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193 7 5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Bu kuponfan toplayınız. 1 O kupo 
na k&111 Yeni Çocuk Ansiklope
disini 7 ~ kuruta alabilirsiniz. 

Alevi Türl~ler 

Kötü bir zihnivete 
mahküm edildi 

!'Aı~til;i-A;Ta;~;~ .. ~; 
~ hareket ettiler : 

Çukurovadaki 

~ ri/ Bir müdclettenberi /sfanbulcJa yü~s~lc mis~.irlikl~- : 
~ .. _e Jeref vermekte olan Büyük Şef ımıı Ataturlc dun ~ 
~ ~9/e~en sonra Ankaraya aYdet buyurmuılardlf. ~ 
~ toturk Kalamıı vapurile iki buçu/cfa Haydarpoıa· ~ ' to geçmiıler, Haydarpaıa trenile Ankaraya hare- ~ 
~ et etmiıler, isfosyonda büyüklerimiz ve hükumet ~ 

•• 
Aleviler· de oz 

neslidir Türk 
~ erkônı. faraf1ndan hararetle uğurlanmıılardlf. ~ 
~ lstılahlarla Meşgul Oldular ~ 

Dahiliye Vekili Ad:.nada Bu 
Mühim işle De Meş9ul Oldu 

' t'' lz~it, 9 (TAN muhabirine/en) - Şefimiı Ata- ~ Adana, 9 (A.A.) - Dahiliye Vekili ve Parti 
lltk 1Sfasyoncla ha/lem coıkun ve iç#en gelen sevgi ~ Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya dün akşama ka. 

;;e .soygdarile lcarıtlanmııtlf. Büyüle . Şefimiz kendi- ~ dar memleketi alakadar eden i,ler üzerinde tet-
nı lcarııltyanlara iltifatlarcJa buluncJulcfan sonra ' . k d ~ 

lzmit Vat· · · G / .. ~.. 1. A . I .. ~ h t ı.. kıklerde bulundu tan sonra, akta.ma ogru ıaat 
A ısını, enera murse ı, mlfa me me "' . h b 
,,/iyi ve General /bralıimi vagon/arma kabul ecle- ~ 5.30 da Halkevınde yapılan toplantıda azır u. 
~ek riyaziye ıs#tfahlannın türlcçe i.orııltHon haH1n- ~ lunmutlardır. 

0 görüımüılerclir. Tren saat 17 de coıkun allctılar ~ Halkevinde dört yüze yakın münevver ve gü-
0'0smda istasyondan aynlmııtJr. ~ zide bir kütle kendisini bekliyordu. Bugünkü top. 
"'"''""""""""'"'"""'"""'" ,,~ lantnınmesut ve hususi bir mahiyeti vardı. 

Yavrularımızın 
Mektep 
Kitapları 

Ahmet Emin YALMAN 

Ç- o.._g_um_;___uz belki de birdcnbi-
li' re farkında olmuyoruz. 
c1U:::t Türk cemiyeti içinde çok 
ket .ate değer bir içtimai harc-

ılerliyor: 
l'uı 'l'akıitçiJikten gittikçe uzakl(lfryo. 
~a · .liayatın her sahasında içtimai 
"e ~~ bir istiklal baş gösterdiğini 
ladı~ıllı §ahsiyete doğru bir gidiş baş
~ını görüyoruz. ~kala.nndan a
bise ~rimize geçirdiğimiz hazır el
~o gozuınüze artık aykırı görünü
ıtı{.· Rendi vücudumuza göre biçilmiş 

lSe ihtiyacını duyuyoruz. 

imtihan geçiren kitaplar B u günlerde mektep kitaplan· 
., . ınız bu bakımdan bir imtihan 
eeçı ' 
ti ti.yor. Eski ueullere ve yabancı 
b~eklere göre yazılmış mektep kita
~~d~a bünyemize girmiş bir ecnebi 
f)uırn gibi rahatsızlık hissi veriyor. 
ta n .. rnektep kitabı deyince hatrrnnı. 

ş~Yle cansız ibir vaziyet geliyordu: 

111'l'urk çocuğunun kafasına bir tah
tı l!eııesi içinde neler sokulmalı? Bur: taYin için bir ecnebi müfredat p-
~nıı tercüme ediliyordu. O prog 

~daki maddelerden iyi, kötü bahse 
la~ ki.taplar, bir sene için mektep ki· 

11 bı dıye kabul ediliyordu. Ertesi se 
tf.e llŞı.nda programda bir takını key. 
OJı tadıUer yapılıyor, mektep kitabını 
l' a göre yeniden yazmak lizım geli· 

6~du. Bu yaıışlar daha çok ecnebi 
~. eklerden tercüme mahiyetini geç 

1YOrdu. 

Vali ile 
Çünkü saltanat devrinin kötü J miraslarından biri olan ve bizi a

sırlarca kaniyle, tarihiyle, kültü 
rüyle öz Türk bir kütleden uzak 
bulundurmuş olan zihniyetin 
mahkumiyetini bu toplantıda ilan 
ettik. H. Cahidin 

K~r~1l1kl1 

Davaları 

lzmit muhake
mesi çok mü
nakaşah oldu 
İzmit, 9 (TAN muhabirin· 

den) - Muharrir Hüseyin Ca· 
hit Yalçın tarafından İstanbul 
Vali ve Beleciiye Reiıi Muhittin 
Oıtündağ aleyhinde açdan dava
ya bugün de ceza mahkemesin· 
de devam edildi. 

Muhakeme salonunu, koridorları 
kalabalık bir dinle~ici kütiesi dol • 
durmuştu Saat 13,55 te hakim Kemal 
ve Cilmhuriyet Müddeiumumisi 
Hamdi Doğu yerlerini aldılar. 

Celse Açılıyor 

Celse, saat 14 de açıldı. Davacı 
Hüseyin Cahit Yalçınla Vali Cstün. 
dağın vekilleri Refik ve Hamit, Son 
Posta gazetesi vekili Esat ve Akşam 
gazetesi mes'ul müdürü Enis Tahsin 
hazır bulundular. 

Münakaıalar 

Salonu dolduranfarın yarısını sal-
tanat cehaletinin manasız bir mezhep 
davasının adlarının başına bir Arap 
, ., ·-! ''~ ...... 4:(:.: ___ , '\ '·--·-

dan mürekkep grup teşkil ediyordu. 

l/cfısat ve lcülfür iıleri 
B. Şükrü Kaya, kendisini sabır!ız

lıkla bekliyen bu münevver ve değer
li insan kütlesini tatmin için derhal 
kon uşmıya başladı. Evvela İktisat ve 
kültür bakımından Türkiyenin büyük 
bir merkezi olan Adanaya geldikten 
sonra Adanalılarla bir konuşma yap· 
mak hususunda duyduğu arzuyu ifa· 
de eden vekik bu kanuşmalarınrn e
sasını bittabi politika iı;ıleri de dahil 
olduğu halde memleketi 'alakadar e
den iktisadi \'e kUltürel işler olduğu· 
nu söyledi ve her şeyden evvel teş· 
kilatı esasiye kanunundaki son deği· 
şikliğin ve partimizin altı umdesinin 
ana yasamıza geçmesinde görülen iti 
zum ve faydaların nelerden ibaret ol· 
duğunu izah etmekte büyük !ayda 
göreceklerini ilave ettiler. 

Affı umde 
Bu hususta çok değerll \'e ikna e· 

dici tafsilat veren vekil, altr umde· 
nin kanunu esasimize geçmesindeki 

(Arkası Sa 10 Sil ı de) 

1Vlaarif V ekilile Konustuk 
' 

TUrkkuşu 

PIAnörU 
Uçağından 

iniyor 

ilmi ıstılahlar 

1
yeniden h&zırlanıyor 

Liseler 12 sene 
oimıyacak, .tek 

kitapiar lJazılıyor 
Maarif Vekili Saffet Arıkan birkaç gündür 

,ehrimizde maarif İflerile mef gul oluyor. htifaaı 
haberi teeyyüt etmiyen Vekil, dün bir muharri· 
rimizi kabul etti, kendisine muhtelif kültür i,leri 
hakkında esaslı izahat verdi. 

Vekil Arıkan lise tahsili, mektep kitapları, ıs
t1lahlar ve Üniversite işleri hakkında malumat 
verdi. Şimdi bunları sıralryalnn 

LISE TAHSlLI 
"Lise tahsilinin on iki seneye çıkarılacağı hakkmda 

söylenen sözler doğru değildir. Iki ay kadar evvel top 
la nan mütehassıslar komisyonu bu işi tetkik etmiş, li 
se tahsilinin bugünkü gibi kalmasına karar vermiştir. 

Ortamektcp kitapları hakkında geçen sene Kamu 
tayda bütçe müzakeresi sırasında söylediğim usul bu 
sene tahakkuk ettirilmiştir. Tek kitap sistemi üzerinde 
çalışarak bu mekteplerin bilhassa müspet ilimler, yani 
riyaziye, kimya, tabiiye şubelerine lüzumlu olan kitap 
malzemeleri hazırlanmıştır. Bunlar mütehassıs muallim 
lerden teşkil edilecek komisyonlara, talebenin kolayca 
anlayacağı bir tarzda yazdırılacaktır. 

ISTILAHLAR 

Fenni ve ilmi ıstılahlar üzerinde son zamanlarda çok 
-----derin ve esaslı çalışmalar yapılmakta. 

T •• kk f. 1 dır. Bu sebeple yem kitapların yaz.ıl. 

Ur Uşu J QS U ması İ§i biraz uzayacak demektir.,, 
ORT.A~""ATEPLER 

Izmirden şehrimize 
muvaffakıyetle geldi 

Ankaradan on gün kadar önce havalanan Türkkuşu filosu, İz. 
mire gitti, orada birkaç gün kaldı ve dün sabah da filo şehrimize 
geldi. Filo, Türkkuşu Umumi Müdürü Zekinin idaresindedir. 

Filo şöyle kurulmuştur: Umum ı
Müd~r Bay Zekinin idaresindeki tay· 
yare ıie planör muallimlerinden Tev- 74 MAÇTAN 

KIRK iKISiNi 
KAZAN DiK 

fik ve Makinist Faruk, Türkkuşu 
muallimlerinden Bay Vecihinin idare 
ettiği tayYa.re ile planör muallimi B. 
Ali ve bu tayyarenin arkasına bağlı 
planör ile de planör muallimi Bay 
Ferit. 

BURSADAN BURA YA 

Berlin, 9 (Tan muhabirinden. tel
sizle) - Finlandiya \'e 1sveçte yapı
lan sert ve yorucu yetmiş dört gil· 
reşten krrk ikisini kazandık. Şimdi 
buradayız. 

(Muhabirimizin tafsilatlr mektu • 
bu bugün spor sayfamızdadır.) 

Maarif Vekili orta.mektep meaelP_jli 
hakkında da şöyle demiştir: 

"- Memlekette orta.mektep ihtiya 
cını karşılamak maksadile icap eden 
tahsisat, bütçenin müsaadesi nisbetin 
de ayrılmak üzeredir. Şurasını unut. 
mayınız ki memleketteki inşaat imka 
nı, bu mekteplerin iki üç sene içinde 
yapılmasını temin edecek derecede de 
ğildir. Bu sebeple beş senelik prog -
ram yaptık. ünce mektep ihtiyacının 
en ziyade olduğu yerlerden zaşlıyaca 
ğız.,, 

~IUALLlMLER 

Muallim meselesine gelince: Biliyor 
sunuz ki muallim ihtiyacı en ziyade 
ortamckteplerdedir. Bunıun içindir ki 
Ankaradaki Gazi terbiye enstitüsün. 
den çıkacaklara ilave olarak ilkmek. 
tep muallimleri arasından da imtihan 
la ortamektep muallimi seçmek kara 
rını vermiŞ bulunuyoruz. Bunlar ayn 
ca bir sene de kurs tedrisatı gijrecek 

Filo, dün sabah 8,15 geçe lz.mirden 
havalannıış. bir saat 20 dakika son. 
ra Bursaya inmiştir. Orada pek kısa 
bir zaman kaldıktan sonra tekrar 
havalanarak 11,15 te Yeşilköy tay· 
yare meydanına inmiştir. Tiirkkuşu 
tayyarecileri Yeşilköy meydanınd:ı 

~ ...... ~---~-........... - ..... """'!"'- lerdir. Bu sene 170 muallim Gazi ter 

Bu Roman 

Hava Kurumu İstanbul şubesi mil· 
dürü Bny İsmail Hakkı, şube men · 

(Arkası Sa. 8 SU. 2) 

(Arkası Sa. 8 SU. 31 

Yeni 
Çocuk 
Ansiklopedisi 
Okuyucularına 

ltJ :Su §ekilde viicut bulan bir mektep 
ıı labnun Türk yavrusun.u hayata ha 

tlarnak d k .. ·· it ve uy urma . goruş ve mu-
lt ayese kabiliyetini inkişaf ettirmek, 
endisini hayat kavgası içine ameli 

~?'ette techiz etmek yolunda hare • 
~tli bir gaye ve vazifesi yoktu. Ki
~ların çoğu, bir takım malumatı 
le ~k tarafından kolayca temsil edi 
~ 71Yecek, zevkle benimsenmiyecek e: da bir araya getiriyor ve yalnız 
tn.~rciliğe yarar kör bir alet hük • 
la ncıe bulunuyordu. Bu yolda kitap 
la r, çocuğun tabii tecessüs ve alaka. 
g·~ı uyuştıurmaktan ~ka bir İ!5 

Evvela Belediye Reisi Muhittin 
Üstündağın tarafından lstanbulda 
Akşam ga.zetesile Hüseyin Cahit Yal 
çın aleyhinde açılan mukabil davanın 
tzmitteki dava ile tevhidine dair İs. 
tanbul 3 üncü ceza mahkemesi tara. 
tından verilen karar okundu ve ta. 
rafeyne bir diyecekleri olup olmadığı 
soruldu. 

Hüseyin Cahit Yalçın, davanın tev. 
hidine karar verilmesinden e\'Vel 
başka bir me.sclenin halledilmesi la. 
zrm geleceğini söyledi ve şu mtitale. 
ada bulundu: 

ı'- Bilmukabele açılan bu dava • 
nın bana taalluku olamaz. Hakareti 
mutazammin diye iddia edilen ma. 
kale, Akşam gazetesinde Akşamcı 

müstear adile çıkmıştır. Matbuat ka. 
nununun 27 inci maddesi mucabince 
bir muharrir, ancak kendi imzasını 

taşıyan yazılardan mes'ul olabilir. 
Matbuat· cürümlerinde ancak müdü. 
rü meŞ·tınerle gazete sahipleri muha. 
tap • .tutu\ıı:bilirl~. Binaenaleyh bu 

Olan Şeyierin 

Romanıdır 

Yazan: SUAT DERViŞ 

Araya bayram girdiği için 
gazetemiz üç gün çıkmadı. 
Şubat da 28 gün olduğu için 
Ansiklopedi kuponu toplı

yan okuyucular, her eliz 
için lazım olan on kuponu 
biriktiremediler. 

Bu yüzden okuyucuların 

ve bayilerin müşkülata uğ· 

ramamalarmı temin için 
Ansiklopedinin hazırlanmış 
olan 8 inci cüzü 20 Martta 
çıkacak ve ondan sonra yine 
muntazaman on günde bir 
(her ayın 1, 10 ve 20 sinde) 
bir cüz neşrolunacakur. Bu 
suretle okuyucular kafi 
miktarda kupon biriktinniş 
olacaklardır. 

0tınUyordu. 
to~rk. mektep kitabı son senelerde 
lılk in~ışaf geçirmiştir. Bilh8.88a tek 
bt ee~yesi iyileşmiştir. Atinada teş~ 
k{ ettıgimiz TUrk eserleri arası~da: 

lllekt.ep kita.plan Balkanların en 
• (Arkuı Sa. 8 Sü. 1 d~) · (Arkası Sa. 8 SU. 4 te) 

Romantn mevıuu lıakilci hayattan oltnmı,ttr. 
içine/elci tiplerin hiçbiri hayali cJeğilclir. Suat 
DerviJ, mevıuunu aldığı muhitin içincle uıun 
müddet cJolaımıJ, romantntn lr.ahramonlar1nın 
hepsile ayn ayn clos# olmuı, onların hayatım, 
hislerini, düıüncelerini, mücaclele ve muadele· 
/erini yakından tetkik etmiıtir. Sonra bu müşa· 

Bu roman olan 

lıacle ve tetkiklerini sanatlcôr bir kalemle, okuyu· 
culartntn ıimcliye kadar tantclığı iyi romancı lcud· 
retile biribirlerine elcleye;ek fam mônasile rea• 
list bir roman yaımııtır. 

Ve bu roman1n1n ismini ele bunun için ıöyle 
lcoymuıtur: 

şeylerin romanıdır. 

"TAN" süfunlanncla Suof Derviıin bu yeni eserini pek yakmcJa clerin bir zevkle fa/cip erle· 
ceksiniı. 

8 inci cüzü 20 Martta ba
yilerinizden arayınız. 



====-·2 
Hahamhane laik meclisi baş

kanı Marsel Frankonun gazete· 
mizde çıkan yazısı üzerine avu • 
kat Manastırlı Hasip Özyurt 
ve diğer okuyucularımız kıcndisi
ne cevaplar yazmışlardır. 

Avukat Manastırlı Hasip Öz
yurt, Türk Musevileri bir öz 
Türk kadar Türkleştirme imkanı 
hakkında bedbindir. Yalnız mek
tubunda şu ciheti gözönündc 
tutmamıştır ki Marsel Franko 
bugünkü vaziyeti iyi göstermeğl 

Dil ve 
Kültür 
Davası 

haurmdan ge -
çirmemiştir. Ta 
mamile yeni bir 
çığır açmanın 

yolunu arıyor. 

Avukat Manas
tırlı Hasibin 

m~ktubu çok u

1 ürkçeleşme işi 
üzerinde Marsel 
frankoya cevap 

zundur. Aynen neşredemcdiği
mizıe müteessiriz. Esas tezleri 
şunlardır: 

"Öteden beri Türkiye ~ehir ve ka
sş.balarmda yaşıyan, TUrklerle va
tandaşlık eden (Türk Museviler) i 
öz bir Türk kadar Türkleştirmenin 
imkanı yoktur. Musevi yurtdaşlan
mızdan bunu istem eğe de e=!asen hak 
kımız olamaz. 

Çünkü bunun mani ve eebepleri o 
kadar çok ve kuv~etlidir ki, yazınız
da saydığınız saiklere, şartlar tama
men tahakkuk etse bile o manileri 
ortadan kaldırmak kolay kolay hu
sule gelecek, getirilecek bir iş değil
dir. 

Affınızı temenni ederek eöyliyeyim 
ki, siz daha Türk Musevilerin Türk
lüğe nisbetlerinde ahnalan icap e
den sıfatlann terkibini bile layıkilt! 

takdir edememişsiniz. TUrk Musevi 
Yurtdaşlarımızı ancak 15.zım geldiği 
vakit Musevi Türkleri mi, yoksa 
Türk Yahudileri mi demek doğru o
lacağında tereddUt ederek makaleni
zin son sütununda ve 1 sayılı fıkra
nın bir yerinde: "Yahudi Türkleri • 
nin" diğer bir yerind~ de: ''Türk Mu
mevileri" tabirini kull~mız ki, iki 
r.ide yanlıştır, çUnkü yahudilerin Türk 
Jeri yoktur. DUnya kurulalı beri beşe. 
riyet Yahudiler aı.;il ve Türkler feri 
nlsıı-ıık bir camia, blrlesik bir cemivet 
tanımaz. "Türk Musevileri,. de yok-
tur; bu tabir de yanlıştır. 

(Türk Museviler) vardır. Musevi 
yurtd~larımızın alacağı milli sıfatın 
en doğrusu da budur. 

Bir (Haman) veyahut bir (Ahuş 
Veruş) piyesini sıra ile otuz gece va
zı sahne etseler acaba Türkler, yurt
daşlarımızdan Rumlar, Ermeniler, 
hatta ecnebiler için Musevilerden 
artmış tek sandalya bulmanın im -
kanını tasavvur ve tesbit edilebilir 
mi? 

Yukarda bahsettiğim manilerin ha 
kimiyeti altında kalan zavallı Muse
vi yurtdaşlarımız Musevilik benliği 

ic_;inde o kadar kaybolmuşlar, o ben
liğe o kadar bağlanmışlar ki, öz Türk 
vatandaşlarının milli duygularını 

rencide edecek hareketleri tabii sa
yıyorlar. 

Bu yaz Boğaziçinde çok kalabalık 
bir vapurda tesadüfen bulunmuştum. 
Vapurda mecmuu yirmi beş otuz ki
şiden mürekkep lbir Yahudi kafilesi
le birlikte seyahat ediyorduk .. Vapu
run gilvertesinde belki beş yüzden 
fazla Türk vardı. 

Bu Musevi vatandaşlarımızın için
de Türkçe tek kelime söyllyenini 
duymadık. Türk gençlerinden birisi 
sapsarı kesilmiş olduğu halde ufak 
bir ihtarda bulundu ve Türkçe ko • 
nuşmalanm nezaketle rica etti. 

Bu ricaya muhatap olan iki genç 
Musevi bayanı meğer hiç Türkçe bil
miyorlarmış, Türk gencinin ne de -
mek istediğini içlerinden biraz Türk-

T 4 ,'il 

Dün gelen İngiliz mühendisler 

Mühendisler Sirkeci isfasyonunda 

Deınir fabrikalarımızı kuracak olan lngiliz kumpanyasının mümes
sili Makenzi dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Dün sabahki ekspresle Londrad an 1. S. Pearson, F. A. Procter, S. 1. 
Potto, O. Cockburn, C. R. Bironnood ve W. Wel Mon adında altı mü
hendis daha gelmiştir. Mühendisler akşam trenile Ankaraya gitmişler

dir. Ankarada bir iki gün kaldıktan sonra Karabüke giderek çalışmağa 

başlayacaklardır. 

Talebe ile mektep 
idare eri arasında 
çıkan ihtilaflar 

Maarif Vekaletinde toplanan bir komisyon, mektep idarelerile 
talebe arasında çıkan ihtilafları kat'i olarak halletmek ve teker. 
rürüne meydan vermemek için şu kararları almıştır. 

j 1 - Bundan sonra hiç.bir talebe 

A b • . ...,.1 mektep idaresine başvurmadan Ve-ra a yer 1 ne kalete müracaat edemiyccektir. 
2 - Hocalarına karşı küstahca ve 

kam Yon h?r~etsfz ~uamcle y~pan talebeler, 
hıçbır resmı ve hususı mektebe ka . 
bul edilmemek üzere mektepten ih
raç edileceklerdir. 

3 - Hocaların talebe hakkındaki 

şikayetleri müdüre söylenecek ve 
müdürün reisliğinde toplanacak mec
lisin karan Vekalete bildirilecektir. 

4 - İmtihan notlarına itiraz eden 

Belediye, atla nakliyatın men'i hu
susundaki tetkiklerini hayli ilerlet -
miştir. Bugüne kadar alınan netice
lere göre, atla nakliyat işi iki kısma 
ayrılmaktadır. Birinci kısım munhn· 
sıran at üzerine yük veya küfe yük
lemek surAtilA 1•ı:ınrlnn naklivı:ıt L 
kinci kısmı da atı arabaya koşmak ~ . ......... w ..... "

0
""·- - · • t' ... ---- • 

kalete gönderilecek ve talim ve ter
s uretile yapılan naklivattır. Her ilci- biye heyetinde tetkik ettirilecektir. 
sınin birden yasak edilmesi hem u- B 1 d b k k k h 1 
mumi hizmetin durması, hem de ser- un ar an aş ~ ~1 sı oca arı 

ı . "tib .
1 

• k' .. hakkında haksız şıkayetlerde bulu -
nıaye mese esı ı arı e ım ansız go- · . d" . 

Afiş 
kuleleri 
konuyor 

Belediye afişaj işini 23 marttan i
tibaren kendisi idare edeceğinden iş
lerin yüzüstü kalmaması için esaslı 
hazırlıklara şimdiden başlamıştır. Şe

hir meclisinin bütçe encümeni bu 
işe lüzumu olan tahsisatı verir ver· 
mez, faaliyete geçilmesi için afişaj 
ışini idare edecek büronun çalışma 
programile kadrosu hazırlanmakta -
dır. Kadro, şimdilik gayet basit ola
cak, fakat belediye riyasetinin mec
lise verdiği rapor encümenlerde tet. 
kik edildikten sonra teşkilat geniş
letilecektir. 

Bu arada büroya, bir reklamcılık 
mütehassısı, bir ressam alınması da 
dtişUntilmektedir ki, bu suretle her 
nevi afişlerin milli zevke ve şehirci
lik kaidelerine uygun olması temin 
edilecektir. 
' Diğer taraftan şehrin nerelerine ve 

ne miktar afiş kulesi yapılması lazım 
geleceği tetkik edilmektedir. Sene. 

!erden beri ilan asrlması adet olmuş 

mahallerin şehircilik bakımından bı
rakılması caiz olup olmadığı tesbit 
olunacak, ondan sonra bu mesele hak 
iUnda kat'i bir karar verilecektir. 
Maamafih bu usultin işi gedktirece
ği gözönünde tutularak şimdilik biı

r:aç ilan kulesi yaptırılacak ve bu 
kuleler bilflhare şehircilik bakımın

dan lüzumlu olan yerlere nakloluna.
caktır. 

Binicilerimiz Nisanda 
A vrupaya G;decekler 

BE:ynelmilel müsabakalarda şimdi
ye kadar büyük muvaffakıyet kaza
nan binici subaylarımız, atlı manin 
müsabakalarına iştirak etmek üzere 
A vrupaya gideceklerdir. Subaylan -
mız, Süvari Binicilik Mektebi Ku
mandanı Yarbay Saimin kumanda • 
sında nisanın ilk haftasında Romaya 
gıcıecekıer, oraaan ranse geçecek -
lerdir. Sübaylarımız Londradaki mü-
Jabakalarda da bulunduktan 
Brüksele de uğrayacaklardır. 

sonra 
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Memlekette 
ne kadar ıit 

r 

mekteo var! 
M aarif Vekaleti ilk ted· 

risat umum müdürlü
ğü, memleketteki ilk mektep· 
lerle muallim, talebe mevcu· 
dunu gösteren istatistikler h. 
zırlamıştır. 

Bu istatistiklere göre, şe -
hirlerde 1203 mektep, 3503 
erkek, 3457 kadın muallim 
206327 erkek, 122375 kız ta
lebe vardır. Köylerde ise 

5014 mektep, 5798 erkek, 8751 
kadın muallim, 263126 erkek, 
120231 kız talebe vardır. 

Deniz bank 
• 

hazırlığı 
Deniz Bank kanun projesi, Devt~t 

Şurasına göndcrilmştir. Deniz işlefl• 
mizin ihtiyaçlanru karşılamak makSB
dile hazırlanan bu projeye göre, oeoi:Z: 
Bank, hükmi şahsiyeti haiz olacak ve 
lstanbulda kurulacaktır. Banka, ınU· 
vazenei umumiye ve ihale kanunla• 
nna tabi olmıyacaktır. Banka, !nhi· 
sar ve imtiyazlar işletecek, deniz ti· 
careti ve sanayi ve inşaatile meşgul 
olacak, her türlü banka muameleleri 
yapacak ve turizmin denize ait işle· 
rine iştirak edecektir. 

Dördüncü maddeye göre, proje 
kanuniyet kesbettlkten sonra, Deniz 
yolları, Akay işletmelerile Fa.brfJ{S 
ve Havuzlar idaresi, İstanbul ve lı
mir liman işletme idareleri, tahlisi• 
ye ve kılavuzluk umum müdürlükle
ri, Van gölü işletme idare~i lağvolU'" 
nacak, bu teşekküllere hususi kanun
larla verilmiş imtiyazlarla bUtUıı 
haklar. borç ve alacaklar Deniz :san· 
ka geçecektir. 

Kontrat 
vnklnmnc.1 

Bence Musevi Türklerin tam ma
nasile Türkleşmesine bir çok maniler 
vardır. Bu kavi maniler, hiıkinı o1duk 
ça Musevi yurtdaşlarımızı bir Türk 
kadar Tilrkleştirmeği ummuyoruz. 

dular. lhtarın ve ricanın mahiye -

tine vakıf olunca yüksek bir kahka· 
ha fırlatarak arkalarını çevirdiler. 
Türk genci daha fazla sarardı ve Ut
remeğe başladı. Bir hadise çıkarma
mak için beş yüz Türk milli nezaket 
ve nezahetini zorlukla zaptedebildi. 
Hadi.seni.n elli kadar şahidini yazdım. 
Cebimde duruyor. 

.. 
1 

kt d. nan talebeler teczıye e ıleceklerdır. 
ru me e ır. 

Lise ikinci c/evre tahriri imtihanlar1 Bozuk Ccddeler Bunun için ilk adımda birinci kıs
ma dahil nakliyat yasak edilecektir. 
Diğerine gelince, belediye bu husus
ta arnbacılan bir şirket halinde bir 
araya toplayarak araba yerine kam
yon ve komyonet işletmeği düşün
mektedir. 

Belediye murakıplan, belediye P'" 
brta memurlarile be~ber bu ba.ft4 
başından itibaren biltün 1stant>uld8 
tarama suretile kontrat yoklamasına 
başlayacaklardır. Bu yoklamada hiç 
kontratı olmıyan kiracılardan icat' 
bedelinin yüzde dört buçuğu nisbe .. 
tinde, kontratı olup ta tasdikli olrnı• 
yanlardan yüzde bir buçuğu nisb&' 
tinde nakdi ceza alınacaktır. 

