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Parts, 11 (A.A.) - Republlque gazetesi diyor ki: 
''Ttırkiye Başvekili ismet lnönü, harlkulide soğukkanlı, karar 

S&hibl, ~k ve ince ruhlu ve hiç tüpbeslz memleketinin ve belki, 
hatt.& Avrupanm en mükemmel kafalanndan birisidir. Atattirkün 
lah9nıa bağlılığı inkılibm başnıdanberi kendisini onun yüksek ta -
Ubıe de bağlamıştır. Şalıslyetııqn ebemmlyetJ, on bet yıldır fası • 
'-'ız 1§ başmda bulunmaslyle ölçWebUir. Parlstekl görüşmeleri 
betlctslnde rtırklye Ue Fransa arasmda nihai anlaşmanın tahak
kıak ettıgı..ı öğreniyoruz. Birkaç yüz senelik tarihi olan anlqma, • 
Surtye ile ltllatımızda ekalliyet baklarmı ihmal etmekliğiıniz yü
llhıden haleldar olmuştu. Müt:eaklben ya.pmıya mecbur olduğu. t 

i 11111ı büytik vaziyetler slyMi tarihimizin en H"! dostluğuna sa- ~ 
dik kaıınak hususundaki arzumuzu Ankara hükumetine lsbat et - ~ 
bllttlr .,, ' ~-".I ~l'.I' . .1'-..1' .1' 1111' I' I .l""#'.l'I 

londrada 
lnıparatorluk 
Toplantısı 

A"1net Emin YALMAN 

. BAŞVEKILIMIZIN 

BAŞMUHARRIRlı AHMET EMiN YALMAN 

Londra Mahşeri 
Bir Manzaranın 
içine Gömüldü 

Londra, 12 (TAN. Sabaha kartı üç buçukta radyo ile) - Bir. 
kaç saat sonra Londra, 1911 yıhndanberi en muazzam ve muhte
tem hadise ile kartılatacak, Kral ve Kraliçe tetviç edilecektir. 
Daha gece yarııından itibaren bütün halk ıokaldara döküldü. 
Kralın, taçlanmadan sonra geçeceği caddeler mahter manzaraaı 
gösteriyor. Herkeı yiyeceğini, içeceğini yanma alarak güzergah
ta bir yere yerletmittir. Birçok kimseler ve aileler geceyi geçir

mek için çadırlar kurmutlardır. 
Londra iıtaıyonlarına arka ar. 
kaya gelen trenler mütemadiyen 

PARIS ZiYARETi 

yolcu botaltıyor. 
Birkaç saat ıonra başlıyacak 

olan taçlanma hidiıeıinin en 
mühim ıahneıi, lngiliz tarihinin 
kaynaklarından aayılan Weıt. 
minıter mabedidir. 37 lngiliz 
Kralı ile 25 Kraliçe burada taç 
giymiftir. 

Kral sarayından hareket ederek bu KRAL ALTINCI OOBO 

İ tııil~nin taç giyme tö. 
~ilıı renı bugünlerde bütün 
:'l'UaJ h.ııın konu9ma mevzuudur. 
~ebet erce .ınilyon göz bu yaldızlı, 
"-a ebelı ıne~uimi bqün .uzak-

VE KRALİÇE ELİZABETB 
mi.bede girecek ve mabette, sırf bu------------- -------------

p .._la takip edecektir. 
ı_:ı .. ~ ilttıaUt llemin ıözü bu 
~~,.. .k;;J ---~t . auıı4-Jı .-ııamdadlr~ 
~:'fa tın be, lene evvel BUyiik Brl
ta""ada P&ra.torluk kon!erauı Ot • 

btlldciet ~annu,tı. Bet senelik bir lmaef lnönü Parüte YtlfO'/ıfı mühim pnlerJe M. Blrım'tıtı zlya/e-
tt. edil unıurnt bir anla,ma lm- • J Sol'J M Bl _J I .. .. J td~ ?tJ. mı, Ye iınparatorluğu te,kil tin en •onra. aa . rım, ortuaa nona ve uıfaa 
'cııeb· eınıeketıer biribirinin malma Fransız Hariciye Nazın B. Delbo •• 

l ma.ıısı~A-
lllhı etmı . - \4G.Q UstUn bir mevki te. 

Şfnı fti. 
~ ~' Bene bitti. Londrada top 
"nnı Onferans Ottawa anla,ma
hkij :~rine geçmek Uzere yeni blr 
~ lleaktır. 

~be.ı~:ı ~kil, dUnyanm yakm bir is 
lılt ~llk ikt.iaaii gidişine muayyen 

O 'Ve latikanıet verecektir. 
b 11h'a'nın bil&n~ 
Q UyUk Britanya imparatorluğu 

~etıdt nu teşkil eden memleketler 
~ t.l'alarında sıkı bir lf birliği 
libt bir •Uretile beş senedenberi ne 
~' ı:ıeuce aldılar? Neler kazan. 

~ede·

Hatay Davamız Hal Yolunda 

lskenderunda Bize 
Serbest Bir Liman 

Tahsis Edildi 

merasim için inşa olunan sahnenin \ y d • • o d K d 
ortası~daki tah~a oturara.'t tacını gi- e 1nc1 r u uman an 1 
yecektir. Merasım sırasında mabet 

bqtanbqa dolu olacaktır. Krallık l I f K 1 • s f 
hanedanı. 18.hnenin •ağ tarafmdaki Musta a ema ın ere 
bh' ~ocada bu nn:ı.rJıkhır J..orifüı.r ın:ıa lJ 

1 

=~•=da~ı::a'!:~t-:::1 '~~ Dolu Tar·ıh·ın·ı Okuyoruz mdhalefet erklnı kendilerine mah -
sut localarda vaziyet alacaklar, ruha 

B. Cevat Abbas 19 Mayıstan Evvelki 
nl merasime Canterbury Başpisko • 
posu riyaset edecek ve kendisine İn
giltere Mareşah ile birçok yUksek 
memurlar yardımda bulunacaktır. Günleri Heyecanla Anlattı 
Mabedin makberelerine hakimler, el-ı 
çiler, Hindistan prensleri. döminyon Ankara 11 (TAN muhabirinden) - Bu alqam ıaat 21 de An. 
&§vekilleri ve sair davetliler yarleşe kara Halk,evinde Bolu Mebusu Bay Cevat Abbaı Gürer, beklenen 

ceklerdir. mühim konferanıını ve,rdi. Konferanıın mevzuu, bundan 18 
Hükü~J.a~ ta~im ed!lirken.. une evvel 19 Mayııa tekaddüm eden ıünlerde Atatürk ve 19 Ma· 
Mabedin ~çındekı m~rasıme Canter ıı ünü Atatürktü. Salon hmcahmç dolu idi. 

bury Başpıskoposu rıyaset edecek, Y g merakla 
0 

•- r-------- -----
. Herkes heyecan ve --, ve bu ~erasım kral ile t~ba~s~ ara - rihi günlerde Büyilk Şefin yaverliği- p rt• 

ısında bır m~kavele mahıyetinı ala - ni a mak erefini taşımıt Bay Ce - a 1 
caktır. Baipıskopos: Y Jbbas f salihiyetli sözlenni din 

- Bu memleketin hUktimdan 0 - vat . . m b·-·zlanıyordu b d • . . !emek ıçm sa "... · 
lan . ~eorge ~ takdim . edıyorum. Konferans. beklendiği kadar mU - U n a 
Hepmız ona ıtaat ve hızmet ede - h' .di AtatilrkUn tarihe germemia k · · · 7 ım ı . ~ 7 

c~ m~sı:ıız · olan yakın hatıralarını dinlerken 
•Uı>be "9 rakama vurulunca hiç 
lil'1 ~ur ki, tarife sedlerinin te
~ ....._ Ut, İngiltere ile dominyon 
~cı ?tJ. llıdaki ithalat ve ihracat ya
~?nleketıerin zarar'ma olarak 

Diye agıracak ve .herkes: salonu dolduran halle, konferansı al -
. D T - G.od sava the Kıng .. ! diye söz ve- kışlarla kesiyordu. Hariciye Vekilimız r. evfik Rüttü Araı dün aabahki tren· kti B h k 

rece r. u are et dort defa tek - K f ranstan sonra Halkevi Uyele 
le Ankaradan Haydarp&f&ya indi, Vali B. Oıtündağ ile birçok rar edildikten sonra kral yemin ede- . ~a!~dan halk şarkılan söylen _ 

Gru· 
Siyasi 

izahat 

lagute' . 
doatları tarafm~an kartıl~.dı •. B. Tevfik Rüttü Araı kendi.ile cektir. Yemin şu ş~kilde yapılır. Baş ~. halk oyunları oynandı. Bu esna -
göriiten gazetecılere demı9tır kı: (Arkası Sa. ıo su. ı de) da Büyük Önder AtatU~k, Halkevini 

~ hırı re 1931 senesinde ithalatı • 
"t.orIUJt ıı Yüzde 28,7 miktannı impa 
"' Ott. ıneınıeketlerinden aldığı hal 
~nıı:a Ü8tiln1Uk listemi kurulur 

"- Bul hususi işlerlmJ gör • - tereflendirdiler ve halk tarafından 
mek maksadiyle bir iki gün itin İs- ı• • • • • •,, • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • •, • • • •ı sürekli alkışlarla ka.rynlandılar. MU -
tanbula geldim. Buradan Köstence- I zik ve oyundan ııonra Halkevinin tem 

· llbıbet 1932 de • .;;.~e 35 3 
~ llıef 3~ ' ~ lı: 1936 ırıanu,. adım adım yükse 

-BWmıt yoUyıe eenevreye 1ıare- 1;Jman Bayramına Hazırlık s~ şub~si ~mdaıı "Meraki,, piye-
ket edeceğim. Hatay itinin konseyin u~ !l temsil edıldi. 
bu toplantı811lda kad bir neticeye . KONFERANS 

~- 'Yhl da Yilzde 39,l olmuttur. 
_-...llllelı:eıı ntUddet zartmda yabancı 
~ erm İngiliz ithalat .yekQ • 
~.9 de~hıbeti Ytlzde 71,3 ten yüzde 

bağlanacapu kuvvetle ümit edlyo- ~ .. Alkışlar arasında kürsüye gelen B. 
Cevat Abbas Gürer, şu mUhim kon-rum.,, 

~lı: bfıtrn esine dUtınU,tür. Aradaki 
1lt\ tut Paranuzıa altı yüz milyon 

t .. ~':."' ar. 
l~te~ntn 

-u.1 de i ihracatma gelince 
ile ~ ~Paratorluk memleketleri . 
ia.& l ik a bUtUn yekftnun yüzde 
~ 4i._ C:tawa anla,ması üzerine 
~' ~ ereceetne fırlamış, se • 
d .. , ~9.2 d:: Ytlkseıerek 1936 da yüz 
~ tll'k esine varmı,tır. Bura -
aı~. ta lenede 350 milyondan 

