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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Hatay Düşmanları 
$imdi de tehdit 

Dalavrasına basladı 
Blöf yapmıyorlarmış, 

müfrezeleri iş 
başında hazırmış! 

Ahmet Em1rı YALMAN 

U zun ve çetin bir yoldan bin 
zahmetle ilerledikten 

~~ra, bir çıkmazda olduiunuzu 
rkedince elbette çok kızar•ımz. 
Biri Çlllıııp 161 "8a yolu bir ... 

&.CQ-uue etaeK".-,, QlY~OHll'· 
'-bütün ainirlerinia ayaklanır. 
~ ertler gibi milletlerin de en 
ti ktuğu tey aldanmıt mevkiine 
~tınek, fena neticeler veren aiır 
t .. ı hatayı göz ıöre bir defa daha 
~ar etmektir. 

i Hatay Alevileri 
söylüyor: " Biz 
öz Türküz 1 ,, . 

1 Dost devlet adamının geliş intibaları 

Yali Y• BeleJiye Reisi 
Mu fF/clin Ustüttdoi 

Misafirimiz dün 
am 

Anl<arava gitti 

Üniversitede 
Bir Hadise 

"Kerbel8 lociası,, nı lolcip eclen uıun ve lcon(ı bir Je.,ir için 
ele bir Türle lcaltramonı yülcselmiıli. "Horasanlı Ebô Müslim ,, 
bu büyüle Türle lcaltramanının lcenclisiclir. Yalcıncla "TAN,, sÜ· 
tunlarmcla "Horasanlı . Eb6 Müslim,, in lcon Jalgalorı içinde 
geçen ltayalını merale/o olcuyacahınıı. 

' ~"" 
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Doguda 

CENUP yap~l~cak 
No. 45 

HUDUDUNDA Y.~?1. ışl~r . 
U çuncu umumi mufettış Tah -

Yazan: MÜMTAZ F AiK sin Uzer, dün sabahki eks -

Merkebin na ilan . ile ~;:.:::::~~en::::~::~m~: 
muharririmize şunları söylemiştir: 

t k 1 "- Trabzonda 1,200,000 lira sarfe 1 rn a arı a ras· 1 na derek 250 yataklı bir nümune hasta. 
nesi yapılacaktır. Müfettişlik mer -

1 t 
· kezi Erzurum un baştan başa yeni 

a Ç a 1 n Yerleş 1• r ?. bir şehir haline getirilmesine çalışıl-
maktadır. Erzurum ve Karsın harita 

1h ları alınmıştır. 
. tiyar k~ç~kçı bu çölün yamanı yiın bari! .. Sizin taraftan buraya aİ. Trabzon lisesi yeniden inşa edile-

bır kaptanı ıdı: tın kaçırılır!... cektir. Tahsisat ayrılmıştır. Yazın in 
- Daha. ~oğrusunu istersen dedi, Altın!. Evet bizim taraftan Surl· şası bitirilecektir. Erzurum muallim 

kaçakçılık ıçın en emin şey karşı ta- yeye altın kaçırılıyordu! mektebi binası da bu yıl ikmal oluna 
rafta. eller bulmaktır. Onlar, devri - Bu, kaçakçının memlekete iki kat cak, 4 yerde orta mektep. 2 yerde de 
yele~ ~e tarafta olduklarını ne la- 1ı bir hiyanetidir! çavuş muallim kursu açilac'aktır. 
raf~ gıttıklerini bilirler ve bize haber Eğer bizden öbür taraf~ bir mal 16 şehir ve kasabanın elektrik pro 
venrler. Bu. suretle kolayca hududu kaçırılmış olsa belki onların yaptık. jeleri hazırlanmıştır. İran transit yo. 
geçmek kabıl olur. Fakat asıl bun • ları kaçakçılığın bir kefareti olurdu. lunun noksan kısmı 700 küsur bin 
dan sonra. da müşkülat vardır. Hu • Fakat vaziyet hiç te öyle değildi. Ka lira ile yaptırılıyor. 

Dünkü ihtifal çok hazin oldu 
ve pek çok kimseleri ağlat
tı . Yukariki resimde, Şehit -
likte yapılan merasimi, aşa 
ğıda da hıçkırıklar içinde 
bir kadını görüyorsunuz. 

~l!d~ g~tın. ~ bununla bitmiyor ki, çakçı memlekete kaçak mal sokmak Divrigi _ Erzurum demiryolunda 
ıçende ilerlemek, mallan dağıtmak, la bütün piyasaya vuruyor, hem de geniş faaliyet başlamak Uzeredir. Si 
satmak 18.zım. Büyük şehirlerde ka- üstelik altınları götürüyordu... vas, Erzurum demiryolu 936 eylUlün 
çak istihbarat amirlikleri kuruldu. Altın!.. de Erzuruma varmış olacaktır. İran 
Buralara çok anlayışlı, çok zeki a - Bu kelimeyi aöyletliği zaman ihti· transit yolu için Almanyadan getir -
d~ZD;lar tayin edildi. Bizim işimiz büs yar kaçakçının gözleri parlamıştı: tilen 24 kamyon 12 otobUs Trabzona 
butUn zorlaştı. Kaçak mallan sat- Altın!.. . çıkarılmıştır. Nisan sonunda seyrü . 
mak için bütün bu teşkilatı kademe - Peki dedim, altını kaçırmak ~efere başlanacaktır. Tayyare aefer-
kademe aôamak lazım. Llı.zım am • zor?. Nasıl .götürüyorsunuz?.. ]erinin Tahrana uzaması çok muhte-
ma haddin varsa atla!.. Bir tanesin- - Hayır, dedi, bilakis en kolay meldir. 
den sıyrılsak öteki muhakkak ensen kaçakçılık altın kaçakçılığıdır . .Ma . Doğuda küçük büyük ziraat kombi 
dedir. Mallan elinden çıkarana ka - demki açtın dinle: Biliyorsun ki Tür nalan vapılacaktrr. Mevcut haralar 
dar daima tehlike içindesin. Doğru- kiye Suriye hududu gayet garip çi - tevsi edilecek. Gölede büyük bir ha.
sunu istersen ağam kaçakçılık çok zilmiştir. Bir tarlanın, bii- bahçenin ra kurulacaktır.,, 
zor zena.a.t!.. yansı Suriyooe yansı Türkiyededir. 

- Tabii zor. Beş on kuruşluk bir Türkiye tarafında oturanlar, hergUn 
kar için hayatını tehlikeye koyuyor. "pasavan,, denilen vesikalarla öbür 
sun yazık değil mi? Halbuki namus· tarafa geçebilirler }'e yanlarında mu 
lu bir iş tutsan, rahat rahat para ka ayyen miktarda amele götürebilirler. 
zansan, rahat rahat harcasan olmaz Bu amelelerin huduttaki muayyen 

kapılardan geçmesi lazımdır. Fakat 
kapılar azdır. Ve biribirinden çok U

zaktadır. Ameleler kapıya kadar do
lanmak istemezler. ÇünkU kapıya 
varmak bazan iki saat sürer. Tarla. 
dan geçiverirler. Hem tarlalanndan 
altınları kaldırıp öbür tarafa taş gibi 
fırlatsalar da olur. Çünkü altın öyle 
bir şeydir ki orada hudutta yakalan 
sa kaçak telakki edilemez. Bir ame
lenin bir altını olamaz mı?.. Günde 
kaç tane amele karşıya geçiyor, sen 
gayri tasavvur et!. Fakat teker te _ 
ker altın geçirmenin bir ehemmiyeti 
yok! lş asıl toplu geçirmekte ... O da 
erbap bir kaçakçı için mesele değil! .. 

mı? .. 
- Doğrusun, doğrusun amma alıı; 

kanlık. Kazancı bol! Bir defa da vur 
dun mu adam akıllı vurursun! 

- Evet, bir defa da vuruldun mu 
ndam akıllı vurulursun. Bak kaç ta. 
ne yaram var diyorsun. Ya kurşun
lardan biri sezmez yerine gelseydi.. 

- Gelir, gelirdi o zaman da cavla
ğı çekerdik. Kaçakçılık diyip geçme .. 
Zor iş zor; hiç şimdiki aklım olsa 
yapar mıydım? Bir kaçakçı hayatı -
nm her saatinde tehlikededir. Her -
kesten korunmak, herkesten çekin -
mek mecburiyetindedir. Herkes ka. 
çakçıyı ele verebilir. Arkadaşların 

ihanet eder. Sattığın adam ihanet e
der. Ve hatta rakip firma ihanet e
der. Mesela Halepteki bir mağaza

dan sen yirmi kuruşa bir mal al:r. 
sın. Onu sevkedersin. Halbuki başka 
bir mağaza o malı ancak yirmi beş 

kuruşa vere'bilir. Senin ucuz mal al
dığını duyunca derhal adamları va -
eıtasile karşıya bir ihbar yapabilir. 
İşte o zaman hapı yuttuğunun res -
midir. Onun için şimdi kaçakçılık 
~ok azaldı ya... Eskiden develerle, 
merkep yüklerile yapılırdı. Halouki 
şimdi böyleleri pek kalmadı. "Arka,. 
ya inhisar etti. Sırtta taşıyorlar. Bir 
tehlike sezdiler mi hemen malı bir 
taraia atıyorlar. Üzerlerinde kaçak 
namına bir şey bulunmuyor, bulun. 
mayınca da yakalanamıyor. Hem ü
zerinde de bulunsa ne çıkar, sizin ka 
nunlarınızda eğer birisinin üzerinde 
sıkan mallan 20 lirada naşağı tutar
da ise derhal mahkemeye verilmiyor, 
husust komisyonlara havale olunu
yor. Yakayı kurtarmak daha kolay 
oluyor. 

İhtiyar kaçakçı bu iş1n bUtiln ince
liklerini biliyordu. 

- Na.sıl dedim. Suriyeden bize ka. 
~ak geldiği gibi bizden de oraya ka
ç.ak gidiyor mu? .. 

- Tabii şeytanlık düşününce, hcr
şeyin kolayı bulunur. 

- Türkiyedcn bu tarafa koyunlar 
geçirilir. Bunlar ekseriya altınları 
bu koyunların kuyrukları altına, tüy 
leri içine bağlarlar. Fakat bunlar 
kulplu altınlardır. Beşi biryerde gi
bi... Bu suretle istediğin kadar altın 
geçirebilirsin! .. Hem bu kadar külfe
te de ne lüzum var? Trenle de bu L5 
pek 8.18. ka;bildir Marclinden trene bi
nersin. İstediğin kadar altın alırsın. 
Tren Suriye hududundan geçerken 
altınları kaldırıp atarsın! Olur bi
ter. Hadi diyelim ki herkesin bu ka
dar zahmete girmesine, bilet alması
na filan iktidarı yoktur. O zaman da 
başka çare düşünürler. Bin beş yüz 
türlü hile var. Bir merkebin tırnak -
larile nallarının arası kaç tane alt,ııı 
alır. Hiç hesap ettin mi? .. Altınları 

cebine koyacağın yerde böyle yapsan 
fena mı olur. ~lerkcpler hergün hu -
duttan sürü ile geçerler.. İstediğin 

adar palanlarını vesairesini muaye
ne et ... Hem yirmi merkebin üçüyle 
geçirsen yakalanmak ihtimali o ka _ • dar çok azalır ... 

Sonra kamyonlar işliyor. Bu kam
yonların her tarafını ayn ayn nasıl 
muayeneden geçirirsin?.. Akümüla. 
törlerin içinde bile' altın bulunacağı 
kimin aklına gelir. 

Belediye hu
dudu dışında 
kesilen etler 

girecek 
Belediye hudutlan dışında kesilen 

etlerin fehir sınırları içine sokulma· 
sı yüzünden belediye memurlan ile 
h&lk arasında çıkan ihtililflar kartı
smda Ziraat Veki.leti yeni bir karar 
vermiştir. 

Bu karara göre, mezbaha olmıyan 
yerden mezbaha olan yere ke8llmiş 
olarak getirilecek et ticari maksatla 
naklediliyorsa belediyenin müdaha . 
leye hakkı vardır. Aksi halde ve şah 
si ihtiyaç için getirilen et için bele
diyenin mildahale ve mUsadere hak-
kı yoktur. . 

Etlere vurulacak clamga 
Keçi, manda, malak etlerine yu

kardan aşaği damga vurulduğu tak
dirde, rengi ne olursa olsun koyun 
etinden farkedilmesi güç olduğu için 
belediye yeni bir karar vermiştir. Bu 
etlere bundan sonra yuvarlak ve kır
mızı renkli bir damga vurulacaktır. 
Bu suretle halk iki eti biribirinden 
kolaylıkla ayırt edebilecektir. 

TUrkkuşu 
Filosu 

Ankarada 
Bir müddett.enberi şehrimizde bu

lunmakta olan Türkkuşu umum mu_ 
dürü Zekinin kumandası altındaki 
dördü motörlü ve üçü motörsü-z ol
mak üzere 7 tayyareden mürekkep 
Türk filosu ve Türkkuşu tayyareci_ 
leri dün sabah saat 10.30 da Ankara. 
ya hareket etmişlerdir • 

Şehir Meclısi 
bugün dağıtıyor 

Şehir meclisinin on be, gün uza -
tılmasına rağmen Mart içtima dev -
resi bugün sona ereceğinden meclis 
dün de toplanarak belediyenin 937 
varidat, masraf ve fevkalade bütçe
lerini müzakere ve kabul etmiştir. 

Bütçenin varidat kısmına, hasta
nelere müraca.at edeceklerden alına
cak üçrete mukabil tahmini olarak 
20 bin lira varidat konulmasına Aza
dan lsmail Şevket ve Refik Ahmet 
itiraz etmişlerdir. 

Üç gün evvelki celsede azanın 
hastanelerde alınacak Ucret tarife
sini kabul etmediğini. ücret alınma
sı meclLqçe kabul edilse bile daha e
saa hakkında bir karar vermeden 
biltçedeki bu maddeyi tasvip etme -
nin azayı emrivaki karşısında bıra

kıp zımnen makamın teklifini ka · 
bul etmek demek olacağını ileri sür
mUşlerdir. Bunun üzerine bu madde 
ile Yaridat bütçesi yekununu göste
ren maddenin mlizakere ve kabulü 
tehir edilmiştir. 

Masraf bUtçesinin sıhhiye f B.."llı gö 
rUşUlürken de Zeynep Kamil ve Ha
seki hastanelerine doğum için gelen 
fakir kadınların hastaneden çıkar -
ken çocukhtnnı çıplak olarak alıp 
götürdükleri, çün kil hastaneler tah
sisatında bunlara kundak vermek i
c;in para olmadığı, ileri sUrUlmüş ve 
bu iki hastaneye bu iş için hiç ol • 
mazı:ıa beşer yi.iz lira tahsisat yeril
me~i iı:ıtenmiştir. 

Meclis, bugün toplanacaktır. 

17 • 3 - 937 :::_,:--;::. 

16 Mart şehitleri 
için dün hazin 

bir ihtifal yapıldı 
. 1~ ~art şehitleri için dün Eyüpteki Şehitlikte büyük ve haıiıı 

hır ıhtıfal yapılmıştır. Merasimde binlerce kişi hazır butunnıuş· 
tur. , 

Merasim, saat 15 te Şehir Meclisi Daimi Encümen azatarındaıl 
Av~ Ya~ızın şehir namına söylediği hitabe ile açılmıştır. ..--
Avnı Yagız, hitabesinde 16 Mart 

ehitlerirun aziz hatıralarından hah
.etmiş, uyurken düşman süngüleri 
~arafından §ehit edilen bu kahraman
•.ann dünyanın sonuna kadar bütün 
l'ilrk kalblerinde birer abide olarak 
vatacağıru heyecanlı bir lisanla aöy. 
miştir. 

Bunu, Eminönil Halkevi reisi Agah 

Vekalet 
Tenzilat 
Yapacak 
Denizyolları işletme direktörü SS! 

Sırrının hitabesi takip etmiştir. A • tf 
Zekeriya da lktısat vekaletinin da'"e 

gah Srm, alkışlanan hitabesinde de- Uzerine Anka gitm" ti l]ınuıtl 
· t' Ki raya ış r. 

~ış ır : M U d U r B a y Sadettinle ze • 
"- 16 ) f art 1920 Türk milleti keriyanm bu seyahatleri yeni na\'• 

için unuhılnuyacak tarihlerden lun ve yolcu tarifeler~ meselesile al~· 
1.ı..ı.;u.. • vı,.ı• .... vu- _,._ 1ra.rcı- .ı.-~"Cldır. ır.o .. itA-L-~-.. ........ ••"'t 
ıerimlz harp meydanında dövüşürken f eler üzerinde bir karar vereıı:_eınes 

.. · k~l b" gı tet-değil yatakJannda müsterih bir uy- uzerıne ve a et, la3at yapaca ~ . • 
' .. i lnd ik 00 kikler ve alakadarlardan alacagı ıZS. 

kunun masum ruya."1 ~ e en - hat üzerine tarifeleri kat'i surette kBI 
ğa.zlandılar. Bizim bu tarihe verdiği - rarlaştrracaktır. 
mlz önem, yalnız bunun için değildir Anlaşıldığına göre, Vekalet, eV'·el· 
Öldüren için hlç te ,ereru olmıyan, ce komisyona tarifelerde tenzilat ya· 
bu masum ölüm, mazlum bir millet in pılmasını bildirmiş ,fakat Denizyoıııı: 
tahammülünü Mna erdiren; ona ya.. n erkanının muhtelif itirazları u:e. 
a.ına.k ümit ve c~retinJ veren bir rine tarife komisyonu müşkill vs.t1 • 

ş in yette kalarak tarifeleri tesbitten vsJı 
ueri hamle olmu.c;tur da onun ~ · . t' ş· d' V k"l t nenı·-yol• · geçmış ır. ım ı, e a e " ıı 

İşte 16 l lart 1920, o günün maz - lan· müdür ve işletme mUdUrUnde 
Uim milletine ve onun günahsız efra... bu hususta lazım gelen izahatı alacıı!C 
dına layık görülen bu kanlı hadise ve imkan gördüğü takdirde tarifcle.t'" 
,-eni bir tarihin, mü!';takbel bir za.fe- de tenzilat yapacaktır. 

rin ba§langıeı olmuştur.,. 

Bahoaı•r A/kin'in sözleri Filmciler Tenzilat 
Agah Sımdan sonra, yüksek tahsil 1 cfi(ef 

gençliği namına, edebiyat fakültesin- y apalmasını ste 1 
den Bahadır Alkm söz almış ve çok Şehrimizden Anadolunun muhtelif 
heyecanlı bir hitabe söylemiştir. Ba: şehhlerine sinema filmleri göndef" 

badrr Alkın, "16 Mart f aciasıru" mekte olan filimciler Deniz yollatl il• 
anlattıktan l!onra şehitlere hitap et - resine müracaatla film nakline Jll8Jl• 
miş ve "Türk bayrağı, Türk ufukla - sus tarifelerde tenzilat yapıımasınJ it' 
rında ilelebet dalgalandıkça ~Ukun temişlerdir. Yapılan mtiracaata g6r&ı 
içinde kalmız ve müsterih olunuz ki Türkiyenin en uzak köşelerine on •rtl .. 

yarın yurt için icabında sizin gibi Şe- tuluk filmleri posta İdaresi 125 VC pe 
bit olac:ık, biz oğullarınız, biz kardeş- miryolları idaresi de 80 kuruşa ns~: 
teriniz varız.,, demiştir • }etmektedir. Halbuki DcnizyollaJ'l 6D 

Geçit re!mİ daresi bunları beher kutusunda.Il t1 
Bundan IOnra. a.akeri bando matem ku~ olarak, altı lira nakil ucrtil' 

ha.va.sı çalmı,, bir manga uker ta • almaktadır. Filmciler nakil ucretill,,, 
rafından aziz şehitlerimiz için ha.vaya kutu başına değil, on kutu itib8:1.' e
üçer el a.teş edil · ti B tl i dilmek şartile tamam bir filın ~~~f" 

ınış r. u sure e n - rinden alınmasını ileri sünnekt~ 
hayet bulan ihtüaJden sonra bir kıt'a 

~~ ~-
asker ile mekteplilerin iştirakiyle bir Denizyolları idaresi Tarife k01?~ ti 
resmigeçit yapılmıştır. İhtifal müna- yonıu işini bitirdiğinden bu vazı):. 
sebetiyle İstanbul komutanlığı, be _ lktısat vekaletine bildirecek "~.!:~tJ· 
lediye ve Halk Partisi namına Şehitli dan sonra tarifenin bu kısmı d~ 

- Tabii! diye cevap verdi. Bir ka
çakçı bir taşla iki kuş vurmak ister. 
Hem bu tarafa kaçak, hem öbUr ta
rafa kaçak! .. Sonra geri boş mu dön 
sün? ... 

Bu itiraf garibime gitmişti: 

I<"akat bu işin yine en kolayı mer
keptir. Hududu bir defa atladın mı 
artık altınları çıkarmak bir nalbant 
işidir! 

Türkku~u . tayyarecileri Ye;.ilköy 
hava meydanında, Taayyare Cemi _ 
yeti İstanbul şubesi mUdilrU İsmail 

Hakkı, İstanbul Türkkuşu reisi Nuri, 
ikinci reisi RUştü ve Yeşilköy hava 
kumandanlığı sübaylan tarafından 

uğurlanmışlardır . 
o· M h b M.. k" 1 • ğe çelenkler konmuştur le<:ektir. ~ 

k.~f~:~~f~~~~~~;}~i;; .ITAkVi/.\il~ HA~ - Peki dedim, bizden Suriyeye ne 
kaçırılıyor? 

Mubatabon bir müddet durdu; sus
tu, sonra: 

- Canım ,dedi. Şaka söyledim. Ne 
kaçırılır ki san ki ? .. 

- Ne mi kaçırılır? .. Siz bulursu. 
nuz? •. 

lhtiyar kaçakçı muhavereyi bu· 
fekle dökmekle hata etiğini anlamış 
tı. Fakat sonra herşeyi itiraf etmiye 
karar vermişlere mahsus bir tavır -
la: 

demki actm. dedi, söyliye-

Kesik 
bir kol 

Dün sabah, Şişlide Melô.hat apar -
tımanı kapısı önünde kedi ve köpek 
tarafından didilmekte olan, bir in -

Türkkuşu umumi mildilrü hart'ke
tinden evvel kendisiyle görü~ bir 
muharririmizc demiştir ki : 

11
- İstanbul halkından gördUğU • 

mUz bUyUk alakaya ne kadar t~
kUr etsek azdır. Burası, bi:tJe istikbal 
için çok bUyUk limitler vermektedir. 
Şimdi doğru Ankaraya gidiyoruz ... 

san kolu görülmüş ve zabıta tahkika genç, bu kolu fakillte teşrihhan~in
ta el koymuştur. Tahkikatın daha den aldığını. balkonda bulunduğu sı 
ilk safhalarında Melahat apartımanı rada düşmUş olacağını söylemiş, ya
kiracıları sorguya çekilmiştir. pılan tahkikata ta bu neticeyi vermiş_ 

En üst katta oturan bir tıbbiyeli ı tir. 

itibaren bUtün belediyeler hesabatı-

nm. diğer resmi dairelerde olduğu gi- 17 MART \ 
bi Divanı muhasebat tarafından kon- ÇARŞAMBA 

Bugünkü Hava: DECIŞIK 

trol ve vize edilmesi kararlaştırılmış- Bugün havanın ekseriyetle kapalı ve ya. 
ğrşlı ieçmesi muhtemeldir. Rüzgarlar, şimal 
lı;tikametinden mutedil bir ıüratle esecek
tir. Orta Anadolu ve Akdeniz mrntakaların
da yağış görülmesi ihtimali vardr. 

tır. Bu itibarla Divan azasından Ha. 
lit ve Murakıplardan Ali de tstanbııl 
belediyesine memur edilmişler ve şeh_ 
rimize gelerek işe başlamışlardır. 

BunJar daimi olarak burada kala
caklar ve Divan namına belediye he
saplarını kontrol edeceklerdir. 

Dünkü Hava 
Dün Barometre 762 milimetre, hararet en 

çok 14, en az 5 santicrad olarak kaydedil
miştir. Rüzgirlar ,dcii$İk istikametlerden 
orta kuvvette esmis. hafif vaimur vaimısur. 

3 üncü ay Gün: 31 Kasıın :ıSO 
1355 Hicri 1353 RUl'1f 
Muharrem 4" 4 ?.iat'i 
;üneş; 6,09 - öğle; 12,2

2 

!kindi: 15,4:5 - Akşam: l" ~~ 
Yatsı: 19,48 - lmsak·: -~ 
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Madrid etrafındaki 
harp şimdilik durdu · 

ltaiyamn asilere yar
dımı / ngiliere ve Fran
sa da asabiyet uııandırdı 

Londra, 16 (TAN) - İspanyada 24 saatten- / 
beri muharebe duraklamıştır. Asiler vaziyetleri

ni tahkim ile meşguldürler. Hükumet. asilerin 1 

Japonyanın Yeni Elçisi 1 

yeniden ilerlediklerine dair neşrolunan haberleri ı Yeni Japon elçisi ifimaf namesini fakclime giderken .. 
tekzip ediyor. Hükumet tayyarelerinin, hüku- Ankara, 16 (TAN muhabirinden) - Dün Atatürke itimatna-

met hesabına faydalı birtakım hücumlar yaptığı mesini takdim eden yeni Japon Büyük Elçisi Tos Şişiko Taketomi 

anlaşılmaktadır. bugün saat 16 da Başvekilimiz ismet İnönü tarafından kabul edil-
General Dellano dünkü nutkunda asilerin Korda- miştir. 

v~a mühim bir muvaffakıyet kazandıklarını ve 
burada daha fazla ilerlemek ve cıva madenlerini 
zaptetmek mümkün olacağını söylemiştir. 

