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Paris Gazeteleri: Tarafından ........ ~ ..... Davamız Hatay 

Hariciye vekili 
Cenevre ye 

Gidiyor 

Başvekilimiz için °ı:~:eakiı 
latan buldan Çok Hararetli 

Parise 

~eşriyat y apıhyor 1 Giderken ı 

Bütün Pürüzlerin 
Ortadan Kaltığı 
Haber Veriliyor 

)':'!::•, 10 (A.A.) - Batvekilimizin Pariıte 
iıdaJc~z nazırlan ile göriitmeleri sonunda aıa· 

ı. 1 tebliğ ne,rolunmUftur: 
o, lnö .. s 

tiotı nu, uad Davaz ve Numan Menemen. 
ile u. 8 Ma.yıı tarihinde B. Blum ve B. Delboı acs .. 
Fr~ l"Uftnelerde bulunmutlardır. Türk ve 
)•tin ~~.nazırları, Avrupadaki bugıinkü vazi. 
iize~d 1 ~eket önüne vazettiği meseleler 
l'e P.f ·n e r0 rut birliklerini mütahede etmi,Ier 
tille ~ e~leı- Cemiyetinin zihniyetine ve uıulle
'hi 1?1 l'Uretle baih olan hükômetleriniıı_ 
i~~ i!e mütehalli bütün bük6metlerle 

~ ~~~~'..~~"liıhl,"._~iy~~ ~~~~ 
dit. -.tabakatlannı teyit eylemifler. 

·Orada Fransız 
Elçisi B. Ponso 
ile Bulusacak , 

Ankara, 1 O (TAN muhabirinden) - Hari
ciye Vekilimiz B. Tevfik Rüttü Araa bu e.ktam 
lstanbula hareket etti. Doktor B. Araa latan. 
bulda üç gün kadar kaldıktan aonra Cenevre'ye 
gidecek, Milletler Meclisi Konıeyinin toplan
tısına İftirak edecektir. Franıız Büyük Elçiıi 
M. Ponso da çarpmba günü buradan Pariıe 
ridecek, aonra da oradan Cenevre'ye dönerek 
Hariciye Vekilimize mülaki olacakbr. 

Ankara, 10 (A.A.) - Hariciye Vekili Doktor B. 
Tevfik Rilştü Aras bu akşam Istanbula hareket 
etmiştir. ReiııicUmhur Atatürk. Hariciye Vekilimi
ci otomobilleriyle istasyona götürmek ııuretile uğur
la.mışlardır. 

lstuyonda :poırtor B. Tevfik RU,tU An.aı uğurlı
'1:""' " .. o.J. a..-ufo l.~t· ~ıı~rtfü Millet Mecllbl Rt:Isı 

B. AbdWhallk Renda, Ba.fvekllet Vekili ve Sıhhat 
~&rfs 

~lriaie~ ~ (A.A.) - Matın, Petit ı-----
lım.t lnönii v • l C t m & ! lııl u a v e n e t Vekili Dok • 

lleteıer1 İsrn uvre, Joumal ve Jur ga
'1.Yetfııi A et lnönU'nUn yUksek p.h-
11 ola ' tatilrk'Un en yakın arkada
~tıe~ tneırnleketıne ifa ettiği biz. 
atıltet ehh~dediyor ve görüşmelerin 
l'fll ~kı d leri dağıtmıya, ihtilafla
~el'difi ~ a ta.ınamen halline Umit 

~tor Refik Saydam, Dahfliye, ,Maarif, 
• • • • . 1 Maliye ve GUmtlk ve lnhisa.rlar Vekil 

E 1ektr1 k c 1 rke tın 1 n I leri ile mebuslar, Fransız BilyUk Elçi-
., al Ponsot, Balkan ve KUçUk Antant 

. elçileri ile diğer kor diplomatik, hari-

lleutp ın~nunfyetle bildiriyorlar. 
\iııtnıd arımen, Sancağın idari teş
~ Sur1 a. itilaf olduğunu, mUşküli
~e h Ye hududunun garantisi Uze. 
~ \at·~~z devam eylediğini, Matin 
~, tilAfın önUınUzdeki Cenevre 
iti', y fı:t.iına.ında olacağını yazryor-

K de ıt• f 1 ciye vekaleti yüksek memurları ve 
sair birçok zevat bulunmakta idL en 1 ıra arı Hariciye Vekilimiz tstanbulda üç 
gUn kaldıktan sonra Bükreş tarikiy

ŞiRKET, EMNiYET VE SELAMETi FAZLA PARA 
KAZANMAK ARZUSUNA FEDA ETMiŞTiR 

le Cenevreye giderek Cemiyeti Ak. 
vam konseyinin içtimaına iştirak e
decektir. 

F'raıııız E:lçi&i 

~'\>re, Milano mWikatmdanberi 
h hıh~ SUftefehhUmUn yalnız Sanca-

Elimizdeki vesikalar araaında 5 Nisan 1934 te İstanbul Elektrik 
Şirketinden Brükseldeki merkeze yazılmıt bir mektup vardır ki 
içinde fU itirafa tesadüf ediyoruz: 

"On kilovatlık şebekemiz, bilhassa İstanbul mıntakasmda ba
kır cihetinden zen~1?- ~~ğiıldir. Çünkü son senelerdeki takviye 
programlarıırr. mumkun olduğu kadar az masrafla iş görınek 
ve mecbur katmadrkça para sarfetmemek kaygusiyle tanzim 
edilmiştir. Bu tasarruf mülahazalarına kontenjantman tahdit· 
lcri de karışmıştır." 

.n.nakra, 10 (A.A.) - Öğrendiğimi 

7ıe göre Fransa Büyük Elçisi B. Pon-

sot, çar§amba akşamı Ankaradan ha. 
reket edecek ve 18 mayısta Pariste 
bulunacaktır. B. Poruıot, oradan Ce
nevreye hareket edecek ve ayın yir
misinde orada Hariciye Vekili Doktor 
Aras ile temasa gelecektir. 

:bu ar eylediği fikrindedir. 
Cihet, ~te diyor ki: ''Mühim olan 
llf)etlndancak gibi harict politika zih
nıup ol e klfi derecede mutabakat 
~eeu, 1~1~cağnu bilmektedir ki, bu 
~l e ~cabında geni§ bir Bahaya 
~ ~ılebileoek bir karşılıklı yar. 

lt atılabilsin." 
•·- l'lıu\'erl d' ,,..tı~1 ıyor ki: "Görllşmeler, 
~ bitınekte olan Sancak ihti
~ ~ dofan fena havayı dağrtmı. 
4-, l'urd &caktır. AtatUrkün yanm
l'let6 'l'U u:u kurtaran Bilyilk Şef, Pa: 

r - Fra.ruıız an'anevt dostlu
(Arkası Sa. 10 SU. 1 de) 

LQ 

l~kta 
isyan 

Hadisesi 

Mektubun bir yerinde de şöyle 
deniliyor : 

"Bu aıı1attıkJammZdaıı !JU neti • 
ce çıkıyor ki tevzi tebekemlz U.ıe
rlnde tevettUril ayarlamak için ba.. 
:u tedbirler almağa ihtiyaç vardır. 
Bu gibi tedbirlerin aJmmBAma blr 
sebep te şudur : 

Alakadar daireler, şebekenin hiç 

blr ,yerinde tevetttlr farkının nor. 
maiden yüzde 2,5 fazla Vf'ya eksik 
olmamaın hakkında prtnamemlzde 
mevcut maddeye riayet etmemizde 
şimdiye kadar ısrar etmemişlerdir. 
İstikbalde bize kaJ!I bu kadar mü -
samahalı blr ta\"Ir ve hareket takip 
etmemeleri imkan dahilindedir. 
Bu mektup 1034 nisanında yazıl -

mıştır. Ali Çetinkaya ~u~at 1934 te 
biy • Nafıa Veklletine geçmıştı. 

anıyeye Asker Apaçık itiraflar silıileıinden 
22 Ağustos 1935 tarihinde yine İs-

Sevkedildi tanbuldan Brükseldeki merkeze ~azı 
~ ~ 10 lan bir mektupta şebekede emnıyet 
,._ ha.atırıi .<TAN) - Irakta çıkan bulunmadığı açıktan açığa itiraf e-
,... 'b.. an UIY&.n hld' . hA'·'-1tı. ·'-O)'ter Aj . ıeesı GJU\.U..Lo diliyor: . 
b 'ttır. bu ansı yenı malfunat al- "29 Nisan 1934 Silihtarağa • Y1?di-
b~'lllliy1e ::ıtnal{i~ata göre, Irak me- kule ·hattmda bir havai hat kopm~ 

1'111 .. , ayan azasrnd "b' k ' t .. .. tü Bun •il ~~e ın an . ır açı ve nakil tet.-;yere duşmuş · un 
lll l}ı dağı~~takasınd~ ht.lk&. gizlice tı~erpıe etraftaki. nebatat ve .topra~ 
dl elt bıak88.d ·§lar ve hilkUnıel:i devir,. karoonize olduğu halde fabnkadaki 1'!· lı\Uılar ~Yle . harekete ,_~işler. otoıpatik einni~et tertibatı vazifeleri 
~ bi\'a.nı lllndi mevkuf ~uyor-. ~ıöremenıili'I! ve cereyanı kesme-

(Arkası Sa. 10 Sil. 4 de) 

............ .__. ... _ ...................... _. ....... _ ........................... , ........... JQ ~ ....... ıs:...,.._~ 

Büyülr romancı "Aka GiinJüz,, ün 
"TAN,, için hazırlaJığı en yeni romanını 
bupnden itibaren telrika etmiye baflıyo
ruz. Uıtadın akıcı üılii.bu bu romanda ıizi 
ıonuna kadar heyecanla götürecek ve 
"TAN,, okuyuculan bu yılın en neli. ro

manını olıumuf olacaklmdır. 
• • • 

Jlka'nın bu yeni eıerine "Şimdilik Ac&ız Roman,, iamini 
koyduk. Çünkü muha"ir romanına bir ad ıeçmekte müfkü· 
lat çekmiıtir. Bu ıebeple romanına bir ad ıeçmeyi okuyucu. 
lara bırakıyoruz. Bupn dördüncü ıaylada bOflıyan yeni ro
manımızı okuyunuz ve eıer tamam oldukttın ıonra bize a,a
ğıJaki ilimlerden birini ıeçİP gönderiniz: 

1 - Bir Tıbbiyelinin romanı, 2 - O, bir devirdi. 3 - Ku
duz ilacı, 4 - Sansör yasak etmişti, 5 - Her yanı acıklı, 
6 - Aşkın temizi, 7 - Anadolu bucakları, 8 - Kuduran, 

"' 9 - Yaşadığnn roman. 
- Bu iıimlerden en çok rey alan ada ve rey verenlerden bir 
kitiye gazetemiz ve muharrir kıymetli bir hediye verecektir. tön~ tnıntakaam.a as~ ltuv· ~lordir,.,rtı toprak cereyanı sı· 

nıiırtir. ~· ~ · "'Arkası Sa. 10 Sü. 2 de) ~ .......... -. .... ......,._.._.........~ . ..~,. 

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

iktisat Vekili B. Bayqr ~ 
Mühim Bir Nutuk S~qLedi ~ 

• 
Ekonomi Bakanımız B. Celal Bayar 

ltMillet Mecliai dün Ziraat Banlıtuı kanun layihtuını müzah. 
reye bQflaJı. Bu müncuebetle birçok hatipler •Öz alarak mütal• 
alannı ıöyleJiler. Buna mukabil Je lktı•at Vekilimiz B. CelM 
Bayar uzun bir nutuk ıöyliyerelı cevaplar verJi. Bu nutuk onun

cu ıay/amızdadır. 

Dahiliye Vekilimiz Dün 
Millet Meclisinde Mamak 

Faciasını izah Etti 
Mecliste DeıniryoUan Memurlarının 

Maaılan Üzerinde Münakaıalar Oldu 
Ankara, 10 (TAN muhabirinden) - Millet Mecliıi bugünkü 

toplanıtında mühim müzakerelere hatta münakatalara sahne oldu 
Önce Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, ı• 
çenki Mamak infilik f aciaaı hakkında tafailit verdi. Sonra DeY• 
let Demiryolları memurlarının ücret baremi liyihaaı münakata 
edildi ve daha sonra da Ziraat Bankaıı kanun layihaıının müza 

keresine geçildi ve birçok hatipler söz alarak fikir ve iıtekler 
ileri ıürdüler. Bunun üzerine de lktıaat Vekili 8. Celil Bayar. 
uzun izahat verdi. 
Celse açılınca önce B. Şükrü Kaya 

kürsüye geçti ve dedi ki: 
"- Mamak faciası bu aynı beşin

ci gUnU olmuştur. O gUn saat yedide 
Mamak civanndaki mermi imalatane. 
sinin boyahane Jcısmmda ateş çıkmış 
ve müteakiben de patlamalar olmuş
tur. Yangını ilk gören boyahane usta 
başısı Satılmış oğlu Bilildir. Bunun 
anlattığına göre, işbaşı saati olan ye
dibuçuktan evvel kendisi iki arkada
şiyle beraber boyahaneye girmiş, son. 
ra. da diğer sekiz arkadaşına iltihak 
için dışan çrkmı§tır . 

Boyahane içerisinde Edike köyün· 
den Ahmetle Ankaranm Kıbnslı kö. 
ile Ankaranm Kıbnslı köyilnden Meh 
met bulunuyorlarmış. 
Yangın çıkınca oranın müdürU Yüz
başı Nail geliyor, kendisinden, ne ol· Dün Mecli•te itirazlara cefHlll 
du, diye soruyor. O sırada patlamalar veren Nafıa Siya. mÜ.fefOR 
oluyor. Bu patlamalar yandaki me - B. Sırn Day 
murlann ve amelenin oturduğu dai • ------------
reye de sirayet ediyor ve depolardan 1 A ı·man 
biri de kezalik yanıyor. infilakın l 
şiddeti Ankaradan duyulmuştur. Bu . 

infilikin Ankara.dan duyulması halk Gazete i eri de 
arasında bUyUk zayiata hamledilmiş-
tir. Bilhr..ssa insan zayiatı üzerinde.. V. l 
tşituğimiz rivayet ve şayialara göre, ftlZffllŞ ar 
insan zayiatı azami Uç yüz, asgari o-
larak ta yüz elli olarak söylenmiştir. Berlin, 10 (A.A.) - Berliner Zet.. 
Böyle olmamakla beraber insan za- tung ve Morgenpost, İtalyanın ttaı • 

ı--::-~=-~~~~I ) ~:u!:~:~::~ı;t:~~::m!=~ 
. Universiteden tedir. Hatta bu iki gazete, dün ak· 

, Ro··por+a·ııar 

1 
şam Propaganda Nazınnın bu tedbir 
lere mümasil tedbirlerin Almanyaca 
da dün akşam ittihaz edileceği habe

Baf1r1ulaanirimi% Alamet ı· rini tekzip etmesine rağmen Alman
Emin Y alman'ın Univer- yanın bu tedbirlere başvuracağı mU-
ıite gençliği araııntlaki 1 taleasmda bulunmaktadır. 
röportajına yann Jevam Berliner Zeitung. İtalya ile Alman 

edeceğiz. yanın fevaklade bir sabır göstermit 
,, ___________ I olduklarını fakat bu sabırlarının tü-

kenmiş bulunduğunu yazmaktadır. 
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Kümesinden Kaçan 
Bir Maymun. Birj 
Kadına Vuruldu 

L iverpol hayvanat bahçeıinin en büyük ve en kuvvetli may. 
munlarmdan biri olan Mickey geçenlerde ·kaçmıttır. 

Şempanze cinıinden olan Mickey'in boyu bir metre elli ıantim 
'Ye ağırlığı seksen kilo idi. Hayvanat bahçesinde kaim çelik zin
cire bağlanmıt olarak kendi batına geziyordu. 

lri maymun, kalın demir zincirini 
muhafızlarından fizli çözmiye mu • 
vnffak olarak sokağa fırlamıftır. 
Maymun serbest bir vaziyette sokak 
ta gezerken ilk defa gözUne ilişen 
btr çadıra dalmıştır. Çadır seyyar bir 
sirkmiş. Seyyar sirkteki vahşt hay .., 
vanları terbiye eden adam iri may • 
munu görünce, kısmetinin ayağına 

geldiğine hUkmederek maymunu ya 
kalamak istemiştir. Kooa Mickey, 
vahşt hayvanlan terbiye eden adama 
saldırmış, bütün elbiselerini sırtın • 
tan çrka.ı \ ktan sonra omuz başın • 
dan fena halde yaralıyarak tekrar 
sokağa fırlamıştır. 

K ızgmlığı iyice artan Mickey, 
sirkten çıkınca bir ticaret bil 

rosuna girmiştir. Büroda şefin kol • 
tuğuna kurulmuş, masada ne kadar 
kağıt kalem varsa., etrafa saçmış, 

memurlar korkudan tirll tiril titrer • 
lerken ora.dan da çıkmıştır. Sokak • · 
ta homurdana homurdana ilerliyen Zeki Mickey 
Mickey şehre dehşet B&çmrya başla • -----------
drğı bir sıra gUzel bir kadma rastla· 
mıştır. Kadıncağız korkusundan do· 
na kalmış, maymun da kadının ya -
nına kadar ilerliyerek onun titreyen 
halini seyretmiye başlamıştır. Bu 
manzarayı uzaktan görenler may -
munun kadım öldüreceğini tahmin 
etmişler ve ~lni olamryacakla.n bu 
felaketi can gözile takip ederlerken 
hayvanda şaşılacak bir değifiklik ol
muştur. 

M aymun kadmı uzun uzun sey
rettikten sonra yanma iyice 

tokulmuş, onu yarı baygın bir halde 
kucağına alarak yanaklarından, ağ
zından uzun uz:un öpmUştUr. -Bun • 
daJ'rsonra da yapt:rlilarma pişman ol 
muş bir ta vırla ba,mı bükerek kadı
m kucağında çocuk uyulan bir ana 
gibi hafif hafif sallamıya ba.şlamıt -
tır. 

Maymunun sUkfuıet bulduğunu far 
keden bir polis ne!erl yanına sokul • 
muş, zincirinden tutarak kaçtığı hay 
vanat bahçesi.ne doğru götürmek iste 
mittir. O dakikaya kadar yanma kim 
eeyi ya.naştırınıyan Mickey, kadını 
öptükten sonra tamamen değişmiş 
bir halde polise itaat etmiş ve elile 
«SptUğU. kııdmı sellmlrya.rak .bahçe -
iline dönmU,tUr. 

Bir Yılda 
59 Bin Sey· 
yah Geldi 

936 yılında fehrimize 15 bini kara 
ve gerisi deniz yolile olmak üzere 
59140 seyyah gelmiştir, gelen seyyah 
lar arasında birinciliği Yunanlılar al 
maktadır. Sonra ınra&le Yugoslav, 
Rumen, Alm&?Ç ıtalYiJ :BUigar. 1ıi: -
glllz, çek, Amertt<!ıi e~tt gel-

mektedir. Bu re1'!1A~~dıtı_;,~f ~a~ 
beşli, bir Perw u v'e.bır « A'tja:ıttınli 
seyyah vardır. 

936 yılmda gelen seyyahlar 93ts te 
gelenlerden 19 bin tane fazladır. --

Çocuklara 
Yapdan 

Yardımlar 
İstanbul Maarif MUdUrlllğU, ilko

kullardaki çocukları koruma işleri et 
rafında yapılan çalışmalan anlatan 
bir kitap çıkarmıştır. Bu eserde, o-

yunus Emre Gecesi kullardaki himaye heyetlerının na • 
sıl çalıştıkları hakkında geniş malü-

Programı 
mat vardır. 

MUdUrlUk, talebenin hem sıhhatl
EmlnlSnU Halkevlnden: BUyUk halk nl, hem dişlerini korumak için bu yıl 

piri (Yunwı Emre) yi anmak tızere çok esaslı tedbirler almtf ve bu ted
Evi.mlz Dil, Tarih ve Edebiyat ıube. birlerin faydalan görUlmilştUr. Bu 
ili tarafından 12 Mayıı 937 çarpmba işler için 30260 lira harcanmı9, ayrı 
akıamı aaat (20,80) da Cağaloğtu ca göz, trahom ve diş hutalıklanna 
merkez 88tonumuzda apfıda.kl prog- hususi bir ehemmiyet verllm~~tir. 
ram gibi, bir toplantı hamlanmıt _ Mekteplerdeki çocuklardan yuzde 
tır. Davetiye yoktur. Herkes gelebi • 80-87 sinin dişleri bozuk çıkmışt~. 
ll Gelecek yıl dlf muayene ve tedavı111 
ri- Başlangıç (Halit Bayır). n.e daha ziyade ehemmiyet verilecek 
2 - Yunusun hayatı ve 88.IUlti (Sa- tı"~ 

dettin Nüzhet). 
3 - Yunustan şiirler (Naki Tezel) 
4 - Yunusun felsefesi (Ziyaeddin 

Fahri). 
5 - Yunus hakkında yazılmq şllr-

ler. 

Son Kalan 
Muhtelit 

Mahkeme 
Zirat Kombinalar için Lozan muahedeslle kurulmuş olan 

Geirilen Malzeme muhtelit mahkemelerden hepsi işini 
Zirai kombinalanmız için alman bitirmiş, fakat TUrk - Fransız mah

harman makinesi, pulluk gibi A.letler. kemesi eldeki davalan şimdiye kadar 
le hayvanlara ait bazı teclıizat eehri- tasfiye edememiştir. Onun lçiiı. hU
mlze gelmiştir. Makine ve techizat, kflmet bu mahkemeyi ve TUrk aja.n
ait olduğu mmtakalara ~önderilecek- lığı kadrol!lunu 937 mali yılı bUtçe • 
tir. sine de koymıya karar vermiştir. 

Temizlik itleri Müdürü 
ite Bqladı 

Belediyenin yeni terr.izlik işleri mil
dUril, ilk iı olarak çöplerin denize dö. 
külmesi meselesiyle uğraımıya başla
mı~tır. 

Dün çöplerin mavnalara yUklenece-
fi Azapkapı Uıkelesindeki inşaatı göz
den geçirmiş, çöplerin Belediye tar&
fmdan denize döktUrUlmesi için nakil 
nsrtaları bulmak Uzere Liman ve De
iliz Ticaret MUdUrlU.kleriyle temaB& 
«frişmistır. 

937 y~mda hem Franl!lız mahkeme -
si işini bitirecek. hem de ajanlık es • 
kiden verilmi.f kararların tatbikine 
ait işleri tasfiye edecektir. 

Türkiye Tıp Enclimeni 
Türkiye Tıp Encümeni 12 - mayıs • 

1937 çarşamba akşamı saat 18,30 da 
Etibba odası salonunda toplanarak 
Profesör A. Esat Birol tarafından: 
Unku rahim tUberkUlosu ve alelu • 
mum tUberkUlos genltal hakkında 
meslekta,larm teşrifleri rica olunur. 
tebliğte bulunulacaktır. Muhterem 

•••••••••••••••••••••••• 
Dört yeni 

Vapur için Kat't 

Mukavele imza· 

tanıyor 

Akay ve hmlr körfezle • 
ri içln Almanyaıun Krup tez. 
gahlanna ısmarlanacak dört 
vapura ait blitün mmakereler 
neticelenmi~ \'e kat'i slparl~ 
mukavelesinin hazırlanma. 

sına ba.5lanmıştır. DUn, Akay 
Müdürü Oemil ve şehrimize 
gelen lzınir Liman f5letmesl 
MüdUrU Haşmet, Denlzyolla -
nnda toplanarak mukrtvele 
projesinin hazırlanmaMında 

bulunmu~lardır. 

Proje, bugünlerde AnJia.ra

ya gönderilecektir. 
Kat'i mukavele, Ankarada 

lktısat Veklll Oelru Bayarla 
Alman fabrlkasmm buradaki . 
g~up mümessili Fazlı Süha a-
ra.c;ında bugünlerde in.zala • 
nacaktır. Vapurlann parası 

bir kısmı mukavelenin tmzasm 
da ve geri kalanı da teslim e. 
dildJği zaman peşin olarak ö
denecektir • 

Akay vapurlan, bogü.nktt 
Kalaıruıt ve Heybeli vaııurla • 
nndan biraz daha büyük ola
rak inşa edilecektir. Sür'atle. 
ri 14 ınll olacak, 1700 yolcu a.
lac.aklardrr. lzmfr körfez va.. 
purlan Şirketi Hayriye va-
purlarmın benzeridir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Dünyanın En 
Büyük Yatı 

Lim \ınımızda 

Büyük Tersanenin 
inşasına Geçiliyor 

__ _J 

Sularımızda batan 
gemiler çıkarılıyor 

Eski Valde kızağının yerinde kurulacak olan 
büyük tersane için hazırlıklara giritilmif, ilk 
olaı-ak Hasköy önlerinde batmış olan eıki ge
milerin çıkarılmasına bıqlanmıftır. Bu suretle 
o aahillerin derinliği f azlalaıtırılacak ve temiz
lenecelktir. Valde kızağının önündeki eski ma. 
vuna ve gemi le9leri çıkarıldıktan sonra Tat 
kızağın önün açılacaktır. 

Burada da eskiden batmıg olan Necmi Şevket tor
pidosuyla Yavuzun yaralandığı zaman su geçmemesi 
için kullandığı Kasonları vardır. 
Yadigarı Millet torpitosu da çıkarılacak leşler a

rasındadır. Inşaata, bu ~ler bittikten sonra başlana. 
caktır. 

Harpte batan gemiler de çıkanlıyor 
Diğer taraftan, kara sularımızda batmış gemi an

ka.zınm çıkarılmasına da ba§}anmak üzeredir. Parça
lanarak çıkarılacak ankaz arasında BUyUk Harpte 
batan birçok gemiler vardır. Bu arada BakırköyUn. 
de torpillenerek batmUJ olan "Pirengi Derya torpido

Tevkilanede diğer meıJ· 

kullardan ayn bir höc • 

reye konulan lirari T eıJ· 
lik ve Abdullah yanyana 

su, BUyUk Limanda serseri bir torpi
le çarparak batan "Nevşehir" gambo. 
tu, harpten evvel Ahırakpı açıkların· 
da bir müsademede batan "Mariya
na" §ilebi ve lzmir limanında yine 
harpten evvel batmıe olan "Adana", 
"Saadet", "Sultaniye", "Nevada", 
'Teksas" §llep ve vapurları da çrka· 
nlacaktır. Bundan bıu,ka Çanakkale
de batmış olan "Majestik" zırhlısı ile 
diğer torpido ve zırhlıların ve Geli
bolud.a batan "Barbaros" zırhlısının 

da parçalanarak çıkarılması dUgUnUl
mektedir. 

Firariler · Hakkında 

inzibati Bir Ceza 
Tatbik Edilecek 

Salon Profesi 

Evvelki gece Adanadan 9ehrimize getirilen katil Abdullahl• 
Tevfifin aorau'"\rile Müddeiumumi muavinlerinden B. Sabri met' 
gul olmaktadır. B. Sabri, dün de geç vakte kadar katilleri iıticvaP 
ederek Müddeiumumi B. Hikmet Onat'a izahat vermit ve öğledeı:a 
aonra tevkifanede tahkikata devam etmittir. Isveçin meşhur eanayicilerinden ll!in Toplantı 

ve sayılı zenginlerinden Aksel Wer- ~ Tahkikatın sonu alınmcıya kadar 
ner Girel,. yeni satın aldığı "Sout - Yeni yolcu salonunun inşasına alt firariler, diğer mahk(lmlardan ayn Ekalliyetlere Alt 
henı GrQ8ı9,, yatı ile a,fln -Pireden 11- projeler ili:ennde ıortıgm~ üzere bu- bir yerde .:Kaıacaklardir. İnzibati bir ,. c.r 
man.ı.nlllG& g~u. crOn ı.ı-T\lvet DirP.ktXdhlHhıde l:>lr toD .-... hfhUr ~n--• haklrmnA 7'·'"'ki.. v-•··#•--·- .... _. ~ 

Akeel ~erner, !sveçte bUyilk sa. lantı yapılacaktır. Toplantıda ~iman fane MUdUrlUğtl henüz müracaatta ~ 
nayi teşekkUllerlnden birçoğunun tşletmesl, Gjlflariikler., Muhafasa ve bulu~. M~ih. Tevkifane · Yeni Evkaf kan ffiıa göre, ~ 
hissedar ve idare meclisi lzuıdır. diğer daire müdürleri bulunacaklar • MUdUrlerinin inzibaU ceza tatbikine den bir miltevelli heyeti tara.fındaD 
BUyUk bir firketln de mUdürUdUr. dır. salahiyetleri olduğu için kaçakların dare edilmekte olan ekalliyetlere ait 
Aksel Werner, geçenlerde bir Ame • bugün bu tekilde bir cezaya .çarptı · vakıflar blr tek mütevelli tarafında' 

1 rılmalan kuvvetli bir ihtimal dahilin-rlkalı bayanla evlenmiş ve karısınm Gümrük Bacmüdür üg"" Ü dedir . 
kız kardeşi de ya.nlannda olduğu hal s idare edllecektir. 

de bu yatla dünya seyahatine çık • tstanbul Gilmriiklerl Başnıiidür'i 
mıştır. vekili Mustafa Nuri, Ankaradan şeh 

"Southern Groas,, yatı dünyanın riınize dönmü9tUr. 
en bUyUk yatlarından biridir. Resmi Mustafa Nurinin vek9.Iet müddeti 
muamelesi henilz tamamlanamadığı bu ay sonunda biteceği için kendisi, 
için "Panama,, bandırasını ta,ıma.k - gelecek aydan itibaren tekrar eski va· 
tadır. Üç yolcusu olduğu halde için- zifesi olan Vekalet Ekonomi İşleri mu 
de 37 tayfası vardır. dürlUğUne geçecektir. Yerine şimdiki 

Yat, Filorida sahillerinden hareket başmUdilr muavini Methl'niıı tayini 
ettikten sonra bUtün Amerikayı do- muhtemeldir. 
Iatmıştır. Akdenizdeki seyahat te bir -aydan fazla sUrmüştur. Yat, limanı- • 
mızd.a birkaç gUn kaldıktan sonra Benzın Satan 

Dükkanlar 
Suriye, Mısır. ve Cezayir sahillerini 
takiben seyahatine devam edecektir. 