Hariciye Vekilimiz, dün İngiliz ~ 
firi Sir Pery Loren'i kabul ederek 
kendisiyle uzun müddet görüştü · 

B. A:ru, cumartesi günü Romanya 
vapuriyle Köstence ve ~ilkre!' .. gi~.e
cek, Rumen devlet ricalıyle goruştuk 
ten sonra ayın 24 ünde Cenevrede bu
lunmak tu.ere tsviçreye hareket ede 
cektir •· 

Cenevre, 11 (A.A.) - Anadolu a.. 
janamm hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu haftadan itibaren sabah akşam 
içtima eden eksperler komitesi bugiln 

b Dorlılı ve ltı ,.,,.. İskenderun limanında, Selinik lima • 
Q 'llıtlıı 1n · a ~h . nmda Yugoslavyaya verilen serbest 

~~~ takip :e:~e ~~en fikirler mmtakaya müşabih Türkiyeye bir 
~ htr ~~lar, bu ııi.jta ~ gaz:te ve serbest mmtaka verilmesini kabul et- AtatUrkttn Ana.doluya ayak bastığı gUııttn yıldönUmU olan 19 Mayıs, 
"1)0 •lr dem k .. · m liakıkat - . 1 "rUşmUştUr. bütün memlekette 9Gk r.eagln spor tezahüratı arasında kutlanacaktır. 
ltı\ ~~· 8un1a~n ~~~~ıftnlı iddia e~ mış .ve esas ~ı goU terek para me. Bu arada mektepler de idman şenllkleri yapacakla.rdır. Bu münasebetle 
"hı-=ntı.a. uu-ınce mparatol, .. Bundan başka m ş d"- •-tan _, __ ,._ x.. 
-.1' ""' blribiiferiıiden alif '1esini, posta meselesini ve gilmrUk uu ... bul ıı.e ve orta mektepleri talebesi stadyoıauanu1 prova g"" • 

çbir IJV. ka'zaııma • idaresine ait meseleler göıiişillmüş ve terilerl yaptılar. Resim dttnktl provalardan bir intibaı caıılandmyor. Taf. 
kası Sa. 'l' 8\1. 3 te) bazı esaıslar kabu ledilmit§ir. sllit için lfttfen 10 uncu sayfayı açınız. 

feransı verdi : ' ' 
(Arkası Sa. 10 SU. 4 de) 

ispanya 
Mültecileri 

Ankara, 11 (A.A.) - Buraya gelen 
malumata göre, Madriddeki Türkiye 
elçiliği binasına iltica etmiş olan ts.: 
panyollan Tilrkiyeye 'nakletmek tıze.; 
re sureti mahsusada gönderilinit olan 
ve Valencia limanında bulunan Ka 
radeniz vapuruna şimdiye kadar bu 
mWtecilerden 400 kiti bindirilmittir. 
Geri kalaıılarm da Madridden nakle. 
dilerek bindirilmelerine devam olun -
maktadır. Karadeniz, bir kaç güne ka 
dar Madrldden hareket edecektir. 

(ispanyada cereyan eden harekit 
ha.Jrkındald dlğer tafsUAt üçüncü say
fadadır.) 

Ankara, il (A.A.) - C. B. P. 
grupu bugün (11-5-937) Antal. 
ya Saylavı Doktor Cemal 1'uııca'ma 

reisliğinde toplandı. 

Söz alarak ldlrsUye gelen Harlclf8 
Vekili Saracoğlunun dıt poUttkaım • 
an llOD durum ve Hatay meselesinin 
son aafbası hakkında verdiği izahat 
parti grupunca müttefikan t.uvlp • 
dildi. 

Bundan llODra Ba§bakaıı ismet ı.. 
önttntln Londra seyahati hakkında 

malfunat veren Saraoofhı, Bqbaka
nııiumı Pa.rls'te iken iki memleketi 
alakadar eden meseleler hakkında 

Fran111Z devlet ricaliyle yaptıği te
mastan anlatm.Jt ve Ba§bakanımom 
Framada'kl seyahatinin tama.mm 
hususi ~yette olmasma rağinea 
TUrklyeye ve Tilı'ldye Batveklllne 
karp gösterilen genlf muhabbet ft 

samimi dostluk tezahüratına dair IDL 

lftıiıat vermlttlr. 
Parti gunıpu bu maınmatı bttytlk 

bir m~nunlvetle karşrlamışbr. 

--······--·----ı O da Şatafatll 
Bir Proie lmiı? 

Yarınki nüıhamıztla Aka 1 

1 
Günclüzün wüzel bir ya- ı 

zıanı ohyacahınu:. --
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Kömür Sergi.inde paviyonlardan umumi bir görünüı 

KöMOR 
Sergisinde 
BiR SAA,T 

• 

Yazan: Mualla Ihsan 
A llo, allo ..• 

Buraaı Sergi Evi •• 
Tiz bir kadın seıi vakit vakit Ankara Qıtünde uçuyor. Yetil, 

turuncu ve al ıtıklann altında renkli bir bilhlr iibi duran Sergi 
binaımın önünde daimi bir otomobil ziciri ve kalabalık gezici 
grupları var. 

Evin mimar gözü Ue en zarif, 
muhteviyatı itibarile en igtihaaver 
tarafı olan sağ köşesinden çatal, 
bıçak sesleri, §eref e kaldznlan ka
deh gürtiltüleri işitiliyor. 

Radyo mütemadiyen çalıyor. 
Vals, tango ... Yine vals, yine tan
go ... 

Gezenlerin adımları o kadar oy
nak ve yUrUyUşleri o kadar kıvrak 
ki sergiyi dansederek geziyorlar, 
:Zannedersiniz. 

Halk büyük camlı kapıdan girer 
girmez mıhlanmış gibi olduğu yer
de kalıyor. Serginin en mühteşem 
kısmı burasıdır. 

D rtada yanık yUzlD, 1rl yapılı, dinç 
işçiler.. Dört köşede ka • 

lm çam gövdeleri, karşıda loş ma
den ocakJan duvarlarda bliyUk bir 
emekle işlenmiş amele yUzleri. Ye 
ni Tilrk endüstrisi burada ne gU -
zel görUIUyor: Mektebi ocaklar, 
talebesi işçiler ve muallimleri bir 
maden ocağının kapısında işçi el
bisesile şefler: Inönü, Celal Bayar .. 

!kinci salon.. Burada her taba
kayı allkadar edecek mevzular 
var .. lşte bir kUçUk grup ki, havat 
hatlann önünde hayran kalmışlar. 

Genç anneler beyaz, aı, ye§il, ef
latun renkte zarif, kUQUcük kalori
ferlerin karşısında, boru pantaıon
lu, geniş şapkalı esnaf dizileri bi
çim biçim eobaların tetkikile meş
gul; gri önlUklll talebeler kömUriln 
teşekkUIUnU gösteren levhalar ö
nUnde dikkatli, beride kömlir gra
fiklerini gözden geçiren ciddi iş 
adamları.. 

G ençlere gelince, bunlar en 
enteresan mevzuu burada 

yakalamı§larclır .. Filips'in cam bir 
kafes içine hapsettiği IAme elbiseli 
genç kızm önünde hareketsiz duru
yorlar. Gözlerde hayret, gülme ve 
çok bakmaktan doğan bir utanma 
arasında bocalıyan gUIUmseme vat'. 

- Alo! Alo ... Burası sergi evi, 
allo, allo kapıdan girince sol köşe
ye dikkatle bakınız. Allo... Allo, 
yarın sergide ... 

Ontimde genç bir mektepli, yava3 
yavaş ilerliyen arkadaşının kula • 
ğma fısıldıyor: 

- Allo, allo ben buradan gide
mem Nihat. .. lstersen l!len yUrU .. 

Bir başkası yanındakine soru
yor: 

- Bu da kömUr numunesi mi 
imi ? ş. 

- Kömür olmıya kömür amma, 
en saf cinsi, hani adına elmas di • 
yorlar ya. •• 

D urmadan gelip geçen insan 
selini sabit bir bakışla sey

reden bayanı kUçUk bir haşan e
lile göstererek bağırıyor: 

- Baba bu ne? 
- Sus oğlum, ayıp elinle göster-

me. .. 
- Baba bu da insan mı! 
- Şimdi sus evlAdım, evde an-

Jfttmm. 
' Çocuk kanmadı, kafestcldnln in
san olup olmadığını anlamak istl-

Otobüs 

İşleri 

Düzeliyor 
Istanbul seyrüsefer işlerini yoluna 

koymak için belediye, otobüs imtiyu
larmı yakında kullanmıya karar ver
miştir. Bu maksatla hazırlanan pro
jeye göre, ilk olarak • ksttle #,Uz oto
büs sı.lınıı.oı:ı.kt.ı~ 

Belediye, otobUs seferlerini, intiza
ma koyduktan sonra tramvayların 

muayyen hadden fazla yolcu almala
nnı menedecektir. 

OtobUsler tramvay caddelerinde de 
işletilecek, bilhassa Harbiye - Beya

zıt arasında muntazam bir servis ya

pılacaktır. 

Köy Muallimi 
Yetiştirmek için 
Kurs Açllacak 
Maarif MüdU,rlUğU köy muallimi ye 

tiıstirmek Uzere vilayetimizin müna
sip bir yerinde bir kurs açınıya. karar 
venni§tir. Bu kura için tetkikler yap
mak üzere Eskişehire giden Maarif 
Müdür Muavini Ne§et, dün eebrimize 

J dönmUştUr. 
yordu, yine l!lordu. Babası bu ıef er 
dayanamadı: 

- Hayır oğlum, görmUyor mu
sun o Melek o ... 

Maden ocaktan o kadar canlı ki, 
insan kendisini orada mavi tulumun 

dan siyah damlalar sızan bir kömür 
amelesi zannediyor. 

Tek f cnerle aydınlanan loş yol
lar, kömür arabalan, boğucu ve 
karanlık köşelerde çalı§an, yapma 
ameleler insanda hakikt bir alaka 
ve tecessüs uyandırıyor. Ihtiyar. 
bir kadın kızına: 

- Aşk olsun bunlara kıznn, na
sıl da dayanıyorlar, beş dakikada 
Ustilme fenalıklar geldi. Sonra ma
vi tulumlu mankenlere dönüyor: 

- Kolay gelsin. işçi başılar .. 
Bunu etraftan duyanlar gilldU -

ler. Kız utandı, annesini dürttU, 
eteğinden çekti: 