Darülbedayi sanatkarları bir ak
şam (Akın) temsllini sahneye koy
sunlar veyahut Çanakkale müdafaa
sını, 30 Ağustos muazzam Türk za
ferinin temsilini salahiyettar bir ka
lem yazsa da bunu bir iki gece bU
yUk reklamlarla oyna.~alar: tiyatro
nun içinde vicdani ve hissi bir sevk 
ile gelmiş, g8ze çarpacak tek Muse
vi ailE'.si, adedi dört, beşi tecavüz et
miyen Musevi genci bulamazsınız, 
göremezsiniz. 

Fırkat Darlilbedayiin c.;Qk para ka
zanmak için neden hatınna gelme -
mlş bilmem: · 

Çöp işinde 
Belediye 
ne karar 
verecek? 

Sr}\hiye Vekileti Hıf zrMıhha mUdU 

rU Asım Ararın şehrimize gelerek 
çöp işinin geçen sene olduğu gibi hal
ka zarar vermiyecek şekle sokulma
sı hakkındaki tetkiklerinden sonra 

belediye temizlik işleri mUdUrlliğü 

de harekete geçmiştir. 
Eğer geçen sene sonunda olduğu 

gibi sürf elerin imha81 ve kokunun in.. 

tişar etmemesi için çöplerin üzerine 
ilaç dökmenin kati gelmiyeceği anla
fılırsa çöplerin imhası için Avnıpa
da olduğu gibi fınn inşa edilmesi dü
tUnUlmektedir. Temizlik müdürlüğü 
bu mesele hakkın<91ki tetkiklerini sil· 
ratle ikmal edecek ve neticeyi bele
diye reisliğine ~ildirecektir. Ondan 
90nra belediye tarafından hangi şık
kın tercih edildiği mart ayı içinde 
olmak şartile Sıhhiye Vek8.letine bil
dirilecektir,, 

Cumartesi, pazar günleri Beyoğ -
lunda, Tepebaşında, Maksim Barda, 
Tokatliyanda daha bun1ara benzer 
umumi yerlerin hangi.sine isterseniz 
gidiniz. Bu yerlerde yüzlerce Musevi 
ailesi görürsünüz. Fakat bunların ağ 
zından tek bir kelime duyamaz.~ınız. 
Hiç olmazsa umumi yerlerde Türk
çe konuşmak vecibesini zorla güzel
lik olmaz hikmetine dönerek, Tilrk 
Musevilerin milli duygularının gale
yanından beklerim.,, 

Bu mevzun dair aldığımız· diğer 

mektuplardan yarınki sayımızda hah 
sedeceğ;.iz. 

Bina vergileri 
için 90 tahsr
dar alınacak 
Belediye, bina ve arazi vergilerinin 

Maliye Vekaleti tarafından tahsil e
dildiği devirdeki gibi bu vergilerin 
mükellefler tarafından şubeye geti -

Belediye istimlak rilerek ödenmesini mahzurlu görmüş 
tUr. Belediye gerek halka kolaylık 

Borçlarını Ödiyecek olmak, gerek mükelleflerin işleri iti
Bele4iye senelerdenberi biriken is- barile muntazaman şubelere geleme-

meleri yüzünden vergilerin bakayaya 
timlak borçlarını üçe taksim ederek kalmamasını temin için tahsildar u-
939 mali yılma kadar tamamile öde· sulünü ihdasa karar vermiştir. 
miye karar vermiştir. 939 dan itiba- Diğer bUtlin belediye ve hususi i
ren yeni yol programı ile müstakbel · dareye ait resim ve vergiler gibi bina 
9ehir planı tatbik edileceğinden do· ve arazi vergileri de evleri dolaşacak 
layı yeni istimlakler yapılacağından tahsildarlar vasıtasile toplanacaktır. 
o tarihe kadar t ıkiler bitirilmi,1 ola- Belediye, bu kararını tatbik edebil
caktır. Bı,ı maksat.la belediye, 937 mek için muhasebe kadrosunu takvi
bUtçe!inin istimlak fa.cılına 80 bin li- yeye karar vermiştir. Bu maksatla 
ra taluıisat konulmuştur. hariçten veznedar, memur, tahsildar 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekili Trakyada 

!ki gündenberi şehrimizde bulun
makta olan Gümrük ve İnhisarlar 

Vekili Bay Ali Rana Tarhan, yanın
da Gilmrükler umum müdürü Bay 
Mustafa Nuri olduğu halde Edirne. 

ye gitmiştir. Vekil, Edirne ve Uzun
köprti gümrüklerini teftiş edecek, 
gümrük muayene salonlarını gözden 
geçirecektir. Bay Ali Rana Tarhanın 
seyahati, hukuki vaziyeti hükumeti
mizle Yunan murahhasları tarafın· 

dan tesbit edilen 33 kilometrelik de
miryolu kısmındaki gümrük kontro
ıu işile de alakadardır. 

olmak üzere doksan kişi alınacaktır. 
Belediye muhasebesi bina ve arazi 
vergilerini bina ve arazi sahpilerinin 
oturdukları yerlerden tahsildarlar va 
srtasile toplayabilmek için bir proje 
hazırlamaktadır. Bu proje bit.er bit
mez tatbikata geçilecektir. 

Haliç Şirketi 
Hissedarları Top:andı 
Eski Haliç şirketi umumi heyeti, 

senelik toplantısını yapmıştır. Bu 
toplantıda şirketin son vaziyeti gö -
rüşülmliş, işletmenin tekrar ele alın
ması yolundaki teklifler tetkik edil· 
miştir. Neticede ŞO.rayı Devletin ve
receği karara intizar edilmesi muva
fık görülmilş ve eski idare meclisi 
aynen bırakılmıştır. 

Ankara, 9 (TAN> - Maarif Ve - Tamir Ediliyor 
kfı.leti, lise ikinci devre tahriri imti· 
hanları suallerini mekteplere gön
dermiştir. Suallerle beraber mektep 
mUdUrlilklerine tebliğ tiği bir em
re göre, lise ikinci devre birinci, ikin· 
ci ve Uçünclı sınıflarının tahriri im
tihanlan şu günlerde yapılacaktır: 

23 ~fart: Birinci sınıf cebir, ikinci 
sınıf edebiyat, Uç üncü sınıf (fen), 
kimya, (edebiyat) fizik. 

24 Mart: Birinci sınıf tabiiye, ikin
ci sınıf kimya, üçüncü sınıf (fen), 
fizik, (edebiyat), kozmografya. 

25 Mart: Birinci sınıf Hendese. i· 
kinci sınıf Tarih, üçilncü sınıf koz· 
moğrafya, kimya. 

26 Mart: Birinci sınıf fizik, ikinci 
sınıf cebir, üçüncü sınıf fen, edebi· 
yat, tarih. 

27 Mart: Birinci sınıf edebiyat, i
kinci sınıf fizik, üçüncü sınıf müşte
rek coğrafya. 

29 Mart: Birinci sınıf tarih, ikinci 
sınıf coğrafya, üçüncü sınıf cebir, e· 
debiyat. 

30 Mart: Birinci sınıf coğrafya, i
kinci sınıf tabiiye, üçüncü sınıf ede
biyat, cebir ve nazari hesap. 

31 Mart: Birinci sınıf kimya, ikin
ci sınıf hendese, üçüncü sınıf müş
terek tabliye. 

1 Nisan: Üçüncü sınıf hendese ve 
müsellesat. 

Sualleri Vekaletten gönderilmiyen 
derslerin imtihanları mektep idare -
since uygun göriilccek günlerde Y~
pılacaktır. Vekaletin sualleri ile ala
kalı bahisler herhangi bir sebeple 
henüz talebeye okutulmamış i!le o 
suallerin yerine muallim tarafında~ 
ba.~ka ımaller sorulabilecek ve key. 
fiv~t mucip sebeplerilc birlikte Ve
kilcte bildirilecektir. İmtihan kağıt
ları alakadar muallim tarafından tet
kik edilerek notlan verilecek ve ka
ğıtlar mektepte alıkonulacaktır. 

Kağıthane köyüne Atatürk 
Heykeli Dikiliyor • 

Şişli nahiyesi, Kağıthane köyü nıey 
danında yaptırılmakta olan parka A
tati.lrkün bir bilstünU diktirecekt:r. 
Bu iş için hazırlıklar yapılmıştır. 

Tramvay şirketi, dUn belediyeye 
müracaat ederek tramvay rayı bulu
nan ve belediyece bozuk olduğu id -

dia edilen caddeleri tamir etmeğe ha· 

zır bulunduğunu bildirmiştir. 

Belediye fen müdürlüğil bu gibi 
tamirat için bir liste hazırlamakta· 
dır. Tamirata fen mUdürlüğünün ne
zareti altında üç beş gilne kadar baş
lanacaktır. 

Bir Çocuk Otomobil 
Altında Ezildi 

Dün Lalelide feci bir tomobil ka· 
zası olmuştur. Kasımpaşada Çatma
mescitte oturan 13 yaşında Necmed
din, Lalelide Hasanpaşa karakolu ö
nünden geçerken 2260 numaralı oto
mobil kendisine çarpmış ve bir çok 
yerlerinden yaralamıştır. 

Necmeddin hastaneye kaldırılmış, 
şoför yaka~anmıştır. 

Zozo Dalmas 
Kaybolmadı 

DUn akşamki gazetelerden bir ar
tist Zozo Dalmasın kaybolduğunu i
ma eder bir yazı yazmıştır. Yaptığı· 
mız tahkikata göre, Zozo Dalmas, 
kaybolmuş değildir. Halk operetinin 
faaliyetine fasıla vermesi dolavısile 
TakRimde Sıraselvilerdeki evinde is
tirahat etmektedir. 

Ancak kiracı ile mal sahibi arasın• 
da her hangi bir eebepten ihtil!f ztı
hilr etmiş ve bu yüzden mahkeme ve 
ya icraya dUşülmüş ise ceza için tu• 
tulan zabıtlar battal edilecektir. A.11' 
cak bu gibilerin haklarında zabıt tu• 
tulduktan sonra mensup olduğu be
lediye şubesine muracaat edip vaıl• 
yeti ve!!likalarla isbat etmesi l!zıın• 
dır. 

...._... ..... __......-...._._. -
BiRKAÇ 
SATIRLA 

Y eni izcilik tallrnatna.meıııhtll 
göre, lise \·e orta me.ktel 

mUf redat proğramlanna izcilik dets• 
leri de lline edilmiştir. J,Jundan ~on• 
ra ,lise \"e orta. mekteplerde hnftn • 
da. iki ıwıt umumi vP. nazari izcllilf 
dersleri göı,terilecektir 

• 
U• • nl\·e~lte radyoloji n blyolo.Jl 

en~titiilerinln inşaatı bitmiş. 
tir. Bu iki enstitil bu aym son~ 
doğru mera.cııimJe ~Jlnca1dır • 

• 
M aarif Vekaleti Yüksf'k Ted • 

ri"at Müdürü Cevnt dün Gü
zel San'atlar akademi inde tetkiktlt 
yapmıştır • 

- - - - - --.......- - - -:-~ '""" UUWUJ4F4> nzuvzv_r.._. -

ITAkVi/.\iil~HAVAJ 
10 ŞUBAT l·-ÇARŞAMBA ' 

Bugünkü Hava: DECIŞlK 

Burün hava umumi ıurette defi~ik re • .. o-:.ı 
çecek, hafif bulutlu olacaktır. Garp mıntaka 3 Uncil ay Gün: 31 Kasım: UN 

ıile Orta Anadolu vilayetlerinde açık bir 1355 Hicrt 1353 Ruzni 
hava ıörülmeıi muhtemeldir. Karadeniz sa-
hil mıntakası sakin ccçecektir. Rilzclrlar Zilhicce: 26 25 Şubat 
Cenılp iıtikametindcn mutedil bir ıur'atle Güneş: 6,20 - Oğle: 12,24 
e&ecektir. 

Dünkü hava !kindi: 15,40 - Akşam: 18,10 
_ Yatsı: 19,41 - lmd.k: 4,4.2 

Dun barometre 766 milimetre, hararet ı 
en çok ı3, en az 5 ııantiırat olarak tesbit ·----
edilmiştir. Rüzgar Şimalden çok hafif bir sür'atle esmiştir. 
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SON HABERLER 1JCi.EK 
Ademi müdahale 
karar1na biz de 

Amerikada Ne Y apahm Bilmem ki? 

iştirak ettik 
' 100 bin kisi 

Dün bir yakınunm duJ maaşı De 

zaman \'eriliyor, anlamak i~io bir 
maaş gişesine gittim. Malüm ya! bu 
maaşlar üç ayda bir \'erilir. Bu üç 
ayda bir nrilen maaşları alanlar 
gidip görmek insana bir çok şeyler 
öğretir. Hele dul ve yetim maaşlan 
sahipleri yapraklan sararmış birer 
tarih kitabı gibi gişenin önünde biri • 
kir, beklerler, 

, 

Madrit önünde asiler ltalyan Kuvetlerinden grev halinde 
istifade Ediyorlarmıı Lo Paris, 9 (Radyo) - Bir ikiı:-

bir ndra, 9 (TAN) - Dün bir vapurun verdiği imdat işareti şehi.rde bazı arı:ıeleler grev halin-1 Mu·· th; ş b ·ı r Uzatmıyahm. Gittim, müşkülatla 

gişey~ ~·ana..,tım , .e sordum : 

run:alrk büyük bir telaş uyandırmıştır. Vapur, bir İngiliz vapu- <ledır. Havr lımanında romof- l 
\taıiyn adını vermiş, bunun üzerine imdada koşulmuş ve o zaman · f - Şu cüzdanm parasını ne zaman 

\"erebilirsiniz? . 
- Yann erkenden Jtelsin ! 
- Sabahlan pek kalabalrk olmu • 

~ anlaşılmıştrr. kör işcilerı g.rev ~a.pmışlardrr. eyezan 
Bu 

Bunlar yevmıyelerının arttınl-

1 

vapur, Kantabriko adını taşı • 

Dantzig, 9 (A.A.) - Vistül nehri 
üz.erinde yüzen buzların te~kil ettiği 
manialar dolayısiyle sular. korku ve 
rici bir hızla yükselmektedir. 

Cenup yanveAmerikadasilahambargosu- masını, 40 saatlik haftanın tat- beklenı•yor 
nun tatbikinden bir saat önce tay • bikini istiyorlar. 

h 
yare ve zahire yüklenerek hareket e. Bordo limanında da amele grevi 

yor mu? . 
- Oluyo~ 

- Beklememek için hangi saatte 

Ud d d den İspanyol vapuru idi. Vapur, yol- tekı ar başladı. Bunlar da 40 saatlik u un a da hüviyetini ve adını değiştirdikten ı· hafta nın tatbık edilmesi isteği:ıi ileri 
sonra tngiliz bayrağını kullanmış. fa süı iij:orlar. 

Çeteler 
kat bütün bunlara rağmen asiler ta- Nevyork, 9 (Radyo) - Otomobil 
rafından tanınmış ve aK.narya zırhlısı ı sanayi merkezi olan Detroitte 100 
tarafından topa tutularak batırılmış. bin amele grev halinde bulunuyor. 

liatayda Gülünç Pro. 
Pclğandalar Y apllıyor 
)~anı~. _9 (Hususi) - Suri
~er ın Turkıye hududu üzerinde 
Olu Yer çete teşkilatına devam 
ler 11l'nakt.adır. Suriyedeki Türk 
teı aleyhıne tedhiş hareketi çe
tib~rle. :emin edilmek istendiği 
tr\i ı, dıger taraf tan da Türklerin 
rx narelerde otomobil komala
Pa Çaldrkları aleyhte olarak pro
Pr~anda edilmektedir. Bu delice 
<lü Paganda hareketi herkesi gül-

llnektedir. 
TEVK!FLER 

lep~aın, 9 (Hususi) - Geçen ay Ha
h e. Vatannerin faşist teşkilatı olan 
ueııurg .. lras 0 mleklilerle Fransız zabitleri 
teg· llıda vukubulan müsademe neti -
~u:::de 64 Vatani tevkif edilmiştir. 
ltıah:rın muhakemeleri Halep askeri 

etllesinde görülecektir . 
li.A.SAN CEBBAREYE 

~lia.ı~~· .. 9. (~~u~i;:_--;;ancak ma. 
t-.ıı lrıudtirii Ha88n Cebbarenin 1s -
~an bul gazetelerinde vuku bulan be
bir a~ Hatay halkı arasında garip 

::;le ve nefretle kareılanmıştır. 
td . llll Cebbarenin Sancağı temsil 
ti~llıiyeceği ili komisere, Fra.ııaız Ha 
~eti:ıe Nezaretine ve Milletler Cemi
bataı e ~elgraflarla ve protesto maz • 

arıyle bildirilmiııtir. 
w liaaan Cebbare maruf bir Ale-
yı d" 
~ U§~anı olduğundan, bu adamı is-
le ediklerine dair Aleviler de Millet 
Ilı~~ Cemiyetine portesto telgrafı çek -
~lerd· ır. 

. GAYRETKEŞLİK 
....., ~ara, 9 (TAN ~uha.birinden) 
"an a.n Cebbarenin kimse tarafm
CU.· Ça.ğnlmamııı olduğu halde, ken -
~ll:Cenevrenin vukubulan deveti 
~ l'ine gittiği sUsünU vermesi bura. 
~ ıelen haberlere göre, Hatayda 
~ geçtikçe fena akisler uyandır -
~akta.dır. Halk, Parise ve Cenevreye 
;!:~rdığı telgraflarda: (Bu zat bizi 
b~ il edemez. Biz, böyle bir murah-

laıuınıyoruz.) demektedirler. 

Yeni kağıt 
paralarımız 

~kara, 9 (Tan muhabirinden) -
~lUhuriyet Merkez Bankası yeni 
\11.ı arınıızın 938 yazı içinde teda -
tıı b~evkiine çıkmuı için buılmuı
tlt ır İngiliz f irmuına ihale etmif-
1-.~ Ebat hakknda bir proje hazır -
'· 1~1ftır. Son tetkikler yapılıyor. 1, 
1'I • 50, 100, 500 ve 1000 liralık pa. 
ili lr Yeni harflerle basılacaktır. Ye
"8l>aralar gayet sağlam kağıtlara 

rlacaktır. 

61manyadan 
1 ahudi 

. Muhacereti 
ltıarı~' ~ (A.A.) - Yahudilerin Al
'iııd arazıainden hicretleri 1936 sene. 
193; fazlalqmrtır. Diğer cihetten 
'-.000 senesinde Alma.yayı terkeden 
" bt YaJıudiden 9.000 inin Filisti
Cit cret, ettikleri taarih edifmekte • 

tır. Vapurun tayfası kurtanlmış bu M el 'el' . b b el n ·ıe lı Kraysler, Hudson \'e Şevrole fabrika-
o " m

1 
asık .. 0 m

1 
°.' clımabı' . o rop len grevci amelerinin işgali altında -

lunuyor. o on oıe erın en ırı 
Vapurda Madrit hükumetine ait---- dır. 

14 tayyare, 30 top, 14 milyon piyade ı 
mermisi ve bir çok top mermisi vardı 

BİR SUİKAST 

HARP CEPHELERİNDE 1 
lspanya asileri Madritin şimali 

şarkında olan G'uadalhara tarafın -
dan taarruza geçmiş bulunuyorlar. 

Asiler tarafından verilen malumata 
göre kuvvetleri 12 kilometre ilerle -
meğe muvaffa kolm~tur. Hükfunet 
Ukönce mukavemet ettiğini söylemiş. 
fakat daha sonra gerilemeğe mecbur 
kaldığmı ve asilerin ilerlediklerini bil 
dirmi1!1tir • 

Hükumrt tebliğlerinP ~öre. asiler. 
bu ceohede bilhassa İtalyanlardan 
istifade etmig)erdir. ARiler Mıınriti 
yeniden top ateşine tutulmuşlardır. 

Oviedoda muharebe de\'am etmek
te ve biler bu rePht>ve imdat kuvvet. 
)eri cYöndermPktedirler . 
Hüktımet Havan tarafında muvaf

fak olduP'tınu hıı1'Pr verivor • 
"nlr.Mf MÜDAHALE 

Ademi mUdallale Jf<>ltıitesinin kont. 
rol plA.nı gelece.~ cumın-tesi e-ünHn -
den itibaren tatbik edilecektir. Bu -
nunla bera.ber Port.E'lkiz hiikumeti res 
men bir teblii? nefl)rederek Rus ge
milerinin kendi Jimıınlıırmıt ı?'irmf"1P -

rinP kRt'ivyen müsaade etmiyeceğini 
bildirmiştir • 
Fransız krıılcılan P~i lı:ını:ın••o1 kralt 

Alfonsa miirarııııt Mf'rP'k. f ı:ınıtn"ı> 
tahtı için o2'1u lehinde haklarından fe 
ra~t etme!l'ini istemigJerdir. 

Fransada 
İstikraz 
Kanunu 

L'1yiha Büyük Bir Ekse
riyetle Kabul Edildi 
Paris, 9 (TAN) - Fransa hüiciı • 

meti müdafaa istikraz.ı için laz.ım o
lan kanun layihasını bugtin meclise 
vermiş, meclisin maliye komitesi, la _ 
yihayı ufak tefek tadillerle kabul eL 
miştir 

Layiha sonra mecliste müzakere 
edilmiş ve bir çok hatip söz söyle -
miştir . 

Bu arada M Blum da bir nutuk irat 
etmiştir. Neticede kanun 46 muha. 
ht reye ~ar§ı 470 reyle kabul edil -
miştir. 

Müdafaa istikrazı on Uç milyar 
franktır. Faizin miktarı mektum tu -
buluyorsa da Yuzde dört ile dört bu
çuk arasında olduğu zannediliyor. ls. 
tikraz taksitleri aynlacaktır. Fran -
sa bankasına et'Ki şartlar daireginde 
altmlannı satanlara tavizat verile • 
cektir . 

Fransız istikrazı Amerikadan fiili 
bir muavenet görmiyecektir. Sebebi 
böyle bir hareketin Jonson kanununa 

Los Anceles, 9 ( A.A.) - Kalifor· 
nia müddeiumumisine karşı bir sui -
kast teşebbüsü yapılmış ve müddeiu. 
mumi hafif surette yaralanmıştır. 

B. Fitts. fabrikaları işgal eden 
grevcileri ilk defa olarak dışarı atan 
müddeiumumi olmuş ve bunlardan 
üç yüzünü te\'Kif ettirmiştir . 

Bu hadiseden sonra müddeiumumi 
bir çok tehdit mektuplan almıştı. 

Alman Kabinesi 
Dün Toplandı 

Berlin 9 (TAN) - Alman kabinesi 
bugün toplanarak yeni ceza kanunu
nu tetkik etmiştir. Dahiliye nazınna 
hududu muhafaza icin istediği ted -
birleri almak için salihiyet verilmiş
tir. 20 Nisan günü Her Hitlerin res
mini ihtiva eden ilk pullar c;ıkanla
t'ak ve bu suretle Hitlerin 48 inci yıl 
dönümü kutlulanacaktır. 

Ham madde 
• • 
ıçın 

bir teklif 
Cenevre, 9 (Radyo) - İptidai mad 

deler komisyonunda, Japon murah -
hası B. Choudo, iptidai maddeler ih
racatındaki tahdidatın ilga edilme -ADEMİ MÜDAHALE KARARINA 

BlZ DE lŞTlRK ETTİK muhalif olmasıdır . 
' sini ve tamam.iyle keşfedilmemiş olan 

Ankara. 9 (A.A.) -lspanya'ya gö. 
nüllU gönderilmesine mani olmak üze
re İspanya işlerine ademi müdahele 
komisyonunca ittihaz edilen karara 
iştirike HUıkumetimizce de bu huws
ta alman tedbirlere dair icra Vekille 
ri heyetince 20 ıtubat 1937 tarihinde 
verilmif olan kara.rrn o gilndenberi 
tatbik edilmesine başlanrldığı haber 
alınmıştır. 

UZUM KONGRESi 
Ankara, 9 (TAN muhabirinden) 

- üzüm kongresi yarın saat onda 
İktısat Veki.letinde toplanacaktır. 

Avrupatlo 

Faıistlil: 

F a,istlik Almanya ile ltalya
da yerıe,tikten sonra Avru

panın muhtelif yerlerinde kendini 
göstermeie başladı. ispanyada 
kanlı bir mücadele yapan bu cere
yan, geçenlerde Macaristana mü· 
him bir tehlike atlattı. Avusturya 
ise tkidı, birde fa,izm buhranları 
geçirmekte ve bu yüzden bütün 
Avrupanın gözleri Avusturyaya 
dikilmektedir. Nihayet bu cereyan, 
Belçikada da bqgösterdi ve gün
den güne ıenişledi. Belçikadaki 
fqiıtler kendilerini bir hayli l<uv
vetlenmif ve it bqına geçebilecek 
derecede otıunıa,mı' saydıkları i
çin yeni ve mUhim bir taarruza 
giri,mi• bulunuyorlar. 

Belçikada Reksistler diye tanı
lan fa,istlerin •imdiki hedefi, u
mumi bir seçim yapmak ve bu yol 
ile ekseriyet kazanarak iş başına 

Atlas 
denizinde 

fırtına 
Nevyork, 9 (A.A.) - İçinde iki 

bin yolcu bulunan yedi Transatlan -
tikten gelen telsizlerde Atlantik de -
nizinde fevkalade şiddetli bir fırtına 
ya tutuldukları ve halen 12 ila 72 sa. 
atlik teahhürleri bulıunduğu bildiri! • 
mektedir. 

araziye her memleketten ve her ırka 
mensup insanların hicret etmelerinin 
serbest bırakılmasını istemiştir. 

İngiliz murahhası bu teklifin mi. 
nasızlığı Uzerinde durmus. arazi dev
rinin bu meseleyi halledemiyeceğini 
söylemiştir, 

Asdsız Bir Haher 
Ankara, 9 (TAN) - Maliye Ve

kaletince müruru zamana uğramış 
olan vergilerin tahsili için yeni ted· 
birler düşünüldüğü hakkında bir 
sabah gazetesinde çıkan haber asıl
sızdır. 

•• BUGUN 
ıeçmektir. Belçikalı faşistlerin bu 
i•te muvaffak olup olamıyacakları 
henüz belli değildir. Fakat henüz 
birkaç yaşında olan bu cereyanın 
gittikçe yayılması ve nihayet ta
arruza geçmesi, Carbi Avrupada 
derin düşünceler, hatta endişeler 
uyandıracak mahiyettedir. Bilhas
sa Fransa, Belçikanın bu vaziyeti 
ile çok alakadar olacak ve her ta
raftan faşist devletlerle çevrilmek 
karşısında yeni bir vaziyet almak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

M üclafao isf ilcraıt 

ve Frank 

F ransa hükOmeti mUdafaa 
istikrazına ait kanunu ha

zırJamı' ve meclise sevketmiştir. 
Meclisin finans komitesi, kanun 
llyıhasını ehemmiyetsiz tadillerle 
kabul etmiş bulunuyor. Layıhanın 
mecliste kabul olunduktan sonra 
b~gün Ayana sevki .ve tam kanu-

niyet kesbetmesi beklenmektedir. 
lstikrazın miktarı 13 milyar frank 
olacak ve taksitlerle alınacaktır. 

Müdafaa istikrazı hükumetin 
emniyet ve itimadı tesis için müra
caat ettiği edbirlerin biridir. Fa
kat emniyeti sarsan amillerin en 
mühimmi geçen eyllılde paranın 
düşürülmesi, bundan elde edilen 
kazançla tahmil edilen vergi idi. 
Bunun neticesi olarak bir çokları 
ellerindeki parayı altına, yahut 
yabancı paraya çevirmiş ve bun -
tarı ya memleket dışına ıönder
miş, yahut saklamışlar ve ilerde 
yine frank almayı kurmuşlardı. 

Hükumet bu hareketi gayri vata· 
ni mahiyette saydığı için bu hare
kete iştirak edenlere ceza vermek 
istemi,, fakat bu vaziyet parayı 
tedavüle çıkarmamı,, nihayet hü
kumet bu vergiyi ilıaya karar ver
miştir. 

Bu tedbirlerle beraber alı.nan di
ier tedbirlerin istenen neticeyi te-

Bu yükseliş, asırlardanberi Vistill
de görülmiyen bir dereceyi bulmuş 
ve bu sabah Brahanın mensabında 

suların on metre 20 santim yüksel -
diği tesbit olunmuştur. Bu seviye, 
1924 f eyezanı seviyesinden yüksek -
tir . 

Feyezanın çok tehlikeli bir hal al
masından korkulmaktadır • 

Sabık Kral 
yakında 

evleniyor 

gelsint 
- Öitlf'den sonra ı:el!i!ln.. Amma 

bu saatte gelme5in. Bak muameleyi 
ke.ıtink • 

(Bu saat) dediği gat üçü on geçi. 
yor. Ren M>rdum : 

- Ka.~ada para bitti mi ki muame
leyi kestinlzt . 

- Hayır! \'eznenin önünü ııtörmU

yor musun'? Kalabalık. Bunlann pa. 
ralannı \'erinciye kadar paydo!ll olur. 
Onun i4:in yeniden muamele ~·apmı· 
yonız. 

- Tuhaf şe~·! O~te pa)·d09 edilir 
mi?. 

\'e-znedar hiddetle: 
- Biz saat se-kiz ht14:t1klara kadar 

horada kah)·onız. tl<:te pa,rdos edf. 
lir mi, diyen gelsin de görsün. 

Ben: 
- Hiddete huet yok! t çte mn • 

mele kPSllemez. Raılml dairelerin ta. 
Tours, 9 (Fransada) (A.A.) - tU saati muan·endir. 

Bayan Simpsonun çok yakında, bir - Amma biz sekizlere kadar ça-
kaç zaman kalmak Uz.ere buradaki lışıyonız . 
Camile şatosuna geleceği teeyyüt e- - OrMını hilm~. Bt-n<'e ne ,..ır • 
dıyor. tinde sonra) a kalmalı, ne de t-n·el ta. 