Ticaret ve 
Sanat meki ebi 
lmtihaniarı 
Orta ve yilkaek ticaret mektepleri

le kız enatitillerinde akşam kız sanat 
okullarında dersler 30 aiayısta keei. 
leoektir. Sanat okullarında bir Hui
ran<lan 12 Hazirana kadar nazari ders 
!erden, 15 Hazirandan 30 Hazirana ka 
dar ameli derslerden, orta ticarette 
15 Hazirandan 30 Hazirana ve yük
sek ticarette 1 Hazirandan 30 Hazi
rana kadar imtihan yapılacaktır. 

Akeam ticaret ve terzilik mektep. 
terinde 20 Mayısta, inşaat usta ve kal 
falan dersanesinde 16 Mayısta ders
ler kesilecektir. 
Kız enstitüleriyle akşam kız sanat 

okullannda. kayıt muamelesine 20 A
ğustosta başlanacak, bir EylWde biti. 
rilecektir. Bu mekteplerde ikmal im
tihanları da bir EyIUlde başlıyacak, 
bir Teşrlnievvelde nihayete erecetldr. 

.. 

Motörltl kara nakil vasıtiıanna 
benzin veren depoların pazarları ka. 
palı kalmalarına karar verilmiştir. 
Fakat, bunlar aletlerini dışarıya ÇI· 

akrt:a.rak benzin satabileceklerdir. De 
pola.r bunun için Belediyeden tez • 
kere alacaklardır. 

Yunus Emre 
Gecesi 

Bu gece saat 21,30 da Eminönil 
Halkevinde bir Yunus Emre gecesi 
yapılacaktır. Geceyi Halit Bayrı a
çacak bir başlangıç eöylevi verdik • 
ten sonra Sadettin Nüzhet Yunus 
Eınrenin hayat ve ve ıan'atinl anla
tacaktır. Bundan sonra. doçent Ziya
ettin Fahri ve Naki Tezel söz alacak 
lardır. 

yunus gecesi radyo ile de verile -
cektir. 

Romanya Konıolosaneıinde 
Dünkü Merasim 

Romanya lstiklllinin yıldlSnümU 
mttna.!ebetlyle dün sabah Taksimde 
Romanya konıolosanesinde bir kabul 

•• v U resmi yapılmıştır. Romanya koloni-
Dort Parmagı çtu siyle Istanbuldaki diğer konsolosla. 
Kadıköyünde Ayrıhkçeşmesi soka. rın ve konsolosluklar erkanmm teb -

ğında 13 numarada oturan Reeadm rlklerini kabul eden Romany~ B~!~ 
kızı Türkan, bir demir parçasiyle oy- konsolosu, bu mUnasebetle soyledıgı 
narken bir infilak olmuştur. Bu pat- nutukta TUrk - Romen mUnasebetle
lama neticesinde zavallı yavrunun rinden sitayi§le bahaetmi§tir. 
dört parmağı birden uçmU§, tedavi al· Konsolos, bundan sonra misafirle-
tma almmııtır. rini büfede ağırlamı§tır. 

MWkleri idare edecek olan ınfttl • 
MüclJeiumuminin beyanatı velllliklere her Tilrk vatanda§t naJlt" 
Müddetumumt B. Hikmet Ona~, ~li~ zetıiğini koyabilecektir. Bu naınıet. 

kendisiyle görll§en bir muharrırımı_ 
1 

rd k al E kaf tJ • 
.. 1 · t' e en en ço rey an, v . 

ze şunları soy emış ır : . .. .. v.. ta1\llf 
"- Tahkikata muavin B. Sabri de- mum Müdurlugu tarafından . • 

vam etmektedir. Mevkufların avukat. edildiği takdirde, mütevelli olabU• 

larmdan başka kimselerle temas et • cektir. v • ıoG 
meleri evvelce menedilmilf, fako.t bu Beyoglundakı Ermeni vakıfları ud. 
memnuiyet firarilerin yakalanmasın • tevelliliği için nam7.etlik koym~ 111 Si' 
d b. .. 1 kaldınlmrttrr. Mev- deti bu ayın 19 unda bitmektedir· -·• an ır gun evve . 1 tl'kl . · koyıxııw 
kuflar, 0 gündenberi ziyaretçileriyle çok kımse er namze ı ennı 
serbestçe görli§ebilmektedirler.,, la~:_ _ _ _ _ _ _ _ .. ~ 

Suçlular hakkındaki firar taldba.. ~ .... 
tı da bugün mahkemeye intikal etmiş BiRKAÇ 
olacaktır • SATIRLA 

Bir Hallaç 

Dükkcinı Yandı 
Dün sabah, Nuruomnaniyede 48 nu. 

maralı hallaç BUrhanettinin dükki -
nmdan yangın çıkmıgtır. Yangına, 

pamuklar araaına dU§en bir sigara 
sebep olmuştur. Hallaç Nuri muhte
lif yerlerinden yaralanmıgtır. Dükkan 
tamamen yanmııtır. 

B U1 kim8fJlerln aft1Jerl ~ 
görillmüştür. Belediye. btl , 

na miııl olunrnaınw belediye '"ı,,ei' 
rlne bildirmiştir • . ~ 

E. yttp Kazasmda beledlye ~.,,. 
lltı Haziranda çab~nıfYS .,,J

lıyacaktır. Belediye kadro5U, bG 
ta hazırlanacaktır. 

Bugünkü hava: BULUTLU 

da t GUn ·. 31 u • .,.ır: 6 Yeşilköy meteoroloji iıtaıyonun n a J• 5 inci ay p,u- __,.( 

nan malllmata ıöre, bu&'lin havanm Sark 13
0

53 n..u::;; 
ve Cenup mmtaaklarında lr11men bulutlu, 13M Hicri 6'-' 
Orta Anadolu ve Karadeniz kıyılarmda ka. Safer: 29 Nıs~~.1 0 palı ve yaf~h. difer mmtalralarda da ba • .J.SJ ~ 
lutlu ıeemesl, rüzılrlarm umumiyetle •L: GUnq: 4,47 - Oğle: . 19,1~ mal iıtikametinden orta kuvvette eımetı Ildndi: 16,06 _ Ak§a.IJl • ., 46 
muhtemeldir. 11, 

DüNKO HAVA Yatsı: 21,01~ 
Dün hava, ekseriyetle balatla recmietir. rak kaydedilmls. hava u.,.lld 781 

Hararet en az 7, en çok 17 santlrrat ola - re teabit ohınmaıtur. 
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FRANKO.· INGILTEREYE KIZDI 
Londra HükUmeti 
kızlllarla Beraber 

Görüyormuş iŞ 

Londranzn Nüfusu 
Dört Milyon 
Kadar Arttz 

s 

ifClEK 
Dideler Ruşen! 

Gazümiiz aydın! Nihayet Adana. 
dan lstanbula geldiler. Gazeteler re. 
slmlertnl blrlncl sayfaya butılar. 
Muhabirler, kendllerJyle göıiişebll • 
mek için dünyanın yeglne yalnız gl • 
dilen yerini lntJhap ettiler. Artık ytt. 
reğlmb rahat edebilir. 

Tabü bu n.tırlarla anlatmak istedi· 
gtm kahramanlan tan.mupmadırı 
Şu mahut haplsane kaçkm1an Ab • 
dullah ve revtik • 

Söylenenlere inanmak lizmı gelir
se hak bunlan görmek l~ln bUytik te. 
haciim göstıermJş. Ben de olsam gös
tıerlrim. Çünkü dünyanın her tara -
fmda gayet tabii bir ~y tıellkkl edl. 
len bu küçük, amma küçücük zabıta 

BILBAQ TAHLiYE EDiLiYOR, Du·· N DE vak'asmı öyle bUyüttllk, öyıe bir~ -• G • T f d ıll'dlk ki; §imdi işin aldığı bu azamet. 

ÇOK ŞiDDETLi ÇARPIŞMALAR ÖLDU f., .... ..J H rceavncl ı AN~ele. ,ara v'" aln tıe~:o~:rukk:~::= !ı~e~i::~ 
lond eye 1 umayış er Gpl IYOf plsaneden ~ş. Nerede ve hangi 

bir bıota. ra., .. 10 (TAN) - Franko tarafından lngiltere hükUmetine haplsa.neden mahpus kaçmamıştır ki 
de.zı 'hl" ~onderilerek Bilbao abloka.amm İngiliz gemileri tarafın- • ' • 

4 
Londra, 10 (TAN) - Kral Altıncı Corc'un taç ıiyme tenlik ve bu hidlse blzlın için büyük bir ehem. 

l>ln 1 a.lı Protesto edilmif, İngiliz harp gemileri tarafından ı.. tezahürab dünden itibaren bqlamıt demektir. Meruim resmen miyet peyda ettif 
>'l !a. kara.au~a.nnda yapıln hareketlerin, Espana ZD'hlııını imha- çartamba günü yapılacağı halde programın ilk mddeleri bugün- Dünyanın en mükemmel, en mkı 
~ıllhep· tetJcil ettiği ileri sürülmüt ve İngiltere hükumetinin bili den itibaren tatbik edilmiye ba.flannııttır. Londra, lngilterenin ve en modem haplsanelerlnden mah -

~ il k 1 ve mu·· ıtemlekelerinin her kö-·inden ve dürtyanm dört bil' tara- puslar kaçar. Bizimkinden de ~tı.. lthnı e münasebette bulunmasını teessüfle artı andığı ani~ T~" Nasıl kaçtı! Nasıl ~arsa ~ın! 
~liftır. Notada Bilbao etrafında bitaraf bir mınta.ka teaisi ile fından gelen insanlarla ınahteri bir manzaraya bürünmüttür. Bu Bundan daha tabii ve daha adi bir 

lıı~.eclen aa.rfma.zar edilmesi tek!jfi tekrar olunuyor. yüzden Londranın ha.kiki nüfusu dört milyondan fazla arbnıflır. teY olamaz. Lakin biz bu işe okadar 
~~ !)41.tere a ... ç.;-: Şu dakikada bütün lngiltere, te. Kral Altıncı Corç bugün, tetevvüç ------------- başka bir çeşni verdik ki! Halk bu 
~e Silb .,..,.,n, Franco hUkQ.me-,- d tl' l 
tırhltı 8.0yU tahliye için yapıl&n har .----------- tevvüç merarimine hazırlanıyor. merasimi için a~e 1 0 a~ buraya 19 MAYISIN . herifleri yapılması muhal bir §eye 
h~ ;11. devanı ettiğini ve İngiliz J\UÇUK HARiCi lfte bir lngiliz kadını ki yann gelen ecnebi hU~Um: aıl?l.erile mü. mın'&ffak olmuşlar gibi gördü ve 
el],..., g llıilertnın .,.1k denizde mfilte.. HABERLER bür" 1. L_ I . L- messilleri şerefıne 4 klşilık bir zi- 18 YIL ÖNCEKi ondan dolayı da seyrine gitti. Şimdi 

... , ... _ -,, unece 1 Rl)'a etı a.yna RUTfl· yafet vermia.ôr. Ziyafette kullft-·1 an hapl••nede bunların Uzenn' e ---"-, !erini ~b. ~an vapurlan himaye ettik- nJ _J ':il a.u.u .._.. ~ 
Urlı-•-t· ,.,_, n a prova ccııyor bütük yemek taknnlan hep altındır HATIRALARI semailer bile yapılır. a 1 1 b --AUI§ ır • F ransanm .a.ıwuz ~hrlnde f 

"aı>urt-- a o ın u h & c 1 r 1 e r ı dUn Jan Dark törenind~ l ve bu muazzam so ra çok parlak ve Ben daha bunlann Uk flrarlan •· 
\>ak· 'CUll binmf .. l iler öğle ';;;ağcı ve solcu genrler kavga et Macarı·stan ygoözrdu.kam.aştırıCI bir manzara arzedi. An.kara, 10 (TAN) - Yarın Halk. rasmda adli otorlt.eııln blle bunlara 

'Q ı, __ k ~er, gem ~ · d Bol ,. b' B ro- t Abb"'"' verdiği ehemmı~ett ""ğunuuunTCtmı. 
~ ~ et et.m.iştlr. Bunların ek • n.1§, yedi kişi Yaralanmıştır. evın e u .w.e usu . vcıva ..... , "' :ıo-~ -,. 
dUr • kadın, çocuk ,ihtiyar ve malfil- • Yı 1 Yine bugün Kraliçe Elizabet tara- 18 sene evvel 19 Mayıs günlerine ta- iki mücrfmln haplsaneden kaçmam 

1ıı B uıgar nıtıyat zabitleriııln ugos ıavya fmdan da muazzam bir ziyafet veril kaddilm eden hatiralan anlatacak • adliye cihazı için en adi bir hldlse o•· 
giUz &.nı'-" {ı mi• ve sofrada hep gümüş taknnlar tir maktan ileri geçemezdi. LMdıı mtişa. t1biııı, t.... ...~iği ilk torpido muh- 28 Uncti kongresi ayın ~ . 

lahf,,:'ipan. Ya ulmalindeki zırhlılan 16 smda Sofyada toplanacak - Mu··sabakası kullanılıniştn'. Hatt! ziyafet salonun- hede ettiğimiz bazı tedbirler btmun 
Jv çın göndel'II13tir ttr • daki bütün vazolardaki çiçekler bile Alt Sıhhat ŞGrası aksini gösterecek mahiyetteydi. • 

\'ille ş· dd · • Budapeşte, 10 (A.A.) _ Pa.zar gü gümüşten imal edilmi~. Doğruq ben hlU\ böyle adi mese. 
1 

etli Çarpıtmalar Bulgar -Yugoslav güm- nü 18 bin seyirci önünde burada kar Alman ve Franıız Heyetleri Toplanıyor lelerin büyütUlmesine taraftar değf • 
'b~- Oldu rUk ittifakı müzakere _ _ 1 . • • Um. Bu gibi işlere tahammUIU olma.. 

d ~Ue c 9w14!mtf olan Macaristan - Yugoslav Şehir haricinden davetli ve seyırcı Ankara, 10 (TAN) - Alt Sıhhat dığı kadar ehemmiyet vermek pirenin 
~ Souu~Phe8inde Ctimhurlyetçiler teri yakında başbyacaktır • ya milli futbol takımları maçında, olarak gelenlerin sayısı her saat b1411 Şı1rası, bu aym 20 sinde Sıhhiye V&- agrandlsmanmı yapmrya benzer. Ree.. 
.. etli ~takasında muvaffa - • Yugoslavya milli takımı birbire be - mühim miktarda artıyor. BugUn Fran kilinin bqkanhğında toplanacaktır. mini ne kadar bliyilltsek pire, plre • 
ıa;:~ ar yapmışlar, bilerin İ randa, lsfahan yala • rabere kalma.k suretiyle dikkate de- sız ve Alman heyetleri de geldiler. ilkten llerl gidemez • 

~-~~lt~:::=~~:: ;:':-"• '!':,~,~;:ı; •= ğer bir netice almı,tır. ı:!'Jı!\~=~~:ı=~ ;:y:~i:: B ELÇ 1KAN1 N ..:k~ Od d•..:P= ..::::ı..: 
Caııe llıukl'ruza geçmişlerse de muanni G • B • yetin reisi olan Alman Harbiye Na- B ITARA FL 1 K kaçıp tekrar yakalanma.smdan Dert 
tni•- aveınet , e n 1 s 1 r ZirIDl sitayişle arilatıyorlar. Taymis ...ldemez • ..._uer a_

1 
görmU3ler ve dlna- M A• 

liı!ni oı~~ tanklannm ilerlemesine T ı gazetesi Alman Harbiye Nazın a. SiYASETi Faydası ve IUmmu olrnıyan bu~• 
lefat \'~~§lar, bilere yllz kadar te • apu Ye reşal Bloımberg için şöyle diyor: "Bü- ~lnnenln zaran, halkm böyle hidl • 

..\su -uırınişıerdir Kadastro Casus 1 u k ~e~~an ordusunun yüksek ve ze- Brllksel, 10 (A.A.) - Kral, Kum- selerde ayn bir heyecan zevki duy. 
hUrJ.~~Une§rettikler1° tebliğde Cilm _ ba.racrlar alaymnı ytızüncü kuruluş masmdadıl'. Ne Jje'kilde olursa. olsun 
tliltıetiııı erin tararruzıarmı }lüskilrt. Mekfebİ ll!İn Nümayitlcr yıldönümü mtinasebetile söylediği bir ciirme ve mücrime kal'§ı olan ali.ka 
~ ~-.;,,a14 tan. k ve 150 bombardı - 3' HaA d·ı s e s·ı B da Londra sokaklarında. . nutukta demiştir ki: cemiyet için zararlıdır. 
ll ~ ... J ......., u ara ışçı " Bel 'k ta bitaraf v ta B FELEK erıedikJ • ...,ınfn himayesi altnıda Ankara, 10 (Tan muhabirinden)_ tab k ıannm nümayişleri de g" - çı am m e m • 

erini idd' . a a . . . oze milli siyasetini aadikane takip ede • -=-===-=======-' Jıuı. ~ ıa ediyorlar. Tapu, Kadastro mektebi talimatna. Vıyana, 10 (TAN) _ Pragdan ge- çarpmaktadır. Bu nümayışçıler kafi- ktir B . t k tli bir ord 
' ~o H · V kill Heyetm' ce kabul edil ı b' h be l · d"" ·· ·1ed h lin ce · u sıyue e uvve u , ep Bombardıman mesı, e er .. - en ır a re göre Çek polisi iki ca esme un og en sonra grev a de U ah ti 1... d 

'..+;.. Tal' tn"wıeye gore m kte bul Lo d t b" 1 . nun m z ere azım ır.,, iki Milli 
Musabaka 

hı,. Ediliyor mısı~· ıına ...... • e p, sustuk vakası meydana çıkarmıştır. unan n ra _o o us ame esı de 
ıı~er t.rar Tapu ve Kadastronun hukukt, fennt Çok gizli bir şekilde yapılmakta olan k.atılınışlar, ellennde: "Ot.obUsçüler L imparatorluk Konferanaı 
b:ı..":.ClO?ıun tan 20 lsf tayyarenin ve malt işlerine taalluk eden kanun, . . . . çın daha az çalışma saati ve halk i-
ı;;~aıı e:~ rnUdafaa hattını bom nb.amna.me ve usulleri öğretecektir. tah~ıkat_ n~ticesın:e b~~?k tevk~;t çin daha fazla emniyet istiyoruz!" Neler Konuta~ gün" 
h~llllara ği ve şehrin et.rafındaki Mektep, 6 şar aylık A, B şübelerine yap acagı, u ara a m ım mevkı e levhaları taşmıışlardır. Londra, 10 (A.A.) - a u 
;,"t;d....,. ~ 'b mütemadiyen bomba aynlacaktır. bulunan kimselerin de tevkif edilece- Bu atayın ba""'da b' . . ··mı •. l toplanacak olan imparatorluk konfe-
"}' -<l'Q.J6 ' .ua ği h be ril' 'li~· ır ışçıı go egı- D il T 1 gr ph 

or • . vaa tarafından bildiri. A l--ma Tapu ve Kadastro t"'aki- a r ve ıyor. le örtülmüş bir tabutu Ustilnd ransmdan bahseden a Y e e a 
'b . ~m ·'10' n e şu d' k' ''H te · tidal maddeler 

.,~ .. ~\>as rn h lltma dahil memurlardan tahsile ka- ibare okunuyordu: "Bu adam, iş uğ- ıyor 1: arp ıp 
Yapacağız 

Ankara, 10 (A.A.) - İstihbaratı. ~IQ~ 0~ ahirine g5re Sollube'de biliyetli olanlarla dışarıdan orta. mek_ VILA YET BOTÇELERI runda 46 ~mda ölmüştür " ve yiyecek vermek meselesi herhalde 
&.Jtat ·""anlar hllA. dır · konferansta mühim bir yer. tutacak- m.ıza nazaran bu sene Yunan ve Yu-

) ı nerın • yanmakta · tep mezunları almacaktır. Ankara, 10 (TAN) - Dahiliye Ve- Gre.v Bitmiyor tır. Dominyonlar ticaret engellerinin ıoslavya milli takımlanyle biri An-
o 'bir]t11 ,. eo ~an Bilbaoya giden B aubesine ise füıe mezunları mü- k:ıl Oto li'r ~ Yerınd k ~ a. etinde husust bir komisyonun tet- bUs grevı henUz halledilmekten azaltılması yolundaki gayretlere işti. karada diğeri de Belgrad'da olmak ü 

b ltıco . en esilmitşir · sa.baka ile kabul edilecektir. kik ettiği bütçelerden Tokat, Ordu, u~ak bir vaziyettedir. Grevciler bil • rake davet olunacaktır. Bununla be- zere iki milli maç yapılması takarrür 
l ~etUğt 'b:Ubao halkına hitaben Kayıt muamelesine Ağustosta b141 ~uş ve Urfanm büt~leri üzerindeki hassa iş saatlerinin azaltılmasını is - raber konferaMta Ottawa anlaşma- etmiş gibidir. 

ı~el'bıi 13i}.:ıhl beyannamede muharip- lanacaktır. Memur talebeler, maaşla- ın l ti 1 F k " arını kl rdı .ce emele~ bitirilmiştir. Yakında tas- yor ar. ..a .. at ~akliyat Ofisi buna ıarmda herhangi bir değişme yapıla- Yugo~lavya federasyonu maçı ka 
bUJl eldiğıııı artık bırakmaları rmdan başka 30 lira alaca a r. dike arzedılecektir. taraftar gozukmtiyor. cağı zennedilmemektedir. bul etmış fakat tarafımızdan ileri SÜ• 

• Un tatbik ' Y~ksa galipler kanu • rülen tarihlere mukabil bir ve iki a. 

"-iı •• ıı;.~:::=~=~~ Fransız Go''zz'le ltalyan Sz'yasetz' ~~~su=~e:~::~~~=·:~ Mu _ Girnıitler rüldUğU için bu maça kati nazariyle 
btr ~ Ce h bakılabilir. 
ı ..... ~a'bıı.. P esinde Franoocularnı 
"'rt ı... -ıcı k Diğer taraftan Yunan federasyonu 

~ldu~~Yo;~l=iil~~~~~:; F sı;m::::U:ı!:~e~:a: [' '' ''Y' 'AZA''''' 'N'' •:•••Ö••M• • •E•R• • '•R• •l•ZA• •••• 'D'~?:~~~~~~~::::::ı F r::u ::=~~= ~~:~:zı:~n~~~ --T::ı~ev~!! \;:ı.ur =0
88.nenin ismi bildiril· nax Londranm Dally retegraph \::::7 tarına ve bunların milli şartlarına mu 

!-. etçıı~ er, Toledoya a.krşı hü- gazel.esine yazdığı bir makalede L sonra asıl neticeye vanyor ve fU vaf akatmı bildirmiştir. 
tt l>aPılan taratın dan bUyUk tanklar talyarun Orta A vrupada tuttuğu .... • · ' • ' "" ' '• u ' '•' "" • • • • • ' " "• ' ' " • • sözleri söylliyor : 
~\le hUk taarruzun pUskUrtUldüğü.. siyaseti uzun uzadıya tahlil etmek- noktalarından istifade etmektir. mlş sayılır. Ve Çekoslovakyayı tec 
~ ltııoıne~etçUerin Tolcdonun se- t.e ,.e bir takım hUkilmler vermek. İtalya, Mlnorca adasına sahip o. rlt siyasetine var kuvvetiyle giriş-
~~ \le 'rol cenubu garblsindeki tedir. lursa Slmali Afrlkadakl kuvvetleri miştir. Halbuki bu t.ecrtt siyaseti 
lettı lttı edildi :ao arasında taarruza Fransız muharririne göre :mU- Metreboı Fransaya geçirmek güç. daha fazla Alman menfaatlerine 
'l'oı et!cti&ı ~ ve dört kilometre L temadlyen talik oluna gelen bir ta. leşlr ve bu yüzden Fransanm dip- uygundur. Çtlnktt Alma.nyanm Şar 
'ecto l!Ufıb "";Ukftmet tayyarele:inin lam meseleler var ki artık bunla - lomatlk nüfuzu da zifa uğrar. ka ve Cenuba doğru yayılmasını 
~ğ ec!erek abrtkalannı bombardı- nn hallolunması icap etmektedir. Fakat bugün takip olunan ademi fienıln eder. 
.A~itot- • kısınen tahrip ettiğini etb Bu meselelerln en miihlmlerl Orta müdahale siyaseti, ltalya veya Al Bu netice üzerinde tereddüt caız 

~-~er Q0 .,,. Avrupadadır. Fakat Orta Al-TU • Dıanyanm İspanya işlerine &Çık- deı,';'fldlr. Buna mukabil İtalya, Ak-
b~<lllaJ.iııdek;elhara'nnı 30 kllomet· pa meselelertnl anla.mak için ltal- tan açığa müdahalesine kartı ge • denizde veya Akdeniz civannda 

1 
l'e btoıarn •• ~~~ud. o oehrini tah- yanm İspanyada takip ettiği siya. llyol'8& da ltalyanm İspanya Asile. kendine hisse aramaktadır. Bu ... u .. 

