790 lira 47 kuruştur. ihalesi 10, 7, 
937 cumartesi gUnU saat 11 dedir. 
Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminatlarile bir
likte teklif mektuplarını ihale saatin, 
den en az bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaleti satınalma komisyonuna. 
vermeleri. ( 41) C3489) 

Bergama C. Halk partisi Başkanlığ ndan: 
Halkevimizin 20 parçadan mürekkep ve bir senelik faaliyeti olan b3Il' 

dosu için bir öğretmene ihtiyacımız vardır. Istenilen ogr tm nd araıuıan 

şartlar şunlardır: 
1 - Şimdiye kadar çalıştığı ve muvaffak olduğu yerlerden a1 dığı vesi· 

kalar ile tahsil derecesini ve hüsni.ihal eshabından !:ıulunduğunu bildirmesi 
2 _, Piyano ve keman ile takviye edilmek suretıyle bandodan ayrıl rı 

aznlnrdan terekküp edecek cazı da idare etmesi. 
3 - Bando sazlarından birini de çalabilmesi. 
4 - Yukarda yazılı evsafı haız öğretmen için evimiz mahiye 40 1 rıı 
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ILACLARINIZI Bahçe
kapıda 

EC Ti den alınız. Reçeteleriniz bUyUk bir 
dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır f OSFATIN NECATI Çok kıymetli bir bebek grdasıdır. 

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

................ m. 
YALrtlZ 

3AKER mağazalarındc: 
Her cins ve her renkte banyo 
kostümlerinin en zengin çeşidle
rinl her yerden müsaid şerait ve 

her keseye elverişli fiatlarla 1 ~ulabilirsiniz. 

- ------
..-------------------------. ıstanbuJ Komut" nlığı ~atın 

alma ı< o misyonu ilanları 
33 üncü tümen ambarında kulla

nılmakta olan 100-11-209750 sayılı 

levazım ayniyat makbuzunun müteah 
hit veya bayilere verilecek kırmızı 

kısmı zayi olduğundan hükmü olma. 
dığı ve bunların komutanlık daire mü 
diriyetine teslim etmeleri. (3658) 

Konya Asliye HukuŞ Hakimliğin. 

de.n: Konyanın Borda başı mahallesin
den Hasan Hüseyin kızı Hatice tara
fından Mersınde Mahmudiye mahalle 
sinde 308 numaralı hanede Abdullah 
oğlu Yusuf aleyhine: kocası müdde
aaleyh Yusuf evliliğin tahmil ettiği 
vazifeleri yapamıyarak beş seneden 

beri kendisile altı yaşındaki küçük oğ 
lunu terkederek bırakıp gitmiş ve bu 
suretele müddeanleyhle yaşamalarına 
imkan kalmamış oldı~.ındnn müdde
naleyhten boşanmasına ve küçüğün 
velayetin kendisinde bırakılmasına 

karar verilmesi hakkında ikame olu. 
nan dava üzerine tebliğ olunmak üze

re müddeaaleyh namına gönderilen 
da va arzuhali sureti gösterilen adres
te bu namda kimse olmadığı meşru
batile tebliğsiz olarak geri çevrilmiş 
olmasına mebni davacının talebile ilii. 
nen tebligat icrasına mahkemece ka
tar verilmiş olduğundan işbu ilan ta 
rihinden itibaren on gün içinde müd. 
deaaleyhin esas davaya cevap verme
si lüzumu ve cevap vermediği 
i.'.ı.kdird muhar..eme gUnü ta· 
Yin olunarak muhakemeye bakılaca. 
ğı, dava arzuhali suretinin tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilii.n o. 
lunur. 