Dün şatoda çok mü:lıim hazırlıklar tU etmeli . 
yapılmış, hizmetçiler miktarı yirmi \'e f;rktim. Vnnedann hiddeti bel· 
oeş kişi fazlalaştırılmıştır. lsimlerı ki haklıydı. Efer hakikaten "t'kiz ha. 

gizli tutulan bir çok Fransız ve ya - çuğa kadar kalr)'oru şilphf'llllz ho, 
bancı yüksek zevatın da şatoya gele. hir Qe)· değildi .T.ikln üe ın«1a bir o. 
.. ..:gı uihli. ill\\çht.,dh • 

Nihayet Dil« dö Vindsörün Bayan 
Simpson ile niki.hı merasiminin Cand 
le şatosundaki ufak kilisede cereyan 
edeceği söylenmektedir. 

------
Faıist Meclisi Yine 

Toplandı 
Roma, 9 (A.A.) - Büyük Faşist 

meclisi, yine toplanmış. fa~.:st parti
sinin faaliyeti hakkındaki rapor din
lenmiştir. Bu rapora göre, partinin 
azalan "mücadele müfrezeleri .. nde 
iki milyondan fazla, üniversite grup
lannda 75 binden fazla, gençlik teş
.ıeilatında 1.270.000 den fazla, k~ t n 
müfrezelerinde 1.300.000 den fa I .ı, 
muhalif tf'şekküllerde 700 bine yakın 
ve "İşten sonra, .isimli teşekküllerle 
sair teşakküllerde 4 milyona yakın· 
dır. 

M. Mu!olini Trablusta 
Roma, 9 (TAN) - Bugün Trablus 

garba hareket eden Sinyor Mussolini 
ayın 12 sinde Tobruk Ümanına m~İ -
vasalat edecektir. Mussoliniyi karşı
lamak için fevkalade hazırlıklar ya
pılıyor. 

min etmesi bekleniyor. 

Macarisfanda 

Krallık: 

M acaristanda krallık 

tarları elele vererek 
mağa karar vermiştir. 

taraf. 
çalış-

Macaristan esasen bir krallıktır. 
Macaristanın devlet reisi, kral na
ibi unvanını taşır. Macarlar krallı
ğı iade için ikide birde harekete 
geçerlerse de bu hareket komşu 

memleketleri alakadar ettiği ve 
Habsburgların iadesi ise, tecavü
zi mahiyette sayıldığı için bu iş 

geriye kalır. 
Qünün haberlerinden Macarların 

bu defa krallığı iade için ısrar e
decekleri anlqılıyor. 

Fakat Macar krallığının iadesi
ne kar'' hissolunan eski şüpheler 
henüz yatı,madıiı için, işin bu de
fa da ileriye kalması beklenir. 

Omer Rıza DOGROL 

lan hu ~ Oı J.>unlu~uu ncbcbl mıuıı..' !'M

hiplerl (lpfildir ki onlara karşı hiddet 
frht\r edllAin , 
Ben~ mt'8ele basittir. Bir mtUl!f 

ghfbine, cUzdanmı alrp defterle 
kar!"lla~tırmak, kontrol etmek, mU • 
hür basmak, kuponu k~mek \"e \'PZ• 

flP\"P \"PMTIPk \'P7.TIMPn de para~, te
diye ka~ dakika süre~f' bunu h~ 
gp edip her2"iin o miktar maaş l'8 • 

hihine para nrmelc ,.,. cii7.<lan numa
ralanm ona ı:ön- ~iinlt>rP taksim e. 
deNık halkı .>eklemf"kten, \'Pznedan 
da fazla ça.hstığmdan dolayı hiddet. 
lenmftkten kurtarmak en doğru yol
dur. DeJ°:il mit . 

Rura."ı bö~·ıe. Samrnn ki, bu slS:ır.. 
lerim~ itiraz eden c:•kmaz. 

Lakin ilkmek bıtedi~m nokta bo 
de<!iMfr. Benimki. öt.edf'nbf'TI ban 
memurlann maıdahat f'rbahma sert 
nmıt'l'IPI~• h11hınmal11nrhr. fff'IP te
kallt ve dul maJUjı verenlerin, ~nttn 
hirinflP. hu maa. .. Rlanlann \'azi~·etlne 
ılii~P('0'1<1P..;nl 11nnt .. l"ftl{ nn11\l'ft kıtl'M 

;1;ir·ii~t muarn:?le etmeleri J"t'\'8 değh

dir . 

Mili Küme 
Maç!arı 
geri kalıyor 
14 Martta başlamasına karar veri· 

len milli klime ilk hafta maçları Türk 
Spor kıurumu umumi merkezinden ge 
len bir telgraf üzerine gelecek hafta 
ya tehir edilmiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre, bu te
hire sebep 14 marta tesadüf eden pa
zar günü şehrimizde yapılacak tay. 
yare bayramına bütlin İstanbul spor
cularının iştirakini temin etmektir. 

O gün Yeşilköyde Türkkuşu gös
terişleri yapılacak "e Türkkuşu aza
ları tarafından paraşütle atlama, pla
nör akrobasisi ve bir çok hava hU. 
nerleri tatbik edilecektir. 

Merkezden gelen telgrafta maçla
ra gelecek hafta baı,lanması bildiril
mekte ise de 20 ve 21 martta Fener 
bahçenin Ankarada, Beşikıa.m hmlr 
de oyunlan olduğundan umumi mer
kezin bildirdiği bu tehirin tatbikinde 
maddeten imkansızlık olduiu ~örül
mektedir. 
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\.Mahkemelerde 

O kehle değil 
"Bekir kuşu,,dµr! 

Yarın aqam S E:I, r E:l, Y sineması 
gecikmİf bulunması hasebile gösterilmesi teehhür eden 

l ___ Y_e_n_i_E_v_l_en_e_n_l_e_r ______ I 

Kavga Beyazrtta bir bekar odasında geçiyor. Ayni odada otu
ran 21 yaşındaki Cumal oğlu Sai t, arkadaşı kırk yaşındaki Salih 
oğlu Emine: 

- Üzerinde kehle var, yannna çok sokulma, demiş. Emin: 
"Benim üzerimde kehle filan yok,, diyerek bu ithama cevap ver
mek istemiş. 

Fakat Sait ayağa kalkmış ve ı-
Eminin yakasında yürüyen uzun 1 D _ k "'/ b 
kuyruklu bir mahluku yakalıya- DGŞ a l e 

Marie Stuart 
( Kraliçe Meri ) 

Fransızca sözlü aan'at t aheserini göstermeğe batlıyor. 
Bat rollerde: Katherine Hepburn ve Frederic March 

Kraliçe .... Aşk .... ve Muztarip olmut kadının muhteşem ve 
~ı••••• §ayanı hayret büyük atk romanı.... -

Yarın MELEK . ~~ 
ak, am Sıneması ~~~ 
i smine, ferefine, , öhretine layık t:f'.~ fn\ 
bir ıaheser takdim edecektir. ..., ~ ~'fi 

Renate Müller • Adolf Wohlbruk, :"i. ~~ D 

Jenny Jugo ve Heiz Ruhman -~"' 
",l, gibi en büyük sinema artistleri ı 

tarafından oynanan ~ rak arkadaşının avucuna koy
muş. Emin, bu cürmü meşhut 
vaziyetinden evvela sıkılmış ve 
aldrnnamazlığa gelerek: 

- Ona bekar kuşu derler civannn, 
ne yapalım, demiş. Fakat Sait cevap 
vermiş: 

işlen el 
Çektirildi 

, •• 
KOREBE 

Bayan Jorjiye ile makineci Bay Behar'm evlenme merasimi, Fatih e'l 
lenme memurluğunda yapılmıştır. Yukarki resimde Bayan Jorjiyeyi evlell 
me akdini imzalarken görüyorsunuz. 

... Her iki tarafa saadet temenni ederiz. 
Adli Tıp işleri müessesesi doktor

larının imzalarını taklit etmek sure
tile sahte rapor hazırlayan müesse· 
senin başkatibi Raif hakkndaki tah. 
kikat bugün tekemmül edecektir. 
Adliye Vekfileti, dün telgrafla Raife 
işten el çektirmiştir. Raifin bugün 
sorgu hakimliğine verilerek tevkif 
edilmesi ihtimali vardır. 

Rejisörü: (B itmemiş Senfoni ve Mazurka'yı yaratan) 

W I L L Y FORST "' - Sen o kuşlarla haşır, neşir ol, 
fak at rica ederim benim yanıma so
kulma. Benim uyuz gibi kaşınmağa 
vaktim yok. 

Ayrıca Paramount dünya haber-~ 
leri • hpanya harbinin feci tafsi-{-= '""'-=.~...:.ı rıı. 

-ÇAGLAYAN~ 
11 Mart Pertembe a.k,amı 

Bundan sonra dil kavgası yerini 

sopaya terketmiş, Emin yerden bir 
sopa kaparak Saide vurmıya başla

mış ve bu tecavUzUnün hesabını ver
mek üzere de dün meşhut suçlar müd 
deiumumiliğine gönderilmiştir. Sul- 1 

tanahmet üçüncü ceza mahkemesi bu 
gün bu davaya bakacaktır. 

lat_ı _-. Mad.rit'in bombardıman 'P,- + 1 

edılıf ı vesaıre... ,:.t--. / Klarnet 

Y eniköy Mahkemesi 

Başkatibinin 

Muhakemesi 

Yerlerinizi evvel~en temin edin. ~ 
T elefon: 40868 \' Gecesi 

........................................... 1 Fevkalade program ve musiki sürprizleri 

,!---------------------~ ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI YEN i NEŞRIYA'T 

GDlizar 
hakkındaki 

karar 

Asliye üçüncü ceza mahkemesi 

dtin ihtilas ettiği ve zimmetine para 
geçirdiği iddia.sile işten el çektirilen 
Yeniköy mahkemesi başkatibi Kam· 
ranın muhakemesini neticelendirdi. 
İddiaya göre, Kamran 143 lira 34 

kuruşu zimmetine geçirmiştir. Mah
keme bu iddianın tesbiti için iki baş
katipten müteşekkil bir ehli vukuf 
heyeti seçmiş ve raporlarını da al • 
mıştır. Bu rapora göre, Kii..mran baş-

S .... M E n ı:ıııııııııııı:ı:'!!l', '1 ' Bu akşam saat 
BU AKŞAM ., ft SiNEMASI 20,30 da 

ill...111 \\ Yaza~:M ~RY 
PUŞKIN 

Geçende 100 Uncu yıldönUmU kut
lanan bliyük Rus şairi Puşkinin ha· 
yatı ve eserleri hakkında Kazım Na• 
mi Duru tarafından bir kitap neşre

dilmiştir. 

Sinema aleminde unutulmaz bir sahife bırakacak olan 

11111111! Bernistein 
Tün~~cyc çeviren: Halit Fahri KADINLIGIN SIRRI 

Fransızca sözlü faheseri BOYOK GALA 
olarak takdim ediyor. 

ŞEHiR TiYATROSU on•ret kısmı 
Bu akşam · 

20,30 da fil11l1111!;1ııııı11 1~ 
ALTIN YAPRAK - Bafra halke-

22 
Hemşerlsi K!zımı, Galata.da taban

ca ile öldüren Gülizar hakkındaki ka
rar, dün ağır ceza mahkemesinde tef 
him Adilecekti. Bunu bilen .merak -
War erkenden mahkeme koridorları
nı ve salonu doldurmuştu. Muhake

me esnasında salona fazla dinleyici 
girmemesi için polis ve jandarma ka
pıları tutmuştu. Mahkeme tetkikatını 
bitiremediği için muhakemeyi 6 ni
sana talik etti. 

Ba9 rollerde: 
Jönprömyelerin en 

sehhar ve en dehi.karı 
Robert T aylor g:;1~01~~. /~ 1111 ... 1111 

Çocuk tiyatrosu llll!lllJ 

vinin bu aylık kültür dergisinin 
inci sayısı çıkmı3tır. 

DENİZ - Denz mecmuasının 21 
inci sayısı çok miltekamn bir haıtte ve dilber yıldız IRENE DUNNE DOCANLA SELMA 

lditi['lilr vor'""'ı. """a1 ... ı..1 Tno ır • .,.. ..... D- f~laa.&\ l..~tı.:.:..- --~ :.... ....,:t-• ., "'- 1'",.l!. ---·ı-__.:,ı _ - ,, -...1-U -
. .. .. .,,. . .. .... -- ... 
raları, hikayeleri ve teknik bahtsıerl Ve candan alkıtlıyacaklardır. Yerlerin evvelde aldırılması. haiz değildir. Bunun için hesap def- • 
ile münderecatı pek ~~ngindir. 'I.AN terlerini karıştırmıştır. Müddeiumu. 

mi Feridun iddiasını söyledi ve: 
' T elefon: 42851 

Dün ağır ceza mahkemesi, ihtilas 
ettiği iddiasile tevkif edilen Galata 
belediye tn.hsildan Halidin muhake
mesini bitirdi ve kendisini 3 sene 
hapse mahkum etti. 

"- Kamranın mesleki bilgisi az 
olması itibarile idareten başkatiplik· 
te kullanılmıyabilir. Fakat, kadro .za
rureti yüzünden başkatip olmuş ve 
hesaplan karışmıştır. İhtilas ve zim
meti sabit olmamıştır.,. dedi ve bera
etini istedi. Mahkeme de, ekseriyetle 
Kamran hakkında bcraet karan ver
di. 

O tekrar sarmıya başlıyordu ki doktor içeri girdi. 
Kır bıyıklı baba bir kaymakam. 
Ferihayı görünce: 
- Hayır ola evlAt, dedi. Bana ha.ter göndermiş. 

sin. 
Feriha yerinden fırladı. Ona ko~u: 

Küçükpazar Gençlerinin 
Kongresi 

Küçükpazar Gençler birliği başkan 
lığından: Cemiyetimizin kongresi 14 
mart 1937 pazar günü saat 14 te C. 
H. P. Küçükpazar kamunkurağında 
yapılacağından cemiyetimize bağlı 

arkad~lann o gün hrır bulunma· 
lan. 

1 ~ F E R A H SiNEMADA 

Münir Nurettin 
KONSERi 

13 Mart Cumartesi 

Yerlerinizi almakta acele 

ediniz. 
__ , 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Krıı. 1 Sene 2800 Krş. 
750 .. 6 Ay 1500 ,, 
400 ., 3 Ay 800 ,. 
ıso .. ı Ay 300 .. 

Milletlcrarası Poııta ittihadına 
dahil olmıyan memleketler için 
30 • 16 • 9 • 3,5 liradır. ....... ~ ......... 

Y efilay Cemiyet i T oplantıtl 

Yeşilay cemiyetinden: 

Her ayın ikinci cumartesi yapılan 
aylık toplantılarımızdan ikindsi 18 
mart cumartesi günü saat 14,l~ te 

~ 

Cağaloğlunda Eminönü halkevi s~ • 
!onunda yapılacaktır. Yeşilay ve "{& 

şilay gençler birliği üyelerinin gel -
melerini dileriz. 

manzarayı hatırlatıyor. Mahşer gibL 
Bayrak, mızıka ve coşkun bir sevinç: 
Menzil teşkilatının seyyar hastane için Karşıya • 

kada hazırladığı binaya yerleştik. Kolumun sancısı 
hafiflemişti. 

- Büyük bir tesadüf doktor bey. Nişanlım yaralı 
olarak bize geldi. Eseri lıaurlıyan: 

{HAK!KI İNKILAP 
- 42-

ROMANI] 
MalımucJ Alillô AYKUT 

Artık karargaha dönebilirdim. Başdoktorun ver
diği on beş gün istirahati nasıl olsa İzmirde geçi• 
receğim için karargaha gitmeyi ertesi güne bırak

tım. Kaymakam bana döndU: 
- Geçmiş olsun evlat, salan gibi maşallah. Bak. 

eana yUzU gülüyor. Böyle yaralı olur mu. Nişanlısını 
görünce acısını unuttu galiba. • 

Ferihanın herkesin içinde nişanlı olduğumuzu söy
lemesi bana doktorun dediği gibi hakikaten acımı 

unutturdu. 
Güler yüzlü kaymakam latife eder gibi: 
- E, dedi, nesi var bakalım? 
- Derince bir sıyrıntı. Fakat kemikte bir şey var 

mı, bir kere de siz muayene etseniz ..• 
Kaymakam üçüncü defa yarayı gözden geçirdi. 

Biraz da canımı yaktı. Fakat müjdeyi de verdi: 
- Kemikte bir şey yok. Yalnız aryrıntı çok acı ve. 

rlr. Yarayı kapatmak için bir merhem vereyim, de. 
poda vardır. Hemen aldırıp sürünüz. Hem acıyı alır, 
hem yarayı çabuk kapatır. Fakat istirahat etmesi 
de lazım. 

Gülümsedim. 
- Ne o, ne güldün. "" 
- Nerde istirahat edeceğim doktor? 
O da güldü: 
- Öyle ya .. Ordu ilerliyor. Ağır ol~an seni Afyo

na yolla'I'dık. Amma ne olursa olııun bizimle beraber 
gidersin. Ne kadar olsa müşahede altında olursun! 

Sonra Ferlhaya döndü: 
- Bundan küçük hanım d& memnun olur sanırım. 
Feriha kıpkırmızı oldu. 
Ben lakırdı kanştırdım: 
- Benim vazifem o kadar ağrr değildir doktor, 

Karargahta çalışıyorum. 
- Ne olursa olsun, hiç olmazsa üç dört gUn pan. 

aıman yapmak lazım. 
- O halde lzmire seyyar ha.ısta.ne kadrosu ile gi. 

receğiz. -
Doktor başını salladı: 
- Olabi11r, dUşman tavşan gtb1 !kaçıyor. Peşını bı

rakmıyacnğız. Fena mı .. ikinizin de ordudaki vazi. 

!eniz hafif. El ele verir, lzmire öyle girersiniz. 
Ferihaya baktım. 
Gözleri parlıyordu. 
Neşeli doktor tatlı tatlı anlatıyordu ki seyyar has

tanede bir faaliyet başladı. 
Yeni emirle ileri hareketi başlıyordu. 
Çadırlar sökülüyor, çantalar mekarilere yerleş.. 

tiriliyordu. 
On dakika sonra hepimiz hayvanlara binmiş, ka. 

file halinde Akbayırdan iniyorduk. 
Bu yol artık İzmir yoludur. 
Bizim kararg8.hın yirmi kilometre ilerimizde oldu

ğunu haber aldık. 
Orada, arkadaşlarımla bulunamadığıma çok ca • 

nım sıkılıyor. Fakat burada Feriha ile beraberiz. Düş 
manın yeni bir mukavemetine tesadüf ihtimali ol
madığına göre eğer yeni hadiseler tıaşgöstermediği 
takdirde muharebe sahası temizlenmiş ve harp fii
len nihayet bulmuş olacak. Bunun için geride kaldı. 
ğıma gam yemiyorum. 

Şimdi ordu ağırlıkları, mekkariler kafilesi arasın
dan ilerliyoruz. 

Yanımızdan mütemadiyen geriye doğru üsera ka. 
fileleri geçiyor. Yüzlerine bakıyorum. Esir olmaktan 
duydukları sevinci saklıyamıyorlar. 

Mukavemet ettikleri takdirde Türkün o merha
metsiz hıncına kurban olup gideceklerini bilecek 
kadar zeki olan düşman bu sevincinde haklı. 

Bizim mekfıreciler bir ağızdan şarkı okuyorlar. 
İzmir, Uşak, Güzel Aydın 
Geliyoruz gözUn aydın. 
Artık bu bir sel ki durması için ancak onu ka. 

bartmnsını bilen Başbuğun emri gerek. 
Yollar mahşer yolu. Silahının hakkını veren kah. 

ramanlann süngüleri güneş altında parıldarken ge· 
niş göğilslerden fışkıran zafer sesleri milli marşlan 
okuyor. Düşman işgalinden kurtulan mübarek top. 
rakların dağına, ta..,ına aksediyor. 

Akıncı süvarilerin yalın kılıç düşmanın kaçan 
kıt'alarını doğradııı-ını haber alıyoruz. 

Fakat düşman gider ayak son hıyanetini yapmak. 
tan geri kalmıyor. Rüc'at yolu üzerinde tesadüf et
tiai köylere, kasabalara ateş veriyor. Süvarilcrimiz 
b~na fırsat vermemek içın yıldırı.m gibi peşlerini 
takip ediyor. 

Yolda çok acıklı manzaralara. tesadüf ediyoruz. 
Yanmış, yıkılmış köylerin zavallı evsiz, barksız 

belki de yiyeceksiz halkı o hallerinde b~le lzmire 
doğru düşmanı tepeliye tepeliye akıp gıden ordu 
cüzütamlanna bardak bardak su ikram ediyor. Ci. 
ğerleri yırtılırcasına alkışlıyorlar. 

Bütün bu acıklı ve sevinçli manzaralar arasında 
artık hiç bir yerde durmadan tzmire iniyoruz. Ko. 
lumun pansımanını mola verdiğimiz yerlerde Feriha 
yapıyor. w 

. . • Numaralı topçu alayının nerede oldugunu öğ-
renmek .çın istihbarattaKi arkadaşlara haber yo1-

ladım. 
Onlann çeşmeye doğru indikleri söyleniyor. 
Düşmanın bir kısım kıt'alarının 9eşme. yanma

dasında birikip oradan donanma hımayesınde kaç
mıya hazırlandıkları söyleniyor. Düşmam orada top 
çu ateşiyle imha edilmek isteniyor. 

!ZM1R: 
Aylardanberi Sakarya ve Afyon cephelerinde 

düşmanı yerinden sökmek için fırsat kolhyan Türk 
ordusu Büyük Ba.ş1tumandanm emrini yerine ge. 
tirdi. . 

Akdeniz hedef ine vardı. 
Seyya.r hastane kadrosu ile tzmire girdiğimiz za. 

man şehir muzaffer Türk orduları tarafından işgal 
edileli yirmi dört saat olmuştu. Şehirde çıkan yan
gın söndürülmüştli. 
İzmir temizlenmişti. 
Çeşmede sıkışan düşman trnha Mll1yorc1u. 
İzmir sokakları, ilk Ankaraya vardığım zamanki 

O ilk gece Feriha ile beraber şehirdeki şenliklere 
iştirak ettik. Bu hakkımızdı. 

O ve ben bu milli maceranın içinde yaşamıştık. 
İstanbuldan beraıber kaçan, llgazı beraber aşan , An
karaya beraber ayak basan ve nihayet bu büyük 
zaferde kudretlerine göre vazife gören iki Türk çe>
cuğu için bu gecenin şenliğinden büyük ne bayram 
olabilirdi. 

* * 
Bir hafta sonra Ferihanm . • . . Topçu alayı ku-

mandanı olan babası kaymakam Uniformasile lzmi
re geldi. Bu mert ve cesur askerin ilk taarruz gece
si Afyon karşısında gözleri y~ararak bana kı.zın
dan, dünyada e n çok, asker ocağı kadar sevdı~ 
kızından bahsed işini harbin en müthiş anlarında 

bile unutmadım. 
Şimdi art.ık bütiln neşesi avdet eden bu temiz yü .. 

rekli babanın gözleri bir sevinç kaynağı gibi parlı· 
yordu. 

Karargahtan sonra bizi bulunca tıpkı o eski ka. 
lender hali ile: 

- Sizi gidi çapkınlar sizi, dedi. Benden evvel 1z .. 
mire girdiniz ha! Ben de size bir ceza vereyim de 
aklınız başınıza gelsin. ~ 

O cezamızı yarın çekeceğiz. 
İzmire giren ordunun ilk düğün merasimini biz 

yapıyoruz. 

Göztepede bulduğumuz bahçeli bir eve yerleştik· 
BütUn silah arkadaşlarımız saadetler içinde kut

ladıkları saadetimizde hazır bulundulıı.r. 

o gece, hatıra defterimin başına koyduğum csn. 
leyman Nazif) in Karagün hitabesinin altına şu fık
rayı ekledim! 

- Büyük üstat, ruhun mUsterih olsun, TUrk ço
cukları yurtlarına çöken kar;ı günü kapadılar, do • 
ğan ak günden yeni bir Türkiye doğuyor. 

- BtTTt-
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BAŞMUHARRiRi 
't A~hrnet Emin YALMAN 
kird ıhn hedefi: Haberde, fi
rii e, er §eyde temiz, dü· •t, •a . .. 1 
taıet . ınınu o mak, kariin 
"-=, eaı olnuya çalıtmaktır. 

~tJNtıN MESELELERi! 

t.1Qarifte • h yenı 
Gfttleler 
~ Vekaleti şimdiye kadar 

.&! l ade kemmiyetle m~guJdü. 
l.8()o~ette t a h s 1 1 ~mda 
cazc 60o ç~ \·ardı. Bunların an • 
Gert kal bini mektebe gidebiliyordu. 

çilnk. anı tahsil yapamıyordu. 
0 U mektep yoktu1 hoca yot<tu. 

~ite~e ilk iş mektep yapmak ve 
k.iJ en Yetiştirmekti. :&la&rif \' e. 
lb.t~ bütUn gayreti bu lki nokta 
de-, ..... :e t-Oplanmıştı. Cümhuriyet 
lflecr 6 çocuğu mektepsiz bırakmak 
ter ..!'ez bir günahtt. Şehirler yeJ' 
&ibı h ktep binalariyle bezendi. Bu • 
~ &ilgi şehre gitseniz orada en 
dıııl-..._ ve en yeni binanın mektep ol • 

~lllltı görür ·· U le" un z. 
~ 0Yler isin de Maarif Vekili nnl 
~~;ıgraın yaptı. 88 bin köy • için 
deıı nıen yetiştirmek üzere bu sene. 
llllQ itibaren kurslar ~ılacak, ordu. 
'eçn ltinden istidatlı köy çocuktan 
~:~ ~sa bir zamanda yetiştlri -

\'ll e koylere gönderilecektir • 
de bftnıı köy mektepleri m~l~ln • 
\~ de köylerin dağınıklığı işi 
ltiı • 38 bin köyün 18 bini müsta -
llllıı~ep besliyecek halde değildir. 
ttı.,.,.ka.r .için ya bir kaç •köye mahsus 
~Pi etı bİJ' mahalde kurulmu" mek. 
bltJ et ~. yahut dağınık köyleri 
bitt~tll'lnek Iazımgelecektir. Yahut 
~ b~ iki tedbir ayn a~71 tatbik 
'~~ kti~ . . ~aarifl köye ancak hu 
~'t gotürmek milmkiin olacaktır. 

i) 
1 Gplar ve müfredat· 
~~ramları 

' • ~t 'l'ilrklye ma.arltlnln bir de 
~ - . 

ta~ ~dekl-·~me~k._te ___ p·-~lerlmiz artık a. 

tıaı l Ukan ihtiyaca cevap ,·erecek 
~el~ geınıışttr. Bu mekteplercle artrk 
keltıı Yet işi ile meşgul olma. zamanı 

At lştır • 

ıe ..... ektepJerden şikayetlerimiz ne -..... .,., 
Aıur' 

\'~ f tedat proğramlan fazla ağır 
teıe~ı:~ YtiklUdür. Çoctrklann sel'i -
!'ttiJı \e dlınaği kabiliyet n taham. 
\'altı ett nazan dikkate alınmamıştır. 
h)·~ı: ~ğa fazla malumat ,·ermek 
le..,. 1 güdillmU.ştür. Bu sebeple ders
~:ın, kitaplar ağır olmuştur. 
~ la.nnuz bu ağır yükün altında 

lJcın ektedir • 
~ Cf §ika;yetlmlz, mtlfredat proğ. 
~ ~f'rna uynuya mecbur olan m«-k
~Jl ~Plannm ağır oluşudur. Mek. 
~d Planncla lisan, çocuk ll~m 
t6re lr. Menular çocuk seliy~lne 
I~ t Ya:ıılmamışhr. Misal ve ömeJk. 
~. ~Uklarnı hayatından almmamış
ctıtuıı tı sebeple mektep kltaplan ço
••~ istifade edemln-ceg'l bir hal 
~'Mır • 

t . 
~ ctincU şfkayetfmlz, mekteplerde 
betg~a Pratik bilgi w·rllmem~ldir. 
tr .. , -·et daha tok nazari mahl:r.-tte 
~~o • 
>~ r. Laboratuvann melrteplerde 
to., ~0ktur. Çocuk kitap l~inde kah. 
t.ttblJc arata giremiyor. Okuduğunu 
~ ~tırıesını öğrenmiyor • 

~llğl'düneu şlka~·etimlz mektepl«-rln 
~a Okuma ze\•klnl nrmeme!'tldir. 
~ ~ tıriyet rejimi hayata ~·üzblnler
._~ ktep mezunu atmıştır. Buna 
ltı;n.ı en gazete, mecmua n kitap o
tt... la.nn mikdan artmamış. 
'~aJbuki mektebin ilk nzifesl 
,, Okuma zel'kf n.nnek, ona a-
~~· \'e okumağa ahı,hnnaktır. 

~~ ~:ı 3ikayetimiz mekteplerimiz"-t ga ~·atnız bil~ , ·erilmesi, fa • 
aıdir 'l'a.'Jtırrna mt'todu öğretilmMn~ 
3-atı~ k ~ektepten çıkan ço~uk ha -
~"'ıdı arş, karşrJ·a kaldı~ 1.aman 
to.,., :ti rrıeseıetf"rlnl t<endf hatıedemi • 
~et,~lne \'erilen bir lıııf nMrl t«-tk•k 
i\r h rıt bllmlyor. Ve hmf menn
,.,. llkkında ~tırma yapmMDU 

lı etniyor 
tlıt)a • 

'-'""1ıa r, hugilnkU mt'lkteylerin ku • 
~~ rn ır. Mekteplerin keyft:rett 
tft Veıt f'Ş~I omlaı!a başlm\n Maa • 
"ı ta lleti, ırıiifredat pro~ramlan -
~~"~ı:trn ederken hiitUo bunlan 
lct, ltı ~de hutunduraca.k, ,.e uma.nz 'e ~plerlmtze yepyeni bir isti -

\·erecektir . 