--.g-.nur eetf kavramak Iimndır· ltalya, ls- ...._,_ J ...... 
"I . gu1 & UU11 muvaffakıyetfnJ t.emin l~ln den lspaııya meselesinde vazlyat 

'b_ ~ JlUln G panya, 1,1erlyle son derece meş • h .., 
~ ~lhı 1 eınileri Resmi kaynaklara gU\'ellmek ı&. erteyl YB.pacağmı söylemek hıda alımt ve Arap dUnyasmda kanttı-
~ .\~O (A.A.) - Deutschland zım gelirse İspanyada 65 bin İtal- t.e§kll etmez. Bu yüzden doktor ncı bir siyaset takibine b&§Iamıt-
~~~o .. fUoa~r Zirhlrlan ile ikinci yan askeri ve yığın yığın harp mal. ~hnschnlg, 8lnyor MUHOllnlyl son tır • 
~ ~<>rlerj U uernberg ve Laipzig zemesl var. Hedef, R<ltna ve Der- yaretl esnaarnda İspanya ile pek Geçenlerde C.Oryera Delluera 
~ l>any0ı e no'bet değiştirmek i- lln De müttefikan hareket edecek fazla meşgul bulmuştu. ga.z.etesl "Akdeniz kapılan yabancı 
~~ w:larrna gitmek üzere bir İspanya vtıcude getirmek ve İtalya, lspanya ile bu derece devletlerin elinde kaldıkça İtalya 

lttr, ehnshaten'den hareket Akdenlzdekl Fransız ve İngiliz mu. Jne§gul olduğu için Avusturya u,. rah8t rahat nefes alamaz,, demek· 
vuaJa hatlarma hlldm İspanyol rfndeld himayesini fillen terket • le bu siyasetin hedefini anlatmı~tı. 

"Almanya, askeri hazırlıklan 
tam olmadan Orta Avnıpa mese -
lelerlnl kurcalamak lstıemlyormuş 
gibi göriindUğii, belki de bir sene 
daha beklemek istediği halde, İtaL 
ya, lktrsadi tazyik yüzünden Deri 
atılmak istemektedir. Geçen son 
ki.nunda, Sinyor Mussolinl Ue Ge-

neral Görlng arasmdald mesele bu 
idi İhtimal ki bu lhtlllf bugün de 
devam etmektedir .,, 

Fransız muharrlrlnln bu muta • 
1ea1an ltalya - Almanya anun:ıı
da askeri ittifak yaprlamamumm 
hikmetini u ~k aydllllatmakta • 
dır. Fakat nihayet bUtun bu mtt -
t.alNJ.ar, vaziyetin Fransız gözüyle 

görünen nıamaruu:br. Ve bu mü. 
ta.ıealar bu bakımdan da kayda d~ 
ğer. 

Amerika Grevcileri 

Film Göstermiyecekler 
Nevyork, 10 (TAN) - Meşhur si. 

nema yıldızlarından bir çokları, ta • 
lepleri kabul edildiği için greve ~ • 
rak etmiyeceklerdir. Fakat diğer si
nema i§çilerinden altı bin kişi grev 
halindedir. Bunlara kadın, erkek bir 
milyon kadar halk müzaheret ede • 
cektir ki bunlar bUtUn büyük Am&
rika şehirlerindeki sinemaları kordo. 
na alarak film. gösterilmesine engel 
olacaklardır • 

BALIKESiR SERGiSi 
Balıkesir, 10 {A.A.) - Şehrimiz • 

den ve tstanbul'dan 18 ressamın i,ti
rak ettiği resim eergisi dUn sa.at 15 
te Halkevinde açılmıştır. 
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'A-1ahkemelerde 

Tipili Bir Kış 
Gecesinde -Marma-
rada Batan Motör 

Hangi 
Manaya 

Geliyor 1 
Sultanahmet ıulh birinci ceza 

hakimi, dUn iki İtalyan tebaası ara. 
Dün Ağırceza mahkemeainde karlı ve tipili bir kıt gecesinde sında fransızca bir cUmle yüzünden 

Marmarada geçen ve ölümle neticelenen bir yolculuğun muhake- çıkan bir hakaret davasına başladı. 
mesine b&flanlı. Suçlu yerinde Gümrük İdaresinin anagemilerin- Mübaşır iki tarafı çağırdıktan sonra 
d l k t H·· · R içeriye iki avukaUa iki sivil girdi ve e ça ıtan ap an useyın ahmi vardı. Davacı iskemlesinde 
G ·· ·· "·· 20 I ikisi de hlkim Reşidi ellerini yuka -
. umı:u~n numara ı motöründe kaptanlık yapan V eysinin va- rıya kaldırmak suretile selamladılar. 

rıslerımn avukatı vardı. İddia fU idi: Bu selam. muhakeme sonunda da 

1 Boluda güzel bir temsil 

B olu, (TAN) - Halkevi temsil kolu amsı (Cihan Gömdüm) piyesinJ 
munffakıyetle oynamışlar, 400 ü bulan seyircilerin takdirini ka

ıannuıtlardır. Halka veremle mücadeleyi t~Ikin eden ve çok acıklı sahneleri 
olan bu eserin Od defa daha temsW kararla§tınlmı~tır. 

Radyo 
Buıünkü 

lataobaJ: 
Ögle De§rlyatı : 

program 

. 12,30 Plikla Türk musikisi 12,50 ffavt ' 
dıı 13,05 Muhtelif plak neşriyatı 14 Soa. 

17 inkılap derıleri: Oniveraitedcn ~ 
Yuıuf Kemal Teniirıenk tarafından lW.
P~.ıa dana ~ueildıi ı 9,%5 Konferan• :sııı;; 
nonu Halkevı neşriyat kolu namına Nıı51' 
Sefa 19,50 Konferans Spor fevaidi h~! 
da Bay Sami Karayel tarafından 20 Be-" 
ve arkadaıları tarafından Türk musilcifl; 
hallr ıarkılan 20,30 Ömer Rıza tarafın kJ 
arapta ı;öylev 20,45 Cemal Kimil ve ar 1) 
dasları tarafından Türk musikisi ve bJ s 
ıa.rkıları: Saat ayarı 21,15 Orkestra zz,~ 
AJans ve boraa haberleri ve ertesi gııo 
prorramı 22,30 Plllı:la sololar, opera ve "' 
peret parçalan 23 Son. 

• 
Günün program ötü 

Senfonik konserler : 
. 21,10 Breslav Senfonik konser 21.30 l'~ 

rıs P. T. T. Hahn'm eserlerinden senfo 
23,30. Lbpzir Yeni ıenfo.nik musıki&i.. 
Hafif konserler : 

Gülizarın 
Muhakemesi 

İki sene evvel Galatada hemşerisj 
Kazımı kurşunla öldüren Güli?.ann 
muhakemesine dün ağır ceza mahke 
mesinde devam edildi. Mahkeme, ge
çen celsesinde Kazım tarafından köy 
!erinde öldürülen adamın Giilizann 
kardeşi olup olmadığını sormuştu. 
Gelen cevaplarda baba isimleri biri. 
birini tutmadığından mahkeme bu _ 
nun tetkiki iç.in davayı talik etti. 

Bir kış gecesi ıaat yarıma doğru tekrarlandı. Davacr, ıtriyat mütehas 
suçlunun kullandığı ana gemi arka _ 1 sısı Ancelo Moteverdo, suçlusu da Ga 
ama Uç motör bağlıyarak Marmara- !atada terzilik yapan Diegobrivoni 
ya açılmıştır. Gemi, Çekmece açıkla- idi. Davanm mevzuu ,udur: 
rm~ik~şimalti~~~rı~kar ~n~hal~nT~k~eye~ci~-~·-••••••••••••••••••••••••'• 
yağrruya başlamış, bu sırada arka - miştir. Bir gün bir İtalyan papası Kat'iyyen unutulnuyacak !ilimler ... Sinemacılığın şimdiye kadar yarat 

15 Prar kın dalgası Çocuklara popıılııf 
n;ıusiki 15.25 Prar kın dalruı Hafif !11~ 
11ki orlteıtra 115,15 Varıova Opera ınuıılı1111 

sında bağlı olan kaptan Veysinin ida suçluya m~acaat ederek: nadığı müessir ve hisst bir mevzu... Aşk, kin ve dostluk dramı ... 
re ettiği motöriln halatı kopmuştur. - Burada senin bir hemşerin var. 
Motör kocaman dalgaların üstünde Itriyat mlltehassısıdrr. Fakat serma
bir limon kabuğu gibi bocalarken yesi yoktur. Sen sermaye ver. O da 
Veysi, makineyi çalıştırmış, Çekme • san'atinl kullansın, ortaklama bir iş 

ı 17,10 Prar ıkoro konseri 18,15 Varşova ot• 
keıtra 19 Budape;ıte Yunan ve Bulgar.~ 
valan 20,20 Budape;ıte Ciran orekttJ .... 
2p,25 _Prar~ Brilno operet musikisi 21 ~~ 
nh Kıcntalın eıerlerinden 21,10-Xönif•D"'• 
Min!1~n~inger prorramı 22 Varııova Saloll 
muııkı~ı 22,05 Prar Litvanyah beıtekit~ 

Bir Cinayet Davası 
Geçen sene ÇataJcadan köylerine 

gitmekte olan Asımla karısı Nefise
yi öldüren Mustafa oğlu Alinin muha 
kemesine dUn de devam edildi. 

İki celse evvel mUddeiumumt suç. 
lunun ıslahını istediği iç~ mahkeme 
kararını verecekti. Fakat tetkikle -
rini bitiremediği için muhakemeyi 
başka güne bıraktı. 

Müddeiumumilik Matbuat 
Büroıu Şefliği 

Müddeiumumilik matbu.at bürosu 
fefi Bayan Meliha bir aylık mezuni
yet almıştır. İzni bitinciye kadar neş 
riyat işlerine müddeiumumi muavin 
!erinden Hikmet Sonel bakacaktır. 

ce sahillerine doğru sokulmak iste - yapınız, demiştir. 
miştir. Tehlikeli dakikalardan sonra 
motCir tekrar bulunmuş ve gemiye 
bağlanarak Sllivriye götUrlilmüştür. 
Fakat, Veysi korkudan ve soğuktan 
hastalanmJJ, ka.Jdınldığr Silivri dis -
panserinde iki gUn sonra ölmUştür. 

Varisleri, ana gemi kaptanını ölü
me sebebiyet verdiği fçin dava ediyor 
lar ve tazminat istiyorlardı. Dün. 
mahkemede deniz ticaret müdürlü • 
ğünden gelen bir tezkere okundu. 

Papasın tavusutu tesirini göster -
miş ve derhal bir ıtriyat şirketi ku
rulmuştur. Yapılan mukaveleye gö
re, satılan ıtriyatın tahsilatını suç
lu yapacakmış, sermayesini aldıktan 
sonra da kA.n yan yarıya bölüşecek 
lermif. tık sermaye olarak (907) li
ra vermı,. Fakat, iş fena gitmiş. Bi· 
lfi.nço zararla 'kapanınca da iki orta
ğın arası açılmış. İddiaya göre. suç
lu mevkiinde bulunan sermayedar 
şurada burada davacının aleyhinde 
söylenmiş. "Bu adam 1talyada da ba 
zılannı dolandırdığı için hapisaneye 
girdi, demiş. Ve bazılanna da fran • 
sızca şu cümleleri ııöylemiştir: cıı 

m'a mit dedans) 

Bunda, o gece havanın orta dere • 
cede poyraz olduğu, motör ve yelken 
U kimlerin Marmaraya çıkmamaları 
hakkında allkad ı lara tamim gönde
rildiği yazılıydı. Bundan sonra, kap· 
tan Mustafa ile ana geminin serdü -
meni, müdafaa şahidi olarak dinlen
diler. Kaptan Mustafa şunları söy. 
ledi: 

İşte bundan sonra rtriyat mUtehas 
sısı hakaret davası açmıştır. Şahit • 
!erden bazıları bu cümlenin dolandı 

- Veysinin korku neticesinde öl- ncılık manasını anlattığını söy1Uyor 
düğU söyleniyor. Denizci korkar mı !ardı. Hftklm, bu fransızca climlenin 

ve ŞEYTAN 
1936-1937 senesinin altın madalye kazandığı filmi. Bu perşembe ak _ 

şammdan itibaren: 
1 

eserlerınden 22,45 Bükre:ı Konser ııı 
22,45 Varıova John Field'in eserleri~:: 
23,0S BudapC$te Orkestra 23,20 Vi1....-
karı:ıık konser. 

1 
Ope.raJar, operetler : 

SARAY S 
• d 22 Frankfurt operet 22 Torlno :Miııo: 

Verdinin (Otello) op,:rası 22 ıo' Londt 

l al

tr• .. lıyacagıv nız bır' ~a.hneseerdmir. asın a. &~~~o~:~~e~iizetnin (Carmen)' operasııı'I 
~ ,. 18,25 Prar Trlyo konıeri 21 15 Biikt., 

Rossinlnin eserlerinden borulu 'sular ~ • 

Alacak Yüzünden 
arteti 22 Roma Beethovcn, Grier'in eset ~ 
rlnderı 22,45 Varıova John Fild'in eıerl• 

YENl NEŞRlYA T rinden. 
Resitaller: 

Fer~köyUnde oturan Mustafa, arka
daşı Remziyi bir alacak meselesinden 
bı~kla kalçasmdan ağır yaralamış -
tlr. Yaralı hastaneye kaldırılarak te -
davi altına aınmıştır. 

Gündüz - Du kıymetli kültür 

mecmuasının 14 Uncu sayısı büyük 

şair AbdUlhak Hlmide tahsis edilmiş
olduğu halde çıkmıştır • 

17,SO Varşova Dafcılık prkıları 19,,0 
Varıova Orı ve ksilofon ıolo 20,20 Va~ 
va Sarkılan 20,25 Bükreş ıarkıları 21 S~ 
tan arkdı aksam 21,10 Bükreş Düet ş~r 
lar 23,30 Milnih Japon ve Çin rnusikİSJ. 
Dans Musikisi: 

16,25 Prag kısa dalrasr 23,30 B~ 

ıorman.lar 
' WARNER BAKSTER Yakında 1 P & K 'le _ _, 

TEŞEKKOR Bay reis; hem, biz mot<Srden ayrıldık batkkf m&nurnı--tesbit etmek içln hu 
Babamız eski Zaptiye NAzirlığm • tan yarım saat sonra tekrar manev kuk f akUltesi profesörlerinden Bay naseınae A Jllk 

dan mütekait merhum A. Hamdi C&- ra yaparak kendisini bağladık. Tabiri ehlihibre ta~ etmişti DUn 
miloğlunun öltimil sebebile duyduğu Bazı şahitler gelmemişti. Muhake dinlenen profesör şunlan söyledi: Tıbbi Müsamere Ruhsatiye1 Harcı 
muz bUyUk ac.ılan, ·cenazesinde bu- me, bunlann çağmlması için talike- - Bu cümlenin mlnası söyliyenin Beyanname Davası 
lunmak, telgraf, mektup ve kart yol dildi. ve dinliyenin haleti ruhiyesine, niye- Haseki kadın hastanesinde hazır- Geri Veriliyor 
lamak, evimize gelmek suretile pay- TEŞEKKO tine, kasdine ve muhatabın telikki • Dün ağır ceza mahkemesinde için lanan aylık tıbbi mUaamerelere 14 ·ıad' 
la.şmak lfttfUnde bulunan dostlara Ye R sine göre, muhtelif manaları olabilir. mayıs cuma gUnü saat 5,30 da de- Berberler, hafta tatilinden istı 

Şicılide D kt B N idare ı t de kadastro fen memurlarının da bu ed"'""'ediklerı· gu··nıer·e ait ruhsatiY' ve çok yUksek ve canlı alakala.rile e- !>' o or · azım sn- çeriye koydu, kafese koydu, dolan- vam edilecektir. Ruzname şudur: """ az>! 
lemlerimizi azaltmaya çalışan Bakır deki Şifayurdunda operatör B. Rıza dırdr manasına / ldiği gibi zarara lunduğu bir hila.fihakikat ilmUha - ı _ Rahim harici gebeliğe dair harcını vaktile ödemişlerdi. P 
köy C. H. Partisi sayın ilçeyönkuru- Onver tarafından kızını Mebşu.:eye sokmadan mütevellit bir nevi şiklye- ber tanzim etmek davaııma başlandı. bazı vakalar. günleri kapalı kalma karan tızeriıl' 
luna borçlu olduğumuz teşekkür ve yapılan ameliyatın gerek operatorün ti de anlatabilir. Tevfik, İbrahim, Hakkı, Osman, Tev Ord. Prof. Liepmann bu harçlar yarından itibaren BelediY' 
minnettarlrklarla derin saygılarnı ay hazakati ve gerek Yurdun intizam Bay Tabirin izahatından aonra 2 - Yükıek doz digipuratum'Ja şubelerinde geri verilecektir. ~ 

i bit, Mustafa, Halit. Kamil, İrfan ve 
n ayrı arzına teessürümüz mani oldu- ve nezafeti ve bilhMSa. başhem§ re ve hakim duruşmanın bittiğini söyledi. tedavi edilen vaaklar. bir fahiz frtkı. 
ğundan gazetcnlzin lutfu delfiletini hem§irelerin vakıfane hizmet ve gay. Hakim R~it. evrakı tetkik etti. Sıtkı a.dlı seki~ suçlusu bulunan bu Ord. Prof. A. Muhtar Özden 6 - Bir siyatik felci vak'ası. . et 
dileriz. retleri sayesinde az zaman zarfında Davacının evvelce de mUddeiumumf. davanın bazı suçluları gelmediği için 3 - Graviç urlanna dair. Dr. Şükrü Hazım Ti11 

Merhumun ailesi nanıma. §ifayap olmasından dolayı alenen ken liğe verdiği bir istida ile suçludan 25 duruşmaya ba.şla.nanıadı. Gelmiyen • 4 - Bir rie kist idatiği vakası 7 - Rakabi nahiye meningio?ıl' 
Oğlu, damadı ve yeğeni dilerine minnet ve §tlkranlannu bil- bin lira mA.nevt tazminat istediği an- Doçent Dr. Kazım l Gürkan harkafa sarkomu, ve hicabı mil~ 

vl H "f lerin ihzarı için muhakeme ts.lik edil 5 K rd Kemal Cemllog u asan Ferid Perker dirmeyi vazı e addederim. laşılıyordu. Mahkeme, davayı ısallhi- - o on kisti zannını veren gliomu piyesleri. ..
10 Perker N. Gökart yeti haricinde g<SrdüğünU bildirdi. dl. Doçent Şinasi H. Erel Dr. Halis sankadıog 

e!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
Doktor Fahri Can: 

l•tanbul Tıbbıadli Direktör Muavini 
Canım Fahri Can. 
Tam ylnni iki yıl oldu. O devri şbndi l)i hatırta.. 

rız. Çünkü onu ayryı muhitlerde, beraber yaşadık: 
Sen llayda.rpaşada bir atet özlü Tıbbiye taJebesl 
lelin. Ben ana vatan buca.kla.rmda; it dişine 
paça, katır tekmeslne göğüs vermekle çile dol. 
duruyordum. 
Camına can, enerjime enerji katan ilk insanlık 

mektubunu gen~ MıOden, Udncla1nl bir gerı~ kız. 
dan almıştun. O günkü gen~ im da senin kadar 
faziletli, senin kadar bısan, senin kadar erkekti. 

O !flındl U~ çocUklu, ak•Imlr, t.emiz bir aile ha§. 
kanıdır. Yirmi Ud yıldır aenln l~ln beslediğim mln· 
net duygulamu onun için de ve lldnlzln ~mda 
o devrin bütün gençliği için de besllyonım. 

hte o de\ir lçbıde idi ki senin mektep arkadaş. 
lanndan asri adını (Erden) e çevlrdlğim bir 
genel tammış, hayatına nuılsa karışmı§tnn. 

Bu roman onun romanıdır, o de\Tln rom&nıdır, 
o bucakla.nn romamdır. Yapdıfım bu romam 
Maıtanm Kırk inli Polverlsta kaleelnde yazmıya 
başladım. Sonra bir dost gazetesbıde neşre kal
kıştım. lstanbula ~ullanan yabanlarm her çarpık 
!;apta yabani sansörlerl eserlme de çullandılar, 
param parça ettiler. Benlın de bütün gaz.ete pat -
ronlannca meshur olan tutarapm tuttu, onu da 
yanda bıraktım. San ~ybek, '1'ank - Tango, 
Çapraz Delikanlı fiJAıı gibi.. 
Şimdi yine bir do~n sayMlnde perlpn mtls • 

ve<ldelerlnl buldum. Yeni ba.'tan yazarcasına ı.. 
mir ettim ve çok şttkUr bitirdim. 

Onu bu dost gazet.Mlnde nf)fre başlarkPn sen 
aldıma geldin. Sana ithaf ediyorum. Reddt:hiıe.. 
inan ki yllzde ytlz bin yerli malıdır. l~lndt: ne Cfll'. 
menin t'ıebinden, ne Anglosaksonun kale.mlnden, 
ne frengin lşport.umdan a.,.nhnr~ tek kf"llme yok· 
tur. Dedim ya.. bastan başa ,.e bUtün öteki eser .. 
Jtrlm ı:fbl hallsmuhlls memleket mahsulUdür. 
Hoşkal cannn lcarcfP,Şlm. 
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SiMDiLiK 
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Tıbbiyeli 
Ustil eski hasırla örtülü, dingili bozuk (Tek Yaylı) 

durdu. Arabacı başını içeri sokarak: 
- Erden Efendi, dedi ilerisini sökemiyeceğiz. Çaı

mur o kadar çok ki, kula beygir fosurdamıya b&.f • 
ladı. Yağmurun da duracağı yok. 

- Ne yapalım Veli dayı? 
- Sen bilirsin, bana kalıa bu akşam burada ko. 

naklıyalım, fena olmaz. 
- Çumraya olsun yetişemez miyiz? 
- Ne gezer! Çumra buradan iki saat. Hayvanla .. 

rm iki adım çekecek takatleri kalmadı. Pek istersen 
bir gayret daha edelim. Amma sonra burayı da bu
lamayız. Gece basınca büsbütün zahmetli olur. 

- Peki, nerede konaklıyacağız? 
- Nah, şurada, sağda.. Görmüyor musun? Ça. .. 

nklar köyU.. Da.ha... Saman yUklU kağnılar gıcl%'da
yıp duruyor. 

- Çarıklar burada mı? 
- Unuttun mu ya? Ne çabuk oldu? Memleket .. 

ten ayrtlali dört yıl bile olmadı. 
- Unutmadım. Insan yağmurdan g<5z açamıyor 

ki, etrafını göralin. 
- Onun doğru dilrUzUnU diyivenıene. lstinbul a-

damın gözünü afallatıyor da ondan göremiyorsun.. 
Veli davr -şaka etti~ini anlatmak için gWdU.. 
Genç yolcu da şakalaştı: 
- Sen de ne çabuk de~in Veli dayıf 
- Neden değiştim ya? 

- No.1-
- Baksana, daha birinci günden takazaya başla -

dJn. Bari sabret, beş on gün geçsin. Biraz eskiyeyim. 
Dört yıldır glll'bet çektikten sonra, insana ihtiyar 
he~eriler böyle mi laf ederler? 

- Gücenme oğul! Ben mahsus diyiverdim. 
- Ben de şaka ettim. 
- Onu bunu bırak ne yapacağız? 
- Sen nasıl istersen. 
- O~leyse, ben Çarıklara dah diyorum. 
- Kımde konaklıyacağız? Salih Ağa sağ mı? 
- Sağ diyelim de sağ olsun, çok yanık, yan ölü, 

yarı diri. Tanrı ıabrrlar versin. . 
- Ne oldu? Başına bir şey mi geldi? 
- Daha ne olacak? lki oğlu da tehit dUştU. GU -

veysi sakat döndü. Küçük gelini Anşayı tanınıazsm 
değil mi? IJte An9a da kocasının şehitliğinden yatak 
ıara d~şüp gitti ... Salih ağa şincik seni görünce ne • 
kadar ıçleneeek. 

- Vah vah vah! Eskisi gibi şişman mı? 
- Ne dersin Erden Efendi! Bir deri bir kemik. Bir 

w-aftan ytirek acısı, bir ta.raftan muharebe salgım, 
(1) öte yandan da yan bastın (gökbela!) çamura bat 
tın (bozbell! .. ) 

- Gökbell mı dedin? 
- He canım! Şu candırmalar yok mu işte .. Urba .. 

la~ renginden klna.yelenıifler de gökbell diyip 
dururlar. 

- Ya, bozU hangili? 
- O da öylesi amma, polisler, komsarlar için söy-

lenir. 
· Polisin köylerle ne ilişiği var? 

- Ben ne bileyim? Ay oğul! Sen dört yıldır IstsJl 
bulda hekim mektebindesin de hiçbir olup bitendetı 
haberin yok. Halkın işine kanşmıyan kaldı mı? Ols• 
olsa bir Tanrı Tealamız karışmıyor bilmem ki ne gil 
nah işledik! 

Araba Çarıklar köyünün kısa, çamurlu yokuşunu 
tırmanıyordu. !kisi de sustu. Veli dayı biraz geri çe
kilerek, yağmur altında ıigara earmıya çalışıyordu. 
Erden üşüyordu. Dört sene evvel ka!abadan çıkfil" " 
ken bütün kaza. iyi kötU biraz rahat, biraz gület 
yüzlUydU. Demek o sahte refah ve neşeden bugilıı 
hiçbir eser kalmamış. Zaten Istanbulda da ne vardi 
ki.. Mektep olmasa, yarın için gönlUnde bir meslek 
ümidi bulunmasa bir dakika Istanbulda durmiyacak" 
tı. Fakat ne çare? Sabretmek, fU son senesini de bi• 
tirmek mecburiyetinde idi. Doktor diploması alır al 
maz bütün arzusu memlekete dönmekti. Sıhhiye t-ıa.
zın yapsalar durmak istemiyordu. Doğduğu gUndeD 
beri doktor değil, nalbant yüzü görmiyen memlekı:
tinde bari, kendisi bir iş görebilirse ne mutlu! Bu fl• 

kir ona., Fahri Can adında iyi kalpli hamiyetli bit 
mektep arkada.şmdan gelmiştL Fahri Canın .Anad<>' 
luda dola.şan, garip huylu ve maceraperest bir mu " 
harrir dostu vardı. Gıyaben tanıştığı o adamla F~ 
ri daima muhabere eder ve Anadolunun dertleriJl 
uzaktan teşhise çah,ırdı. Işte Fahrinin, kendis~e 0

; 

kuduğu bu karına karışık ifadeli mektuplar. bııza 
telkinatı Erden'de bu fikri uyandırmıştı. Memleke " 
tine doktor olarak dönünce, küçük bir eczane aça " 
cak, üstünU muayenehane yapacak ve köyleri at sıt" 
tında dolaşacaktı. Sonra?.. Sonra... DudaklarJD_.~8ı 
hayali bir gülümseme belirdi. Bir an için gözlerı
yumdu. Biribirine geçirdiği parmaklannı çıtlattı, sa: 
ra ... dan ötesini dilşUnliyordu. Otesi pek 9irin, pe 
Ulhi, pek bahar ve çiçek dolu bir sa.ha .. 

Arkası..,~ 

t 1<&11-(1) 1914 dünya harbine biz de girdik. Harp e blf 
fi diye herkesin malım, mahsulUnU alırlar, eline -1-
kuru makbuz verlrlerdl. Köyltller bana muharebe 
gmı derlerdi • 
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undelik Gazete -. BAŞMUHARRiRi 
'r A~hrnet Ernin YALMAN 
kirde h hedefi: Haberde, fi
l'iiat ' er §eyde temiz, dü· , •anu . 
gaıete . ~olmak, kariin 
~ a çalrımaktır. 

~~ESELELERll 
lstanbulda Bir 

D 
4
ernokrasi Tecrübesi 

llh·~b\llda El11p nu.ataımsm111 Fa-
1ecliye hal ayrılarak müstakil blr be.. 

~da ~~~-~dare edilip edllmemesl 
ltı.ııdu. ""40&IUl1 reyine müracaat o-

llu tabı 
~~ bJıo huıda yapılan ufak mllt. 
di. lsvı reterandum toorilbe ı 
01unuı- ~bu usuıe gok mtıracaat 
~f!ılıo~~ t Ydab neticeler almu. 
etıel'de ...... ~e idare edilen memle -

Yet ,.em~ :reyine farla ehemnıL 
~ tef eta,n fi •~in, lstanbulda yapılan 
~ bir dunı tecrübesi de bu sis -
' !'e neticesidir. Alınan netice, 
tö ~.-Ylet1nae isabet ettiğini de 
tıı~~ttr. Ç\lııku halk EyUpU, 
tiııJ ~ bJıo belediye kurulması flk • 

l'aı .. ~ etnıt tlr 
lı .. h """"' b • ~ 80 : lll\lııasebetıe beledJyenln 
~ 0eın{ Uğu Sual §ekli dikkati. 
~~ ha:Yle l3lerde gayet vazlh 
~4lt 11 lphatndan kurtarmak 
l'ey \'er~'1in alk !'eyini verirken ne l~ln 
lfaıb~ l hUıneUdlr. 

~dtır: belediyenlıı sorduğu sual 

'1atıuıbuı 
'hu belediyesi dahili Eytlp 
l'e bir ı:3~udjyle mahdut olmak üze. 
~ğer 011 ~ belediye §ube.~l t.eşklli ve 