HAYRE1Tl~ 
ÇİZER 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediye için aşağıda miktar ve cinsleri yazılı arazöz, Vidanj vesai

re alınacaktır. 
2 - Bunları vermek istiyen firmaların şartnameleri almak için belediye 

Yazı işleri kalemine müracaat etmeleri ve bu şartnamelere muvafık olarak 
verecekleri son fiatları havi teklifleri 2 Ağustos 937 tarihine kadar Bele
diye reisliğine vermeleri ilfi.n olunur. (3503) 

3 Adet süpürgeli arazöz 
5 Adet Vidnnj 
3 Adet Çöp kamyonu 
J Adet Hasta nakliye arabası 
1 Adet Cenaze nakil arabası 
l Adet Merdivenli, motopomplu araba 
l Adet Kamyon (Çıplak şasili) 
l Adet Motopomp (kızaklı elde taşınır)' 
2 Adet Motopomp (tek dingil üzerinde iki tekerlekli) 

Yüksek Mühend·s Mektebi Ar tırma ve 
Eksiltme omisyonundan: 
937 Mali senesi mektep ihtiyacından olan (225) ton kok kömUrü açık 

~l:siltmeye konulmuştur. Eksiltme\f' 1-7-1937 tarihine tesadüf eden per· 
tiembe günü saat 15 te mektep binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 
Beher ton kol< kömUrUnün muhammen bedeli (17) lira ve ilk teminatı 
(290) liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek Uzere mektep idaresine 
:tnüracantlan (3396) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisvonundan: 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve metresine yirmi beş kuruş de
ğer verilen (322,000) metre çamaşırlık bez 9, 7, 937 cuma günü saat onda 
kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname 425 ıkuruş i<arşılığmdaJ;Eomisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 5275 liralık temi

nat mektup veya makbuzunu muhtevi teklif mektuplarım eksiltme vaktin
den en az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. (1663) (3509) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

SATIN ALMA KOMIS YONU iLANLARI 

3000 Ton Lavamarin Kömürü. 

1 
Tahmin edilen bedeli (39000) lira olan yukarda miktarı yazılı Lavama

tin kömUrU askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü satınalma komisyonunca 
6 Temmuz 1937 Salı günü saat 15 de ıkapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (1) lira (95) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (2925) lirayi havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
Yllı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkflr gün ve saatte komis-
Yona müracaatları. (3341) 

TÜRKİYE . 
CU.MHU RIYETI 

Tapu ve Kadastro Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Umum Müdürlük fen hey'etlcri için aşağıda cins ve adetlerı yazılı 
152 adet ve 3176 lira muhammen bedelli alat ve levazımı fenniye açık ek
siltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5-7-937 Pazartesi günü saat üçte Ankarada Umum Mü
dürlük zat işleri ve levazım müdürlüğünde toplanan komisyonda yapıla
caktır. 

3 - Şartnamesi Umum Müdürlük zat işleri ve levazım Müdürlüğünden 
ve lstan~ul'da grup tapu sicil Müdürlüğünden alınabilir. lstekliler 2490 
sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgeler ve muhammen 
bedelin 7r 7,5 teminatı muvakkatc makbuzu veya banka kefalet mektup-
lal'iyle birlikte müracaat eylemeleri ilan olunur.. ( 1715) (3648) 

5000 küsur liraya göre 

Alet Adet Liradan Muhammen bedeli L. 

Sange Takeometresi "I" 4 600 2400 
Prizma 4 20 80 
Balastro 13 5 65 
Triliny 20 2 40 
G. Koradi Plii.nımetre 3 35 105 
Koordinatograf 1 100 100 
Şaffaf minkale gradlı 12 5 60 
Verniyeli minkale 2 50 100 
Çelik Şerit 7 20 140 
Jalon Avru!_la 20 2,10 42 
Jalon Sehpası 20 1 20 
Mika Gönye 60 Iık 12 1 12 
~lika Gön ve 45 lik 12 :ı 12 

3176 
(1) - Milbayaası mali kayıtlar dolayısiylo imkan dahilinde bulunmar 

dığı takdirde "Otta Fönel,, 
( ) Verilecek Takeometrelerin kendi miralan beher takeometre için 

ikişer tane. 