- Ayol anne, onlar yapma bebek .. 

S ergi baştan qağı güzel, baş· 
tan aşağı canlı ve kusursuz

dur. Hele alt salonda bütün gen~ 
bayanları başında toplıyan nefiı 
bir ev modeli var ki, ka.rfutma ge. 
!enleri bir ökseye basılnuf gibi da.
kakilarca tutuyor. 

Spiker yine coştu; ıaat altıdan 

sonra yeşil bir alev gibi yükselen 
sergi kUlesinden sesi aksediyor: 

- Allo, allo, burası Sergi evi ... 

Yeni lnsa , ,--------------------------.:..·-·-·-· .. -----Muw ___ ,..,.._..,, 
1 3 Yolcu İle Dünyayı Dolaşan Yat 1 

Edilecek 
Paviyonlar 

Tıp fakliJtesi tedrisatını kolaylaştır 
mak için Gureba ve Cerrahpaşa has
tanelerine ilA.ve edilecek paviyonların 
inşaatına haziran ortasında başlana
caktır. Bu paviyonlar, ~nievvelde I 
açılını§ olacaktır. 

• •veç zenginlerin
i den Akael Wer

ner Girel, yann yatı ile li-
manımızdan ayrılacaktır. 

Re•mini gördüğünüz yat
ta 3 yolcu vardır. Buna 

mukabil 3? tayla taralın
dan idare edilmektedir. 
Yat, buradan tekrar Ak
d en ize çıkacak ve Suriye, 
Mısır, Cezayir aahillerini 

takip ederek dünya •eya
hatine devam edecektir. 

Bazı gazeteler, üniversite konfe
rans salonunun yıktırılarak bugünün 
rhtiyaçlarma göre yeni bir konf er:ıns 
salonu yaprlacağmı, aynca bir de lo
kanta ve istirahat salonu kun.ılacağt- ı 
nı yazmışlardır. Universlte bütçesin
de yeni inşaat için ancak bu iki has
tanede yeniden yapılacak paviyonlara 
yetişecek kadar tahsisat vardır. Bu i
tibarla, diğer inşaat haberleri şimdi
lik mevsimsizdir. 

. .... . ........................ ·-········-·· 

Gureba hastanesinde kurulmakta 
olan radyografi enstitilsU hazırltkları 
tamamlanmıştır. Bu enstitil 19 ma -
yısta açılacaktır. 

Diş Fırçaları 
Sıkı Kontrol 

Edilecek 
Piyasada l!lterilize edilmemiş diş fır 

çalannm satıldığı görUlmü§tür. Bu 
fırçalar iyilik yerine halka mikrop 
saçmaktadır. 

Sıhhiye Müdürlüğünün isteği üze
rine Daimt EncUmen, belediye zabıta
sına yeni bir madde eklemiye karar 
vermiştir. Bu maddeye göre, sterilize 
edilmemiş diş fırçası satmak yasak
tır. Bu yasağa rağmen 1!18.tış yapılırsa 
hem bu gibi fırçalar müsadere edile
cek, hem de satanlar cezalandınlacak 
]ardır. 

Umumi 
Mağazalar 

Kuruluyor 

U mumi mağazalar 

teaiai için Banka
lar Birliği tarafından bir 
buçuk milyon lira aerma
yeli bir firket kurula,,;ak
tır. l•tanbul Ticaret Oda
•ı ela 300 bin lira sermaye 
koyarak bu İfe iştirak ede
cektir. Oda, bu paranın 
bir kısmını hemen öd eye
cek, geri kalanını iatenil
diği zaman verecektir. 

Verilen bir habere gö
re, O•manlı Bankasının 
da 200 bin lira aermaye 
ile firkete İftiralı etmesi 
kararla1mıftır 

Nasll Kaçtllar, 
Nasll Tutuldular ? 

. Adanada yakalanarak tehrimize getirilen firari katil AbduJ .. 
Iahla Tevfik hakkındaki tahkikat bitirilmittir. ihmal ve terahi
leri görülen üç memur zan atltına almnntlardır. 

Katillerin firar planını nuıl hazırladıkları ve kaçmıya nasıl 
muff ak oldukları hakkında Müddeiumumi B. Hikmet Onat bir 
arkadaşımıza f U izahatı vemıittir: 
"- Firar, üç ay evvel AbduJ. , liraya bir Amerikan tabancası satııı 

lah tarafından dütünülmüttür. alarak otobüsle Akşehire gitmişler, 
Abdullah, nereden kolayca ka. orada kırlarda üç gUn kalmı§lardll'· 

b'leceğin' .. 1 t Fazla kirlendikleri için hamama gJ~ 
ça ı. 1 .gu~ ere~ ar~f ırnıı, mişler, çıkarlarken rafta gördUkierl 
ve mhayet g~lı tetkıklerı sonun. iki nUfus kdğıdmı da almışlardır. sıı 
da İnfaat dolayıaile bot kalan üıt hüviyet cüzdanlarına kendi fotoğrtıf• 
kattaki ameliyathaneyi münasip Janm iğneledikten sonra Abdullalı 
görmüttür. Silleyman, TeVfik te Kemal oJınuŞ -

Kendi kısmının demir parmaklıklı tur!.. 

Büyük ikramiyeyi 
Kimler Kazandı? 

kapısını istediği zaman açabilmek i . ''Trenle Akşehtrden Adanaya gidetl 
çln kapının il.zerindeki kilide anahtar AbdulJa.hJa TeVfik, bir gece CeyhsD 
uydurmak lazım geleceğini dU§ilnm.Uş otelinde kaldıktan sonra ertesi gnıı 

l
'k ç ve alüminyom kaşığının sapını kıra- köylere 4,ıliyen otobüsleri koJlarnak i OC U k rak in§aat ustalannm bir kenara at- ı Uzere münasip gördükleri Nebinin 

tıklan bir törpll parçasile onu anah- kahvesinde otururlarken yakalanınl~ 

Tayyare piyangosundan so bin li· Birhz'rJerınz· tar haline getirmiştir. !ardır.,. 
ralık bUyUk ikramiye kazanan talih- Tevliğin hiçbir feyclen 
lilire dUn akşam geç vakit anlaşılnnş- j d j haberi yok 
t.xr, Dunla.u .......... n. :.-•""D•..,.n•· ljfl~/.J 0 J 07 A.ı...ı..ıı-L. ı....-.ıa- ~-'-- ı.._ı. ~-

1 - Taksimde Zafer apartrrıanm- testere parçası da bulmu§, bunu da 
da milteahhi't Hasan Raif yanında Fatihte oturan 14 yaşmda1ff thsan- npdesthane aralığında saklamıştır. 

la arkadaşı Hasan, bir kız meselesin- "ki gUn hizmetçi Hacer. 2 - Samatyada Ha- Nihayet, firar hadisesinden ı 

DENİZLi SERGiSi 

her yıl a~tığı ~e «'Ak. uvaff ak oldU
ğu dikiş ve nakış kursu sona ernıte
tir. 

Cıkadm mahallesinde 48 numarada 1- den kavga etmişlerdir. lhsan, Hasa- evvel yattığı kısmın asma kilidini ka-
nı bıçakln karnından ve yüzünden a- .. ~--...-..ı::ır:uı • 

fa.kat. 3 - Haydarpaşa li~si mual- şıktan anahtarla açmı§, hazırladıgı 
lim muavini Musip. 4 - Unkapanm- ğır surette yaralamıştır. Yaralı çocuk törpilyil de yanma alarak üst katta-

Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış, T- ·· 
da tug"lacı Eşref. ki ameliyat odasına çıkmıştır. orpu 

Ihsan yakalanmıştır. k d 12 bin Ura ikramiyeyi şu adresler- ile anahtarı mUnasip şekle oy uk • 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

deki kimseler kazanmışlardIT: s 1 tan sonra ameliyathanenin de kapısı- • .k 
A y Uz bin lira. ıarfiyle TerkO~ 1 - Galatada Felemenk tütün de- a a nı açmıya muvaffa kolmuş ve içeri . .-

yeniden dört prefUtre ııavu-posu amelesinden Roza. 2 - Çengel- girerek derhal dipteki pencere par-
. inşa edilecektir • 

köyünde, Havuzbaşmda Hamdi. 3 - K a 1 kt 1 maklığmın alt demirini kesmıye baş- • 
Arnavutköyilnde Tefeci sokağında, lamıştır. O gün, iki saat kadar meş- tJlO 
12 numarada Şaban. 4 - Koca Mus- gul olmuş, fakat kesme işini bitire - T ram\·ay Şirketi, yeni '

19! tl 
arabalardan • dördünclis lP 

tafapaşada Belgrad kapısı ceddesinde nıyanct lşleri Reisliği, çok yerinJe memiştir. Ertesi gün de ayni şekilde dün Tak im _ Beyazıd hııttmda ı;e.. 
duvarcı Hamdi. bir karar vermiş, lüzumsuzluguv a"'i _ yukan çıkmış, ameliyathaneyi arka-"' . fere ~ıkarmıştır • 

On bin liralık ikramiyeyi de Tica- kar olan salayı kaldırmıştır. Bu hu- dan kilitledikten sonra bır müddet • 
ret odasında memur Omer ve Meh - susta.ki karar, bütUn müftülüklere bil uğraşmış ve parmaklığı kesmiştir. ru1 . K araköyde tütüncü Yftko, . 
met Ali ve Balıkpazannda Manastırlı dirilmiştir. Abdullah, dış nöbetçinın kulübede müfettJşi Şakire on Ura rtit' 
Ramiz usta kazanmışlardır. tstanbul müftUsU B. Fehmi, kendi- oturması için yai?murlu bir havada nt verirken cürmü meşhut lı1'11nde 

30 bin liralık btiylik ikramiyeyi ka- sile görüşen gazetecilere şunları söy- kaçmak icap ettiğini dUşilnmUş ve 21 yakalanmı!jtır • 
zananlar arasında bulunan hizmetçi lemiştir: nisan sabahı saat 4 te yataktan fır- • 
Hacer; onda bir hesabile Uç bin lirayı "- Salanın dinle ve Müslümanlık- hvarak Tevfiğin yanına gitmi!'ltir. O E Bnafm yıllık muayeneleri i~ 
dUn akşam Piyango mildiriyetinden la alakası yoktur. !stanbulda esasen gilne kadar bir şeyden haberi olmı - beyanname vermeleri uswu 