latıbll.I bel edlye §.Ube hudutla.nnuı 
isabet ed ediyesı hududlyle dahiline 
llıevcuı k en kısınmm. da idareleri 
ili l<abuı ::f' hudutlarına göre tadlll. 

llu c11nıı )•oru.m.,, 
)an bu. u eli, hnılsı kuvvetli olını 
'• ...... a .... _ • 
~ lll''-auıı kolay kolay anJama-
tıu ~~ "tııUdllrt EyUp mmtaka • 
t"" • .. • ~n ek eriyet halkın bu· 
in~ l'>etneıc .:· ·- • • • .. • 
bu ~l'IYet has ayrıca haıka haha 
h llıc tecru ıı olmb§tur. Maa.maflh 
~ll.tı da bedir, Bu kadarclk bir 

ttldJt • hoı göıuıenıek mllmktln de-

lonı 
• • • 

anya Nereye 
ıto Gidiyor? 

~tt ~~a bir taratt.an Küçük An 
btacıı ... glıdır ö . 
llla 'Ure~ ' te taraftan mtıte -
bıu~ur. 8 Nazı · propagandaanıa 
Ilı~ alcsu .. u Propaganda dahilde 
tt(I ~. hUkQ linıeıı,r \1icude getir • 

ıllt bir illeti siyasetinde müte • 
el~ \'aılyeıe düsUrmektoo.ır. 
«l Ostıut~da Romanya, Sovyet 
ll', lıtt bir turıu huuıamama.kta.. 
:.~~~:n reııp Sovyetlerln kendJ -
tit .~ edecekJerı korku.au içinde 
clir 'ltlh "e ~ Bu korku onu münfe • 
101; -'1ltı endi afirnaıara sevketmekte
tcıı Jı, bUknın e içinde Yaoıyan Po • 
terı~ ltttı"<letı &nıanyarun bu zaa.. 
~ bıt ltttt e edeı-ek onunla mün • 

• ak fapmağa !:&lllmak. 
G~ 

~tı ~~ Polonya Ba:rtclye Na
be ttılltake~i zlyaretf ve orada mu. 
tQ l>le het ta rtlere glrl mesi bu se -
~ ~lllatıy ratta endi e uyandıhnl§. 
~ 1 d~ek llını Polonya Ue anlat • 
~~ lllU te' RU~Uk ltllAftan ayni • 

11 llıeat cıreıt emnJyet ılyuetlnJ 
.. il tı. 

0 
elllektır. 

,.e~1 rta A 
~ ho"atı hl Vlııpada]d nıtıvaze • 
,1 l{u~uk ı r harekettir. Romanya.. 

~tltı.J11 ~fiftatı aynlma~ı, Alman 

ll d~ekttr ıtıanyada muvaffak ol-
oıo • 

~le tıra n 
~ l1 ~e 

1 
artclye .. "azın bu endi • 

ebbu. ~in imdi Pari.ie ltmi . 
lı~ etnıı tlr g ) e 

~''.ttı t her ha • 'Pil ttılh· ide Ronuuıyanm Orta 
~~ &ıenealndekl yeri pek . 

8llı... . 
~car C ~ 

clQL• ografyasın· 
1\1 'f b 

Sor~ CI ancı Kelimeler 
~t t-; a, lO C'r 
>a~ lıırt, Buı'.AN) - Burada Maa. 
'bir Ok cı keUıne1 gar coğrafyasmdan 
~. :ı-~011 ~erin çı~kr~lması için 
ele rtı ~tar kil etrru,tir. Komis-

~8'uı hnlasnım tashihi . . l 
olacakt ışıy e 

ır • 

E.ki günlerin habralanndan: 

"Hayvan Lisanını Bilir: 
Bir Kumandan 

Göderlnlz!11 

&ki imparatorluk devrbıdeld uke; 
ligi IDlan hatırladıkga dehfet duyar, 
ve tüyleri llrperlr, bir delikanlı en u 
bet 1e11e her tttr1tt malınımlyet ve 

• llefalet lçbıcle ukerllk ederdi. Müret. 
t.ep olduju Bumell, Irak, Yemen gibi 
yerlerden cıamm kurtarıp memleket
lerine dönenler ytllde ancak kırk, eW 
alabetlacle idi • 

r aç giyme merasimlnJe ı,.,m.,.enln anCft.lataw ve mihtemleke ordularına mensup muhtelil aılteri teıek
küller temsil edüeceklerdir ki bunlar fU re•imde görüldüğü üzere otu% üç tip te,kil etmektedir. Aralarında 

dünya milletlerinin birçoklarına men•uP in•anlar vardır. 

BUtün 1ktıudJ hayata hlklm olu 
bırlatlyanlardaa asker almınu, u • 
kerllk mukabWade kllçttk bir vergi 
almırdı. AbdWhamldJa llID&ritıp 
Araavutlufu asker yerlerinden ke. 
a, ne uker, ne de vergi alınmaz• 
dı. • 

Müstebit htikO.metla bUtun zulmü 
biçare Anadolu balkma ldJ. lstaııbuL 
da.ki birinci ve padipbm muhafaza. 
sma talıa1I edllmlı ve efradmm ooğu 
Arnavut ve Arap olan lkincl fll'ka la. 
tlsaa ediline diğer ordulardaki za. 
bitlere senede Uç DlaB§ verilirdi. ~ 
bitlerin oektlği zaruret ve aefalet 
fevkaJide ldL 

Londraya gelmi.f olan /ngiltere
nin müstemleke hükümdarları: 

M akalle Sultanı 

Malaya Hakimi 

Lahec Sultanı 

H ayragar Racası 

INGILIZ IMPARA TORLUGU· 
NUN 1911 DEN SONRA 
EN BUYUK BAYRAMI 

812 tarihinde Selinlkte zaruretleri 
son dereceyi bulan zabitler bihakkın 
m•anmıya ı.,lailrl&r, Mütlr Hilaeyill 
Feyzi Paşa ldJ. Bu aızlamnıya ehem • 
mJyet vererek lel'Ukere, ladarete 

L ondra 1911 denberi 
e9ine 9ahit olmadığı 

bir manzara ve bir hi.diıeyi 
daha timdiden y&f&Dl&kta.. 
dır. Bu manzara, yarm yapı. 
lacak olan taç giyme mera
ıiıni ve tenlikleridir. Hidi
ıenin asıl aahneıi Weıtmina. 
ter kiliıeıidir. Fakat taç giy
me alayı Londranın en bü. 
yük caddelerinden geçecek 
ve bütiln Londra Kral ve 
Kraliçesini altın arabaya 
binmif, hatlarına bir taç a-e
çimıit oldukları halde gö. 
recekler ve altm arabayı 

dünyanın her ta.rafından ge. 
len heyetler takip edecek, 
l.u....,u.14Lurlug •. u& hcı.· l .. :>to
ainden gönderilen ukert 
kıt'alar l'eçit reımiı •le l'Ö
rülecektir. 

K ral ila Kraliçenin güzerglhı 8 mU uzandığı lçln 
merasimi kaç kişinin temaşa edeceğini tah· 

min etmek ı.ıon derece güçtür. Fakat bUtün bu güzer 
gA.ha yerle,tlrllen ıandalyalar bir buçuk milyon ıter 
ün temin etmt, bulunuyor. Btıtun !ngiltere bu mUna· 
ıebetle ta.tU yapacaktır. Londrs.nm nUfuau beş gün· 
denberidir ki, günde iki milyon kabarıyor. BütUn diln 
yanın merasimi takip etmesi için her tedbir a.Iınmif· 
tır. Yarın milyonlarca operatör ta.rafından filmler 
çekilecek, televhyon yapılacak, radyolar hep bu işle • 
meşgul olacak, hUlba., hldisenin azami ihtişam dai
resinde tes'it olunnıaaı için her inıkin ve tedbir ha· 
şa.nll!caktır. 

Bu münasebetle bUtün Jngi.lterenin en şa.şaab 
renkler içinde parıl parıl parlaması için he:r 

~y yapılmış, ve tngtlterenin her şehir ve kasabasında 
hUmmalı bir faaliyete girişilmlştlr. Hiçbir ~ehir ve
ya kasabada bir tek sokak bu faaliyetten uzak kal • 
rnamr.ş' bulunuyor. Her yerde tniına.tlaır, tezyinıı.tçtlar, 
ressamlar, yazıcılar ve bunlarla beraber çalışanlar, 
geceli gilndUzlU uğraşıyorlar. Aylarda.nberl terziler, 
rnUcevhercller aldrkları sonsuı siparişleri yeu,ur • 
m.ek için harıl' harıl çalışıyorlnr. 120 kadın k.r&li~e~in 
taç giyme gUnU kullanacağı elbisenin tentelerlnı ıt • 
lemekte, perdeler, ört.tiler için }atım olan iğne işleri
ni yetiştirmek için gayret etmektedir. 

K ral taç giyme merasimi sırasında. iki. ta~ ku~~
nır. Birisi Edva.rd tacıdır. Bu taç hiçbll' deg;.. 

şikHğe uğramaz. Diğeri de impara.torl~k tacıdır .ki. 
her kralın b~ma göre değifUriJit. Kraliçelere gelin
ce; bunların her birine yeni bir taç yapılır,. f~~at her 
tacın tclne meşhur g\ivenör elmas yerleşt~ır. Bir 
İngiliz mücevher müessesesi 200 senedenben bu işle 
nıe9gul olmaktadır. Kraliçenin bu defaki tacı platin
den yapılıyor. Tetviç merulmlnin ııahnesi olan West 
:nıinater klllscsl ıeçen KA.nunusan.ide kapanm~tır. 
O gUndcnberi klllaenin içinde hazırlıklar yapılıyor. 
Kilisenin içl normal vakitlerde 2500 kişi aldığı halde 
nıera.alm gUnU burada 8000 kişi bulunacaktır. Kilise
nin mihrabında tetviç lçln bir sahne kurulm~ştur. 
Ve 100,000 !ngiliz lirası değerinde yeni bir orğ ko • 
nuımuştur. 

K ilisedc tetviç mcraeimlne Dük Norfold, Ingiltcre 
nin Ma.reşalı tılfatile nezaret edecektir. Kra1?1 sa 

rayında toplanmakta ola.n. bir heyet MareşaJm rıya -
seti altında aylardanbcr:l çalıtmaktadır. Vazifesi ki
lisedeki meraalme iştirak edecek olanların isimlerini 
tesbit etmektir. Burada toplanacak olanlar, bUtUn 
imparatorluğu temsil edecekler ve 10,000 kişinin 
içinden seçileceklerdir. Yabancı bilk\ı.metlere gönde
rilen da\Tetnameler onun tarafından hazırlanır. Glyi· 
lecek !lblselere ait talimatı da o kararlaştnır. Mera· 
sim programını tesbit etmek ve her şeyin vaktinde 
vukuunu temin etmek ona aittir. Kendiei ağır sırma 
Ue işlenmiş bir elbise giyer ve heyetin başma geçe • 
rek es}d a•k1erln an'anev1 hukuk olarak ileri sUrdilk ~ 

lerl iddialan tetkik eder ve h11- t.elgrafla bildirdL 
kUmler verir. Blrkag gUa eonra gelen cevapta 

H ele İskotlandyard (İngil- bllmem nereye havale verildJğindea 
tere polisi) aylardanbe- bu havalenin tahslllnde zabıtanı (şa

ri kalabalığı nasıl idare edece- hane) Din mlltedahJJ maqlan Terlle. 
ğini düşünmek ve tedbir almak. oettnJn kendilerine 1el&mr phane 

la meşguldUr. İngiliz zabrtaaı, ile beraber tebtlrl emıolunmuttu. 
hiçbir hadiseyi, tesadUfe bırak- Fakat anda aman l~tftl halde 

bu t.ebtlrden hiçbir aemere göıillme • 
mam.ı9tır. Filhakika bu hadise dl. SıZlanma zlyadel~lyor. 
bir zabrtanın karşılıyacağı hldi Bunun tU.erine mlifürlyet alaylara 
selerln en mUhimlerlndendir. el altm.daa bir emir veriyor. To~u 

Zabıta. bUtUn kararlarını ver ve ılh'UI bayvaalarmm pabentlerl, 
miş ve her kararı ke.tiyetle tat· yularlan k,&lmedtğoldan ve mütah. 
bike azmetmiştir. Lodrada bu- bit te yemlerlnl vermemlye bqladı • 
lunan diplomatlıı.r taç giyme gü ğmdan baf\'Ular geceleri ahmll 
nü sabahleyin erkenden uyuıa.- talıtaıanıu yeclWerl ve blrlblrl UM • 
cak ve saa.t 7 de Unif ormalıı.rile rlne arkası keeilmlyen bücumlan ne
kilise dahilindeki mevkilerini al tlceısiade yaralandıldarma ve saire7e 
mı9 bulunacaklardır: Alayın ge- dair alaylardan, bu emir mucibince 
çeceği yol üzerindeki sandalye- mazbata yapılıyor. Bu mazba~r Ü. 
lere oturaca o nl rm biletleri zerine de mttşttrfyet seraskerliğe §U 

tamanıUe tevzi edllmlq oldu - 'telgralaame)'I l,'leld7or : 
. •-z.1>1tuun mlltechhP maatatı .,. • 

ğundan herkes erkenden yenne ~· k dllerlae tebtlr ettim. 
yerleşecek ve hiç olmazsa. ıaa.t '11-~- • 1 =- -• _.,,. 

1 wun:• ve 11•.um~en u)aue ettik. 
aıtıkdakl otdurmUfb. bk.imu:unaca.ktır'. ÇUnkkü altıdank alsonryma çe: "Ey 1&bltanl Bekleyin &erasker 
80 a a.r an ır se gcçmıyece ve anca a f dlm' 1 1

• tufkA d-ı::. ı ti . . 1 · · ü ak' k" · 'b' h k t ed e en __ !&D u ar -e erı) e geçmesını m te ıp herkes es ısı gı l nre e e- 1ıa·-·- zda ham ti ral --· '--ktir --M~ını mer e &-&ıanoaun _. 

ce B. ütün bu hazırlıklar sebebile Londra 12 Mayı! celllal pek yakındır. Mütedahil maa. 
• w mi bul tatmızı alacaksınız sabrediniz.,, diye 

sabahı merasimin yapılacagına e n unu- ' dil rtnı te!kln 
yor. ŞUphe uyandıran !mil, 1902 de yedinci Edvar • !;f~ ~ıı;_:t :e yula.rlan 
dm tetviç meraslminin son dakikada. gecik~~mesi- kal:yan ve mttteahblt taraf rodan 
dir. Sebep, yedinci Edvardm hastalanması ıdi'. Fa - yeımlerl ver11m1yen topçu ve ıUvarl 
kat 1011 de BCfinci Edvard tam vaktinde tetvıç 0 - hayvuaJan ••kla blrlblrine ıtaldn • 
lunmuştu. 12 mayıs, Sekizinci Edvardm tetviçi için Yorlar, ahına tahtalarmı kopanyor. 

· ........... , ıasvip et . l&r. Hayvan llunma vakıf obnadığım 
kararlB.ftinlm.ıştr. Yeni kral da bu w.nıu . . l~ia: "Ey hayvaaiar! Sabttdtnlz, r.a-
miştir. He.11 hazırda Londranm bütün otellerı evl~rı bltaııa oldultt gtbl ehln hakk:omda 
\1e pa.n8iyonlan dopdoludur. Bilhass& alayın yolu üze da lel'Uker paı•nm deWetlla merha. 
rindeki otellerin, pansiyonların, apartımanlann üc • meti ph&ıae teeelJI edeaek, bu Mlml
retleri mUthiş fırlamı9tır. Mesken buhranına. belan kurtulacakaaus,, dlye keadile • 

lmkln ve~ek için misafirlere binlerce oda haıır rlne ....ıııat yapamıyorum. Bu gldi§le 
hayvanlar blrlblrlnJ ltW edeceklerin· 

lanm19 bulunuyor Misafirlerden on binlercesi Tames d b d rlı k l in · en una mey an ve meme t 
nehri üzerindeki gemiler içinde. bundan ba.şka bln - kendilerine nesa~1hl lAzlmede bolu • 
lerce kişi yataklı vagonlarda ikamet edeceklerdir. nulması mnnmda lllanlanaa ,'ikd 

Z enginler Londrada bir haftalık ikamet için 1500 blr komuclum Ml'laıı gönderllmelll-o 
lngiliz lirası vermeyi göze almı, bulunuyorlar, nı rica ederim.,, 

fakat fa.kirler de kendilerine göre yer ve yurt bula- Bu Udad t.eıpafııame llaerlne be • 
bilmi§lerdir. men O.maalı BMkuma kafi mlktar-

Son aylar zarfında milyonlarca bayro.k yapılmış, da verilen havaleden zabitlere lkljer 
milyonlarca madalya basılmış, milyonlarca pul istih- lbU§ verlllyor \~ nıllteahhldln alaca. 
llk edilmi9, hesap edilemiyecek derecede çok havai it da ödenerek hayvanlarm yemi Ye 

.fişekler yapılmış, kralın adını taşıyan cigara ve pud- sair lhtl~ temin o&unuyor. 
ta kutulan, elh&sıl akla gelmiyen, birçok şeyler ya- J. NhlAT 
pılmı,tır. 

Y cınn Krat ve Kraliçenin bınecekleri tanhi .. Alhn araOa,, 
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Kelle lbrahim, Bugünkü 
Futbolcüleri Cıhz Buluyor 

Gençler, Diyor, 
Pek Sımarık 

' ve Nazlı Şeyler!.. 

lbrahim, Beykoz.un bir maçında gençler 
ara&ında ( x Kelle lbrahim) 

KelJe İbrahim... Bizim futbolcülerin f era. 
gatli modellerinin batında gelir. Pariı Olim. 
p:yadına Milli takımda gittiği zaman kafa paı. 
larınm mükemmeliyeti ile, dünya f&IDPiyon
luğunu kazanan Uruguay futbolcülerinin 
dikkatini celbetmi' ve kendisinden kafa vurut
ları hakkında derı almayı rica ettirecek kadar 
onları alakalandırmı~ır. 

{Atletlere 
Çalışacak 
Yer Yok! 

1 1 

Kelle lakabı Ibrahime Pariste, beş 
yüz defa topu düşürmeden kaf asiyle 
oynadığı için verilmiştir. Ibrahim ru-

Evvelisl gün matbaamıza kadar 

biz.zat gelen n Galatasaray klUbiine 
mensup olduğunu söyliyen (Cevdet 
Kirman) ismindeki genç atlet ve 

15-20 kadar arkadaşı Taksim sta • 
dmda ldmaıı yapmak istediklerini, 
fakata lçerlye sokul.madıklannı ya
nıp ya.kıla.rak bize anlattı ve şu 
mektubu yamrak gazetede neşrini 
rica ettiler : 

' "Kendi köşelerinde her tUrlU al!. 

Çok mukavemetli bir vücude 
•ahip olan lbrahim 

kadan uzak olarak hocasız, idarecisiz -=======-=======--=-= 
çalışan Türk atletleri yeni bir mUşkU
latla kal"§ılaştılar: Stada girememek. 
Galatasarayın yeni antrenörUnUn em
riyle çarşamba ve cuma stada hiç bir 
atlet giremiyor. Cumartesi, pazar 
maçlar dolayısiyle yine ayni vaziyet .. 
Pazartesi Alman mektebi, stadı işgal 
ediyor. Geriye kolan bir gUn de l\ıtfen 
itiz atletlerin .• 

Mektebimizi, ifhnizi. her tilrlU ih-

Bul9ar Milli 
Takımı ile 

Karşdaşıyoruz . 
Izmir, (TAN) - Enternasyonal lz

mir fuanrun açık bulunduğu günler
de Bulgar mlllt takımfyle birlikte 
Sofya muhtelit takımmın da gelmesi 
temin edilecektir. Yapılan programa 

tiyacmıızı ihmal ederek sırf mem.le. göre ilk karşılaşma Istanbul - Sofya 
muhtelitleri arasında olacak ve bu 
maçı Tllrl< • Bulgar milli takmılarmın 
karşılaşmaları takip edecektir. 

ket sporunun yükselmesi için çalışan 
biz, bu koskoca Istanbul Dehrinde 
rraksim pistinden ba§ka nerede çalı
p.biliriz? 

Aynca Bulgar takımlarının avde
tinden sonra İstanbul. İzmir muhte -
lit takımlarının da karşılaştırılması 
düşünülmektedir. 

Galatasaray spor klUbUnün ve do
layısiyle futbol antrenörü Zabonun 
emriyle yağmur altmda stad kapısın
da saatlerce bekletildikten sonra içe. 

Ayni günler zarfında yapılmasına 
karar verilen Balkan güreş şampiyo. 

rf sokulmıyarak geri döndilrillmeleri, nası maçları yedi gün devam edecek-

bu gençleri atletizmden soğutmaz mı? tir. 
Bu, Türk atletizmine doğrudan doğ

ruya bir darbedir. Spor demek her
,eyden evvel atletizm demektir. Bu 

memlekette futbolcillere al!ka, him-

Etnikos lstanbula 
Gelmek istedi 

met var da, bizlere niye yok? Pire ikincisi Etnikos haziranda Ve. 
Yunanlılar harıl hani çalışıyorlar. nus takımının daveti üzerine Roman

Biz çalışmak istiyoruz, fakat yer yok. yaya gidecektir. Etnikos bu vesile 
Federasyonun Türk atletlerine çalışa. ile Istanbuldan geçerken iki maç yap
cak bir yer göstermesini kimden isti- mak Uzere Fenerbahçe ve G~la~asarawy 

klüplerimir.e müracaat etmıştır. Og-
:yelim? Müsabakalar yaklqryor. Dere
celer malflm! Bu gidişle, yalnız mUsa
baka günü çivilileri ayaklanma geçi. 
recek olan bizlerden daha fazla bir 
eeY beklemek zannederim ki haksız
lık olur. Biz hiç bir §eY istemiyoruz. 
Yalnız çalışacak bir saha ve bir pist.. 
Balkan oyunlan arifesinde bu a1Aka-

81Zlık devam eder de bu sene de Ar
na vutlarm peşine takılII11&k, bunun 

ftbali bize değil, allkadarla.ra alt o. 
la.caktır." 

Süvari/erimiz 
Parisfe 

Kazandılar 
Paris, 10 (A.A.) - Hususi muha 

birimiz bildiriyor: 
Binicilerimizden Cevat dün Fran

m ve Alınan ekiplerinin i§tirakiyle 
yapılan manialı at koşusunda beşinci 

gelmiştir. 

Echo de Paris, Fransız ve Alman e 
kipleriyle ilk defa olarak kar§ılaşan 

lki Türk zabitinin dünkü manialı ko. 

1Ularda yüksek meziyetler göste--diği

af ya.ztyor. 

rendiğimize göre bu müracaat Bitok. 
ta tetkik edilerek Yunan takımına bir 
cevap verilecektir. 

Böyle Söz 
Söylememiş ! 

Bu hafta maç yapmak üzere lstan
bula gelen Izmirin (Doğanspor) ta
kmımm şefi olan Ratıp, Izmirde Ga· 
lata.saray takımına karşı yapılan yol. 
suz tezahürata mukabele ederler kor· 
kusiyle zabıtaya müracaat ederek 
Taksim stadyomunda inzibati tedbir 
ler alınmasını istediği hakkında dün
kü sabah gazetelerinden birinde çı. 
kan haberi (Doğanspor) un §efi Bay 
Haydar tekzip etmiş ve bilakis Beşik· 
taşla yaptıkları maç esnasında Istan
bul halkının Izmirli sporculara kar§l 
gösterdiği tevecclihkar alakadan do
layı memnun olduğunu bildirmiştir. 

Besim Koıalay 

Döndü 
Kral kupası mUsabakalannm final 

maçını seyretmek için Londraya git. 
miş ve gaybubeti esn88mda umumf 
merkezce araştırılmış olan !stanbulun 
atletizm antrenörü Besim Koşalay, 
dün Londradan dönmüştür. 

hen temiz kalmış, hatta bir çocuk ka
dar masumiyetini muhafaza etmiş ve 
menfaat endişesinden tamamiyle u
zak olarak futbole çalışmış emektar. 
lanmızdandır. 

Vücudunu hiç hırpalamıyaruk tam 
bir sporcu hayatı sürmekten doğan 
mukavemet kabiliyeti ise bugün bile 
takımında eksik olan yerleri doldur
masiyle sabittir. 

Ibrahimin dayanıklılık derecesi, !s
tanbul halkının dillerinde destan olan 
bir vakasiyle de hem acı ve hem nük
teli bir surette hatırlanmaktadır. Beş 
kişiden, tavana asılmak suretiyle beş 
saat müddetle yediği dayaktan sonra 
yataklara serileceği zannedilen Ibra
himi bir hafta içinde Beykoz çayırın-
da dipdiri görenler hayretlerini ve bu 
insanın dayanıklılığı hakkındaki hay
ranlıklarını gizliyememiştiler. 

Bugün de böyle bir futbolcilnUn 
gençlik anketimize verdiği cevapları 
okuyalım: 

"- Tamam krrk yaşındayım. 22 
sene futbol oynadım. Bizim zamanı
mızdaki futbol aşkı büsbütün bqka 
fdi. Bütün sporcu arkadaşlar temiz 
bir samimiyetle 1jh'lblnne oagıı ı.ıı:: 

ler. Maalesef şimdikiler arasında bu 
samimiyeti görmenin imkanı yok. 
Çekememezlik ve bir sürü aedikodu· 
lar, umumi bir şekil aldı. Ayni za
manda futbol aşkı da çok sönük. Es· 
kidfen bir maçnnız varken, o gece 
bir türlU uyuyamaz, sabah olmasını 

dört gözle bekler ve sahaya kadar he. 
yecanlar içinde giderdik. Şimdi ise 
bir futbolcUyli sahaya çıkarmak için 
bin türlü ricalar, niyazlar, ve muka-
bil nazlanmalar... Bunun sebebini, 
'tlüp idarecilerinin· oyuncuya fazla 
yüz vererek şımartmasrnda bulurum. 
Mehtaplı gecelerdeki yaptığımız fut
bol ekzersizleri batınına geliyor ve o 
zamanki spor sevgisine hayret ediyo
rum. 

Hila da o tesir altında bUtün mev. 
cudiyetimi Beykoz klübüne vermiş, 
didiniyorum. Eski futbolcüler, şimdi
kilere nazaran daha dinç ve daha 
sağlam ya.pılı idiler. Şimdikilerde bu
nu bulmak pek müşkül. Hatta sahala
nmızda öyle futbolcülere rastgeliyo. 
ruz ki, futbolcu olduğuna. kırk tane 
şahit ister. 

Ben, bazı futbolcü gençlerde bu 
cılızhğm sebebini, bunların ıııefahat 
dUşkUnU olmalarmda buluyorum. Son 
olarak şunu itiraf mecburiyetindeyiz 
ki, eskilerin enerji ve dinçliklerine mu 
kabil, yeniler teknik bakımından bi
raz ileridedir. Bunu söylememek hak-
sızlık olur." 

Erzin canda 

Cirit Sporu 
Erzincan, 10 (A.A.) - Dün Hal

kevleri adına tayyare alanında at ya. 
nşları ve cirit oyunları yapıldı. 1000 
:netre tay koşusuna 5 hayvan girdi. 
Muhlis Potur'un Yıldırım'ı birinci, 
Ahmet Başak'ın Yıldız'ı ikinci, Ke
rim Altmbilek'in Suna'sı üçüncülüğü 
aldı. 

1800 metre sürat koşusuna 6 hay-
van girdi. Suni'nin Levend'i birinci. 
Refi Uner'in Vezir'i ikinci, Sabri'nin 

Kamber'i UçUncUlUğil kazandı. 
2600 metre mukavemet koşusuna 

5 hayvan girdi. Refi Uner'in Vezir'i 
birinciliği, bmail Ayına'nm Suzan'J 
lkinciliif, Akln'm Sakar'ı üçUncülUğil 
kazandı. 
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Fesi iyen Saksısı 
Messina'da alış verişi yolunda 

dört bucağı mamur bir dük 
kan vardı. Uç erkek dardeş tara
fından idare ediliyordu. Babaları
nın ölümile bunlara eni konu dün 
yalık kalmışı. Hem güzel, hem 
genç, hem zengin olan kız kaırdeş
leri Lisabetta'yı her nedense bir 
türlü evlendirememlşlerdi. 

DUlfkanaa Lorenzo aaıt bır genç 
satıcı vardı. Lisabetta'ya yangın 

bakışlar salardı. Kız genci baygın 
gözlerle süzerdi. Onun için biribir 
lerine gönül verip aldılar, ve 
bir an geldi ki ışın gizlili -
ğine pek o kadar aldırmaz oldu • 
lar. Bir gece ortalıkta çıt yokken 
usullacık Lorenzo'nun odasına ka 
yıp geçmekte olan Lisabettayı, ka 
ranlık bir köşeye sinen en büyük 
kardeşi gördü. 

Evde olup bitenleri, ertesi günü 
büyük ağabeyi ötekilere bildirdi. 

Haydarpaşa Lisesile 
Kollei Atletleri 

Mekteplerimizde çok sönük git
mekte olan spor hareketlerini canlan
dırmak gayesiyle Haydarpaşa lisesi 
ile Kollej atletleri arasında· her sene 
tekrar edilmek üzere bir atletizm mü
sabakası tertip edilmiştir. 

15 Mayıs cumartesi günü Kollej sa. 
basında başlıyacak olan bu karşılaş
ma programında 100, 200, 400, 800, 
1500 metre koşularla, tek, üç adım. 