T A ~ :=====.-===;:==::::==:::::====================================== 

Solda gördüğünüz resim tarlalarda dolatan garip bir böcek
tir. Bu böcek tarlada yavrularını çıkarmadan evvel onlara bir 
yer hazırlar. Sonra ayaklarile tarlada toprakları yuvarlıyarak 
böyle bir top yapar. Bu topu evvelce hazırladığı deliğe yer
lettirir. Sonra bu topun tepesinde bir delile deler ve yumurta
larını oraya bırakır. Bu topun içinde yavruları. büyüyünciye 
kadar beslenmelerine yardım edecek gıda vardır. Yani bu top 
bir nevi ambar vazifesini görür. 

Sağda gördüğünüz resim de çalıfıp kazanan ve kazandığının 

bir kışmını bankaya koyan medeni adamı göstermektedir. O da 
bu parayı yavrularının selameti ve kendi istikbali için birikti
rir. Bu biriktirmede kendisi için de, evlitlan için de, cemiyet 
için de fayda vardır. 

Fakat bazıları parayı kendi zevkini, kendi hodgimlığını tat• 
min için biriktirirler. Bunlar faydasız İnsanlardır. 

Kazancınızın hepsini aarfetmeyiniz. Fakat biriktireceğiniz 
parayı size ve İnsanlığa faydalı olacak bir tekilde biriktirmiye 

çah9ınız. 

Son Hadiselerde 
Buharin ve 

Rifof 

K omünist partisi geçen 
hafta içinde Rus ihti

lal tarihinde şöhret kazanmış 

iki kişiyi fırka dan çıkrmıya 
karar verdi. Bunların biri 
Rikof, diğeri Buharin'dir. 

R ikof 1881 
yılında. 

doğmuş, Kazan 
da tahsil gör -
dükten sonra ih-... __ .. ... : ___ 
katışmış ve bu 
yoldaki faaliyet _ 
teri yüzilnden ev
vela hapse atıl
mış, daha sonra 
Sibirvaya sUrül -
rnüştü 

]simleri En 
Cok Gecenler . ' 

1932 de Almanyanın Dışba:kanhğı. 
na gelmiştir. 

Fon Neurath büyük harp sıra. 
sında 1917 ile 1918 arasında }?ir 
muharebeye iştira ketmiş ve Wur. 
tenburg Kralının başmabeyincili. 
ğini yapmıştır. 

Von Neurath bugUn Almanya
yı idare eden şahsiyetlere itimat 
telkin eden ve bu yüzden müşkill. 

leri bertaraf et • 
.niye muktedir ol
duğunu gösteren 
bir eahsiyettir. 
Flanc:len 

Sürgünden kaç
mak için bir kaç 
defa teşebhUste 

bulunan Rikof 
191 :5 te kurtul -
mak imkanını el. 
de etmiş ve Lenin 
ile birlişerek onun 
çalışma arkadaşı 

olmuştur. Sov • 
yet rejiminin Von Neurafh Kral Faruk M. Flanden 

S on günler
de Fran. 

sa Başvekili M. 
Blumu istiçvap e
den M. Flandin 
Avrupanın en u
zun boylu siyasi • 
!erinden biridir. 
Boyu 190 santim 
uzunluğundadır • 
1914 te henüz yir 
mi beş yaşında 

idi. ve Yonnedan 
meb'us seçilmiş -
ti. O gün bu~n 
mevkiini muha
faza etmektedir. 
Meb'us seçilme -
den önce, tayya. 

teessüsilnden sonra Rikof ev • 
vela halk komiserleri reis vekili 
olmuş ve 1924 te, Leninin ölümti U. 
zerine, onun yerine halk komiser
leri reisi seçilmiş ve 1930 senesine 
kadar bu ıncvkii muhafaza etmi~ 
ti. 

şıklarından biridir. Bazan, Mısır, 
müstakil bir hayat sUrdüğü halde 
başkalarına tabi, bazan da başka. 
!arma tibi olduğu halde müstakil 
sayılmıştır. Bu yüzden Mısırı, Kle. 
opatra zamanından istiklalini za
yi etmiş ve bu istiklale 1922 de ye. 
niden kavuş sayanlar merhum Kral 
Fuadı, Mısırın ilk, oğlu Faruku da 
ikinci müstakil kra)ı tanımaktadır. 
lar. 

lomat, hem hareket adamıdır. Ber 
JLrı Üniversitesinde tahsilini ta
mamlıyan Von Neurath, Almanya 
Dışbakanhğına intisap etıiıiş ve 
1903 te lngiltereye Vis Konsül o. 
larak gönderilmiş ve 27 sene sonra 
sefirlik payesine erişmiştir. Kendi. 
si bu müddet zarfında İstanbul, 
Kopcnhag, Romada bulunmuş ve 

reciliği öğrenmiş olduğu için bü
yük harpte: tayyarecilik yaparak 
memleketine hizmet etti. 

1934 te Fransanın Başvekilliği. 
ni deruhte ederek hükumet teşkil 
eden Flandin, daha önce iki defa 
Maliye Nazırlığını yapmıştır. 

Kendisi hali hazırda sol Cümhu
riyetçilerin lideridir. 

SILAHLI ÇOCUKLAR 

Günün Ftluom 

Sulhün Zaferi 
Lihey Sulh Divanı, her sene 8tll • 

hü en kuwetle müdafaa edene olr 
müki.tat verir. SuJhün müdafaası, her 
insan için bilhassa diplomatlar için 
büyük bir meziyettİJ'. 19U harbiııhı 
feci i.kibetinden ~ora, .!Uilletler Ce
miyeti, sulhun ki.besi olarak kurul _ 
du. Teslihatı tahdit konfenuıslan 
blribiri ardına toplandı. İktisadi buh
rana karşı koymak için iktisat kon
feransları projeler hazırla(h • 

• 
1914 harbini hazırbyan sebepler, 

tarihi seylr, ibresini hiç değiştirme _ 

den aktı, durdu. Japonya IUaoçurya 

ya, Çine ~·an baktı, Milletler Cemi • 

yetinden rekfldl. Bu sulha \'"UTUian 

birinci tokattı. Almanya Sar'ı kucak
laclı, Rene bir yddınm gibi ineli, mu • 

aJıedeJeri yırttı. Milletler Cemiyetin

den o da çdilldi. Bu sulhün kollanm 
büktü. İtalya, Afrlkanın son müstakil 
devletini yağma etti. l\lilletter Ce
miyetine arkasını çevirdi. Bu, suJıün 
iki bacağını kopardı. Alma.oyanın, 
İtalyanın yardıoıiyle General Fran
ko, İsp&llyol topraJdannda sulhe a • 

teş etti, göğsünden yaraladı. Bu, 

sulha yapılan hlyanetlerio en miithi. 

şldlr n bütün A vnıpaya yayılmak 

istidadım gösteriyor. NikbinJer daha 

ümit ediyorlar, sulbü belki kurtara • 

cağız ,diyorlar.. Belki.... Bu meflti~ 

sulbü kurtarmak acaba mtimkUn 
mül 

• 
İalyada son fa.,lst dh·anı top'andı. 

Artık sUilı.lann t:ahdidlnden, uzak 

bir ihtimal olarak- bile bahsedUeml • 

yeceğinl bütün ıulhse\'erlerln yüzüne 
1 karşı haykırdılar. Konse)·in ,·erdiği 

kararlann hulisası şudur: 

1 - Bütilo millet asker , 

2 - Ota~inin tesisi . 

3 - Roma - Berlin hattının kuv
' 'etleomesi, 

..ı - Frankoya yardım. 

• 
İspanya ihtili.ll görUlmemlş feda • 

ki.rlıklarla devam ederken, faşist 

divanı sulhe karşı ~ık ~.ık harbi 

ilan ederken, suJhü kurtarmak ümlt -
leri kun·etli mi bilmem. t~mit zayıf 

dahi olsa, sulhü kurtarmak için sulh 

sever milletlerin, harbi istiyeolere 

karşı birlt",Şmes.i, en biiyük \'azifedlr. 
Bunun içindir ki, sulhu seven millet

ler elele ,·eriyor, her memlekette da.

bili fırkalar mü.~terek cepheler ha -
linde birleşiyorlar. Sulhüo zaferl bü
tün kuwetlerin bu birliğine bağlıdır. 

Adsız Yazıcı 

lzmirde Aciliye Tayinleri 

lzmir, - Sulh ceza hakimi Kemal 
Muğla Müddeiumumi muavinliğine, 

Muğla milddeiumumi muavini Fer -

ruh lzmir Sulh ceza hakimliğine, Ur
la Müddeiumumi muavini Sedat lz • 
mir mahkemesi azalığına, Çölemerk 
Müddeiumumi muavini İbrahim Nec. 
det Urla Müddeiumumi mua~inliği
ne maaşları ile nakledilmişlerdir. G eçen Ağustosta Zinoviyef ile 

arkad~larının muhakemesi 
sırasında Rikof hakkında da şüp. 
heli bir takım imalar yapılmış, o
nun da muhakemeye getirilmesi 
için teşebbüsler vuku bulmuş, fa. 
kat aleyhinde delail bulunamama. 
sı yüzünden muhakeme edlleme
miştL 

Kral Faruk, Kavalalı bir Türk 
olan Mehmet Alinin Torunudur. 
Mehmet Ali 1805 te Mısır Paşalığı
na tayin olunmuş, Mehmet Alinin 
torunu İsmail Paşaya 1867 de Hi. 
divlik tevcih olunmuş, 1914 te ln. 
gilizler Mısırı himayelerine alarak 
Mısırın başına Kral Farukun am
cası olan Hilse~in Kamili, Sultan 
ünvanile getirmiş, nihayet 1922 de 
Mısırın istiklalini ilan etmiş ve bu 
sırada Mısırın başında bulunan 
Sultan Fuat, Kral Fuat olarak ta. 
nmmıştı. 

1 A'IRUPANIN' ı' 
I C'OCUI<. 

Bununla beraber Rikofun vazi. 
yeti komünistler fırkasına emniyet 
ve itimat vermediği için, son gün. 
!erde fırkadan çıkarılması karar
l~trrılmış bulunuyor. 

Buharin de son günlerde arka. 
daşının vaziyetine uğramış, ve ay. 
ni sebepler yüzünden, fırka harici
ne çıkarılmıştır. 

Sovyet Rusya.da fırkadan çıka _ 
rılmak bir adamın lekeli ve fırkaya 
sadakatinin şüpheli olduğunu gös. 
tf•rdiği için ağır bir karar teşkil e-
der. ' 

Kral 

Faruk 

B u hafta içinde A vrupada se. 
yahate çıkan Kral Faruk, 

bir Londra gazetesine göre, Kleo. 
patra devrindenberi, Mısrnu başı
na geçen mUstakil kralların ikin
cisidir. Mısır tarihi dünya tarihle. 
rinin en uzunlarından ve en karı-

Kral Fuadm geçen sene vefatı U. 
zerine oğlu Prens Faruk Kral ilan 
olunmuş. fakat yaşının ~çUklUğü
ne mebni hukukunu Britanya Mec. 
lisine devretmiştir. 

Kral ı;:-aruk bu senenin Temmu. 
zunda 18 va.şına girecek ve resmen 
Krallık hukuk ve vazifelerini der
uhte edecektir. 

Von Neurafh 

A lmanya Dışbakanı Von Neu. 
rath 1873 te Wertenberg'te 

Klein Glattabach kasaba!lında doğ. 
muştur. Ailesi, yüksek memuriyet_ 
ler almıya alışık asil bir ailedir. 
Von Neurath'ın kendisi de hem dip 

"'~LAS\ 

@ 

-
Rusyada çocuklara sekiı yaırn dan itibaren askerlik öğrefilmiye karar verildi. llalyacla cocuklar 

alfr yapnclan baılayarak askerliğe alrnryorlar. Almanvacla askeri terbi ye on yaırncla baılryor. 
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Gürescilerimiz 
isvec pehlivanlarile 
Nasıl Qürestiler? 

Finlindiya<lan sonra tsveç_te 
maçlar yapmıya giden güreşçileri. 
mizin faaliyeti hakkında alınan 

yegane malumat takrmrmızın ora
da yaptığl 12 maçtan yedisini kay. 
betdğine dair ~elen t~l• telgraftan 
ibaretti 

t v~ten muhabirimizden ahlı -
ğnnız şu mektup l veç müsabaka. 
larmın ne şartlar altında cere~·an 
ettiğini \'e oetic.cler ,·erdiğini bil -
diriyor. 

Karilerlmizin de derha l hatırlı • 
yaca.klan ,·e~hile }'inlandi~·a \ ' e l~

nç 2üreşlerlode, bizim bu '11eyahat 
hakkında yaptığrrnrz menfi tahmin. 
lerimizln maalesef ek~risi tahak
kuk etmiş, güre~ilerimizin çoi;ı 

sakatlanmış, ihti)·at güreşçi giitü. 
rülmemeıııl \'e lüzumsuz yere fazla 
maçlar yapılması ~·iiziin<len hepsi 
hrrııalanmı'51ar, t-n de~erlileri maç 
lan terke mecbur olmuşlardır. l :;te 
muhabirimidn mektubu: 
Stokholm (TAN muhabirinden)

Finlandiyanm muhtelif yerlerinde 
yapılan hesapsız maçlardan sonra 

yorulmuş olan takımımızın lsveçte 
6 ve 7 martta güreşmesi tekarrür 

etmişken bu tarihin üç gün evvele a

lınması ve Finlandiyadaki maçlarda 

dünya şampiyonu Yaşarın omuzun • 
dan, Saimin bacak ve ensesinden, 
Çobanın bacağından ve taikımın en 
kuvvetli unsuru olan Mustafanm da 
güreş edemiyecek kadar kolundan 
sakatlanması vaziyetimizi çok güç 
leştirm iştir 

Halbuki Mustafanın Finlandiyada. 
ki muvaffakıyeUeri 1sveç halkını ve 
matbuatını çok alft..kadar etmiş idi. 
Fakat Mustafanm son maçta kolu • 
nun incinmesi Stokholm miisabakala 
rının şeraitini güçleştirdi. 

Fena Jarf lar 

Türk takımı Stokholme 2 martta 
geldi ve ertesi günü müsabakalara 
başladı. Bu defa da takımımız iki 
muhtelif 1sveç takımiyle bir gecede 
v~ birkaç saat fasıla ile karşılaşmak 
mecburiyetinde kaldı. (Bu fena şart1 
neden kabul ettişimiz maalesef anla
eılamıyor - TAN) 

Güreşlerin birinci devresinde: 
56 kiloda Kenan Grtkorumende 

tuşla galip, 61 kiloda Yaşar Grri<oru. 
mende sayı ile galip, 72 kiloda Saim 
G'rekorumende sayiyle mağliıp, 79 :ki
loda Adnan Grekorumende sayiyle 
galip. 87 kiloda Mustafa Grekoru • 
men~e kolu ağrıdığında müsabakayı 
terketti, 66 kiloda Yusuf Aslan ser
bestte sayiyle mağlup oldu, ağır s if<. 
Jette Çoban serbestte galip geldi. 

Mustafa çekiliyor 

Bu devredeki güreşlerde Mustafa 
Finlandiyada incinmiş olan koliyle 
hasmını daha ikinci dakikada kün -
deye getirmiş ise de maalesef lsveçli 
minder haricine düştü. Tekrar gUreşi 

tuttukları zaman Mustafa şiddetli 
bir hücum daha yaptı. Fakat kolu 
müsabakaya devam edemiyeceic ka
dar incindiğinden maçı terketti • 

İkinci devrede: 
56 kilôda Kenan Grekoromende 

galip, 61 kiloda Y~ar Grekorumen
de mağlup. 72 kiloda Saim G'reko -
rumende sayiyle mağlup, 79 kiloda 
Adnan Grekorumende sayi~·le mağ -
1\ıp, 87 t<iloda Mustafa Grekorumden 
de güreşmedi, 66 kiloda Yusuf As -
lan tuşla mağlup. ağır siklette Ço -
ban serbestte sayiyle mağlup. 

Ya1ara gelince 
Bu devrede Yaşarın rakibi Olimpi· 

yat bronz madalyesini kazanmış olan 
gençti. tık on dakikalık devre iki Ç~
tin rakibin müsavi güreşleriyle geçtı. 
tJçer dakikalık yer güreşlerinde Ya
ıar daha atılgan ve Ustün çalıştı. 

Fakat ayakta geçen son dört da -
Jrikalık devrede Yaşar maalesef üs -
tünlüğünü , ihmali yüzünden kaybet
ınlye başladı ve minder kenarında bir 
.,un brraktığı srrada İsveçlinin aldı
tJ aOples son dakikalarda Yaşarm 

J lelsinki güre~!erinclen sonra yapılan madalya me
ıasiminde gürejçilerimiz 

Gürejçilerimiz StokholmcJe Is veç 

mağlubiyetini mucip oldu. 

Son güreıler 
Saim bu devrede meşhur Wester. 

gren'e ancak puvanla mağlup oldu. 
Halkın tehalükle beklediği dünya 

şampiyonu Kadie ile Mustafanın ma
çı da Mustafanın kolu incindiğinden 

dolayı yapılamadı . 
İsveçli hakemler tam bir bitaraf • 

lık gösterdiler. Bu suretle İsveç maç· 
larmı takımımız 7 - 5 kaybetti. 

Dünya Şampiyonluğu 
için Zenci Dövüşecek 
Ağır siklet dünya şampiyonluğu i. 

çin Amerikalı Bradokla Alman Şime
ling'in döğüşmesi ihtimalleri azalmış 
tır. Haziranın üçünde döğüşmek Ü7.ere 
elinde bir kontratı olan Almana karşı 
Zenci Luviz'in tercih edildiğ artık sa 
bit olmuştur. 

merikalı Bradok verdiği garantiyi 
kaybetmeye razı olarak Zenci ile Ha
ıirarun 23 nde döğüşmeği kabul etmiş 
tir. · 

Eski Dünya Şampiyonu 
Nihayet Galip 

Milli küme 

haricinde 
kaianlar 
Milli küme haricinde kalan Beykoz, 

Vefa, Istanbulspor, Süleymaniye, E • 

yüp, Hilal, Topkapı, Anadolu klüplert 

cvvelisi gün mıntaka merkezinde bir 
toplantı yaparak 8 klüp arasında bir 

lig maçı yapmağa karar vermişler ve 

bu işler için aralarından 3 kişilik bir 

komite intihap etmişlerdir. 

Bu komite Süleymaniyeden Muh. 
tar, Topkapıdan Necmi, ve !stanbul

sporlu Hamdiden müteşekkildir. Her 

hafta ayni sat.alda dört maç yapıla • 

cak ve sekiz klüp biribirile çarpışacak 

tır. Maçlara mıntaka başkanlığının 

bir kupa koyması karar altına alın • 

mıştır. 

Hakemler alakadar kltiplerin anla§ 

ma.sı ile intihap edilecek ve maçların 
Amerikadan Londraya gelen ve hasılatı sekiz klüp arasında Barem e. 

Londrada İngiliz Linçe mağlup ola • sasile taksim edilecektir. 

rak dünya şampiyonluğunu kaybeden Çekilen kıur'a mucibince ilk hafta A 

Filipinli Montana !ngilterede yaptığı nadolu . Süleyınaniye, Vefa . Istanbul 
üçüncü müsabakayı nihayet kazanmı§ spor, Topkapı • Beykoz, Hila!. Eyüp 
tır. lngiliz tüy siklet boksörlerinden biribirile karşılacaklardır. 
Palmer'e karşı güzel döğüşen eski 
dünya şampiyonu bozulan kredisini Maçlar on beş gün sonra başhyacak 
tekrar kazanmıştır. tır. 

İstokhoim 
teknik 

Birinci müsabaka: 
56 Kenan: Greko - Ga.lip ~ 

61 Yaşar: G'reko - Galip + 
66 Yusuf Aslan serbest -

. mağlöp--: 

72 Salın Greko - Mağlfıp -
79 Adnan Greko - Galip + 
87 Mustafa Greko - Mağlup 

(terk) -
:Ağır Çoban serbest - Galip '..f 

güreşlerınin 

neticeleri 
İkinci müsabaka ': 

Greko - Galip +' 
Greko - MağlUp -

Serbest - MağlUp -

Greko - Mağl\ıp -

Greko - Mağltip -

G'reiko - (Güreşmedi) 
Serbest - Mağlup -

10 - 3 - 937 

ITH -I 

TOPAL -AHMET 
E kinler sapsan ... Rüzgar vur

dukça üstlerine, top, top ye. 
şil çalıların çevrelediği altın bir 
gül gibi dalgalanıyorlar ve dalga. 
tanırken, kırılan dallar gibi ses çı
karıyorlar. 

Bu ekin dal.e-a.,sının ortasından 
dar ve çok tozlu Dır yol uzanıp gı. 
diyor. 

Saat, tam öğle saati ... 
Güneş öyle kavurucu, öyle sıcak, 

öyle tahammül edilmez derecede 
sıcak ki... 

Etrafta kimse görünmüyor. Ker 
tenkeleler, yılanlar bile kendilerin. 
de bu saatte kıpırdıyacak kuvvet 
bulamamış olacaklar!. 

Bu kimsesiz kırların ortasındaki 
tozlu yolun üstünde bir tek insan 
yürüyor ... Bir tek insancık.. Bir 

I 
tek çocuk! 

Bu çocuk, sekiz on yaşında olma· 
lı. . Üstünde beyaz bir gömleği ve 
bir bacağı beline iliştirilmiş soluk 
mavi ketenden bir pantalonu var .. 
Bir elinde bir değnek tutuyor, değ. 
neği kolunun altına dayamış .• Tek 
ayağı ile ve koltuk değneğinin ucu 
ile tozları dağıta dağıta ilerliyor. 

Yüzü sapsarı.: Alnı ter içinde, 
iri siyah gözleri büyük, büyük a
çılmış ve bir noktaya dikilmiş.. . 

İri, iri açılmış gözieri hiç .. Hıç 
bir şey görmüyor. 

Daima hızlı .. Daha hızlı! .. Çok 
daha hızlı gidiyor! .. 

Bir an evvel köyüne, bir an ev
vel annesine, anneciğine kavuş. 
mak için ... 

A nnesinin yanma dönüyo~·· 
Belki biraz sonra şöyle bır 

yirmi dakika sonra köyünde ola • 
cak ... Yol çınarlara geldiği zaman 
yana kıvrılınca uzaktan suyun Y~ 
nındaki Hasan babanın değirmenı 

·· ·· cek Sonra küçük köy ... Ye gorune .. . 
ni mekteple.. set, set bahçelerıle 
salkımlı kahvesile köy karşısına çı 
kacak .. Ve daha ilerde beyaz me.~
citle kahven in arasında kendi ku. 
çük ve fakir kulübelerini ~?çücük 
bahçelerini, samanlıkları, kumesle. 
ri ile küçücük bahçelerini görecek. 

Kara;baş, güdük kuyruğu ile u -
zun kulaklarile zıplıya, zıplıya onu 
karşılıyacak... Sonra, ah sonra ..• 
Annesi. ... Anneciği kulübenin ka
pısında peyda olacak ... Yeşil elbi
sesiyle kollan sıvalı başında siya? 
yazmalı san baş örtüsü ile annesı, 
kulübenin kapısına çıkacak 

Gözleri yanıyor.. Küçük kalbi 
kuvvetli, kuvvetli vuruyor: Ondan 
ıwrılalı daha Altı ay oldu, olmadı 
amma o anacığını altı sene görme 
miş gibi özledi. 

....................................... 

J Yazan: J 

{ Suat DerviU 
• •••••• •••••••• ••• • •• 

A ynldıklan günü hatırlıyor: 
Arif Çavuşun kağnısına bin 

mişler .. İstasyona kadar gitmişler. 
di ve yine bu yoldan gitmişlerdi. O 
gün kalbi çok üzüntülü, fakat göz 
}eri kupkuru idi .. 

Hiç konuşmamışlardı. Anası da 
kızarmı' gözlerile sımsıkı kilitlen
miş dudaklarile susmuştu. 

O, anasının kolları arasına sığın 
mak isteğine rağmen yerinden hiç 
kımıldamamış, bu yüze sevgi dolu 
gözlerle bakmakla iktüa etmişti. . 

Onun yüzü rüzgardan, güneşten 
ve soğuktan bakımsız bir toprak 
sırtı gibi çatlak ve kırışık, pürtük
lü olan yüzü o gün hcrzamanki gi 
bı değil, herzamandan çok daha 
soluktu .. 

O gün anasının toprak ve ot ko. 
kan ellerini öpmek, öpmek ve : "A
na! .. Ana! .. beni bırakma .. Bırak. 
ma gitmiyeyim Korkuyorum. El 
yanına gitmiye!,, diye ağlamak is. 
tcmiş fakat ne bu sözleri söyliye -
bilmiş, ne de ağlıyabilmişti. 

Ç ünkü onun gitmesini istiyen, 
onu uzaklara yoHıyan anası 

idi. Onu karşısına alarak, yetişmiş 
bir evlatla konuşur gibi onunla ko. 
nuşmuştu. Ona: 

- Ahmet oğlum, demişti. Bilir . 
sin biz fakiriz .. Avuç kadar tarla
mız bile: yok. Baban öldüğünden -
beri ben şunun, bunun yanında ça. 
hşıyorum. Amma artık takatim 
kalmadı. Sağ kaburgalarımın al -
tındaki sızı günden güne artıyor .. 
Bacaklarım dermansız kaldı. . Bu 
sızı daha artarsa gün olacak kolu-

.. mu, kanadımı oynatamaz olcağım .. 
O zaman halimiz nice olacak .. El in 
sana bakmaz .. !stanbuldaki emmin 
Çopur Süleymanlara mektup yaz. 
mış simitçi fırınına bir çırak lazım 
mış .. Güllü Ahmetgili buraya yol
lasın demiş ... Eğer gidersen be.ş on 
para kazanır bana da yollarsın .. 
Ahar ömrümü el yanında geçir. 
mem.,, 
Anasının sözlerini ezberlemişti •.. 

Ezberlemişti amma hakiki mana. 
lannı anlamamıştı bile .. On ıyı yal
nız anladığı şey anacığından ayrı. 

lacağı idi. .. 
Son gün şimendifer yolunun ke. 

nanna geldikleri zaman anası da 
kendisi gibi berbat bir halde idi 

amma ağlamamıştı. O trenin bt' 
samakla rma sıçrarken: minin1wi 
ellerini avuçlarına almış yanaıtı-
rını bir çok kere koklıya, koklıY• 
öpmüş: "Ahmet .. Kendine iyi ba1'
HMta olma?.. Anan yanında yo1' 
ha,st.a. olursa n h.ıı.lin.. niaa al.ur· °"' 
mışti .• 

•• stanbula geldiği gün çalışrrı" 
ya başlamıştı.. Amcası on• 

bir sepet vermişti.. Ve işi bu se; 
petteki simitleri satmaktı. .AhJJl 
bu sepeti yüklemiş .. Bir köy çOCl)
ğunun şaşkınlığı içinde sokaklatÔ~ 
dolaşarak ve fırından mümkün ° 
duğu kadar aynlmamiya gayrete
derek onları satmıya çabalamıştı· 

Kendisinden çok daha yaşlı ,., 
çok daha becerikli rakipleri vardi' 
İstanbul sokak çocukları .. Bir .~~~ 
ay böyle geçmişti. Ahmet te gıw 
de yollara alışmış, fırından uzaiC' 
la.5mıya cesaret etmiye başlarnıŞt:" 
Ve birinci defa olarak. çok iyi if 
yaptığı bir gün fırına dönerken JC! 
}abalık bir caddede şaşırmış ayali 
kaymış ve bir otomobilin teker ' 
lekleri arasına yuvarlanmıştı. 

B u harikulade bir hadise d&
·rd• ğildi.. 'Büyük bir şehı ıı 

günde bir iki tane vukubulabilece 
kazalardan biri.. 
İmdat otomobili geldiği zaJJl~ 

Ahmet baygındı .. Ancak ~eyaz se
6
, 

yenin içine yatırılırken bır ara ~
lerini açmış bulutlar içinde bir 1' . 
balık görmüş... Sonra herşey gO-
zünden silinmişti. ' 

Şimdi şu anda yine herşey bat.., 
rasmda bütün hayatiyetiyle canW 
nıyordu. w 

91
,. 

Hastane .. Kesik bacagınm acı. 
Ölüm ve hayat arasında çekilen il-

tırap.. e' 
O bitmez, tükenmez azap gec 

leri. .. et' 
Anaı:ımın eesi kıı.ılağmda ot J 

di: "Anacığım yok yanında. haSt 
olursan halin nice olur?" Ve ö )'"' 

tağının içinde bağırırdı. " Ansti1" 
Anam .. Benim gül anacığım.,, 

·rıe 
•• şte şimdi tek ayakla C'

11 

dönüyordu. Evine anası?~ 
anacığına dönüyordu .. On dald~ 
daha kalmamıştı ... lşte deği~ 1>1-
karşıda idi .• Mescidin minaresı tl 
le görünmiye başlamıştı. BiraZ ~ 
ra minicik bahçe, güdük kuyr ıl 
ile karabaş .. Tavuklar .• Ve anac 
karşısına çıkacaktı .• 

Anası! . . ~t 
Amma onun dönmfye haklrl r' 

mıydı .. Anıuıı dünya rahatmı ~ j 
( Arkası Sa 10 SU S te 
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~ATIR A~AR~I~ 
Kat kaslardan 

tanberi yazmasını dtlftlndtıtftm blJı 

Y . b . r n es ı· ı IIl"& yazı ile birleftireceğim. en 1 1 Maclen mühenclisi hiı maliyeci . 