Asilerin şimal cephesinde yeni bir taarruza ha-
Aılodrif efrafmclaki lıarp vaıiy efini gösteren lıarifG zırlatmakta olduklan görülüyor. Salamanga karar- • 

Ankarada bir memur 
onbeş metre yüksekten 

sukut ederek öldü 
italya ve Almanya 
Fransız - Sovyet 

pakllnı istemiyor 
b Londra, 16 (A.A.) - İtalya'nm Garp misakı hakkındaki ceva-
l?ıda, Fransız • Sovyct misakına karşı esaslı itirazlar serdedil

~C~t~ olduğu ve bu cevabın mezkur misakı Lokarno sistemi ile 
~bılı telif bulmadığı söylenilmektedir. 

tı l..onctra, 16 (A.A.) - Bir garp pak 1 

1 ~apılma.sı hususundaki müıakere
ı: rnev.zuubahis eden Timea gaze-

. ı, İngiliz hükumetinin Milletler ce 
~Yeti paktından 'tyn olarak böyle 

~··~:ı:;;~~ .. h·~~~iat~~ 
be~ bu. siy~~ hiçbir değifiklik 
iti: lenem.ıyecegmı yazıyor ve diyor 

Musoliniye 
nazarlık 
verdiler 

··~ 'il sa da kendi erkanı harbiye- Roma, 16 (TAN) - Bay Mu.ssolini 
~e l3e!çika erkanı harbiyesi arasın- bugün Bingaziden hareket ederek Ye
lin tesis edilmiş olan temasın idame ni yolun üç yüzüncü kilometresine ka 
>ı., de ısrar etmektedir. Milletler ce- dar vasıl oldu. Burada Kart.acalılar-
~hti . • 
t~- paktının on altıncı maddesı, 1 dan kalma "Sevişenler abidesinin en-
~,..,.. .. 
leke U.ze uğray~ herhan~ bir mem- kazı üurinde kurulan takızaferden 
~ le yardım ıçın askerı kıtaların geçmiş, A vakir kabilesi kendisini kar 
~ .. ka memleketlerden geçmesine §ılamış ve kabile şeyhi "Duçenin e
bu~de edilmesi itibarile bu gün mirlerine inkiyat etmeyi şeref saya 

:tıs~ bir ehemmiyet almak~dır .. " rız,, demiştir. Duçe Ecdabiada fevki. 
ti 8.ris, 16 (A.A.) -- Petıt Parı- li.de heyecanla karşılanmış Arapların 
il eo. gazetesi, hariciye nazırı Delbos reisi "Sizin yuz·· suyu hUnn~tiniz.e yag· 
eael "kb"' "'kl " " d Ma.n ç~. ~ uyu e çısı a~asm ~ya- murlar yağdı. Halbuki uzun .zaman • 
" muzakerelere dair dıyor kı : drnberi kuraklık çekiyorduk d mi 

hı~~sanm bütün gayretlerine tir. Duçe Arap kızlarının "kteb. ~ 
.:.~ Bel . d' b" afl. ' me e ını 
~en çı~a ken 1 ıtar ıgının ziyaret ederken kızlar kendisine bir 
fu ~ ve İngiltere tarafından oldu- nazar boncuğu hediye etmişlerdir. 
,.,,_ gtbı Almanya tarafından da ga • Du 1·n aym 22 sinde R ""'llti ed' . . çen omaya av-
,.,, . ilme& noktaı nazarında ıs d t ed egı· · anlaşılıyor . 
• 'l' etnı ktedir e e<: l.t e .,, 

, 
gahı General Frankonun t_eftişini 
yapmak üzere Madrid cephesme ha
reket ettiğini bildirmektedir. 

VEKALET 
Pariste çıkan Lö Popüler gazetesi 

ne göre, Fransa hükumeti munta
zam İtalyan ordusunun ispanya har. 
bine iştirak etmesindeki vehamete 
İtalyanın nazarı dikkatini celbetmiş
tir. 

Ayni mesele dün Avam kamara. 
smda mevzuubahis olmuş, işçi me
buslar İspanyada yüz bin İtalyan as
kerinin asilere yardım için harbe iş
tirak etmesinden sızlanmışlardır. 

Hariciye müsteşarı gönüllü yasa
fının ihlaline dair maltımatı olma -
dığını ve ademi müdahale komiteei
nin gönüllüleri geri almak meselesi
ni konu,tuğunu anlatmıştır. CebelUt 
tank Boğazına Alman toplannm yer 
lc:.;ıt.irildiğiric dair ııoru1an .suale ce
vaben de buraya bir takım batarya
ların yerleştirildiği , fakat Alman top 
lanna dair malumat bulunmadığını 
söylemiştir. 

H1NT YOLU 
Liberal mebuslardan biri Hint yo

lunun tehlikeye maruz olduğunu söy 
!emiş ise de Lord Kra.nborn vazi 
yetin normal olduğu üzerinde ısrar 
etmiştir. 

!spanya hükumeti Amerikaya da 
müracaat ederek İtalyanların İspan
yaya gönderdiği fırkalardan bahse -
den bir nota vermiştir . 

Ademi müdahale komitesi, ispan
yadaki yabancı gönüllüleri geri al • 
mak meselesile meşguldür. Daha 
!lonra 1.spanyada.n mal yardımları 
kesmek meselesi konuşulacaktır. 

Avrupa ittihadı reisi, Milletler Ce
miyeti sekreterine müracaat ederek 
Pradodaki sanat eserlerinin Cenev
reye naklini istemiştir. 

• 
Ankara. 16 (TAN muhabirinden) - Bugün Ankarada çok feci 

bir kaza oldu. Bizzat şahit olduğum hadiseyi bildiriyorum: 
Saat 14,30 du. Taşhanda heykelin karşısında Meydan Palas 

otelinin en üs katında taraçanın duvarına cllerile asılmış bir adam 
(Can kurtaran yok mu?) diye bağırıyordu. 

Dıvar en az 10-15 metre yüksek - ı 
likte idi. Herkes, hayretle ne oluyor. 
Diye başlarını yukanya kaldır 

dığı bir sırada duvara tutunan a 
dam, kuvvetini kaybetti ve partinin 

Hakimler Kanunu 

Tadil Ediliyor 
bahçesine bütUn ağırlığile düştü. Ankara, 16 (Tan muhabirinden)-

Döryol ağzındaki işaret memuru Adliye Veki.leti, hakimler kanunu • 
otomobillerle arabaları kendi haline nun bazı maddesinin 2 ve 3 numara 
bırakarak ko_ştu. Birka_ç meraklı, lı fıkraları hilkmünü 3 sene uzatmak 
partinin bahçe parmaklığını aşarak için bir kanun projesi hazırlamakta-
kazaya uğnyan şahsın y:ınına gitti- dır. · 
ler. Üzerinde tek bir damla kan bu- 2 numaralı fıkML, Adliyeye intisap 
lunmıyan adamcağız ilk yanına ko- edecek hukuk mezunlarının namzet 
şup gelene karşı mahzunane gözle- lik devresinden istisnalarına, üçUncU 
rini kaldırdı ve o anda öldü. fıkra da ihtisas imtihanının teciline 

Polis ve müddeiumuminin işe el dairdir. 
koymasile tahkikat başladı. Fela -
ketzedenin otelinde ve dairesinde 
yaptığım ar~tırmalar şu neticeyi 
verdi: 

Olen zat, iktisat Vekaleti müter 

cimlerinden Süleyman Namık Diler
dir. 45 yaşındadır. Almanyada uzun 
müdde tahsil etmiştir. Karısı bugün 
Almanyadadır. 13 y~larında bir kızı 
vardır ve bu kız, lstan bulda akraba
larının yanındadır. Kendi halinde bir 
zat olan Namık, bugün hizmetçi Zeh 
ranın getirdiği öğle yemeğini odasm 
da yemiş, sonra taraçaya çıkmış ve 
etrafı seyrederken gözleri kararmış , 
hizmetçi ehra, :yardıma koşmak is 

Yeni Göçmen Köy Ieri 

Ankara, 16 (TAN) - Sivasın Şar 

kışla kazası dahilinde yeniden göQ • 
men köyleri kurulacaktır. 

temişse de muvaffak olamamış, kom 
şu apartımanın dammda bulunan ka 
dınlar bağırmıya başlamışlardır. 
Kuvveti tükenen Namık, külçe halin 
de yere yuvarlanmıştır. 

Amir ve arkada.şlanna kendini sev 
diren Na.mığın ölümü büyük bir te 
essür uyandırmıştır. Namık tedavi 
edilmek üzere şu günlerde lstanbula 
gitmek üzere idi. 

Ah Bulonya Ormanı!? 
Züppelik parayla, pulla değildir 

ya! Sırası gelip te., İstanbulda gezme 
yeri yoktur, demek istiyenlP.r, bunu 
zıt bir mefhumla ifade için: 

- Ah, Bulonya ormanı! ~erede. 
sin! diye söze başlar , .e: 

- Efendim! Pa.rlste Bulonya or • 
manr insanın burnunun dibindedir. 
Bastonunu eline alan, ormanda ge • 
zinebllir. Bizde ise. .• 

Nağmeleriyle bizcleki ağ~.sızlıktan 
şikayet eder. 

Gerçi insan mutlaka ormanda ge. 
zen bir hap·an değilclir, de~ildlr am. 
ma büyük şehirler civannda da or -
mantar bulunma ı sade ~üzelJlk yö -
nünden değil, sıhhat noktasından da 

ılüzumludur. Bu itiz.um da lstanbulda 
\ledelerimiz tarafından daha e\"\'el 
düstinülmüs n ~hrin bir ktte Bo • 
ğ~ "ahill;rl cennet gibi konılarla 
bezendikten başka şehir içinde de. 
necek kadar yakın konılar yapllmış. 
tır. Fakat htz bu konılann ı..,y:metini 
bilml~ değiliz. 

Bir, Bulom·a ormanının nasıl iko. 
nınduğunu, bir de hizdeı..; konılann 
na~ıl muhafa1.a edildiğini anlamak 
için bir dostumun bana J?;önderdiğt 
bir mektuptan §U parçayı aşağıya 

dercediyonım : 
' 'Bir ta.raftan lstanbul civarını a

ğaçlanııya çalışırken diğer taraftan 
senelerce emek ve büyük fedakarl ı k 
larla meydana gelmiş olan dünyanın 
en zengin ve kıymetli bir korusunu 
balta tahribatından kurtaramıyoruz • 
Beykozdaki Abrahaın Paşa k.orusun 
dan bahsetmek istiyorum. 60 sene ev 
vel 100 bin altın lira sarfedilerek 
vücuda geti r i lm i ş olan bu koru ba • 
kımsızlık ve kayıtsızlık yüzünden ha 
rap oldu. Haber aldım ki bu y ı llan • 
mış ağaçlardan yalnız bu sene 4000 
tanesi kesilmiş. lstanbulun en gü • 
zel bir sayfiye yerinde ve dünyanın 
en zengin çam cinslerin in. nad ide 
ağaçlar kolleksiyonunu cimi bir i<o 
rudan yalnız bir senede 4000 ağaç 
kesmek ne demektir bunu siz takdir 
edersiniz. Kanun tek ağaç kesene 
şedit cezalar verirken bir şaheserin 
böyle mahvolmasına nasıl göz yumu 
yorlar?! 

Bu tahripkar hareket karşısında 
orman, ziraat ve belediye kuvvetleri 
hemen harekete geçmeli içinde man 
tar meşesine kadar en nadir ağaçla· 
rı havi bir zengin kolleksiyon olan 
bu emsalsiz koruyu baltalıyanları ce 
zal~ ııdı rmalı deıiil midir?.,. 

Ellmizd«', Beykoz iskelesinden ti~ 
dakika mesaff'de bir cennet var, bu • 
da\,P duruyoruz, dest-nlze!. 

l\lektup sahibi koruda en zenı:;n 
c:am cinsleri bulundu,:'llnu yazmakla 
c;erçi ~.am de\irmek lstiyenlf~rln iştL 
halannr tahrik fltmektedlr amma 
işin de şakaya tahammülü ~·oktur. 

Rf>n kendi hesahnna bu mektubu 
oknvan orman. ziraat ve beledlyt" ma.. 
ka~atmm ·ya l"'l derhal fokzln, ~·ahut 
ta tahribin. öniine g~ecek tedbirler 
alındığını tebliğ edeceğini ummak • 
tayım. 

8. FELEK Oskova, 16 (A.A.) Pravda ------~~~~--~--~----------~~~--~~------~~~~~~~--------~~------------~~----~--~--~---
~etesi. garp paktı hakkında Al· --==-==-===========-
~ flııya ve İtalya tarafından İngil- Bay Ali Çetinkayanın 
tıı:ıte~·e verilen cevapları mevzuubahs 
~rek diyor ki: lsveç Seyahati 

"" ltaJya ve Alman teklifleri ve 
Uörtl Mussolininin 
~! er paktı hakkındaki projeleri, 
~I etıer cemiyetinin filen tasfiyesi- Açtığı Yol: 
ı~ \'e İngiltere ile Fransanın millet-
ı~'nı.iyeti ve karş{lıkh yardım pakt 
hl!- dan doğa.n bütün taahhütleri 
let:n tarata bırakmalarını derpiş ey· 

ekteQJr. 
ltı ~lı:nanya miltecavize karşı her tür 
~ lklU.terek hareket imklnlannı or
lt a~ . kaldmnıı.k suretile kendi icra
~ tçı.n tam bir serbesti istemekte ... 

l1<arşıhklı 
•vıanevralar 

fil~ehire, 16 {A.A.) - lt• lya n 
Y•p'u Libya açıklarında manevra 
de e~•n Mısır ve lngil iı kıta ları 
~old eluanın cenubu ıarkisinde 
·~ ~ birlikte manevrala r icra 

•dedir. 

lialkidikya Y anmadaar 
4.tt Karadan Ayrılıyor 

>._'t'rırı !ta, 16 (Husust) - Hakidikya 
~ bo•d&1rnı karaya bağlryan Kuan '- \:ılı!:~~ kesilmesi ifi üç ay aon 

S inyor Musolininin Libye. 
yi ziyaret etmesine ve o

rada lsl!m hamiliği rolü ile me•
ıuı o lmasına saik .olan ası l sebep 
Libye sahili boyunca uzanan ve 
1200 mil (takriben 2200 kilormıt· 
ro) tutan yolu açmaktır, 

Bu yolun değeri nedir? 

Malüm olduğu üzere ltalya 
Trablusgarbi 1912 de işıaı · etti. 
Fakat 1921 de bile ltalyan hakimi 
yeti Trablusıarp sahillerini aşa • 
mamıştı. Bütün Binıazi isyan ha
linde idi. Memleketin iç tarafları • 
na i•li yen yollar yoktu. Trablus 
şehrinden 100 kilometre ötede 
halk, ltalyaya karfı ayaklanmıf 
vaziyette idi. 

1921 den 1929 senesine kadar 
devam eden tenkil hareketleri, 
Trablusgarp halkını, ltalyan hl. • 
kimiyetine baf eldirdi. Ve müca
hitlerW, son mukavemeti 1929 da 
k ır ıld ı . Bununla beraber dört yı l 

evveline kadar, Binıazi ahalisi, çe 
te muharebeleri yapıyor ve ltal -
yan kuvvetlerile çarpıfmıya devam 
ediyordu. Yolsuzluk, susuzluk, U• 

zun çöl yürüyüşleri ltalyanları fe
na vaziyetlere düşürüyor ve ltıı.1 -
yan askerleri güçlüklerle karşılaş
tıkça en ağır tedbirlere müraca • 
attan çekinmiyorlardı. 

Bütün bu hadiselerin isbat etti· 
ği bir hakikat muvasala güçlüğünü 
yenmek zarureti idi. Libye. en bü
yük kısmı çöl olan bir ülkedir. 
Yalnız bu ülkenin şarkında ve gar 
binde sahil boyunca uzanan iki 
zengin mıntaka vardır. Sirte kör
fezi bunların arasına gerilir ve kör 

fezin etrafını bir küme göçebenin do 
!aştığı çıplak bir saha kaplar. Bu 
yüzden, Trablus ile Bingazi ara • 
sındaki müvasala, pek yakın za
mana kadar, ya deniz veya hava 
yolu ile temin olunuyordu. 

Yolun 

Geçtiği Yerler: 

• talya 1934 te bu iki mrnt'l-
1 kayı bir kara yolu ile bi ri· 

birine kavufturmıya karar verdı. 

Bu yol Mısır hududundan ~ 
1 

lıyacak ve Tuoos hududunda son 
bulacaktı. Bu yol yapılm ıf ve son 
ıürı lerde Sinyor Mussolini tara -
fınd&n açılmıştır. Bu yol sayesin • 

de şimali Afrikada. belki de ilk de 
fa karadan yolculuk yapmak im
kanı tahakkuk etti. 

Bu yola ilk başlandığı zaman, 
Tunus hududunu Trablus ve Mısır 
adaya bağlıyan bir yol bulundu -
ğu gibi Bingazi ile Derne arasında 
da, yol vardı. Fakat Sirte körfe
ıinin etrafın,. çıt-lak saha ile Tob. 
ruk ile Mı~ır hududu arasındaki 
sahada yoldan eser yoktu. Bu me
safeler 813 kilometre tutmakta 
idi. Bunun için 103 milyon liret 
sarf ına karar verilmiş ve neticede 
Nil kıyılarından Atlas Okyanus sa 
hillerine kadar kara.dan seyahat 
imkanı h!sıl olmuştur. 

Fakat bu yolun değeri bundan 
ibaret değildir bu yol, Libye sa • 
hillerinin tahkimini kolaylaştırmış 
ve tahkimat silsilesi arasındaki 
irtibatı sağlamlamıştı r. 

H inc/isfanc/a: 

H indistanın eskiden, dolru • 
dan doğruya 1 ngiltere tara 

fından idare olunan 11 ülkesinde 
yapılan umumi seçimlerde milli
yetçiler kazanmışlar, bilhassa t5 
ülkede kuvvetli elıcseriyetler temin 
etmişlerdi. Fakat Hindistan milli. 

yetçileri lngiltere tarafından ha • 
zırlanan yeni anayasayı, milli dilek 
leri tatminden uzak saydıkları için 
bu yasayı körletmek istiyor ve ça 
lışmalarını bu yolda teksif ediyor· 
lar. Milliyetçiler intihabatı kazan
dıktan sonra r.ıühim bir mesele ile 
kuşılaştılar: iktidar mevkiine geç 
meli mi, geçmemeli mi? 

Dün milli kongrenin idare heyeti 
toplanmış ve milliyetçilerin işba • 
şına geçmelerine karar vermiştir. 
Bilhassa Ciandinin bu kararı ver • 
mek hususunda müessir olduğu bil 
diriliyor. Milli kongrenin reisi o
lan Nehru ise muhalif reyde bulun
muş ve Kanunu Esasiyi yıkmak 

Uzerinde ısrar etmiştir. Nihayet 
hüküınete iştirak kararı verilmiş 

ise de hükumetten, valilerin sal~
hiyetlerini kullanmamaları için söz 
alınması şart olarak koşulmuştur. 

Bu şartın kabul olunup olunmı· 
yacağı henüz belli değildir. 

Fakat Hindistan umumi valisi 
dün söylediği bir nutukta valilerin 
bilhassa fırka menafii fevkinde kal 
malarını tavsiye etmiştir. 

Hindistan bir dönüm noktasın
dadır. Verececi karar Asya tarı • 
hinde bir yeri kazanacaktır. 

Ömer Rııo DOGROL 

Ankara, 16 (TAN muhabirin • 
den) - Nafia Vekilimiz Ali Çetin 
kayanın Kamutayın yaz tatilinde 1s 
veç hUkUmetinin davetine icabet ede. 
ceği haberi tahakkuk etmiştir. Nafia 
Vekili, kalemi mahsus müdürü NejaL 
la bazı umum müdürleri de beraber 
götüre<:ektir. 

Afyon ihracatımız 

inkişaf Gösteriyor 
Ankara, 16 (T A.ı."l) - Bir'kaç gün 

denberi Ankarada bulunan uyuşturu 
cu maddeler inhisarı müdürU Hamza 
Osman bugün tstanbula hareket et· 
tL İnhisar marifetile idare edilen af. 
yon işlerimizin ihracat safhası bu • 
gtinlerde büyük bir inkişaf göster • 
mektedir. 

Yeni Kurslara AlrnacalC 
Çavu,lar 

.. 

Ankara. 16 (TAN) - Ankara mıı 
arif müdürlüğüne bağlı ilk tedrisat 
rniifetth:leri Ankara köylerinden 195 
tane eğitmen seçmiş ve isimlerini 
vekalete bildirmişlerdir. Vekalet. bun 
\R.rdan ~O tanesini kurslara ~önde· 
recektir. 
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·~ahkemelerde 

lki Analı 
Çocuk 

iki analı çocuk davası, iki ıeneC:lenberi iki adat kadını mahkeme
lerde meşgul ediyor. Dün, Aıliye Oçüncü Ceza mahkemesinde 
Fatma Jlhanla Fatma Nezahat davacı ve auçlu olarak yine çocuk 
meselesinden dolayı kartılatacaklardı. 

Sahte 1 
Nüfus kağıdı 

Fatma Nezahatin kocası 
Ali de vardı. Muhakemeden 
sonra Fatma İlhan Fatma 
Nezahate hakaret ettiği için 
hadiseye Adliye polisi el koy. 
muş ve kendilerini Meşhut 

Suçlar Müddeiumumiliğine 
vermiştir. 

Asliye birinci ceza mahkemesinde 

bir sahtekarlık davasına bakıldı. Suç 
lulardan Yalnız Yeranti mahkemeye 
gelmişti. Davacı Nobar, avukatı ile 
beraber da va.ez iskemlesine oturdu. 

Yerantinin iddiasına göre, davact 
~obar 21 senelik kocasıdır. Başka 
hır kadmJa ~ayrimeşru hayat vasa _ 
dıklan ~in kendilerini ceza mahkeme 

Bine vermiştir. Nobar da 21 sene be. 
raber yaşadıı?t Yeranti aleyhine bir 
sahtekarhk davası açmıştır. 

Diyordu ki : 

r - Ben Nobarla evli dcğflim. Ken
disinin Üsküdarda kavdı varken af 
kanunundan istifade ederek hem ya_ 

şnu küçük, ve hem de benimle evli 
göstermek i<;in nUfus nıPmurhırmr 
iğfal ederek sahte bir niifuf> k~<Trdr 
çıkannıs ve henimle de evli olduğunu 
kaydettirmiştir. 

Madam Yeranti bu iddiaya §U ce
vabı verdi: 

Mahkemede Fatma tıhanm kom • 
şusu Halime de suçlu olarak bulunu. 
yordu. Şahitler diıılendi. Fatma 11. 
han bunların yalancı olduklarını, 

dörder lira alarak yalan yere yemin 
ettiklerini, kendisinin Necmiye ve 
Zekiye isminde iki şahidi de bulundu. 
ğunu söyledi . 

Hakim, B. İhsan bunları da clinle
di. Onlar, davacmm kocası Alinin 
Şahit Cemalle Vartamyosa birer li. 
ra teklif ettiğini söylediler. Ha.kim, 
suçun sabit olmadığı neticesine vara. 
rak her iki suçlu hakkında da bera.. 
et karan verdi. 

1ki Fatmalar koridorda yine çatış_ 
tılar. Fakat, dostları tekrar meşhut 
suçlar mahkemesine gitmemeleri için 
onların ağızların. tuttular ve böylece 
adliye biı:ı.asından dışarıya çık.ardı -
lar. 

iki Mahkumiyet 

=--

Mahmut 

Saim Mahkemede 

Dün, asliye üçüncü ceza 
mahkemesinde birçok 

kimseleri dolandırmaktan suç 
lu Mahmut Saimin muhake -
mesine devam edildi. 

Mahmut ~aımJ ayni za • 
manda Ferhat isminde bir 
işçinin de elli lirasını dolan -
dırmaktan suçlu idi. Dün, şa
hitler dinlendi. 

Mahmut Saim bir yaziha.ne 
açmış, işsizlere iş bulacağım. 

Jemiş. Ferhat ta kendisine 50 
lira vermiş. Cünler, aylar geç 
tiği halde iş bulamayınca do 
landırıldığını anlamış! 

Mahmut Saim, yine böyle 
»ir meseleden dolayı mevkuf 
bulunuyordu. Kendisini şöyle 
müdafaa etti: 
"- Ben bir yazi hane aç -

mıştım. Temsil heyetim de 
vardı. Ferhatla bir temsil mu 
kavelesi yaptık. Onun için 
kendisinden elli lira aldım. i
ade edecektim. Fakat vakit 
kalmadı. 

Sonra, Bay reis, ben gaze- • 
telere ilan verdim. Kimin ber 
de alacağı varsa gelsin al -
sın, dedim. Kimse müracaat 
trnedi. Bu gazete de dosya
dadır. Lutfen okutunuz. 

Mahkeme, gelmiyen bir şa 
hidin çağırılnıası içTn muha • 
'<emeyi talik etti. 

Sarhoş Bir Kadın 
Yakalandı 

Sirkecide oturan Şükran isminde 

genç bir kadm evvelki gün akşam 

fazla sarhoş olarak Beyoğlunda do. 

- Bay reis. dedi, beni. bu kocam 
olan Nobar, 21 sene evvel çocukken 

kaçırdı. Ve Tekirdağmda kilisede nL 

kahmıız yapıldı. Tarihi de bugün gibi 

hatımndadır : 

Kararı Verildi 1 laşırken polis tarafından çevrilmiş 
ı ve karakola götürUIUrken de polis. 

1915 senesi ağustosunun 22 inci 
S?UnU.. Fakat, o: "Kanm değildir,, 
diyor • 

Dün ağır ceza mahkemesinde iki ' lere hakaret etmiştir . 
öIUn_ı davası net~celendirilmiştir. Or-1 B e y 0 ğ ı u meşhut suç _ 
taköyde Rızayı öldUren Hasan on se- ı 1ar müddeiumumisi diln Şükranı as • 

ne, Küçükpazarda bakkal !u.eti öldü. ' Jiye birinci ceza mahkemesine gön _ 
ren K8..mil de yedi sene hapse mah - derdi. Mahkeme kararını bugün vere. 
kiım olmuşlardır • cektir • 

---= te jf , 

Suçlu olduğu iddia edilen Yeranti 
nin kızkard~i Seranoşla Ağop ve Ka 
rabet ,gelmemişlerdi Bun1arm eağnl. 
ması için muhakeme talik edildi. 

Katil 
Abdullah, Tevkif Edildi' 

Kadın 

Müstant iklikte 

Kadıköy Halkevinde 
Kadıköy Halkevinden: 

19 mart 1937 cuma akşamı saat 21 
de evimiz salonunda muharrir Bay 

BUTtiN KADINLARIN BEöENECEOt. .. 
BÜTON ERKEKLERİN SEVECEöt. •• 

BiR 

Kadın Yalani 
Her zaman tehlikelidir. Fakat 
bu YALAN, kocasını kurtar
mak için söylenmişse 

LORETrA YOUNG - FRANCHOT TONE 
(Fransızca sözlü) 

YARIN AKŞAMMELEKsinemasrnda 
NEFJS - HEYECANLI ve MOKEMMEL BiR F iLM 

Radyo 
prograııt Bugünkü 

İstanbul: Türle 
Öğle neşriyat$: Saat 12,30. Plak!:ubtclif 

musikisi, 12,50. Havadis. 13.05. ...,. 
plik neşriyatı, 14. Son. ıleri 
Akşam neıriyatı: Saat 17. inkılap de~yur. 