almıştır. Hacer, Galıştığı evden mem- sala verilmiyordu. Taşralarda, köy • yan Tevfijfe: kaJdınlmı1'tır. Bunlar beyanoarrı~ 
nun olmasına rağmen artık hizmet - !erde bir cenaze vukuunda minareye "- Kalk. kaçalım, her şey hazır- olarak komisyonlara veya nıınt'--: 
çlllkle çahşmıyacağını, kazandığı pa- çıkılır, sala verilirdi. Bu bilhassa has- dır.,, demiştir. Belediye Tabibliğlne müracaat ed• 
ra ile bir ev alarak onun kirasile ge- talara üzüntü verdi~inden kaldırılmış Adana yolunda.. ceklerdir • 
çineceğini söylemiştir. tır.,, !Jd mevkuf. ameliyathaneye gitmiş • 

Yine otuz bin lira ikramiye kaza- ler ve iğreti duran kesik parmaklığı T ahli h·e Umum Müdürü S-1 
nımlardan Samatyada Hacıkadm ma- Bir Motör Gazinoya Bindirdi koparmışlardır. Delikten evvel! Ab- Nec~ec.ldin, idarenin yeııl 8r; 
ballesinde oturan !fakat sekiz çocuk Mehmedin idaresinde "Rızayı Bah- dullah. sonra Tevfik çıkmış ve bera- ne bütçesi etrafında izahat ,.erıııe 
anası bir kadındır. Kendisine ikra - ri,, adlı bir motör dUn, yanlış bir ma- berce 2,5 metre yükseklikten adliye üzere Ankara.ya gidecektir 
miye Gıktığmı haber alan ko~ların nevra yi.izünden Eyüp iskelesinin ya- binası ankazı üzerine atlamışlardır. e ft' 
hUcumundan Bayan lfakatin evi, bir nmdaki gazinoya bindirmiştir. Bu "Topkapı sarayının içerisine giren B eynelmllel Parli.mentoıar ~ 
düğün evine benzemişti. bindirme neticesinde gazino hasara Ruçlular, Sirkeciye kadar caddeden yU llği tktısat Konseyinde,~ 

Bayan !fakat, fakirliğine rağmen, uğraını§ ve motör de yana yatmıştır. rUmUşJer. bir otomobilJe Kabataşa gi- mutayı temsU edecek olan nıura ~ 
iyiliği 11even, kendinden daha düşkUn- Motöriln direği, vapur iskelesinin ça.- dip oradan .sandalla Satacağa geçmiş- heyetimiz dün ak,amki Scnıptoıı t 
leri, elinden geldiği kadar gözeten biı:_ tısını da. hasara uğratmıştır. }erdir. Oradan Pendiğe kadar yUrU • presiyle Fransaya gitmiştir • 
kadm olarak tanınmıştır. dükten sonra UçUncU mevki bilet a- • tilıf' 

Uç bin lirayı eline alrnca, sevincin- Sa • ıarak Ankara ekemresile Esklş~hitt yeni bütçe ile llazlrandıut ~rt"' 
dE'n ne yapacağını ş~ırmış, fakat der na y l gitmlı.:ılerdir. Tevfiğin yanında 49.5. ren belediye ve buc;~~ ~ \ 'e-
hal kendini toparlıyarak, kazandığı LJeyefz' Abdullahm da 58 lirası vardır. Eski- de yapılacak değişikliği Da.Jıilı)e 
parayı çocuktan hesabına bankaya l l ~ şehirde Tevfik bir sllA.hcrdan 23 lira- kilett kabul etml~tlr • ~ 
yaurnu~. va. Vebley tabancası Abdullah ta 6 --- - - - ~ - - ~ ~-_. 

Sekiz çocuk anası, Uç bin liradan ,Ankaraya gitıniş olan Sanayi Bir- ' ~~ _v ~ 
on parasına dokunmamak niyetinde- liği idare heyeti azalan umumi katip : • ;~\ 
dir B. Halitle beraber §ehrimize dönmU§- rn~ kVı·~· ~~~· HMM 

· ıerdir. Sanayi Birliği tarafından ha- 1 N"' 

1 A z:ırlanan raporlann VekaletÇe tetkiki- :r: .. = • 
Eminönü le Emirgan ne başlanmıştır. Heyet azalan, sana-

Arasında Otobüs 
Belediye, EmlnönU ile Emirg!n a

raemda eahlU takip etmek suretile o
tobUs işletilmesi için b:in vermiştir. 
Bu hafta l.şliyecek olan otobüslerin 
dUn fcnnt muayeneleri yapılmış, idan 
muamelelerine başlanmıştır. Seferle -
re bir iki gUne kadar başlanacaktır. 

yicilerin bütün dileklerini toplıyan 1 ı~,:ı;$~J~3l 1 Bugünkü hava: BULUTLU 
raporla birlikte Ankaraya gidecek -
lerdir. 

tktuıat Vekalet! iç ticaret umum 
mUdUril B. MUmtaz, dUn akşam An
karaya dönmU§tür. B. Mümtaz, Al
manya ve lspanyada alacağı olan tile 
carlarımızla görUşereke isteklerini 
dinlemiştir. 

Bugün havanın Trakya, Kocaeli ve Ele 
mmtakalarmda lı:apah ve kısmen yafııb ceç 
mesi, rürglrlarm ıimal iıtikaınetinden orta 
kuvvette esmesi muhtemeldir. 

DUNKü HAVA 
Dün hava, hafif bulutlu ceçıniıtlr. RUıglr 

ılmalden 11aatta 10 kilometre eemiıstir. Hava 
tazyiki '63 milimetre, hataret en çok 19, en 
az 8 aantigrat olarak kaydedilmiştir. 

r---------------------r.1 5 inci aY, Gün: 31 ff ıZI • zg 
Rebiülevvel: ı Nisan· 

Safer: 29 Nisarı: 2~ 
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Bask Cephesinde' 
Asilerin Planı · 
Altüst Oldu 

Cumhuriyetçiler asilerin eline 
geçen yerleri geri aldıiar 

Londra, 11 '-tk (TAN) - lıpanyadan gelen en son haberlere göre, 
~ ,.ce~de tiddetli muharebeler devam etmektedir. Ber· 

~ _,:. .'° araamdaki 30 kilometrelik cephe üzerinde iki ta
teblifi ~~muharebe azami tiddettedir. .Buk, hükUnıetinin 
ele hç~ ıore, cümhuriyetçiler Sollube'nin en yük.ek tepelerini 

let-~ek düfm&D projlerini altüat etmitlerdir. Cümhuriyetçi

~. 1~ m~ntakaamc:la ~a b~rçok tepeleri itral etmit bulunu
ti~ alıaı~~ıler~n tayyarelerı Bılbao'yu bombardıman etmit ve 

~yöz ateti açmıftır. 
Madrid'ten bildirildiğine göre, To

ledo cephesinde şehir kimilen ihata 
edilmiştir. CUmhuriyetçilerin topçu. 
lan dün bütün gün piyadelerin yirmi 
tank himayesinde yaptıktan hareket· 
lere müzaheret etmişlerdir • 

Harama cephesinde Cümhuıiyetçi
lerin ileri hareketleri devam ediyor. 
Mundo Obrero guetesine göre, Peru 
konsolosanesine iltica eden 000 kişi. 
den sekseni casusluk suçiyle tevkif 
edilmişlerdir. Gizli bir radyo istaSYO
nu da meydana çıkanlmıştır . 

Barselon'dan gelen son haberlere 

Avusturya Hududu Bo· 
yunca Çekler T arafmdan 

Tahkimata Girisilmis 
' 1 

Viyana, 11 (A.A.) - Linz'de çıkmakta olan Neue Zeit ıazete
ıi, Çekoılovakya'nm Avuıturya hudut boyunca yapmakta olduju 

tahkimat itlerine dair netriyata devam etmektedir. Bu gazete 
(Çek Maıinot hattı) ba,lığı altında bir rapor netretmektedir & 
rapora nazaran, Preaburg Köprübqı IOD derecec:le iıtical ile tah
kim edilmektedir. 

göre, hUkftınet Kataıonya'da karga - 1 Bundan birkaç zaman evvel bir in 
,aıık· • devam ettiğine dair haber. Kudu··ste Ger.en 1 hidam vukua gelere1t yapılmakta 0-

leri tenip ediyor. Katalonya mınta - 3 lan tahkimat işlerinin birçoğunu tah 

edkaeckeumtkır~.danı ord~yu yeniden tensik Bir Ha"'d·ısen·ın rip etmiş olduğu söylenmektedir. tn
hidam esnasında dört kişinin ölmUş 

MailObiyet Cephe Geriainden Ya~1ııc Akı·sıerı· ve dört kişinin yaralanmış olduğu ri 
Gelecek • s vayet ediliyor. Bu mesele hakılmda 

Parla 11 (A.A.) _ Petlt Parisien Kudüs, 11 (A.A.) - Zabıta, iki Ya büyük bir ketumiyet gösterilmekte . 
_,A•--= Val · d B İnd 1 . hudi polis memurunu tevkif etmiştir. dir. 
D-u;o.ı, ansıya a . e ecıo . . 
Prietodan bir milli.kat almıştır Bunlann elınde mUhım miktarda si- Franaa Gazeteleri ve 

, ..,,. Gazete B. Priet'to~ birk~ hafta lih ve mühimmat ve bu meyanda. 17 ATIUturya 
... ., .. , c.u ~" ~hı .. ..-ır -lrn."• h'+-"'-'nı· revolverle ~- bomba bulunuyordu. 11ç- ıı:a11;;11uın'.:' • ...., 

Verfl olduğunu hatırlatmaaı ~ .n.uuuo:., .ı. l~.~. - .ua.ı.ıı~a., DCı • rarıs, il \A.A,) - Ami du Peuple en•. &:1-cht rine B. Prieto deıniftir ki: ~~.mmtakaaıl mdb~ bıhrUYa.hudi komu - gazetesi, Avustq.rya Hari'ci~ Nazın 

F "- Hiç şüphesiz anlaşmazlığın ka. u~ın.me ya~ an ır cum esnasmda B. Schmidtin yakmda Pariae yapaca. r a n s a ti aafhaamda bulunuyoruz. Bir daha. bır Arabı öldUrmilştUr • ğı seyahat hakkında fU aatırlan ya -
tekrarı pahalıya malolacak, ıimdiki TAN - Kudüs mah.reçll but.el· zıyor : 

ll Al , muazzam gayretten sonra belki de gratlardan üstündekinin ajans ta.ra - "H' Uph A st "d . ye manya oldukça geri bir hidiseye şahit olaca- fmdan y~blda (Londra) mahrecL ri Lo~~ vee;:~ b':ı7u~~~eckile-