yüksek, disk, cirit, sırıkla yüksek, 
ıOO X 4 metre müsabakaları vardır. 

Vç sene nihayetinde en çok birinci
Uk alan taknn kupayı alacaktır. 

. 
Yazan: :• 

Boccaccio · 
Çeviren: 

Cevat Kabaağaçh 
•••••••••••••••••••••••• 

Fiskos ettiler ve hiç bir şeyin far· 
!Unda aeguıermış gıol uavtanmı -
ya, meseleyl en münasip bir za -
manda, ve konu komşunun hiç ça 
kanuyacağt bir tarzda örtbas et -
meyi aralarında kararlaştırdılar. 

.Birkaç gün sonra Lorenzo'yu yan
larına alarak, ticaret yolculuğuna 
çıkıyoruz, diye şehirden uzaklaş
tılar. Delikanlıyı ıssız bir yerde öl 
dürdüler, gömdüler ve eve döndü
ler. Kıza, onu alış veriş maksadi
le, dsUıa uzaklara gönderdiklerini 
söylediler. Ara sıra böyle seyahat 
!ere çıkıldığı için, kız, ilkönce o 

1 

k'ldar merak etmedi. 

G ünler geçiyordu. Günler geç 
tikçe de kızın Lorenzo hak

kında sorgulan sıklaştı. O kadar 
ki. bu sualler bilyilk ağabeyin sab 
rım tuketerek yüreğine tak dedi. 
Kıza hoyratçasına acı acı çıkıştı. 

"Bu hale konu komşu ne der?,, di 
ye kızı haşladı. O da artık sora -
maz, Lorenzo'yu anamaz oldu. Fa 
kat acı derin derin içine işliyordu. 
Ve kız yalnız kalınca hüngür hün
gür ağlıyordu. 

Bir gece bir başına yattığı oda
cağızmda, yüreğini cız diye ya • 
kan ağılı hUlyalar acı biır rüyaya 
döndU. Lorenzo gözlerine göriln· 
dil. üstbaşı yırtık, kan revan için 

1 Antevte Soorcu 1 htif ali n 

Gaziantep, (TAN) - Halkevleri sporculan büyük bir kafile halinde 
asri mezarlığa giderek, geçenlerde ölen sporculardan ve spor l·omitesi ü
yelerinden Ahmedin mezarına candan gelen bir ihtifal ile bir çelenk koy 
muşlardır. Halkevi spor başkanı B. Ali Budak mezar ba~mda hazin bir 
söylev vermiştir. Lise öğretmenlerinden B. Tevfik te, gençliğin bu samimi 
kadirşinaslığından bahsetmiştir. · 

deydi. ''Lisabetta beni öldürdUlel'• 
ve gövdemi şu şu yere gömdUlet" 

dedi. Acaba gördüğüm döş Y~~ 
mı. sahi mi diye kız ertesi günil ı
lice Lorenzonun anlattığı yere""' 
dı. Yığılı duran kuru yapraklal'l r 
raladı. Toprağın en yumuş~k. Y~ 
ni kazdı. Sevdiğinin gövdesilll b pJ: 
du. ÖlümwOAU,.hia~a.ınıau;götıl 
tUrüp te onu münasiPir yert 
mesini gönlU yanNaktla UzUlU~ 
du amma ne çare ki görülec~ • 
lşte bundan dolayı ağlıya ~ 
başı gövdeden ayırdı. GöğsUnd ,J 
ipek mendile sardı. Mantosun~ptO 
tında odasına taşıdı. Orada 0 

kokladı, yaşlar döktü. 
Bir iki gün sonra başı bi~ sa~ 

ya koydu. Üzerini en yümUşak eSli' 
raklarla örttü. Toprağa bir f ,o' 
ğen fidanı dikti. Saksryı gU1 il' 
yuyla.,çiçek suyuyla, gözyaflat 1"' 
sÜlar. onu pencereye kor, yan~ 
şına oturur ve uzun uzun ağl c;6f" 
Gönlü bütün saksıya akardı. i ı 
yaşlan pırıldıyan çiler gibi fe!İ,ıl
ğen yapraklarına kondukça, fe ı1' 
ğen ona Lorenzonun okkusunll• 
hunu getirirdi. .....1 

İçinde çürüyen baştan, v~ ';. 
sularla sulanıp, her yapragt tiV 
rine ayn ayrı tiril tiril titrene ,,ı
rene bakılmaktan, fesliğen ~arı ıııır 
dı bir fiskiye gibi, serpildi, bit ısııef 
siki gibi uyandı. Fesliğen ka )l.f 
katmer yemyeşil yapraklarJ11

1 
G , 

vaya salarken kız sa hıçklI'2: )IJ , 

kıra sararıp soluyor, gözlerl ~ 
vaş yavaş gözevlerine çökilP 
yot'du. . e iJt" 

K ızm arıklayıp ta. gi:gıd ıetı 
celdiğini gören agabe~e) 

sorduklarına hiç cevap verJJl~' 
te inat eden kızı daha fazla fi' 
tırmaktan vazgeçtiler ve ıozıtl pi 

balı akşam pencerede oturu!-!:ııt" 
yaptğını konu komşudan .,.
dılar. Kızın hiç saksının yanıcı y 

şından ayrılmadığını ve heP a ,P' 
cı ağladığım öğrendiler. au ı.P' 
laşılme.z halleri için kızı a.za.t' s6 

· · or "
6 

lar. Fakat kız gitgide erıy 
nüyordu. g6 1 

Onun için ağabeyler, . kJZŞ ~9d' 
rünmeden, odasına girıp s ı 11 
çaldılar, kız sak 11.ı\ğf' 
aradı, sordu, istedi, yaıvardI· J>i1' 

"'utıU 
beylerse saksının ne oldug arıt' cJf 
mediklerini söylediler. Onl ~ ' 
merakı uyanmıştı anını&.·· -fi 
nın içini kazdılar. Kemik~~ .,
Lorenzonun büklüm bUkl ~' 
vırcık saçlannı buldular. 1{a -fi 
lan duyulacak diye UrktUl~ıcJf' 
Messinadan kaçtılar. Kız kS J• 
yasmı avunduramadı. Afl•:~ 
ladı, "Fesliğenim!,, diye 
aradı ve öldü. 
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Alevler içinde 
Yadi9c.1r Muhribini 
Elimizle Batırdık 

D en~ müesseselerimizin bi-
bir l'lllde resmi vazifesi olan 

zat anlattı· -u . 
tapb b~umt harp ortalarında meh 
ilrdaıı r ramazan gecesi idi. Ay-
te, ''NU.temmuz ayı ... Ben. o tarih
'Uııda munei Hamiyet,, torpido -

" Çalışıyordum 
Vakit 

0 

~ geceyansınr epeyce ge<;-
Vtfdi Kıç kamarada yatıyordum. 
GUğ Yayı henüz değiştirmiştik. 
cıu ertede müthiş bir gürültü 
L Ydunı G . . dir . 
.,İrde · enıının eklen hep 
btr ~kopup dü~se, ancak böyle 
rinıd çıkarabiliıdi. Hemen ye -
lttın en fırladım. Fakat aksi gibi, 

~-..... -· 
~j 

I ,. 
l 

Kalan 
Yazan: 

Salahaddin 
Güngô·r 

ktın :~ın kapısı sıkışmıştı. Mi.im 
\'etınıı gil, açılmıyordu. Var kuv
~ asılarak ayna tahtasını 
ınu..,af SUretUe dışarı çıkmağa 
bent fa.k oldum. Fakat bu çıkış, 
lJı.cıı. acıklı bir sahne ile karşıla.ş-

Hamidiyeden eaki bir hatıra: Gemi ıüvari ve zabitleri birarada 

~'di~ı!ıanı~da demirli bulunan 
taraf Millet torpidosunun baş 

1 alevler içinde idi. 

ler, Üzerlerine düşen bombanın 
merdiveni kapatması neticesinde; 
içeride mahpus kalmış ve lomboz 
ağızlarında boğularak ölmüşlerdi. 
Yangın, gitgide, geminin her ya
nını sardığı için batırma ameliya
tına hemen b141landı. 

Torpidonun denizle iştirak.ini te 
Acaba, ne olmuştu? Bu kor

lıir to ~unç tarrakayı koparan 
idi, rpı1 mi, yoksa. bir bomba. mı min eden valfler açıldı. Gemi. ya -... 

~eterle va, yavaş suya gömüluyordu. Bir 
lya bak r arasında dolaşan şayi- denizci için, bu manzaraya taham-
lnilliyeti ılırsa, lstinye üzerinden mül çok gUçtilr. Ellm bir mecbu-
tnı,, iki meçhul bir tayyare gel-

li bomba atıp gitmişti. 
emen te'>'lik oracıkta bu şayiaları 

Geını.:tıneğe imkA.n yoktu. 

riyet yüzünden kendi elimizle ken
di gemimizi batınyorduk. Yadiga
n Millet; ağır ağır gözden kaybol
du. '4.ıt kaıı:. ha, taratma koştum. 

1't le'' boğuk boğuk fery&t-
~llJ"Yordu. F akat onun batınlmaııL bU-

1ll'r..ın ki; bizim torpido da hasara tün donanmayı, önüne ge-
lıbı ı lıJtı. Genıintn altına girdi • çllemiyecek ltorkunç bir feliket-
Gu..,erte &ınan; llıUya.raız irkildim: ten kurtarmıştı. Birkaç gün son-
terııniı mUrettebatmdan be9 ne _ ra, batan torpidonun enkazını yüz 
lYilip ~kıhareketsiz yatryorlardı. dürerek içinde şehit dilşen efradı 
fi de . nca faciayı anladım: Be- çrkardılar. Bu vatan çocuktan ken 

bozlara toplanmışlardı. Geminin 
eli, geminin b141ı, geminin ayağı 
dışarıda görünüyordu. Boğulmak 
üzere iken nasıl vaziyet almışlar
sa, öyle kalmışlardı. 

Sonradan anlaşıldığına göre, bu 
gece hücumunu İngiliz tayyaresi 
yapmıştı. Tayyare, müdafaa terti
batındaki hatalardan istifade ede
rek, gizlice boğazın Anadolu kıyı • 
!arına sokulmuş ve Çubukludaki 
Hidiv kulesini istikamet alarak, 
lstinye koyu üzerine bir kartal 
gibi inmiş, iki bomba attıktan son
ra; çekilip gitmişti. İngiliz tayya
resinin hedefi, şüphe yok ki Yavuz 
zırhlısı idi. Fakat; pilot, bombayı 
isabetli bir şekilde savuramıyarak, 
Yavuz yerine "Yadiglrı Millet., in 
ve kısmen, "Nilmunei Hamiyet,,in 
üzerine auşürmü\>tU. 

Türk donanmasmm en kuvvetli 
uzvu, umumi harp içinde, bu ge
ce baskınından, bil' tesadüf neti
cesi, işte böyle kurtuldu. 

(Arkası var) vaı!ehit düşmüşlerdi. dilerini kurtarmak için, hep lom • 

~--~~P~:AWmWbo~ ~-----------------------~ ._ biria· 
'1e~elik bir 1 •uya düşerken. 45 100 O L·ı ra M u·. ka"' f ati ı 1Urette i . Zaviye teşkil edecek 
çaıaıı üst nfilak etmiş ve mermi par 

taııerra~anga(yatak)lardaya-' Bahar Mu··sabakamız !'iıı.e lehe isabet ederek, ölümle-
Z..Yia.t P olınuştu. 

le tapan blllnçomuz, bu beş nefer
b~Ok ınıyordu. Ağır. hafif daha 

Yaralımız vardı. 

f: akat, yaralılarla şimdilik 
~td:lnr,dalıa fazla ugr8'8.lllazdık. 
~ &İttik Mille~,, _de başlıyan yan
t.i..n tıu çe buyümekte idi. Ate
Cetnıı nye koyunda yatan ötelııii 
•i ... a:: de sirayet etmek tehlikC: 

1'ôrtez b 
llıile~ l4ltan başa, harp ge-
"Uı ..,. e dolnı uşt u. Batta Ya
llı\Uıei e~diUi olmak üzere, NU
ft.ıı, a~Yet, Gayret, Berki Ef
Su1tanb. Tllfoz, Musul, Akhisar, 
birkaç ~·. Hamidabat ve daha 
an dörd oı.rpidomuz - ki sayılan 
;uıı.~e ek· v~ordu - hepsi de 
.~ Örfezınde idiler. Yangı-

linde btıt~eti kendi elimizle ba
Cidebilirdı n donanma, elimizden 

l' .\levler . h • 
ldig"1 ' er tarafmı kaplıyan 
~ktan Jnilleti kendi elimizle ba- Reaim No. 19 

ll'a.kat b ba,k& çare yoktu. 
bırulk ed u 19Irada bizim gemi de; 
~irile b· en nıermi pa.rçalarmm 
~a ~ ırçok yerlerinden su aı-

Bu rdim fU on türküden hangi.ine aittir? 

2- Akıntıya eaııverdlm çifte 11811· 44 - Suya lnmlt tavp.nlar 
dal piyade Yine oldu aJqamlar l:>erhaı attuştı. 

Ct.ııaı~eınideki bUtUn BU man
ttıpu tapaıan, başlarnıa üs
li~ıer :-rıık inak auretile bU.tUn de-

Yl.r aatada ben cefada hoşun. 46 - Telgrafın telleri 
du yir hoşundu Pamuk gibi elleri 

~· &ndı. 18 - Denluı dalayım mı 
lette: ~tan da, Y adigA.n Mil - Bir balık alayım mıf 
~ de 

8
.kaelen alev sUtunlarmm 2S - Gemi gelir yanqır 

~un hıra.yet etmemesi için Ya- İçi dolu çaınatır 
'11(.ılty~rtunııanyle Uzerimize au ı rl 
~~ ı :ou.ktu. İtin,. hiç şakaya gelir SO - Kartıda KUrd ev e 

-1 u NU Yayıbml develeri 
a.ın 40 · munei Hamiyet, 

:a.11a. dahn· ınetre murabbaı bir 84 - Kekllit dtb ol-ada avlanın 
e.rı delinrn!~de muhtelif yerlerin- Ayağına iplik bağlanın • 
'Yadi • ..,ı.i. 

"-·· garı Mil! t" . S8 - Nolaydı ah nolaydı 
"'"'l1 biıde . e e gelınce, onun 
'1n ba, ~n kat feci idi. Gemi- . Yi.r b&de doldoraydı 
ltbatnı Yilı ında bulunan müret- 41 - Sabah ah alıvereyim. 
~ecu de doksanı, bilhassa. Sababank dayanamam 

er, ateeçiler, kömürcü- . Osman aP 

49 - Yerde buldum bir elma 
Elmalı ylr, kirazlı yir. 

Bahar Müsabakası 

KUPONU:19 
Bu kuponları kesip 

saklayınız 

Salon lruılıonmazı: 

K Ufkonmaz adı verlen won 
fidanları o kadar nazik ve 

ince yapraklıdır ki en küçük kuş
ları bile taşıyamaz. K~konma.zm 

salonlarda kullanılan dört çeşidin
den biri daha kalınca ve genişçe 
yapraklıdır. Buna kaba asparagüs 
derler. Diğer üçünün biri bodur ol· 
duğundan ince asparagüs, diğer i. 
kisinin biri ormanlarda yaşıyan 
sarılıcı yılbaşı çeşidi ve diğeri de 
sanlıcı robostüs adını alan sarma
sık çeşittir. Yılbaşı çeşidini çinge
ne kızları ormanlardan toplryarak 
üzerine kırmızı tohumlan beşer be
beş bağlıyarak Beyoğlunda satar
lar. Diğerleri ise tohum ile yetişti
rilir ve kökleri soğanl141ır. Soğan
la.şan bu köklere pençe derler. Kuş 
konmazlar 4 - 5 yaşına gelince ev. 
veli. yeşil ve sonra kırmızılaşan 
meyvaiarmı verirler. Bu meyvalar 
10 - 15 günde siyahlanır. Her mey
vanm içinde siyah renkli bir to. 
hum bulunur. İşte bu tohumları, 
içi biraz ince kum ile funda topra
ğı doldurulmuş saksılara birer bi
rer ekerseniz 3 - 4 günde bir defa 
sulamak şa.rtile 15 • 20 günde çim
lenirler. Çimlenen tohumlardan ip
lik gibi ince uzun bir sap sürer. Bu 
sap ancak bir ayda dallanmıya b141 
lar. Küçük ve fincan denilen sak
sılara ekilen tohumlarla mini mini 
fida.ncıkları yetiştiril 
mi§ olur. Kuşkonmazın 
tohumu senenin her mevsiminde e
kilebilir. Salonların en zarif nebat. 
lannd8ll olan bu fidanlar çok ça
buk bUyUrlene de itina ile bakılmI 
ya muhtaçtır. Kuşkonmüla.r gu • 
neşten hoşlanmazlar, hava cere
yanlarını sevmezler, sigara, odun 
dumanı ile ka.lörlferln kuru sıcağı. 
na dayanamazlar, yapraklan çok 
ince olduğundan \Uerine konacak 
tozlar, yaprakların nefes almalan· 
na mini olacağından fidanları sa
rartır. Bu fidanları pencere kena.. 
rında ve cam arkasında günde an
cak bir saat kadar az güneş göre
bilecek bir yerde bulundurmalı ve 
saksılarının altına. konulacak taba
ğın içini su doldurup oradan ken. 
di kendine sulanmasını temin et
melidir. Bu usulle fidanlanruzı bo
zulmadan yaşatırsınız. Sararmıya 
başlamış yapraklan dibinden kes-

l meli ki, diğer yapraklar kuvvetlen.. 
j sin. 
Yenen kuıkonmaz: 

K uşkonınazın sebze olarak 
kullanılan bir cinsi de var-

ı
!.. dır. Bu cinsin en nefis olanı Arjan

töy nev'idir. Sebzelik kuş kon
mazların tohumları ekilerek iki ae. 
ne içinde pençesini yetiştirdikten 
sonra bu pençeleri dikmek suretiy
le kuş konmaz yetiştirilir. Bunun 
sebze olarak kullanılan kısmı yal· 
nıs sakı (gövdesi) dir. Fakat sakı
nın güneşten yeşil renk almaması 
için toprak altında bliyUtillmeei 11. 
zımdır. Çünkü kuş konmaz beyaz 
renkli olursa makbuldilr. Bunun 
için ziraatin bazı hususi ihtima.m
la.rı vardır. Tohum marttan ni. 
san sonuna kadar ekilir. Pençeler 
de ayni aylarda. dikilir. 

Pençeleri dikmeden evvel bahçe
yi kirizme etmelidir. Kirizmenin 60 
santimetre derinliği olması k!f i • 
dir. Toprak kumlu olursa daha 
muvafıktır. Killi, kumlu toprak • 
lar, milli ve a.z killi olanlar en çok 
sevdiği topraklardır. Her pençeyi 
biribirinden 40 • 50 santimetre a • 
ralıklı olarak ve 20 santimetre de • 
rinlikte dikmelidir. 

Dikme aıra sıra olacak ve sıra .. 
lar arasında. yarım metre aralık 
bırakılacaktır. Pençeler dikildik • 
ten sonra her srranm etrafındaki 
topraklar pençeler üzerine çekile • 
rek boğaz doldurması yapılmalı • 
dır. Bunun sebebi, sU.recek olan 
dalların da.ima toprak içinde ka -
larak bUyUmesinl ve aydınlık gör • 
miyerek beyaz kalmasını temindir. 
Kuekonmazlann tepesi toprağın 

7 

Kus konmaz , 

Cinsleri 
Nasıl 

Yetisir? 
' 

YAZAN: 

LUTFi ARiF KEMBER 

kolay ilaçlar vardır. Külleme L 
çin kükürt çiçeği denilen kükürt t0 

zu en iyi tedbirdir. Eğer kükürt 
tozu içine yüzde 2 • 3 kadar gözta
şr tozu karıştırılacak olursa tesiri· 
ni daha çabuk ve diğer mantar hu. 
talıklanna karşı da İ)i bir tedbir 
alınmış olur. Bağların yağmurlar
dan sonra yapraklan \Uerinde g~ 
rülen kül rengindeki tozlar bu haa. 
talık mantarlarının eseridir. Sabah 
güneş doğmadan ve akşam seriıı
lilcte ilaçlama yapmak daha iyi
dir. Çünkü kükürt tozu yaprak ü
zerine yapı§arak testrini de yavaş 
yavaş yapar. Kükürtleme sayesin-

• de k\illeme geçer. Fakat bu mev
simde 2 • 4 defa kükürtleme yap
mak J.izımdır. Mildiw mantarına 
gelince: Buna en iyi çare bağ bu
lamacı denilen alA.çtır. Bu ilaç eıı 
kuvvetli bir terkiptir. Esası gözta.. 
şı ile muhtelif maddelerdir. 

Bu ilacı su içinde erittikten sonra 
püskürtücü tulumbalarla yaprak
ların üst ve altına serpmelidir. 
Bağ bulamacı yapraklar sürdük
ten sonra, çiçekler açacağı zaman, 
meyvalar bağladığı zaman yani Uç 
defa yapmak lazımdır. Bu yağmur
lardan sonra yapılması daha muva 
fıktır. Bu ilaç sayesinde mantar 
hastalıklarının yaprak, çiçek ve 
meyvalara zarar vermesinin öntine 
geçilmif olur. Göztqı ve kireçle 
hazırlanan Bordo bulama.cmdan 
daha tesirli ve daha faydalı olan 
bağ bulamacını sabah veya akşam 
serinliğinde serpmelidir. Bu illç 
birçok mantar basWıklarmı, şef· 
tali ağaçlannm bükülmU.t kırmı
zı renkli mantarlarm1 dahi ortadan 
kaldıracak kadar kuvvetlidir. 

Katmerli •ofan Begonya 

dışına çıkar çıkmaz - mayıs ayı 

içinde olur - topr~k usulca açı • 
lrr ve bıçakla. saplar dibinden ke • 
silerek toplanır. Ku§konmaz vi· 
taminli, lezzetli bir sebzedir. Ter • 
kibinde asparjinin maddesi oldu • 
ğundan müdrirdir. 

Baklalarda hcutalık: 

Y erli baklalar artık tamamen 
gelişmiştir. Fakat bu sene ha

vaların bazan yağışlı, hazan sıcak 
gitmesi bütün bahçe mahsulleri u .. 
zerinde parazit ya.şayan böceklerin 
artmasına yardım etmiştir. Bakla 
larm da üzerinde fazla miktarda 
katran biti denilen siyah Püseron
lar türemiştir. Buna. bakla basra. 
sr dahi derler. Bu hayvancıklar 
çok çabuk çoğaldıkları ve bütün 
mahsulü baştanbaşa sardıkları için 
acele tedbir almak lazım gelir. Ak
si takdirde baklayı zayıf düşüre
cek kadar öz suyunu emerler ve 
mahsulün zarara uğramasına. se
bep olurlar. Tedbir alınacağı za. 
man bütün komşuların ayni za
manda, ayni tedbiri almaları la
zımdır. Eğt"r komşulardaki bah 
çelerde bu hayvancıklar baki kal. 
dıkça hastalığın ve zararın önüne 
geçmek masraflı olur. Eğer hep 
birlikte ilaç kullanılırsa o zaman, 
bir defa yorulmakla. tehlikenin ö. 
ntinU almak kolaylaşır. naç ola,.. 
rak kullanılacak birkaç türlü ter
kipler vardır. Fakat bunların ze
hirsiz olanlarını ve bakla.lan siyah. 
latmıyacak bir ilacı kullanmalıdır. 
Mesela beş gram arap sabununu 
bir kilo su içinde eritmeli ve Uze
rine bir kahve fincanı zeytinyağı i
lave ederek kanştırmah ve bir filit 
tulumbası içine doldurarak sabah 
veya akşam güneşsiz zamanda. bö
ce klerin üzerine serpmelidir. Pi. 
yasada satılan ilaçlardan dahi isti 
fade edilebilir. 

Bailannızı ilôçlayınız: 

B ağ ve umalarda yapraklar 
sllrınUştilr. Fakat rutubet· 

li sıcak havalar mantar hastalık
lannın erkenden başgöstermesine 
sebep olmakta.dır. Bağlanmızda 
en çok zarar veren mantarlar kül
leme ile Mildiw haııtalıklandır. 
Bunların her ikisi için kullanılması 

Hıyar ve kabak: 

T urf anda hiyar ve kabak ye
tiştirmek için camekanlar- ' 

dan başka camlı kasalar dahi kul· 
!anılabilir. Bu günlerde bu iki ya.a
lık sebzenin tohumlarını ekebilir
siniz. Ancak tohumların söylediği· 
miz gibi camlı ve muhafazalı yere 
ekilmesi ve geceleri de hasırla ör. 
tülmesi lazımdır. Bu iki sebze so
ğuktan çabuk müteessir olurlar. 
Bundan dolayı glineşli havalarda 
yapraklan ha vayndırmak ve gt1 • 
neşsiz günlerde yastıklara bava 
vermemek icap eder. Eğer fide ye
tiştirmek için tohum ekilecekse. 
bunun zahmetine katlanmağa uı
zum yoktur. ÇünkU her ikisinin 
de fidesini bahçelerden pE!E ucua 
tedarik etmek kaıbildir. Şayet, tur 
fanda mahsul almak için yetişti
rilecekse o zaman saksılar içinde 
bile camekanda hiyar ve kabak 
yetiştirile8Uir. Saksıların en btl· 
yüklerini seçmelidir. Her saksıya 

bir kısım koyun gübresi, bir kJ. 
sım bahçe toprağı ve yarım kısım 
tatlı su kumu koyınalı ve fidelerin 

her 3 tanesini 3 - 5 santimetre 
aralıklı olarak bir saksıya dikilme
lidir. Saksıları toprağa gömmek 
yahut hiyarlan hereklere sardıra
rak çardak şeklinde yetiştirmek 
mUmkUndilr. Fakat kabaklarm 
saksılarını ancak toprağa göme
rek yetiştirebilirsiniz. ÇünkU sa
kız kabağı sanlıcı değil yerde Bil• 
rUnUcUdilr. Meyvalann bol aydm• 
lık görmesi için Uzerine rastgelen. 
yapraklardan bir veya ild8ini bu
damalıdır. Her iki sebze bol suyu 
fakat fasılalı olarak severler. Sık 
sık sulanırsa çilrUrler. Bunun için 
2 - 3 gUnde blr defa sulamak da· 
ha iyidir. Tarlada yetietirmek de 
dahi ayni kaideler caridir. Yalnus 
bunları maçulalar içine dikmeli ki 
verilecek su akn:> gitmesin. 



• 
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Milli Aydın 

Bankası 

Toplandı 
Aydın, (T~'i) - Aydın Milli Ban

kası umumi heyeti, idare Meclisi re
isi meb'usumuz Nazmi Topçunun 
Başkanlığında toplanmıştır. 

i
l Okunan idare meclisi raporundan, 
935 yılı safi karının 15875 lira, 936 

. senesi safi karının da ayni miktarda 
olduğu anlaşılmıştır. Raporda, 936 

Baıak bayramına iştirak eden köylü topluluğu 

- Adana da 

Sekiz Azıll Hırsız 

Mahkum Oldu 

Adana, (TAN) - Cey
han, Tar•u• ve Adana ile 
civardaki muhtelif köy-

lerde kapı, pencere ve ki· 
lit kırarak, duvar delerek 
hayvan, efya ve para çal
mak •uretile 25 hır•ızlık 
suçu işlemi, olanlardan 
Bekir oğlu Cebbar, Meh-
met oğlu Durmuf, lsmail 
oğlu Keltay, Sait oğlu Ta
hir yirmi •ekizer •ene do
kuzar ay; Murat oğlu Re
ıit, Hüseyin oğlu Süley
man yirmi dokuzar •ene, 
Reşit oğlu Bekir, Mustafa 
oğlu Kazım da on dörder 
sene dörder ay on beıer 
gün hapse mahkum edil
,,.,,zcrJ&,·. 

Eskihisarda Başak 
Bayramı Y aplldı 

Denizli (TAN) - Halkevi köycülük komitesi, buradan be' 
kilometre uzaktaki Eskihiaar köyünde bir ''Ba,ak Bayramı,, ter· 
tip etmiftir. Bayrama civar köyler halkı da davetli olarak itti· 
rak etmişlerdir. 

Eakihiaarın güzel bir bahçesinde evvelden bir sahne hazır-• ]andığı gibi radYo tesisatı da yapılmıf, her taraf Türk ve Parli 
bayraklarile ıüılenmittir. 

Saat 11 de İstiklal Marşiyle ve Va-r--------------
li Ekrem EngUr'Un nutkuyla bayram 
başlamış, köycülük komitesi başkam 
Ahmet Akşit, Halkevi Başkanı Esat 
Kaymakçı nutuklar söylemişler, köy 
ihtiyar meclisi azasından biri teşek
kürde bulunmuştur. 
Akşama kadar Halkevi bandosu 

gUzel parçalar çalmıştır. Liseli genç. 
ler de kUçilk ve hoş piyesler temsil 
etmişlerdir. Arkolunun yetiştirdiği 
müzik heyeti de müntahap parçalar 
çalmış, pehlivan güreşleri yapılmış, 
zeybek oy_nanmıştır. 

Ala şehirde 

Yeni Bir Klüp 
Alaşehir, (T~~) - Komşu ilçeler 

dekine nazaran çok sönük olan genç. 
ilk hareketlerini canlandırmak, genç 
!erimizi kahvehane köşelerinden u
zaklaştırarak temiz bir çatı altında 
oulundurmak ve yükseltmek maksa
d1ylc, Hukuk b!k1m1 Mttrı~uyunP"t Doktor Bay Susa!l_ Güney, bu top

lulı.iktş.n istifade ed~ hdta köy-M i 1a5 ta yeni lUleri parasız muayene etmiştir. 