Üniversiteden naklen Yusuf Hikme~. ~ tsf• 
18,30. Pllkla danı musikisi; 19,30 Tur . zo. 
yare kurumu namma Kamran Kaftan.mu· 
Nezihe ve arkadaılan tarafından Turk :Rita 
ıikisi ve hal kşarkılan; 20,30. öme~ ,.e 
tarafından arapça söylev: 20,4S. ~~en ve 
arkadaşları tarafından Türk musıkııri 

8
• 

halk şarkları. Saat ayarı; 21,ıs. Orkes!~sİ 
22,15. Ajanı ve borsa haberleri ve er • 
clinün programı; 22,30. Plakla sololar, ope 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~· ~~· ra ve operd par~~rL 2~ So~ • 
SAVOY 07El 217 

HANS ALBERS 

Fevkalade filmi 

TÜRK 'te görünüz. 

. 6A----- Bu akşam: Bütün İstanbul Halkı •••••-s IJ M ER s :nemasmda 
İlk defa olarak gösterilecek olan ve 

GÜST AV FROEHLJCH ile LIDA BAAROV A 
tarafından harikulade bir surette yaratılan 

Operaclc:ı 
Bir Gece 

1 

Günün program özü 
Senfonik Konserler· 

20,35. Viyana: Yeni •senfonik musikisi; 
22. Roma: Senfonik konser• 
Halil Konserler: ' 

13.10. Bükre,: Eğlenceli pllklar; 17,S~: 
Prac: Hafif musiki; 18. Billtreş: Stüdyo~ i· 
ketrası: ı&,30. Viyana: Brezilyo mıısikF : 
19. Vartova: Reklim konseri· 19. Ber ın· 
Eilenceli hafif ve karışık neşrlyat (soPra:~ 
t~n?r), 19,15. Bredislav: Macar hal~ ınu30. kı~ı; 19,20. B~re,: Romen mus1kisı: 19. ğ: 
Vıyana: Broch un eserlerinden; 20.20. Pra

11
• 

~o:~ konseri: 20,30, Budapeşte: Ç!gan ~ıı· 
sıkısı : .. 20,50 Praı: Stüdyo artisti en ıa;affilfll 

1 

dan rovü. 21.25. Post Pariziycn seslı · 
musikisi: 21.40. Pariı P. T. T. Plak nıus5· 
lciıi; 22 Bertin: Radyo orıkestrası: :?:?.-i: 
Bükreş: Diniku orkestrası; 23,20. Var&.~~! 
Koro konseri; 23,20. Prai: Gece ınusı,.• 
Operalar, Operetrer: 

17. Budapeşte: Pucclnlnin (Turan.dos) 
3
S: 

perası; 18.30. Moslı:ova: Opera naklı: 20. 
Bükreş Verdinin opera uvertiirlerinden · 
Oda Musikisi: 

(Die Stunde der Venuchung) 
emsalsiz filmini görmeğe koşacaktır. Alakabahş orijinal bir 
mevzu - Nefis bir musiki - 22 meşhur artist tarafından oynan
mış tekmil "Rigoletto,, operası - Cidden görülecek bir filmdir. 

Z:.4S. Vareova: Kuartet musikisi; 2s,30· 
Pariı P. T. T.: Oda musikisi (Şarkılı)· 
Resitaller: 

Toroslu Gençler 
Toplanıyor 

Toros Gençler Birliği ~kanlı{;'lll. 

dan: 13-III- 937 tarihinde Halk. 

evi küçük salonunda açacağnn.ız yıl. 

!ık kongreyi salonun müsait olmama. 
8I dolayısiyle tehir etmiştik. Azamı. 
zm 20-ID-937 cumartesi gUnU sa.. 
at 18 de Eminönü Halkevi büyük 
salonuna ,gelmelerini dileriz. 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI 

~ij
llllll\J\111\11' Bu ;:;~":ıa saat 

~'ıll ... 11\11\ O M 1 T 

1 
Yazan: HANRY 

111111111 
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BerniBtein 
Türt<ı.ic::.Yt: çeviren: Halit Fahri 

~o· ıs.ıs. Roma; Sarkr ve piyano; JS,30. 
mo: Şarkılar; 21,35. Bükre$: Piyano, kem;:. 
(•onatlar), 21,SO. Berlin: Yeni earkılar.ına: 
V~r,ova: Chopen musikisi; 23,20. :Ro 
Çıter lleeti musikisi. 

Eminönü Kızılay içtimaı Dans Musikisi: 
s VI· Kızılay Enünönü Kazası tela.re 21.45. Breslau, 22,40. BudapC$te. 2z.s. · rıa-

Jleyetinden: Kızılay Eminönü kaza. "'1a: 23.30. Berlin, Hambur~. 23,30. Vıra 

srnm senelik umumi meclisi 20 Mart K O N F E R A N S 
937 tarihine rastlıyan cumartesi gü • Şişli Halke\inden: 18 Mart pe.,enı 
nil saat 14 te Dördüncü Vakıf Ha. be günU akşamı saat 21 de evinıfr,de 
nında Ticaret Odası salonunda topla. Bay Abidin Daver tarafından Çanıı.lt· 
nacaktır . kale hakkında bir konferans verile " 

Kaza mıntakasmda kayıtlı Kızılay cektir • 
azasının tC§rifleri rica olunur Bundan başka Tilrk musildsfnde11 

---------- ve garp musikisinden seçilmiş pary3 

Balıkesircle Mithatpaşa Mektebi larla birer konser de verilecekti!· 
&lıkASir. - fi\ .,..,,"' .. ,,.. ... ı ı..ı .. :u..... '"""•'"·-- c ................ 

gın neticesinde harap olup yalnız 

duvarltırı kalan:: Mithat Paşa oku!u 
yeni baştan yapılmr, ve resmi küşa. 
dı icra olunmuştur. 

YEN, NESRIVAT 

'I'AN 
ABONE BEDELi 

Tilrkiye Ecnebi 

1400 Kre. 1 Sene 2800 Krf. Evvelki gece Ze)Tekte ortağı Veli. 
yi öldüren ve kansını yaralıyan Ab. 
dullah hakkındaki tahkikat dün ik
mal edilmiş ve yedinci istintak Mkim 
li3ine verilmiştir. İstintak hMriml de 
mevkufiyetin devamına karar ver _ 
miştir. 

Müddeti.ımumilik, geçenlerde met -

resi İs.maili öldüren Nedime hakkın. 

daki tahkikatı derinleştirmiye lüzum 
gÖ.stennişti. Dün, tahkl~atmı ikmal 
etmiş ve suçlu kadını evrakile beraber 
istintak hakimliğine vermiştir. 

M. Turhan Tan tarafından <Sarayda Bu ak~am saat 

Halk Bilgisi Haberleri - Eminönü 
halkevi dil, tarih ve edebiyat şube8i 
taraf mdan her ay çıkanlmakta olan 
(Halk bilgisi haberleri) nin 65 inci sa
yısı çıkmıştır. Bu sayıda: 

750 .. 6 A1 1500 ,. 
400 .. 3 .. ., 800 "' 

Akşam !stanbulun Ustüne ağır, ağır indi 
Yuvarlak ve kabank kapaklı laf hokkaların ya. 

nma dik, dik konulmuş kalemleri hatırlatan min&· 
relerin tepelerinde beyaz ve penbe Janjanlı bulut
lar var. Güneş batmış amma, lstanbulu sabahtanb&
rt bir vapurun makine d&ire&ne çevirmiş olan sıcak 
bir parça eksilmedi. 

En hafü bir rüzgar bile esmiyor, tirşe rengi de. 
11izin sathı bir gergefe sımsıkı gerilmiş bir ipek pa,.. 
ça:ııı gibi dümdüz hiç bir kı~ığı yok. Bu tirşenin 
üstündeki yer, yer, açıklı koyulu pembeler, turuncu 
ve kavuniçi gölgeler sanki ipek işlemeler .. 

* • * 
Nazlı, biçimleri bozulmu.ş, ökçesiz iskarpinlerini 

yere vura, vura ve tıpkı oynıyan bir mahalle çocu
ğu gibi yürüdükçe ayaklariyle sokak tozlannı etra
fa savura, savura ilerliyor. 

Vücudu ayakta duramıyacak kadar yorgun oldu. 
ğu halde daha ta Edirnekapıya kadar yürüyecek. 

BugUn hava çok sıcaktr. Nazlı bir parça kuru ek. 
mek yedi. lşi de sabah beşten akşam yediye kadar 
sürdü. 

Gideceği yolu dUşUndükçe çarmıhını sırtında taşı
yan tir lsa gibi bütün vücudu dehşetle titriyor ve 
dizleri hemen orada bUkUIUp kıvrılacak gibi adeta. 
kesiliyor. 

Esasen o bu yorgunluğu; Emine atölyeden çıktı
ğı zaman; birdenbire bUtiln azalannda hissetti. E. 
minenin işlemiyen tezgilıına baktıkça Nazlının ben. 
liğine, benliğinin en kuytu, en karanlık bir noktası -
na bUtUn hayatiyetini, bUtUn enerjisini kemiren bir 
bezginlik mikrobu musallat oldu. Oraınnı hala ke
miriyor. 

Artık onun yUzUnUn şafağı hatırlatan pembeliği 

kalmadı. Açlıktan, yorgunluktan kurumuş dudakla. 
rı art.ık körpe bir kiraz renginde ve körpe bir kirı:ı.z 
sertliğinde değil.. Şimdi onların rengi de gölgede 
açılmış lbir gül gibi solgun ve kurak bir toprak gibi 
~atlak, çatlak .. Sabahleyin genç bir servi gibi dik 
duran vücudu, desteği alınını~ körpe bir fidan gibi 
bUkUldü. 

On sekiz yaşında.. On sekiz Ya.tında amma artık 
omuzlarını dik tutamıyor. 

Gözleri blle sabahki gözleri değil.. Onlar da de. 
· tiler. Sabahleyin bu gözler yıldızı bol karanlık bir 

kadınların rolU) adlı bir konferans ve 20.30 da 150 " 1 Ay 300 " 
rilecektir. Konferanstan sonra Bayan SAZCAZ Milletleraruı Posta ittihadına 
Fulya ve Bay lskender Ardan tara- GündUz 14 te 
fından bir konser verilecektir. Herkes Çocuk tiyatrosu 
gelebilir. OOCANLA SELMA 

Dr. A. Süheyl Unver, Naki Tezel, 
Naci Yüngül, O. Bahadırhoğlu gibi 
tanınmış imzaların yazılan vardır. 

dahil otmıyan memleketler için 
30 • 16 • 9 • 3.5 liradır. ................. -
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geceye benziyorlardı ve böyle bir gece gibi içlerinde 
bin bir ihtimalin, lbin bir zevkin, bin i'ir günahın 
vadini taşıyorlardı. Halbuki şimdi bu 1 ızlerin için
de ışıksız bir zindanın yırtılmaz karanlıkları var. 

* • * 
BütUn iş arkadaşlarından birer, birer ayrıldılar. 

Geniş tramvay caddesinde Nazlı önde, Sabriye ar -
kada yürüyorlar. 

Sabriye: Nazlmm keyfinin yerinde olmadığını gö· 
rUyor, hem onun için, hem de yo~nluktan konuş. 
muyor, susuyor. Kısa ve şişman bacaklannı müm -
kiin olduğu kadar geniş adımlarla açarak, onun ge
niş ve :zahmetsiz açılan adımlarına yetişmiye gayret 
ediyor. 

Evet, bir buhar banyosu gibi yorucu olan bu ın· 
cak, Sabriyeyi de ha.rap etti. O da tıpkı Nazlının 
halinde. 

Fabrika kapısınm önünde manavın çırağı, köşe 
başında da mürettip Salih bekliyordu. Amma Nazlı ne 
ona, ne de ötekine baktı. Sabriye de Nazlının pc • 
şinde koşan erkeklerin, Nazlıdan hiç ayrılmadı~ 
için; hep kendisiyle meşgul olduklarını zannettiği 
halde o da bu akşam bu delikanlılara bakmadı. Ba. 
kamadı. Bakmıya heves bulmadı. O da atölyeden E
mine çağrılıp ta bir daha dönmediğindenberi içinde 
korkuya benziyen bir hoşnutsuzluk duyuyor. 

Nazlının içinde bazan bir ürkeklik gibi titriyen 
hissi, ibazan büyük bir isyanın dalgaları gibi kuvvet
li oluyor. O makinenin başında çalışırken: bütün gün 
babasını dUşündil. Dün geceyi, dün geceki küfürleri. 

Ve ne ile meşgul olursa olsun, kiminle konuşul'8& 
konuşsun daima beyninin bir noktası Nazlıya sab • 
nnı tüketen, Uıen bir inatla mütemadiyen bu suali 
sordu: 

"Neden bugün işe geldin?.,, 
Of ne sıcak!!! 
Nazlının gözleri önUnde bir deniz kenarı canlanı

yor. 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Denizden !tşlurmışa. benziyen bu şehirde, Nazlı 

denize, denizden fersah, fersah uzaklarda oturanla
rın duymıyacağı kadar büyük bir hasret hissediyor. 

Nazlı yürürken başını sol tarafa çeviriyor ve yan
gının boş bıraktığı arsalann üstünden Marmaraya 
bakıyor. ı ... 4 

Demin tirşe renginde olan bu deniz, şimdi hemen, 
hemen sahillere kadar gilnün son kızıllığile boyan • 
mış. 

Bu deniz, ~imdi muhakkak ki, taze akmış bir gü -
vercin kanı gibi ılıktır, amma yemyeşil kalmış olan 
kıyılar sık dallarından güneş sızmıyan bir korunun 
loşluğundaki mağara serinliğinde olmalı. 

VUcudü kuvvetli blr istekle titriyor. Açık gUmUı,U, 
beyaz gibi gümüşü ve yumuf&k, avuçta eriyen tozlar 
gibi yumuşak kumlara yatmak istiyor. . 

Kumlara yatmak tam suyun başladığı ve kumun 
bittiği yere yatmak, sonra yavq, yavaş parmakla -
nnı kolunu ayaklannı boynunu ve bütün gövdesini 
serinliğin hazzini yudum, yudum tadarak suya dal
dırabilmek .. 

Deniz nekadar yakın! .• 
Deniz ne kadar uzak! .. 
Nazlı erişilemiyen şeylere karşı duyulan kinle 

gözlerini denlzden ayınp yürüyor. 
Sabriye hiçbir şeye bakmıyor, hiçbir şey düşün • 

müyor. Onun içi tamnmile boşalmış gibi., Şuursuz, 
tıpkı bir otomat gibi, hiçbir şeyle meşgul olmadan 
hiçbir şey görmeden yürüyor, bir ,ey işitmiyor. 

Hatta. arkasından gelen tramvayın sesini bile işitmi
yor: 

"Bir sa.ğll' olacak,, diye du,unen vatma.n mUtema.
diyen ça.n çalıyor. Ve nihayet bir a.n kendine gelen 
Sabriye can korkmıile kenara 8ıçrıyor, 

- Hey, hey. Sağır mısın be! 
- Hay Allah canını alsm. Hay gözUn çık!!m herif. 

Ayol az kaldı c;iğniyordu beni. 
Ve 11onra daima mUn11if olan tabiatinin tel!irile: 

- Herifte de kabahat yok ya! duymadım geldiği· 
ni .. Kulaklarımda bili motörün uğultusu var. 

Nazlı birinci defa olarak başını ona doğru çeviri• 
yor ve: 

- Bu aptallık sende iken bir gUn muhakkak bit 
kazada gebereceksin, diye bağırıyor. 

t;ebennek! Orada tramvay yollarında geberJnek. 
Acıyan yorgun mafsalların sızısını dindirmek ister 
gibi.Vücudün üstünden uğarak geçen ağır bir tranı• 
vay arabası altında can vermek! 

Neden Nazlı biran için böyle bir ölilmü hoş bulut 
gibi oldu? 

Olmek. Yokolmak. Yokolmak, komşunun bahçe• 
sindeki sıska horosla beraber uyanmamak; bir daha 
ayaklarına fU çanğa dönmüş iskarpinleri geçirme • 
mek, huysuz kaynanalar gibi durmadan homurda • 
nan makinelerin karşısına bir daha geçmemek. 

Ölmek! 
Bir a.n gözlerini yumuyor: Ölmek! 
Oh hayır! Hayır! Nazlı ölmek değil kurtulmak i5" 

tiyor. 
Evet ölmek değil, yaşamak istiyor, yaJJamak! 
Hayatın tadını çıkar~rak yaşamak, güneş altında.. 

deniz üstünde yaşamak. Süslenerek, eğlenerek, gil· 
lerek, çoşarak severek, sevilerek yaşamak .• 

Başını yine 8ola çeviriyor ve sanki denizi gözlerile 
içmek, kızıllık ve maviliklerini gözlerinden içine a· 
krtmak istiyor • 

Denizin hasreti tıpkı bir gurbet acısı gibi, bir dal" 
ga gibi kalbini titretiyor: 

- Of Nazlı. Öyle yoruldum ki .. Bugün yol bir tilt-
lli bitmiyor • 

1 - Evet, bugün bir şey bitmiyor. 1ş bitmiyor, yo 
bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. 

!çini c;ekiyor ve nereden aklına geldiğini bilmedell 
dudaklarında.n fU kelimeler dökillüyor: '~ 

- Zavallı Emine. 
- Mahvoldu kız! 
Eski taht& evleri, mUthi.ş bir hümmanm nöbetf 

gibi cayır, cayır ya.kını, olan mcaktan bUtUn gill1 
bunalmıt olanlar. güneş çeklllr çekilmez hep sokıı.lt• 
lara tırlamr la.r. Edimekapıya doğru giden bulvarı: 
iki tarafmda kaldırımlara otunnu11 8fyah ça.rşatlı. Jc 
yu renk yeldirmeli kadınlarla yan çıplak çoculdat 

(Arkası var) 

'tr 
f e 
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T'AN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
't Ahmet Emin YALMAN 

ki ~N'ın hedefi: Haberde, fi· 
ru' e, her şeyde temiz, dü· 
R~t, aarnimi olmak, kariin 
,eteıi olnuya çalıtmaktır. 

~ MESELELERll 

rabıus Kadısının 
fe~ası 
l't &lllsolinJ Trablwıta dolatrrken, o. 
Jr._rnlialtiınanıanm temsil eden kadı, 
~-- ~lka.rak Duçmbı elini öpü.. )'ot l'e: 

~ lJJu Duçe, diyor, mukaddM mL 
ı._, ılya.retinhlıı hat.ırası her Trab. 
ı.ı, 11Janı. kalbinde menkuf kalacak • 

ta.:~ lllhi iradenin ..a.k blr vuı. 
~~ D Ü D y a D I D ıulh 
--.. lbUaaıemett, refaha kaVllf. 
lb1'9 llzbı eltnlzdedlr. 400 milyon 
~thnan lslimlyete karlı g&terdl. 
ltt ~ecclihe ka~ı slRJ çe\Tilnılş • 
~fıpsl de size minnetlerini suna • 

~Jı · Duanumı Allah tarafmdan 
-._ Unu \'e slzln \'Uifenlzi yapma • 
l1a. itba önuiinüziin uı.amumı iste • .. 
~ lllraı da.ha g&yTet etıwyml~. kadı 
~ Duçe namına Trablus camile. 

~ okutaeak, onu hallfe llln 

)' Soft.aıar ve vobazlar her vakit, her 
'-'de ecnebi btilMmm ileti ve vaaı. 
~ Obnu~Jardır. DUn cihat için fet\-a 
~ ~ı efendi. ştmdl fatihini ka.r. 
~ için fot\·a v~ ('ekin. 
k:~ kadar mftlfaat dU~tt ve 
~l'l!llzdlr,. 

tı ~ mllletlerln en bUyü'k f ellke. 
~ ~Jannda onlara afyon veren, fa. 
~~ eUerint öpen, ve kendilerinde 
;"~ lsl&mlar namına ..öz M>ylemek 
~fet\-a \'ermek hakkını görM bu 
..._ il &el'l!lerl yobazlann bulunuşu • 
~ İsllın mllletler:I bu yobazlann 
'~~!J .. kurtulmadıkea lstikllllerine 

· ~ıya~lardrr. 

~•ktepsiz çocuk 
kCllnuyacak 

O.. &enedlr ayni sözü lşlttyonız: 
lb'lfet sene viliyet, İstanbulda ve 
~akatınde mektepsiz ~uk bırak. 
ile 'cağını Ui.n eder. Faka.t her se • 
~ 'Yni \'&adin teJnım, bir eene ev\'el 
~lileo vadin tutulmadıJ?mı, daha 
~ fl'uau tutula.madığou göst.eren bir 
te~. 
~Yale kapılmıyalnn. ,·uayethı 
"- P adedini arttırmak, sokaklar. 
~ ~ktepstz QOCUk brrakmamaık için 
~ "1 geldiği kadar çalJJtlğmı ka. 
~Yonız. İstanbul mektep bakı. 
tb. belki de Türkiyenhı en zen. 

Yeridir • 
tı..~.~ daha uzun müddet lstan 
~ da mektepsiz çocuklarla ka.rlp. 

h~a ma.hkfimm.. Çünkü ~le 
~~ nıeıctep açma meeelesl değil • 

-cıkamları: belciğati 
ltı G~ 935-86 ders ~~de Şf'
hı tltl'de orlm~'U'I t.alf'he mlkta.n 280 
~en 308 bine ~ıkmrşhr. Buna mu. 

11 il ~hlrlerdekl muallim u.ymı yal. 
t.ı.~.13 kişi a.rtmşt11'. Artan 20 bin 
~Ye k~ 13 öğretmen. 
~~eık ki memlekette bir muallbn 
taı.~ var. Mektepleri açabllirlz, 
~ .. okutacak unsur bulamazsak, 
""~lıı faydası kalır nu ! 

btt l\q hakikat köyler için daha bttyilk 
lt·· f~ şeklinde tecelli etmektedir. 
"-
0YI~ talebe sa.ymı 23 bin art. 

e~· faJcat muallim miktan 6960 tan 
~ l e htmh;ttr. Demek ki köy için 
~litn bulmak bütün bütün güçl~

bı~tlr • 

.._~n~ için QO<mkhtn mf'lkt.f!JW'l:r: ht. 
ta~IQU( lstftnf!lllf'M lvl bir armdur, 

11~'\lt.t tahaldmk kahtnyetfnl e:ö:r.öntt. 
«o~la.ra.k ortaya iddia atmak daha 
'-. olur • 

~İt Çocuğun Feci ölümü 
l:f~ t'toı - Tereke Haliller köyünde 
~.-!in Cenez oğlunun 3 yaşmd3 ki 
~k~ Refet ,eline geçirdiği bir • 1 -

--ıh 8ofada ovnarken merdivenden 
ltraı- .~varla~mı~. bıçak başına b-

1{ Olın" tU uş r. 

T A ~ ======-================================================= 
ı········································ ..... ········································ı 

1 arihten Sayfalar i 
................................................................................... ! 

~stanblYl~lYln a~t-u 
·Altın dolu 
hazineler 
saklıdır · 
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Yazan: 
Hakkı 

İbrahim 
Konyalı 

••••••••••••• 1 ••••• 
......... 

1 AN sekreteri Tahir Şükrü bana çoktan. 
beri söyler: 

İstanbulun altı, altm dolu r Bunu bir yazma 
mevzu yapsana .. 

• •••••••• 

miln kaldırılmasını istiyorlar. Bun 
lar İstanbul sahillerinde ve iske • 
lelerinde altın ve gümüş toplrya • 
rak zenberek dedikleri körüklü 
potalarda erittikten sonra darpha 
ne mukataacılanna getiriyorlar 
ve satıyorlarmış. İfraz mukataa. 
cıları kuyumculardan ve çarşı ka 1. 
cılarmdan altın ve gilmUşU fazla 
fiyatlarla satın aldık.lan halde a. 
rayıcı esnafına çok az fiyat teklif 
ediyorlarmış. Şimdi bu şikayeti 

esnafın ağzından okuyalım : 

M erhanıetlu! Bu kulları asitanei saa
dette iskelelerde ve derya kenar· 
larında arayıcılık edip zenberekte 
tathir ve kal eylediğimiz zerüse 
nıi ötedenberi darphanei aınirede 
ifraz mukataası mutasarrıfı o • 

mürahimi aliyyelerinden mercu -
dur ki, bu kulları tarafından ve
rilen halisül!yar damgaya ielir 
sem götürdüğümüzde kalci esna 
fına veregeldikleri pahadan nok
sanına vermemeleri babında kai· 
demiz darphanei &.mire defterle
rinden derkenar ve darphanei 
amire nazırı efendi hazretleri il~ 
mile nizama raptolunmak babın· 
da eınrüferınan devletlO, merha
metlô sultanını hazretlerinindir. 

Bende: Arayıcı esnafı 

D evlet. padişahların israfı 
yUziinden parasızlık buh. 

ranı içinde kıvranıyordu. Arayıcı. 
ları tutmak ve onların faaliyetleri. 
ni teşvik etmek için İstanbul sahil
lerinden topladıkları altın ve gü. 
müş madenlerini evvelce konulan 

yüksek narh üze

rin~en almanın 
Darphanenin men 

faatine uygun ol
duğu arzıhaldeki 

şu dcrkenarla bU-
diriliyordu: 

Ben yazılarnnı tarihin bize kadar gelebilen 
vesikalarına dayanarak hazırladığun için bu 
teklife müsbet cevap verememiştim. Filhakika, 
bugünkü sınırlanmızın çerçevelediği topraklar 
birçok medeniyetlerin anası ve kaynağı olmuş
tur. Topraklarnmzm her kanşmda tarihin bir 
yadigarına ve izine rastlamak mümkündür. 
Topraklamnızın üstü kadar altı da zengindir. 
Eti, Fricya, Likya, Lidya, tyonya, Bizans, Sel. 
çuk, Osman Oğullan daha başka Türk siyasi 
teşekküllerinin yaşattıkları medeniyet eserleri
nin yeraltında kalanları herhalde üstündekile
rinden çok fazladır. 