Devlet Demlryolları ve limanlmlşlelme U. idaresi Hinlan 

Muhammen bedeli (600.000) lira olan Sıvas atelyesi kuvvei muharrike 
ve sofaj tesisatı 19.8-1937 Perşembe gUnü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (27750) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lı nüsha
sında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika. ve teklifle
rini ayr.t gün saat 14,30 o. kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (3000) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezne!erinde satıl· 

maktadır. .3469) 550 1-4 

Sahibi: Alımcı ~min l'AL!\IAN. Um umI Neşrıyatı idare Eden: 1:>. SALIJU 
Gazetecilik ve Neş:-iyat 'riirk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Bayındırhk Teknik Okulu 
direktörlüğünden : 

(Eski rtafıa Fen Okulu) 
C t N S l 

Ekmek 
Dağlıç Eti 
Kuzu Eti 
Sığır Eti 

Sade yağ 
Zeytin yağ 
Sabun 
Zeytin Du~le 
Beyaz peynir 
Kaşer peynir 

r 
} 
) 

) 
) 
) 
} 
) 

Çamaşır yakama parça 
Ceviz içi ) 
Kuru kaysı ) 
Kuru üzüm ) 
Çam fıstık ) 
Kuş üzüm ) 
Kuru soğan ) 
Patates } 
Toz şeker ) 
Mercimek ) 
Nohut ) 
Yumurta adet ) 

Pirinç Bursa ) 
Kuru fasulye ) 
Sirke . ) 
Kuru Barbunye ) 
Tuz ) 
Bira mayası ) 
Salça ) 
Gaz litre } 
Soda ) 
Çivit Paket } 
Kuru bamya } 
Limon adet 330 lık) 
Pastırma ) 
Yassı kadaü ) 
Tel kadaif ) 
Ekmek i<adaif çift) 
Güllaç ) 
Çay ) 
Un ) 
Pirinç unu ) 
Arpa şehriye } 
!rınik } 
Makarna ) 
Nişasta· ) 
Buğday Aşureıık ) 

Tavuk Eti 
Hindi Eti 

Yeşil salata adet 
Prasa 
tspanak 
Havuç 
Lahana 
Kök kereviz 
Patlıcan adet 
Taze bamya 
Sırık Domates 
Semiz otu 
Sakız kabak 
Taze bakla 
Dolmalık büber 

r 
) 

Taze A. Ka. fasulye 
Bal kabağı 
Enginar adet 
Taze bezelye 
Taze çalı 
Taze Barbunya 
Karnabahar adet 
Hiyar 
Salamura yaprak 
Yeşil soğan adet 
Maydanoz demet 
Dereotu demet 
Nane demet 
Kuru sarmısak 
Pancar 
Marul adet 

Miktarı Tahmin bedeli 
Kilo Kuruş 

40000 
15000 
1500 
1000 

4000 
2000 
2500 
500 

1000 
1500 

50,000 
200 
200 
300 
50 
50 

7000 
5000 
5000 
200 
1500 

60,000 

6000 
2000 
500 
500 

1000 
20 

500 
100 
100 
50 

100 
10000 

100 
200 
150 
150 
200 

50 
2500 
150 
100 
100 
500 
100 
100 

1000 
500 

3000 
2000 
3000 

500 
1200 
1000 

10000 
400 

3000 
600 

1500 
1000 
600 

1500 
200 

1500 
200 
200 
300 
500 

1500 
200 

1000 
5000 
1000 

200 
50 

300 
1500 

11 
46 
46 
35 

85 
65 
36 
37 
36 
60 

4 
38 
65 
20 
70 
24 
3,5 
7 

26/5 
11 
13/5 

2 

25 
16/ 5 
10 
10 
6 

80 
17/5 
22 
6 

70 
98 

2 
70 
20 
20 
23 
55 

400 
16 
20 
24 
ıs 
24 
18 
7 

50 
45 

1 
4 
5 
5 
4 
6 
3 

20 
7/ 50 
6 
5 
8 

10 
10 

5 
7 

10 
10 
12/50 
16 

2 
16 

1 
1 
1 
1 

26 
4 
2/50 

Tutan 
Lira 

llk teminat 

4400 
6900 
690 
350 

7940 
3400 
1300 
900 
185 
360 
900 

-3645 ,. 
2000 

76 
130 
60 
35 
12 

245 
350 

1325 
22 
67/50 

1200 

3522/50 
1500 
330 

50 
50 
60 
16 
87/50 
22 
6 

35 
98 

200 
70 
40 
30 
34/50 

llO 
200 
400 

30 
24 
18 

120 
ıg 

1 

-

Lira 

330 

595 50 
255 

273/38 
150 

264/19. 