Y unan Nazırlaıile olan muı&. 
katlara gelince, ertesi aabala 

Irak cephesine kadar 
uzayan bir harp yürüyüşü 

h 1 Vo r dokuzda Maliye Müste,arı B. A-a Z 1 r 1 postilideain yanında idik. Müatepr 
genç, kibar, zarü bir zattir. Aad 

A tlna Balkan Bum Konfe
ranama gelen heyetlerden 

her birine Matbuat Umum Müdür· 
lüğtl birer mihmandar vermiftl. 
Bize düeen arkadaş, Doktor Minot. 
toa isminde pek hof bir zatti. Ar· 
kadqmıız, uzaktan dalgın bir pro
fesör hi81ini verirdi. Fakat tanı· 
ıpııca cıva gibi ele avuca aığmaz, 
canlı bil' adam olduğu anlqılırdı. 

YAZAN: 
AHMET EMiN 

YALMAN 
·········-·····----·---... 

mesleği maden milhendialiğidir. 

Hatta bir aralık maden mühendial 
sıf atile memleketimizde Fethiy• 
Krom madeninde çalıfmlf br. İpti
dai tahsilinden maden mühendis
liği tahsiline kadar bütün tahsil 
hayatı lngilterede geçmiştir. Son 
vazifeleri Yunan fimendiferleri 
müdilrlUğUdür. D D U ı m a n ı n b i r • U

v ar i fırkaıı, her 
llaadsa 9 uncu kolordunun gerlle
l'lııe dUfmUıtU. Kolordunun ku
lbandanı R;.mzi P.,a bundan çoıt 
~ıa, etti. Çekilemiyecek derecede 

USiar tarafmdan ihata edildiğini 
tannetnUşu. Halbuki, düşman ıU
\'ari fırkumm kolordumuzun ge
lilertne düflD.est sonradan öğren • 
diiirne go~, herhangi bir plin mal: 
ıuıu değildi. Ruslar, yollarını ta.tı· 
!'arak bu hıı.reketi yapmışlardı. K·,. 
lordıırnuz, gerisine düşen dU,man 
kuvvetinin bir tek ailvari fırkasın
dan ibaret olduğunu görmüş ve 
lki J..olordu arasındaki fbıl hattı 
tefkil eden Murat nehrinin geçit 
~erdiğini öğrenmiftim. Bu ge<;it -
ten, koıo .. öu ihtiyatı olarak tuttu
fuın 52 inci fırkayı geçirdim. Rus 
fırkası, yapılan taarruzda perı.au 
Olar.ık c;ekildi, gitti. Kolordu ku
llıandanma yolun açık olduğunu bil 
dirJiın. 

Doktor Minottoeun reami vazi
f eai haricindeki merakı, san'at me
selelerine ve arkeolojiye dair kitap
lar yazmaktı. Bizimle beraber bu
lunduğu ıırada müdürlilkteki va
zifeeile geceli gUndüzlil mefgul o· 
lurdu. Buna rağmen her aradığı
mız dakikada kendisini k&l'fımIZ· 
da buluyorduk. Yunan mlaafirper· 
verliğiıii ve nezaketini bize karşı 
çok iyi temsil etmiftir. 

Oç Yunan naıiıile mül6la# 

Y eni Yunan vaziyetini kavra· 
mak için her birimize 

ayn ayrı mülakatlar hazırlamasını 
mihmandanmızdan rica ettik. Bat· 
vekili milfterek surette ziyaret et
mek istiyorduk. Fakat Atinada kal
dığımız zaman dardı. O sırada da 
General Metak1&1, çok meşguldü. 

Yunan BaıYelili M. Metolsas 

görüşecektim. Ertesi sabah 9 da 
Maliye Müsteşarı, 10 da Milli lktı
sat. 11 de Maarif Nazirlarile müla
kat hazırlanmıştı. İçtimai Basiret 
Nazırı, Kralla beraber Adalar se
yahatine çıkmıştı. Bu en mühim 
addettiğim milli.katlardan birinin 
tahakkukuna imkan yoktu. 

Bunun tu.erlne, R e m z l Pap. 
bu açılan yoldan Malazgirt 
tberfne çekildi. Fakat Ruslar ,cep
henin bu te1ifh vaziyetinden Ulti
fade ederek bu sefer, bütün kuv
\retierile benim üzerime yüklendi
ler. (18 inci kolordu). Bu taarruz 
~da adım adım çekllmcğe 
lllecbur olduk. Eaki mevkllerimlze 
leldUt. 

Büyülı: Harple lralı: cephesi lı:umaı clanlığmcla bulıinmuı olan Go/ç Pı. 

Bu müllkata imkin bulunmadı. 
Ben diğer devlet adamlarından iç
timai Basiret, Maliye, Milli lktısat, 
Maarif Nazırlerile ve Üniversite 
Rektörile görU,mek istedim. Dok
tor Minottos iki aaat aonra bir lis
te ile geldi: Ayni günün akşamı 

altı buçukta Üniversite Rektörile 

Atin& Üniversitesi hakkmdaki 
yazımı sonraya bırakıyorum. Bu
nu kendi üniversitemize dair çok· 

• 

•ı tte tam bugilnlerde idi kl, 
lngilb~lerln, Burada büyük 

'1J' taarruz h3Zll"lıyarak, İrak C'!p

heatnde ileri harekete b&fladıldan 
lıaberı g~di. 

İngilizler, bu cephedeki zavıf 
kuvvetıeriml.zi kolaylıkla tard"'1e
l'ek timale doğru yürümekte !eli
ler. 
Karargüıı umumi, bunu öğrenU' 

6frenmez, 51 ve 52 inci fırkalar
dan mürekkep olan 18 inci kolot'
dunun !rakı takviye etmek üzere, 
hareketini ew ettl. 

Bu emir Uzerine, Siirt llzerinden 
l:ıcezireye ve orada hazırlanan ke
leklerle, Diçleden Muaula hareket 
ettik. Musuldt.n aonra da yolumu
la devam ederek Bağdada geldik. 

lil inci fırkamız, Ütanbuldan 
kalktığı günde11 itibaren !ran ''" 
~ cephelerinde btr M • 

ile zarfında 5000 kllo 
llletrellk bir yllıi1yUe yapmıftı. 
kellerin nakil kabiliyetleri u ol
llıaaı yU~Unden, efradı ve abrhk
lanmızı kısım kısım t&Jımaia nıec
bU? oluyGrduk. Silrtten hareketi -
llıizden biraz sonra, ben apandisi
te Yakalclrıdrm. Ata binmek lmklnı 
ebnadıtı için kelek çok ieime yara. 
dI. Mıısnla kadar kıvrana kivraııa 
'.ei-'- . . d geldim -~ ~ıçme 

A ltı gün kadar KUIUlda din
ler.dikten aonra, tekrar k~ 

lekıe yoluma. devam ettim. Bat· 
datta apudialtim kendllifindeıı 
leçti, Benim Bağdada vardJfım ta
l'ihte kolordunun henüz iki alayı 
ltatdada gelebllmiftl. öteki alay • 
lar yolda idiler. 

Bu unada lrak cephesi kuman
danı Miralay Nureddin Beydl (Son 
!'&dan General olan Nureddin pa-

YAZAN . 
Saiahadliin 

llüngör 
f&) . 

18 inci kolordu da, İrak gnıpu 
kumandanı olan Nureddin Beyin 
emrine verildi. 

Gelen takviye alaylarmı, Nured
din Beyin eeki kuvvetlerinin yer 
aldıkları sol cenaha yerleftirdik. 

Uzun ve ıilrekli ricatler dolayı
ılle, Nureddin Beyin kuvvei mane 
viyeıinl çok bozuk buldum. 

Askerlerimin muhtelif cephe -
lerde, büyük tecrübeler görmu, 
pifkin olduğunu anlatarak, kendi
ilııl cesaretlendirmeğe çalıfıy<>r • 
dum. 

(Arkası var) 

1 lzmir Muallimleri 
Arasıırda Değiıiklikler 

bmir, - lstiklll okulu baf(Sğret -
meni Sım TeW Kartıyaka Fevzipa. 
ta okulu bqöfretmenllğine, Foça 
merkes oklu başöğretmeni Ahsen 
Gürtln bmir İ8tikllJ okulu başöğ -
retmenliğine, Foça merkez okulu öğ. 
retmenlerlnden Hikmet GöKtan ayni 
okul bqöğretmenllğine, hmir Tmaz. 
tepe okulu öğretmenlerinden Cemal 
Yamaner lsrn9r Narlıdere okulu baş. 
öiretJnenllğine, Torbalmm Salpleı 
köytl öğretmeni Mehmet tıbek Cet • 
meııin çiftlik köyil okulu bqöğret • 
menlltlne tafin edilmişlerdir • 

Çeeme nia Namık Kemal okulu 
öfretmenlerlnden Halil Dural ile Ke
malP&fanm öremöyil başöğretmeni 
Abdullah öner ve ayni ilçenin Yukan 
KıztlcaköyU öğretmenlerinden MUs. 
lim Alkan isteklerile tekatlde çıkanı. 
llllflardır • 

:ı< iJ ı:> o N .... f 
N~umaraİı resmin ait i 
olduğu darbımesel 

No 

7 O tiralık Yeni 
Biiyük Müsabakamız 
Şu resim hangi darbıme-

sele aittir ? 

Resim Humottn1 
-ıo-

Burala laer wlln 687'• Wr ralm .ar..ı.ina o• 6a r• 
.ünler ota tane olacM. . · . 

Sis IO tlarlnmaellilı lütJeh ramin dar6una.tini bulap 
namarcuam o aüMü hponan ( tlar6unael mımarcuı) ltanai· 
ne yazaccıknnız. 

Otm raiın bitince h lıııponları Cl)'rlCG raim namaralan 
ile tlarlnmael mımaralanm 1ıar.,.ıılılı •&teren 6ir lide yapıp 

"la dminis oe adrainisle .,. miimiİi•• 6ir tle lotofra
#n:ıa 6irlilıte 20 Nimna War ül~e miiaa6calıa 
6iiroıana .örwl~ 

(Nureddin Hoca m01a'-lralan için ılnderilmif e8'ri fotot
raflarm muteber olmadıtmı •• yeniden fotolraf ılnderilme 
ai muvafık olacalnu habrlabra.1 

60 darbımeseJ 
l - A\ cavuk kcnduıa &ılHI ambuuıda 

ıanır. 

2 - Ak ı&kçf' kara sun ıçındir. 
3 - Alllı)'ana 11vnaınek IU, anl&mqaaa 

d&vw ııuna u.. 
4 - At.ı alan Utkudan ıeçu. 
S - Balık battan kokaı 
6 - Bal tutan parmak ,aıar. 
7 - Bedava auke baldan tatlıdır. 
1 - Beı P&nDak bu ol.mu. 
9 - Bu tut.un ot deveye tıendek atlatD'. 
10 - Bulbwun çckusı dih beliaıcbr. 
1 ı - D&lmaaıru bllaiiyea ordek batlDJ 

bırakıp kıçından dalu. 
12 - Damdan dutea halden bilir. 
13 - Davulua seaa ıaza.lnan bot ıelir· 
14 - Demır tavında ıcrck. 
U - Deruze duıen Jl)ana aarlhr. 
16 - Ooinı IOyliyeıu dokua köJdeD 

kovarlar. 
17 - J:ı:l e.ldcn fiatündilr. 
18 - Ealu taralr eski taa. 
19 - Evddu pazar çarııya G7'D&L 
20 - Eyreu ata bıncn çabuk mer. 
21 - Gülme lı:omıuna ıehı balJn&. 
22 - Gulunu ıeven dikenım de aever. 
23 - Hamama sıra terler. 
24 - Hcı boroıı kendi çopliitünde öteı 
2S - Her sun papaı pıllv 1emea. 
26 - Her koyun kcndı bacaimdan udu. 
27 - Horoı olur ıoaü çophilı:te kalır. 
28 - Horoa çok olan yerde aabab ı~ 

olur. 
29 - lı arür kervan Ytirilr. 
ao - ltle dal.atmadan. çahJI dolqmak 

evlldır 
Sl - Kel bati timtir tarak. 
S2 - Kendı dütea atlaınu. 
S3 - Kesllın airlı:e kabına arar. 
S4 - Ko111n bıılanrm7LD yerde teci7e 

Abclürrahman Çelebi derler. 
ss - Mahkeme kadf)'8 mülk olmu. 
S6 - Man lcen. pıre d...,-ı. 
S7 - Mınareyı çalan lı:dıfnu buırlar. 
sa - M asralr canla ııtmu. 
S9 - Mum dibıne 1tdl vermu. 
40 - Ofke ile kalkan nrarla otarar. 
41 - Para)'1 veren düdiitti çalar 
42 - Pe~benin ıehti Ç&rl&fllbadu 

bellidir. 
43 - Sel 11der. kam alır. 
44 - SercC7e cabıılr beredlr. 
4S - Su t•tili ıu yolunda lnnlır. 
46 - Sütten ata1 yanaa yotvdıa lfll79-

relı fer. 
47 - Tq ferinde atırdrr. 
41 - Tencere yuvarlanmı" bpaiau bal

ma" 
49 - Teı-ti:Ji kıran da bir. w ı~ren .de.. 
50 - Tilkinin dönüp dnlaiJP 11deceti rer 

lrilrlıctl cliilrlrlnlCID'. 
51 - Umm11cblr tat bat yarar. 
52 - Uriimesinl bllmiren h .Url" kart 

ptlrfr. 
5S - Urirntlnt "de batan IOnl& 
54 - Urthn lbthne baka ban lraranr. 
55 - Yalınc:mm llnUDD Flltaı7a adar ,. .... 
56 - YaPJ tatt ,..,.n lıahnu. 
57 - Yavat atnt telımeaf pelr olar. 
51 - YISrft at ""'ini arttınr. 
H - ZenıdniD param aQtllrdtln ceeesfnl 

10rar. 
IO - Zflttlrt olap c111ıtlmnett"'9 aJU 

olap ntnımalr evlldır. 

B. Apoatilidea, milli.kat ,eklinde 
konUfmağa kendini aalihiyettar 
addetmedi. Bir aaat öteden beri· 
den konUftuk. Neticede fU kanaa
te vardım ki, General Metaksu, 
maliye usullerinden uzak bulun • 
mu,, serbest iktıaadi hayat için
den yetifmif böyle bir zatı mali
yenin b&fı~a müstqar diye getir
mekle çok iaabeW bir harekette 
bulunmuştur. 

Yunan Maliye Müstetan, hldl· 
selerin mali tarafından evvel ik· 
tıaadi tarafını ve halkm menfaat 
ve kudreti esa.sı üzerinde duruyor. 
du. Aaıl mali verimi, iktisadl kay. 
naklarm inkipfmda anyordu. Öyle 
zannediyorum ki, yeni bir Yunania. 
tan kurmağa çalı§&D, politika hu
talığmdan beri Yunan vatanperver. 
leri arasmda B. Apoetolideein laml 
harici alemde gittikçe fazla duyula 
caktır. 

B. Apoatolidee, Glosludur. Ora
da vaktlle pek çok olan Türkler 
hakkında pek hürmetli bir hatıra 
muhafaza etmiftir. Diyor ki: 

- Tnıdığım en centilmen in • 
aanlar İngilizlerle Türklerdir. ( 

Milli llc.tısat Neıoıetintle 1 

M aliyeden aonra Millf lktısat 
Nezaretine gittik. Vekil B. 

Haci Kiryakos ta politika ihtiru
laıile hiç aU.kuı olmıyan bir if 
adamıdır. Yup.an b\\yU~ sanaylinia 
en tanmDUf, en zengin ıiınalarJD. 
dan biridir. 

Benden evvel, Gfrit Umumi Va
liai, Milli lktıaat Namını ziyarete 
gelınifti. Bu mUllkat uzun atırdtl. 
Diğer tarafı.o ben de 11 de Maa
rif Nezaretinde bulunmağa mecbur 
olduğum için Milli tktıaat Nazın 
ile fazla konuşmadık. 

B. Haci Kiry&koa, Yunan ve 
Türk sanayii arumda bir if birll
ği kurulmaaına hararetle taraftar
dır. İki memleket, topraklarmm ia
tidat ve imkanı ve dlğer lmilleJ' 
dolayısile kısmen biribirinden fark· 
h sanayi 9ubeleri kurablllrler. 
Sonra bu iki şube arasında taku 
yolu ile iki taraf için hayuiı ve 
faydalı bir iş beraberliği tahak
kuk edebilir. Meseli. Türkiye btl· 
yük demir sanayii kuruyor. Ttlr
klyede kömür olduğu için Türk 
topraklan bu ea.nayl 9ubeslııe da
ha müsaittir. Yunanistan, bu nevi 
lhtlyaçlan bqka kaynaklardan te
min edecek yerde Ttlrk demir ~ 
nayiinin, ldeta iki memleketin 
müşterek bir aanayl sisteminin bir 
parçaaı addedilmesi, buna kal'fl 
muayyen Yunan aanayünin Tllrki
yede ayni yolda muamele görmeal 
iki memleketin de sanayii için tyl 
bir inkifal meydanı temin edebi· 
lir. 

Namdan aordum: 
- tki memleket, meaaıe Daıa

mmdan da bu kadar yakın olduğu 
halde aralannda muntazam mflna
kale hatlan çok az.. tktıaacll mil· 
ııuebetlerin kuvvetlenmeel için 
buna da çare bulmak lbun gelmu 
mi? 

- Bu noktada bedbin olmafa 
lü.zum yok. tki memle)let arumda 
kara naqliyeeiııln temini kolay de
ğildir. Fakat arada deniz olduktan 
ve bu denizi 12 aaatte aşmak im· 
kim bulunduktan eonra arada 
muntazam bir mtln&kale kurmak, 
birkaç vapur tedarikinden bqka 
bir ,eye ihtiyaç göstermez. Bu da 
çareel bulunur bir lftlr. 

luıhon Feleğin l>ir tlosfu 

M nu tlrtm&ttan aonra Jılaaıt. 
fe gittik. Maartf Nuın. B. 

Yorgokopuloe. memleketimlwln,.. 
hancısı değildir. Yunan epor ...,._ 
tinin relai llf atlle lstant;uta pıl • 

CArkuı s. ıo Stı ı &J 
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Yavrularımızın 
Mektep 
Kitapları 

(Başt 1 fnı;1c1c) 
iyi kitaplar diye tavsip edilmiştir. 

Fakat gözönündeki gaye bakımın
dan bunların büyük bir kısmıru mak 
sa.da uygun bulmak imkanı yoktur. 
Çünkü asıl gaye hareket noktası diye 
kabul edilmemiş, çocuğun önüne işe 
yarar veya yaramaz bir takım malu
mat konulmakla iktifa edilmiştir. 

Çocuğun merak ve olôkalan 

H arpten sonraki çocuk dünya • 
nın her tarafın. 

da eski nesilden daha 
uyanık, şahsiyetine daha ziyade sa -
bip bir mahlCıktur. Çocukların taz)ik 
yoliyle adam edilmesi hakkındaki 

prensipler dünyanın her tarafında de 
ğişmiş, yavru şahsiyetini inkişaf et
tirmek imkanlannı serbestçe bulmuş. 
tur. Bundan başka da sinema, radyo, 
spor ve tayyare asrının uyandırıcı 

ve canlandırıcı unsurları, çocuğun ru 
hu Uzerinde büyük tesirler yapmıştır. 

Bilhassa Tilrk çocuğu, tarihin .en 
canlı ve devamlı faaliyet sahnesinde 
doğmuştur. Sayısız hayat tecrUbele
rinden mUrekkep bir mirasa konmuş 
ve kendisini tarihin encanh ve sür'at 
1i inkılRp hareketinin ortasında bul
muştur. 

Ter.biye sistemimizin vazifesi bu 
mükemmel tabii malzemeden: yurdu
na kal"Şl ruhu SC\'gl ve alaka ile dolu 
bir vatandaş, dürüst bir insan ve ha. 
yat mücadelesi için iyi bir surette 
mUcehhez. kendine güvenebilir bir 
unsur yetiştirmektir. 

Bu ''azifenin nerede yarım kaldığı
nı görürsek çocuğu değil, sistemi, u. 
eulü, öğretmeni, mektep kitabını ve 
rına ve babayı ve muhiti kabahatli 
görmekte tereddüt t'<iemeyiz. 

Bütün mesele, çocuğun bUtiln mu
hiti hakkındaki tabii alaka ve teces
tıüslerini hareket noktası yapmak, 
b u n 1 a r ı n k ö r l e n m e s in e 
ve uyuşmasına meydan 
bırakmamak, çocuğu merak ve zevki 
ni hf ç kaybettirmeden bildiği şeyden 
bilmediği şeye gec;irmektlr. 

Mektep kitabı mutlaka bu bakım. 
dan yazılmış bulunmalıdır. 

Çocuk öğrenirken imtihan vermek 
maksadile, angariye diye öğrenmek 
\'e ezberlemek ihtiyncma düşmemeli. 
sırf kendi tecessüsünü tatmin için öğ 
renmelidir. 

yeni yeni usuller 

B ugün her. yerdeki cereyan, es
ki cansız öğretme usulü yeri. 

ne tabii merak ve zevki ikame etmek
tir. Mesela İngiliz ilkmekteplerinin 
her birinde coğrafya okuyan her bir 
sınıf, dünyayı dolaşan lngiliz şilep. 
!erinden biriyle bir dostluk bağı kur
muştur. Şilep kaptanı o sınıf için A
deta bir nevi fahri coğrafya hocalığı 
ediyor. Şilepten gönderilen kartlar 
ve mektuplar, çocuklann hayalini tah 
r ik ediyor, coğrafya hakkında hem 
alika, hem de 'bilgi temin ediyor. 

Birçok memleketlerde yeni ilkmek· 
t epte elişi dersile iktifa edilmiyerek 
marangozluk, demircilik gibi bir san' 
a t öğretmek Adet olmuştur. Bu el ma 
bareti sayesinde talebe kendine gü -
venmesini öğreniyor ve kolla çalışma 
ğı hakir görmüyor. Bundan başka 
hendese, fizik, hesap derslerine ait 
b irçok esal!llar bu ameli denlerde IU
zuml:u ve zarurl bir şey diye kendi 
kendine öğretiliyor. 

Son senelerde Sovyet ders kitaptan 
'Avrupa ve Amerikada çok dikkati 
celbetmiştir. Çünkü eski örnekler ta
mamile bir tarafa bırakılarak yeni 
ve hareketli esaslar takip edilmiştir. 
Amerikanın en büyük terbiye alimle
rinden Profesör Veewey bunlan tet
kik için yetmiş beşyaşmı geçmiş ol
masına rağmen Rusyaya kadar git • 
miştir. Dönüşte meraklı bir kitap yaz 
mıştır. 

Yalnız Rus kitaplarmda bir mah -
%Ur vardır ki terbiye ile propa. 
gandanm biribirine karıştırılması ve 
harici alem hakkında bitaraf malü • 
mat verilmemesidir. 

Oyle Umit ediyotıLZ ki yeni hazırla 
nacak Türk mektep kitabı her tUrlil 
taklitcilikten uuı.k kalacak, eski tarz 
daki kitabı t&mamile unutacak ve BJrf 
çocuğun teceMÜ!, alaka ve zevkini 
tatmin bakımından yazılacaktır. Ço· 
cuk bunu hazla \'e zevkle okuyacak ve 
anlıyacaktır. 

Köy öğretmeni yetiştirmek için ge. 
cen sene tertip edilen kurslarda ta.kip 
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-1 -T-ü-rkku-şu-is-ta_n_b-ul-da--1 Vali - H. Cahit 
davası En maku 1 tavsiye budur: 

r• 
(Başı 1 incide) 

1 
davanın bana taalluku olmayınca 

1 
tevhidine de sebep kalmaz.,. 

BiR GRiPiN 

Vecihi ve arkodaılart Y eıilköye indikten sonra 

Türkkuşu filosu izm.rden şehri-

V alinin Vekili Söz Alıyor 
Vali Ostündağın vekili Refik şu 

fikri miidafaa etti: 
"- Akşam gazetesinde "Biriken 

para serlevhasile yazılan fıkrada mü 
ekkilim aleyhinde hakaret cürmü ir. 
tikap edilmiştir. Ceza kanununun 

1
480 inci maddesi mucibince, takibat 
yapılıyor. Matbuat kanununun 27 
inci maddetiinden bahse mahal yok. 
tur. 

Al ve • 
mevsım 

hastallklarından 

korkma! 

GRiPiN 
Kat'i tesirile bütün kırıklıkları 

geçırır. Soğuk algınlığı, nezle, 
grip, bron,it ve sair rahatsızlık· 

ları aüratle tedavi ettiği gibi haf, 
dit, mafsal ve romatizma ağrıla-

rını da teskin eder. 

~ 

24 saatte üç kafe 
Gripin alabilirsiniz m:ze muvaffakiyetle geldi 

(Başı ı ıncide) 

supları, İstanbul Türkkuşu şubesi 
reisi Bay ~uri ve ikinci reisile Hava 
Kumandanlığı subayları ve matbuat 
mensupları tarafından karşılanmış, 

halka tren ücretlerinden yüzde 50 ten 
ziliı.t yapılacaktır. Mektep talebeleri
nin tren ücretleri tayyare cemiyeti 
tarafından verilecektir. 

Hüseyin Cahit Yalçın, 27 inci mad. 
denin arkasına sığınarak kendisini 
kurtarmıya çalışmamalıdır. Merdane 
davranıp mes'uliyeti kabul etmeli • 
dir. Maddenin arkasına sığınarak 

tecavüzde bulunduktan sonra kolla. 
rını sallıya sallıya gezmek doğru ol. 
maz.,. 

H üseyin Cahil Cevap Veriyor 
Bu mütaleaya, Hüseyin Cahit Yal. 

çın şu suretle mukabele etti: 

Grioini tercih ediniz! 

selamlanmıştır. • 
UMUM MUDUR lZAHAT 

VERiYOR 
Umumi Müdür Bay Zeki, dUn ken

disile görilşen bir muharririmize son 
uçuş hakkında şu tafsilatı vermiştir: 

"- 26 şubatta Ankaradan hare -
ketle, Eskişehire ve orada bir gece 
kaldıktan sonra Bursaya gittik. 28 
şubat pazar günli Bursada büyük 
Türkkuşu bayramı yapıldı. Bayram· 
da başta vali, hüku
met erkiı.nı ve 40 - 50 bin Bursalı 
bulundu. Halk coşkun tezahürat ya
pıyordu. Türkkuşuna karşı gösteri· 
len bliyük alaka bizi pek fazla mlite
hassis etti. Bursadan sonra lzmire 
gittik ve bu pazar günü de tzmirde 
Türkkuşu bayramı yapıldı. İzmir hal
kının bize karşı gösterdiği candan a· 
!akayı tarüe imkan bulamam. Ara
ba, otomabil, tren gibi nakil vasıta
lan halkı tayyare meydanına taşı · 
mağa kafi gelmedi. O gUn tayyare 
meydanı mahşer manzarası gösteri
yordu. 60--70 bin kişi meydanı ta
mamen doldurmuştu. Y-aptığımız U· 

çuşlar çok muvaffakıyetli oldu. Her 
kes uçmak istiyordu. Fakat halkın 
bu memnuniyet verici arzusunu yeri. 
ne getimıcmize imkan yoktu. Bunun i 

çin çok üzüldük . 
Seyahatimiz umumiyetle çok gU -

zel geçti.,, 
MOTÖRLÜ TAYYARE MEKTEP

LERİ AÇILIYOR 
Türkkuşu umumi müdürti, bundan 

sonra, Türkkuşunun faaliyeti ve 
gayesi hakkında da şu izahatı ver-
miştir: 

"- Türkkuşunun gayesi az mas-
rafla yedek tayyareci yetiştirmektir. 
Çünkü planörcülük pek hafif masraf 
ıı bir iştir. Gençler planörle uçuşu 
öö-rendikten sonra motörlü tayyar~· 
clli~i de öğrenecekelerdir. Bu mak -
satla Ankarada bir sivil tayyare mek 
tehi kurutmuştur. Derslere bu tem
muzdan itibaren başlanacaktır. 
Türkkuşunun İnönü kampında C 

brövesi alanlar, bu mektebe devam e. 
derek motörlü tayyareci olacaklar -
dır. Sivil, motörlü tayyarecilik mek
tepleri Ankaradan sonra, İstanbul, 
lzmir, Bursa ve diğer vilayet mer -
kezlerinde sıra ile vücude getirile -
cektir.,, 

ZİYAFET 

Tilrkkuşu ta~:Y!recilerl, dUn kendi
lerini karşılayanlarla birlikte öğle 
üzeri şehre gelmişlerdir. Türkkuşu 
İstanbul şubesi, misafirleri şerefine 
dün akşam saat beşte Beyoğlunda 
Güneş klübünde bir çay ziyafeti ver
miştir. 

. PLANÖR MEYDANLARI 
'fürkkuşu umumi müdürü B. Zeki, 

fı:;tanbul Tayyar~ Cemiyeti müdürü 
B. İsmail Hakkı, Türkkuşu İstanbul 
şubesi reisi B. Nuri bu cuma günü 
şehrin muhtelif yerlerini gc1.erek pla 
nörle uçuşlara müı:1ait bir yer araya
caklardır. Bu heyetin intihap edeceği 
yer derhal satın alınarak hazırlıkla· 
ra başlanacaktır. 

BAYRAM 
ö nUmUzdeki pazar gUnU İstanbul. 

da büyUk bir TUrkkuşu bayramı ya
pılacaktır. O gün, palkı, Yeşilköye 
taşımak Uzere tariie harici 8 tren 
kalkacak, ve hava bayramına giden 

edilen \Usuller ve alınan neticeler, bu 
hususta en ameli bir esas hizmetini 
görebilir . 

Alım et Emin YALMAN 

Bayramda planör uçuşları ve bil. 
hassa paraşütle atlamalar yapılacak 
ve Türkkuşu mensupları tayyareler
le uçurulcı>1dardır. 

BÜYÜK ALAKA 
Gençlik, Türkkuşuna büyük bir 

alaka göstermektedir. Yalnız diin, 
92 genç Tiirkkuşuna uçucu aza ol -
mak üzere kaydedilmeleri için müra. 
caatte bulunmuşlardır. 