(ilamı ve şuru
tu mucibince ka
leminden müek • 
kiden emrişerif 
tahrir ve fiına -
baad nıügayiri şu 
rut ve nizam a
rayıcı esnafı ta
rafından bazı teın 

vihatla talep ve 
Temelleri affmc/a altm hazineleri bu luncluğu rivayetleri as1rlarclanberi tasaddiye içtisar 
devam eden Bizans1n meıhur Jüsti nyen saraymm bugünkü harabesi ederleri olursa 

B ir çok akınların, medeniyet. 
lerin geçit yerinde bulunan 

İstanbul da, altında pek çok zengin 
hazineler saklar. İstanbul.da derin. 
vu.ruJa.n her kamıanm ucuna top. 
.. o.le .Altrn~o ltJ"•Vo"' hi .. ft'IM• .. ;>'•t 

Bapekllete bağlı olan İstanbul lanlara vakit ve hale göre mUna- ol makulelerin tacizleri darphanei 
hazinei evrakında ve darphane sip olan pahaslle füruht edegelip imirenin münafii maslahatı ol • 
serisi içinde 194 numaraya kayıtlı koltuğa ve taşra mahallere bir makla indelhükkam aınel ve iti-
ve 19 Zilhicce 1187 tarihlidir. Bu; dirhem zerüsem füruht etmeyip bar olunmayıp ol makuleler ikti-
ÜQl.incü Mustafanın sadrazamına ancak darphanei aınire ifrazcıla- zasına göre tedip ile nizam ve şü-
fl"•Y1"' ı:uınafı tarafu1/lııı:t verilen rına veregeldJ..iimizden şimdi simi ruta ha'Jel ~elmemeleri suretleri 
bir 'iklyet arzrhalidir. Arzihal. safi taşrada ziyade paha ile fü. emrişerife derç ve tazmin ile tas. 
de sadrazamın ve Darphane Emi. ruht olunurken bu fıkara kulla • tir oluna.] 
ninin kenar yazılan da vardrr. Es. rının zerüsemleriınize noksan pa Bu şikayet arzıhalinin bir köşesi 
naf, Bllltanlarm. darphanenin başı. ha teklifi ile rencide ve çarşı kkl· de 19 Zilhicce 1187 tarih ve Darp 
na musallat ettiği (mukataa) mu. cilerine verdikleri paha misillO ane emini Mehmet İzzet mühürlü 
tuamflarmdan gördükleri zul • vermeyip gadr murat etmelerile bir narh derkenan yazllnuıtır. 

Okuyuco.o 
Mektupları 

Bir MahalJe, Yangın T ehlikeai 
Kartıaında .• 

Dcfterdarda oturan bir okuyucu
muz bize müracaat ederek şu şika.. 
yette bulundu: 

"Defterdarda Çömlekçilerde bir a. 
teş tuğla fabrikası vardır. Bu fabri. 
ka, ahşap evlerin sık bulunduğu bir 
mahallenin göbeğindedir. İki gün ev
vel fabrikadan çıkan bir yangın, bi. 
na kısmen yandıktan sonra söndürü 
lebilmiş, fakat, bütün mahalel ciddi 
bir tehlike geçirmiştir. Bu civarda o. 
turanlann müteaddit müracaatları. 

na rağmen fabrikanın müsait bir ye
re nakli henüz mümkün olamama • 
mıştır. Son hadise, bu meselenin e -
hemmiyetle nazarı itibara alınması 

lüzumunu bir kere daha ve yakinen 
hissetirmiş bulunuyor. Alakadarla • 
rm nazan dikkatini cclbetmenizi ri
ca ederiz.,, 

• 
Bir Okuyucunun Dileği 

İmzasının mahfuz tutulmasını is. 
tiyen bir kariimiz, lstan bul postane
sinin 639 makbuz numarasına kayıt· 
1ı ve açık imzasile adresini havi bir 
mektubu 1-12-936 tarihinde KUL 
tür Bakanlığına gönderdiğini, bu 
mektupta '.biricik olan bir mUesse. 
senin ıslahı ve buradaki Türk çocuk
larının hayatı kurtarılması., için ma. 
ruzatta bulunduğunu, fakat henüz 
cevap gelmediği gibi kendisinden iza 
hat ta istenilmediğini söyliyerek na
zan dikkati celbetmemizi rica etmek 
ted.ir. 

• 
Bir Otücüye Cevap 

Bursada Kocaalioğlu sokakta 
23 numarada Salih Sargut'a: 

"- Cazetemize karşı gösterdiii· 
niz alakaya müteşekkiriz. Sorduğu • 
nuz muharrir arkadaşın bundan son 
ra yine (TAN) sütunlarında güzel 
hikayelerini okuyacaksınız .. 1 

Sinemacılığa Ait Kitaplar 
Adapaza.rmda Park sinemasında 

makinist muavini Ahmedc: 
"- Aradığınız kitapları lstanbul 

kUtüpanelerinde bulabileceğinizi zan 
nediyoruz. Bu hususta resmi kU • 
tüpane memurlarına birer mektup
la müracaat etmenf% 'faydalı olacağı 
gibi, eski hususi kütüpanelere de 
baş vurmanız, sizin işinize yarayacaı< 
bazı eserlerle karşılaştırabilir. Ala • 
kanıza müteşekkiriz.,, 

izcri cevap verir. lngiıtereli profe. 
sör Bak.ster, Araata eokağmdaki 
zengin mozayıkla.n bulmak için 
hiç zahmet çekmedi, bir kaç ame. 
le ile işe başladığı ilk gün, muhte. 
şeın bir hazinenin tılsnnıı ip ucu. 
nu tutuverdi. lstanbulun altında 
üstündekileri Kanın kadar r.engin 
yapacak hazineler uyuyor. MUm. 
kün olsa da Teodoe ıurla.nnm ku. 
cakladığı İstanbul topraklannm 
dört. b~ metrelik sathı elekten 
geçirilse, eminim ki tel eleğin ö. 
nünde tonlarca altm, gümüş, plL 
tin elektron gibi kıymetli maden. 
ler toplanır • 

Kafa Sporu için •• 
I
• stanbulu Uç tarafmdan ke. 

miren dalgalann dişleri a.. 
ra.smdan bir çok kryınetJi sikkeler 
ve kurşun mUhUrler alınabilir • 

Lodos dal~alanndan ıonra A. 
hırkapı, Çatladıkapı sahillerinde 
birçok tarihi paralar bulunurdu. 
Benim para. kolleksiyanumda bu 
sahilde«i a.rayıcılardan satm aldı. 
ğım beş, on parça altın ve gUmUş 
Bizans. parasiyle bir kaç kurşun 
mührü vardır. Deniz, sahilleri ya.. 
ladıkc:a, yangmlar ,istilA.lar. harp. 
ler yüzünden topraklara karışan 
eski pa.ralan ve altından daha 
yük.ııek kıymeti olan başka ıan'at 
eserlerini meydana çıkarıyor. 

Yalnm araytcılarm fırtmalardan 

80nra topladıkları beş on par. 
ça eski paraya ve mühre dayana _ 

rak "İıtanbulun altı:· altın doludur,, 
gibi bir hüküm çıkarmıya cesaret 
edemezdim. Fa.kat yeni bulduğum 
bir vesika bana Tahir Şükrünün 
tahminlerinin bir hakikat olduğu. 
nu gösteriyor. Artık bugün iddia 
edebilirim: 1stanbulun a.ltı, altın ve 
gümüşle dol'lldur. 

letanbul ve mmtaka.st toprakla • 
rmda işlenmemi' bir halde altm ve 
gümüş madenleri var mıdır? San. 
yer istisna edildiği halde '1.mdiye 
kadar yerli ve ecnebi hiç bir ma.. 
den mUtehusısmm bu eoruya 

mUsbet bir cevap verdiğini duy. 
madım. 

• ıtanbul topraklarmm tet. 
1 kikini maden arama en8ti. 

tUstlne bırakarak §İmdi bulduğum 
vesikaya geçiyorum. Bu vesika, 

"Kafa sporu,, etrafında yaptığımız net· 
riyat, vatanda,lar arasında çok genit bir 
alika ile kartılandı. ''TAN,, bu alaka 
kartısında mes'ut bir hizmete önayak ol
duiuna kanaat getirmit bulunuyor. Bu 
ıporla uğratmı, olan okuyucularımızdan 
mektuplar, yazılar alıyoruz. Osmanlı Ban. 
kası memurlarından Bay Ratit Kurtunlu. 
nun fU yazısı, kuvvetle umuyoruz ki sizi 
de tenvire yardım edecektir. 

Kafa sporu hakkındaki yazınızı okurken pek 
sevindim. Memleketimizde kafa jimnastiği 
hakkında ortaya bir mevzu atılması tam yerin-

de bir iş oldu. 
Ben bu işle on seM evvel kendi 

şahsım Uzerinde uğraştım. Bu da 

Avrupa, Amerika, hatta bütiln 
dünyaca tanınmış yüksek bir üs. 
tadın usullerini tatbik etmek •u. 

retile oldu. Kendim e•de ettiğim 

faydalardan memnun oldum. Mu

hitime de bunu yaymak istedim, 
fakat takdir eden olmadı. Tabii 

takdir edilmez; çünkü herkes ken. 

di aklını beğenir. Meşhur sözdür: 

Aklı mez:ata çıkd.rmtşlar da kimse 

artırmamış." 

K af a sporu V"!ya jimnastiği, 

başın içıne aittir. Benim 

bahsettiğim kurs Avrupada husu-
8İ okullar tarafından verilir: Bun. 

lara "Azim okull&.rı: Ecoles d'l:ner. 

gie" denildiği ço'.t kimsenin malU
mudur. Bu kur~larm dersleri, va. 
zifeleri öyle tert 11. edilmiştir ki her 
yaştaki insana (kadın erkek, her. 
kt-.t.) elverişliıhr. 

Kafa sporuna bıtşlarken öğrenL 
lecek şeyler şunlardır: Zihnindeki 
becr rlksizliğin 3f>b plcri C hrin me. 

-----------------Kafa sporunda muvaffak o

lanlara verilmek üzere dolc • 
for lbrohim T emo tarafından 
gazetemize gönderilen kupa 

lar1n fotoğraf lan 

k:ı>,iımast. Dah t sonra şununla 
meşgul olunur: Zihin bcceriklili. 
~: .• i nasıl bü~~~ •mlei? Bu us1.1:ı~ri 

::;!.rı;nmek k8.f! gelme7.: bunlara 
a ıt 'kzersisleri yapıı • .ık 'e tashih 
et·.:rmek lazımjıl". 

•ı şte kafa sporukursunun kt. 
saca mevzuu: 

a - Cörmek, hatırlamak 

(diğerleri içinde bilhassa görü
şün ve işitişin terbiyesi) .. 

b - Enerjiyi, atılganlık dü. 
şüncesini, kendine emniyet 
yükseltmek. 

c - Düşüncelerin biribirine 
bağlanışını anlamak ve bunlar
dan istifade etmek. 

d - Tahlil ve terkip usulle. 
rini tatbik etmek, bir cümleyi 
veya bir meseleyi en basit had

dine indirmek, eski düfüncele. 
ri yuiurup bunlardan yeni dü
şünceler meydana çıkarmak. 

e - Dikkati bir noktaya top. 
lamak, azmi kuvvetlendirmek. 

f - Telkin ve nefse telkin 
kuvvetinden istifade etmek. 

g - Her hangi bir mevzu 
üzerinde olursa olsun her baş-

ka vaziyete uygun etüdler için 
plan vücuda getirmek. 

h - Sağlam dimağ ve zihin 
sahibi kalmak, 

i - Kendi şahsiyetini tama. 
mile gürbüzleştirmek. 

• 
D oktor Temo, kafa sporu lc:in 

ne yolda çığır açılması ll-
zımgeldiğini kendi üzerine alma.. 
makla bu sporun ehemmiyetinde. 

ki büyüklüğü göstermek istemiş

tir. 

Böyle bir şahsiyet bu spor hak 

kında ciltlerle kitap yazmaktadır. 
Kendi tecrübelerini izah etmekten 

her halde açiz olmasa gerektir. Ka 

fa sporu mevzuunu memleketimiz 
de ortaya koymak şerefini kaza... 

nan doktora derin saygılarımızı 

sunmak bir vazifedir. Ümid ede
riz ki bu mevzuu alaka ile karşı. 

la.yıp herbirimiz faydalanalım ve 
sayın doktor da bir emelinin ta

hakkuk ettiğini görmek zevkini 
tatsın. 

• 
S iz Amerikada tatbik edilen 

münakaşa usulü ile kafa 
sporunun büyük talebe tarafından 
yapılmasına bir saha açmış olu. 
yorsunuz. Halbuki bu jimnas~i~ 

her cins ve her yaştaki vatanda
şın yapması için zihin stadyomla.. 

rmm açılm1US1, ve ilmi tarzda açı

lıp ldere edilmesi pe}< önemlidir. 

Bence bu iş için gazetenizde bir 
kaç sütun açmak ve raya sall. 

hiyet erbabının yazılannı koymak 
sizin çalışmanıza mUvazt yollar vU.. 
cuda .E:'etirmek favdah olur. 
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( SPOR ) 

Fenerbahce nicin 
gol cıkaramıvor? 

:T A N ================================::::==========~.~- 17.3.937 

l ıkt Gilr-.1 ilk Htkayef 

Zekiden sonra ortaya 
isabetli şüt çeken 

bir genç bulamadılar 
Yazan: Eıref Şefik 

Milli küme maçlarına girec~fk olan dört İstanbul taknnınm 
kuw~ve~ ?erecelerini ve kadrolarının son vaziyetlerini tetkik ede
ccgımızı vadetrniştik. Geçen gün bir Galatasaraylı, Galatasa
ray takımı hakkındaki kanaatlerini bizim sütunlarunızda yaz. 
mıştı. Şu halde geriye kalan üç klübü biz yazacağız. 

Bugün Fener takımından başlıyorum. 
Fenerba.hçe takımı bet senedir 

MODERN 
FUTBOL 

HAKKINDA 

Günet Klübüntlen: 

20-3-931 tarihine tu a · 
düf eJen önümüM.leki cu
maTtui wünü Mat ı 8,30 
da Bay Hamdi Emin Çap 
tarafından (Modern Fut
bol) mevzuu üzerine kon 
lerans verüecektir. Aza 
ve do•tlarımızın bu top • 
lanhya fere/ katmalannı 
dileriz. 

Not: l •tanbul raıl yo•u 
ile neıredilecek olan bu 
konlerama Müttelilı Klüp 
lerin ôzaları 1telebilirler. 

~em~eketin en kuvvetli teşekkülü va- San, lacivert takımın bu aksayan 
z!y~tıni ~u~afaza etmektedir. Sarı tarafını gidermedikçe milli küme maç ---------=--=-=-=
licıve.rt~ılerın, rakiplerine karşı olan lanndaki vaziyetini silindir haline yon takımın layık olduğu tam derece. 
bu f:UJnyeti 'üphesiz ki kıymetli bir getirmek biraz güç olur zannmdaynn. nin, müteaddit büyük farklı galibiyet 
teyd~.r .. Fakat bu kıymet, Fener an- Yaşarsak göreceğiz ve okuyacağız; lerle isbat edilebilmesi ise, çocukların 
t~norü Helyotun söylediği·gibi, "kü. Milli küme maçlannda Fcnerbahçe • kabiliyetlerine ve imkinlarına uyacak 
~uk Arsenal,, derecesinde değildir. U- nin oyunlan için çok defalar malfım pozisyon oyununu kavramalarile ka
zun müddet Cenubi Amerika.da kal- nakarat tekrarlanacaktır. o, nakarat bildir. 
maktan mü~vellit olacak! Esasen ta: Yakm mesafelerd ki pozisyon oyu
~e!yotun temkini.' BOğuk kanlılığı ln- "Fenerbahçe f evkalide hlkim oy • nunu da Fenerlilere e ancak antrenör
gılızden f~la Latıne benzer ol~~ş.~ur. namasına ve daima aıkıttırmasma leri öğrerebilir. Bay Helyot, Fener • 
Ha.reketlennde olduğu kadar hukum- rağmen hak ettiği neticeyi alamadı . ., bahçeye "KUçUk Anenal,, diyeceğine, 

U. KADINLAR 
lennde de mübalagaya klı.~a"""' ta - sözleridir büyük F · h kk ı n Um • "'"'6' • enenn a ı o a om are-
bıl ola.~ Bay H~lyotun "Küçük A~ Bu derdin çaresi ve Fenerin kale seyi takıma yerleştirmeğe uğraşsa 

Y irmi iki yaşında köylU kızı i
di.Saçı mavi mi, siyah mı ola 

yun, diye düşünen bir siyah, alnı 
beyaz. Kaşl&n, kanat açmış kırlan. 
gıç, gözler kapkara, elmacık ke-

J?~l .... sozlerini bır yana bırakarak bız, uzaklanndaki oyununun netice alma- daha münasip ve memuriyetine daha 
Kilçuk Arsenalden ziyadf! TUrkiyenin cak yerlere kadar getirilerek pmpi- liyık bir it yapmış olur. 
Fenerbahçesini retkik edelim: 

Dört aenedir İstanbul pmpiyonlu-
'ıınu bırakmıyan Fenerlilerin, Zeki 
tekaüde çekildiğindenberi, stil değiş
tirmenin yadrrgamalan içhade çalkan. 
dıklan muhakkaktır. Evvelce Zeki gi-
bi isabetli ,utıeri olan bir merkez mu. 
hacimi yanlardan müremadt bealete
rek kabiliyeteinin eemeresini bir lkl 
ıoııe \'erirdi. 

Vakıa o zamanlar Fenerin ortaaı 

eeyyal ve hareketli değildi. Modem 
futbolün icaplanna uyan bir mekik 
gibi itlemeeine rağmen Fener hücum 
hattının ortası çarpıştıfı takımlara 
göre yine mühim bir varlık teşkil e
diyordu. 

Zeki çıkalıdanberi Fenerliler orta
ya isabetli ve sağlam aütlü bir genç 
bulamadılar. Hücumun merkezi ııkle
tini ortadan bütUn forvet hattına da
ğıtacak bir oyun tarzına da tamamen 
uyamadılar. Bugün bile Fener açıkla· 
n sanki merke.ie Zeki vannıt gibı. 
netice alınacak yerlerde onun hayali
ne pas vermektedirler. 

işte, Fener taknnı Zeki zamanm -
dan kalma htlcum tarzmı tamamen 
terkedip gol lmklnlanm btltUn hatta 
taksim edemediğindendir ki, bazı tnac; 
larmda kınr bir oyuna dilçar oluyor. 
Nitekim, kendi nıııf aahumdan raklp 
tarafa f evkallde aühuletle gıec;en ve 
o mesafeyi katederken rakiplerinin 
llç misli kuvvette gözüken Fenerliltt 
rin ~ol aahalanna girdikten BOnra ek
seriya iki 1mrf birden düşen oyunla. 
n yıu.karda izah ettiğim sebeplerden
dir. 

(iıireı tollmımıı dün vapurdan çıUıUan sonra 

Güreş takımı 
döndü, fakat 

büstü getiremedi 
Finlandiya ve ls.eçte sayısız maçlar yaptıktan ve hir ayda,n 

fazla süren bir seyahatten 10nra ıüretçilerimiz dün saat 2,30 da 
Köstence tarikiyle ve Rumen bandıralı Reıel Carol vapurile 
9ebrimize dönmü9lerdir. 

Fikrimi daha iyi anlata.bilmek lçln 
töyle bir misal söyliyeyim: 1 tif C MalUın olduğu üzere taknn 

Beşiktaıı kartıama çıkan Fenerbalı· S G yayiası Kenan, Yaşar, Yusuf Aslan, 
~yi hiç görmemiş olan iki ecnebiyi Nasl Çıkmı•? Saiın, Adnan, Mustafa, Çoban 
Btadyoma oturtaak. Yanlarına da bi- s Mehmetten mürekkep ve Bay 
rer Türk seyirci koysak, bir ecnebiye Futbol Federasyonu reisi Bay Se- Seyfi Cenabın reisliği altında 
yalnız Fener hücum hattmm raldp sa dat Rızanın istifa ettiği ve latifaauım 
baya girişini aeyrettirsek, Fener mu· da kabul edildiği şeklinde Federasyon idi. Finlindiyab antrenör Bay 
hacimleri on aekiz pas çizgisi içine ikinci reisi Nasuhi Baydara atfedilen Pelinen de kendilerine refakat 
ıirdikleri sırada gözlerini kapasak... sözlerin hakikate uygun olup olma • ediyordu. 

Diğer ecnebiye de, Fener hücum dığı dün A.nkaradan gelen kendiain • . Ontımtımeki temm~ sonlarında Pa 
hattının yalnız gol çıkacak mesafeler- den aorduk. nete yapılacağı ta.hmm edilen (Gre-

deki manevralarını göeterip, ilk hU- N hi Baydar kendisine tuf ko - Romen) Avnıpa eampiyonuı. 
eum anlannı seyrettirmeaek, oyundan ~ . nl' ld ma na hazırlık ve ayni zamanda geçen ae-
aonra o iki ecnebiye Fener takımmm bu nvayetı~ .ya 11 0 ufunu ve ga- ne latanbula gelmiı olan FhtlıDdtya 
rakiıbini kac; golle yenmesi llzmı rel· zete muhabınle ne bu hususta ve ne gUreec;Uerine iadei ziyaret nı.akadiıe 
diJHni sorsak. de diğer spor işleri hakkında görüf- yapılmıt olan bu eeyahatrekl ayım 

Fenerin yalnız hücumlannı açarken memiş bulunduğunu söyledi. ve heaapen müsabakalar ytlzüııden 
aeyreden ecnebinin biJJe vereceği ce. Ankaradan telef onla 80rduk öğren taltım.dald Yuauf Aslan ve Adnandan 
Yap f(>yle olabilir: dik ki, bu rivayetin esası tudur: maada btlttbı gtlrefçilerimiz az çok 

Fenerlller Beşiktaş her zaman bet Bahee mevzu istifa hidileBini ilk sa.katlanarM dönmtlflerdir. 
f"n" venmelidirler. def tun1 . ... "··- f" Bu &eyahatin en eeaalı olrtuı olan 

Fener hücum hattmm gol mesafe. a aU anna geçıren ~ re ı- Finlandiya -Tllrldye milli maçmı da 
!erindeki tnflnevrasmı eeyret.mi' olan kimizln buna dair olan fıkrası Anka- f>--2 kaybettiğimiz için bu mtllabalra 
ecnebinin de tuna yaklD bir cevap ra spor mahfillerinde tefsi ri>lunur - şildi olarak Finlandlyalılann koyduk. 
yermesi çok muhtemeldir: ken kulak misafiri olmuş olan spor lan çifte ayı heykelini de getireme-

Fenerliler rakiplerinden blras U.- işlerile ali.kasız bulunan bazı zatler, mlşlerdir. 
ttln gözükUyorlar, fakat Betlktatı bir istifa vlki ve kabul edilmiı sanarak ------------
fld golle her zaman ,mmeletl gazete muhabirlerine haber vermltler edip hakikati 6freııe()ek yerde ftlttlk· 

eaat lerinl pr.etelerine yazmJf1ardır. 

mikleri ile çene kemikleri biraz kuv 
vetlice, çok güzel bir yüzü ve ince 
uzun gözleri vardı. Fakat zarif çi
çekli fidanlar vardır. Gövdeleri ina. 
dına dimdik ve serttir. Bunun da 
ruhu öyleydi. Bütün vücudile bir 
canlılık neşrediyordu. O canlılık o. 
nu bayağı haleliyordu. 

Yer yüzünde dört defa evlene
memiş haluından başka kimaeciği 

yoktu. En ""91-uua göileri kör, 
kulaklMJ ~-ve :hnamıs. 
tı. İkinclai kupkuru bir .kadındı. 
Belki vaktile giUel ve ne,eli idi. 
Fakat neşeden eser kalmamtf, köy 

: mezarlığına götUrülilp yatırılma
sını bekliyordu. Üçüncüsü bahtına 
razi olarak bir tevekkül gölgesıne 
dönmüştü. lşi, iyi yeyip iyi içmeğe 
döktüğü için, gövdesi yağlanıp toe
topa_rlak olmuştu. Sonuncu halanm 
göğsünde inan südU insan mUved. 
deti, bekliye bekliye acUJUŞ, ıirke
l99miş, sözlerine yakıcılık k&f}an
na da çatıklık vermişti. Hayatın 
mani.ama erişmeden hayat yolcu. 
luğunu bitiren binlerce kadmm fa. 
ciası itte ıbudur. 

K ız evlenemem1'tl. Çünkü sul
tan Hamit devri idi Erkek. 

ler kör, topal, kötürUın kızlarla ev. 
lenerek, askerlikten kurtulmak la
tiyorlardı. Onda çılgın bir yqama 
arzusu vardı. Çocukluğundanberi 
cılız keçileri kayalıklann arasında 
biten otlara güder. Veyahut çıp. 
lak ve nasırlı ayaklarla yUrUye. 
rek odun yUklii, iki efeği, tqlarla 
kargacıkburgacık olmu, gübreli 
patikalardan kasabaya ıUrer. O
dun yükünü elli paraya satar, pa. 
rayı getirip halalanna verirdi. Köy 
de evlenen kör topal bulunura&. 
onların düğününe (ider, gece te
miz havada parmaklarile taze kör
pe bir pkra)'lf yaratır. Ku&baya 
getirdiği zaman odunları Atıııak 
için birçok fehirll kadoılarlaı pa. 
zarlığa girifir. Pazarbk devam e
derken, yanı bqlanndan bir erke
ğe o kadınların ne güzel ~
DI sörilr, ve tahte1J1Urile anlardı 
ki, çocuğunda cafcaflı bit bayat ya· 
f&lllak için mtınaaip bir koca bul
maktan öte btıı gaye y&ktur. 

K 6yde hakikaten Aklan:tbaç 
oyunu yoktu. lnekleıjen, 

~eçilerden bahledllirkea ıözle~e 
hiç sahte bir utangaçlık yoktu. L 
neğin pbe kalmak istediğinden 
ve onu boğaya çektirmek sırası 
geldiğinden hep apqiklr ve ta.bil 
bir lisanla bahsedillrdl. 

Köyde kaç göç yoktu. Kız tama 
men 1erbest büyUmilftU. Tarlala. 
rmda ortakçı diye çaıı.tığı birçok 
ağalar, ve ağa oğullan, zenginlik· 
leri dolayısile kendilerinde kıza 
sataşma hakkını görmüşlerdi. Fa. 
kat bu kızda qırı llUballltfi, ay
ıe ah vah seni seviyorum cicim 
ıtızelain canım! gibi aözl~rl. bı· 

-·-··· ••• 
YAZAN : 

HALIKARNAS 
IALIKÇISI 

-••• •• •• -••••acını aaaeaaaaıaaııııaaaıaa 

çak gibi rakkadak kesen bir hal 
vardı. Ona d\ıdakla, kolla, hatti 
üflü püflU yürekle yanqılamıyor. 
du. Bütün köy erkekleri böyle ıo. 
kulmanın imkansızlığını anlamış
lardı. 