B 1 d. Akköyde 

cuoğlu ve noter Ahmet Ertalin kıy
metli gayretlerile "Akın Spor Klü
bil" isminde bir teşekkül vücuda geti
rilmiştir. 

e e ıye L k ı·h 
İs 1 er İ sö!t. <;:;> _ ~';:Zı~.u 

Milas, (T~) - Belediye Reisi 
qazmi Akdeniz, belediyenin faaliye
i hakkmda beyanatta bulunarak 
unları söylemiştir: 
"- Milasın birinci derecede ihti

'8çlarından biri de sudur. Getlrtece
pmiz sudan elektrik te istihsal ede
:eğiz ve böylece iki mühim ihtiyacı 
Jirden karşılamış olacağız. Bu mak
ıatla, tahakkuku 42,500 liraya mal o
acak bir proje hazırladık. 
İkinci derecede ihtiyaçlardan en 

nühimmi harita ve plandır. Bunun 
,okluğu intizamsızlığa sebep oluyor. 
line bu yüzden. bir çok muntazam 
>inalar yapılmış, fakat, yollar dar 
•ırakılmıştır. Milô.sm haritasını yap
;ırmak üzere münakasa. açtık. 

Mezbaha yapılıyor 
Kasabamız pek zengin olduğundan 

hümma vak'aları görülmüştür. Sö
ğüt hükumet doktoru ve sıhhat me
murlİın Akköye gitmişlerdir. Ertesi 
gün sıhhat mUdürü de mezkur köye 
gitmiş ve lazım gelen tedbirlerin it
tihaziyle meşgul olmuştur. Söğütte
ki etüv makinesi de Akköye gönderil-
miştir. 

lzmir Muallimleri Arasında 
İzmir, (TAN) - İzmir Muallimler 

Birliğinin yıllık kongresi Halkevinde 
toplanmıştır. İdare heyetinin faali
yet raporu okunmuş ve teıtkitleri 
mucip olmuştur. Mesleki bazı temen 
nilerde bulunulduktan sonra yeni ida 
re heyetine Gazi Okulu Başöğretme
ni Şeref, öğretmen Fazıl, Cahit, Dum 
lupmar öğretmenlerinden Celal, Kız 
Öğretmen muallimlerinden Vedide 
Karadayı, lstilkal Okulu Başöğret
meni 1hsan, Kahramanlar Okulun· 
dan Kemal seçilmişlerdir. 

Geçenlerde yapılan umumi kongre 
de başkanlığa ittifakla Müfit Kuyum 
cuoğlu getirilmiş. kıymetli yardım

larını gençlikten hiç bir zaman esir
gemiyen valimiz Lutfi Kırdar da fah 
ri reisliğe seçilmiştir. 

Yıllardan beri gençlikte bir ilerle
me hareketi görmiyen halkımız "A
kın Spor,, a büyük bir rağbet göster
miştir. 

Tepecik Köprüsü Açıldı 
Balrkesir - Sındırgı kazasiyle Bi

gadiçi ve birçok köyleri merkeze rap 
teden Üzümcüçayı üzerindeki Tepe
cik köprüsü inşaatı bitmiş ve köprü 
merasimle açılmıştır. 

Bozdoğan Belediye Reiıi ve 
Azaları Beraet Ettiler 

Aydın, (TAN) - Yozgadın eski 
belediye reisi İsmail Tarhan ile be
lediye medisini teşkil eden 14 azanın 
asliye ceza mahkemesindeki muha -
kemeleri bitmiştir. Ceza mahkemesi, 
ortada suç görmediğinden maznun· 
ların beraetine hükmetmiştir. • 

rt sarfiyatı çoktur. Bu itibarla büyük 
rir mezbahaya ihtiyaç vardır. Yaptı
-acağımız mezbahanın pllnını hazır· 
adık. Yakında inşaata başhyacağız. 

Yapacağımız işlerden biri de, ka -
ıabamızın· ortasından geçen ve pek 
eci bir manzara arzeden derenin 
lzcrini kapatmaktır. 

Ömerbeyli Köyünde Tetkikler 1 
Muntazam bir cadde açmıya baş

adığımızı biliyorsunuz. Tanzifat iş

erinin eşekler vasrtasile yapılması

ıa son vermek için bu sene bir kaç 
;anzifat arabası yaptırdık. Yeni cad
lcnin taşını, toprağını bu arabalarla 
:aşıttık ve böylelikle bir masrafla iki 
.şi başarmış olduk. 

Gelecek yıllarda 

yılı karının bu miktarın iki mislini 
bulması çok mümkünken yılın yarı
sında itibar ve kredi kooperatifleri. 
nin birleştirilmesi üzerine bankanın 
yüzde 90 hisse senetlerine sahip olan 
incir kooperatiflerinin hükumete 
intikal ettiği ve ittihadın tasfiyesi 
yüzünden iş sahasının daraldığı bu 
yüzden hesaplanan karın elde edile
mediği izah edilmiştir. Yine raporda 
50 bin liraya varan ihtiyaç akçesine 
vergi verilmiyen yeni bir miktar ek· 
lenemiyeceğindcn, gayri safi kar o -
lnn 44658 liradan geçen yıldnn gelen 
3525 lira hariç tutularak hissedarla. 
ra yüzde beş, mUessislere yilzde yir
mi, idare meclisine yüzde on. müra
kıplara yüzde üç ve memurlara da 
yüzde yedi ayrılması ve 9128 liranın 
g~lecek yıla devri teklif olunmuştur. 

Umumi heyet, bu teklifi tasvip et
ıniş, müddetini bitiren dört azadan 
Uçti yeniden seçilmiştir. Eski asbaş. 
kan fabrikacı Eyilp Şahinin yerine 
fabrikacı Halim Aysın alınmıştır. 

Boluda "Tarih Utandı,, Oynandı 
Bolu, (TAN) - Feyzi Cümhuriyet 

ilkokulu talebesi velilerine belediye 
sineması salonunda muvaffakıyetli 

bir müsamere vermişlerdir. Küçük
ler "Tarih Utandı,, piyesini temsil et
mlŞler ve çok alkışlanmışlardır. 

~ Evlenmiye 
Giderken Öldü 
Balya - Orhanlar köyUnden Şa_ 

kir oğlu Ali ve Hamza kızı Fatma, 
evlenme muamelelerini yaptırmak ü
zere buraya gelirlerken, maden bina
larına yakın bir ye!"de Alinin eşeği 
ürkmüş ve çifteler savurarak koşmı
ya başlamıştır. Ali, eşekten düşmüş, 
başı bir taşa çarparak ölmüştür. 

Beyşehirlilerin TayYare 
Cemiyetine Yardımları 

Beyşehir - Bu yıl Nisan başına 
kadar halkımız Tayyare Cemiyetine 
11143 lira teberrüde bulunmuştur. 
Bundan dolayı cemiyetin umumi mer 
kezi kaza kaymakamı Adnan Sonça
ğa ve cemiyet şube başkanına takdir 
nameler göndermiştir. 

Adana lplikçileri 

lzmire Mal Satmıyor 
tzınir, (TAN) - Vilayetimiz da

hilinde iplik buhranı ve fiyatlarda 
lhtikAr olduğu iddia edilmesi üzerine 
tetkikat yaptınlmıştır. Neticede vi
lô.yet, :lktısat Vekaietine telgrafla 
müracaatta bulurıarak, Adanadaki 
fabrikaların İzmir tacirleı1ne iplik 
satmadiklarını, inhisar idaresinin de 
muhitin ihtiyacına cevap verebilecek 
ipliği piyasaya getiremediğini bildir
miş, buna kat'i bir çare bulunmasını 
istemiştir. 

lzmir Fuarında 

Vahşi Hayvanlar 
fzrnir. (TAN) - Beynelmilel Fu

arda bu sene Egenin vahşi hayvan
ları teşhir edilmek üzere teşebbilsle-

Milas belediyesi 1925 senesinden-
:>eri yarım milyon lira varidat temin ' 
~tıniş, 936 senesinde de işe 35 bin li
-alık bütçe üzerinden başlamıştır. 

ıo bin lira alacağımız vardır ki bu
ıu da toplamıya çalışıyoruz. 

Gelecek senelerde çocuk bahçesi, 
'enni mezarlık, umumi helalar, ka-

. re girişilmiştir. Bu maksatla vahşi 
hayvan yavruları toplanmıya başlan. 
mıştır. Köylülerden yılan ve vahşi 
hayvan yavrulan getirenlere para 

verilmekte, ziraat mUdUrlilğU bu hu
susta bUyilk yardımlarda bulunmak

tadır. 
sap hali yaptıracağız. Aydın, (TAN) - Halke\i köycUIUk §ubesi başkanı Ahmet 'Emin 
Kasabamıza her sene tütünden ve Arkayn ile komite arkadaşları, Germenclğin Omerbeyli köyüne gider.-k 

ceytinden milyonlarca lira girer, hal- tetklkatta bulunmuşlar, köy evlerini ve köylünün ya,ama ,.azıyetlni tes. 
buki kasabamızda bu servetle müte- plt etmişlerdir. Köycülük şubesi, köydeki okuma odası için dolap ve 
aasip bir varlık görUlmtıyor, biz işte 1 sandaly~ tem~ .edecektir. l"u!W'kl resimde Aydın Halke\'l azalannı 0-
fftı varlığı temine çalışıyoruz.,. merbeylıde gortiyorsunuz. 

!ktısat Veki.letinden enternasyo-

nal lzmir Fuarı komitesine gelen ha
berlere göre hükumetimiz bu seneki 
Fuar için 150 bin liralık döviz verme 
yi kabul etmiştir. 

En boş ve taze mcyvalarm usa 
relerinden istihsal edilmiş tabii 
bir meyva tuzudur. Emsalsiz blı 
fen harikası olduğundan tama -
men taklid edilebilmesi mümkün 
değildir. Hazımsızlığı, mide yan . 
maklarım, ekşiliklerini ve muan· 
nid inkıbazları giderir. Ağız ko· 
kusunu izale eder. Umumi ha . 

11. 5 • 937 

Af danmamak için 

Verilen şeyle alman karşılık 

arasmda, büyük bir mübade

le farkı bulunmamasına dik· 

lcat etmek 18.zımdır. 

-

Krem Pertev'in 

değerini onu senelerce evvel 

beğenmiş ve kullanmıya karar 

vermiş olanlardan sorunuz. 

Z ""h ' u revi ve cilt hastalıkları 

yatın intizamsızlıklarını en emin H · -
surette ıslah ve insana bayat ve Dr. ayri Omer 
canlılık bahşeder. 0 lNG!Lt ğleden sonra Beyoğlu Ağacami 

Z KANZUK Eczanesi 1 karşısında No. 133 Telefon :43585 

- Beyoğlu - İstanbul _, 1-----------· 
. Istanb~ Yedinci Icra Memurluğundan: Necmiye'nin Ismet zimmetinde

kı ~lacagından dolayı mahcuz bulunan Aksarayda Oruçgazi mahallesinin 
S~lıınp~ s?kağında eski 30/ 30 yeni 32 No. lu mi bahçe bir bap hanenin 
dortte bır hıssesi açık arttırma vazına karar verilmiştir, 

~t.ııdudu~ Sağ tarafı Rıza'nın hane ve bahçesi; sol tarafı: Onıçgazi Is
mail sokagı; arkası Nafiz hane bahçesi; cephesi Seli.mpaşa yokuşu ile 
huduttur. 

Umum nıesahası: 424 metre murabbaı olup 173 buçuk metre murabbaı 
ahşnp hane otuz beş buçuk metre murabbaı k.ô.rgir mutfak ve 215 metre 
murabbaı da bahçedir. 

Tamamın~. Uç ehlivukuf tarafından (7985) Ura kıymet takdir edilmiştir• 
Evsafı: D~rt buçuk katlıdır. Bodrum katı kargirdir. Bina arkasında 

b_a~çe ve ~l~ık ve arabalık mahalli olup bu kata bahçedeki kapıdan gi. 
nlır. Zemını karosimen antre ortada ahşap merdivenle iki yanı zemini 
karosimen geniş bir taşlık ortadan camekanla bölmelidir. Tulumbalı bit 
kuyu vardır. Solda zemini kırmIZI çini kırık mermer tekneli alaturka o
c~kh bahçeye mahalli olan mutfaktır. Diğer kısma ge<}ilen bir kapı ikin
cı taşlıkta mermer musluk taşı ve zemini kırmızı çini iç içe geçilen iki o
dadır. Zemini mermer ve hamam soyunma mahalli ile bir helfısı va.rdıl'• 
Zemin kat ahşap merdivenle çıkılan ve sofa camekanla bölünmüştür. Sağ. 
da bir oda geniş bir salon yük ve dolabı olan iki oda alaturka bir beladır. 
Mayıs 936 dan itibaren bir sene müddetle ve sekiz liraya Nuri kiracıdır. 

Birinci kat: Zemin katının aynidir. Bir kiler vardır. 
Uçilncü kat: Sofa camekanla bölünmüş bir salon üzerine beş oda bir~ 

ralık merdivenaltı ve hela çabya çıkılan merdiven. 
Çatı katı: Basık tavanlı bir sofa ve beş çatı altıdır. Binaıunf dahili nk• 

98.mr tamamen y.ı~li boyalıdır. EleKtrU('; terkos ve havagasbıtesısatı var. 
dır. Ah!}ap ve bodrumda kargir kısmın sıvaları kısmen dökülmil§tUr. U• 
çilncil katm tavanı müzeyyendir. Sel8.mlık kısmı halen Selimpaşa yokuşu. 
Mustafakemalpa!}a caddesi 21 Nu. taj. Onü duvarla bir kapıdan zemini 
çimento döşeli bir bahçeye girilir. Zemini kırmızı çini etrafı harap cam~ 
kanlı bir kapıdan zemini mermer antre olup buradan bodruma inilen bir 
ahşap merdiven ve zemin kat ahşap sofadır. Bodrum zemini kırmlZI v• 
diğer kısma geçilen bir kapı ve diğer kısmı bahçeden geçilen bir kömür• 
lüktür. Zemin katı sofa ve karşılıklı iki oda sofada alaturka bir helfı, Sa
mi ayda sekiz liraya kiracı, birinci kat merdiven başı camekanla bölün· 
müş bir sofa ve karşılıklı iki oda bir hela.dır. Ve sofadan diğer kısma ha
reme geçilen bir kapı vardır. Bahçe Oruçgazi sokağı cephesi duvarla çev• 
rilmiştir. Harem ve selamlık kısmı arasında bir duvar ve bir kapı oıup 

arka bahçede harem kısmında küçük bir havuz arkada zemin katı bedell 
duvarları kargir Ustü ahşap ve harap zemini malta döşeli bir mutfak ve 
zemini toprak bir ahır mahalli vardır. Bina haricen yağlı boyalıdır. Jia .. 
len bozulmuştur. Selimpaşa yokuşu caddesinde ön kısmında ve iki taraf
ta birinci ka~an itibaren birer çıkma olup yan cephe kaplaması kısıneJl 
tamire muhtaç ve çerçeveleri çürtimüştür. Zemin ve bodrum katı pence
releri demir parmaklıklı yan sokakta birinci katta birer çıkma vardır. Bi• 
na köşe başındadır. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek mü§terilerin kıymeti mu.. 

hammenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icap eder. 
Arttırma şartnamesi 18 • 5 • 937 tarihine müsadif salı gUnü dairede 

mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 19 - 8 • 937 tari
hine müsadif perşembe günü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar icra edi· 
lecek birinci arttırmada bedel, kıymet muhammenenin % 75 ini bulduğıı 
takc\irde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhildü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gUn daha temdit edilerek 3 - 9 • 937 tarihine 
müsadif cuma gUnU saat 14 den 16 ya ka.dar dairede yapılacak ikinci art· 
tırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 No. ıu 
Icra ve iflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicille
riyle sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve mesarife dair olaı! 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gUn zarfında evrakı müsbiteleriyle 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicil
leriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin payl~masından hariç kalırlar. :Mil· 
terakim vergi, tenviriye ve Uınzifiyeden ibaret olan belediye rüsuınu 
ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf lcaresl 
taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla maltimat almak istiyenlerirı 
936/ 1490 No. lu dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri ktY"' 
met raporunu görüp anlıyacaklan ilan olunur. (32532) 

Bucaya iyi 
Su Getiriliyor 

Izmir, (TAN) - Busa beeldiyesi
ne sıhhi su getirtmesi için Belediye
ler Bankasından elli bin lira borç ve. 
rilmesi takarrür etmiştir. Buca bu 
sene içinde temiz suya kavuşaeaktı:r. 

Zivarık Köyünde Yatılı Okul 

Konya - Zivank halkı bir yatılı 
okul binası yaptırmıya karar vermiş 
ferdir. Buianın planını mimar Falih 
mkü yapacaktır. 

~"'AN 
A.80?1."E BEDELl 

Tilrtiye Ecnebi --
'400 Kr• l Sene 2800 Krt 

750 • 6 Ay 1500 • 
400 • s '\y 800 • 
150 .. 1 A.y soo .. 
Milletleraraaı Posta lttihadrnll 

dahli olmıyan memleketler ICÜI 
SO • 16 • O • S,5 liradır. 

f 
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Eme vi 
Yazan: Ziya Sakir 

Tarihinde 
ilk Kanii 
lic.1dise 
Geçiyor 

'1 =~et kuvvetleri, lsilere kar
lar, hattl da~ıya hazırlanmış
de buıu Şanı cıvarmda bir kale. 
altına, ~ ınerkezterini muhasara 
~Uhl8a. l§lardı. Fakat asiler, bu 
' ra hattnu yanp çıktıktan 
dakı ~Şama hucum etmişler, ora-
1l'etıen,.,~fta.rlariY.le büsbUtiln kuv-

_-~lerdi . li alife, b~ Vaziyeti görilr gör
derek ::ıez. hayatından endişe e. 
'1lı Çarı:a~nınigti, Ukin asiler, o
o ıtınan k ele geçirm~lerdi. 13te 
~ det ' Enıevt ailesinin tarihinde 
~ltua a olarak kanlı bir hadise 
l>a""- gehnf§ti. Hali' . .. .ı •. . ~ Pa 1enm vucuuıu, 
~llıni rça . edildikten sonra başı 
21a tf!çi ':·· ~ır ıntzrağm sivri ucu
~e l>aıa. lilınış ... Günlerce çarşılarda 
v aıo:1arda gezdirilmişti. be' bu hareket, Emevf.lerden 
~ aile ereı bir Dey değildi.- Hatta, 
kiplertnf ~ından bir çoklan, ra. 
llıe\'f rtzlioe 7.ehirletmişlerdi E
~a )lar 8ara.yla.rı. Romadaki (Borji
di. AJıC:raYlarnıda.n farklı değil
llıü~t IU .':8-: ki, harice karşı 
~~ gorUnınek için, bu aile 

-~--

A rt.ık ortalık, büsbUtUn bulan
mıştı. Emevi ülkesinin her 

tarafını, korkunç bulutlar sannıştı. 
Emevi ailesi, derhal muhtelif kol. 
lara aynlmıŞ!ar; biribirlerine bU
cuma başlamışlardı. lhtiras, reka
bet, intikam hisleri; bu ailenin ef -

radmı, kudurmuş birer canavar 
haline getirmişti. 

lbrahimin adamlan, rakiplerini 
imha etmek ve yine efendilenni 
Şama getirmek istemişlerdi. Fa
kat bunlar, maktulı halifenin oğul
lan tarafından kamilen kılıçtan 

geçirilmişlerdi. 

Kaynıyan intikam ve ihtirasa- · 
te.şleri. bununla da sükfln bulma
mıştı. Sabık halife Yezidin kemik
leri mezarından çıkarılmış .. Bu in

... 

her yer, tUyler ürpertici bir mak
tel halini alacaktı. 

Horasanda, (Ehli 
Beyt) ten Son Kanii 

intikam 
B üttin bu hadisat arasında, 

Horasanda kanlı bir vak'a 
daha olınuş .. Artık halkın kalbini, 
Emevilere karşı büsbütün nefret
le doldurmuştu. 

Gafil Emeviler; b~lanna ine. 
cek felaket darbesinin nereden 
geleceğini bir türlü kestiremiyor
lar .. (Daha hali, (Ehlibeyt) i ken
dilerine rakip addederek, - bil
hassa - (İmamı Hüseyin)in ahfa. 
dı hakkında şiddetle takibattan 
geri durmuyorlardı. 

KUf ede isyan, ve hilaf et iddia 
eden (Zeyd) şehit edildikten son
ra, oğlu (Yahya), Horasan'a firar 
etmiş ... (Velh) şehrinde, Ehlibey
tin fedakar taraftarlarından (Ce
riş) isminde birinin evinde gizlen. 
mişti. (Arkası var) 

f EKONOMi 1 

TiFTiK IHRA CA Ti 
Bir Kısım -

Sanayiciler Dün 
Şehrimize Döndüler 

Genel tthalat reJlmlnln ser • 
bestisl meselesi ile muamele ve 
istihlak vergilerinin alacağı 

~kil bakkmda tktısat ve Mali
ye \'eki.Jetleriyle temas etmek 
üzere Ankaraya giden 88.ll.&yi _ 
ellerin bir kısım ~hrlmbe dön
müşlerdir. Sanayi Bl.rllğl mu. 
raJıha8lan da Ud ttç gtine ka -
dar dönecekler ve bütün sana. 
yicllerln iştirakiyle bir topl~tı 
yaptıktan 90lll'& tekrar Aııb
raya gideceklerdir • 

Şimdiden bazı esaslann tes. 
biti için birlik merkezine soru
lan maddelerin toplantıdan ev. 
vel hazll'laDJD88I için sanayi er
babına mektuplar gönderUmı~. 

tir. 
Sorulan maddeler ~unlardll': 
Kullanılan ham maddeden 

yapılacak eşya cinsleri. Bu ~
ya cinslerinde kullanılan ham 
maddenin nisbetl. Bu ınanıoı. 
lerin bugün verdiği muamele 
vergisi, ham maddelerin ltha -
Ji.t rnlktan ve kıymeti (Yerli 
ham :madde ise bu san'at ~be
sinde kullanılan ınlktan ve kıy 
metl). Sanayi erbabı bu soru • 
lann eeva.bnll lld giin içinde 
vereceklerdir • 

lngiltereye 200 Balya 
Tiftik Gönderildi 

Bu hafta içinde iki yüz balya tiftik sabtı olmuftur. Bu satı9lar 
lngiltereye yapılmıtbr. Deri malı ve kaba tiftik çrkıntdan 100-110 
kunaftan muamele görmüttür. Fakat, mevıim dolayııile bu cina 
mallar da kalmamıt gibidir. 
Diğer normal mallar için İngiltere 1 

henüz sipariş verememiştir. lhracat
çılarm kanaati, yortu ve taç giyme 
meruiminden sonra işlerin açılacağı 
merkezin.dedir. Sovyet Rusya da tif. 
tiklerimiz hakkmda tetkikler yap -
maktadır. Sovyet Rusyanm İngilizler 
den evvel mallanmızı almak istiye -
cekleri tahmin olunmaktadır. Tiftik 
mahsulümüzün döküm zamanı gel • 
eliği için Almanyanm da. sipa.rif vere 
oeği umulmaktadır. 

Yapağı piyaMUı geVfek 

~ulgaristanda 

Bir Yllllk 
Kömür lstihsaıatı 

Sof ya, 10 (TAN) - Geçen yıl Bul 
garlstanda 1,665,892 ton maden kö
mürü istihsal edilmiştir. Bu mikta.
rm 1,564,959 tonu hük\ımete ait olan 
Pernik, Bobov-dol ve Maritsa maden 
ocaklarmdandır. 201,230 tonu da hu
'5usi ocaklardandırlar. 

Yapağı üzerine piyuada gev,ekllk Gene 1936 senesinde 1,672 ton po-
devam etmektedir. Bu hafta Fransa tas, 6,258 demir, 1,135 ton kurşun, 
ya iki yUz balya kadar An.karanın en- 200 ton bakır, 270 ton krom ve • 
gin cinsi yapağı Batılmı,tır. Bu mal- 6.768 ton kaya halinde sofra tuzu is 
lann kilosu 49 kuruştan verilmiştir., tihsal edilmiştir. 
Yerli fabrikalarımızdan hiçbiri piya - -----
s&dan mal almamıştır. Anadolunun Finlc1ndiya Elçiliği 
iyi malları elli kuruştan inekli oJ.a... 
rak aranmaktadır. Yapağı döküm u 
manı hazirandan itibaren bqlıyacak 
tJr. Bugünkü fiyatlar dUştiktUr. Kıy-

meti yüksek olan yapağıla.rıma ayni 
tiftik vaziyetinde bulunmaktadır. Ct 
nup mrtakamızda kırkım baflamif -

ncaret Şubesi 
Finlandiya Elçiliğinden tebliğ edfl. 

nıbttr: 

====o=da=n=ı=n=T==et=k=ik=le=n==. ===== tır. Randımanı yüksek olan bu mal -
lar Suriye hudutlarında satılmakta -

İktisat vekaletinden Ticaret Oda-

Finlandiya hUldimeti 1stanbulda 
Finlandiya Elçiliğinin bir ticaret §11 • 

besini tesis ve adresi Taksim, Güngör 
Apt. (Tel. No. 49492) olan bu şube 4 

nin mUdilrlüğilne Elçilik müşaviri M. 
Asko lvalo'yu tayin etmiştir . 

dır. Suriyeli alıcılar, iyi cins olan 
sına gelen bir listede sanayii allka- bu mallan rakipsiz olarak almakta 
dar eden bazı maddeler hakkında tet ve Fransaya göndermektedir. Yapa
kikler yapılması bildirilmiştir. 

Oda listeler üzerinde tetkilerini ta 
mamlamı,tır. 

1 LlMAN HARı;:KETLERI 1 
Bugün Hmanımrr.a gelecek vapur. 

lar: 

~ .::;.:a yapılan cinayetler, 
t( i thrı.di As t1e gizlenirdi. Halbu. 
, ltııtd) ' Uere kumanda eden 
)~:. artııc bu kanlı h!diseyi 
~~; ve Emevt halifesinin 
~ halk aramnda. dolaf
ti. ~kadar oekinmemi§.. 

san iskeleti, Şam kapılarının birin- '1---------------------------

ğı işlerinin canlanması için plyuaya 
yeni malların gelmesi ve yerli fabri
kalanmwn da mal almalan beklen -
mektedir. Saat 14,SO da Anaf arta, Baıtm • 

dan; 6,SO da Saadet, Bandmnadan: 
18 da hiiilr, tmıtrden; 11 de Tayyar. 
lmroadan. l'eııa bu 

~ derb'aı h nı~~a.ldyetinden son 
e, "aıt alif eliğinı ilin etmı.,tl 
~ Yeti bllh ederek halkın 
için ~"~~abbetini celbetmek 
llılttı ... ~ lalibat yapma.kiste
~ l1e kat, artık iş işten geç.. 
~~ İ!~ tara.fta yer yer ba.şgös
;•q değudi. a.rı teakin etmek mfun.. 

lı'1if[) l~rbekır ve havalislnde va
ı olan ('• 

elitını ~ervan), Yezidin 
::: ~Yrafnıı ta.nnnamtştı. Derhal is. 
1ı... ~tlll kalclırmıştı... Yeni
-..ı~ er, haplsler, çarpışmalar 
'la.hfk Fec~ bir şekilde katle. 

halıfenin oğullan zin-
~ atı1-- ' \'\>etli .. uıgtı. Emevilerin en 
~ (lra.t lstinatglhlarmdan biri o. 
"e ISonra \'aliei YU8Uf) evveli azil 
ltıt \>aliai hapsedilnıiştl Diyarbe
"lllai (~~Mervan) gibi, Horasan 
~~in haIJt ır bini Seyyar) da (Ye
-~k hU eliğiııı kabul etmemişti. 
~e ku~ ktinı;t merkezinin nüfuz 

~ .. lJıa.~ ~rdenblre 7.evale uğra
~. ~ ~ltyetlerle olan rabıta-
~ eıit, h !özden ibaret kalmhtı. 
~ ay tu lllfet Dıa.kammda ~cak 
~ltbkI tunabUıni§ti. Bütün bu 
~ arın Verdiği tı.ztinttl ve 

~; k~ taha.nunuı ederniyb
tlp gıltni haatalıktan sonra, ö. 
~ iti .. Yerine (lbrah. ) 
~ ' li'akat bu · un geç 
~~ başka, . adama, Şam hal