• Nih-• hal hed d ğil · le verilmesi üzerine dünkü ak•Am ga- gu e se gız. u . cep en e • genden -r--,·· ri Avrupa memleketleri için artık bir 

1( gelecek ve ikı muhasıından cephe ge- zetelerlnden biri hayli gilrültttlli neŞ- mütearife haline gelmiş olan memle on k risi en az emin olan ta.raf mağltlp ola. riyatta bulunm~ş, Londrada bir sul - ketlerinin ne bir trampaya. mevzu ve u s a c a caktır .,, kast hazırlandıgı lhtlmaUerlne kadar ne de pazarlığa vesile teşkil etmiye -
1 Franco'nun Amerikada gitmiştir. Halbuki haber, Kudüste ge. ceği hakkında. teminat elde etmek is 

b"'I ~--- Cuualan Var çen basit bir hldlseyl bildiriyor. tiyeceklerdir. 

"'-.... Yor ki: Fransa, Al- Vaşington, 11 (A.A.> - Röyter BiR MAYMUN oç KiŞiYi Avusturya ricali, kendilerine hiç . 
···~ muhabirinin bildirdiğine göre, son za.,. y ARALADI bir memleketin refahına imkan bırak 
,. YCISQ lı Yapamaz mantarda sillh ti~tti ve kaçakçıJı. Liverpul, 11 (A.A.) _ Bir büyük miyan kararsızlık ve gilphe havasım 
""~ ğı ha.kkmda tahkik& yapDUf olan Şempanze maymunu. Liverpul hay_ dağıtacak ciddi teminat verilip veril 
~ 1:, (A.A.) _La Republique komisyonun reisi B. Nye, ıu beyanat. vana.t bahçesinden luıçmı, ve Uç kif! miyeceğini öğrenmek arzu ediyorlar. 
b~.._ ~pnıan İktisat Nazın, B. ta bulunmuştur : ' • 11'..- nin yaralanmasına sebep olmuştur. Avusturya Bqvekilinin son nutkun 
-~"'il arıee "- General Franco ya ve .... ""9ist da. B. Schmldt'in seyahati için hayır 

1 
·~. ~diyor ki;a.pa.cağı seyahat lspanya. devletine yardım ~en bir büyük elçilik sabık memurlarından ali.nıeti olan meta.neti göstermekte -

'1-.. "' lcht Pa.rı- bUtü b' ·· casus tefklli.tmm mevzuu &edilen iki kişi ve bir Nevyork seyrıse' fain dir. 
ıııa-=:~ Ye be """" n ır mu • d tahk'k t l>ıı~i)~ g...ı Ynelmilel teşriki mesai mevcudiyeti hakkın a. 1 a açıl - şirketi Amerikan bitaraflığını iblAl Fransa ve büyük Britanya.nm da 
~::' rö=~k ve bu plln geniş mile m&SI li.zmıdır. lspanyanm sabık Va- eden ve tehdit eyliyen faaliyetlerde açık bir lisan kulla.nmala.n temenni 
, ""'Qlo. ~ '"9Ulelere esas teşkil ede- eington büyük elçisi B. Cardenas ile bulunmakta.dır.,, edilmelidir.,, 

~ ınu lanın İngiltere ile sıkı bir 

Franoo'co tayyarelerin bom
ba yağmurlan altında harap 
ve perl§an olan Bllbao'dan 
kadın, çocuklar tahliye edllL 
yor, yurllanndan uzak yerle
re muhacir oluyorlar. Resim, 
bomba parçalanndan sağ kal 
mış olan betbahtlarm naklini 
gösteriyor • 

KÜÇÜK HARiCİ 

HABERLER 
·, talyanm Ha.bet Umu

mi Valisi Mareşal 

Grazlyanl'nln lylleştlğl haber 
veriliyor. 

• 
Y unanlstanm her tara-

fında çekirgelerle 
mücadele Uşekldilleri faallye. 
te geçmlttlr • 

• 
Y onan Harbiye Melde -

binden yeni mezun o
lanlann tahllfleri kralın önün 
de yapılımttır • 

• 
•ı İngiltere, · İsveç demir 

Jstlhsalitmm ken -
dlslne verllmeel için t.eşebbü 

1. 
ile geçecekmJt. ---· Hindistanda 
Caroışmaıar 
Londra, 11 (A.A.) - Geçen hafta 

sonla.rmda, Hindistanın fimaligarbi
hudut mıntakasmda bazı küçük çar
pışmalar olmuş, bir İngiliz yilzbafı, 

bir Hintli za~it ve on iki nefer yara • 
lanmışt\I'. Asilerin zayiatı hakkında 
hiçbir malflmat yoktur. 

Londra, 11 (A.A.) - Smla'dan bil
ilnidirdğieioleddS.yonfl are nBavj e 
dirildiğine göre, Dosal civannda Ve
ziristan iailerile lngiliz kıtaatı arasm 
da. yeni çarpışmalar vukubulmuştur. 

M. Meclisinde 
Ankara, ıı (TAN) - Meclisin ya· 

rmki ruznamesinde mühim maddeler 
vardır. Ziraat Bankası kanununun 
görüşülmesine yarın da devam edile
cektir. Ziraat Veklleti teşkilat ve va
zifesine dair olan kanunun ilk müza 
keresi yapılacaktır. 

nlSbrk olmadan hiçbir ,ey M 
,~ :Pheaizdir. Londra. her zs l r 
~ "e f aa.llh hareketleri bek- Ne Kazandı? 

i tıı.. • ce her yerde sevinçle karplandı. 
•d Sala" h• fi Fakat bu sevinç ,her yecden fazla kal devresinde muhtelit mahkeme. rüyet olWıacaktır. YerWer ne ya. 

ıye er bblm memleketimizde tezahür et- ler Y&bancdara alt medeni, cinai banmlar arasmda yapılan mukave-
~. •ı• mit bulunuyor. davaları rüyet edecektir. lenamelerde, arada çıkacak davala. 
~ rı 1yor BUDıUD sebebi, yalıus Jkl memle. .Muhtelit mahkemelere tayin o- nn Mısır mahkemeleri tarafmdan 

'«~ , 11 (T ket arumda öteden.,.,ri büküm sü- lunan yabancı hlldınler herhangi rüyet olunması kabul olunmau pıt 
"··' )e -H... _an Muhabirinden) - _.. • __ __,._Uk m"---betleri ve bir __ .. _be olarak knaulabllecek ue bu -it .:1-~ ı.. <&&oq;etu,l .. ..,. aaru""li' uua-> .,.,.,., mebni vazifelerinden ay- ..,., ,,. Y"!I ua-
tb-. ~~Un llYib erinin vazifelerine tarUıl mukadderat birliği değildir. nldıkça yerlerine Mısırlı hi.ldmler valar da Mısır mahkemelerine alt 
~;:_lt ltl'iha . aaı meclise verilmiJ}- Od memleketin ayni beli Ue mü- tayin edilecektir. Bununla beraber olacaktır. 
it~, tey ile mUfettiJlere işten el cadele etmelerl ve kapltuıısyonlar. muhtelit mahkemeler bütün ya. Muhtelit mahkemeler, verdflderi 
il\ taltibakif ve hukuku lmme do dan kurtulmak için çalıtmalandır. hancılara tamıı detDdlr. tntlbl kararlan Arapça Ue yazacak ve 
~ ~ ~t !apılı_p yapılıruyacağı Bu itibarla HıamD Montrö kon - devresı esnasmda bu mahkemeler- bu suretle mmıleketln resmi diline 
iti), ~ı...-:-~ erebilmek sallhiyeti fennamdaa neler kaDDdrğını kay- den istifade ed~•- yabancılar ka-

~;:l.&dır Bund 'DUC& karşı saygı gösterecek, mnhtellt 
' .qettt,ı' an bafka mW - detmek faydadan baU saydamaz. pltttıl8yon sahibi olan devletlerle mahkemelerde -•--- Mı·-- .... 
~,:_btıtun 8&l eri, talıldkat hlklmle- Bir kere Hıaır, her pydea evvel, bunlara ilhak olunan sekiz devlet. ~ıı-a ,...u .... 

~~. lltıı lhiyetlerine aahip ola kapltWiayonlarm Ug&81 gerekleşti. Ur. Diler devletlerin tebaası yerli kimler de mahkeme celselerine rl-
~~ Daııııı ettitlerfn Verecekleri lbı bllttln aJ"edar devletlere tas- mahkemeler ta.rafmc1an muhakeme yuet edeceklerdir. 
' OlU!ıa~ Vektleti nezdinde dik ettlnnlt bulunuyor. Bu sayede edlleeeklerdlr. Mısır intikal devresine alt bu 
~~ 80 k, ancak, veklletin Mısır mali, ve adli JstlkWlne kaVUI Bundan batka muhtelif mahke- teraitl temin etmekle beraber diğer . t:' "Yrlaca~ bunlar katiyet kes- mut ve bu bidlae MısmD tarihinde melerin sallhlyetlerlnl tahdit ma- devletlerle mttaavat ve mUtekabl 
.. a ~ ile bat . Dk defa olarak taJıaklruk etmiştir. hlyetlnde sayılacak bazı tedbirler llyet esası dairesinde dostluk, lka-
lı:l tl t ibıctih ktnUtettifierin derece Mısır, bir intikal devri geçire • de almmlftır. BUDıUD için muh~Ut met, ticaret, blkem muahedeleri 
' et t ı , r aninıakta ve diler eektlr. Fakat bu devir, llısır ta.ra • mahkemeler tarafından rttyet ola- yapacak ve bu autetle annılusal 

' er 1 n dereeeleri de fmdan teklif olunduğu veçhlle an- nan bir davaya alt olan feri dava. Yarlığmı takviye edeeeldir. 
~ cak 12 leDe devun ecleeektlr· tntl- lar Mim mahkemeleri tarafından Btttttn bunlar Mim lçln bttytlk 

bir muvaffakıyet teekD eder. Bu 
muvaffakıyet, aJikadar taraflar -
dan biri de incinmeden elde edildi
ği için kıymet! ka.tkat artmaktadır. 

İngiltere Ue Mnnr arumda itti
fak muahedeslııJ yapan ve Mıaırm 
siyasi lstlklllfnl saflamlıyan llım' 
lideri Mustafa Nalıu Pata, bu de-
fa da Mısmn manevi lstıklUlnl te
min eden eseri başarmıt ve tarihi 
vazifesinin en mtlhlm kısmmı yap-
1111' bulunuyor. 