H iç tenbel değildi. Yorgun. 
luktan yere dütUncüye ka. 

dar çalifırdı. Fakat işi gUcU ne o
lursa olsun yüreğine itminan gel. 
mfvowtu y.,.,.At-.a- _r....,. ~---
lerin iflerin daha ötesine varan 
bir kuvvet ve kabHiyet görüyor. 
du. Hayatı çocukıuz ve ıUktti 
geçecekti. Yaratıllf yüreğine bir 
sevgi tohumu koymu,tu, o kısır 
kalacaktı. Saf ve namuslu kala
caktı. 

Onun deniz kenannda sevdiği 
bir koy vardı. Koyun koynu yem· 
ye,U bir deniz parçası taşırdı. Ke. 
çiler sıcakta yan kapalı gözlerile 
tenbel ten"bel geviş getirirler, ara
ııra da uzaktan uzağa bir inek 
çanı tınkla.rdı. 

Kız rüyayı severdi. Uya
nıkken rüya görürdü. Bir tarafı 
beyaz bir tarafı leylA.ki bir bulu. 
tun gidici ve değifici oyunlarma 
dalardı. O düşündlikçe ıünet ka· 
yardı. Tezle,en ve davudile,en bir 
neva gibi gUnUn gidifini kulak. 
la duyardı. İkindiden aonra gün. 
düzün muaildal ölmeğe başlar. Ke
çiler, inekler, çalılar, gelecek ge. 
ceyi taaarlamağa koyulurlar1 rUz
glrlar susar, ve yeni baştan eue
ler bile başka bir havadan eser. 
lerdi. Bu değişiklikler ancak açık· 
ta duyulduğu için açıkta doğrudan 
doğruya toprakla denizle temasla 
olan bu kız, yerle, gökle, denizlt: 
beraber yaşıyordu. 

B ir akpm koyun ıulan kL 
rardı. Son inek IOn keçi BU 

içtikten sonra köye döndü gtındU. 
zün kUflan tüneyerek uykuya dal
dı. O gece kız dönmedi. Yıldız. 
lar çıkWar. Dalgalar kıyı kumaa
lmı yavaş yavaş fmıldatıyorlardı. 
Araaıra Budan hoplayan bir balık, 
kırılan cam şmkırtıaile yine deni
ze dtifüyordu. Su, yekpare yaka. 
moz oluyordu. 

Kız, suya saatlerce bakakaldı. 
Hayat kararan ıularda, in1&11m en 
qın hayalini de geride bırakacak 
renklere ve ı•ıklara bUrUntıyordu. 
Balık yumurtaıan pınl pırıl yanı. 
yorla.rdı. Denizde alevlenen, yaka
mozlanan, harelenen şeylerin hep. 
ıi bir fef aktl, bir doğuftu. Deniz 
gecenin rU.yaamı ve gelecek g\1. 
nün ümidini ifade ediyordu. 

K ız ağaçlara, ku,la.ra, kele
beklere, çalılarm altmda 

saklanıp ta her taraftan öten bö
ceklere yılanlara, yapraklara, top. 
rağa. denize, yıldızlara: 

.. - Siz kimainls ! " diye 10ru· 
yordu. Her biri: 

"- Hayatım!" diye cevap veri
yor ve gidiyordu. Her ,eyde ba~ 
tın ileri atıldığını, ve ölümilD kr 
ça kaça sığınacak bir yer bulaJ11 .. 
dığmı duyuyordu. Kendisi iJe nl
lıl yenilecekti. Nasıl zıngadak .. ~ 
rinde saplı kalacak ve artık Öl.q"""' 
plağı ve üimidi kalıruyacaktJ ... 

Sevgi, kendinden öte fırlJYd 
hız, kendi kuvvetini iktidarlJll .. 
f&Il UÇUi değil miydi. Kız oJlll r 
lektrik cep limbaaı gibi Jflk ~ 
makta çoşan balık yumurtalarında 
ve kanatlı yıldız gibi uçan atefi>Ö" 
ceklerinde görüyordu. Nuıl ki dr 
nizdeki fener, açıtJva çaka çak• 

~k
1

~y~;: v; ~min .. lim&Ilın~~! 
rede olduğunu .pateriyors&ı aa... 
atetböceği de fimfek ifaretiJe,-' 
diğine ölmeyip yaşamak için on~ 
çağırıyor, ve her fimfekte haya 
ateşinin bira.zmı kaybede ede, a6" 
nüp karanlık oluyordu. 

D eniz, BOmaki mermer parflt• 
ve yan billfırdan ibaret~

mak taşlannı, beyaz köpUkleril• 
ok,ıya ok,ıya, koyun kenarları~ 
bir ana bağn sıcaklığı ve tatıılıa· 
vermifti. Yarattlı,ın kız yavru'; 
dayanamadı, denize dalıp yıJaaJl 
Eve geri döndüğü zaman halalatl 
çoktan uyumuşlardı. Yatağına U
zandı. Halalannın yüzlerine ba
kıyordu, ve balaflarmda acı bit 
"'Niçin?" okunuyordu. Fakat kO
yun sulannı, çalıltnnı, böcekleri
ni, denizleri ve yıldızlan hatırl.,_ 
dı. Ve bu acı "niçin?" yav&f ya~f 

••• kat'l ve emin bir "niçin olmaaıll 
döndü. Bu aldığı karar geceniO 
gündüze kavu9maaı kadar mr 
aumdu. 

K ız birgün yine o koydaydl
Açıkta deniz vardı uzakı-. 

ufuktan biru beride, bit 
yelkenli denizin mavisi üzerinde bit 
beyaz nokta tetkil ediyordu. J{JI 
kaç keredir, ufukta beyaz bir no .. 
tanm büyüye büyüye yakl&fuğııtl 
ve llOnr& da ufala uf ala uzaklattl"' 
ğmı görmUftü. Fakat bu &eter 1'6-
yık doedoğru koya geldi. Ka~ 
yelkenleri parçalanDllf ve sere 
kiıJ"Ilmiftı. Dört kifi çıktı. Uçi1 ftJ
hlr yolunu t.uttular, birisi kaldı· )!; 
linde bir balta, odun kesmek içiO 
çalılar arasmda gezerken kıza r,. 
ladılar. Kayıktaki ,eker ve kabV~ 
den vererek, ondan yoğurt ve .U 
aldı. tı. 

Adam ten ,akacı, güler ytıs1 
otuz yqlannda kalender bir genO
tl. Gtıne• yanığı idi. Gözleri. m&r 
mavi· ve saçlan san idi Arkad&f
lan kınlan kayığın demir parÇ•:; 
rmı tamir ettirmek üzere ~~ 
demircisine gitmişlerdi Bir 
gün orada kalacaklardı. Ge~~~ 
dam hergtln çıkar ve çoban ~ 
konuşurdu. 

K ız BOruyordu: 
"- Bazan fırtma otot• 

deniz COf&r, biz buradan ae~ 
yoruz, aiz o zaman korkmU 'f'll1ll" 
mz!" 

(Arkası var> 
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Türk-Yunan 
• 

ıçın 
• 

işbirliği 
YAZAN: AHMET EMiN YALMAN 

B alkan Birliği içinde tek bir iktrsadi varlık ıhaline var-
mak için büyük bir arzu ve istidat vardır. Bu hedefe 

iki yoldan gidilecektir: Biri yarın Atinada tolanacak Blakan 
İktısadi Konseyinde yapılacağı gibi, bütün Balkanlara ait 
ttıüşteretk adımlardır. Diğeri de Balkan memleketleri arasın
daki ayrı ayrı iktısadi yakmlıklardır. 

la canlı hayvan ihracı hususunda 
memleketimiz inhisar vaziyeti ku
rabilir. Canlı hayvanın denizle nak
liyesinde mesafe çok mühim amil 
olduğu için rekabetin önüne geç
meğe yalnız bu bile kifayet eder. 

Bağların budanması 
Atinayı ziyaret vesilesile ben bu 

tün 'I'Urkiye ile Yunanistan araaın
claki inkişaf imkanları üzerinde 
duracağnn. 

Yunanistan bizim iyi mUşterile
tiıtıizden biridir. Daha iyi müşteri
lnlz olmamasına sebep yoktur. Bi
llkis son bir, iki senede ihracatımı
ıın azaiması yazıktır. 

Siz Yunanistana şimdilik hep 
toprak ve denizden çıkardığımız 
la.bit ına.ddeleri ihraç ediyoruz. Kö
!lıür, canlı hayvan, taze ve tuzlu 
halık, yumurta, nohut, balıkyağı 
Vesaire gibi. .. 
l Buna karşı Yunanistan bize eınal 
ltıa.rnulat ihraç ediyor. Bu ihracat 
ta gittikçe artıyor. Eskiden bizim 
l~ala.tın yüzde iki buçuğu derece
•ını geçmez iken bugün yüzde elli
~e çıkmıştır. Yunan ihracatı ara-
11'11da bilhassa kimyevi maddeler, 
bazı basit makineler, alüminyom 
lrıutf ak taJnmlan kalorifer rad -
htörleri, cam vesaire vardır. 

\ 

• ki memleket arasında yalnız 
~ 1 alış verişin artması kafi de
gıldir. Aradaki sıkı ittifak milna
lebeu ,iki memleketin mukaddera
tını sıkı bir surette birleştirmiştir. 
lhaki memleketin bir tek iktısadi ea-

halini almasında her iki mille
tin bUyük menfaatleri vardır. Her 
iki nıeınleketin na ihracatı ve eş
~a.aı birbirlnin aynidir: TUtUn, ku
l'u Uztim, yaş üzilm, incir, zeytin 
~~ zeytinyağı glbi.. Aradaki reka
uet kalkarsa ve bu eşyayı dünya 
~iYasasma satmak için müşterek 
~ır siyaset takip edilirse ve müş
~rek bazı teşkilat kurulursa her 
iki taraf ta istifade eder. 

Sanayi meselesinde pamuk sa -
ba.Yii gibi her iki memleketin ken
di ham eşyasını kullanmak için 
inkişaf ettirmeğe muhtaç olduğu 
•anayi vardır. Bu gibi sanayi hu
•uSUnda her iki memleket müsta
kil olmalı ve biribirine karşı hi
bıaye duvarı bulundurmalıdır. Fa
kat diğer sanayi şubeleri için müş.
terek bir programla hareket ede
!'ek bilhassa tufeyli vaziyette kal
!lıağa mahkum sanayiin kUlfetini 
beraberce taşımak çok verimli bir 
~ol olur. 

Sizim 17 küsur milyon, Yuna
lliatanın 7 kUsur milyon nüfusu
ll'ıUz vardır. 17 ve 7 milyon yerine 
25 tnilyonluk bir sahanın iktısadi 
Uıtıyaçlan için çalışan sanayi ,u
be1erı elbette daha verimli suret
te iş görür, her şeyi daha uouza 
llıa.l eder. Aradaki mesafenin kısa
~~- da bu iş birliğine büyük bir 
,"""Ynıet ilave eder. 

Y alnız şurası vardır ki, me
safe krsalığından bugUnlUk 

~ifade edilemiyor. Çünkü iki mem
~et arasında muntazam deniz 
battan yoktur. Kara hattı lıiç is-

tiftde edilemiyecek kadar inti

ıı:aznsız ve irtibatsız bir haldedir. 
'I'Urkiye ile Yunanistan arasında 

doğru bir hat kurulması lazımdır. 
~un için şimdilik yegane çare, 

ter iki taraf hükfımetinin yardrmı 
e nıuntazam bir Tilrk - Yunan 

~Uhtelit vapur hattı, bir de hava 
attı kurmaktır. Yalnız tam ha

:uıe bulunduğu zaman hareket e
l en Ylik vapurları ve ecnebi mem
deketlere ait hatlar bu ihtiyacı dol-
llranıaz. Eğer iki memleket ara

!1llda ~§ bir iş birliği kurulursa 
k. apUr ve hava hatlan az zamanda 
lrh bir iş haline gelir. 

'l'u l>UşUnUiecek tedbirlerden biri, 
la rkıye ile Yunanistan arasında 
~eusf bir turist kleringi yapmak-
11 · Bu wretle iki memlekette ha-

Cıe seyahat hevesini duyanlar 

• • • • Türkiye ile Yunanistan arasın

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 
da iktisadi reka 
bete hiçbir sebep 
yoktur. Her iki 
memleketin ihra 
catı yekunu dün 

B u haftadan itibaren sahillere 
yakın köşklerde bağların 

budanmasına ba.şlanabilir. Yüksek 
ve poyrazı açık yerlerde ise .Mar. 
tın on beşini beklemek daha mu
vafıktır. Bağlardan mahsul almak 
için çubukların kuvvetine göre bu
dama yapmalıdır. Eğer fidanlar za. 
yıf ise onlara üzüm verdirip büs
bütün kuwetten düşürtmemek için 
mahsul budaması yerine kuvvet 
budaması yapmak fidanın istikba. 
tini kurtarmak için daha münasip 
tir. Mahsul budaması dalları 4-5 
göz üzerinden ve kuvvet budaması 
dallan 2 - 3 göz üzerinden buda
maktan ibarettir. Budanmış dSJlla. 
ların fazla ağlamaması için (kesi -
len yerden fazla nusg dediğimiz 
nebatat kanı sızması} kesilen ye. 
rin üzerine biraz çamur sürmek 
faydalıdır. İlkbahar yağmurlarile 
eriyebilecek gübrelerden amonyak 
h, azotlu, suda eriyen fosfat ve 
potaslı kimyevi gübreleri de şim. 
diden fidanların etrafına serperek 
çapa ile gömmelidir. 

mevs1mıne gırm1ş 
Balkanlar 25 milyonluk f 
bir tek iktısat sahası i 
haline gelebilir. Bunun İ 
için ilk tedbir olarak J 
turizm anlaşması, doğ- J 
ru vapur ve tayyare j 

ya ihracatında 

bulunuyoruz 
çok az yer tutar. 

Rekabete sebep 
yoktur. Bilakis 
elbirliği siyaseti 

her iki tarafı 

{ seferleri it..das etmek • ı 

kuvvetlendirir. 
Doğru vapur ve 

hava battı ve hu 

t: ıazımdır. I susi turizm an _ t la.şması suretile 
iki taraf arasın-

•••••••••••••••••••..__ •• •••••••-- da temaslar çoğa 
dost memleketi tercih etmiş olur- Jırsa diğer inkişaflar kendi kendi-
lar. Her iki taraf döviz yilzlinden ne gelir. Çünkü tabiat iki milletin 
zarar görmez. Çünkü hususi kle- sulh dairesinde beraberce çalışma-
ring hesabı kendi kendini kontrol 
eder. O zaman iki memleket ara -
ınnda gidip gelmek için masrafsız 
bir pasaport usulü kurmak döviza
yı kaldırmak mümkün olabilir. 

sı ve iş birliği kurması için ne gibi 
şartlar lazımsa hepsini hazırlaınış
tır. Eski Yunan lktısat Vekilinin 
dediği gibi bugüne kadar olan düş.. 
manca gidiş tabiatin kanunlarına 
muhalif olan ve ancak yabancıla
rın ekmeğine yağ süren yanlış bir 
gidişti. 

Mavi ortancalar 

C ins itibarile mavi ortanca çe
şitleri vardrr. Fakat bu 

çeşitlerin maviliği koyu renkte 
mavi değildir . 

Pembe ve beyaz ve açrk mavi 

Yazan: Lutfi Arif 
Kember 

ortancaları mavi yapmak için he. 
nUz yapraklan sürmiye ba.şlamış 
olan fidanların toprağını açarak 
köklerinin etrafa Blükolor ilacının 
veya fidan ba.şma bir çorba ka.şığı 
çivit ve bir çorba kaşığı şap tozu 
koymalı toprağını karıştırıp öylece 
bırakmalıdır. Yazın çiçek açmadan 
evvel henüz kancalar başlamadan 
haftada 1 - 2 çivitli su ile fidanla 
n sulamalıdır. 

Fideler 

M art kapıdan baktırır kazma 
kürek yaktırır! derler. Ha. 

valann lodoslu gitmesine aldanmı
yarak domates veya patlıcan fide. 
lerinin şaşırtmalannı yaptıktan 

D iğer bir tedbir posta muha
berelerinde intizam ve sü

rattir. Bugün Türkiyedcn Londra
ya bir mektup, Yunanistana gitti
ğinden kısa bir zamanda gider. Mu
habere bu kadar yavaş ve intizam
sız olunca umumi münasebetlerde· 
inkişaf beklenemez. Telgraf ve 
telefvn muhabereleri de yavaş ve 
pahalıdır. Bu son mesele bütün Bal 
kan memleketleri ar&.Sında halle
dilmelidir. Bir posta ittihadı Bal
kan Birliğinin yeni bir inkişaf saf
hasına girmesinin ilk adımı olmalı
dır. Balkan memleketlerinin dahili 
tarifeleri, bu memleketler arasın
daki muhabereler için aynen tat
bik edilmelidir. 

750 Liralık ~eni 
Biiyilk Müsabakamız 

Bu resim hangi darbımesele aittir? ~~,,,~~~~.~'!!':~~1 
Yunanistanla memleketimiz ara

smdaki b.!günkÜ klerig te eskisi 
kadar iyi işlemiyor. Eğer noksan
lar bertaraf edilecek olursa, mese-

~onaıima cemiyeti 
ikramiyeli tahvilat 

piyangosu 
15 mart 1937 günü yapılan 63 üncü 

keşidesinde ikramiye ve amorti isa
bet eden tahvil numaralarını gösterir 
cetveldir. 

KEŞ1DEDE İTFA OLUNAN 
TERTİP NUMARALARI 

87, 524, 1594. 2123, 5265, 5544, 
6645, 6887, 8600. 8637. 9991 

1KRAM1YE İSABET EDEN 
NUMARALAR 

lkramiye TL. Tertip No. Sıra No. 

1000 87 99 
150 5265 9 

100 8637 20 
10 2123 1 
10 1594 43 
10 6645 15 
10 6645 12 
10 524 99 

5 2123 37 
5 524 36 
5 524 10 
5 6645 4 
5 87 48 

l BalA.daki tertiplerin hizalarında gös. 
terilen sıra numaralarından mütebaki 
ayni tertiplerin diğer sıra numarala
rına ve 5544, 6887, 8600, 9991 No. lı 
tertibine kimilen amorti isabet et -
miştir. 

Ruim Numarası 
-77-

rörecehan~ ue bu , .. - Baraıla ller riin 68yle 6ir N9İlll 
dmler otm tane alacalı. 

Sia 60 tlarhuneNllilı lutJelnı ramin tlarbımeıelini bulup 
ınıınaraınr o pnlıü iaponun ( tlarhunael numaraaı) laonai· 
ne yazacahıma. 

Otuz roim bitince ba lıaponlan aynca resim numaralan 
Ue tlarbamael namaralanm lıar,.lılılı WÖ.feren bir liate ,apıp 
•arİll imainiz oe adrainizle o• mürnltünae bir de lotofra· 
imala birlikte 20 NiNna lıaJar ülarelaonemiule mmaboka 
6ilro1ano 11önJ 1trecelninia. 

(Nureddin Hoca milaaNlcalan için •önderilmit eski fotof· 
raflann muteber olmadıtnu •• yeniden fototraf ıönderilme 
ai mu.afdr olacatnu hatırlabrıs.1 

.. 
KUF!ON--f 

Numarah resmin ait ı 
olduğu darbımesel ; 17 ikramiye ve amorti bedelleri 22 

mart 1937 tarihinden itibaren tediye 
edilf'cektir. Amorti bedeli beher tah- 2 NO f 
vil için bir Türk lirası yirmi kuruş- ~ ~---...ır.:( 
tur. ""~.,....,...,..""'""""~"'.,,,,~ ı ... ~~ 

.anır. 

? - Ak •kçt kara ıun ıc;ındn. 
3 - Anlıyaruı sıvrıaınck şaz, anlamıyaıu 

davul 4'UI "" ıu 
4 - Au alan Uı;kudarı &eçtl 
!> - Balık oaııtan kokaı 
6 - BaJ tutan P•rmak yalar. 
7 - Bedava sırke tı.Jdan tatl•dır. 
8 - Beıı parmak bu ol~ 
9 - Bıı tut.un ot deveye nendclı atlıtu 
lU - Bulbulun çcktıiı dılı beliı;ıdır 
ıı - Dalmaı;ını bılmıyen ordek bailru 

bırakıp kıçından dalar 
12 - Damdan duşen h.alden bıhr. 
13 - LJ;ıvuluo ıeııı uzaktan bot ıelir. 
14 - Ocmıı uıvında ıerelt 
l!ı - IJenı~e duşen yılana sarlhr. 
16 - Dogru ıoylıyenı doku;ı koyden 

kovarlaı 
17 - m clderı üstündur. 
18 - Eskı taralı eskı ı.aL 
19 - Evdekı pazar c;arı;ıya aymaz. 
20 - li:yretı ata bınen c;abulr ıner. 
21 - Gülme komşuna &elıı başına.. 
22 - Gulunu ıeven dıkenını de ıevu. 
23 - Ham;ı.ma ııren terler. 
24 - Heı horoz kendı çoplutunde oteı 
2!> - Her gun papa. pıli" vemu 
26 - Heı koyun kendı bac.agından aaılu 
27 - Horoz olur cozu c;oplulıte lıalu 
28 - Horo.a çolr ola.o yerde ubab ce~ 

olur. 
29 - lı uriir kervan vürür. 
SO - İtle dalasmada.o. calı:vı dolasmaJı 

evlidır 
sı - Kel ba$L olmşır taralı. 
32 - Kendı duş~n ağlamaz. 
33 - Keskın ıırke kabına zarar. 
34 - Koyun bulunmıyLn yerde keçiye 

Abdurrahman Çelebı derler 
3!> - Mahkeme kadıya mülk ol.m&1. 
36 - Mart ıcen ptre dışarı. 
37 - Mınarevi calan krlılını hazırlar. 
38 - Mızrak c;uvalı ıtima:ı. 
39 - Mum dıbınc ışılı vermez. 
40 - (Jlke ılc kalkan zararla oturur. 
41 - Parayı veren ıHldiıiil calar 
42 - Perışembenın celi:tı çarpmbad&ıı 

belli dır 
43 - Sel gıder lıum kalır 
44 - Serc;eye c:ubulr beredir 
4S - Su testiıı ıu vnlunda kınllT. 
46 - Sütt"" aezı vanan voturdu Qfliye. 

relı ver 
4? - Taş verinde dırdır 
48 - Tencere yUvarlanmıı ltıpafmı bul 

mat 
49 - Te~tiyi lnran da bir r.ı Sf'tlren de. 
50 - Tilkinin donüp dola11ııı cideceti Jeı 

kürlıdl dülcklnıdır 
51 - Ummadık tat baıs yarar. 
52 - Urümeıılıü bilmlyerı it anrbe kurt 

J_etlrlr 
53 - UrlimOnll ye de batını •onna. , 
54 - Urüm Orllmf' bab baka lraranr 
55 - Vılııneınm mama ,.taıya lı:adaı 

,.nar. 
56 - Vapı taıı1 Y11pıdıın lralmaa. 
57 - Vavaıı atın tekmesi pelı olar. 
511 - Vnrü1ı at y~inl ırttınr 
59 - Zenainin parası zOiürdilıı çenesln 

ynrar. 
80 - Ziltürt olaıı dilıtJnmelrten. 

olup kıısmmı1ı evlldır. 

sonra geceleri Uzerlerini camlı ı;;er · 
çevelcrle örtmeli ve çerçevelerin ü 
zerine de hasırlar çekmelidir. İlk· 
bahar donları çok tesirlidir , 

T urfando glayöl 

H aziranda çiçek açtırmak için 
şimdiden turfanda cins Gla

yol sovanlarından dikebilirsiniz. Be 
sovanların büyüklerinden seçmeli, 
bahçenin güneş gören bir yerini 
30 - 35 santim derinliğinde belle
,>ip toprağını ufaladıktan sonra 
buraya beher metre murabbaına 
iki gaz tenekesi dolusu çurumuş 

beygir veya koyun gübresi dökUp 
iyice k a r ı ş t ı r d ı k t a n 
sonra bir iki gün o ı d u ğ u 
gibi bırakmalıdır. !ki gün 
sonra buraya biribirinden 30--40 
santim aralıklı olarak ve 10-12 
santim derinlikte açılacak çukur
cuklara birer sovan dikmelidir. Di
kimden sonra slizgeçli kova ile su 
lanan toprağın üzerine kurumu§ 
yapraklardan veya çürümüş fışkı· 
dan 2 - 3 santim kalınlığında bir 
örtU sermelidir. Havalar çok ku. 
rak gidiyorsa haftada bir sulama
lrdır. So\'anlann kılıca bonı:iyon 

yaprakları uzadıktan sonra on kilo 
ımya bir kilo tavuk gübresi karıştı. 
rıp bir hafta kadar üstü kapalı bir 
yerde bulundurarak şerbeti iyice 
çıktıktan sonra bu şerbeti yan ya
rıya su ile karıştırıp on günde bir 
defa sovanlan sulamalıdır. Çiçek. 
ler bu sayede uzun saplı büylik \'e 
sık olurlar. Turfanda için iyi cins 
let Avrupa çeşitleridir. 

iki yoz/ık çiçek 

L obelia. ve Klark_ia yazın b8:11-
çelenn en cazıp, en zengın 

renkli çiçekleridir. Bunların her_. 
ikisinin tohumu şimdiden ekilir. 
Cinsleri ve çeşitler çoktur. Lobe
lianın Erinüs ve melez cinslerile 
ömürlü Vivas cinsi en makbul ola
nıdır. Bunların tohumlan gayet 
küçük olduğundan .kasalara ci<il. 
mesi ve tohumların örtülmemesi 
lazımdır. Güneşli yerden hoşlanır. 
Fideleri saksılara veya bahçede iyi 

hazırlanmış bir yere dikmelidir. 
Yalnız geceleri kasaların üzerine 
cam örtmek veya cam yerine kasa
ları don tesirinden mahfuz bir yer 
de bulundurmak lazımdır. Yazın 
bunlardan çelik bile yapılabilir. 
Bahçede tarhların ortalanna diki
lir. 