•~~ Tanı hıç kimse biat et
'ııat-ti i~tnd iki ay, ılddetli bir 

bi e leçıni§ti. 
th.. -~kil' 
ı;'tta.n iatif valiet Mervan, bu 

l' \te llizanaı &de etmek için TUrk-

~ Ue &nı ıl&rdaıı mtlrekkep bir 
lte lb '17.erine ilerileml§ti. 

~lıı.l'abfl~' Şanı halkmdan 

~. ~ket.1ııi ~ir ordu ile, Merva
~~ ~t, lıle urdurmak lstemie
k ~ rvannı ordU8Undaki 
-qıl bir' <>lıılın denne çatma kuvve.. 
,~. &ııda ı>eritan edivermlfler-

le lb~~ 
!tt~beı llerv..na. b.r,r kuvvet.. 

~~le \>e ~ern.iYeoefini anlaym-
~r"'-· t Yollarına B&nTn--

' ~ zindanı r~v'ttı ~' 0!'ada arın kapılarmı 
~\>f P~naı !nahpua bulunan E. 
tı ' k~ erini Çıkanp ortaya Bal 

· de, Şamdan ka.çmı., 

de, darağacma asılmıştı. 
İşte bu karışıklık içinde, Merva

nm kumandasmdaki Türk ordusu 
Şama girmişti. Anarşiden ve kanlı 
hadiselerden bUyük bir korku ve 
heyecan içinde bonalan Şam hal
kı; Türk askerlerini bUyük bir ha
lisk!r gibi istikbal etmişlerdi ... 
Mervan, doğruca (Yeşil Saray) a 
gitmiş ... Halifelik makamına geç
mişti. Ve o anda, ortalığa derin bir 
Bilklın gelmişti. 

Acaba bu sükfln, ne kadar de-
vam edecekti? .. 
Artık temelleri çökmiye başla

mış olan o koca Emevi binasının 
inhidam.mı; Mervan, durdurabile
cek mi idi? .. 
Hayır .. Buna; ne Mervan; ve ne 

de bir başkası muktedir değildi. 
Çünkü; birinci şam Halifesi Mua
viyenin oğulları, torunları, hısıın
lan ve akrabaları; kendilerine ınu 
kadder olan nimeti takdir etme
mişler .. O muazzam binanm te
mellerini bizzat kendileri keınir
mişlerdi. (Halife - Em~lmilmi
nin _ Peygamberin vekili) tlnva-
nmı tıa.şıdıklan halde, akla, . f~ 
hayale sığmıyan f ezahatlen irtı-
klp etmişler .. Milyonl~- mu~ı:n 
halkı, kendilerinden ıgrendir -
mi§ler . • Dini, ahlAkı, fazi -
Jeti, bütün mukaddesatı ayaklar 
altında çiğnemişler.. Şarap ha
vuzlarında yüzecek .. Kendi öz kız
lariyle zina edecek derecede yüz 
kızartacak rezaletler irtikap eyle. 
mişlerdi. 

Bu gafil adamlar; bir . kere 
olsun ~ıarmı çevirip ta

rihe bakmak lUzumunu hilJsetme
mişlerdi. Yaptıkları biltUn zulüm 

ve fezahatin, yanlarına kalacağı· 
nı zannetmişlerdi. Halbuki tarihin 
hiç ,aşmıyan dilstUıl'u, nihayet -
pek tabii olarak _ hUkmUntl icra 
edecekti. Nitekim, etmişti. 

Emevt ailesi artık eoıı gilnlerini 
y&f&Dlly& ba,lamıştı. Ve tarihin 
ezeli düsturu bu aile için, çok Iran 
lı, çok feci v~ çok korkunç bir aıki· 
bet hazırlamıştı. Bir az sonra, btl
tün Emevilerin slkin oldukları 

AÇIK MÜHABERE: 
(Küçiikpazar caddesinde ~y 

Mehmed) e: 
Mtlsalt bir günde idaremize kadar 

ağramaıım rica edem • 

Yeni Bir 
Uykusuzluk bir çok defa sinir

lenmekten, stbııın fazla meşgul ol. 
nıasmdan, sılacı bir düşünceden 
Uerl gelir. 

Gündüz sizi biri öfkelendirmiştir, 
size karşı bir haksızhk yaı•mı!JUr· 
Ofkenlzf alaınamı~mız, haksızhğı 
düzeıt.eıneın.lşslnlz, gece uykunoı 
kaçar, uyuyamUB1nız. Yahut o 
gtin işleriniz yolunda gitmemJt. 
tl.r, bl.r zarar görmüş olununoı. 
yine gece uykunuz ~r. YMbut 
bir işe girlşecekslnl7., ucunda, aca
ba muvaffakryet var nu, yok mu f 
Bu da uykusuzluğa blr sebep oıur. 

Bunların hepsine karıı gerçi tür. 
iti türlü hekim U&çl&n \--ardır. Fa
kat hepsi blriblrlnden kanşık, as 
çok r.ehlrll §eyler. Hem de hekiJD 
~ insan çabuk ah~ır, birkaÇ 
gün aonra miktarı arttamak liD1ll 
olur. Bundan dolayı uyku.1u7Jup 
k&.rtı hekim 1l&cı biç içmemek daha 
iyidir, derler • 

Fakat, slnlrlerl t.Mkln etmek. 
zUuıl metgullyettm kurtarmak, be 
le 111Jacı düşttneelerl, unutturmak 
için b&§ka tedbirler vardll'. F.sld • 
den evlerin en çoğu ahpp iken t&

vaııdakJ çtvllert saymayı tavsiye 
ederlerdJ. Çhilerln sayısı bitmeden 

insana uyku gellrdJ. BaZl!lı da taru
dıiJ dal kadmıarm sayr81DJ ararken 
UJlU'du. 

Evlerin çoğu kAglr olduğundan· 
bert tavandaki çivileri sayımya 
lmkln kalmadı. Dul bdmlan say. 
mak ta, aralarmda pek talihsiz 0-

lan.lar döştinWdilk98, daha ziyade 
uyku kaçmr, Onun için ba gman. 

da, ~ davw ~lan •Y ·• 
mak daha faydalı görthıttr. Ba • 
yanlar da botanma davuı aomak 
ha.kkmı kazandıklanndaabert ltit
tttımız davalann sayısı o kadar 
çoğaldı ki bunlan sayarken lnl8llA 
uyku geliyor. 

:Edebiyatı seven uykusuzlar, ö. 
Uıdenbert fikirleri sıkıcı bir şeyle 
meeguJ olunca yatakta manzum 
bir parçayı, teliffuz etmeden, ken 

Uyku tıacı 
dl kendilerine zlbinlertnd~ tekrar 
etmeğl t.erclh ederler. MeAela hl _ 
zinı gençliğimizde ezberledlğlınh 
etekle t.eW hlklyeslnden : 
Çıktı bir bağın l~lnden yola bir 

yaşb himar ... 
Diye batıriamıya ba§laymca da

ha: 
Uyuyup yatma gibi zevku safa 

!;Ok anda ... 
mısrama varma.dan lnsanm uyku. 
BU gelir. • 

Bu zamanda manzum sözlere 
rağbet azaldığından, yahut şimdi
ki manzumeler ln8&11a oyku verme. 
diklerinden, bir hekim _ hem de 
az, buz değil, meşhur fizik hocası 
Bordler - uyku lJi.cı: olarak racL 
yoyu tavsiye ediyor. 

Radyonun bazı kimseleri sinir. 
lendl.rdlğl çoktanberi _ ya.ol rad
yo icat edlldllbıdenbert _ malfim. 
du. Fakat bu hoca dikkat etm(f 
uykusuzluktan elkiyet eden hl; 
çok kimselere de uyku vertyomtu§. 
Hem de Mısır radyosundan gelen 
mavaller değil, Parts ope1'88rn:lan 
gelen Faust Ope1'88ı... Hastaıann
dan biri radyosunda bu operayı 
ba§mdanberl dbılerken tam da 
bale havuma gelince derin uyku.. 
ya dalmış • 

Hekim hocanm fikrine göre mu
sikinin herhangi cinsten olnwnnm 
uyku nacı obnak hususunda farkı 
yoktur. Gece yansmdan önce (İs • 
tanbulda gece yansmdaıı bir saat 
&olll'a.ya kadar) uyuyamıyanlar 
Avrupa radyo merke3lerlnden her 
hangi birlnl açabilirler. Gece yan
sından sonra da Amertkada &qam 
üzeri olduğundan, oradaki radyo. 
lan alabWyorlana ondan istifade 
ederler. Orada çalman cazlar bile 
insana uyku verebWyonnOf. 
Siz de uykusuzluktan elklyet ~ 

diyo1'88111Z, bu hocanm ölttdüntt 
tecrübe edebilirsiniz. Hele talihiniz 
iyi olup ta, bir ta.rafta konferansa 
tesadüf ederseniz, uyumak için 
birebir geleceğine hiç şüphe etme
yiniz. 

Yumurta 
Tacirleri 
Toplandı 

Yumurta tUccarla.n, dUn ticaret 
odasında toplanarak fiyatların dilş -
mesi karşısında almac:a.k tedbirleri 

konuşmuşla.rdı:r. 

lıpanyculan olacağıma 

tktisat Vek&leti, iç ticaret umu:ın 

ınüdüril B. Mümtaz şehrimizde bu • 
lunmaktadır. B. Mümtaz yumurta 

Bugün H11UU1m11zdan gidecek va • 
purlar : 

Saat: 12 de Erzurum, Kara.denize; 
9,SO da Uğur, bmlte; 8,SO da Bandır. 
ma, Mudanyaya; 20 de Saadet, Ban • 
dıımaya.; 19 da Seyyar Karablgaya: 
19 da Kemal Ayvalığa. 

ZAHiRE 
BORSASI 

ihracat işite metgul olmuştur. İspan ıııııııa111· ........... nıııııuıı11n .. u1111111u.••au·111a.-ısııııı111ı11.-ı· .. a111s1111e .. Plllıll .... • .. •--• 

yadan alacağımız olan 7-8 yüz bin ll- 10--5-937 

ralık yumurta hesabmm biran evvel 
ödenmesi hakkmda yapılacak teşeb -
bUsler etrafında da tüccarlarla göril9 

Cins 
BIAXLA& 

~ğı Yukan 

Buiday yuınuıak 
müştUr. Buiday ıert 

==~==~=====:::- Arpa Anadol 

K. P. K.P. 
6,22,50 us 
6,21 6,24 
3,38 4, 5 -::= ' Arpa Karı 

r \ Çavdar Anadol 
4,15 -r-

BORSA 
10 MAYIS PAZARTESİ 

PARALAR 
Sterlin 
Dolar 
Franıa Fr. 
Liret 
Belçika franıı 
Drahmi 
İıvi're Fr. 
Leva 
Florin 
Cekoılovalı: kro, 
Siline 
Mark 
Zloti 
Penco 
LeJ 
Dinar 
lave' kurona 
Altm 
Banknot 

626,-
123,
ııo.-
120.-
10.-
19.-

570,-
20,-
63.-
70.-
23,-
25,-
20.-
21.-
12.-
52.-

30.-
1059,-
253,-

ÇEK LE B 

Londra 
Nev-York 
Parla 
Millno 
Brillrael 
AtinJ 
Cenevre 
~fya 
Anuıterı!. 
Pr-. 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Budapeıte 
Bükreı 
Bel~ad 
Yokohama 
Moılıcova 
Stoldıolm 

' 

624,50 
0,7904 

17,595 
lS,0136 

4,6813 
87,51 

3,455 
64,0512 
1,4395 

22,6170 
4,2130 
ıu510 

1,9G62 
4,1610 
3,9792 

107,6060 
34,9475 
2,7510 

24.15 
3,1060 

626.-
126,-
114,-
125.-
84.-
22.-

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

1060.-
254.-

625,-
0,7895 

17,70 
15,ooao 

4,6775 
17,44 

3,4525 
64,-
1,4384 

22.6611 
4.2096 

13.14 
1,9650 
4,1650 
S,9760 

107.52 
34,32 
2.7486 

24,1675 
3,1036 

.) 

Çavdar Trakya 
Yapak Anadol 
Afyon ince 
Peynir beyaz 
Peynir kasar 

4,25 4,JO 
4,20 -r-

52,- -r-
570,- 580,-
25,- 29,15 
47,20 ss.-

0}. LE~ 
Bqday 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Nohut 
Mnır 
Fuulye 
Fmdık 
Pamuk 
Tiftik 

\260 
105 
45 
46 
ıs 

144 
38 

8 
36 
89 

Toa 
Ton 
Ton 
TOD 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Toa 

DIŞ Fi ATLAR 
Buiday Liverpul 
Butday Sikaıo 
Buiday Vinipok 
Arpa Anvera 
Mmr Londra 
Keten T Londra 
Fmdık G, Hamburı 
Fmdık K, Hamburı 

• 
Dünkü Ntıflar 

6.45 K. 
5,87 K, 
6,01 K. 
S,30 K. 
3,73 K. 
8,07 K, 

&8,03 K, 
88,03 x. 

DUn şehrimize seksen bir vagon 
buğday gelmiştir. Bunun kırk altı 

vagonu Ziraat Bankuma ait oldu • 
ğundan Bilolara çekilmiştir. Aynca 
altı vagon çavdar ile dört vagon ar
pa gelmiftir. eGlen buğdaylar ara • 
81Dda dört vagonu Pulatlı malı 1 - 2 
çavdarlı ekstra mallardır. Bunun iki 
vagonu komisyoncu ve değirmenci o
lan sahibi tarafından piyasaya çıka· 
nlmıyarak değirmene maledilmiştir. 
1 - 2 çavdarlı buğdaylar 7,34 kurut
tan ve fazla çavdarlı buğdaylar cins 
!erine göre 3,30 • 4,10 've çavdarlar 
4.20 • 4,30 kuruştan müşteri bulmuş
tur. 
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Hindenburg Faciası 
işte Böyle Olmuştu 

Amerikada Nevyorka inerken infilak eden ve 85 kitinin kömür 
haline gelmesine sebep olan Almanların Hindenburg balonu ya 
narken ilk alınan resimlerden biri de budur. J 1 Mo I J ) P."\.~ D \1.J I ;;,_ 

Başvekilimiz 
(Başı 1 incide) 

ğunun devamını görmekteki sa.mimi 
arzumuza inanabilmiştir." 

Başvekilimizin Pariıte 
Beyanatı 

Paris, 9 (A.A.) - Le Joumal ga
zetesinde Saınt Bnce Türkiye Ba.§ve. 
kili lsmet Inönü He mWlkatmı ne§
retmektcdir. Bu mülakat esnasında 
lnönü, ezcUmle demi§tir ki: 

"Başvekil B. Blum ve Hariciye Na
ıırı B. Delbos'la konuşmalarım esna
sında umum! siyaset meselelerini göz. 
den geçirdik. Bu meseleler üstünde. 
bağlı olduğumuz beynelmilel mUesse
sat kadrosu dahilinde kalarak bir iş
birliği ve barı§ poitikası takip için bir 
itilafa vardık. 

Bu arada Sancak meselesine ait 
müşkUllerin halli çarelerini de ara -
tlık. Bu ~UşkUlleri, Cenevrede itti • 
haz edllmiıt olan 'prensip kararlarına 
tam kuvvetlerini vermek suretiyle 
bertaraf etmek icap eder. Bizim bir 
tek gayemiz varclır. 

O da Türk millettinln banı içinde 
lnkişafma. çalı§maktadır. Türkiye 
sulhe ne kadar samlmi surette bağlı 
olduğunu bütUn komşulariyle ve ez -
cümle Yunanlılar ve Bulgarlarla an. 
laşmak suretiyle ispat etmiştir.,, . 

Madam Tabouis Oeuvre gazetesın-
de diyor ki: 

"Dünkü konuşmalar, Fransa -
Türkiye münasebatınm atisi hakkın -
da falihayır addolunacak bir mahi -
yetttedir. Mühim olan nokta Fransa 
ııe TUrkiyenin bUtUn siyasi meaailin 
esaslarında ve harici siyasete haklın 
olan fikirde kafi derecede bir muta • 
bakat zemini bularak, Sancak mese -
lesi dolayısiyle, bir Fransız - TU.rk 
karşılıklı müzaheret paktı aktedip 
edemiyeceklerdir.,, 

Bey oğlunda 
Bir Fabrika 

Kül Oldu 
' DUn gece BP.yoğlunda Firuzağada, 
Beyoğlu erkek hastanesinin yanında 
bulunan bir marangoz fabrikasında 

yangın çıkmış, fabrika tamamen yan 
mıştır. Fabrika 3000 llraya sigortalı 
dır. Yangından sonra. yapılan a,raştır 
malar neticesinde binanın alt katında 
bir benzin kutusu bulunmuştur. Fa 
kat yangının sebebi şimdilik meçhul 
dür. 
Yangın esnasında hastanedeki has 

talar çok tel8.şa düşmüşler, fakat nö 
betçi doktoru operatör Sadri hastala 
rın heyecanını teskin etmiş. herhan 
gi bir hadiseye meydan ve~n:em!ştir. 

Polis bu yangının sebebını araştır 
makla meşguldür. 

Macaristan 
Muahedeyi 
Yırtıyor 

Prag, 10 (A.A.) - Ma.camtan. 
mecburi askerlik hizmetini tekrar 
tesis etmek istediğini resmen KUçUk 
Antant devletlerine bildirmemiştir. 
Fakat çok iyi maHimata. göre bunu 
pek yakında yanacaktır. 

(,o ) 
Elektrik şirl:eti-

nin itirafları 
(Başı 1 incide) 

fıra yakındı. 

Kartal hattı Uzerinde de bir cere
yan kesilmiş ve tel yere yuvarlanmış 
tır. Emniyet tertibatında hiç bir ne
vi işaret görUimenıiştir. Bu vaziyet 
saatlerce sUrmUştUr. Nihayet jan -
darnıalar bizi vak'a.dan haberdar et
tiler. Bu sayede tedbir almak mUm
kUn oldu. Bu yüzden kazalar hasıl 
olabilirdi. O zaman mes'ul mevkide 
kalacaktık ve mütehassıslar emni
yet tcrtibatımızdaki noksanı ortaya 
çıkaracaklar ve bizi tenkit edecekler 
eli. Kartal hattı çok uzun olduğu için 
bu hat Uzerine tatbik edilecek emni
yet tertibatının her nev'i pahalıya mal 
olacaktır. Yedikule hattı llierlndeki 
tertibatı ikmal ettikten sonra Kartal 
meııelcırlne çaıoe dU~Uneceğiz.,. 

Gizleme gayreti 
İstanbul Elektrik Sirketi, şebeke 

li7.erindeki her inkıta hakkında hilkii 
mete rapor vermiye mecburdur. Eli
mize geçen dikkate değer bir vesika, 
şirketin belki göze çarpmamıştır ü
midile inkıtaları ve sebeplerini gizli 
tutmıya çalıetığmı gösteriyor. 

8 Nisan 936 Pazar gecesi saat on 
biri 20 geçe yüksek tevettilrlü hat 
Uzerinde bir inkıta oluyor. Yirmi da. 
kika devam ediyor. Sebep bir kablo 
makta.mm redüktör fincanının par. 
calanmasıdır. 

Raporun altında umumi mUfettişe 
hitaben yazılmış şu satır vardır: 

"Gece yansına doğru vukubulan 
bu inkıta ehemmiyeti haiz değildir. 
Bence ya.ıılmıyabllir.,, 

Umumt mU!ettif raporun altma 
şu aözleıi ili.ve ediyor: 

"Ben de bu fikirdeyim.,, 
Böylece yirmi dakika süren bir in

kıtaı ve sebebini hükflmete duyur • 
mamak için bir taahhüt kaçakçılığı 
yapılıyor. 

Veyi si.teminin son döküntüleri •• 
Elimize geçen ve mühim nokt...ı 1 arı 

bugUne kadar gazetemizde çıkan bU
tUn vesikalar, Elektrik Şirkettin.n ve 
Brilkseldeki merkezinin acı, acı iti -
raflariyle doludur. Bunlardan 
anlıyoruz ki İstanbul Elektrik Şirke
ti, eline geçen bir işi dilrUıt bir su
rette idare ederek hak kazanacağı 
ücretleri tahsil edecek yerde şartna
meyi ayaklar altına alın~. aldığı pa
raya mukabil taahhüt ettiği cins ve 
miktarda kıymet vermiyere.k halkı 
ve hUkQmetin hakkını yemiş, ayrı

ca fuzuli ücretler tahsil etmiş, §ebe. 
kenin muha.fazıuıma bakmamış, dar 
menfaatleri uğruna umumun scllme
tini tehlikeye maruz bırakmaktan çe 
kinınemiştir. Bize muayyen vasıflar· 
da bir cereyanı muntazam ve mUte • 
madi bir surette vermek hususundaki 
teahhUdtinü yapmamıştır. 

Veyl eisteminln bu son dökUntü
sünUn memleketimizin umumt haya
tında yeri olamaz. Devam eden mU
zakerelerden esaalı bir tasfiye doğ -
ma.smı tam bir emniyetle bekliyoruz. 

Parllmentolar Ticaret Konfe-

ransına Gidecek Heyet 
Şehrimizde 

Ankara, 10 (TAN> - Parllmen • 
tol ar ticaret konf eransma gidecek 
heyetimiz ve Kamutay azaları, bu 
aksam lstanbula hareket ettiler • 

Dahiliye Vekilimiz Dün 
Millet Meclisinde Mamak 

Faciasını. İzah Etti 

iktisat Vekilimiz Zırat 
Bankası için Mühim 
Bir Nutuk Söyledi 

Ankara, 10 (A.A.)- Kamutayın bugünktl toplantısında Türkiye Clbll
huriyeti Ziraat Bankası kanun layiha sınm müzakeresi münasebetiyle ınulr 
telif hatipler tarafmdan ileri sürÜıen mütalealara karşılık olarak :Ek0 -

noml Bakanı Celal Bayar eu beyanatı vermiştir : 

geldiği mütaleasmda bulunmu~t nr. (Başı 1 incide) 
yiatımız Boyahanede çalışan iki a • 
meledir. Bunlara da acımamalt elden 
gelmez. Yaralı olanlar d& Yüzbaeı 
Nail ile itfaiye neferlerimizden biri 
dir. Başkaca hayat zayiatımız yok • 
tur. 

Halil Menteşe, Ziraat Bankasının 
kuruluşunun bir tarihçesini yaparak, 
çifçinin başlıca ihtiyacının senelik 
zeriyatı için olan kredi ile umumt te. 
sis, imar ve ihya gibi i§lere ait kre
diden ibaret olduğunu ve sonuııcu • 
sunun uzun vadelere bağlanması la
zım geleceğini söyledi ve zirai sendi 
kaların lüzumundan bahsetti. 

"-Söz alan arkııdaşlanma teşek., ·'"'--"----------------
kUrle söze başlamak isterim. ÇUnkü ok 
Ziraat Bankası gibi büyük ve mali ya n U S 
ana müessesemiz hakkında bu kanun / Ma.ddt zayiatnnız, yanan daireler 

dahli olduğu halde, imal edilmekte 
1 ve kısmen boyamnakta olan eski mer
milerin miktan itibariyle 100.000 11. 
rayı tecavüz etmemektedir. Civardaki 
bazı binaların camları kırılmış, sıva

lan dökUlmüştUr. Yıkıntı olmamIO -
tır. 

tanzim edilirken ve esasları kurulur- R k 
ken herkesin içinde ne var, ne yok, e o ru 
bunu meydana dökmesi kanun hak-

Zirai Sigorta 

Hatip, bundan sonra mutavassıt ve 
bUyük çifçi sınıfına da temas ve bun 
larm vaziyetlerini izaJı ederek zirai 
kredi kooperatiflerinin 1935 yılına ka 
dar olan umumt faaliyetlerinin <,vk 
değerli olduğunu memnuniyetle ifa-

kındaki dÜ§ÜndUklerini söylemiş ol. K 1rı1d1 
malan bize bir kuvvet vermiş fane-
d1yorum. Müsaadeleriyle kendilerine Londra, 10 (TAN) _ TayYarecl 
cevaplarımı birer birer arzedeceğim. 5aıl 

Yangın çıkar çrkmaz orada.ki me -
mur ve amele hayatlarını tehlikeye 
atarak yangını söndilrmiye koşmuş -
lardır. Buradan giden itfaiye de, eski 
tabirle, cansiperane denecek ,ekilde 
çalışmış ve bundan dolayı milli müda
faa vekô.leti itfaiyeye teşekkür et -
miştir. Çalışmalarına. en gUzel mi • 
sal, mermi depolarından birinin yan -
aı yandığı halde yarısını kurtarınıya 
muvaffak olmalarıdır. Orada çalı • 
şan iki vatandaşonlZI1l bu suretle §e -

bit olması mucibi teessUrdUr.,, 

Dik Meri! ile Jak Lanbi bugün 
Fakat bu, daha ~-Ok cevap mahiyetin- 16,5 ta gelerek Okyanusu geçıne ~ 
de görUlmiyecektir. Kanunu ne mak. korunu kırmışlardır. Tayyare 8iJI 
satla tanzim ettiğimizi ve esbabı mu- denburg faciasına ait "filmleri taŞJ ~ 
cibesinin ne gibi §eylere istinat etti- maktadır. Tayyare İngiltere kralın ... 
ğint, arzedeceğim. Bu tarikle kendi. taç giyme merasimine ait filmleri ,. 
lerine bilvasıta.. cevap vermiş olaca- merikaya götUrecektir. 

Bundan sonra bu facia dolayısile 
Fransız meclisinden gelen teessür tel
grafı okundu ve teşekkür cevabı ya. 
zılmasma. karar verildi • 

Demiryolları Memurlannın 

İhtisası 
Bundan sonra Devlet Demlryollan 

ve Limanları İşletme Umum MUdllr
lüğü memur ve müstahdemlerinin Uc. 
retlerine ait kanunun bazı maddele -
rini değiştiren projenin müzakeresi -
ne geçildi ve bu münasebetle bazı 
mebuslarımız söz aldılar, mUnakqa 
iare. giriştiler. 

B. Hüsnü Kitapçı tahsil derecesj 
üzerinde durdu ve Avruapa tı:ı.hsili 
gören yüksek mektep mezunluiyl~ 
lisan bilen yüksek mektep mezunla • 
nnm ayni dereceye konmasının ihti -
sas aleyhinde bir yol olduğunu söy • 
ledi. 
F.skişehlr mebusu I\ Emin Seza.k 

lisandan ziyade ihtisasa ehel11II'Jyet 
verilmesini istedi. Ziya Gevher Etili 
ise ecnebi dil bilmenin ehemmiyeti Ü· 
zerinde durdu. Bundan sonra Nafia 
siyasi müsteşan Sırrı Day söz alarstk 
hatiplere cevap verdi ve ileri sürülen 
fikirlerdeki endişelere mahal olmıı.dı. 
ğnu, ihtisas yapmış olanlar için tesbit 
edilmiş olan barem derecesine, lisan 
bilen yüksek mektep mezunıarmm da 
ithal edilmiş olmasının, Mühendis 
Mektebi mezunları lehinde bir kayt 
olduğunu söyliyerek memur ve mUs
tahdemleri terfilerinde barem ka
yıtlarına bağlı kalınması hususunda 
ileri sürülen noktai nazara karşı da 
kanunun vazifelerinde fena haraket 
edenlere karşı ceza derpiş ettiği gibi 
liyakat ve muvaffakıyet gösterf"nleri 
de taltif edeceğini ilave etti. 

Bu izahatı müteakip kanunun hey
eti umumiyesl Uzerinde müzakere kL 
fi görülerek maddelere geçildi ve 
kanun kabul edildi. 

de ederek müteakip yıllarda görlilen 
dUşkünlüğün neden ileri geldiğini ve 
teknik zirai tahsil görüp te sermaye 
ve toprağı olmıyanlardan çalışmak 

istiyenlere bankanın yardımda bulu. 
nup bulunmıyacağını sordu . 

Yine Ziraat Sigortası iti 

Emin Sazak, Bankaya. borçlu kal -
mış olan çifçi borçlarının taksitlendi. 
rilmesinden dolayı çifçinin gördilğii 

istifadeyi kaydederek zira! sigort:ı lü 
zumunu izah etti ve büyük kUçUk di-

ğım. 

Hatiplerden kıymetli bir arkada~ı
rnız bankanın kuruluş taril·iıdcn bah. 
settiler ve bu vesile ile de büyük Mit
hat Paşayı hatırladılar. Bendeniz de, 
Ziraat Bankasının temelinde bir him
met payı bulan bu büyük zatı, ayni 
zamanda bir inkıl~p şehidi olmak sı. 
fatiyle huzurunuzda takdir ve tebcil 
ederim. (Bravo sesleri). 

ye çifçi smıfmın ayrılmasına taraftar :Wthat Paşanın attığı temel oldu-
olmadığını söyledi · ğu noktada muhafaza edilmiş, onun 

Mehmet Somer (Kütahya) yer.i seyri devam etmiş olsaydı, Ziraat Ban 
banka kanununun köylünün kalkın - kası bugün çiftçinin mUstakU bir ma. 
masma bUyük yardımı dokunacağını lı olurdu ve ferdiyetçilik zihniyetini 
işaret ederek istikraz işlerinde köy - takip edenler için nafi bir mUessese 
lUye genig mikyasta kolaylıklar gös. olurdu, gibi bir miltalea yüriltüldilğü
terilmesi lazım geldiği mütaleasmda nü gördüm. Buna iştirak edemiyo • 
ve bu maksatla bazı temennilerde bu nırn. Mithat PaşarTJı Niş valiliğinde 
lundu. bulunduğu esnada, bildiğimiz emeci 

Hatiplerin bu beyanatlarını müte- suretiyle Ziraat Banka!'!mm eermaye
akip söz alan lktısat Vekili Celal Ba. sini teşkil etmiye çalıştığı zaman da 