Bundan soma bqanlacak eser, 
Mmm yeni hayat yolunda sağlam 
adımlarla ilerletmektir. Mısır, 

ılmdlye kadar buna mini olan bir 
çok dnclrleri lmmq bulunuyor. Fa.
kat hentls kmlaeak slnelrler ele 
vardır. Bunlar memleket içindedir. 
Ve banlan lmmak, bir bayii ceu
rete IJallıdır • 

Fakat bugün llımm bafmda bıa. 
hman rleal hem Uyakat, hem Cfllla

ret salılbldlrler. 
Mıaır yeni bir lstlkı.Je dolru 

ytlrümektedlr ve m1n'affak olaca
(mda ttlphe yoktur 

8 

(fClEK 
Taassup 

- Ben Şarlo lberine artist faılı 
mam. 

- Ben senin fikrinde dt•ğlllm t 
- Yoo! Her tef ne ise amma Şar 

loya ltlru edllma Budalr lık olur!. 
- Ben Şarlo feaa artisttir demi 

yorum amma.- -
- Dlyemeabı kL. Ada 11& gWer 

ler. 
- Anladık ta111111 t Sen , ~ Şarlo

nun avukati DllllD f l Clamm ister be. 
jmmem. 7.orla dejll ya! 

- Bugttn Şarlo'ya ~ dmse a. 
im açamu Azıcık san'at fit U olan.! 
lar için bu bir cinayettir • 

- Yahut Llflaroıı blru l ha iyi 
ııeçaeıı ne olur!'!.. · 

- Ben llfımı bUlrlm. Baru terbiye 
dersi vermlye kalkma ! 

- Senin canm kavga etme · itiyor, 
galiba ! 

- Yoo! Şarlo'yu anlama.nır; adam
la kavga etmlye tenezzül etmem!_ 

- Ooo ! Sen 1§1 azıtıyorsun azizim. 
Benim de tahammWUmün bir dere -
cesl vardır • 

- E canım! TalıammW edemeaım 
ne olur!' 

- Ne olacak, terblyeslzllk ettlğlnl 
eöylemlye mecbur olurum • 

- Terbiyesiz sensin! 
- Pek fazla Deriye gidersen sana 

haddini blldlrlrlm. Sen daha bir arka. 
da§la. ••••• 

- Aman canım !Senin gibi arka
da§ olmum daha iyi ••• 

Ve bu suretle iki arkadaş bir ktl
çük ve ehemmiyetsiz miinakap yii. 
:dinden aptalca ka\•ga edip danlırla.r. 

Buna benzer vak'alar, h&dlseler 
hususi eekllde olsun, matbuat sütun • 
larm.da olsun bizde hergüıı görülen 
Şeylerdendir. Çünkü bizde (Müsama
ha) denilen ve dünyanrn medeniyet 
ve insaniyet ölçüsü olan bot gö
rüp, bqkasrnm fikrine hürmet et
mek yolunu bir türlü tuta.nuyanlar 
çoktur. 

Bunu, hakiki taauubummdaa 
dolayı yapamayız.Böylelerinlnld softa 
zihniyetidir. Softaların kabahati, ~ 
rinde ftledUderl mevzuun din ve akide 
ye alt oluşu değil, bu mevzulara ka
ra bir taassup örtüsü ~ekip onlara 
dokwuuayı JWfü adcletmMI ve b-. 
• bir aevl -amt, ve~ yola Jaa. 
llne getlrmeeldlr • 

Herhangi ba§ka bir mevzu tberln
de de ayni haleti ruhlyeyl, aynl tau
subu gösteren, mtinaka§aya taJuvn.,, 
mttı edemlyen adamla.rm softadaa 
farkı ne olabilir • 

Bir diğer kısım da, bunu, gftya mev
zuu bahsolan meseleyi ona lllşllme
slne tahammül edemlyecek kadar iyi 
kavraou§, ve ona bağlanınrş olduğuna 
harice karşı gösterip o ftkrln taraf • 
tarlarına boş görünmek için yapar. 
Bunlar da bir nevi Ulm mıdıklandır 
ve hakUd mUteusrp softalardan da 
beterdlrlN". Çtlnkti softa taassubunda 
ekseriya samhnidlr. Bu değildir .• ~ı. 
rasma göre aksini de Utlmm edebi
lir • 

itte Dlm, fen, fikir, edebiyat. si • 
yaset, 8&D'at velhasıl bütün mf'denl 
dtinyanm Uzerlıİde rahat rahat işle • 
mek istediği mevzular bu Ud nevi pa
razitin tasallutlyle flloksera vurınut 
bağa döner. Bundan o mevzular a
rar ıörllr ve mihwnaha taraftarlan 
nevmit olurlar. Taassup ve mih'&lllk 
bel& bir §eydlr. 

B. FELEK 

ANKARA HUKUK 
FAKOLTESININ ÇAYI 

Ankara, 11 (TAN) - Ankara hu
kuk Fakfilteai son sınıfı, bu akşam 

Halkevinde bir veda. çayı verdi. Çaya 

Dahiliye Vekili B. ŞUkrU Kaya, Adli 
ye Vekili B. Saraçoğlu ve birçok me
buslarla. dekan ve profesörler geldi· 
ler. Toplantı çok samimi oldu. 

Parlamentolar Türk 

Grubunda Değiımeler 
Ankara, 11 (Tan muha.birinden)

Parllmentolar 'l'Urk grupu, bugün 

Büyük Millet Meclisinde a Ahmet 
Ihsan Tokgözün reisliğinde toplan· 
dı. Millt Müdafaa Veklleti siyasi 81Üf 
te,arlığma getirilen B. Necip Alinin 
yerine Seyhan mebusu B. Naci Elde
nizi, onun yerine B. Mustafayı ve o
nun yerine de B. Mihri Bektqı inti • 
hap etti..:_ 
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l\tl.ahk~melerde 
YARIN ... ~L~K ....... 
AKfAM ~ y A a_;._ .&..:.- 811tDA 

lugiltera Krah S. M. VI. Jorj'un taç giyme mDnasebetile 8uaünkü Pl'Oıram 
IRA D YO] 

KARISINI VURMAK 
ISTIYEH SUCLU 

lngiltere kralhlının ._ • ..,. 
i H T ·ı Ş A M 1 o.- .... 2.,. = 

, l2.30 PWda Türk nıuikiat 12,50 ffa'9 • 
Kral hanedanmm hayatım ve tarihi- 1 dia ıa.o5 llıabteUf Pllk neeri7atı 14 &oao 

ni bütün zengiİııtll ve lhtlfaım ile r.:.'llf ~~ ~: Univtn1teden 
gösteren btıyUk Paramount fllmi PJWa dam aıuaw·aı ~5~= 1 

Aynca: traaa. Ber~ ve arkadafl&rı ıv,:>u .Koni .... 
DU bUuH lr .. _ - ..-ı-M bpc>r fvaıdi Jaaldı:aaa a:la7 Hauıcli ıı;mao Çil 

nyanm en ,, ... ~ ~w !k'n~ IO ~~ ve ar1cact11ıu1 ~ 
. EMiL JANNlftGS ~ o':.r-C~.=, ':::: .a1111! 

Suçluya 16Ay Ha 
pis Cezası Verildi 

Üzerine Abanmış 
ve Baqılimış I 

en IOD huırla-'·• ve btltUn dUnyada hayret ve takdirle kAl'•ılanaıı fi ~~·45 bunen !>en •• arkadalları tarafJiıdlll 
,..... - 7 1 ilrk aıuailda& •e halk ıarlu&arl' Saat .,,,. 
H A y A L ve H A K i K A T ~1·~' Orlr•tra 22,15 Ajan. •• boru ~ 

(TRA
Tn•oLUS) •ı;'_,!! erteei Pniia procramı 22,30 

------ u.ıaL ------
80

--· opera•• operet &>arsaları ıa Soa • 
JSTANBUL RADYOSUNDA 

Saluator Wrlinfl• biri, bir Wta ..,.,., Sir
lıedtlen Htubiyqe Pi• dola 6ir tramoq-

Kanımı öldürmek mek1Adile ,.,..ı!J&D lh- da Halcla ümintl• Wr pncln Ammna ,Wfla· 
rahim ieminde dört ÇG"wlu bir Jamcluracı dön le ca6cuunı, ue Y•• 4~ IHqdlnnftlr. 
:Ajırceza mahkemesinde bir Mile, d8rt q, 10 A,.U MlftalUla tla lıentlüin• ,.JaıJü:e lılilir-

Bu ütam Mat 21 Sine mumda SARAY 
Münir Nureddin 

YUNAN GECESi 
Aııkara. 11 (A.A.) - Bu 1e11e d 

nada toplaaaıı Be•kaıı matbuat 
fi koııferanamm, aldılJ kararlar 
smda Ba•kan memleketleri raayo1a • 
rmda BaJkan mWetlerinin bıırı' LUM•""'ı 
t&mtmat mıkladJyle hwıuaf pr0,rd, 

aiin bap. mahkGm olDINflm. lddlaJ& ıire fer aaoarma,tur. Saluator, m.,,._ •.tiril· in m8Vllm IODU KON 8 ER t 
81IÇUD .ebeM" tekli tudur: tllği .zaman tla flllaitlertlen Miinire "YCılanca,, l'tyatıar: no, TO, ıoo. 1~ kurut 

lbrahimiıı kanaı MeDfUNt ••lerinin kapı ve diye hakaret ettiii için tlfllUICW ilril..,,aiftir. -
pencerelerini tamir ettirmif, paruı J•tİfme- Saltanalunet Salla Oçiincü Ceza malakemai, 4 - Buglbı ve yarm -

lar tertibl -- d& vardır. 
lataııbuı l'&dyo1u .. 18 mayıa akfl. • 

mı l&at 22 den 23,~ • kadar ... 
makaata bir "Y'unaıı ıeceer,, td 
~tmJftjr. Bu u.at Al'fıııda Nqet _. 
li1 Atay'm vVec:eği bir konf..
mUte&klp bir Y'wıan muild t.,..t 

mit- Kocaımm boJDUD& wdarak: tliin 6a dnayı neficelendirrniftir. Saloato- 19 M A Y 1 S Son matinesine kadar 
- Kocacıian yuva; tenin •e çocuklarnmn- run saçlarını .ahit baltlrıfıı için kentli.ine 30 S A R A Y 

vwilecettir. 

mr. Epeyce tamir ecHldL Şimdi it bet liraya ... ltapD .,. 11 lira 80 h"lf para cacuı A ·1 A T o RK' u··n 
bldı. <>ııu da ten bana ödllnç ver de IOIU'9. ucrmifıir. Sinemasında 
ana iade ederim, demİf. •--~ J'l1m mtıaabakumm 2 net ve Bn 

NUvuille yapılan bu talebi, llrt J ~oıu toprağına ayak butıfı 

L 
mukaddem ıttndUr. tllmlerhıln IOll aeauları • 

1ıılr yumruk reddetmiı. MeDflll"9 bn- H ,...,ahz't 1000 •• ra Mllletimizln mukadderatmnı de- 2 nci. DANS DEV.Ali EDiYOR GtlallD propam MI 
4tlainl lroc88mm ayaklan dfbjnde bul- V~ fittiren bu günü tebcil için 3nctl ·PATRONUM ... KOCAM ~alk kolllerler ı 