-

Maarif Vekil.le 
konuştuk 

(B~ı 1 ıııcırle ı 

biye entitUsünde ders görüyor. Bu se 
ne de yeniden ortamektep muallimi 
imtihanı yapılacaktır. 

Lise muallimlerine gelince; Bunlar 
yüksek mekteplerden ziyade Avrupa 
da tahsilini bitiren gençlerden seçilir. 

Bu sene A vrupadan 32 ve yüksek 
muallim mektebinden de 37 genç ar 
ka<laşımızın, lise muallim kadrosuna 
iltihak edeceğini umuyorum. 

UNIVERSITE-

Şimdi üniversite işlerinden bahsede 
yim: Burada üniversite işlerile de 
meşgul olacağım. Universite için yapı 
la.cak yeni binalar ve hastanelere ila 
ve edilcek 450 yatağa ait tahsisat ko 
nulmuştur. Keşifleri bitirilen binala. 
rm inşaatına hemen başlanacaktır. U 
niversite talebesinin yurt meselesi 
de düşünülecek bir mahiyet almİşt1r. 

GUZEL SAN'ATLAR 

"- Güzel San'atlar akademisine 
şimdilik mimari, resim, heykeltraşi şu 
belerine beynelmilel tanınmış 3 profe 
sör getirilmiştir. Bu profesörlerden 
azami istifade edilebilmesi için lazım 
gel~ vasıtalar önümüzdeki sene büt 
eçsinde derpiş olunmuştur. 

TlYATRO MEKTEBI 

Tiyatro mektebi için yine arsıulu -
sal tanınmış bir profesör bu sene ba 
şından itibaren çalışmağa başlamış _ 
tır. Mevcut talebenin gösterdiği kabi
liyet hakkında geçenlerde mektebi zi 
yaret eden Başbakanımızın çok de _ 
ğerli beyanatına ilave edilecek bir sö
züm yoktur ... 

YABANCL SİSTEM MESELESİ 
Maarif Vekilimjz bundan sonra Al 

man mektepleri muallimlerinin Al _ 
man terbiye sistemi hakkında bir ra 
por hazırlıyarak \'ekiı.lete gönderecek 
leri şeklindeki haber hakkında de -
miştir ki: 
"- Bu haberi ben de gazetelerde o 

kudum. Şimdiye kadar böyle bir ra 

por almadığım gibi böyle bir rapor 
geleceğini de zannetmem. Çünkü, müs 
bet.ilimler müstesna, kültür işi milli 
bir iştir. Türkiyede ise, Büyüık Şefi 
miz Atatürkün bütün millete aşıladığı 
vüksek kültür heyecanından , Ata _ 
türk sisteminden başka yabancı bir 
sistem asla düşünlilemez.,. 

Şi tli Halkevinde Konferans 
ve Konser 

Şişli halkevinden: 
Martın 12 inci cuma günü akşamı 

saat 21 de halkevimizde doktor Mu· 
hiddin Duru tarafından bir konferans 
ve Bayan Lamia Kadri Raşit, Nihal 
Adil ile Peruz ve Seta kardeşler ta
rafından da birer konser verilecek -

tir. Herkes gelebilir. 

"- Ceza kanununun ta başında 
büyük bir prensip ilan edilmiştir. 
Kanunun cürüm olarak tayin etme. 
diği ef'alden dolayı bir vatandaş 
mes'ul olamaz. Kanun ise, bir mu • 
harrir için imzasını taşımıyan ya
zılardan dolayı hiçbir mes'uliyet tah. 
mil etm.:ımiştir. 

Burası böyle iken ben davaya ma. 
ruz kalmak isterim diye ortaya atıl. 
mak. mertlik değil, Donkişotluk olur. 

Cürmü irtikap ettikten sonra kol 
sallayıp gezmiye gelince; qrtada ta. 
rafımdan irtikap edilmiş bir cürüm 
yoktur. Makaleyi ben yazmış olsam 
bile, kanun. bunu cürüm diye tanı. 
mamaktadır, Kanunda eksiklik var· 
sa inşallah mebus olurlar, bunu ora. 
da dil7.eltirler. &-n bu maka.le yü -
zünden hiçbir suale maruz kala • 
marn.,. 

Bu noktada mahkeme kararını teb 
liğ etti. lki davanın tevhidine karar 
verildi. 

Sonra reis, davasını teşrih etmesi
ni müddei vekiline söyledi. Avukat 
Refik, davayı teşrih etmek üzere 
Muhittin Ostündağm bizzat 15elm ek 
istediğini, fakat Şehir Meclisinin iç. 
timaı dolayısile 1Stanbuldan ayrıla. 

madığı için hakkının mahfuz bulun • 
duğunu söyledi ve sonra "Biriken 
para,, makalesinin hakareti tazam -
mun ettiğini ve bilhassa kanunsuz 
zevce almak maddesinin belediyenin 
haysiyetine dokunduğunu anlattı. 

Reis, Hüseyin Cahit Yalçından ma 
kale hakkında ne diyeceğini sordu. 
Muharrir şunları söyledi: 
"- Benim adım Hüseyin Cahit 

Yalçındır. Adım "Akı;:amcı,, değil -
dir. Muharririm. Muharrir sıfatile 
ancak imza.mı taşıyan yazılardan 
mes'ul olabilirim. 480 inci madde 
mucibince dava ikame edilmiştir. 
Bunun manası ne? O maddede ha • 
karetten bahsolunur. Fakat şikayet 
ettikleri hakaret nerede irtikap edil. 
miştir? Sokakta mı, kahvede mi, 
evde mi, hayır ... Gazetede. 

Reis, müddeiumuminin müteleası
nı sordu. :Müddeiumumi: 
"- Sorunuz, makaleyi kendisi mi 

yazmıştır . ., dedi. 
Hüseyin Cahit Yalçın şu cevabı 

verdi. 
"- Müddeiumuminin bana bu su

ali sormıya hakkı yoktur. O, yalnız 
esrarı askeriyeye ait veya dahili ve 
harici emniyeti ihlal eder mahiyette 
yazılan yazıların muharrirlerine so -
rabilir. Onun için bu suale ne evet, 
ne hayır, diye bir cevap veremem.,, 

Reis, bundan sonra Enis Tahsin. 
den makaleyi kimin yazdığ"ını sordu. 

O da "Akşamcı,, imzasile muhtelif 
muharrirlerin yazdıklarını , kendisi -
ne bu yazıların Necmettin Sadık ta. 
rafından verildiğini ve makaleyi ya. 
zanların ki molduğunu bilmediğini 

söyledi. 
Tahkikat Yapılacak 

Müddeıumumi, Hüseyin Cahit Yal 
çın cevap vermekte imtina ettiği 
için tahkikat yapılmasını istedi. Hü. 
seyin Cahit Yalçın, kanun dolaylsile 
kendisine bir sual teveccüh etmiye. 
ceğini, götürü bir mücrim sıfatile 
ortaya çıkamıyacağını , samiinden 
biri mllracaat edip te cürmü üzerine 
almak isterse ne yapılacağını sordu. 

Nihayet mahkeme, Enis Tahsin in 
bir avukat tayin etmesine, mevzuu 
bahsolan makalenin kimin tarafın • 
dan yazıldığının müddeiumumilikçe 
tahkik olunması için davanın 16 
Mart sah gününe talikine karar ver. 
di. 

SAKAL\NIN SER1 
oLDUGUW DAN ŞİKAYi 
EDENLE~ ~ 
oERMAL. aiR.PDKtR.PLAY. 
aıÇ~I Al.INl'Z. . M'MNUW 

Eskişehir asliye hukuk hakimliğin 
den: Eskişehir Dede mahallesinde 
mukayyet olup Şarkiye mahallesinde 

mukim, Mustafa kızı Halide tarafın- ı 
dan İzmir Tepecikte Kağıthane so
Kağın a "SelanilC muhacirlerinden 
Murtaza oğlu Veysel aleyhine açtığı 
boşanma davasının icra kılınmakta 

olan tahkikatı sırasında mUddeialeyh 
namına çıkarılan davetiye ikametga
Jll meçhul olduğundan bila tebliğ i

a.de kılınmış ve mahkemece ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş ol
duğundan müddeialeyh mahkemenin 
kaldığı 22 mart 937 pazartesi gUnü 
saat 14 te Eskişehir asliye hukuk 
ınahkemesinde hazır bulunması ve
ya ~rafından bir vekil göndermesi 
teblıg makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

Dr. IHSAN SAMJ --· 

GONOKOK ASiSi 
Belsoiuklutu ve ihtilltlarma icarı> 

pek tesırli ve taze aşıdır Dıvanyo

lu Sultı r M ııhmut tfirbesı No 113 

/{ESER. 

• 

eş Anadoluda bulunan Diş Tt-1 biplerine beraberinde götil· 

receği malları satmak Uzere 

300 veya 500 lirası bulunan faal bit 
kimse aranıyor. lş karlı ve devaınlı· 
dır. l.stanbulda Mısır çarşısının ya.• 
nmda Makulyan hanında Di§ depOS'l 

Mehmet lbrahime müracaat. 

KA Y1P - Galatasaray lisesi iJıZI" 
rf sınıfından aldığım 1046 numaral1 

tasdiknameyi zayi ettim. Yenisini a· 
lacağımdan eskisinin hükmU yok• 

tur. - l.smail Hakkı 

* .................. . 

Öksürenlere 

KANZUK 
Öksürük şurubu 
Göğüs nezlelerile had \ 'e müz. 

min kasabat Utihablarında, za
türret>, zatülcenp \'e boğmaca 
öksürüklerinde !:Ok faydalı bir 
U~tır. Göğüsleri zayıf olanla ra 
aynca tavsiye olunur. 
t~Gn .. ız KA:SZUK ECZA1'T..Sİ 

BEYOGLU - lSTASRUL ' , 
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Bazı kabilelerin ayaklanması ihtimali Kerbela . , 
vakasını tacil ediyordu. Nihayet, Ömerin 

harp mecl;si muharebe kararını verdi. 
~'Suh acıklı manzara, (Hüseyin) i fe-
ı.._ alde ısersemı t .... iati" a··nı d • uerj e .... ~ . u er en 
g6'~ rn~~etini muhafaza etmek için 
bire rdıgı cebir ve tahammül birden
lııı~l"Sılmış; artık bütün soğuk kan 

}) kaybetmişti. 
bir~rha~, .e!habmın en yaşlilanndan 
lak ç kişıyi toplıyarak bunlarla mü-

ereye girişmişti. 
1 li Tek çare: Muharebe 
(~ erk~s, bir şey söylemişti. Fakat 
edi:~ır oğlu Habip) in fikri kabul 
b' ışti. Gayet cesur ve pervasız 
ır Cen • 

gtver olan Habip: 

1 ardan . arkaya doğru şi al. Omerin karşısına git; sor. Böy
kuşattırmıştı... Bu suretle, (!mamı le bir tertibat almaktan maksatları 

Hüseyin) in bir avuç kuvveti etra. nedir? .. 
fında çevrilen düşman çemberi, artık Abbas, aldığı emri derhal ifa et. 
tamamile daralmıştı. mişti. Yanma yirmi kişi alarak atla. 

Haile yaklatıyor ra binmiş .. ömerin rengarenk bay. 
Çadırdan çadıra gezerek susuzluk- raklar yükselen merkezinin karşısına 

tan bitap bir hale gelenlere metanet 
ve tahammül tavsiye eden (!mamı gitmiş; 
Hüseyin}, düşmanın bu tertibatını - Ya Ömer! .. (Resulullah) ın ev
görür görmez; artık Kerbela çölünde lat ve hanedanı etrafında alman bu 
ba.şhyan facianın, son haile sahnesi- tedbir ve tertibattan maksat nedir? .. 
nin yakla.ştığıru anlamıştı. Hüzün ve 
elemle mali.mal olan gözleri, ümitsiz 
likle etrafta dolaşmıştı. 

Diye seslenmişti. 

"Bu hareket, isyandır,, 
Düşman tarafından bir kaç 

ilerlemiş: 

kişi 

- (Ali) nin oğlu (Hüseyin), Emi
rülmüminin Yezide biat etmemekte 
ısar ediyor. Onun bu hareketi, şer'an 

1 
lEIKONOMD 1 

Almanya ile iş yapan 
tü~carlar dün toplandılar 
~lmanya ile ticari bağlantıları olan ihracatçılarımız normal J 

v~zıyet~e satışlarını yapmışlar, fakat tediyesizlik yüzünden fena ı-----·--------ı 
~~~. vazlyette kalarak taahhütlerinin bir kısmını ifa edememişler- B Q R s A 

YT~ptığım1 ız tahkikata göre son vaziyet şöyledir: -----
?ccar arım.ız ko?-şimentolarmm mukabilinde buradan para 9 llART SALI . .... 

temın edemeyınce pıyasadan aldıklrı mallardan mühim bir kıs-
m 1 d öd' Paralar ınm P~~a arını . a . eyemernişlerC.: i r. Az sermayeli olan satıcı· 
lar kredı ıle verdıklerı malların bedellerini alamadıkları için ihra. 
catçıyı srkı~tırmaktadır. Satıcıları da zincirleme tarzında sıkıştı· 
ran~ar oldugu ve bu işin köylüye kadar uzanıp gittiği görülmek
tedır. 

ZAHiRE 
BORSASt 

FiYATLAR 

Cinsi 
Buğ~ay yumuşak 

" 
sert 

Arpa 

Aşağı 

6 10 
6 16 
4 26 

Yukan 
6 15 

4 30 

İhracatçılarımızın bugüne kadar 
yükledikleri mallardan başka daha 
satışları vardır. Ticari şereflerini 
korumak ve kara listeye girmemek 
için taahhütlerini zamanında yap • 
mak mevkiindedirler. Eğer taahhüt· 
ler vadelerinde ifa edilmiyecek olur
sa Alman tüccarlannm Arbitraja 
gitmek ve Türk tüccarlarının sözün • 
de durmaz adamlar olduğunu ilan 
etmek suretiyle dünya piyasasında 
hoş görUlmiyecek bir vazivet ihdas 
edf!bilecekleri idclia edilmektedir. 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr 
Liret 
Belçika Fr. 
Drahmı 
İsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kı-o. 
Silic 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dınar 
İsveç kuronı 
Altın 
Banknot 

Çekleı 

A 1 ı t 
617.-

123.
ııı.-
120.-

80.-
18.-

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.-
11.51 
'48.-
30.-

1037.-
2'46.-

Sat ar 
61 7.-
126.-
114.-
125.-
84.-
18.-

565.-
23.-
63.-. 
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
11 .50 
52.-
32.-

1038.-
247.-

dU- Ben, atıma atlarım. Bu zalim 
çe!~~arm etrafımızda ~virdikleri 
kab· rı Y&rar, çıkarım. (Beni Esed) 
~esi, buraya ancak birkaç saat 
dır ededir. Kabilede, dostlarım var
li~ Onıan ikna ederim. Alır, getiri
•it· · Önıerin karargahını basarım. Ve 

Şimdi, ne yapacaktı?.. Kararga· 
hının bulunduğu yer, apaçıktı. Bir an 
da hücuma kalkacak olan düşman at
lıları, bu karargahı sel gibi basacak .. 
Susuzluktan bitap ve perişan olan 
masum kadınlar ve çocuklar; atların 
ayakları altında ezilip parçalanacak· 
tı. 

Çavdar 
isyandır. Buna binaen, şimdi üzerine Mısır 

4 25 
4 29 

4 27 Vi 
Cünkü, Almanlar klering vaziyetin 

den doğan bu mü~ülatı ticart taah
hütler için bir Fors majör telakki et. 

Londra 
Nev-York 
Paris 
Milin o 
Brukıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Vartova 
Budape1t• 
Biıkre1 
Bel erat 
Yokohama 
MoskovP. 
Stokholm 

61'4.-
0.79'47 

17.4425 
15.135 
4.7125 

89.17 
3.4857 

64.6575 
ı ,'4525 
22.80ı3 
'4.2'425 

614.-
0.7935 

17.4325 
15. ıoıo 
4.7125 

89.17 
3.4850 

1 de kurtarınm. 
l>enıiştı. 

~a~ılaca.k iş, tehlikeli idi. Fakat; 
~Yi bır necat ümidi olduğu için, (Hü
li n) de buna rıza göetermişti. 

ltnı abfp; derhal sillhlannı kuşanmış, 
ha a atlamış .. Düşmanın muhasara 

ttnıa d w •• • b l liab· . ogru, surmıye aş amıştı ... 
tı •bı, bir ok yağmuru karşılamrş
bİ 'F'akat emsalsiz bir binici olan Hıt 
b:~.~endinl kurtarmış.. Muhuara 

"'"'11lll dışına fırlamıştı. 

li . Mücadele baıladı -
tı abıp, düşüncesinde alda.nmamış-

(Hüseyin); böyle ani bir felaketin 

önüne geçmek için son bir çare, son 
bir ümit aramıştı. Artık, kahraman -
ca çarpışmaktan başka, hiç bir şeyin 
yapılamıyacağım anlamıştı. 

- Ya, Abbas! .. 
Diye seslenmişti. 
Çadırların önünde, düşman kuv

vetleıinin tertibatını hiddetle tema _ 
şaya dalanlar arMında bulunan (Ab
bas), birdenbire silkinmiş.. (Hüse. 
yin) in yanma gelmişti.. Hüseyin, 
mustarip bir sesle ona u emri ver· 
mifti: 

- Ya, karde§! .. Yanma, yirmi ki. 

hücum edilecek .. Asi (Hüseyin) ile Susam 
ona tabi olanlar, kamilen kılıçtan ge- Nohut 
Çirilecek. - Yapak Anadol 

diye cevap vermişlerdı. Peynir kaşar 
(Abbas), özengilerinin üzerinde Ceviz içi 

dinlemiş .. Cesurane bir tavır ile iti- Zerdeva derisi 
Tavşan ,, 

18 10 
8 

57 
36 
39 

63 
39 
40 

5000 5200 
24 

raz etmişti: 
- Bu hareketiniz, usule muvafık 

değildir. Vahşiyane bir şekavetten 

GELEN 

ibarettir ... Biz, sizin kılıçlarmızdan 

korkmayız. Haktan başka da, hiç 

bir kuvvete tabi olmayız. Hepimiz, 
mukateleye hazınz. Ancak, siz de; u
sul ve an'aneye u~un bir şekilde 
harp ilan edin. , 

Demi9ti. 
(Arkası var) 

Buğday 

Arpa 
Çavdar 
Mısır 

Fsulye 
Un 
Kepek 
Tiftik 
Yapa~ 

153 Ton 
15 

" 
15 " 
15 " 
98 ., 
65 " 
45 ., 
12 ., 
44 il 

C 1 DEN 
6 Ton 

~ <Hüseyin) ile Ehlibeytinin ma· 
~ kaldıi! feci f eli.keti duyan Beni 
ka ~t.lkı, der.bal ayaklanmıttı. Bir
~: Yüz silvari, bir kuır,ga gibi gele
~ Onıerin karargahını tazyike baf-

bt~~t, çok r.eki ve kudretli bir mu- ,_., ........ ....___........,..........,_~ 
~~~olan Omer; derhal icap eden SAGLIK o·· Gu·· TLERı· 

Yapak 

• 
Zahire piyasasr gevşek 

ları trleri almış.. Mahirane manevra· 
tllıı a, Beni FJeed mücahitlerinin etra· LOKMAN HEKiM 

kuşatmıştı. 
Ce lıti kuvvet; son derece şiddetle, ge- ~~~.......,..-_.... ....... ...-..~~------ _ ___, 

llıı Yatıl~nna kadar biri birine saldır- Be 1 Ag"' r 1s1 
ltu ltı. La.kin, galebe, Yezidilerin faik 
da~e.tıerinde kalmış .. Beni F.ea.d fe. 

1 rı, kimilen boğa.zlanmıştı. 
tbı~n (Habip) birçok yerle· 
t e~ Yaralanmıştı... Buna rağmen 
~ın zülmetleri içinde sürüne aü
ti e. tekrar muhasara hattının içine 
bıit;ıı.. (Hüseyin) in çadırına. gel· 

\> ":- Ya, lmam ! ... Deruhte ettiğim 
~eyı yaptım. Fakat, muvaffak o
'h:ı ldım. Hakkın takdirine boyun 

ekten b~ka çare kalmadı. 
h bedikten sonra, al kanlar içinde 

re llerilmi§ti. 

\{ Harp ilanı karan 
ttı .~harremin sekizinci Çarşamba 
bo~u Ve ~e8i, bu 11uretle geçmişti. 
~uncu günü 11abahı, dü§m&n ka. 
ll ında, 11erdar Ömerin riyueti 
U. tında bir harp meclisi içtima etmiş-

~~ ak~~ın torunu Ömer, çadırına 
tı:Ugı kumandanlara vaziyeti 

ettikten sonra: 
~ Esed'liierin birdenbire U 
Olıtı. bukın yapmaları, bize den 
~alıdır. Bugün, yarın; civardaki 
lteter kabilelerin de bu 11uretle hare. 
bin etnıelerine ihtimal vardır. Buna 
~~e·n. (HU11ey:in) i elden kaçırma • 
~~n •. artık harbe başlamalıdır. 
bin ıştı. 

~di liyenler, ömerin bu sözlerini 
11

111 
k etmişler .. Ve hemen harp ila-

öa karar vermişlerdi. 
.\ak rtıer, derhal tertibata girişmi,ti. 
tak ~rle.rini, sık saflar haline koya. 
Ilı k Uerı doğru slirm.Ü§.. (Hüıeyin) 
t~l.rgihını, daha yakından ihata 
IQ\lh : Ve bu askerler arasında, 
~1'tı~lif renkte bayraklar yüksel· 

ö 'l'ır:er, mevcut kuvvetini Uç kı11ma 
llitı l§tı. Cephedeki merkez kuvveti 
tı. ~umanda.smı, bizzat kendi11i almış 
ile. ğ cenah kuvvetini (Om er lbni 
~·Cctc) nı, ve 801 cenah kuvvetini de 
~ l?tı.ir) in kumandasına vererek Hü 

l' i n i n k a r a r l h ı n ı yan 

Bel ağrısının bir türlüsü vardır 
ki atefli umumi bir hastalığa, ya. 
hut belkeırıiğinde veya içerdeki u. 
zuvlardan birinde iltihaba alamet 
olur. Meseli grip hastalığının çok 
defa insanı ilkin bel ağrısiyle yaka 
tadığını bilirsiniz. Bunun gibi -bu 
rada sizi meraklandırmamak için
adlarını saymıya lüzum görınedi
iim türlü türlü atefli hastalıklar 
bel atrısiyle baflarlar .. Bayanlar. 
da böbrek kaymasının, rahim has. 
talıklarının bir alameti de bel ağ· 
rısı olur. inkıbaz da inatçı ve de. 
vamlı olduğu vakit insana bel ağ. 
rısı verdiğini elbette bilirsiniz. Baş 
ka bir hastalığa alamet olan bel 
ağrısı karfısında kadın erkek mü· 
aavidir. 

Bir türlü&ü de başka hiç bir has. 
tahta alamet değildir. Sadece bel 
a&rısıdır. Bu türlüsünde kadınla 
erkek arasında müsavat yoktur. 
Arka ağrıları daha ziyade kadın. 
larda olduğu halde, bu türlü bel ağ 
rısı en ziyade erkeklerin nasibidir. 

Müsavatsızlığın sebebi, bel ağrı
sının pek çok defa büyük bir yor. 
~unluktan, hem de terliyerek yo. 
rulmadan sonra gelmesidir. Mesela 
insan ağır bir yük kaldırır, yahut 
pek uzun bir yol yürür. terler, dik· 
kat etmez .. Bunları -yani ağır 
yük kaldırmayı, pek uzun yol yü. 
rümeyi, hem de dikkatsizliği- ya. 
panlar daha ziyade erkekler olduğu 
için bel ağrısı daha ziyade erkek
lerde olur. Vaktiyle evlerde kadın. 
lar ağır su kovaları kaldırırken 
onlarda da olurdu. Musluklara 
doğrudan doğruya su gelince bel 
ağrısı yalnız erkeklerin nasibi ola. 
rak kaldı. 

Ağır yükten, yolda çok yorul -
maktan başka romatizma hastalı. 
ğını da bel ağrısının bir sebebi di
ye sayarlar. Ancak o lıalde de yine 
terlemek, dikkatsizlik ve üşütmek 
vardı,.. 

Bu türlü bel ağrısı, insanın be· 
linin etrafındaki adalelerin hasta. 
lığı demektir. Fakat adalelerin ü
zerine basılınca ağrı olmaz. Hart! 
insan oturduğu vakit, yahut yattı· 
ğı vakit yani hareketsiz kalırsa, 
airıyı hiç duymıyabilir, belini kı. 
mıldatınca istırap meydana çıkar. 

• Kimisi: "Vay? .. ,, demekle kalır. Ki
misi de -hele sinirli olursa- bu· 
na bir: "Canına!,, tabirini illve e. 
der. 

Bel ağrısı üç günden on güne 
kadar devam eder. Bazılarında ağ. 
rılardan başka biraz ateş te olur. 
O vakit mide de bozulur, dil · pas· 
tanır. 

işe romatizma da karışırsa bel 
ağrısı daha uzun, haftalarca. ay. 
larca bile sürer. O halde adalelerin 
üzerine basılınca haylice sızlar da. 

Birinci türlü bel ağrısını geçir· 
mek için, hangi hastalığın alameti 
ise onu iyi etmek lazımdır. 

ikinci türlüsünü geçirmek için, 
vaktiyle bizde sıcak hamama gide· 
rek göbek taşının üzerine yüzü ko. 
yun yattıktan sonra beli ovdurur
lardı. Evlerde banyolar çoğaldığın 
dan beri çarşı hamamına gitmek 
adeti gevşediği için şimdi bu türlü 
tedavi pek te hatıra gelmez. Fakat 
yapılırsa fenalığı hakkında söyle· 
nilecek bir söz yoktur... Frenkler 
de eskiden bu türlü bel ağrısında, 
bellerinin üzerine kalınca bir fani. 
le parçası koyarak üzerinden sıcak 
ütü geçirtirlerdi. Bunu da yapabil. 
dtkten sonra .. 

Herhalde bel ağrısı olunca, ba
bayiğitlik gösterer~k yurumeye, 
işe gitmiye devam etmekte mana 
yoktur. Hemen yatmalı, adaleleri 
kft.fur ruhu ile ovdurmalıdır. 

Romatizmadan gelen bel ağrısın 
da Yalova kaplıcalarına -onlar a. 
çılıncıya kadar beklenilemezse
Bursa kaplıcalarına kadar yol gö-
rünür. 

Dün şehrimize yalnız on vagon buğ. 

day, iki vagon çavdar gelmiştir. Pi • 
yasa eskisi gibi gevşekliğini muhafa

za etmiştir • 
Ancak Pulatlınm ~stra buğdayla. 

rı üzerinde iş olmuştur. Bu mallar 
6,30 kuruşa satılmıştır. Çavdar 4,25 
ve dört yirmi yedi buçuk, arpa 4,27 
ve 4,30 kuruştan verilmiştir. 
Diğer hububat üzerinde değişiklik 

olmamıştır. İhracat için çifti 225 
kuruşa satılan keçi derileri 150-160 
kuru1,1a nıüşteri bulamamaktadır. 

Ha va kurusu koyun derileri 80 den 
60 kuruşa düşm~tür. 