3556 • ·~ 268/70 
500 
225 

725 54/SS 
30 
80 

150 
25 
48 
60 

300 
80 

225 
36 
75 
80 
60 

150 
10 

105 
20 
20 
37/50 
80 
30 
32 
10 
50 
10 

2 
13 
12 
37/50 

1868 140,10 
1 - Beşiktaş: Yıldızda bulunan mektebimizin Mayıs 1938 sonuna kadar 

olan ihtiyacatmdan yukarıda yazılı maddelerden et kapalı zarfla ve diğer 
leri ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 1 

2 - Eksiltme 2-7-937 tarihine rastlayan Cuma gUnU et saat 15 de di
ğerleri saat 10 dan başlıyarak mesai saatlarmda Y. Mühendis Mektebi 
muhasebesinde toplanacak olan satına.ima komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Isteklilerin ilk teminatlarını yüksek mühendis mektebi muhasebe
ciliğine yatırarak alacakları makbuzlarla ve bu işleri yaptıklarına daır 
ruhsat unvan tezkereleri veya Ticaret odası belgelerile birlikte eksiltm 
gününde komisyonda bulunmaları. Şartnameleri görmek üzere Yıldızda, 
teknik okuluna gPlJ"'leleri ilan olunur. (3410) 

i~el ilbayhğından : 
21-6-937 de pazarlığı mukar.rer 6100 metre mikap keresteye ait bazı 

şeraitin tadili hasebiyle tekrar pazarlığa çıkarılmıştır. 
Taliplerin şeraiti anlamak için iskana ve pazarlığa iştirak için de temi

nat nkçeleriyle birlikte 26 Haziran 937 cuma günü saat 15 de Komisyona 
müracaatları ilô.n olunur. (3615) 



EGER KAMYONUNUZ AGIR İŞLER GÖRÜYORSA 

... İŞTE SİZE LAZIM OLAN LASTİK. 

LASTiK MASARIFINiZI YARI YARIYA AZALTMAK ICIN GOODYEAR'IN 

T AKVIYELI YENi 

B lR buçuk ve iki tonluk kamyon sahiplerinin Good· 

year'in bu yeni 32x6% lastiğ ini tercih etmelerinde bir mu

cize yoktur. Bunlar bu yeni lastiği sabırsızlıkla bekli· 

yorlardı. 

Bu yeni lastik 32x6 lastikler in az geldiği ve 34x7 lastiğin 

fazla ve pahalı geldiği işler içindir. Bu 32x61~ lastik 
~ 

32x6 ya nazaran yüzde 20 fazla yüke mütehammildir. 

Jant veya tekerlek tebdiline lüzum olmadan hem beş ve 

hem de altı inçlik tekerlekle re takılabilir. 

Lastik daha geniş ve emsalsiz surette takviyelidir. Bu 

lastik azami çekme kuvveti veren All-Weather modelin 

de imal olunduğu gibi çamuru olmıyan yollarda daha 

fazla kilometre yapan blokların arası doldurulmuş meş· 

ur H modelinde de imal olunmaktadır. 

ahkik ediniz. Bu husus Ias tiğin ihtimal işinize en mu· 

vaf ık gelecek bir lastik olacağını göreceksiniz. Çünkü bu 

"'stik diğerlerine nazaran size binlerce fazla kilometre 

azandıracaktır. Lastik memurumuzu arayınız. 

LASTIKLERiNi ARAYINIZ 

Unutmayınız •• Yalnız 

Goodyear Lastiklerinde 

Bunları Bulabilirsiniz 

• Şimdiye kadar tekemmül etti. 
rilen en metin ve en dayamklı iplik 
olan sademelere mütehammil Super
twist iplikleri. 

• All • Weather modeli tabanın 

temin ettiği çekme kuvveti ve em

niyet. 

• Kimyevi usullerle takviye edil. 
miş hususi kauçuk. 

• Ağır yüklere mütehammiJ fazla 
takviyeli yeni tıroal<. 

• En uzun elyaflı pamuk. 