lllut ve yalvarmıt: {) f 1 1 15,30 Pute ba claJpu laloaUr ..-f -Kocacıtmı,yapma! w•e stu··n Ja,n Ke a et e 5 o y 1 L 1 N f;ıo =-- Mafoal aı.ıı •::1tJ. ~ v U4 o liiu&'kada .u: .. ı..su:-:ı= ,,-::.~' 

.aNafm bir w cevap vermlf: 
1 

r• ...,.lerb161D HDIOld ıa,u ıtt1tsirt"·-
- JWl mesln çıkıyor ba.. Ve IOll· T hı• T A R H 1 23

,.10 lllaOI lloclera lllfonik ..,.._.., 
ra lmDduracl mçail MenfureDia dört Mahkeme Makale Müs- a ıy e Yat Klubü llaftt ........ ' 
._..._ .,.,,..,. _ _._ 118llf1ll"llln fı Filmi Türkçe olar&k huırlamyor 13,10 •Dret PJalr kOllMri 11 Pns 
.,,-- •~--· w- Taksim belediye odaCI8l Anenin Tasfiye edilen eakl BUyllbda Yat- ~- 11,11 Var10va laloD maıildll ı 
radı tlzerlne yetifen kompılar ft po- vet+eılnln Ce•ine kızı Senihayı fuhşa tefvik ettifi lddi- kltlbil .Ankara Anadolu klt1bt1 tara • r:Cı !:~,..__--:..il 
u. yaralıyı hutaneye bldınmtlar. asile iki ay evvel tevkif edilen Saba- Bir p 1 ak tından aatm almm,, ve (Anadolu mu ~rn ::r:ı1.a.so ...... ~ 
lbrahlm1 de dUkktnmda tevkif et - Lüzum Olmcrdığına hatln muhakemesine dUn de asliye bt1 Bt1yWu.da tubul) iamlle hulran 7W Jj•c'A-,r::;.: ~ 
JDiller. dördUnctı ceza mahkemesinde devam T tk•k bqmda yeniden açılmam kararlqbrb :'::s vı:.. v ..... ~-=.. 

Dl1n mahkemede Mequre de dava- Karar Vereli edilmiştir. Awkatlan, Sabahatin nak e 1 llllftır. Elld klUpte kayıtlı ••dan Zürilı ıs.ao ... &lelik ....... 
t::ı lakemleBlnde oturuyorclıL Ayalm dt kefaletle serbest bırakılmumı 18- komitece adre8leri maıam olanlara bt Operalu, .,.ıtlli' 1 

..,._ ı, .... , vardı Zabıt kltlbi ~ tzmlt, 11 (TAN Muhabl.rinden) - temigler, mahkeme bin lira kefaletle rer tezkere ile yeni klUp icln bamJa.. 17.01 ns::llOlllll'llla C-.. •ı> 
UA ter1.;ıuer • au.e,m Cahit Yalçln ve ı.t.nbul VL serbest bıraktlmUJ kararım vermiş- Ed •• ı ·ı yor ruı 20,IO ........ (Km) -:---

• 

. ...; tahlil ederek ... _,.... karan ~ Uai Muhiddin .,tlltiı-t.a daki ç1 .._.. • .ı. i . dün nan nizamnameler C(Snderilmlttir. Ad 22 R- ...,_ 
J" 3- v-·---. araam tir. Su u, parayı y&w.o.aae" çın . -·~ 

kurken ıııt:eDfUl'eDÜl pek heyecanlı ve daYalarm muhakemesine buglln de serbest 'b1rakılmıltn'· nıeleri billnmectiji lçin mektup IÖll- ~s~'l r;::. dlo CJ;f::I 
~beleoaa:lll dakiU.lar yapdıP yllaUnb 4'vam edildi MM._..wglulal"" AaUye lklDol eeu. mahkemesi, bu- derilemlyeD eAi....mla JUkl• leli- ıer1 ıs,ıo p* ~- :=t:' 
•lliıll!lleflJID&ın ~ ..... 

11
_ .... .____ avukedan 11•......,•r. "8akll Clll ım.. .;. _-t___ ~~ ..:..-. w hkçılar n d dava~ ba- be • 

vacma,oraa. __._ Jabalıktı. ~ va . • ~ o • 

tbra:btmtn tevilli tttrafım w bunun tık oıan.t 1*üulclatııMnebi 111 • S I I Qlll o~ iddia et.tiki~ lçln ıstremJıiılftin Klw.tm • ..,...il gl1D ettaU ~~~& V~,!!' 
Jma olduğu lddia.11111 Nctcsedt~ retiyle ifadeleri alman "Alqam mu. aç U arı m&Jııem,'ti.ut Cemil, pır Halit aynca llb edllecektir. Mri 20.0S Btilrret PiJ'&Jlo KoaMri ::: 

llınlıtm: ''Karun mıanm tlstthı&ı ghblh n mtlrettlplerinln lf~ •leıi KomUniatllk IUÇU ile tevkif e4Uen l'ahrl " muharrir Yusuf Ziyadan ,:::_ .. Q.~ ~,:U.V.,.-
unan kunduracı blçapm u.ttlne olamda. 8mllu "BlrUmn Para,, ma • 18 suçlu, evvelki akşam geç vakit ad- mtltetekldl bir ehll hlbre lleÇIDlştir. Sarin resitali 

dtletU de yaralandı.. cllyordu. Ba1bu- talee'ntn kimin tarafmdan yuddl. ıtyeye verilmitlerdlr. Suçlular, aulh Dilıı, bu he,.ı mahkeme ll&lonutıda Adliye Müshıanntn Dam....,....: 
ld __ nm muhtelif yen.de .,. mi- pu bilmiyorlardı. tlçüncll ceza mahkemeıaiııde IO!'IUJI. topl~ardalU'kıdayı ~ularnıetmlş ve vı:!':1s 31.'t'°an as Stokbolm 

-1-- Belediye awkatı makale mllne4.. ~kilmitler bunlardan yediai hakkm· bul noawu su,.. mUtale- DinkU Tetkllderf Pett• 

~ıddtt olqu bu idldayı Qllrllt1lyoıdu. deelnla matbaadan ge~esine ka· da tevkif karan verllmlttir. Diterlerl alarnıt eormuttur. Heyet. raporunu 
lfahkeme. suotuya eYft1l bir leD8 iki rar verilmesini istedi. Suçlular buna aerbeet bırakılmıtlardır. Yalanda mu- verdikten eoma muhakemeye devam Adliye Veklletl Siyul lıılüatepn 
""7 hapis cezam wrdl. SUçmı bıgakla hem 1mJd.n olmadığım. hem de bu ta· hakemelerine baf]anacakttr. edilecektir. Ballbaddln Yargı, dün ötfleden IODI'& 

.. amıe olm•'"" tlddet aebebl -~ Iebbı kanuna uymadığım l6yledUer. Mttddeiumumlllje plerek bir aaat ka HAV ACILIK VE 5p0R 
ta bunu artırdL Fakat mUddelumuml de makale mU... Havuz l9lemde YolMDluk Adaları Gllzellettlrnıe Cemiyeti dar Müddeiumumi Bllanet Onatla 1 Mayıs aayIBI c;ıkmıftır. Abd 

D&t çocu1un babul. karan IOğuk vectWtntn ce1biDi iıltedl. Bunun Uze. DUn ağır ceza mahkemesinde Sey- Adalan Gt1ze11ettirme cemiyetin- görtlemtıattır. Bundan eonra, Bi,lanet Hlmit; A.bfdiıı D&ver, Şakir 
:)anJıh1rJ& diDledl w IOIWllda he'9tl rine mahkeme makale mUPedcieBlnin rlaefalnin hawz işlerinde 1Ulistimal den: Onat, belediye imar mttdUrtl Ziya ve w Server Zlyanm yazılarile dt11119 

eda ptirtllmeslne ltlzum olmadığına ve ettikleri iddia olunan Şakir oğlu Ha. Kongremiz 30 'MaY!I 937 Pazar gt1- tehir mUteh&8818 Proet Ue beraber U· havacılıpıa ve TUrkkutunun pbl 
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DOnkO klamın hOIAeaeı 
D&1 ... enel Anadoladald JMIDlehtlnh &Jft

..... Jstubula ıelmlt ft TıbblJe1e glrmlt bir eme, 
Brdm. Çarıklar köJ'Unla 1ma" camarla yolanda bir 
_. lchade .... AıahMI ven. ........._ 0nan1a gö • 

rllli1tır• JMbaıa barlJlala MI ........... yobuhi&• 
konutuyor. • 
S-: 191-t-
Geao 'l'lbblJell, mektebi bir lf.lle IOan. bltlreeektL 

Bötlbl anma dlplomuou alır almu memlebtlnle 
ptl•ıek, doldıor deil, •-* Jtlstl blle ıöna1.Jea 
_. .. ,,,,.,_ d&tmetdl. o.. .. fBdr meldep ......... 
l'üıl ()udu pleıılpl l'abrl C.. Awlol* dola
... bir llllllaanlr .... ftrdL .. aabarrlrdm pim 
•ti ........ l'üıl a... -*'h• olmdüça o, mealle
.. ateehl lcllade dapr, ..., ....... cl&dblce Wclk 
...... mcaıü lltbl ....,......_ ~ ft 
..,.... at ... clolap=ü lfllıüm h' ııleıdL 

Geac l'JblJl)WI. arMu- 1G1D balan .... .,... 

Otede "GUner,,.. teyuetntn km, levgS1 n HVlmD 
GUner .. On dört yqmda bıraktığı o pek kilçtık Jm, 
flmdi on aeldzinde idi. Ve ldmblllr, daha ne kadar gtl 
sellef mif ti. 

Ve Yalmkaya .attıt1Wdlrl a1tmda yamı ıJıbahk. 
1ara çabl attıkları qınandanberl leVlflyorlarcb. 1: • 
ğer aekiz yqmda bir çocukla bet yqmd& bir Jmm 
~ qk denDtlııllll'll. dıemM onJarm an .. 
ııedenberi usanmaz, eladlmez ve ölçillmel bir aflda· 
n vardı. •• Çooalduktuı Pnt kmbla ,.ıt it ... 
olan GUnerln timdi daha lrl, daha koyu llyÜl ıw... 
rln1 görür gibi idi. (R) ı..11*u peltek 16~, at .. 
11me1er1 yanda 1ıaüu ram'llf&k w baygmlık verici 
..mı ifitiyordu. 

- Böyle deriıı cleıtıı ne 4Ut0nu,mwuıı T 
Veli daymm bu wali Erden efmıcliJl tatlı htllyata.. 

rmdan ayırdı: 
- Yok. öyle. daJdmdı 4a. 
kabecmm bu IO!'Ufund&n Wlfaa. etmek latec1l. 

-No.1-
Şöyle, çaktD'm&dan, 1lfı döne dol&fbra GUnere geti· pt.yeyi aeaız CIOkuz eenedenberi bir ıttn olsun bırak· 
rlp aoramu mıydı? Daha lkl gUnll\k yolu va.rdL Dıamıftı. 

- Veli D&yı! Mebu. Duınwwade Cebbar Efendi Mekke 
- Buyur? şertttnln &liz doetu lmif. Her yıl ona Mekkeden 
Yutkundu dudağım mırdı ve: ııurma. kına. toprak, H'DMl!l ıöııderirmlf. Sadra-
- Demek Salih ağaıile konacap? sam Tallt P ... heqt1D bir defa y\lzüntı görm.elle 
Soramadı. Soluma bir ,ey bka.nch. Veli cl&ymm rahat edenıu ve hep iflerln1 ona damfU'Ullf· ıııt:etr 

ma.Jrudmı aııJamuı ihtfmaHnden llla1dL Bunda ela salem adında pek bt1ytlk bir &bukat varmıt. devlt-