------
Par iste 
Bankerler 
Kongresi 
Paris, (TAN) - Beynelmilel ban. 

kerler kongresi toplantısına on üç 
memleketin elli bankeri iştirak etmiş 
tir 

Kongrenin dünkü toplantısında İn· 
giltere mıurahhassı ve Kembriç profe. 
sörlerinden Sprag'm altın hakkın -
daAri teklifi müzakere edilmi§tir. Pro
f esör üç taraflı bir anlaşmanın esas. 
lariyle mütedavil sermaye hakkında 
izahat vermiş ve Amerikanın istik· 
bale ait para siyasetini teşrih ettik. 
ten sonra: "Altm eskidenberi haiz ol 
duğu kıymeti muhafaza etmektedir. 
Gerçi eskiye nu.aran altının para si
yasetindeki kudreti bazı memle • 
ketlerde tesirini biraz kaybetmi~ ol -
sa bile beynelmilel usullerde bu ma · 
denin lüzumlu bir vasıta olduğunu 
kabul etmek lazım gelir. Altınm son 
on beş sene içinde miktarı artması 
nisbetinde faydalan da a.rtmıştır.,, 
demiştir • 

iplik Satı, Fiyatlaiı 
Ti.carethanelerce ipliklerin satış fi

vatlarmı gö!'ltere nc,.tvellerin Ticaret 
Oda!lma t.a.8dik ettirilmetıine devam o. 
lunmaktadrr. Ta!Jdik.li cetveller iplik 
satan mağazalara talik olunmuştur. 

memektedirler. 
Evvelce gönderilmiş ve henüz yol. 

da bulunan mallarrmrzın konşimen • 
tolan tilccarlanmızm elinde durmak. 
tadrr. Bu evrak olmayınca Türk mal
lan Almanyada ardiveve düşecek ve 
bu yüzden tüccarlarımız zarar göre· 
cektir 

Alman tüccarlannm da taahhüt • 
!erini ifa edebilmeleri imkansız bir 
va'ziyete girdiğinden bu yü:r.den '-u • 
l<ua gelecek zararlarını bize yüklet • 
mek istiyeceklerdir • 

Bütün bunlardan baflka. ihracatçı. 
lanmızm burada daha bir kısnn 
stoklan duruyor. Pahalıya alınmış O· 

11.4820 
1.9772 
'4.1856 
4.3975 

108.795 
34.69 
2.7925 
2'4,375 
3.1587 

• 

6'4,6575 
1.4525 

228013 
4.Z42S 

11.4941 
1.9761 ' 
4.1856 
4.397$ 

10!.795 
3'4.69 • 
2.7925 • 
24,375 

3.1517 

Borsada dünkü muameleler · 

Dün piyasadan Türk borcu hissele.. 
rini almak için fazla alıcı görillmUş

tür. Yirmi liraya ıkadar yükselen 
lan bu malların her gün fiyatları dilş 
mektedir • Türic borcu hakkında Paristen açılış 
Eğer vaziyetin ıslahı için bir çare 278 ve kapanış 280 fi'ank gelmi~r. 

bulunamazsa tüccarlarımız bu yüzden 
ehemmiyetli zararlar göreceklerdir. 
Anadolu tüccarlarının da zincirleme 

tarzında zarardan kurtulamtyacak • 
lan söylenmektedir. Dün ihracatçı • 
lanmız aralannda bir toplantı yapa.. 
rai< bütün bu noktalan Başvekalete 
ve diğer alakadar makamlara bildir
meğe karar vermişlerdir. 

lthalôtçılarrn baılıca istekleri 

Şehrimizin ithalat tacirleri de ara. 
lannda bir toplantı yapmışlar ve Al 
manyadan gümrüklerimize gelen 
malların bedellerinin ödenmesi yo -
lunda gördükleri zorlukları görü., • 
müşlerdir. Tüccarlar vaziyeti Baş • 
vekllet ve İktıeat Vekaletine telgraf 
!arla bildirerek bazı temennilerde bu 
lunmuşlardır . 

f stanbul Sanayi Birliği de tüccar • 
lann müracaatını tetkik ederek An· 
karaya müracaat edecektir. İthalat. 
çılanmız esbabı mucibeli telgrafların 
da diyorlar ki : 

"- Cümhuriyet Merkez Bankası· 
na gelen son bir emre göre, Alman. 
yadan gelmiş ve gelecek eşya bede
linin klering hesabına peşin ödenme. 
si istenmektedir. Almanyadan ithal 
edilen eşya için a.iacakh fabrikaların 
kredi hususunda Türk tüccarma kar 
şı gösterdikleri kolaylığın ortadan 
kaldırılmak istenmesi memleketimiz
deki kredi hacmini darlatacağmdan 
bu makus neticeden yalnız ithalat 
tacirleri değil, ayni zamanda küçük 
esnaf ve müstehlik halkın zarara uğ. 
rayacağı söylenmektedir. Tüccarla· 
rnnız Almanyadan gelen eşya bede • 
linin evvelce olduğu gibi alacaklı 
firmalar tarafından faturalarda gös· 
terilen vaatlere ve Türk • Alman 
klering anlaşması hlil<ümlerine göre 
kredi.ile ithaline müsaade istemekte
dirler • 

Çimentolar Hakkında 
· Kararname 

1705 numaralı, ticarette tağşişin 
men'i v" ihracatın mUrakabesi ve 
korunmam hakkmdaki kanunun bi· 
rinci maddesi mucibince Türk çimen
tolarının Normalarmm tayin şeklini 
göeteren Vekiller Heyetinin bir ka
rarnamesi çıkmıştır. 

Geç vakte kadar alıcılar muamele 
yapmışlarsa da tahviller sebepsiz ola.
rak 19,70 liraya düşmüştür. Anadolu 

tahvillerine de fa:ıla alıcı çıkmış ve 
39,75 liraya kadar satılmıştır. Mü • 

messiller 42,40, Anadolu hisseleri 
22,65, Aslan çimentosu 14,60, Sivas 
- Erzurum 95, Ergani 99, Merkez 
Bankası 97,5 liradan az muamele gör. 

müştilr 

Bugün likidasyona bırakılan ytiz 

elli bin liral'ıK tahviller için yüzde se

kiz buçuk faiz verilerek yeni likidas-

yon devrolunmuştur. 
Fransız frangı üzerine gelen ha .. 

berlerde bütün tahviller üzerinde bi
raz yükselme vukua geldiği ve Paris. 
te bir İngiliz lirasmm 107.42. Lond -
rada 107.2 frank olduğu bildirilmi, • 
tir • 

Ham Madd~ler 
Stoku Nekadar? 

Avrupa ve Amerikadan memleketi· 

mire ithal edilmekte olan ham mad

delerle bunların mamulatından piya

salarda stok halinde toplanmış mik -

tarının tesbiti alikadarlarca ikmal 

edilmiştir. 

NÖBETÇi 

ECZANELER. 
Bu eece nobetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminonıi: Beşir Kemal, Alemdar: Esat, 

Beyaz:ıt: Cemıl, Kuçukpazar: Yorıı, Sehre
mıni: Hamdi, Karacumruk: Fuat, Samatya, 
Erofiloı, Şehzadebaşı: Hamdi, Aksaray: Sa 
im, Fener: Husamcttin, Eyüp: Defterdar cc 
zaneleri. 

BEYOCLU CIHETl 
Beyoğlu: Galtasaray • Garih , Taksim: 

Kemal Rebul. Kurtuluş, Galata : Hıdayet, 
Şişli: Maçka, H.alıcıoilu: Barbut, Kasunpa 
1a: Vasıf eczaneleri 

BEŞİKTAŞ CiHETİ 
Beşiktaı: Sıileyman Redcp, Ortaköyde: 

Ortaköy, Arnavutkoyde, Miltiyadi, Bebek -
tc: Merkez eczaneleri. 

ÜSKÜDAR • KADIKÖY CİHETİ 
Kadıköy: Eski İskele ca.ddesinde Büyülı:, 

Yeldeiirmeninde: Üçler, ÜıküdardP.: 1tti· 
hat eczaneleri. 

SARIYER CiHETİ 
Büyükdercde: Nuri , Tarabya, Yenikôy, 

Boyacıköy. Rumehhiııarı ecıraneleri. 
DtôER SEMTLERDE 

Büyillı:adada: Slnui, Bıkırköyde: Hılll 
eczaneleri. 



Alevi Türkler 1' ·~')-
Kötü bir zihniyete mah· 

kum edildi 
'(Başı 1 incide) 

lüzumu şöyle ifade ettiler: , 
"-Bu umdelerin kanunu esasi -

mize geçmesi, bilhassa idaremizin ve 
idealimizin kanun1anmıza tevafuk et 
mesi hususunda samimi arzu ve de
rin kanaatlerden doğmuştur. Her 
işte olduğu gi.bi bunda da samimi ol
mamız lazımdı. Her yapacağımız ye. 
n?liğin kanunlarımıza uygun olması 
icap ederdi. 

İşte bu samimi dUşUnce ve derin 
kanaatledir ki, partimizin altı umde. 

niyet veren izahatta bulunmuştur. 
Memleketin politikasına dair söz 

söylerken Hatay meselesine temas e
den B. ŞWail Kaya, Hatay anayasa
sınm Milletler sosyetesinde münaka
şa edilmekte olduğunu, yalnız son 
günlerde Suriye mat:buatmm aleyhi -
mizdeki neşriyatının üzerimizde hiç te 
iyi bir tesir bırakmıyacak şekil aldı
ğını ve neşiryatm iki memleket ara
sındaki dostluk münasebetlerine ha. 
lel verecek bir mahiyet alınış olma -
smdan Ttirk ınilletinin müteessir ol· 

sini ana yasamıza koymakta zaruret 
gördilk. Bir çok tecrübelerden sonra duğunu, halbuki, Suriye efkarı umu. 

rr.iyesinin Hatay davasnıdaki TUrk 
altı umdenin memleketimizin bünye. hakkını teslim etmiş bulunduğunu 
sine en uygun prensipler olduğu gö-rülmüştür.,, binaenaleyh Suriye efkiin umu -

miyesinde aleyhimizde yaratılmak 
Atatürk nesli istenin havanın. Suriyedeki bazı par-

Bu sözlerden sonra parti genel sck ti rekabetlerinin eseri olduğunu ka
reteri büyük Türk inkılabının muvaf bul ettiklerini ve Hatayda bulunan 
fakıyet sırlarını ıbilen Atatürk neeli- bazı akalliyet unsurlarmın bu kötü 
nin bu hakikatleri tamamen bildiğine pronağandaya kaprlmamalan lA.zrm 
şüphe etmediği halde bunun kendi ta- geldiğini. nitekim Alevilerin ve Çer -
rafından tekrar edilmenin sebebi mil kezlerin Tilrk kardeşleriyle anlaşm~ 
!etlerin umumi hayat ve mukaddera- hareket etmelerinden duyduğumuz 
tına taallfı.k eden ve onun bütiln bir memnuniyetin büyüklüğünü ifade et· 
istikbali ile çok derinden ve sıkı bir tiler 
a~akası olan büyük hakikatlerin sık Alevi bir Türk söı aldı 
sık ilan edilmesinin daima faydalı o- İki saat süren ve orada bulunanlar 
lacağını tebarUz ettirdiler. tarafından derin bir zevk ve allka ile 

Kemalist mil/iyetı;ilik vaslımıı dinlenen müsahabelerini bitirdikten 
Müteakıben altı umdeyi birer sonra Vekil, istiyenlerin kendisine su 

birer izah etmlye başlıyan vekil, al sorabileceğini ve söz alabileceğini 
Kemalist. milliyetcilik, vasfından söylediler 
bahsederken memlekette dilek iti- Bunun ~rine orada bulmıanlar 
barlle olmamakla beraber din ba- arasmda ve A,evi TUrklerden doktor 
kımından ayrılık gösteren bazı va. Salim söz istedi ve çcık heyecanlı bir 
tandaşların mevcut olduğunu, bu tonla Alevi Tilrklerin büyük TUrk 
çeşit vatandaşlarımız üzerinde camiasından hiçbir zaman ayn kal
durma.nın bizi ali.kadar etmiyece- mamış olduğunu. Çukurova Alevile
ğinl, yalnız ırkan, ta ·ihen ve kUI· nin Yemende. Havranda Tilrklerle 
türel bakımdan Türk oldukları yanyana harbetmiş ve ıkan dökmUş 
halde bazı sürekli ve yabancı te- olduğunu ve bu sıra:larda bir Cuku:· 
masların ve mezhep davalarının te ovalı TUrkün ne oralarda kaldıpn1, 
sirile yabancı bir dil konuşan ne de TUrk varlığına karşı koyan gay
ırk ve vatandaşlar üzerinde dur - ri Türklere karşı silahını seve seve 
mıı.k mecburiyetinde olduğumuzu kullanmaktan i~tinap etmedi~ni ve 
söyledi ve bunların başında da eğer kendilerinin ic:;inde Tilrık kant ve 
Çukurova.da Alevi Türkler &•ldiii- auygueu o\maaaydı, bunun aksi ol -
ni il&ve ettiler. ması lazımgeleceğini ve daha sonra 

Alevi Türkler milli mücadelede müstevlilere karşı 
Vekilin bu husustaki sözlerinden ayni şekilde hareket et.mif} oldu!darı· 

zaptedebildiğim mühim kısımları 8.f& nı söyledi · 
fıya koyuyorum : Ve yanaldarmm üzerine da.mlıvan 

"- Bu Türkler Alevi oldukları gözyaşlan anısında bu büyük haki • 
için bilhassa Sünni hacıların, ikadı • katı ~neş gibi ortava koyan Büv\ik 

AtaUirke, Başbakan lnörıiine ve şimdi 
larm husumet ve garezlerine ugrw a - t' dil' ·1 konusan mışlar ve mezhep husumeti on'lan onlarrn kanaa 1 ve 

1 1 
e · 

bUyilk TUrk · d Parti Genel Sekreterine ve Adanaya 
camıasrn an ayırmıya iti~ b b kik t' 

ld•W• gUnden .mı.ren u a a ı 
ve uzak tutmıva saik olmuotur. ge 1J?l • 

Halb ki tarih k T ~-'·i k mtl'dafaa etmış olan Balıkesir meb -u . gere ~ ye, gere h . • . rti b 
Hatay ve gerekse Çukurovada bulu •. usu ve eski Sey an vilav~~ı pa . ~ 
nan Alevilenn· özt"ıık ld·•Jr1 'ti- kanı Orge Evrene teşekkur ettı. u o Uft.larmı 1 Se "zil ü b'ti . 
raz kabul etmez bir şekilde göster. Doktor Salim rce, so n ı nr-
m kted' ken toplantıda hazır bulunanlar, san 

eN ır · ki bir tdc kalb taşıyormuş gibi blr 
itekim Akçako:vunlu, Karakoyun. 

ıu aşiretleri gibi Tltrk oldukla.n halde anda müşterek ve derin bir imanın 
TUM:çe konuflDIYall TUrk qiretleri yUkeek heyecanını ~österen mUthiş 
vardır. Bu TUrkler bazı uzun aUren bir aııo. tufaniy\e bUyUk salonu çm-

yabancı tema.slarm neticeei olarak li- la\ınışlardır · V Prif ,.n f.nrarlar 
sanlamıı unutmuşlar ve Arapc.;a öğ -renmişlerdir . Doktor Salimden sonra söz alan 

Hatta b~n konuştukları dilin Orgeheveren, Çukurovanm temiz yU. 
yarısı TUrkçedir. rekli uyanık milliyetçi Atatlirk ço

cuklarının hiçbir zaman bu bUyUk 
Hepsi TürA: ve milli hakikattan başka türlU dil • 

Bizim soyadmı kabul etmediğimiz şünmemiş olduğunu ve çok kısa bir 
zamanlarda bile onların aile adlannm zaman içinde münderis saltanat dev 
Özttlrkçe olduğunu görUrliz. Çukuro- rinin diğer bütün kötü mirasları gibi, 
va Alevilerinin Türklüğünü i.ebat e- kara ve yersiz zihniyetin de Çukuro. 
debilecek bürhanlann fevıkinde ve en vada c;okta.n ortadan kalkmış bulun
önde geleni kendilerinin hissen de duğunu söyledi. 
TUrk olmalarıdır. En karanık gtlnle- Bu toplantı esnasında alınan 
rlmizde milll mücadelede onlarm bU. A:ararlar ıunlarelrr: 
yUk Tilrk kiltlesi ile beraber mUcade- 1 -Ana elili Türkçeclen başka dil 
leye !karışarak kan dökmU~ otdukla- konuf(ln Türklerin yalnrı Türl elili 
n da bunu peki.la i9bat eder. Bu hal A:onuıan karele$lerinin medeni ve 
onların Türklüğünü şüphe götürmez Kültürel mevkilerine yükseltilebil 
bir şekilde ortaya koyan unsurdıur. meleri için portimiı ve lıalkevleri 
Saltanat devrinin kötü ve yobaz zih. miıin elevamlı ve müessir müıalıe 
niyetinin kendilerini bizden uzak tut- retleri içinele çalı~acak tamamen 
maya çalıştığı bu kan kardeşlerimiz- hususi laal lıeyetler teıkil edile 
le aramızda hiçbir fark olmadığı hal ceHir. 
de böyle bir ayrılığı mevcutmu, ıöbi 2 - Seylıan ilinin yalnrı merkez 
göstermek isteyen dar, kötU. cablllne A:aıasrnela bol aıalı bir kaıa komi 
zihniyeti ortadan kaldırmak için her fesi olacaktır. 
şeyi yapmıya kendimizi mecbur say- J - Bir kaıa A:omitesinin bağlı o· 
malıyız. /ocağı yerele bir ele vilSyet lomi-

ÇünkU böyle bir aynlığm clddt ve #esi yapılacaktır. Bu komiteye Sey 
ilmt eebeplere müsteniden mevccut ol han mebuslarr ela tabii aıa olarak 
duğuna inanmak değil, onmı var oldu.. clalıil olacaklarclrr. 
ğu hissini vermek bile bizim millicilik 4 - YilSvel fomiteleri Ankaracla 
ve halkçılık zihniyetimiz için büyük teıA:il ec/i/eceA: merkeı komitesine 
bir ayıp olur.,, bağlanacaHrr. 

Hatay davamız VeA:il Ankaraya clönüvor 
Vekil bu sö:derden sonra kanunu Dahiliye Vekili ve Parti Genel 

esasimize koyduğumuz diğer umde - Sekreteri ŞUkrU Kaya, Cenup vilalet
Jeri izah etmif ve müteakiben mem - lerimizdeki eeya.hatinden yarın sabah 
leketin dış ve iç vaziyeti hakkmda dönecek ft Ankaraya gelmiş olacak. 

ahlık ve Mı tır 

Radyo 
Bugünkü prognun 

ı~tanhuJ: 

Öile neşriyatı: 
12,30 Plakla Turk musikisi. 12,50 Havadis. 
13.~ Muhtelif plik neşriyatı. 14,00 Son 
Akşam neıriyatı: 
18,30 Plikla danı musikisi. ı 9,30 Tana· 

re Cemiyeti namına konferans: Nuri Kızıl 
Kanat. 20.00 Vedia Rıza ve arkadaşları ta• 
rafından Turk musikisi ve halk şarkıları. 
20,30 Öıner Rıza tarafmdan Arapça ıöylev. 
20,45 Bimen ve arkada11ları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. Saat ayarı. 21,15 
Orkestra. 22,lS Ajanı ve borsa haberleri. 
ve ertesi günün programı. Plakla sololar 
operet ve operet parçaları. 23,00 Son. 

Breslav Radyosunda Türkiye 
Konferansı 

Bu gece İstanbul aaatile 22,10 da Alman 
yada Breslav radyosunda "Yeni Türkiye" 
mevzulu bfr konferans verilecektir. · 

• 
Günün p.-ogram özü 

SPnfonik konserler: 
22,30 Varıova: Bach'ın eserlerinden. 

Hafif konserler: 
13,10 Bükreı: Radyo orkstrası. 16,15 

Varşova: Solist konseri. ı 7 ,35 Vartova: Eı 
kek korosu. 17,45 Berlin: Opera havaları. 
18 00 Zürih: HaUt musikisi ve şarkıları. ı8. 
Bükreş: Karışık plaklar. 18,05 Viyana: Ye 
ni musiki eserlerinden. 18,20 Könisgberg: 
Nq'eli neşriyat. 19 Llypzic: Dans havala
rı. şarkılar ve saire. 19.20 Budapette: Rad 
yo salon orkestrası. 20,.00 Bresliv: Şarkılı 
konser. 20,00 Hamburg: Verdi'nin operala 
rından parçalar. 20,15 Berlin: Karışık eğlen 
ccler. 20,30 Stokholm: Halle şarkıları. 20,55 
Varıtova: Hafif seçme parçalar. 21.00 Bük 
reş: Küçük radyo ork.cstralL 21,05 Prag: 
Orkestra konseri. 2ı .40 Viyana: Askeri 
bando. 21.45 MUnih: Akşam konseri. 21,45 
Breslav: Şark musikisi. 21.45 Frankfort: 
Büvük bando orkestra. 22 Hamburg: Etlen 
celi musiki. 23,15 Varsova: Küçük orkestra 
23.25 Budapeşte: Pllk konseri. 23,30 MU
nih: G~cc musikisi. 24,00' Droytviç (Lond
ra): Askeri konser. 
' l .. n~" '" r 0'lf"reilf'r: 

20,30 Budape5te: Flotov'un "M ARTHA" 
opcrasL 22.00 Milino: Ma~senet'nin "MA
NON" operasL 
Oda Musikisi: 

18.00 Frankfort: Oda musikisi 19 Bükreş: 
Yeni İtalyan musikisi. 19,50 Kolonya: Kil 
çülı: oda takımı. 22.45 Bükrcş: Balalayka ku 
arteti. 23,30 Parls P .T.T.: Oda musikisi. 
l~sitaller: 

18,15 Varşova: Solist konseri 18,30 Bu 
dapette: Piya110 resitali. 18,30 Stutgart: Sar 
kılar. 21 45 Bükreş: $arkı resitali. 22,00 
Varıova: Şopcnin eserlerinden konser. 23, 
30 Frankfort: Şarkılar. 

.. ' 
23.30 Berlin ve saire. 24,00 Varıova (P

lik ile) 24 Budapeşte. 

Konferansı 

Yarın akşam Eminönü halkevinde 
saat 17.30 da mimar Kemal Altan~
rafından "Anadoludan Rumeliye ge
çen ilk eserlerimizin izleri .. mevzu
lu bir konferans verilecektir. 

tHikCiyeden Mabaat) 

TOPAL 
AHMET 

(Bq tarafı Altıncıda) 

tık .ondan beklemiyor muydu? .• 

Şimdi ka.burgasmm altındaki sızıy 
la yine çalışacak mıydı? .. 
Çalışacaktı ya.. Hem kendisi 

hem de topal Ahmedi için .. ömrü. 
nün sonuna kadar •. 

Ahmet giderken: "Ahar ömrüm
de sen bana bakacakaın., demişti. 

Ahmet tek bacakla onun karşı
sına çıkmıya nuıl cesaret edecek. 
ti. Ona böyle alil bir halde görün
miye nasıl utanmıyacaktı. He11e
yi kendinden bekliyen anasına .. 

Amma o .. hastanede kesik baca. 
ğının acısıyla kıvranırken yalnız 

bir 9eyle teselli buluyordu. Onu 
görmek ümidile bir gUn ona ka •• 
vuşmak ümidiyle ... 

'JOnun k&rJUnna naad çıkacak
tı .• Oh anası zavallı anaaı onu böy. 
le görünce ne yapacaktı. 

I
• ş~ cami: .. ~~~ m:ktep. Hep

sı, heps1 gorunmuştü .. Nerde 
i8e klübe de seçilecekti .. iBrden tek 
bacağna zincir vurulmuş gibi dur. 
du. 

Sonra koltuk değneğini uzatarak 
yere eğildi.. Yerden bir avuç çimen 
ve toprak kopardı.. Anasının eli 
gibi kokan köyünün toprağını kö. 
yUnUn çimenini yüzUne gözüne ağ 
zma ıUrerek kokladı .. Kokladı.. Ve 
onu beyaz yırtık gömleğinin göğ
sünde saklıyarak yerinden doğrul
du. 

Ne yapıyordu? •• 
Neden geri dönmüştü ... Ve hıç. 

kıra hıçkrra ağhyan bu küçük ço
cuk tek bacağmd~n umulınıyan 

bir sUratle tozlan dağıhı, dağıta, 
nereye gidiyordu? 

ıu • ;:s • ı:J;;s·ı 

A t ina Röportailarından Ma baa t 

Yunan rejimi yeni bir 
nesil hazırhyor 

(Başı 1 incide) 
miştir. Bana her şeyden evvel Bur
han Feleği, sonra Tevfik Taşçıyı 
sordu. Bu iki Türk sporcusunu en 
iyi dostlarından saydığını söyledi. 

Yunan Maarif Nazırını da Gene
ral Metaksa.sın arkadaş diye seç
tiği geniş ve müsbet düşünceli va
tanperverler tipine tam.amile mu
vafık buldum. Nazır, suallerim ü
zerine Yunan maarif sistemi hak
kında şu izahatı verdi: 

"Bizim altı senelik ilkmektep
lerimiz ve altı 8enelik jimnasları

mız var. Tahsil umumi ve mecbu
ridir. Mecburiyeti teyit eden ceza
lar sıkı surette takip ediliyor. ls
tisna halinde mektepten uzak ka
lan çocuklar yüzde biri geçmez. 

Yüksek ve teknik mekteplerimiz 
arasında Atina ve Selanik Üniver
siteleri, MUhendis Mektebi, Yük
sek Ziraat Mektebi, Harbiye, De
niz, Hava Mektepleri, nefis sanat
lere ait üç mektep VJlrdR'. Atina 
ve Seli.nik, Patras gibi bazı şehir
lerde gece ikmali mektepleri açıl· 
mıştır ki, bunlar gündüz çalışan 
gençlerin bakalorya dereeesine ka
dar tahsil görmesini temin eder. 
Gece dersleri akşamlan 9 ile 12 a
rasındadır. 

Yüı sene/iA: bir hata 

M ekteplerimizde yüz sene hep 
ayni yanlış programda ıs

rar ettik. Ameli esasları bırakarak 
tahsili yalnız klaaik esaslara göre 
kurduk. Öyle birtaJum adamlar ye
tiştirdik ki, hayat mücadelesi için 
kat'iyyen mücehhez bulunmuyor
lardı. Fakat jimnasta klasik ders
ler okudukları için kendilerini mü
nevver 88.Ilıyorlardı. Bu yolda tah
sil görenler için hükumet bütçe -
sinden başka geçinme yolu tasar
ruf etmeğe imkin yoktu. Politi
kacıların arkasına düşUyor, ko
münizm gibi cereyanlara kolayca 
yem oluyorlardı. 

Şimdiki ba&ırladıiımız sistem 
şudur: Jimnaslan miktarca azaltı· 
yoruz. Geri kalanların küçük bir 
kısmını klasik tahsile ayırıyoruz. 
Çoğunu Alman Realşuleleri tanın
da ameli derslere tahsis ediyoruz. 

1 
Bir kısmı doğrudan doğruya. bir ti-
caret jiınnası oluyor. 

Yeni ihtısas mektepleri 

Ç iftçilerimizde bir merak var
dır. Çocuklarının muUaka 

oh .. _.<1.sını isterler. Hem bu mera
kı tatmin etmek, hem de eski yol
da yarım münevver yetişmesinin 
önüne geçmek üzere birtakım ihtı
saa mektepleri açacağız. Bunların 
rengi ve şekli mmta.kaya göre de
ğişecektir. Mesela, Mora yarım a
daaında.ki mekteplerde zeytincilik 
ön sa.fta bulunacaktır. Maksat zey· 
tinciliğin mevcut seviyesini her ci
hetle yükseltmek ve da.ha çok ve
rim almaktır. 

Mesela Epirde sütçülUk ve yağ· 
cılık mekteplerine kuvvet verece
ğiz. :88.fka sahalarda bağcılık veya 
ziraat mekteplerine ihtiyaç görü
lecektir. 

Yeni sistemin tatbikine gelecek 
eylulde başlıyacağız. Klasik bilgi 
iptilasının böylece önüne geçece· 
ğimizi ümit ediyoruz. Evveli ya
şayabilmek lizımdır, sonra filozof· 
luk etmek .. 

Oniveraitede 4 ağ\JStosa kadar 
talebe ilmi araştırmalardan başka 
her şeye alika gösteriyordu. Tale
be grevlerinin arkası kesilmiyor
du. Bugün gençlik fırka ihtir88I 
yerine milli ruhu kabul etmiştir· 
Hoca ile talebe arasında eskiden 
tasavvur bile edilemiyen bir ya -
kınlık ve dostluk kurulmuştur. 

TürA: lalebesile elostlulc 

Y unan talebesi Balkan ve he
le Türk talebesi hakkında 

çok büyük bir sevgi besler. Talebe 
ziyaretlerinin çoğalmasında biz bü
yük fayda görüyoruz. Gelecek se
neden başlıyarak mektep binala -
nndan biri ziyaretçileri misafir e
decek bir mtıeueee diye hazırla -
nacaktır. lleride talebe ve hoca 
mUbadeleei gibi suretlerle irfan 
mUnuebatmm pnitletilmesi de dil 

şilnüleblllr.,, 
Maarif Numnm halkı kabul et-

mek günü idi. MülA.kattan sonra 
dı9an çıkınca, koridorda bir kaç 
yüz kişinin gruplar halinde sıra 

beklediğini gördüm. Halka ait bir 

mülakat gilnündcn zaman aldığım
dan dolayı üzüldüm. 

Bilhassa Maarif Nazırı ile olan 
mülakat bana şunu öğretti ki, ye
ni Yunan rejiminin, milli menfaat
lere dayanır yeni bir ruh uyandır
mak için düşündüğü çare, sükun 
ve intizar değildir. Yeni bir nesil 
yetiştirmek ve yeni şartlar kurmak 
için çok esaslı bir surette çalışıl
maktadır. 

Beyoğlu Kızılay Kongresi 
Kızılay Beyoğlu kaza şubesinden: 

Kaza şubemizin 1937 yılı kongresi 
17 mart 1937 çarşamıba gün U saat 13 
te kaza merkezinde yapılacağından 

şubemize kayıtlı üyelerin teşrifleri 
rica olunur. 

ZAY! MAKBUZ 
Bulgaristandan getirdiğim 42.000 

kilo odun kömürünün İstanbul İtha
lat gümrüğünde 23. 7. 936 tarih ve 
1448 numaralı beyanname ile mua
melesi yapılmış ve olsuretle aldığım 
254117 numaralı makbuzu i8e bu ke
re zayi etmiş olduğumu, yenisini a
lacağım cihetle zayiin hükmü olma
dığı ilan olunur. 

İstanbul, Galata Fermeneciler 
Kozma Nikolof 

~ ................. ~ 
BOTUN KIŞ 
CEBiNiZ D E 

Bir kutu 

AKRiDOL 
Bulundurunuz. Bu sa~e 

Soğuk algınlığından 

Grip, Nezle ve 
Boğaz 

olmaktan kurtulursunuz. 
AKRiDOL boğaz ve ba
demcik iltihaplarını da pek 
çabuk geçirir. Her ecza~e 
bulunur. 15 tanelik kutusu 

35, 40 tanelik kutusu 70 
"=---~~~~ 
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İstanbul Birinci İcra memurluğun
dan: Unkapanında Yavuzerainan ma
hallesinde Hacıbekir sokağında 8. 
10 No. da iken elyevm ikametg8.hı 
meçhul bulunan Gazaras tarafına: 

İstanbul Vakıflar başmüdürlüğünün 

aleyhinize İstanbul asliye dördüncü 
hukuk mahkemesinden istihsal eyle· 
diği ilam mucibince Yavuzersinan ma 
hallesinde Hacıbekir sokağında 8. 10 
No, lr ve üstünde odaları bulunan 
kagir dükkanın 24-60 hissesinin ev
kafa ait olup İstanbul Ticaret Icra da 

iresinin 20 haziran 309 tarih ve 1682 
N o. lı tezkeresile haczedilen mezkflr 
gayri menkul üzerindeki haczin kal
dınlmaaı hakkındaki takip üzerine 
tarafınıza icra emri gönderilmif ise 
de elyevm orada olmadığınız anla -
şılma.kla otuz gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiştir. 
Tarihi ilandan itibaren bir ay zarfın
da haczi kaldırmanız lazımdır. Aksi 
takdirde işbu müddetin mürurundan 
sonra gıyabınızda hilkmün infaz edi
leceği mezktır icra emrinin tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilin o
l un ur. (30869) 

Bay (Suat Tenik), tstanbU· 
lun en güzel manzaralarından 
mürekkep bir albüm vücude ge· 
tirmiştir. (YEDİGÜN) tarafın· 
dan neşredilen bu albUm gUıel 
fotoğraf meraklılarını cidden a. 
llkadar edecektir. Bu albUınUP 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. SU· 
tün bayilerden ve lstanbuldll 
Ankara caddesinde YedigUnllD 
satı, mağazumdar isteyiniz. 