Klarkiaya gelince: bunun Ele.. 
gan ve Polşella cinsleri makbuldür. 
İçlerinde .bol ve bir sap üzerinde 
küpe gibi dizilmiş vaziyette açarlar. 
Bahçelerde tarhların kenarlarına 
dikilir. Bunun da yetiştirilmesi 
Lobelia gibidir. Yalnız tohumlan 
Lobeliadan büyücektir. Bunları ha
fifçe örtmek muvafıktır. Şimdi eki 
lenler Haziran ortalarında çiçek 
açarlar. Klarkialar soğuktan o ka... 
dar korkmazlar. Bunları kasalara' 
ekip yalnız geceleri örtmek kafi
dir. 

Kiliste Et ve Süt 
Kilis - Bu yıl yağan karların gUn 

lerce donup kalması yüzünden ko
yun ve keçiler arasında hayli telefat 
olduğu gibi kalanlar da taze otla.nn 
azlığından zayıftır. Bu eebeple et 
fiyatlarının daha yükeeleceğt ve bu 
sene bol kuzu, ı!Ut, yo~, ve kay. 
m11.k bulunmıyacağı ti.hmln edilmek 
tedlr. 



8 T A N ========================-=========~==============--
17 _3 _ 937 ~ 

on ya 

1 Karcle}İnİ öle/üren kasap Ragıp 

Bir kasav 

kardeşini 
a·Ldürdü 
Sıvas, (TAN) - Şehrimiz kasap

larından Ragıp, karde,şi Ihsaru öldür
mUştür. Hadise feci ve hazindir: Iki 
kardeş, meyhanede içmişler, evle.rine 
dönerlerken kestirme yol intihabı yü-

asıl sulanacak? 
Beyşehri . Gölünden 
Kanallar Açılarak 
Bol Su Getirilecek 

Konya, (TAN) - Son günlerde Konyada Belediyenin mühim 
faaliyeti nazarı dikkati celbet.'nektedir. üç, dört ay evvel ikmal eli
len Çocuk bahçsi modem bir sistemde viicude getirilmiştir. Bah
çe, çocukların tam manasile eğlendi vakitler geçirmelerine ve 

! ufak sporlar yapmalarına müsaittir. 
Belediye, yiyeceğe müteallik mal satan esnafı sıkı bir kontrole 

tabi tutmaktadır. Bilhassa et kaçakçılığı yapanlar şiddetle takip 
edilmektedir. 

içme suyu r 
Konyanm i'çın~~e s~iih bulunan su. I de mürtefi ve sulaktır. 

yu zaten evsafı ıtıbarıle gayet güzel- y a z ı n § e h r i n içinde 
di. Son zamanlarda "Çayırbağ., su- addcta kımseler kalmamakta, herkes 
yunuiı azalması yüzünden belediye oağlara göçerek üç dört ay sUren 
büyük ga~·ret ve fedakarlık sariile yaz sıcaklarını orada geçirmektedir
"Tutlu Suyu,, da şehir içine indir. ıer. Eskiden pek fazla ihmal edilmiş 
mek için teşebbüslere girişmiştir. olan Meram bağları, gimdi bakıldığı 
~o~ya mıntakasında en iyi sulardan j ıçin güzcllcşmektedir. Bağların ver. 
bın olan "Tutlu suyu,, fenni tesisat tliği üzümler ancak Konyanın ihti. 
ve borularla şehre indirilecektir. Su vacına kafi gelecek mıktardadır. 
''Alil.ettin,, de bir depoya dökülecek Konyalılar da ı:;on zamanlarda bağcı. 
ve oradan şehre taksim edilecektir. lıga büyük bir merak sarmışlardır. 
Bunun için şimdiden tedbirler alın - Kütüklere Amerikan çubuğu aşıla. 
mıştır. rı yapılmakta ve üzümlerin evsafı 

Halkevi çalıımalan iyileştirilmektedir. 
Konya Halkevınin faaliyeti son za f nıaaf faaliyeti 

manlarda hakikaten memnuniyet Konya bayındırlık yolunda da ö. 
bahş bir durumdadır. Sosyal yardıin nemli bir hız kazanmaktadır. Bilhas

- Çok ileri gidiyorsun, şimdi seni kolu Kurban Bayramında Kızılayla sa hükümct civarı il~ istasyon cad. 

h 1 d. beraber büyük yardımlar yaparak desinin revresinde veni yeni yapılan 

zünden aralarında ihtilaf çıkmış, Ra
gıp kızarak elindeki çıkınları yere 
atmıştır. Ihsan: 

vururum a. ıyerek elini arka cebi. ~ J 

Hava Kurumu -
Trakya Kadınlar Kolu 

Edirne - Halkevinde 
toplanan :.lOO kadar 

kadın, Hava Kurumu Trakya 
nııntakası Bayanlar kolunu 
teşkil ve idare heyeti azasını 
intihap etmişlerdir. 
Başkanlığa Maide Dirik, as 

başkanlığa Münevver Hayri 
)ney azalığa !fakat Ogan, 
Fahire Hasan, Melek Cün -
dem, Hatiçe Demiray, Mak -
bule Balıaettin, Menzume Me: 
met Sabri, irfan Mustafa Yo 
lageldi seçilmişlerdir. 

Boiuda 
verilen 
temsıi,er 

1 

Bolu (TAN) - Halkevi temsil şu. 
besi azası "Gavur İmam,, ve "Şeriye 
mahkemesi,, piyeslerini muvaffakıyet 
le temsil etmişler ve halkın takdiri
ni kazanmışlardır. 

Bu piyeslerin vaz'ı sahne edildiği 
belediye tiyatro binası ancak 600 se
yirci istiap edecek vaziyette olduğ>ı 

halde, aynca tedarik edilen sandal. 
yelerden istüade olunarak temsilde 
1000 kişi bulunmuştur. 

Bu alaka karşısında hiç olmazsa 
iki ayda bir t~msil ve müsamere ve. 
rılsc halkın ihtiyacı temin edilcıiş O

lacaktır. 

Tokat Meclisi 

RAD.VOLiN 
Güzelliği ezeli b r bahar gi~i 
muhafaza eden bir iksirdır.J 
----------~----------------------------·-----·------

Radyolin 
Ağız hıfzıssıh -

hasının en bi • 
rinci tartıdu. 

Ditlerin &ağ -

Iamlığını, gü • 

zelliğ'ni, par • 

lak lığını temin 

ve idame eder. 

Gündy iki de -. 
fa onunla fır -
çalanan ditler 

ve dif etleri 
bütün mikrob • 

!ardan masun 
kalır, ağız da 

bulaşık hasta -
hklardan ko • 

runmuf olur. 

Daima Radyolin 

muhtaç çocuklara elbise vermiştir. bınalar görülmektedir. Belediyenin 
ne götürmüş ve sarhoşlukla latife yap Halkevinin tam teşkilatlı bir ban- açtığı ve düzelttiği yollar geniş ve 
ınak istiyer<'lr tabancasını r • :n• .. •ır d d d K''t'· h · osu a var ır. u up ane ve neşn. muntazamdır. Belediye alanından ço 

Toplantısını Bitirdi , # · 
Dabkoviç ve Şürekası 

VAPUR ACENT ALiôl 

Schuld - Orient Line 
İstanbul ile (Hamburg, Breırıetır 

Anvers, Rotterdam~limanları aJ'8. 
1 

sında K:arşıhk1ı muntazam seferlet'· 

Bir buçuk yıl evvel Ihsan kendini yat kolunun çalışmaları cidden şaya. cuk bahçesine k~dar geniş ve olduk. 
kolundan yaralamış olduğu için kor-. nı takdir bir haldedir. Halkevi kil- ça düzgUn yapılan şose eylülde jk
kan Ragıp, belindeki kasap bıçz.,:ru tüphaııcsınde kıymeti gayet büy~~ mal edilecektir. 
kını ile çıkarıp lhsanı yıldırmak iste,. bır çok eserler mevcu.ttur. Ekserısı Eskidenberi Konya sporcularının 

Tokat (TAN) - Vali Faiz Erı;u · 
nun Başkanlığı altında toplanan u. 
mumi meclis, fevkalade bütçeyi 
614908 lira ve yol parasını da her 
yıldakı gi:bi Ş lira olarak ıtabul ettnt. · TürJ< folkloruna ait olan bu eserler muhitlerinde aldıkları şöhret ve kiy. 

nıtş ve böyle de yapmış, fak_t kınsız 
ouyuK eaıp ve bı ginlerimiz tarafın. metle mütenasip olarak "Zindanka- ten sonra dağılmıştır. 

olan bıçak, !hsa:nın kasığına girerek c.lan Y'"•ılmıcı bulunmak~"'dır. " k" d · b' d ~ y wı le mev ıın e asrı ır ıta yom ya- Daimi encümen azalığına İbrahim 
İnan (Reşadiye), Abdn11ah Güngör 
(Erbaa), Sıtkı Erken (Zi-!c). Abdul
ıah Canikli (Tokat) 5eçilmişlerdir. 

Bunların bir kısmı, ipkaen intihap o. 

onu öldürmüştür. Tevkü edilen Ragıp 
sebepsiz yere kardeşini öldurdüg e 
ihtiyar analarını felakete sürüklediği 
için çok mUteessirdir. 

Temsll kolu, ilk okul öğretmc?nleri pılacak, bunun için 60,000 lira sar. 
uln tle gayretlerile "Akın,, piyesini fcdilecektir. İşe başlamak i~in ,ım. 
temsile hazırlanmaktadır. dilik hususi muhMebeden 10.000 il-

Halkevi binasının alt katında bu. 
tunlln spor ~lüpleri başkı: yerler..: ta· 
şınmıştır. 

Karaman Koyunlarında 1 Toprağın ·sulanması 
Halkının ekserisi çiftçi olan Kon. 

Hastabk yanın en büyük ihtiyacı, araziyi is

Karaman, (TAN) - llçemiz bay
tannın yaptığı bir teftiş seyahati ne. 
ticesinde bir çiftlik ile bir köyün ko 
yunlarında ve merkezdeki koyunlar
da çiçek hastalığı görülmüş, burala. 
n kordon altına alınarak icap eden 
fenni tedbirler ittihaz olunmuştur. 

Hayvan pazarı ve ahırlan sıkı bir 
kontrol altında bulundurulmakta ve 
civardan gelen hayvanatta hastalık 

olup olmadığı araştırılmaktadır. 
Bu tedbirler, hastalığı çok tahfü 

etmiştir. 

ka edecek suyun temin ve fenni şe· 
~illerde taksim edilmesidir. 

Kurak geçen yıllardan Kcıınya çift. 
çileri büyük zararlar görmektedir. 
Çüçilcrin hükumetteq en büyük is. 
teği; toprağın sulama işlerini kolay
lastırmak için kanallar açılması ve" 
"Beyşehri,, gölünden su getirilmesi _ 
dir. 

Meram Bağlan 
Yaz gelince boğucu sıcaklar yapan 

Konya; içinde oturulmaz bir hal al. 
maktadır. Konyanın yegane· mesire 
ve eğlence yeri Meram bağlarıdır. 
Bu bağlar. şehre nazaran daha ziya. 

Bigada iki 
Güzel müSamere 

Biga musiki kolu gençleri bir arada 
Biga, (TAN) - ldman yurdu e olan köylcriıı birle§tiri1nıcsi ve bir 

musiki birliği namına sinema binasın- muhtarla idare edilmesi •eııki1ntına e
da iki müsamere verilmiş, Ankara sa.a olmak üzere kasab mıza tabi bil· 
post.ası ve T~ parçam piyesleri tem. tün '•0ylerin bi.1' ·ele .. · •otki!t e~" 'e
sil edilmek, ,...'"ünçlü piyangolar ter- te, bir senede ne kadar para sarfo -
tip olunn.ak ını· ·ne davetlilere çok lunduğu, kalk nma namına neler ya-
ıüzel sutır- ytı§atılmış' pıldığı tesbit olunmakta.<l- Bu ; -• ~ r 

Köy bütçeleri tetkik olunuyor bitince raporları Dahiliye v~k&.!cıı.,e 
:Biga. (TAN) - Yek:liğerine yakın gönderilecektir. 

ra alınmıştır. Geri kalan mMraflar 
feredasvondan verilecektir. lunmuşlardır. 

l .<astamonuda Avcılık 1 

Kastamonu, (TAN) - Avcılar klübünün amatör üyeleri toplu ve 
münferit halde, su, kara, Misli dağlarında sürek avlarına gidiyorlu. 
Şimdiye kadar bir<jok sürek avı yapılmış, hepsinde de iyi neticeler 
alınmıştır. 
Yukarki resim, klüp üyelerini birsürek avında gösteriyor. 

Sıvasta 3 kişinin 
ölümü ile biten 

bir cinayet işlendi 
Sıvas, (TAN) - İnceağ köyünde oturan 60 yaşlarında Recep 

Çavuşun 32 yaşındaki eşi Pembenin yüzünden feci bir cinayet iş-
lenilmiştir. · 

Recep çav uf , bayram· I ta mavzerle Sülcymanı katletmiş, !a-
da kurbanlarını b i l e ortak • kat Süleyma. ...-a.fınd-n karnır-lan 

l~a aldıkları iyi arkadaşı SUleyma· . yaralanmıştır. 
nın kendi kansını sevdiğini anlamış Recep çavu§, buraya getirilmi§, hM 
ve kardeoi .,arı Hasanla beraber bir · 
tu:r- ' kurmuştur. lki l(ardeş y ,"n- tanede ölmüştür. 
dan uzak bir köye gitmişler, fakat Pembe tevkif edilmiş, ifadesinde: 
geceleyin dönüp kendi evlerinin sa- " Sü .... ~ma:ı a tan· -.1z etti. 
mnnlığında saklanmışlardır. Kocam evde yoktu. Ben de onıu öldUr-

Bir müddet aonra Süleyman eve gel düm., demiş, fakat bu ifadesinin doğ· 
ıni§, iki kardeş onun üzerine h ·· · ı ru olma.dığı ve Süleymanın Recep ta
etmişlcrdir. Süleyman elindeki meç i- rafından öldürüldüğü anla{Jıldığ'ı için 
le San Hasanı öldürmüş, Recep ç; ·uş serbest bırakılmıştır. 

Öksürenlere 

KANZUK 
Öksürük şurubu 

• Göğüs nezlelerlle had ,.e müz. 
nıin kasat>at lltihablarında, za
türree, zatülcenp ,.e boğmaca 

öksürüklerinde çok • faydalı bir 
Uiiçtır. Göğü teri zayıf olanlara 
aynca tavı,h:e olunur. 
tNGh .. tz KANZUK ECZA~nı 

BEYOGLU _ tST~'"BUL 

NORBURG vapuru, bu limanlar • 
• dan 22 marta doğru limanımıza g; 

lecek ve hamulesinl tahliye edece~ 
tir. Tafsilat için Galatada FrenkY 
hanında 3 neli kattaki umumi 8C~ 
tahğına müracaat. Telefon: 447~ 

, ............... -.. 

/{ESER. 
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Na. 65 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

~ür, Ömere: "Bir bize, diyordu, bir de Hüseyi
nın yanındakilere bak. Bu, mertliğe yakışır mı?,, 
W~li~eyin) in, 28 yaşında olan bU-ı - Ya:, Hür!.. Biz, aldığımız emri iki atlı geliyor 
hı b oglu (Ali Ekber) de, (Ehlibeyt) icraya memuruz. Bu emir mucibince 

u nıuharip zümresine dahildi. harbi ilan ettik ... (Hüseyin), harbi Hüseyinin karargahındakiler, böy. 
l{n._ıı_uraki.'plerin beşi ... de_, . <_imamı kabu_ı. ederse; me. Y_dana gelir, bizim- .e dolu dizgin iki atlının geldiğini 

-eYin) _.;ı.1. 1. 
1 1 

di görünce, derhal tertibat almışlardı. 
~ b ın 811.UJ.A 111.0 e en ı . Bun. le mubarczeye g-ırışir. O zaman, tali 
tin' u felaketli zamanlarda e.fendile. ve mukadderatın hükmü ne · Fakat, bu ,gelenlerden birinin (Hür) 
~~karşı, cidden takdire şayan bir rine gelir. ıse, ye. olduğunu görür görmez, şaşırmış-
ilti kat göstermişlerdL Diğer kırk Demişti. lar: 

(
b llluharibe gelince; bunlar da, - Bu temiz kalpli adam, bize ev. 
.::ıll Hür, bu söz.lere mukabele etmeden 1 8e .~eti. Muhammed) e, ve onun v~ ce müsamaha göstermişti. Bu 

ti \ıgU1lerıne karşı; candan, samimi yerine avdet etmişti.. Orada, kendi- gelii!i de, hayırdır, inşaallah .• 
~asız, hiç bir menfaat istihdaf et. sine kardeşi rast gelmişti. Ve arala- Diye, mırtldanmışlardı 
~?11 derin bir ~k ve merbutiyet nnda, şu ~cısa muhavere geçmişti. Hür; chnamı Hüseyin) in önüne 

lıyeıı (muhip) lerdi - Ya. Hür! .. Ben seni, hiç bir mu- gelir gelmez atından atlamış: 
l'e~lnıanu Hüseyin), Mekkeden h;ı.- harebede böyle solgun renkli ve peri. - Ya, Hüseyin!. Senin iddianın 
td et ederken, onun kafilesini tC.\jkil şan fikirli görmedim. Bunun sebebi hak olduğunu kabul ettim. Arkadaş-
b enler; 321 şahıstan ibaretti. Fakat nedir?.. larımı terkederek, kardeşimle bera. 
h~llların bir kısmı; bu kafilenin fe. y kard , ber, senin tarafına geçtim. lıin ver. 
~et - a, · eş ... Şu anda; en bü-
leQ e doğru sürüklendiğini his- yük harp, benim vicdanımda oluyor. Şimdi gidip, senin namına onlarla 
baııer etmez; konak yerlerinde birer (hak) ile (batıl), cenk ediyor. mübarezeye girişeceğim . 
b ane ile dağılıvermişlerdi. Ancak ? Demişti. 
L u kırk iki zat; her şeye, her fela- - Niçin · ·· 'e•- ş · · k" ta Hürün, bu merdane hareketi,· 
lı~~ ve hatta muhakkak olan ölüme - unun ıçın ı, m seksen de. 
Ilı bile, (Hüseyin) i terk etmemiş. fa faik bir kuvvetle (Hüseyin)in il- (Hüseyin)in kalbine büyük bir hü-
etd.i. zerine saldırmak mertliğin ,anına zün vermişti. Ağlamamak için ken. 
Ö ı- k d -·ıd· B h dini güç zaptederek : nterin karargahındaki hadiıe ayı egı ır. a usus; {Hüseyin), 

(liUseyin), üzerine yağdırılan ok hem (hak) sahibi hem de, Peygam. 

l'ağnıuru altında, atı Zülcenahı dört berin en sevgili hafididir. Şimdi, bu 
~ala. e" k k ~ı.. d t bunalmış vaziyette, onunla mukatele d urere arargu.uına av e e. 
l'h~~~n; serdar ömere bir fikir gel- ve mübarezeye kalkışmak, (biı.tıl) 
~ı. Derhal; (Hüseyin)in karar. ve namerta~e bir iş değil midir? .. 

:~tna hücum ederek, hazırlanan -· Allha kassem ederim ki; hak. 

:Wk cinayeti bir an eve! icra et. km var ya, Hür ... Ben eminim ki; 

ek; ve meseleyi çarçabuk hallet- vicdanında (hak) galebe edecek. 

ltıeıt istemişti. Tam bu fikrini tatbik Biraderi (Mas'ab) ın bu söz.lerin. 

~eceği zaman mühim bir hadise zu. den derhal heyecana kapılan <Hür} 

~ etınişti. Buradaki a..skerin en mü. birdenbire yerinden sıçramış: 
kunıandanlarından biri, karşı- - -Ya, kardeş! .. lşte .. Hak, ga-

~a dikilmiş; aralarında ~u mubave. lebe etti.. Ben, (Hüseyin)in tarafı. 
·c teçm.işti: na geçiyorum:" !st:erserl, sen de beni 

takip et. 
tıı~a;~:~! .. {Hüseyin) ile harp, Diye bağırm;ştı ... Ve sonra bir 

hamlede. atına atlamış: (Hüseyin)in 
~ - Tabii. HattA şimdi, her taraf. karargahına doğru sürmeğe başla • 

hUcum için emir vereceğim. mıştı. 

U - Pek ala, amma .• Bunun mesu

,~~l ne cesaretle kabul ediyor. 

tt ':- Bayır .. Ben; bu vücubu kabul 
e~ıYorum. Ve, (Hüseyin) ile harp 

ek istemiyorum. 

ı:. Sercıar Ömer, şaşırmıştı. Kendisi. 
ı:. e bu sözleri söyliyen adamın yüzü
~ dikkatle bakmıştı. Ve sonra bü. 

k bir hayretle· 

~ - Ya, Hür! .. (Hüseyin), bu hava. 
t~geldiği zaman; İbni zeyyadın 
tt e, onu tevkife memur edildin. 
ti~~etine bir haylı adam alarak 
bııı tin; onu yakalayıp lbni Zeyyadm 
l Uruna getirmek istedin. Fakat 
~Ytp bulamadığın için, Kflfeye eli 
l'ad avdet ettin ... O zaman, Ibni Zey
(}i ~n emrine jtaat etmiştin. Şimdi, 
Sin liseyin) ile har~ girişmekten ni. 

...... "'azgeçtin. 
~lllişti. 

''B u mertliğe yalatır mı?,, 
~ lltıı-; parmağmm ucunu, genif bir 

~ ka gibi etrafı kuşatan askerler 
, e~de gezdirmiş ... Ve sonra, (Hü-

~Hn karargi.hmı göstermişti. 
ltı'U Bak!.. Biz kaç kişiyiz... Bir de 
~ SeYin) in etrafındakilere bak .. 
~ar .~aç kifi ?.. Bir avuç ada -
~lı Uzerine, bu kadar büyük bir 
9tr 11\>etıe saldırmak, mertliğe yakı
~e lllı ? ... Bahusus, (Hüseyin) bu 
~;eıede ne kadar mazur ve mağ. 
l{tır Olduğunu da söyledi. Seni, ve 

b eliıe · tahk' t" "'. N ~k n ır et ı . . ne, sen.. e 
\>e a.ları... Ona müskit bir cevap 
ıı:ı~e_diniz. Onu, oklarınızla ııustur
~hnu Urtediniz ... Üzerine ok yağdır. 
tliti z adamın, Peygamberin en sev. 
'~ı:ınu olduğunu düşünmediniz .. 
tıu~ stıuı bu hareketinize iştirak et-
ı;runı . 

Ye cevap vermişti. 

~~Ur; lbni Zeyyadm en ziyade iti
~~ ettıği şahsiyetlerden lbiri idi. 
\>e e~ arasında da büyük bir kuvvet 
~il ~Uf~a malikti. Onun için (Htir) 
~ b~ ~ozleri, serdar ömerin üzerin. 
~ YUk bir tesir hasıl etmiş.. (Hü

huc:) in karargahı lb~erine umumi 
t...._ nı eınn vermeye cesaret gfüıte. 
""-'lelllişti: 

Bütün milletlerin tayyareye ver. 
dikleri ehemmiyet, şüphesiz, bir 
taraftan nakil itlerini daha çabuk 
yapmak, bir taraftan da m&mleke
tin müdafaasını daha iyi temin et. 
mek içindir. Tayyare yeni icat e. 
dildiği vakit, bunun heyecanlı ve 
eğlenceli bir spor olduğu biliniyor
duysa da tayyarenin sağlığa da 
hizmet edece~i hatıra gelmemişti. 

Halbuki tayyare, o kadar çok 
faydalarından ba,kaJ bir de sağlık 
vasıtasıdır. Bu da, tayyareci her • 
,eyden önce bir sporcu olduğu 

için, spor yapmanın yalnız umu· 
ıni olarak iyi tesirinden değil, ha. 
vada yükselmenin kan üzerine te
sirinden ileri gelir: insan havada 
yükseldikçe kanındaki kırmızı kü. 
reciklerin sayısı artar ••• 

- Bunu nasıl anlamışlar, tay
yare içinde tayyarecilerin kanını 
mı saymışlar? 

Diyeceksiniz. Hayır! Sadece, de. 
niz seviyesinden yüksek yerlerde 
yaşıyan insanların kanlarını say· 
mak suretile. 

Kanın içindeki kırmızı kürecik. 
lerin sayısı milimetre mikabında 

deniz seviyesinde beş milyon oldu
iu halde 412 nıetre yükseklikte Zü. 
rih şehrinde beş milyondan sonra 
752,000; 1,560 metre yükseklikte 
-sanatoryom yeri- Davos da 
6,551,000; Asyadaki Pamir yayla. 
sına kadar giderek oradaki Türkle
rin kanlarını sayarsanız, 5500 met 
re yükseklikte yaşıyan Kırgızların 
kanında 7,920.000 yani bizim gibi 
deniz kenarında yaşıyanların kan. 
larındakinin iki misline yakın bir 
sayıda oluyor. 

Bu hal acaba yalnız yüksek yer. 
lerde yaşıyan yerli ahaliye mi mah-

- Ya, Hür! .. Cena:bı Hak, ve ced. 

dim Muhammed; senren ve karde • 

şinden hoşnut olsun. Bizim için aziz 
canlannızı feda etmeyiniz. Mademki, 

bize ka.sdetmek istemediniz.. Şu hal. 
de. çıkıp yerlerinize gidiniz. 

Diye mukabele etmişti. Fakat, 

(Hür) le kardeşini bir tUrlü ikna e. 

dememişti. Her ikisi de : 
- Biz, hak için mübareze edece. 

ğiz. 

Demişlerdi. 

(Hüseyin), heyecan ve asabiyetin 

son haddine gelen (Hür) ile karde-

şini zaptedemcyince: 

- Pek ala ... O halde, biraz sabre
din, şayet biz, bir sıkıntıya maruz 
kalı:sak, bize yardım edersniz. 

(Arkası var) 

kanı 
sustur, diye merak etmişler. Ora. 
lara giden seyyahların kanları da 
sayılmış. Yerli ahalininki kadar de 
iilse de yine normal dediğimiz sa
yıdan fazla. Pamir yaylasında 
7,600,000 kırmızı kürecikler bulun. 
muş. Hem de insan yüksek yerle -
re çıkınca kırmızı kürecikler ça • 
buk, bir kaç saat içinde artıyor ve 
insan yüksek yerde kaldıkça bu 
artma devam ediyor. 