yar, aynca bildirdiğimiz beyanatı ile bu esası gUden memleket sandıklan 

ileri sUriUmüş olan mütalealara kar- namı altında bir müessese vücuda ge. 
§ılık vermi§ ve kanunun heyeti umu. tirilmişti. Fakat bu memleket san -
miyesi üzerindeki müzakere kafi gö- dıkları yürümedi, yürümek kabili -
rülerek maddelere geçllmi§tir. yeti göstermediği içindir ki 9.şara bir 

Kanunun dördüncü maddesine ka.. ktisür zammedilerek menafi sandık • 
dar müzakeresi yapılmı§ ve vaktin ları vücuda getirildi. Bu menafi san
geçikmesl dolayısiyle Kamutay çar • dıklan da birçok bekaya ile mahmul 

olduklarından dolayıdır ki Ziraat ~Rn 
şamba gUnU toplanmak üzere dağıl. kasının modern esası kurulmıya mec
mıştır • 

bur olundu. Hükumet himayesine "· 
lınmak suretiyle ve geniş bir sahabet-

Hatay d a Va m 1 Z 
le Ziraat Bankası medeni bir mUesse 
se haline sokuldu. Ziraat Bankası. 

CBqı 1 incide) 

Cenevre T etna.aları 
Ankara, 10 (A.A.) -Cenevrede 28 

kanunusani 1937 tarihinde verilen ka

rara. tevfikan a.ktedilecek Fransa -
Türkiye muahedesiyle Uç taraflı Tür. 

kiye - Fransa - Suriye mukavelesi 
baklanda teati edilen nıilnkereler ta-

nın hakiki tarihi birkaç kelime ile 
şimdi size hülasa ettiğimden ibaret
tir. 

bii seyrini takip etmektedir. Bu gö
rUşmeler, Cenevrede toplanan teknik 
komisyon mesaisinin neticelerine sıkı 
bir surette bağlı bulunduğu için, Tür
kiye Hariciye Vekili Doktor Aras ve 
Franaa Büyük Elçisi B. Ponsot me. 

Ziraat Bankası Kanunu sailerine MilletJer Cemiyeti konseyi-
Meclisin bugünkü toplantısında nin toplantuımdan evvel intaç etmek 

bunlardan sonra en mühim olarak 

Ziraat Bankasını millt hUkQıneti -
miz, cUrnhuriyet rejimi ne halde ele 
almıştır? Bunu kısaca bir iki kelime 
ile nazarınızda tekrar canlandırmak 
istiyorum. Ziraat Bankasının bida -
yette iki milyon altın lira sermaye 
ile işe başladığnı görUyoruz. Sonrala
n bu sermaye on bir milyon altın li· 
raya kadar çıkmış bulunuyordu. Fa
kat Harbi Umumi esnasında ve Har
bi Umumiyi müteakip zamanlarda bu 
sermave tama.men kağıt paraya int!
kal e~iş ve yer yer istilllar dolayı. 
siyle sandıkların bir kısmı mühimmi 
sermayelerini ve hattA defterlerini 
kaybetmiş, pe,rişan bir vaziyette idi
ler. Ankarada BUyük Millet Meclisi 
hUk\lmetl teşekktil ettiği zaman Zira
at Bankasını bu suretle ele aldı. YUk. 
sek meclisin pek yerinde olarak gös
terdiği tesahUIU Ziraat Bankasına 
selefleriniz olan diğer B. M. MecliaJ.e. 

Türkiye Cilmhuriyeti Ziraat Bankası Uzere. Cenevrede devam etmiye karar 
vennişlerdir. 

kanunun projesinin mUzakeresine ge. 
çildi, bir çok hatipler sö zalarak muh Suriye Batvekili Diyor ki 
t e 1 i f f i k i r 1 e r o r ta y a Beyrut, 10 (A.A.) - Suriye Ba§-

Kömür Sergisindeki 

Eşyalar Hep Satdd• 
Ankara, 10 (TAN) - BeynelıllU~ 

Ankara Kömür Sergisi, Büyill< b • 
rağbet görmektedir. Eşyaların ııe 
men hepsi satılmıştır. Yüksek siP~ 
rişler almmr§tır. Ziyaretçilerin sa 
sı bugüne kadar 70 bindir • 

ri de, ayni sahabetleriDi, muhab~ 
rini ve takdirlerini esirgemeınişl~ t
dir. Millt ihtilll esnasında istiklalınt 
zi müdafaa için yer yer milli ınu!; 
zeler teşkil olunuyordu. Bu J!1 

müfrezelerin bittabi masrafları ~ 
dı. Bazı milli mildafaa cemiyetleri Jr;l 
çin Ziraat Bankaamm sandığında 
parayı alıp milli müfrezeleri tecııi' 
etmek en kolay bir usul oldu. 

Bunun Ankarada akisleri görUlU:; 
ce bugUne ait kredi ihtiyacı v~ e?ı uıı 
miyeti daha o zaman düşünUidil. ?d t 
kredinin ana milessesesi olan Zlr;jı 
Bankasının korunması l!zım gele 
mUtaleası tekaddUm etti. 0 

Bugünün dahisi ve kurtarıcıSf, 
6 

günün Mustafa Kemali bir ta~ 
bunun önUne geçti. Hesap yaptı~aJJ 
1.600.000 lira bu suretle Ziraat ]ııf, 
kasından çekildiği anlaşıldı. a. ti 
Meclisinin milzahereti ve hUkO.ırıe 
hultlsu niyetiyle bu para zıraat ~ 
kasma devlet hazinesinden iade e d• 
tirildi. Yine eeleflcriniz zamanı~ e# 
Ziraat Bankasına karşı gösteril ı 
ciddi sehabetin bir numunesi ol~ 
üzere ifade edebilirim ki, Ziraat .J1 
kasından istibdat devrinde ıneın t' 
maaşlarını ödemek için alınmı~ P8 

1 
lar vardı. Bunlar meşrutiyet ııarıtçl 
dildikten sonra muntazam bir bil ıJ 
yapmak arzuıu ile tediyesi ga~~=\I 
ayyen bir zamana ve daha dO!!i• - • 
imkansızlığa talik edilmif ve s.~. 
düyunu gayri muntazama de~tıı' 

Ziraat Bankasının 3,5 milyon ~·rı• 
parası bu meyanda hiç olmuştu. dl• 
selefleriniz olan BilyUk Millet ~{e rıU 
si insiyatif olarak bu parayı dil~ı 
gayri muntazamahktan kurta ş# 
maliye hazinesinden Ziraat Ba~ şeı 
na ödettirdi. Demek oluyor ki yU~,t 
kamutayınızın şian an'anesi Zi 11• 
Bankasını sevmek, onu ta mınana~ 
le memleketin menfaatinin it 
banka!ı haline sokmaktır. ~ 

[tktısat Veklllmlzln nutku bo~ 
bitmedi. Geç aldı~mız için nıUte 
kısmını yarın ve~fb.] ~ 

~ 

a t t I l a r . 1 1 k s ö z a 1 a n vekili Cemil Mardam bura.da beya -
Hikmet Bayur, Ziraat Bankası hak. natta bulunarak, Hatayda. Türk ve 
kında.ki yeni kanunun kısa ve uzun Suriyeliler tarafında §Cka vetlerde bu. 
vadeli mevduatın işletilmesi kUçUk lunulduğuna ve hudutlarda tecavüz . 
çiftçiye yapılacak ikrazat gekllleri ler olduğuna dair çıkan haberlerin 
hakkındaki dUşüncelerinl anlatarak 

Sabık Kral ve Sevgiiisi 
küçük ve büyük çiftçi arasında kalan çok mübalagalı olduğunu söylemig ve 
çiftçi sınıfı hakkında neler düşUnW - demiıttir ki: 
düğünU, iktısadi buhran yıllan için • ''Bazı münferit vakalar mevzuu ba
deki vaziyet karşısında ve ellerinde histir. Bunun haricinde Hatayda her 
olmıyan sebepler dolayı.siyle banka - taraf sakindir. Hataya ait asli mua
ya kar§I borçlanan ve borçları uzun hede Cenevrede yapılır yapılmaz hu. 
yıllara şamil taksitlere bağlanan çüt dutların mUdafaası hakkında TUrki
çinin bu kanun kayıtlarından istifade ye, Fransa ve Suriye arasında bir üç-
edi petmiyeceğint sormu§tur · ler muahedesi de aktolunacatkrr. Ha 

Köylünün Teçhizi Meıelcıi taY muahedesinin bu ayın ıonunda 
Hüsünü Kitapçı, kanun layihat1ında yapılıp bitmeet muhtemeldir. 

mevzuubahis sanayii ziraiye gibi iş. Suriyede bir Dürzi meeelesi mev -
lere yatırılacak olan sermayenin, köy cut değildir. Dürzi topraklarmda.ki 
lUnün techizi işine verilmesinin daha mil§kWlt hep tali derecededir ve mm
doğru olacağı mUtaleasmda bulun - takavfdir. 
muş ve ikrazat için faiz mlkta.rmm 

Franmz - Suriye muahedesi 1 kL 
tesbiti ilinin bankaya bırakılmasın • nunusanidenberi meriyete girmiş ol
dan ziyade bunun meclis heyeti umu· 
miyesince tesbit edilmesini ve faiz duğundan, Suriye yakında komşu A-
haddinin yiizde dörtten fazla olm:ı.~a rap devletleri nezdine ve Parla, Lon-

. temi ti dra ve Berlin gibi Avrupa. merkez-
sını ıs ş r. . . 

HUsnU Kitapçı bundan maada zira! lerıne b~;er siyast milme.Mil tayiıı e-
sigortanın da mecburi olması lazım decektir. 
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1500 
Sayfa 
1000 

Resim 

Renkli 

tablolar 

En yeni 
bilgi er 

~ 

Kartal 

Sokağı 

--Caddesi 

Malmüdürlüğünden: 
Adalara Nazır SahilCJe Satılık Ev 

No: Cinsi 

25 175 M.2 bahçe ve 
kuyuyu müştemil iki ta. 
raflı ayn ayn kullanışlı 
bir çatı altında hane. 

Muhammen 
Kıymeti: 

1500 Lira 

Müştemilat ve taksimatı. 

Sahil taraftaki kısım. 

4ntre mutfak, 1 hela, bir 
oda 

1 - Kat : 1 sofa, 1 hela 2 oda. 
2 - Kat: Avan ka.r§ılıklı iki oda, 

lstasyona bakan kısım: Antre 
~ karşılıklı iki oda, 1 hela hari- ' 

rtaı Ca cen mutfak. 
~ l'§l C. 82 25 M.2 arsa 125 L. Birinci kat: 1 sofa karşılıklı 
'l' Ukarıda Yazıı 2 oda. J 

,... aJiplect {"'. ı nıallarm hizalarında gösterilen kıymetlerle 20 • 5 - 1937 gu''nü saat 14 te satılacaktır. 
"1ıey n ıo 7 5 k ı · · h · • d ~nuna :tn" ' pey a çe erını amılen yevmi mezkur a Kartal Malmüdürlüğünde müteşekkil satış ko~ 

'iiis;--?caatıarı ilan olunur. (2596) 

lstanb . • -----------------
uı Harıcı Askeri 

~ıtaah ilanları 
1 ....... :::~~--~.;... tti. lleltıirkö . -
2 Ylin 90000 kilo sığır 

hpıı; lhadeaf 
3 ca~ın. kapalı zarfla Vizede 
~ ....... SJ~. 
4 gır ttizıtn tutan 26100 lira-

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMlS YONU iLANLARI 

ı ı 

Çocuk ·Ansiklopedisi 
Bütün dünya dillerine çevrilen ve geçen sene yeni baştan değiş· 

tirilerek çıkardan Yeni Çocuk Asiklopedisi Profesör Faik Sabri 

Salih Murat ve M. Zekeriya tarafından dilimize çevrilmiıtir. 
. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisinin hususiyeti en son bilgileri en ıade lisanla ve fazla resimle 

anlatmaktır. Her çocuk bu eıerde aradığı bütün malumatı bulabilir. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi Maarif Vekaletinin müfredat programına göre yazılmıttır. Her öğ

retmen kendi dersi için muhtaç olduğu resim, bilgi, eliti vesaireyi Yeni Çocuk Ansiklopedisinde 
bula.bilir. Yeni Çocuk Ansiklopedisi yalnız talebe ve öğretmenler iÇin değil herkes için, en yenı 

malumatı bir roman gibi okuyup öğrenmek istiyenler için de çok faydalı bir eserdir. 

YENi ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Yeni Çocuk Anıiklopediıi 10 günde bir 48 ~, Bütün eıer 30 cüz, yani 1500 sayfadır. 

sayfalık cüzler halinde çıkmaktadır. Her ayın ciltte bitecektir. Bu suretle Yeni Çocuk An, 
Birinci, 10 uncu, 20 inci günleri birer cüz net· )opedisi 10 ay içinde tamamlanmıt olaca.kt. 
redilmektedir. T Şimdiye kadar 11 cüzü çıkmıttır. 

48 SAYFA 7,5 KURUŞA 
Yeni Çocuk Anıiklopediıini her eve sokabilmek, her çocuğu bundan faydalandırmak için Türli 

matbuatında görülmemit bir fiyatla satılmaktadır. 48 sayfa.Irk bir cüzü 7,5 kurup verilmektedir. 

Yalnız bir tartımız vardır. Masraf ıız, külfetsiz, zahmetsiz bir tart. O da. her gün TAN Gazetesini 
okumak ve hergün TAN da çıkan kuponları biriktirmektir. Bu kuponlardan on tanesini bayie ve

ya idaremize vererek Ansiklopedinin beher cüzünü 7,5 kurup alabilirsiniz. 

Bundan başka öğretmen ve talebeye ayrıca kolaylık gösteril· 
mektedir. Mektep kooperatiflerine fiyatta büyük tenzilcit yapıhr. 

TAN EVi Ansiklopedik neşriyatı 

--------------------------------------, ıstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
J. No. 

61 

320 

581 

746 

2275 

4422 

5287 

6380 

Semti ve mahallesi 

BUyUkada Maden 

OrtaköY. 

Tophane Hacı 

Mimi 

Tarabya 

Yeşilköy Umraniye 

Çengelköy Yenl

xnahalle 

Kocamustafa paşa 

Tarab ya 

Sokağı Emllk No: 

Salhane E:51 Y:8 

Karaaağ E:19 

E: Yazıcı E:87-89 

Y: Serdarı Ekrem Y:97-99 

E: Kolçiyari E:16 Y:lO 

Y: Böğürtlen 

E: Fenere giden yol E :6 

Y: Irfaniye Gazi Evra_ 

nos ve Saadetli ve Güllbrişim 

Kalantor 

Ali Fakih 

caddesi 

E: Suyolcu 

Y: Kalaycı 

E:13 Y:23 

No. taj:23 

ve 23/ l 

E :471 Y:419 

No. taj:421 

E:28 

Cinsi ve hissesi 

17 41 metre arsa 

305 ·metre araa 

262 metre arsa 

Ahşap hane ve balı. 

çenin 3/ 126 his. 

3103 metre arsa 

Ahşap hane ve bah· 

çenin 1/ 2 his. 

Ahşap baraka 

71 metre arsa 

Hisseye göre 

muhammen K. 

1750 Kapalı 

zarf 

310 Açık 

artırma 

3150 Kapalı 

zarf 

60 Açık 

artırma 

6210 Kapalı 

zarf 

270 Açık 

artırma 

50 " 

80 " 

5 :: İUt te:rn • 
ba gu lhaıeaı ~atı 1958 liradır. 

6 ~U ~t 
15 

mayıs 1937 çarşam 
tlln \r ~anı de yapılacaktır. t' ~ '8.tnı esı arzu edenlere her 

Tahmin edilen bedeli 501 lira olan 11 kalem sebze 26 • 5. 937 çarşamba 
günU saat 16 da Salıpazarın~ Askeri Fabrikalar yollamasındaki satmal
ma komisyonunda açık eksil~eye konacaktır. Şartnamesi her gün ko- ili 

misyonda görülebilir. lsteklilerın muvakkat teminatı olan 37 lira 57 5 ku. 1 

ruşu Beyoğlu MalmüdürIUğüne yatırarak ınezkür gUn ve saatte komi,syon.. ı 
da bulunmaları. (2636) • • • 

1 
• 6453 ÇengelköY, 710 • 

" E: ve Y:l Ahşap hane 

ecelttir alına komisyonunda 
b.. • (679) (2334) . 

tı~qıaı-' ••• 
lı ıa~lı.n 770Qo 8~ ve 45000 ve Al
'tt ""''ta \riıed kilo sığır etleri kapa
ı~:ıerfııın t~ Yapılacaktır. Pmarhi 
~ e et tutaı, ~rı 36~50 lira Alpul
~l>ııı~in Uk t 0020 lıradır. Pmarhi 
~al>la\Uı\Uı te enıfnatı 2719 liradır. i ~l ~ alq e:natı da 1502 liradır. 
i.ı5 <1 Yts 193;rln ihaleleri ayrı ay-

l>lı~~ nı:ıılacak~uma . günü saat 
.. ~ '· a?tıe1 • ır. 
t'• v~ erı arz 0sterıı 8atınaı u edenlere har 

lllektedir nıa komisyonunda 
lgtanbq . (690) (2546) 
~. }.ı l ~irfn~· ---:.....:.:.:..__ 
lak~ UfUs ile cı İflas Memurluğun. 
ha.ıt.lctn't' eden blla eirketı maaasmı a
~Uı.._ da ,_ azı mUhiın meseleler 
~ ~onuunı 

lıı~ ili taYiıı ak ve lflls idare 
'aat l.9 .. :S etnıek Uzere alacak-
"" 14 ..1 .. 937 ça,.. .. _ba .. .. 'l't' hQı '4e Ya - :t-u gunu 
' lıııııı..., Utı.ınaı:~lacak toplanmada ha-

...., • illn olunur. (32535) 

~İl ve 1 
~ ekele r için 

F:°e " L ti 1 Z 
' ~ı ı Çil ilacı 

"• itibar et. -

Tahmin edilen bedeli 1400 lira olan 4000 kilo sığıreti Askeri Fabrika· 
lar satrnalma komisyonunca 26 Mayıs 937 çarşamba günü saat 15 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. ~rtnamesi her gün komisyonda görülebi
lir. Isteklilerin muvakkat temınatı olan 105 lirayı Beyoğlu Malmüdilrlü- 1 

ğüne yatırarak makbuzunu ve 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 cü .maddelerin.. 
de yazılı vesaikle o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. (2637) 

• • • 
Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan 16000 kilo ekmek 26 - 5 - 937 çar

şamba günü Salıpazarında Askeri Fabrikalar satmalma komisyonunda. 
saat 14 de açık eksiltmeye konaca.ktız:. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. Isteklilerin muva~kat .. temınatı olan 120 lirayı Beyoğlu Mal. 
müdürlüğüne yatırarak mezkur gun ve saatte komisyonda bulunmaları. 

(2638) 

Devlet Oemlryollır1 '' limanları ı,ıatme U. idaresi llinları 

Eskişehir garında ticari eşya ambar müştemilatından 3 No. lu kapalı 
ahşap bölme bir sene mtiddetle v~ açık .artırma ile kiraya verilecektir. 
Tahmin edilen senelik icar bedelı 150 lıradır. Arttırma 25-5·937 tarihli 
Salı günü saat 15 de Haydarpa~ lş.letme mUdtirlüğü binasında, işletme 
komisyonunda yapılacaktır. Talıple~ muhammen bedelin % 7,5 nisbe· 
tindeki 11,25 kuruşluk muvakkat temınat makbuılarile tayin edilen gün 
ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (2493) • • • 

Muhammen bedeli 14000 lira olan ~4?0 ton odun 26 - 3. 1937 c;&l'f&IDba. 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln 1050 li~lık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazeterun 1 • 5 - 1936 gün ve 3297 No. lu 
nUshasmda intişar etmi§ olan talimatname ~aireainde ahnmıo vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komısyon reisliğine vermeleri Ii. 

zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa· 

sa.da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (2598) 

6546 Aksaray Iğnebey Mirahor 27,50 metre arsa 400 
" 

hama.mı 
Harita:l669 

7250 Bebek Alipa§a E: Yenimahalle E:19 Ye:21 919 metre iki ar- 70 
" 

Y: Bebek bağı sanın 1/ 3 his. 

8035 BUyUkdere BüyUkdere E:322-324 Dükkanı olan ahşap 1030 Kapalı 

caddesi Y:312 hane ve bahçenin zarf 

5360 :Mahallen :307 -309 1/4 his. 

Yukanda eVBafı yazılı gayri menkuller on gUn mUddetle sabta çıkanlmıştrr. !haleleri 21 • 5 • 937 tarihi

ne dil§en cuma günü saat 14 tedir. &ı.tış münhasıran gayri mübadil bonr ıiyledir . 

-
Istanbul Asliye !kinci Ticaret Mah. 

kemesinden : Hacı Kadir zade lsmail 
ta.rafından memaliki şarkiye Fransız 
Bankasına terhin edilip mahkemece 
satılmasına karar verilen Ortaköyde 
Muallim Naci caddesinde 119 eski 
121 - 1 yeni No. lu depoda bulunan 
Uç harar ve bir miktar kıymetsiz tü
tünlerin 15 - 5 • 937 cumartesi saat 
10 da satılacağından isteklilerin mez
kur gün ve saatte yukarıda yazılıma
halde bulunmalan illn olunur. 

(32533) 

-

Pazarlık Suretile Eksiltme lanı 

Eskişehir Nafıa müdürlüğünden: 
Iki defa kapalı zarf usuliyle eksiltmeye vazedilip talip zuhur etmiyen 

Sivrihisar Hamdiye yolunun 12 + 550 - 34 + 000 ci kilometreler ara

mıda 35665.34 lira keDif bedeli yeni toee ve imalatı ıımaiye in§aab 2490 
numaralı kanunun 43 cU maddesine tevfikan pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminat 2571.90 liradır 

Inşaata ait her evrak her zaman Nafıa Direktörlilğünde görülebilir. 

Evvelce ue.n edilen eerait dahilinde vesaiki haiz olan istekliler her gün Vi

layet Daimi Encil.menine müracaat etmeleri. (2631) 

KAYIP - 328 senesinde Istanbul ========================== 
sultanisinden aldığun tasdiknameyi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hlikınü yoktur. Ihsan No. 5. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumt Neşriyatı ldare Eden: S. SALİM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN m~tbaası 
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Magazası 
14 Mayıs Cuma aUnU açılacaktor. (ADRES: Beyoğlu istiklal caddesi 353) 

~ Ankara Beynelmilel Sergisinde BUyUk muvaffakıyet Kazanan ve Takdirle teşh r Edilmekte olan: 

VEBOL• D 
1
.le Kuyunuzun musluğunuzun acı ve klre~li suyunu Nefis ve lc:a..u :jfAja ~~", ,. 

kireci tasfiye edUmlş ıu: Sert saçtan yumuşak yapar kepeğe mini olur, cildin taravet ve gilzelllğinl muhafaza eder. Çamaşırda soda ve 
sabundan tasarruf temin eder. fıı1tim kazanları, kolörifer, inbik \'e alelfimum kaynama kaplannda kirecin ta\•azzuuna mAni olur • 

1 
' 

S Y 
Saatte 250 litre kudretbıdekl portatif cihazlar 25 ve bütün su şebekesini tasfiye eden sabit clhaZiar 125 Ura' an • 

a' , U aD'c' Cihazlann kudretleri \'e tasfiye ettiği suyun tabii vasıflanru muhafaza ettikleri Gülhaııe hıfzıssıhha n Zürih hıfzıssıhha ve balderlyol,ojl en!ltJ. 
tillerl tarafından tevsik edilmiştir. 
Satış yerleri: Ankara, Vehbi Koc; Ticaret Evi - İstanbul: Ziyaeddin Said Voyvoda, 40 - 42 Galata - İzmir: Şifa Eczanesi - Ada.na: 

r.ıf c 1 H A z L A R 1 Feyzi Dural -Samsun: Şık Terakki Ticarethanesi - Aydın: Enıniyet Eczanesi - Kütahya: thsan Şerif Eczanesi-Malatya: Mahmut NediJJl 

ni: Mustafa Nuhoğlu - TaşköprU: Türkmen Kardeşler - Daday: F4ıd Tiftik - Bursa: Behçet Yarıcı - Merzifon: Larlar Kardeşler - tJ. 1 
ve Bira.deri - İnebolu: Salahaddin Çelebi - Sıvas: Yusuf 'Gnsalan - Trabzon: Faik Hanınoğlu ve Oğulları- Biğa: ZühtU Zeren - Kastanıo -

Akhisar: Hilmi Faiz - KavsP.ri: Mustafa Diri - Edremit: Ali Riza Karagözoğlu - Edirne: Aziz lşbilen - Tokat: Peri Kardeşler. 

·~lıtanbul: Vebolid Ltd. Voyvoda 40/ 42 Galata 

P onjörü 
Kolay Seri ve Ekonomiktir 

SATiE 

, 

Bu, belki 
SİZSİNiZ 

Bu basit ve kusursuz tedbir saye. 

sinde blnJerce kadın, aşk ve saadet

lerini bulmağa muvaffak olmuşlar -

dır. Size, erkeklerin perea~ ettikleri 

bir genç kızın sehhar tenini temin 

edecektir. Her sabah, yüzilntl7.e ve 
boynunuza beyaz renkte yağsız To. 

kalon kremlnl sUıilnUz, tabii bir gtl -

7.elllk verir, pudranın yemıasak bir 

surette yapışınaslJU temin eder ve 

yilzde leke veya tabaka halinde kal

nıaaına mani olur. Beyaz renglndekJ 
Tokalon kremi, Urldblnde taze kay • 

rnak ve musaffa zeytinyağı ile kov -
\'et vertcl ve beyazlatıcı şayanı hay -

ret başka unsurlar da vardır. Bunlar, 
siyah benleri eritirler, ~ık mesamatı 

kapatırlar ve S günde en sert ve en 

l 
esmer bir clldl kadife gibi yumuşa -

tır ve beyazla - . 
trr. Hemen bugtln-~ 

l den slz de cildin 

; unsuru olan yağ • 
sız TokaJon kremi 

kullanmağa başla -
yınız. Son derec4!1 

1 memnun kalacak. 

sınız • ve şehrin bütün büyük elektrik 
1 d 1 1 

Omnion Şark Sınai 
mağaza arın a safı ır. Anonım Şirketinden: 

Fiyatı: 240 kuruştan başlar. 1 Hlose sen!a~m~13~umaralı ku-

--------------------------- pon mukabilinde 10 kuru§ verileceği 

M M V H M •• t J "' d ve işbu mebaliğin 1 Ha.ziran 1937 ta. . . • ava US eşar Igln an: rihinden itibaren Galatada Banka 
Diyarbekir Tayyare alayı için bir mim.ara ihtiyaç vardır. Verilecek KomerQiyale Italyana gi§elerinden 

tıcret asgari 165. azamt 256 liradır. tesviye olunacağı ilan olunur. 
İsteklilerin evraklarile birlikte imtihan güntı olan 20 mayıs 937 J?.erşem Istanbul, 10 Mayıs 1937 

be gününe kadar hava milsteşarlığma mUracaat etmeleri. (2599) Meclisi ldare 

ls+anbul Jandarma Satınalma 
Komsiyonundan 

Miktarı 
Kilo 

Cinsi Tahmin bedeli 
Lira K. 

lstanbul Şubesi : Bahçe Kapı -Taş ~ 

nk Teminatı 
Lira K. 

5000 Kabara çivisi 1750 00 131 25 
1 - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı beş bin kilo kundu

ra kabara çivisi açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme Gedikpa.şadaki Jandarma Satınalma Komisyonunda 14. 

Mayıs 1937 Cuma günU saat 15 de yapılacaktır. 
3 - NUmune ve şartname her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzu ve belli vesi-

kalarlyle komisyonda bulunmaları. (2382) 

ILACLARINIZI Batıçe

kaoıda 
SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 

dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI Çok kıymetli bir bebek gıdasıcııt: 
Bununla beslenen yavrular toııı 
bul ve kuvvetli neşeli olur. 