(15) kuruşluk posta pulu 
gönderenlere bu albümden bir 
adet derhal gönderilir. 

Adres; lstanbul. Ankara ca.d 
desi CYedigün) Mecmuası tda-

----•••"ehanesl 
~~~~~~~~~~~----~ 

Acele Satıhk 
Fatihte lskenderpaşa mahalle

sinde Balipaşa caddesinde ıs/5 
sayılı yeni ya.pılını§ 6 oda, ı nıut
fak, 1 banyo ve bahçesi olan e
lektrik vr su tesisatları mevcut 
bulunan kagir apartmıan sfste
minde yapılmış, bir ev mal sahi
binin tqraya gitmesi hasebiyle 
pek ehven fiatla acele satılıktJt· 
1'R1in! :rin mezkur hanede otıu-

ranlB.ra milracaatlan. -

Be,inci lcra memurluğundan: fr 
tih Kız Taşında merhum İsmail ~ 
kının evinde sakin iken elyevm il'•" 
metglhı meçhul bulunan Denwn1 
İsmail Hakkı varislerinden SıdıkaY'° 

Halil Sıtkmın latan bul birinci ti
caret mahkemesinden aldığı 6. ı .. ~ 

"Ve~U06'llumaraıı ve'T'O' 
lira 27 kUnı.tJUn 6 mayıs 929 tarih~ 
den itibaren yüzde 5 faiz ve 125 Ut* 
avukatlık ücreti, masarifi muhake
me ve icraiyenin tahsili hakkındal'l 
ilam dairemizin 36/ 647 numaralı dol 
yası ile infaz edilmekte bulunmuş"' 
adresinize de icr.ıı emri gönd~ 
ise de icra emrinin arkasına müba.fl" 
rin verdiği meşrubattan ikametgaııı' 
nızm meçhul olduğu anlaşılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında icra hakiıO" 
liğince de tebligatın ilanen icra.sın• 
karar verilmiş olduğundan işbu il~ 
tarihinden itibaren nihayet 15 gi1JJ 
içinde yukarda yazılı borcu faiz, ırısl 
raf ve ücreti vekaletle birlikte öd.
meniz J.izımdır. Borcu ödemez veY' 
tetkik merciinden veya temyiz veY' 
la.deyi muhil.keme yolu ile ait oldUl'I 
mahkemeden icranın geri bırakılıtı.,S 
hakkında bir karar getirilmezse cel>' 
rl icraya müracaat edileceği ve ytıı' 
bu milddet içinde mal beyanında b1J" 
lunmazsanız hapisle tazyik oluna.el" 
ğmız gibi hakikate muhalif beyaııd' 
bulunduğunuz takdirde hapis ile ~ 
landınlacafmız husu8U icra emrinitl 
tebliği makammıı. kaim olmak usere 
illn olunur. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilinlan 

Kıymeti muhammineai T emina~ı 
Lira K. L. K. 
682 71 51 21 

271 66 20 38 

177 36 13 31 

150 00 12 00 

Kadıköyünde Osman ağa M. Ya
zıcı S. 31 Mü. sayılı arsanın ta" 
mamı. 

Usküdarda Selami Ali M. Topal 
Oskiyan S. eski 33 yeni 31 sayılı 
evin tamamı. 
Usküdarda Pazarbaşı M. Kar8" 
manh S. 22 sayılı dükkimn t8" 

mamı. 

Çengelköyünde Pazar kayığı itt
kclesinde 6. 6/ 1 sayılı kayıkhafle 
arsasının tamamı. 

Yukarıda mevkii ve cinai ve kıymetleri yazılı Vakıf yerler SS" 
tılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale gUniİ 
olan 22/ 3/ 937 Pazartesi günU saat on beşte Kadıköy Vakıfla! 
Müdürlüğüne müracaatları. ( 1273) 
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= 10 • 3. 937 .------........;;m ~====================== T AN 

Jstanbul Defterdarllğından: r-... ---••ımm------------. 
ttfta.~atada Yenicami mahallesinin Mertebaki ve Söğütlü çeşme Tu·· rk Hava Kurumu 
&ayııgında kain eski 13, 15, 15 mükerrer 7, 5, 12 yeni 7, 9, 10 
kag: :ltında ka~ir_ m~~az~sı ol~ Kmaciyan hanı demekle arif 
itlen k anın _yedı bın ıki yuz altı lıra altmış yedi kuruş muham- Bu·· y u· · k p· gosu 
Peşin ıYmetlı altıda dört hissesi 26/ 3/ 937 cuma günü saat 14 de ı yan 
taıı lar_a. ve kapalı zarf usulile satılataktır. Satış bedeline istik. 
len ahılı ve ro 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Talip. 
ıarr~ % 7 ,5 pey akçelerini yatırarak hazırlıyacakları mühürlü 
~iU-arı a~tırma saatinden bir saat evveline kadar Defterdarlık 
e:yı 1 Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna tevdi 
~leri. (M.) (1333) 

lstanbul Beşinci icra me
murluğundan· 
F ' ~et ~tına, Hatice, Vesime, Seniyenin tasarruflarında olup Emni-

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
5. ci keşide 11 /Mart/ 937 dedir. 

BOyOk ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira

hk iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Mart 937 günü aksamına kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra 

ll 

Eksiltme ilanı 

Türk Hava Kurumu Genel 
Merkezinden: 

1 - Bir tayyare hangarı ile bir yatakhane binasının Merzifon
da inşası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait proje, keşif ve şartnameler on lira mukabilinde 
Ankara'da Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve İstanbul· 
da Türk Hava Kurumu şubesinden alınacaktır. 

3 - İnşa edilecek hangar ve yatakhane binasının keşif bedel
leri tutan (109.200) lira (32) kuruştur. 

4 - Eksiltme 20 Mart 1937 günü saat 11 de Ankara'da Ku
rum Genel Merkezinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilecekler: 
İsteklilerin diplomalı mimar veya mühendis olması ve halen 

•1ı inşaat müteahhidi olduğuna dair kayıtlı bulunduğu Ticaret Oda
sından alınmış resmi vesika göstermesi ve şimdiye kadar bir de
fada en az yüz bin lira kıymetinde bir bina inşaatı işini muvaffa
kıyetle başarmış olduğunu vesaikle i&bat etmesi şarttır. 

6 - İstekliler (8.190) lira muvakkat teminatlarını Kurum Ge
nel Merkez veznesine yatırarak alacakları makbuz ve beşinci mad. 

llıes· andığına birinci derecede ipotekli bulunan ve paraya çevril
ltabıne karar verilip tamamına ( 12165) lira kıymet takdir olunan 

ltsin~~Şta ~sk.~ ö_~er Avni ~f~ndi yeni Hace~Fatma hatun mahal-
28/ı N eskı Gumuşsuyu yenı Izzetpaşa sokagında eski 7, 9, yeni 
\1e SU 0.I_ı sağ tarafı Ay Yıldız Anonim Çimento Şirketi arsası 
'hazın~si arkası çeşmi güzel Hüseyin arsası ve sol tarafı 
tir. E Uhdesınde kalan arsa cephesi izzetpaşa sokağile çevrilmiş
hir h _:'safı: Zemin kat bir koridor ü~rinde dört oda, bir banyo, 
Oda ~~a, bir mutfak .Birinci kat: II daire bir koridor üzerinde beş 
~ •1~ banyo, bir hela bir hamam 2 inci kat: II No.lı dairenin 
h,1 .. dır. 3 üncü kat: Bir koridor üzerinde üç oda, bir mutfak bir 
Odaab~ep~~s-~ çimento tarastır. Bodrum kat: Bir sofa üzerinde iki 
t\ıın LT kuçuk mutfak iki kömürlük bu katın altında yine bir bod
tıek v~rdır. Apartımanın deniz cephesi boydan boya tarastır. 
"h trık, gaz su vardır. İki set üzerinde bahçe vardır. Umum me
~ .. ı~ı 344,SO M2 dır. Bundan 109 M2 binadır. Yukarda evsafı 
,

1 ~Partnnan tapu kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazc· 

bilet Ü7.erindP.kİ ~,.kkı sakıt olur ... 
••••••••••••••••••••••••İ dede talep edilen vesaiki tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 

20 Mart 1937 günü saat ona kadar Türk Hava Kurumu Genel 

Ştir. 

~l\rttırrna peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy
hank tnuhammenenin '1o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
Jtiın anın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Mütera
~rt Vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. 
lJa-tırına Şartnamesi 1/4/937 tarihine müsadif perşembe günü 
lg;~ede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
16 

1937 tarhine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 
~kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti mu
dircı Ctıcnin <?o 7 5 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi tak
~ e_.son arttmnarun taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
'aa gun daha temdit edilerek 4/ 5/937 tarihine müsadif sah günü 
~ 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma netice
ltra, c en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı 
Pq . ve İflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan haklan ta
·~ ~ı~illenıe sabit olmıyanJpotekli alacaklarla diğer alakadaranm 
iif~f~ hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masa
t\>r~atr .?ı~ iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
'1 nıusbıtelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
l>e.~ı e hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
ti{j aşrnasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tan
ıa:tden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli mü
ta,.,-~eden tenzil olunur. Dellaliye ve 20 senelik Vakıf icaresi 
~~ı de diğer bilumum vergiler gibi borçluya aittir. Daha fazla 
C\>r Utnat almak istiyenlerin 936/ 698 numaralı dosyada mevcut 
~a alt Ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlı
~an ilan olunur. (1320) 

ÜSKÜDAR ·KADIKÖY ve HAYALiSi 
HALk TRAMVAYLARI TORK ANONlM ŞlRKETl 

Hissedarlar umumi heyeti 31 Mart 193 7 Çarşamba günü öğle· 
den önce saat on buçukta Şirketin Üsküdar'daki n:ıerkezinde adi 
surettıe toplanacaktır. Esas mukavelenameye göre en az beş his
sesi bulunanların hisse senetlerini içtima gününden bir haf ta ev
veline kadar Şirket veznesine yatırmaları ve dühuliye varakası 
almaları ilan olunur. 

1 - İdare MecJisi ve Murakıp raporlannın okunması, 

2 - Biiançonun tasdiki ve İdare Meclisinin ibrası, 
3 - Esas mukavelenamenin otuz dördüncü maddesine göre 

İdare Meclisi azalığı için intihap icrası. 

4 - Murakıp seçilmesi ve ücretinin kararlaştırılması. 

Milli Reasürans 
TÜRK ANONiM ŞlRKETt 
Şirketimizin 1936 senesi alelade 

hissedarlar umumi heyeti aşağıda ya 
zıh maddeler hakkında görüşmek ve 
karar ittihaz etmek üzere 31 mart 
1937 çarşamba günü saat on birde 
Ankarada Türkiye lş Bankası Genel 
Müdürlüğü bınasında toplanacaktır. 

Şirket esas mukavelenamesi muci
bince umum.i heyete iştirak edecek 
olan hissedarların hamil bulundukla-
rı hisse senetlerini veya bunu mlis· 
bit vesikaları toplantıdan bir ha!ta 
evvel Ankarada Türkiye İş Bankası
na ve 1stanbulda Türkiye Hanında 
şirket muamelat merkezine tevdi e
derek mukabilinde dilhuliye kartları 
almaları lazımdır. Hissedarların mu
ayyen saat ve günde Ankarada bu • 
lunmaları ilan olunur. 

Yük k M .. h d. Mekt b. cöRÜŞÜLECEK ışLER 
A Se U en IS e 1 ı-tdare meclisi raporunun okun· 

"'rttırma ve Eksiltme Kom:s- m~~ Bilanço ve klr ve zarar besa· Bu b&.ıJlt ve kusursuz tedbir saye.. 

Merkez Başkanlığına teslim etmelidirler. (1219) 

Oıwlet Demlryollır1 '' llmınlırı l$1ıtmı U. idaresi llinları 

Talibi çılanadığından dolayı ilk eksiltmesi feshedilmiş olan ve 
muhmmen bedeli (16660,81) lira olan 1550 adet muhtelif eb'atta 
çam azman ve tomruk 19/3/1937 Cuma günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Anka!'c1.da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 1249.56) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 /5/1936 
gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka.. 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehir ve İzmir. ' 

de İdare mağazalarından dağıtılmaktadır. (1168) 

* * • Ankara İstasyonunda eski şube binasında yaptınlacak kalorifer 
tesisatı eksiltmesi: 

Ankarada eski şube binasında yaptırılacak kalorifer tesisatı, 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işin keşif bedeli (5108.30) liradır. 
2. - istekliler bu iad şartname, proje vesair evrakı an.karada 

Devlet Demiryollan yol dairesinden ve Haydarpaşada Birinci 
İşletme Komisyon Reisliğinden parasız olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 26/J/1937 tarihinde Cuma günü saat 15 te An. 
karada Devlet Dcrniryolları işletme Umum Müdürlüğü yol a. 
iresinde toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 

teminat ve vesaiki ayni günde saat 14 e kadar Komisyon Reisliği. 
ne teslim etmiş olmaları lazrmdrr. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olmak üzere 383.12 
liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
5 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 e kadar makbuz: 

mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecr.:~tir. Posta ile gönde
rilecek teklif mektuplarının taahhütlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenler D. D. Yolları Yol 
Dairesine müracaat etmelidirler. (539) (1335) ~onundan . bmm okunması, sinde binlerce kadın, aşk \'e saadet-

1 • 3 - Murakıplar raporunun okun-
JerinJ bulmağa munffak olmu5lar -

&~~~ttk~~~~~~~~~ı·~------------------------~ 
hili - Yüksek Mühendis Mektebi binasının bulunduğu · arsa da- ması, 
l10tı lld~ Yaptırılacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli Pansi- 4 - Yukardaki maddelerde yazılı 
tıuı bınası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- evrak ve vesaikin okunmasını müte-

llluşt akıp bu hususta ve temettüün tevzii 
'l ur. • 
<; hakkında müzakere icrasile karar it-

bir genç kızın 8ehhar tenini temin Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

edtcektir. Her sabah, yüzünüze \"e iiım•••••••••••••••••••••••••ıl 
.\ - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. tihazı ve idare meclisi azasile mura- boynunuza beyaz renkte yağsız To. ' 

SATILIK ÇiFTLiK 'art - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni kıplann ve müdürler heyetinin ibra
t11ot.._lar, Pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat sı, 
-~veli. Jı 5 - Şirket esas mukavelenamesi-
C - Mukavele projesi. . nin 24 üncü maddesi mucibince müd· 
"' - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. detleri biten idare meclisi azalarının 
'-' Pl" yerine yenilerinin seçilmesi, 
ı - an ve projeler. -
&t...:ı.1·1 b d 1 6 - Murakıp seçimi, ~ ~ ı er bu şartnameleri ve evrakı 11 lira e e mukabilinde 

3 
tep idaresinden alabilirler. 7 - idare meclisi azasının gerek 

kendi namlarına, gerek b~ka şir . 
15 de- -~ksiltme 22/ 3/ 937 tarihine müsadif Pa~art~si günü saat ketlerin idare meclisi azası veya mü
'rt Gumüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebı bınası içindeki dürü sıfatile şirketimizle muamele 

itırrna ve eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. yapabilmelerine müsaade itası, 
"alt - E~iltmeye gi.rebilmek için istekl!lerin. 119~5 lira mu. 8 - idare meclisi ile murakrpla-
aıu ltat t:mınat vermesı bundan başka aşagıdaki vesıkalan haiz nn 1937 senesi hakkı huzur ve tab-
ı gctinnesi lazımdır. sisatmın tesbiti. 

ikaloo kremini sürünüz, tabii bir gü • 

zellik \'erir, ımdranın yeknasak bir 

surette yapışmasını temin eder \"e 

yüzde leke ,·eya tabaka halinde kal

masma mani olur. Beyaz rengindeki 
TOkalon kremi, terkibinde taze kay • 

mak \ 'e musaffa re~1inyağı Ue kuv -

vet \'erici ve beyazlatıcı şayanı hay • 

ret başka unsurlar da ,·ardır. Bunlar, 

siyah benleri eritirler, açık mesamatı 

kapatırlar ve 3 günde en sert ,·e en 

ft'mer bir cildi kadife gibi ~"Umuşa -

tır n bf>yazla -"ea·k- Nafıa Vekaletinden alxrumş yapı müteahhitliği ehliyet ------------
~ ası. lstanbul ikinci iflas memurluğun- tır. Hemen bugün. 
Q _ 

5 
f V kAl · dan: Müflis manifaturacı Vahram den siz de cildill 

"·aı"ka. 0000 liralık iş yaptı~ına dair Na ıa e a etınce tasdikli . " ~ Arzuyana ait manıfatura ve sair eş-
C ya alacaklıların verdikleri karar üze-

unsuru olan yağ • 
sız Tokalon kremi 
kullanmağa başla -

S - 937 yılına ait Ticaret Odası vesikası. rine pazarlıkla satılcaktır. tstiyenle-
' - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya rin 20. 3. 937 cumartesi saat 10 da 
itiıı ar olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altında Yeni Postane arkasında Beyker ha- ymız. Son derece 
ttt Yapılacağını ve inşaat müddetince işin başında bulundurula- nmda 34 No. da hazır bulunmalan memnun kalacak • 

5ını taahhüt etmesi lazımdır. , ilin olunur. (30860) smız • 
~ ;- Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat. 
için~. saat evveline kadar Yüksek Mühendi~ Mektebi binası 
~bi . 1 arttırma ve eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mu
~ ~nde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha. 
fttı u~.Uncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar
nıa llluhilr mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada 

tak gecikmeler kabul edilmez. ( 107 6) 

lstanbul Z raat Müdüriyetinden 
Avcılara şehir dahilinde silah atılmasına müsaade edilecek ve 

şehir dahilinde öldürülerek idaremize getirilecek beher karga için 
beş kuruş verilecektir. Karga öldürmek istiyen avcılara vesika 
verileceğinden Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (1265) 

ESAS NO.SI MEVKıt VE NEV'i DEPOZiTO. 
263 Küçük Çekmece ve İsparta Kule civarında 

otuz bir tapu senedi ile mutasarrıf olduğu-
muz Tahta Kale Çiftliği. 2700 L. 
(Tapu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) 

Tafsilatı yukarıda yazılı Çiftlik, peşin para ile ve kapalı zarf 
usulile arttırmaya konulmuştur. İhalesi 26 Mart 937 tarihine 
tesadüf eden Cuma günü saat 10 da Şubemizde yapılacaktır. 

isteklilerin Şubemize müracaatla tafsiiat ve bir lira mukabilin
de birer şartİ-ı.arne alarak şartnamede yazılı hükümler dairesinde 
teklif mektuplarım o gün saat 10 na kadar Şubemize verme-
leri. (692) ( 1324) 

* ..... 

SATILIK ÇiFTLiK 
ESAS NO.SI MEVKll VE NEV'i DEPOZiTO 

222 Küçük Çelaneoe'de içinde muhtelif binaları 
havi otuz altı tapu senedi ile mutasarrıf 
olduğumuz Ali Bey Çiftliği. 4140 L. 
(Tapu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) 

Tafsilatı yukarıda yazılı Çiftliık, peşin para ile ve kapalı zarf 
usulile arttırmaya konulmuştur. ihalesi 26 Mart 1937 tarihine 
tesadüf eden Cuma günü saat 10 da Şubemizde yapılacaktır. 

İsteklilerin Şubemize müracaatla bir lira mukabilinde birer 
şartname alarak şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif 
mektuplarını o gün saat 10 na kadar Şubemize vermeleri. (692) 

(1324) 

• 
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Şark Demiryolları Türk Anonim şirketi 

DAVETNAME 
İstanbulda Şark Demiryollan Türk Anonim Şirketi hissedar

ları, esas mukavelenamesinin 44 ve 45 nci maddeleri ahkamına 
tevfikan Sirkecide Şirketin merkezi idaresinde 19 3 7 senesi Mar
tının 27 nci günü saat 11 de alelade olarak içtima edecek olan he
yeti umumiyeye davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat : 
1) 1936 senesi zarfında Şirketin idaresi hakkındaki meclisi 

idare raporu. 
2) Mürakıp raporu. ' 
3) 1936 senesi hesaplarının tasdiki ve meclisi idare azaları-

nın ibrası. 

4) 1936 senesi netayici . 
5) Meclisi idare azası intihabı. 
6) 1937 senesi için mürakiplerin tayini ve bunlara verilecek 

tahsisatın tesbiti. 
7) Şirketin muamelatı umumiyesini tedvir ile mükellef bulu

nan müdür ve meclisi idare azalarına verilecek tahsisatın 
tesbiti znnnında meclisi idareye salahiyet itası. 

8) Ticaret kanununun 323 ncü maddesi mucibince meclisi 
idare azalarına verilecek mezuniyet. 

Esas mukavelenamenin 49 ncu maddesi ihkamma tevfikan he
yeti umum.iye gerek asaleten ve gerek vekaleten asgari 20 hisseye 
malik olan hissedarlardan mürekkeptir. 

Heyeti umumiyenin beher azası asaleten gerekse vekaleten as
gari her 20 hisse için bir reye malik bulunmaktadır. Maamafih 
1 O reyden fazla reyi nefsine cemedemez. 

Reye hakkı olan hissedarlardan işbu alelade içtimaa iştirak 
etmesini arzu eden kimselerin, esas mukavelenamenin 54 üncü 
maddesine tevfikan nihayet gelecek 20 Mart tarihine kadar his
gelerini aşağıda gösterilen yerlere tevdi etmeleri lazımdır. 

Türkiyede : !stanbulda Sirkecide Şirketin idarei merkeziyesi. 
Avuıturyada: Viyanada Oesterreichische Kreditanstalt Wie-

Belçikada 

Franısada 

HoJindada 
lıviçrede 

ner Bankverein. 
: Brükselde N amur sokağında 48 numarada Sos-

yete J eneral dö Beljik Bankası. • 
: Pariste Bulvar dezi tal yen, 16 numarada Milli 

Ticaret ve Sanayi Bankası. 
: Amsterdamda Teixera dö Mattos biraderler. 

Bal'de MM. Speiser, Gutzwiller ve Şsi. 
Bal' de Bank Komersiyal dö Bal; Zurih, Bal, 
Geneve ve St-Gall' dö Kredi Suis. 

Şark Demiryollan 
Türk Anonim Şirketi 

Meclisi İdaresi. 

Daktilo Aranıyor--. 
Bir şirkette çalışmak Uzere bir Türk daktilo bayan isteniliyor. Bil

mesi 18.zımgelen mallı.mat: Türkçe ve İngilizceyi iyi konuşması ve seri 
daktilo ve steno yazabilmesi. Ayrıca Fransızca bilenler ve bundan ev
vel bu gibi işlerde çalışanlar tercih edilir. 

Talip olanların acele olarak tercümei ha.Berile şimdiye kadar nere
lerde çalıştıklarını bildiren mektuplarını posta kutusu 236, Beyoğlu, 

' • adresine göndermeleri • -------

lstanbul Defterdarhğından: . 
Eminönü Çelebi oğlu Alaettin mahallesinin Çiçek pazan Saka 

çeşmesi ve Yenicami sokağında kain eski 1, 3, 5, 5 mükerrer 
7, 9, 11, 1, 3, 5, 5 mükerrer ve 5 mükerrer 39, 41, 43 yeni 50, 1 

52, 56, 58, 3, 5, 7, 9, 33, 1 ila 11 sayılı altında on iki mağazası 
olan Fmdıkhyan ham demekle arif kagir hanın on beş bin elli 
·lira elli kuruş muhammen kıymetli dört bin iki yüzde beş yüz kırk 
hissesi 26/ 3/ 937 Cuma günü saat 14 de peşin para ve kapalı zarf 
usulile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve o/o 5 faizli ha
zine tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini 
yatırarak hazırlıyacakları mühürlü zarfları arttırma saatinden 
bir saat evveline kadar Defterdarlrk Milli Emlak Müdürlüğünde 
müteşekkil satış komisyonuna tevdi eylemeleri. (M.) (1''322) 

lktısat Vekaleti iç t:caret 
urlıum müdür:üğünden: 

'I'ürkiyede Yangın ve Nakliyat Sigorta işlerile çalışmak üzere kanu
ni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan 

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi bu kere müracaatla Edirne ve ha va
lisi acenteliğine şirket namına yangın ve nakliyat sigorta işlerile m~ş
gul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütlin mahkemelerde müd
dei, müddeaaleyh ve üçUncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Aziz 
İşbileni tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin Tef
tiş ve murakabesi hakkındaki 25 Haziran 192i tarihli kanunun hüküm. 
!erine muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

Maliye Vekaletinden : 
1/ 6/ 1937 tarihinden itibaren. tedavül mevkiinden kaldırılacağı 

evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 1 O kuruşluk 
lann 1 Kanunuevvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kal
masının takarrür etmiş olduğu ilan olunur. ( 443) ( 1108) 

Muzik Cihetinden 
En Yüksek mertebeye 

Erm[ştir. 

Pil ve akümülatörle i ş l iyen 

hususi model 

· 12 Ay vade ile Satış 
SAHiBi~iN SESi ve Acentalarında. 
~NKARA: Vehbi Ifoç Ticaret evi. 
>1Y ARIBEKİR: Şerif Yardımcı. 
·oNYA: Ahmed Mucip Dölen. 
tERSt N: Jori Sa tel. 
ALIKESlR: Hüseyin Alganer 
DANA: Ş. Rıza lşçen, Yeni 

mağaza. 

.l\IUGLA: A. Adnan, Elektrik 
fabrikası sahibi. 

SA:\ISUN: C. Celal Özlü • $. Kemal 
Sezen. 

TRABZON: Dedeoğlu ve 
Pulathaneli kardeşler. 

ZONGULDAK: İsmet Ağartan -
Ahmet Yilksel. 

Akay iş:etmesin~en : 
1 - Akay İşletmesinin bir sene zarfında getirteceği kömürle

rinin istanbul'a nakli açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme, 31 Mart 93 7 Çarşamba günü saat 15 de idare 

Merkezinde Şefler Encümeninde yapılacaktır. 
3 - İstekliler 2250 lira muvakkat teminat getirecekler ve iha

lenin kesbi kat'iyet etmesini müteakip bu miktar, bedeli ihale 
üzerinden yüzde 15 şe iblağ edilecektir. . . 

4 - Şartnameyi görmek ve tamamlayıcı malUmat almak ıstı. 
yenlerin her gün idare Levazım Şefliğine müracaatları. (1167) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Beyoğlunda, Feriköyünde eski Bahçe yeni Arpa suyu fabrikası 

sokağında eski 16-18, 9 yeni 23, 25, 23/ 1, 23/ 25, 25/1, 14 sayılı 
beş ev ve bir ahır ve bir dükkanın altı bin altmış altı lira altmış 
yedi kuruş muhammen kıymetli üçte bir hissesi 26/3/937 cuma 

günü saat 14 de peşin para ve kapalı zarf usulile satılacaktır. Sa

tış bedeline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri 

de kabul olunur. Taliplerin o/o yedi buçuk pey akçelerini yatıra
rak hazırhyacaklan mühürlü zarfları arttırma saatinden bir saat 
evveline kadar Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşek. 
kil satış komisyonuna tevdi eylemeleri. (M.) (1323) 

• 

AFYON: lzzet Ozkara. 
BUUSA: Mehmet Hüzmen. 

E8Kt~EH1R : Hasan Alanya • -
İZ:\UR: Artür Vetter. 

ı .. numuRGAZ: Hasan Dalca. 

ANTALYA: Veli Kardeşler ve 

şerikleri. 

ANTEP: Naci ve H. Ahmed Da.i 
kardeşler 

KA YSERt : İsmail ve oğulları 
Cıngıllı 

BANDIR!\IA: Ahm@d ve 
Bahaettin Bereket kardeşler 

A \'Di N: Mehmet Gürer. 
EDİRXE: Muallim Hilmi Atakan 

Çamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince 
tuz değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan in· 
ce sofra tuzları yarımşar ve birer kiloluk paketler ve mutfal; 
tuzları da ( 50) şer kiloluk içi kağıt kaplı çuvallar içinde 
satışa çıkarılmıştır. 

Sofra tuzları (64) ve (128) zer paketi havi sandıklara ko· 
narak ambalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilo· 
su Kabataş ambarında (9,50) ve mutfak tuzlarının beher 
kilosu (5,25) kuruş fiatia satılacaktır. 

Gerek mutfak ve gerek sofra tuzları bir sandık veya bir 
çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz 
fiatma dahil olduğundan müşterilerden aynca sandık veya 
çuv~ bedeli aranmıyacaktır. 

Tuz satıcılarının İnhisarlar İstanbul Başmüdürlilği1 

merkezinde Kabataş ambarına müracaat etmeleri iJan 
olunur. (1184) 

o::>cı.1UU1 . ~nuu:: a:.ııu.. .t. ,.,.. ...... &n.., v ıu uuu uc~ı ı,> o.Lı ıu<1.1 ı; .:ucıı .:. • .;, ..... • 
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Gazetecilik ve Neşriyat Tilr.k Llmltet Şirketi. Basıldığı yer TAN matb9 sJI 