Kanın içindeki kırmızı kürecik
lerin ehemmiyetini bilirsiniz. Bü • 
tün hücrelerimize oksijen gazını 
götüren lıemoglobülin maddesi • 

ni onlar taşırlar. Yüksek yerlerde 

bu kırmızı kürecikler ilkin derinin 
altındaki ince damarlarda çoğal. 
dıkları halde bir kaç gün sonra bU
tün kanın kırmızı kürecikleri ar • 
tar. 

Bundan dolayıdır ki, insan ha -
vada yükseldikçe, oksijen gazının 
azalması fena bir tesir yapamaz. 
Deniz seviyesinde kırmızı kan da. 
marlarında yüzde 95 oksijen bulu
nurken 4,500 metrede yüzde 82: 
7,000 metrede yi.izde 72 oksijen 
bulunur. 

insan havada yükseldikçe ka. 

nındaki kırmızı kürecikler arttık

tan başka. teneffüs de daha geniş. 

ler. Bundan dolayı da yüksek yer -
lerde vücudun sıcaklığı artar, Is. 
tanbula ilk defa olarak Parist&n ge 

len tayyarecinin Karadeniz üzerin -
den geçerken inerek kış içerisinde de 

nizde banyo yapmak istediğini bel. 
ki hatırlarsınız. O vakit bizi taac
cüp ettiren bu garip heves şüphe. 
siz tayyarecinin kanındaki kırmızı 
küreciklerin çok artarak vücudu
nu kızdırmasından ileri gelmişti. 

1 E:IK<ON<OMö 1 

Dünya buğday 
stoku ne kadar? 
Dünya buğday istatistiklerine nazaran, 1 .f\öustos 936 dan 31 

Temmuz 93 7 tarihine kadar mevcut ve talep ol~nan buğday stok
lan yekunu ton olarak tesbit edilmektedir. Bu miktarlar memle-
ketlere göre taksim edilmiştir. 1 Yeni mev- lhtiyat mal· 

Resimsiz Amerika Birle-sim !~~.ooo 

g irecek ~~~~~iiıneUeri 4,150,000 
Avustralya 2,500,000 

4,000.000 
932,500 

1,250,000 
750,000 maddeler ~~~;eAmerika 5·~o;o~:o 

Bazı iptidai maddelerin gümrük 
vesair resimlerden istisna edilerek 
ithali hakkında hazırlanmakta olan 
kanun, bütün sanayi erbabını çok a
lakalaandırmış ve bazı sanayici • 
ler Ankarada hazırlanmakta olan lis
teye, kendi sanatlarına ait bazı ham 
maddelerin dahi ilavesi için Iktısat 

\'ekiı.letiııe müracaat eylemi§lcrdir. 
Bu arada şehrimizde Süleyen ımal ı 

eden fabrika. bu cismin ham madde
si olan kurşunun da külçe halinde ve 
serbest~ ithalini istemi§tir. 

Süleyen maddesi ağır madenlerden 
yapılan her ne\i makinelerin, gemi 
teçhizatı, ve vapurların, boya i§leri
nin esaslı bir maddesi olduğuna göre 
ehemmiyeti büyüktür. Süleyen ya
pan fabrika, memleketimizde ucuz 
ham kurşun bulamadığından faaliye
tini tatile karar vermiştir. Halbuki 
memlekette kurşun istihsal eden bir 
!}irket mevcuttur. Bu şirketten bu 
sene de kurşun almayı düşünen fab
rika, kurşunun şirket tarafından çok 
pahalıya satıldığını ileri sürmekte • 
dir. 

İddiaya göre. geçen sene kursunun 
kllo~u 21 kuruştan alındığı halde bıı 
sene kilosuna 28 - 30 kuruş istenil -
mcktedir. 

ZAHiRE 
BORSASI 

16--3-937 

FlATLAR 

Buğday yumuşak 
Buı:day sert 
Arpa 
Mısır san 
Çavdar 
Fuulye ufak 
Tiftik Çenulli 
Guz yünü 
Zerdeva derisi 
Sansar derisi 
Tilki derisi 
Kunduz derisi 

Aşatı 
K. P. 

6 16 
6 18 
4 23,.5 
4 25 

4 32,S 

Yukarı 
K. P. 

6 27,S 

4 35 
4 35 
4 35 

90 -

8-
155 -
89 -

5000 
2900 4266 

800 
1600 

420 
1500 

GELEN 
Bufday 
Arpı 
Cavdar 
Mısır 
Yulaf 
Keten tohutnu 
Fasulye 
Un 
Nohut 

Arpa 
KuoY~rtl 
Yapak 
İç çeviz 
Porsuk derisi 

Gl DEN 

198 Ton 
71 " 
30 .. 
60 .. 
ıs •• 
20 .. 

13S ,, 
4S ,, 

11 " 

260 Ton 
26 " 

9 " 
1 ,. 

492 Adet 
DIŞ F 1 ATLAR 

Buğday: Liverpul 
Buiday: Şikaıo 
BufdAy: Vinipck 
Arpa: Anvers 
Mıur: Londra 
keten T.: Londra 
Fmdık G. Hamburg 
Fndık L.: Hamburg 

• 

6,17 krş. 
6,32 ,, 
6.16 " 
5.28 " 
3.54 " 
7,44 .. 

79,78 " 
79,28 " 

Bol Miktarda Buğday Satıldı 
Dün, Zahire borsasında bol miktar

da buğday satılmıştır. Bu satışlara 
şehrimize dün gelen 11 vagon buğ • 
day ile beraber silolarda bulunmakta 
olan buğdaylara aittir. Silo buğdayla 
rından 845 ton yerli ihtiyaçlar için 
f!atılmıştır. Polatlı 14-17 ~avdarlı

lar 6 ,19. 8-9 çavdarlılar 6,18, Ana
dolu .mallan 13-14 çavdarlılar 6.29 
Yerköy mallan 4-5 çavdarlılar 6,25 
ve diğer buğdaylar çavdar nisbetine 
göre 6--6.16, Konya buğdaylan 6-7 
çavdarlı 6,20 kuruştan verilmiştir. 

Romanya, Bulga-
ristan, Macaris- 4,250,000 
tan 
Hindistan, Şimali 

Afrika, Garbi Av-

62,000 

rupa 
Rusya 

750,000 250,000 
250.000 1,250,000 

Yekun 17,ôOO,OOO 13,245,000 
lthalatçı memleketin ihtiyacına ge

lince Britanya adaları 7,125,000. Av
rupa kıtası 6,625.000, A vrupadan ha
riç memleketler dört milyon ki ce -
man 17,750,000 ton buğdaya ihtiyaç
ları vardır. Şu hesaba göre ihracatçı 
memleketlerden ihracı ~abil istokla. _ 
rm yekunu 30,845,000 tondur. 

Süngercilik 
Şirketindeki 

Toplantı 
Süngerciliğımizin inkişafı yolunda 

Sümer Bankm aldığı tedbirler yavaş 
yav~ canlı eserlerini göstermeğe b~ 
lamıştır. Süngercilik şubesinin faali
yeti ile vücude getirilen dalgıç teşki
latı 24 dalgıç ile dalgıç çıraklarından 
mürekkep olarak nisan ortalarında 
istihsnJata ba§Jıyacaktrr. Yeni yapı • 
ıan iki motörtin yardımı ile bu sene 
silnger istihsaltmm geçen senelere 
nazaran bir mislinden faz.la artacağı 
tahmin olunmaktadır . 

Fenni tertibat ıçın alman 
tedbirlerle küçük sUngE"r kopanlmıya
cak, büyü.neı?e bırakılacaktır. Seçme 
tarzında toplanacak olan süngerler 
kıymetlerinin yüksekliği ve miktar i
tibarile dış müşterilerimiz için de.ima 
aranılacak bir cins olacaktır. Sünger 
mıntakasında müstahsillerin hemen 
hepsi bankanın faizsiz olarak verdiği 
avanslardan ve kendilerine gösterilen 
her türlü kolaylıklardan dolayı c_:ok 
memnun bulunmaktadırlar. 

Dün Süngercilik Türk Anonim şir
keti umumi heyeti toplanmıştır. Ha
zırlanan rapor tetkik ve kabul edil -

miştir. 

Fransanın Bize Ayırdığı 

Kontenjan Listesi 
Ankara. 16 (TAN) - Feshi ihbar 

edilen Tüririye - Fransa Modüs ,;_ 
vandisinin ihtam tarihine kadar Fran 
~a hükumeti, memleketimiz için bazı 
kontenjan listeleri hazırlamıştır. Lis
teye 200 kental şeker, 30 kental re -
çelle marmarat, 2000 çift terlik te 
dahildir, 

Çekoslovakya ile Ticaretimiz 
Ankara, 16 (TAN) - Cümhuriyet 

Merkez bankası, Çekoslovak Milli ban 
kasile mutabık kalarak şimdiye kadar 
hmmsi bankalar nezdinde açılmış o
lan hususi takas hesaplarını bu ban
kanın hususi takas muameleleri için 
açtığı yeni bir hesaba nakletmiştir. 

Bu suretle iki memleket arasında
ki takas işleri intizama girmi§tir. 

Lokcantacllar 
Cemiyeti 

Seçimi Yapırd1 
Evvelki gün Ticaret odası esnaf bir

likleri mümessilleri huzurile yapılan 
lokantacılar seçimine 350 lokantacı 
iştirak etmiştir. Reylerin tasnifinde 
en fazla rey alanlar sırasiyle Musta
fa Konya. Mehmet Hüsnü Tabiat, Ali 
Rıza Bahçeli, Abdullah Maçka, Şük. 
rü Taksim, Kadri Karaköy, Omer 
Taksim, Lokantacı Rıza, Rıza Aşçı . 

Budapeşie 
Ziraat sergisi 
Bu ayın 17 nci günü Bud!lpeştede 

açılacak olan büyük ziraat sergisinde 
teşhir olunacak hayvanlarla, zıraat 
makinelerinin ve ziraat mahsulatının 
yabancı memleketler hesabma satın 
alındığı takdirde Macar hud~ıduna ka 
dar nakliyatını Macar ziraat nezareti 
meccanen deruhde edecektir. Satın a. 
lınacak damızlık hayva~.lar için bo
ga ve inekler de satış fiyatından 150. 
250. erkek domuz \•e koçlarda da 40 
pengoya kadarı Macar ziraat nezareti 
tarafından alıcılara iade edilmek su· 
rctiyle satılan malların ucuza mal e
!:lilmiş olme.fü temin edile,..cktir. Bu
dapeşte sergisi. martın yirmi ikinci 
günü akşamına kadar ccv'im edPcek
tir. Sergiye girecek olanlar için de 
vize ve seyahat masraflarından ehem 
miyetli tenzilat yapılacaktır. Ziraat 
sergisine ilaveten avni yerde bir de 
av sergisi açılmış bulunacaktır. 

BORSA' 
1G lUAUT SAI.I 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Drahmi 
İsviçre Fr. 
Leva 

614.-
123.
lll.
ı20.-
21.-

Florin 
Çekoslovak kro. 
Siline 

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
İsveç kuronu 
Altın 

Banknot 
ıo38.-
246.-

ÇEKl .. gR 

Londra 
Nevyorlı 
Paris 
Mılino 
Brukseı 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

617.-
0.7919 

17.2475 
15.0437 
4.7010 

BS.735 
3.4762 

64.56 
1.4488 

22.70 
4.2236 

11.4586 
1.9688 
4.1830 
4.3760 

108.1037 
34.6840 

2.7i86 
24.65 

3.1434 

bllıl.-
126.-
115.-
125.-
21.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

ı039.-
248.-

616.-
0.7930 

17.30 
15.0682 
4.7094 

5888 
3.4815 

64.61 
14512 

22.7375 
4.23 

11.4775 
1.9715 
4,19 
4.3830 

108.279Z 
34.74 
2.7830 

24.6ı 

3.1485 

\...--===-·--· ~= _) 
Dün borsa muamelelerinde Türk 

borcu üzerine ehemmiyetli iş olma • 
mı§tır. Bir gün evvel 265 frank gelen 
Patis telgrafı dün dört frank noksa
nile ve yalnız akşam telgrafı olarak 
261 frank gelmiştir. Sabah 19,60 li
radan açılan Uni Türk bu yüzden 
19.40 liraya düşmüştil:'. Dünkü mua
melelerde Anadolu tahvilleri 40 lira. 
ya kadar yükselmiştir. Fakat akşam 
üzeri 39,90 lirada kalmıştır. Bunun 
sebebi alıcılann artmış oım,sıdır. Mü 
messiller 42,40, Anadolu hisseleri 23, 
Aslan çimentosu 14,55, Sıvas - Er
zurum 95, Ergani 99 lira.dır. Merkez 
Bankasının senetleri 96,5 liraya dilş
müştür. Bunun da sebebi, bu hissele
ri vaktile 60 liradan itibaren satın al
mış olanlar kazanç farkı fiyatı ile 
gittikçe ucuzhyan Uni Türktcn teda
rik eylemek arzusudur. Pahalıyı satıp 
ucuzu almak borsacılar arasında eski 
bir teamül sistemidir. 

•ôReTCİ 

LER: 
Bu gece nbbetçi olan eczaneler şunlardır: 
Eminônu: Beşir kemal, Alemdar: Sırrı 

Rasim, Beyazıt: Asador, kilçukpazar: Neca
ti Ahmet, karagilmruk: kemal, Samatya: Te 
ofilos, Şehzadebaşı 1. Hakkı, Akuray: Se-
1'ef: Şehremıni: Nazım: Fener: Vitali, Eyiıp 
te Eyüp eczaneleri. Ş 

Beyoğlu ciheti 
Beyoflu: Galatasaray, Garih, Taksim: 

Kemal Rebiıl, Kurtuluş Galata: Hidayet 
Şi$1İ: Maçka, Hasköy: Nesim Aseo, Kasım
ııaşa: Müeyyet eczaneleri. 

~şiktaş ciheti 
Beşiktaş: Nail Halit, Ortaköyde Ortaköy, 

Arnavutköyde Miltiyadi, Bebekte: Merkez 
eczaneleri. 

Büyükdere ciheti 
Büyükdere: Asaf, Tarabya, Yeniköy, Bo

yacıköy. Rumelihisarı eczaneleri. 
Üsküdnr - Kadıköy ciheti 

Ayrıca on günde Mersinden yüklen
mek üzere Konya buğdaylanndan elli 
ton satılmıştır. Arpalar 4,27-4,35 
kuruştan, çavdarlar 4,35, Tekirdağ mı 
!!Jn 4,25 ve Düzce mısın 4,35 kuruş
tan satılmıştır. Dün, iki vagon çavdar 
ile bir vagon arpa 2'elm.İStir • 

Kadıköy: Muvakkithane caddesinde: Saa· 
Salih Beşiktaş, Mehmet Oztürk Be- det. Sciğütliı çe mede Osman HuJQıi, Uskü-
yazıt, Tahir Pangaltı asil azalığa se· darda İttihat eczaneleri. 
çilmi§lerdir. Aynca on iki ki§i de ye-j Diğer eemtıer 
dek olarak a·--ı-... lardır Büy~kadada Halk. Rakırkö,.ı!e Merhr: ee 

;y • ~ • .ı;anelen. 
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Vali Üsfündağ 
H. Cahide 
Cevap verdi 

(Ba.l}ı 1 incide) 
"- Aleyhimize halkın husumetini 

tahrik eden neşriyat vukua geldi. Bu. 
nu da Akşam gazetesi ve Bay Hüse.. 
yin Cahit Yalçın yaptı . 

"TAN", "Cumhuriyet" ve "Ak. 
§8.m" gazeteleri Köpril hakkında bir 
fıkra yazmışlardı, - Vali burada ma.. 
lüm olan havadisi okudu - Akşam 

gazetesinde Bay Hüseyin Cahit müs. 
tehzi bir ljpanla ütira ve isnatlara 
girişti. Belediyeyi kanunsuz vergi 
alırmış, diye teşhir etti. 
Halkın hakkı çiğneniyor, diye söy. 

lemek bir clirüm değil midir? Halkın 
zihni rejim aleyhine tahrik edilmiş 

olmaz mı? 
Manevi Zehirler 

Mal, canın yongasıdır, derler. Meş... 
nıtiyette Arnavutluktaki isyan, halk. 
tan sakal ve yumurta vergisi alma -
caktır, diye yapılan propagandalar 
Uzerine çıkmıştır. 

Yalnız maddi zehir akıtılmaz, ma. 
nevi zehir de olur. Haksız vergi alı -
yorsam isbat etsin. 

Bu neşriyatı cevapsız bırakmak. işi 
m~mleketin dahili asayişine taallük 
ettirmekti. Azamt hassasiyet göster. 
mek vazifemdi. Halkı tenvir etmeyi 
lazimeden addettim. 

Güzel Hülya 
Bay Hüseyin Cahit, usulen bir ftk. 

raya dayanarak kendisini gUzel bir 
hulyaya kaptırıyor. Kanunun himL 
yesini kendisine siper olarak kullanı
yor. Kanunun böyle hareketlere si. 
per olabilmesi asla düşünült:'mez. 

"Akşamcı,, nm o olduğunu herkes 
bilir. Kendisi gazeteden çekilirken oo. 
nu ilan etmiştir. Lazımgelirse ıbaşka 

delillerle isbata hazmın. 
Geçen celsede söylenenleri duyama. 

mıştnn. Onlara da cevap vermek is • 
terim. "Sinen,, tabirini kullanmış • 
ton. Yalnız eşkıya sinmez. Kendisi 
ni meydana vurmamak ta böyledir .. 

Bir de bana jurnalcıhk isnat edi • 
yor. B~oiin en büyilk idare memuru. 
yum. En yüksek maaşı alıyorum. lk. 
bale nnil olmuşum. Başka ne ikbal 
b~lerim? Jurnalcılık etmem. Buna 
müteessir old~. , 

Hüseyin Cahidin Cevabı 
Bay Hüseyin Cahit Yalçın, valinin 

bu sözlerine şu suretle mukabele et • 
ti: 

"-Evvela huzurunuzda birkaç de. 
fa tekerrür eden çirkin bir söze mu. 
kabele etmek isterim. Vekil de vali de 
kanunun himayesine sığınmayı bir 
kabahat imiş gibi ileriye sürdüler. 

Bu söz kadar manasız ve çirkin bir 
söz olamaz. Kanuna sığınmayayım da 
yumruğuma mı güveneyim? Yoksa, 
eski zamanlarda olduğu gibi, kendime 
iltimas mı arayayım? Niçin cevap 
vermediğimi bir daha izah ede)im: 

Emin olunuz ki, gerçekten üzilnttilü 
bir mevkideyim. Cevap vermek isti • 
yorum. Fakat vazife hissi buna mani 
oluyor. 

Kanun, bugUn Türk matbuatına bir 
hak bahşetmiştir. İmzasız makaleler. 
den muha1ri:rler mes'ul olamazlar. Bu 
bapta bir mes'uliyet kabul ediyormuş 
gibi sorduğunuz suallere cevap verir. 
!em bütün Türk matbuatının huku • 
lrunu çiğnemiye bir yol açacağım. Bu 
na hakkım yoktur. Memlekette bir 
sünneti seniye açmıya önayak ola -
marn. 
"K,.,nuni Hakkımı Feda Edemem,, 

Sonra hep şik:.yet ederiz. kim!" .... hak 
kını aramıyor, deriz. Başkalarını 
müvaheze etmek kolay... Burada ka 
nun bana bir hak bahşetmiştir. Bina. 
enaleyh bu hakkı feda edemem. Yok. 
sa benim için sualinize cevap vermek 
çok kolaydı. Fakat hakkım ve vazi • 
f em susmaktır . 

Dava Şiılide Görülseydi/ •• 
Bahsolunan makale, belediye re _ 

isini halkın husumetine maruz bıra • 
kıyormuş. Böyle bir teşebbUse biç 
lüzum yok. Belediyeye tenkit vesilesi 
hazırlamak hususunda bizzat Muhid. 
din UstUndağm ihraz ettiği mu 
·vaffakıyet dereeesine kimse yetişe • 
mez. 

Yalnız sinek meselesi klfi .. BUtUn 
Şişli ve civannm çekmediği kalma • 
dı. Bu da va. Şislide görlilseydi ağız 
çamazdık. Sinekler ağzmııza dolar. 

dı! 
Bu gibi haller meydanda iken bele. 

diyeye husumet celbediyor diye baş. 
tasını mUvahezeye kalkmak mlnasız. 
dır. 
üstUndağ, havadisi tekzip etti. 

Yalanmış. Belediyeden daha resmi 
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intikam hırsile 
bir cinayet işlendi 

iki Arkadaş Bir Ekmekçiyi 
Boğarak Öldürdüler iple 

Evvelki gece Tünel civarında Kumbaracı yokuşunda bir cina
!.et. işl~iş, Erzincanlı İbrahim adında birisi, iple boğularak 
oldtirülmüştür. Bu cinayetin tafsilatı şudur: 
Kumbaracı yokuşundan geç vakit 

aşağıya inen. bir ana kız, orada bu. 
lunan bir ekrn.c-k satış şubesinin önün 
den geçemen dilkkimm iç.inden öl _ 
mek Uzere olan bir adamın iniltilerini 
işitmişler, bekçilere haber vermişler. 
dir • 

BAŞMAKALEDEN MABAT 

Aradaki 
Büyük 
Fark 

(Başı 1 incide) 
bir numarası vardı ki o da menıleke. 
tin varlığiyle yakından alakası olan 
unsurlara aitti. 

Eski tecrübeler ,unu telkin edi
yor: Kendi kendimizi aldatmamı • 
ya çok dikkat etmeliyiz. Fakat biz
den olmağı candan istiyen zümrele • 
rin ve fertlerin yüzüne huşunetle 

kapıyı kapamamalıyız. 

Unutmayalnn ki dünle bugün ara. 
smda değişmiş ana şartlar vardır. 
Osmanlı imparatorluğuna tabiiyeti 
ifade eden (Osmanlı) sıfatı, Türk ol. Bu esnada dükkandan iki gölge 

çıkmış ve aksi istikametlerde kaçmt. 
ya başlamışlardır. Bekçilerin "Dur!,, 
se.slerini duyan polisler, vak'a yerine 
gelirken, ayni yokuşta 63 numaralı 
dükkanda ekmek satıcılığı yapan ö. 
merin kaçanlardan biri olduğunu 

1 

mıyanlar ic;in sevilen ve aranan bir 
sıfat değildi. Yabancı hükılmetlerin 

himayesine girmek ve imtiyazlı züm. 
relere mensup olmak suretiyle bunu 

görerek yakalamışlardır . 
Polis ve bekçiler, derhal iniltilerin 

geldiği dükkii.na girerek facianın ma 
hiyetini anlamışlar ve boğazından tel 
le boğulmuş bir adamm yerde yat • 
makta olduğunu görmUşlerdir. Ömeı 
bu hal karşısında birdenbire şaşıra • 
rak soruln.n suallere saçma sapan 
cevaplar vermiştir. Nihayet herşey Katillerden Be/c.ir 
anlaşılmıştır. ı----------

Katil. Nişantaşmda Kuyucu soka. R 

fiilen üzerinden atanlar, kendi kendL 
lerini mes'ut addederlerdi • 

Türle.lüle sıfatı 

B ugUn Türk vatanda~ltğı dün • 
yanın en yüksek ve şerefli 

sıfatlanndan biri olmuştur. Hariçte 
seyahat eden her Türk, bir takım 
eski Osmanlı tebaasiyle karşılaşır ki 
memleketle hiçbir maddi a.lakalan 
kalmadığı ha1de yaşadıklan muhit • 
le, sırf bu sıfatın şerefi dolayısiyle, -
kendi kendilerini Türk diye tanıt _ 
maktadırlar . 

Bugün memleketimizde bir takım 
ğmda 22 numaralı apartıman kapı - oma n ya 
cısı Bekirle beraber bu cinayeti işle. H 1 • 

d!ğini, bo~lan adamın hemşerile - ar 1c1 ye 
nnden Erzıncanm Kunıçay ka1.asm. 1 
dan İbrahim oğlu At'-'.,ullah olduğunu 
söylemiştir. Cinayetin sebebi. Ab -
dullnhm evvvelce memlekette öme -
rin kardeşini tabanca ile öldürmüş 

naz 1 rı zümreler var ki tarihi sebepler neti. 
cesinde burada yaşadıkları ve bura.. 
da tabiiyet sıfatmı iktisap ettikleri 
ic;in kanun kendilerine (Türk vatan

olmasıdu-. 
Katilin suç ortağı Bekir de sabaha 

karşı yakalanmıştrr. Tahkikata mild. 
deiumumi muavinlerinden Ferhat el 
koymuştur. İsticvap, dün akşama ka 
dar devam etmiştir . 

daııhğı) sıfatmt verivor. 
Bunlar dil ve kültür itibariyle mu. Kartal Kazası Malmüdürlüğünden: 

bite yabancr kaldıkça tam manasiyle Mevkii Cinsi Dönlim g~eti 
Tilrk kardeş addedilmelerine imkan No. L. g. 
yoktur · Başı Büyük Narh Çütliği Tarla. a 50.00 

Fakat bunlar içinden bir takım Yukarıda cine ve mevkii yazılı gayrimenkulün vergi borcundan do· 
zümre ve fertler yeni bir yol tutmak layı taka.rrUr ettiğinden mezkur mahallin 15-3-937 tarihinden itibatCıı 
hususunda tam bir hüsnüniyet göste. 20 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 
rirlerse, menfaatlerinin bu memle - !halesi 3-4-937 tarihinden 2 gün evvel taliplerin % 7,5 pey akçeterllC 
ketin iyiljğine çalışmak olduğunu Kartal Malmlidürlüğü tahsilat komisyonuna müracaatları ilan oıunur. 
kavrarlarsa., dil ve kUltürilmüze sa. ...,..,.,, 
rılırlarsa bunların yü'Zllne karşt ka. 1tııll' 

Hatay 
Düşmanları Çanakkale Harb•ın·n lstan'bul 4 Uncü icra meınurluo-

pımızı kapamak çok dar ve yanlış bir 1 rafı;ılo 
, hareket olur • dan: Yeminli üç ehli vukuf ta 

Y lldönümünde dan tam amma 350 lira kıymet tsl! • 
l/c.i cemiyet tipi dir edilen Ayvansaray korucu ?Jeli' 

met Çelebi mahallesinde Kalkıv-

(Ba.şt 1 il'c\de) 
Hazne nahiyesi civarına gitmesi ta 

karrür eden aşiret ertesi günü yerin. 
de bulunamamıştır . 

BUtün aşiretin, çadırlarmm sUrü • 

Bugün dünyada iki tip cemi. Eminönü halkevinden: A,,cı 
yet görüyoruz: Biri kendi 18 Mart Çanakkale harbi yıldönU- ,,. 

'

' kabugu-na rekilenler ve ürat duygu. mü 18 mart 937 pe,_,.mbe akı:ı."mı Hüsnü sokak eski 6 numaralı batl ~ • :.-- Y"° nin evsafı AJ:l.ag~ ıda yazılıdır. EvsıJı: 
. lan içinde kendi kendilerini yiyenler, saat 20,30 da evimizin Cağaloğlu mer .,. 
: diğeri de Anglosakson memleketleri kez salonunda aşağıdaki program gi- Ahşap dışı tamir edilmiş iç kısıill ~ 
• gibi geniş bir surette inkişaf ve bi kutlanacaktır. Bu toplantı için da- yet eski iki katlı alt katta iki oda U 

leri ve develeri ile birlikte çöle sa -
vuşturulduğu anlaşılmıştır. Hadise 
o kadar tel3.ş uyandırmıştır ki, bu 
müzakereyi muvaff akıyetJe bitirdi • 
ğinden dolayı. bir gün evvel takdir 
edilen memurun tevküine karar ve. 

1 inbisat edenler ve refah içinde y\ı· vetiye yoktur. Herkes gelebilir. katta üç odası vardır sokak kapıs~ 
zenler... Program: dan girilince eski bir merdivenle {1:1• 

rilmiştir . 

Bol uda Zelzele Misot irimiı vilôyetfen çıkarken 

Bolu, 16 (A.A.) - Evvelki gece. (Başı 1 incide) 
1,40 da Uç saniye süren şiddetli bir giderek Vali muavinini, İstanbul Ko. 
zelzele olmuştur. Zelzeleden halk mutanını, sonra Romanya Konsolos _ 
uykudan uyanmıştır. Beş dakika iki hanesini ziyaret etmiş ve saat 16,30 
saniye suren bir zelzele daha kayde- da da Cümhuriyet abidesine bir çe. 
dilmiştir. lenk koymuştur. 

olan radyo uıüessesesi bu havadisi bü 
tün memlekete tebliğ etti. Gazeteler 
den şikayet ederken ondan neye 
bahsetmiyor?. 

Juranlcılık meselesine gelince, 
yapmadım demek kolay amma m1'at 
teessüf hakikat ortadadır. Yaptığı 
şeye de başka bir mii.na vermenin 
imkanı yoktur . 

Aradan 3 Ay Geçtiği Halde .•• 
KöprU karşılığı olarak alınan pa 

ra.nın bundan sonra da cibayet edi 
dilerek 1stanbulda "sular islah edil. 
sin,, yahut "hastane yapılsın,, demek 
halkı isyana teşvik etmek demek mi. 
dir? Aradan 3 ay geçtiği halde, çok 
şükür ki, lstanbulun asayişi bir da • 
kika bile muhtel olmadı., , 

Cürüm Olmıyan Bir Fiil Meselesi 

ANKARAYA 
Bay Antonesko ve eşi, akşam saat 

19,20 da beraberlerinde Suphi Tanrı. 
överle Hariciye kalemi mahsus mlidil. 
ril ve Rumen Elçisi, elçilik erkanı ol. 
duğu halde eksprese bağlanan husus! 
vagonla Ankaraya gitmiştir. Nazır, 
istasyonda Vali muavini, lstanb.ıl 
Komutanı ve konsoloshane erkAnile 
gazeteciler tarafından uğurlanmıştır. 

GôROŞMELER 
Rumen Hariciye l'llazın Ankarada 

üç gün kaldıktan sonra şehrimize dö. 
noccktir. Misafirimizin Ankarada 
Nisan nihayetinde müddeti bitecek o. 
lan Romanya • Türkiye ticaret anlaş. 
masının bir sene temdidi ve bazı mad

delerinin tadili hakkındaki müzakere. 
lerle de meşgul olacağı söylenmekte. 
dir. 

Katolik Papazlar 

Amerikada milli tipe intibak o ka. 1 - Açış ve en büyUğümUze §Ük· kata çıkılır. .J 
dar ileri gitmiştir ki Lehistanda doğ. ran: Halkevi Başkanı Agah Sım Le- Hududu: Sağı Mehmet Ali haDe:, 
muş bir muhacirin oğlu: "Cetlerimiz vend tarafından. solu kayıkhane sokağı arkası Eştv 
yüzlerce sene evvel Amerikaya ilk 2 - Çanakkale deniz muharebeleri bahçesi önil kalafatçı sokağile lll~ 
geldiği zaman ... ,. derneği tabii göril- (projeksiyonlu): Abidin Daver. dut hanenin tamamı açık artırJlll) 
yor. İngiliz muhacirin oğlu baba.CÜ. 3 - Çanakkale Kara muharebele- vazedilmiştir. 
le: "Biz, sizi ihtil8.lde mağlup edin. ri: Yedek Subay okulu harp tarihi ve Artırma peşindir, artırmaya iştl..ı~ 
ce .. ., diye konuşuyor. coğrafya öğretmeni Ismail Hakkı ta· rak edecek müşterilerin ytizde Yeı;; 

Türklük sıfatı bugün çok yüksek ra.fmdan. buçuk nisbetinde pey akçesi ve) ıı 
~ir. man~ aldı~a göre,. A~erikada 4 _ Çanakkale hakkında muhtelif milli bir bankanın teminat mel\tııb 
ıntibak sıyasetınden alman verimin ·· 1 ' nu hamil olmaları icap eder. !JU~ 
bizde teke ·· t . be şıır er ve nesirler: Sami Rıfat, Ibra· \" rrur e memesıne se p him At• dd. rakim vergi, tanzifat, tenviriye ,,,, 
yoktur. Dar ve üratlı yollar tutma • Akif S~ ın, Yus~f Ziya, Me~met vakıf borçlan borçluya aittir. AflJ>a 
mak kafidir. Bizden olduguv nu fiiliyle ' eyman Nazıf, Neşat Nurı, Ô· ma şartnamesi 18-3-937 tarihine ıtlııl• 

mer Seyfeetti E · Beh' te ve hareketiyle isbat eden, Türk va • n ve nıs ıç n par- sadif perşembe g{inil dairede IJlab ., 
tanının menfaatlerini kendi menfaati çalar. li mahsusunda talik edilecektir. ~-
bilen, evinde aile.siyle Türkçe konu • 5 - Çanakkale savaşma ait hatıra- rinci artırması 19-4-37 tarihine ıtl , 
şan, Türk dil ve kültürünü benimsi • lar: Kemal Emin tarafından. sadif pazartesi günü dairemizde s: 
yen her vatandaş, tam Türk muame. 6 - Çanakkaleye dair halk tUrkU- at 14 ten 16 ya kadar icra edilece J 
lesi gör.miye ha!< kazanmış demektir. leri. birinci artırmada bedel, kıyfll~11ı 

Bu söylediğimiz nokta, iyi imtihan muhamminenin yüzde yetmiş beŞ !>' 
geçiren fertlere aittir. Bilhassa nesil • _.. buiduğu takdirde Ustte bırakılır. ı\da 
değiştikçe bu smıf fertler çoğalacak • Zührevi ve cild butalıkJara ~i takdirde eon artıranın taaJıbU f 
trr. Çoğala.bilmesi için de her kolay. H - baki kalmak üzere artırma on ~ 
lığı göstermeli, her im.karu vermeli • Or. ayri Ome gün daha temdit edilerek 4-5-937 ıeıı 
yiz. rihine müsadif !alı günü saat 14 • 

lğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 16 ya kadar dairede yapılacak i1'_!;11, 
Diğer taraftan da zümrelere tav • U""'l!IrıdA No .., 3 T ı t 4"'"'" ı • ·" ") ı e e on· ,,,...... ci artırma neticesinde en çok 8 ,., 

siyemiz. hiç olmaz.c:ıa umumi yerlerde nQll" ra.nm üstünde bırakılacaktır. " A 

türkçe konuşmıya kendi kendilerini ·------ ıl" ıh numaralı icra ve iflas kanunutl ..ı. 
alıştırmak ve milli duygulan incit - tira llanı 126 mcı maddesine tevfikan ba.1'1S': 
mef{ten uzak durmaktır. Bugiln c;ok "Ş k · tel' e er ımalathane ve tasfiyehane tapu sicillerile sabit olmayan ipO •• 
şükUr Tilrkiyede ifrat cereyanları 1 · ,. usare eruıin usulü tasfiyesi,, hakkın li alacaklılarla diğer alakadaraJllP.1 ... 
yoktur. Fakat moda halinde dünya. _1t" da. istihsal olunan 22 Nisan 1931 irtifak hakkı sahiplerinin bu h~ _:t 
da böyle cereyanlar vardır. tfrat isti. if dlV" günlü ve 1138 sayılı ı·htı·ra beratı bu rmı ve hususile faiz ve masar' e ..... , 
datlarını körükliyecek hareketlerden uır-defa mevkii fiile konmak üzere ahe· olan iddialarını ilan tarihinden ı ·tt' 
uz.ak durmağı. bilha.c;sa alakadarların ren 20 gün zarfında evrakı mUsbl ~ 
kendi menfaatleri icap ettirir. re devrilferağ veya icar edileceğin · ıerile birlikte dairemize bildirIXlel~ıJ 

Muharririn• bu mütalealanndan 
sonra Avukat Hikmet Cemal söz o. 
larak mahkemenin tahkikat yapma. 
smı kanuna mugayir bulduğunu, eti 
rüm olmıyan bir fiil ve mahkum edil 
mesine imkan bulunmıyan bir şahıs 
için tahkikat icrasının beyhude vakit 
kaybetınek demek olacağını söyle • 

Bir Yahudi Kızını 

Kaçırmışlar Ahmel Emin YALMAN den talip olanların Gala.tada, İktisat lazımdır. Aksi takdirde hakları tıı;c, 
Sof ya, 16 (TAN) _ Bükreşte ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...-;;;;;;;;;;::;;;o....._ hanında, Robert P'erri'ye müracaa.tl.:ı. ıicillerile sabit olmıyanlar satış Jıf' 

Belediye vekili Hlmit, gelen ce - "Notr dam de Sion,, Fransız katolik Amerikada Hitler Aleyhinde n ilan olunur. delinin paylaşmasından hariç tts ~ di. 

vabın bir celse evvel Enis Tahsinin oansiyonunda katollk yapılıp bura • Bir Nümayit Daha lar. MUterakim vergi. tenvfriYe tt1 
söylediğ1nin ayni olduğunu bildire • dan katolik rahibeler tarafından ka Londra, 16 (TAN) _Geçenlerde KAYIP - İetanbul Deniz Ticaret tanzifiyeden ibaret olan belediye ~ 
rek llyıkiyle tahkikat yapılmasını çınlan Bubi Ruhen namında güzel H H·tl 1 h' d .d Liman ~leri mUdUrlUğünden almı9 sumu ve vakıf icaresi bedeli nıor:ııY, 

lrf 
er ı er a ey ın e şı detti beya. ld ğ ıı11 

istedi. an Emin de ayni miltalea • bir Yahudi kızının ebeveyni kızlan- tta b 1 ° u. um Liman cUzdanı, kaptan ve deden tenzil olunur. Daha fazla o1 
da bulundu. na u unan ve karşılıklı protesto • reislık ah d tn l rin' 12Z ,. , nı aramak için BUkreşten Rusçuk lara sebebiyet veren Ne,')'ork BeJedi y .

1 
? . a e a:ne e ı zayi ettim. !O.mat almak istiyenlerin 936 ~.e 

Nıhayet mahkeme, Necmeddin Sa. kasabasına gelmişlerdir. Kızın, Rus- ve Reisi Gandio bugUn Nazile .en~. en~ı . ~l~c~gımdan eskilerinin numaralı dosyada mevcut evrslt , dıktan gelecek cevaba intizar edD çuk _ Sofya _ Belgrat yolile Parise hinde yapılan bir nilma . t ~:ey. hilkumsuzlüğü ılan ederim. Rumeli mahallen haciz ve takdiri kıyrııet ~, 
mek üzere 30 marta talik edildi. J kaçırıldığı sanılıyor. yış e un. kavak Dere mahallesi Faik oğlu İs- porunu J?Örlip anhyacakları nan ° 

muş ve söz söylemiştir. ı mail Denizci. nur. 



~ 17 - 3 - 937 - - -=============;;:;;:;:======= TAN ============================::.:=============-======::;.::.:..;..:=== 11 ----=:::' 

u • Mütc,!mmel Steno • Daktilo·-• 
Ilı zun za.nuuıda.nberi çalışan, mükemmel lngilizce, Almanca, Fran . 
it ca Stenodaktilo ile Türkçe daktilo bilen, iyi referans sahibi Bayan 

arıyor. "Daktilo,, rumu.zile lsta.nbul posta kutusu 155 No. ya 

' 
1 

~------- • yazılm.a.sı. •-- - -----• 

.... 

Devlet Demlryollır1 '' limı11lır1 1$1111111 U. idaresi lliılıre 

teai'nkara İstasyonunda eski şube binasında yaptırılacak kalorifer 
&atı eksiltmesi: 

ka Ankarada eski şube binasında yaptırılacak kalorifer tesisatı 
raıı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. ' 

1 
2 

: Bu işi_n keşif. bed:li ( 5108.30) lir~dır. . 
da D İstıeıklıl~r bu ışe aıt şartname, proJe vesaır evrakı Ankara
ltı evlet Demıryolları yol dairesinden ve Haydarpaşada Birinci 
;tıne Komisyon Reisliğinden parasız olarak alabilirler. 

ltt,. - Eksiltme 26/3/193 7 tarihinde Cuma günü saat 15 te An
ir ~da Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğü yol da
taınde toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 
~ - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 
J\t na~~ vesaiki ayni günde saat 14 e kadar Komisyon Reisliği

teslım etmiş olmaları lazımdır. 
~ - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olmak üzere 383.12 
a ık muvakkat teminat. 
C - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 

- Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
ttı 5 -: _Teklif mektuplan ihale günü saat ~4 e kadar makbuz 
li~abılınde Komisyon Reisliğine verilecektır. Posta ile gönde· 
1tt t<:ek teklif mektuplarının taahhütlü olması ve nihayet bu saate 

dar komisyona gelmiş bulunması laznndır. 
!) ~u iş hakkında fazla izahat almak istiyenler D. D. Yolları Yol 
aıresine müracaat etmelidirler. (539) (1335} . . ,,. 
~uhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı (7) 
~l P malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale .edilmek üzere hi
~ a~ında yazılı tarihlerde Haydarpaşada gar bınası dahilindeki 
t~ısyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacakur. Bu işe 
ı:~ck istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat verme· 
t\t l'i Ve kanunun tayin ettiği vesaıikle birlikte eksiltme günü saati
! kadar komisyona müracaatları lizundır. Bu işe ait şartname
tt- komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

\o 1 - 800 adet takoz badana fırçası muhammen bedeli 640 lira 
!)~muvakkat teminatı 48 lira olup açık eksiltme 29/3/37 Pazartesi 
~Utf• 

U saat 10 da yapılacaktır. 

~ - 3500 metre sinek teli, 100 metre kıvılcım kafes teli, 210 
ti\ e pirinç kafes teli muhammen bedeli 3409 lira 20 kuruş ve at1akkat teminatı 255 lira 69 kuruş olup açık eksiltmesi 29/ 3/ 

Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
's3 - 200 adet karpit lambası, 2000 adet karpit lamba memesi, 
ı._ adet sif t meme muhammen bedeli 468 lira 7 5 kuru~ ve mu vak. 
~t - T,. -

t\irı~cminatı 3518 kuruş olup açık eksiltme 29/3/37 Pazartesi 
u saat 10 da yapılacktır. 

~ -:-- 1000 kilo karbon ve 300 kilo tipo mürekkebi muhammen 
~g eU 2800 lira ve muvakkat teminatı 210 lira olup açık eksiltme 

13/37 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

16 
S - 650 adet muhtelif eb'atta kontrplak muhammen bedeli 

ttıe86 lira ve muvakkat teminatı 126 lira 45 kuruş olup açık eksilt· 
------------------------------~--------·-----------------------------------------~---------------------------------~--~ 2/4/37 Cuma günü iaat 10 da yapılacaktır. 

~ 15 - 6000 kilo çinko levha, 2000 kilo külçe çinko, 4200 kilo 
Uhtclif eb'atta kurşun levha, 700 kilo adi kurşun bonı muham
~ bedeli 4809 lira ve muvakkat teminatı 360 lira 68 kuruş olup 

1 

~ VIKINQ \ ADlEMa 
m&rkah ı•- ~ O O 

SÜT MAKINASI 
öKTDDAR 

tk eksiltme 2/ 4/37 Cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 
"4? - 14500 adet muhtelif numara bezli zmıpara kağıdı, 10 000 
~et ınuhtelif numara cam kağıdı muhammen bedeli 1800 lira ve 
~ 11Vakkat teminatı 135 lira olup açık eksiltme 2/4/37 Cuma günü 
~acakur. {1371) 

lstanbul Jandarma Satına 1-
llla Komisyonundan : 

3 
1 - Jandarma ihtiyacı için evsaf ve nümunesinc göre "35000-

~0oo,, metre astarlık bez kapalı zarf eksiltmesile satın alınacak-. 

Rullanmış olmıyan 
lar henüz süt ma
l<inasının ne oldu
Junu bilmezler. 

J7irKJ1JN.Lpa ııd. şn. 
1 STAlllBUL GALATA l"ERSEMBE PAlARI 51 

Telg••f ZiRA r lat,.nbul • Telefon · 41108 

Biga asliye hukuk hakimliğinden: 
sküdar Rum Mehmet Paşa mahal
si bostan sokak No. 17 de Bahri kı 

o 
le 
ZI Sıdıka. 

c 

Biganın Turan mahallesinden ko· 
anız Mehmet Rüştü oğlu Nurettin 

ta ı rafından aleyhinize açılan gıyabı -
' - Bir metre bez için tahmin edilen bedel (25) kuruş ve ilk zda devam eden boşanma davası. nı 

at miktarı (712) lira (50) kuruştur. ın sonunda: Evlenmenin tahmil et· n 
3 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. tiği vazüeleri üa etmemek maksa -

dı 

le 

~ - Eksiltme 19/3/937 tarihinde Cuma günü saat 15 de Ge: ile terkettiğiniz birliğe muhik bir 
s_ lfadaki Jandarma Dikim evi binasında bulunan Jandarma bep ol~a.ksızın dönmediğinizden 

K. 
m 

ı.tibnaıma Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin eksiltme sa- M. 132, 
142

• 
148 

inci maddeleri 
" l\d ucibince kocanız Nurettinden boş 
) en bir saat evveline kadar teklif mektuplarını ve •artnamede lmanıza, bir sene evlenmemenize o 

ço ~evrakı komisyona tevdi etmeleri lazımdır. (1145) cuklarınm ayda bir defa babala -
_ rının görmek hakkı mahfuz ka.lmak 

üz 
is 

Kapalı Zarf U ıuli le Ebiltme ilanı ere hakkı velayetin tarafınızdan 
timaline 2295 kuruş mahkeme mao 

&skişehir Nafıa Müdürlüğünden: ratının sizden aıınıp müddeiye varn 
~· 'meaine 300 kuruş ilim harcının siz-

~Vrihisar - Hamidiye yolunun 12,550 - 34.000 kilometrelen arasında den tahsiline temyiz kabil olmak üze 
~:34 lira keşif bedelli yeni şöse ve imalitr sınatye inşaatı 12.4.937 re 22-1-937 tarihinde hüküm veril . 
'tııı •ne mUsadif pazartesi saat 14 e kadar kapatı zarf usulile eksiltmeye miş olduğu ilanen tebliğ olunur. 
~~lrnuştur. Eksiltme Eskişehir vilayet dairesinde toplanan daimi 

lıt llıen huzurunda icra edilecektir. 
~ Uvakkat teminat (2674,90) liradır. 

t~~ işe ait evraklar şöse ve sınai im&llt& aid hUl!sai kefil, rrafik, 
~ "~ eksiltme şa.rtnamelerile mukavele projeleri Ankara ve Lstan • 
t~~afıa Müdürlüklerinde, projeler, tafsilat ve hülisa. keşifleri, grafik, 
~j ~e eksiltme ve bayındırlık işleri genel şartnamelerile mukavele 

la etsı Eskişehir Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 
'1ııı tektilerin bu gibi işleri yapını, olduklanna dair Nafia Vekfiletinden 
~ nıı, rnUteahhitlik vesikası ile senesi içinde ticaret odasından almmış 
~~lct kifayet vesikasını 2490 numara.lı kanunun tarifi veçhlle teklü 
lıb~~Uplanna lef eylemeleri lazımdır. Teklif mektuplarının 12-4-1937 
--~i gUnU saat 13 e kadar encümeni daimi riyasetine vermeleri 
'"'~dir. Postada vaki olacak tea hhür nazan itibare alınmu. (H71) 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakim
liğinden: Kadıköyünde Göztepede 
Rıdvan Paşa caddesinde 18 No. lu 
köfkte ölen Mehmet Haşim Morelin 
nura.sının defterinin tutulmasına ka
rar verilmiş olduğundan alacak ve 
borçlularının alacak ve borçlarını 
tarihi ilandan itibaren bir ay müd
detle hakimliğimize kayıt ettirmele
ri ve işbu davete icabet edilmediği 
takdirde haklarında K. M. nin 569 
uncu maddesi hükmünün tatbik olu
nacağı illn olunur. 

ve BELGEVŞEKL iGi rtE KARŞI 

HORMOBi N 
'r::.Metlerl - ll'"r enanNfe ara,pnı~ - ' osta kutusu l255, Hormobin) İstanbul • 

Beyo""" ı e· k. o·k; y d I Beyoğlu Birinci sulh hukuk ha. g U 1 Ç 1 Ve 1 • Ş Ur U .{imliğinden: lstefani Yorgiyadis ve 
5 d • . karısı Afroditi ile 1stanbulda Küçük 

1 ıka Evcım • noemı Asadory an Mustafa Pru;a Kuyu sokağında 14 

En son ve kolay Fransız metodile altı ay zarfında biçki ve dikişe ait No. 1ı hanede oturan Mehmet Salih 
her şey bütün inceliklerile öğretilip devre sonunda KültUr Direktörlü- kızı Naciye ve Leman \'C Bedriye ve 
ğünden tasdikli şehadetname verilir. Kayıdlara başlanmış olduğundan Huriye arasında mUtehaddis Beyoğ
istiyenler pazartesi, çarşamba, cuma, günleri saat ıo dan 16 da kadar h.• da Firuzağa tekke sokağında eski 
Yurt Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 7 ve yeni 5 No. 1ı bir kıta arsanın 

B. O. lstiklal Caddesi Ağaca.mi köşesinde No. ı, 2 nci kat. şUyuunun iza.lesi davasından dolayı 
müddeaaleyhlerden Naciye, Bedriye 
ve Leman namlanna gönderilen da-

Askeri Fabr:ka ar 
kaleminden : 

Tİ ca ret vetiyenin mumaileyh imin gösterilen 
yerde bulunmadığı ve ikametgahla
rının meçhul bulunduğu şerhiyle mü 

Fabrikalar ihtiyacı için: 
200 ton söğüt çubuğu satın alınacaktır. İsteklilerin 22 Mart 

937 Pazartesi gününe kadar mektupla veya bizzat Ankarada As
keri Fabrikalar Ticaret Kalemine müracaatları. 

Şartname: Hergün İstanbul Fındıklıda Askeri Fabrikalar Vol· 
lama Müdürlüğünden, Ankarada Ticaret Kaleminden alına
bilir. ( 1392) 

Yüksek Mühendis M ektebi Arthrma ve 

Eksiltme Komisyonund an: 
Mektep binası dahilinde vücude getirilecek elektrik tesisatı açık ek· 

siltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli (2066) lira (10) kuruş ve muvakkat teminatı (155) liradır. 

Eksiltmesi Nisanın 3 üncü Cumartesi günü saat 10 da mektep binası 

dahilindeki komisyonda yapılacaktır. 

haşir tarafından bila tebliğ iade kı -
lınması üzerine bittalep iki ay müd
detle ilanen tebliğat icrasına mahke--
mece karar verilmiş olduğundan mu 
hakeme günü olan 17-5-37 tarihine 
müsadü pazartesi günü saat: 10 da 
müddeaaleyhlerin bizzat veya bilve
klle mahkemede bulunmaları lüzu -
mu tebliğ makamına kaim olmak ü
zere ilan olunur. 

KAYIP: Tatbik mührümü kaybet
tim. Hiç kimseye bu mühürle mühUr 
lenmiş senetli borcum olmadığını ve 
yeni mühür yaptıracağımdan eski
sinin hUkmU kalmadığını iltm ede • 
rim. Haseki Nevbahar maha.llesi Mu
cip sokağı No. 2 Emine 

Sahibi: Ahmet Emin YAI~l'IA~ 
Umumi Ne~riyatı ldare F.den: 

S. SALIM 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye girecek- Ga~tecilik ve Neşriyat Türk Limitet 

lerin muayyen ~n ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. (1473) Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 
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Bu çok güzel cihazın Salonunuzda bulundu~unu bir an dUşüne• 

cek olursanız, hem aileniz efradına ve hem de sizi ziyarete aelen 

dostlarınızı memnun edeceğinize derhal inanınız. 

Bu ahize !tütün dünyanın prooramlnr1111 ı>ürfazsüz bir bN·· 
ı·al\lılda neşreder. 

Fi~·ntı '\'C snlın alma şeraiti okadar cl
"erişlidiı· Jd, lıcdcli ni farluna ,·armadan 
öıl r.ychili rsi n iz. 

Ayda 12 liralık küçük bir 
taksitle hakiki H. C. A. radyosu
na sahip olabilirsiniz. 

R. C. A. f)ünyanııı en Büyük 
Rnclio rfcşkilatuıa sahiptir. 

• 

ısınmak icin bütün kış 
k a I o r i I er ocaklarında, 
salamandra ve kok 
sobalarında l<ullandıgınıı 

• ., . n •• r 
Yemeklerin;zi pişirmek için mul fak soba
laı ında ve maltız/arda da qakmalısınız. 

ı)iğermahruk~ttan,lkat üstün oları 
~ahili istifade kalo. TÜRK ANl RASil i, 
ri, kolayyanma,çokbunlara nisbetle 
dayanmavezayiahn en ucuz ve en ·ida· 
azlığı itibarile kat reli kömürdür. 

Isınmak için olduğu gibi yemeklerinizi 
pişirmek için de 

'fÜRK ANTR SITINI Kullanınız! 