biru haklı idi. ÇUnkt1 kasabada herkea, on1an betik ~ ... para itlerbıl hep o yaparDUt, bu ifleri ferlate 
tenberi. (blrlbirinln) biliyordu. lıılemleketln l.detiydl. u;r\Aurmakta lllebuaun yardmımı rica ec!ermif. Ne 
Daha betikte iken nlpnlananlar, hattl, bir n1kAb. • kadar vezir vtbera, Bey pqa vana hepal ile can 
tan daha kuvvetli nipnlananlar o kadar çoktu kL. eli~· Prena Sait Halim Pqa Sadrazam ike~ 
Gerçi GUnerle ildsiııln henüz böyle bir rabıtalan yok. bir•'""· 
Llldn memleket bunun bir olup bittiğine lııamyor. - Pap., Pata! Demtplf. Sen bu iflerl beceremL 
Ne Bacı Zeynullah Efendi Boca. kımıı yabancıya ve yece~ çekil de yerine bizim Tallt otumın! Yok· 
rlr, ne de merhum Abbu Efendlnln Baremi Batu sa A tmıııaıı lana reyimi vermem. 
Hanım blrtcik ofluna yabancı kız alır. Soy &cletini Salt Ballın Plfa korkuaundan hemencecik istlfa 
bosmü hanedanlığa yakıfmu. Battl merhum pe • etmlt- Cok nUtuzıu, keskiıı bir mebuamUf. ll'mcbklı 
deri Abbu Eteneli ile Hacı Zeynullah Bfendl aralan earaYI lçbı4e bir tane lmlf. Ve hatta geçmumlt ki, 
,.nudalaberl teker renk oldulu halde, akrabalık me ıcaruunuıı alJl.fetlııe claveW oJmum. Bqnu btltOn 
..ı..a. Zeynullah Efendlnln, kendi teywlnl almuma nıemleketli hlliJor, btltt1ıı memleketliye bunlan 
]llQ enp1 olmam'ftı. Hele kenclilllııdell llODI'& enlftlll Zeyntlllah Efendi boca ballandıra ballandıra IÖJ • 
Din bir ele km olması Ud aileyl. Adeta bir tek ocak ıa.. ıtıyoıdu. Br4eu bile bu tafalllb memleketten a1dJlı 
Une ı•tirmlfti. Dört senedir aldJiı mektuplarduı da nıektuı>luda okumu,tu. Hattf. mektebe pmelbıe 
bunu anlıyordu. O kadar ki, GUner yazdırdığı mek· ele enlttelbıııı 'bu nUfmlu mebua yefenl yardım 
tuplarda bile leDli benli olmu,tu. Yalım b&buı u etmedi m1? l'akat o, kim blllr neden? Dört aenedlr 
buguk çetirı tablatll, çok prurlu ve çok pan. canlı ne JMbua akrabumı, ne de onun doetlarmı zlyant 
icll. Gururunun b,aflıca eebebl de. merhum bllytlk bi- etmemJtt1. Buna lOnm da ı&mtlyordu. Onun der-
raderlnln kadın tarafmdaıı akrabam mebWltu. Ve b11 dl mekteDtL O elde ecUldlkten 1e>nra atetdctık ken. 

dlalne alt bir feY· Bu, belki, biraz irBt olan pruruıa
dan dofuYordu. Ktlçl\kten beri herkenen hUrmet .,. 
ttibar rörmentn. bUyUdükten IOlll'& bu slbl JaarP 
ketleri bir IUÇ tae o. bu auça ram ldl. 

Anha 1&r11ılarak k&Jktla durunca, pnQ tıb.,.,.ıl 
yırtık huırm arumdan baktı. Çocukluğunda a.ır 
ıunda çok oynadığı Salih APnm evini tamdı. ,... 
'cat bu koca kerpiç yıtmı fimdl •kimlft ç6JaBtlf 
.Jir halde ldl. Misafir odumm tokalı ~ 
merdivenleri yamuk yumuk olmq, t1at taraf!Dcla 
abdestlik çökmtlf, teneke k~ fJr1amJf, pea
cerelerln iklalne okunmut eeld pseteler ka~ 
ince ince çieeliyen yağmur altında, arabadan atıadl
Btr lld k6ylt1 aeifrttL Salih Ağa, ak Mkalh ....... 
pencereden un.tıp aordu: 

- U,ak! Kimdir o? Bir plen mi var? 
- Evet Afal B1r etadl. 
- Buyur et! Buyur et! Çabuk . 
Genç yolcu bavulunun. değiıelbüD. 4lleı' ~ 

mn arabadan çıkanlmuma yardım eder~~ ___ , ... 
Ata da merdiven bqma p1m1f. oymyan ıramou--.: 
tutuna tutuna &fllı iniyordu. BYln ke,e.ID\le ~ 
ayaklara cıplak, parmatJ bunıund& btr puta~.,. 
kırdı: 

- TOiun! Badi bllylk Dinene ftl', ae,tver 1d, tJJI' 
Mtlr' pldl, kavrulmaıq bu kalıve J&ıdenln- _,. 

Çocuk Otül eUDln parmalml itD& IOkald .,... 
du: 
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G·· unclenk Gazete 

Çelyo Vapuru 

INGIL TERE T ARIHINDE 
Çei)'o, herhangi bir cemiyetin kü

cttk bir modeli. Birinci smıf kadife 
koltuklan, aalondakl büyük aynalan, 
..... ve ....... ~ mee•f•rlyle, 
nbat ve Jroafor meclenlyetlnbı, yük· '* bir atlmmleıll. l'oleulan, vapa. 
rua Ddaal sttverteüne inen kapalı 
merdmıale, öteki JOlealardan aynL 
...... JUbelı glivertedea aplıdald gtt
vert.eye tepedaa büıyorl&r. t)~tinctt 
mufı ~ IÖJ'mtlyorl&r • 

·, nıilizler ananere tapan 
bir millettir. Anane 

AY•İnde dirilerin &lülerle ve 
henüz dotnuYanlarl~ birle.
tiklerine inanırlar. lnailizlerin 
Krallık müeue1e1ine batlanb
lan bu ananepereatliiin en 
canlı izlerinden biridir. Kral-
lann taçlanma merasiminde, 
ıözetilen &detler, harfi harfi· 
ne tatbik olunan ve yqablan 
ananeler aay•inde. bu,ünıldi 
lnıilizlerin en Mki lncilizliie 
bailılıjmı kutladıiına inanıl
maktadır. 

Taçlanma bldlaeei lleVinç velli
leal tefldl etmekle beraber İngilte. 
re tarihinde hep böyle Olm&mıJ, ve 
birçok taçlanmalar kanlı hldile
ler araamda vuku bulmUftur. Bun. 
l&nn en mt1thifi Fatih·Vilyam adi. 
m tqıyan kra1m taç giymesi IU'L 

ıında vuku bulmu,tur. Ha1ia bir 
Normandiyalı olan Vilyam, Lon· 
draya taarruz etmif, SaUonlan 
kınp geçirmif ve bir fatih heybetL 
le Londrada İngiliz tacını giymek 
lstemitti. lngilterede eelddenberi 
ldet, Kanterburi bqmetrepollti • 
nin krallık tacını, kralm bqma 
koymuıdır. Fakat Fatih Vllyamm 
muasırı olan bqmetrepolit, tacı 
mU.tevll kralm ba,ma koymak ta
tememif, on un yerine York metre. 
politi bu vazifeyi llzerine alarak 
tacı fatihin ba,ma' yerle9tirmifti. 

lngillzlerin ldeti, taç kralm ba· 
tın• konur konmaz tezahürat yap 
mak, alkıf tutmak ve balmP ça
flrma.ktl. Bu defa da böyle yapım' 

l.ı lar, fakat Fatih Vilyamm muha. 
' " .. , a • • • tısıan bu hareketi bir kıyam aana-
~ '.J~"; ;- -- .... _., ____ , ~..,. ı ..- tak Ar•lrd~.~~m1-91ibl hal. 

'l'lcaıhı,,.._beit ··· km uzerıne-nucum etmifler, ve or 
lf.n.~ v 1-1to1aaa yapyuı taııtı kana bqyadıktan aonra bin 
IQ ~ ~Nureddin, orada sorlukla teskin edilmı,ıerdi! 
~ --..rur. X.dlslnce bal. 

:S ~ baalt bir pfyee ha- K orku ve kan lekeleri içinde 
)' b-. ~ t.emen kolu vurtut- yapılan bir taçlanma da AL 
rnfıtJ 0~ '-hneye koydurmUf. PL lan Yt1rekli Unvanlyle maruf olan 
llıt~"" \'e- !M!h!:-t aeyre gelenler, Birinci Rifard& aittir. Rlp.r, baha,. 

'ık lllka &a ~k olnunut 111- ımm 1189 da vefatı lll'UDlda Fra.n. 
O ~ ya... IÖSf.ermemJt. Ada bulunuyordu. Rltardm tetviç 

ti ...... ~ ,... dUtünmt1t: meraaimt ayni aenentn 3 Eyim 
~tlg, ~ ıelnılyona, bls halka gtınt1 yapılacaktı. Tam meraairn 
~ Öltlıe11ıa mraıımda bir yarasa kilise içindeki 
.._ il, te.n.u de tehre indiği bir pazar kovuğundan çıkarak Kralın ba,ı 
-... ile ~unu almış. Davul zur- üzerinde dönmilf ve bu hldiae btl .. 
~~ dolatarak halka pa.. yük bir heyecan uyandınmJ, daht. 
ile, """lllf. \'e 0Yan O)'llMacajl illa IOnra kralın westmtııJater holt1Jı. 
~ '"'taa leltp l*Zann orta yerin • de verdiği ziyafet eanumda bir 
ohaa:....~ ~ lalıneeı. bir tekilde, arbede kopmu,, ve buna meruı. 
~ ~ ......:.. 01D&r ıtbl, plyeel me iftirakten menolunan YahudL 
lh.... lba-:.."-.:-1 ittir. BUtUn puar lerin merulm uJıa11Da IOkulrna. 
-..,, ~itini gllettnU blnk. lan ubebiyet verm!fti. Yahudile. 
;::' ~ leJ'l'e gelmJt.. Raik re kll'fl 4'vvel& yumruk. daha aon .. 
11 8tlc ili, lıaebo~' okadar allat ra sopa ve tat kullanılmı,U. bir 

b....._ "lr ~._Raocevt bu temallle. çok Yahudiler ayaklar altında eaU 
b~ ld~ .... 119 lllecbur olnmf,. mi, ve dayak yiye yiye ölmUt

cı-.-=-- hıı-~ ıne.eıe.ı .::~ ~ bhl-- • lerdi. 
tı...~ °"1a ~ ounek, halka gl • Bütün fehirde Kralm Yahu~e-
~ • etmenin yohmu re k&llı bu 9ekilde hareket ıçin 
~ ~ ~ emir verdilt IÖylenditinden Yahu-
""-~ ~ kalcbırça, onan bize diler evlerine mtmmıflar• fakat bu 
' ' hrlda 5)e •Uftffalayetl • aef er bunlarm evlerine atet Veril· 

' bhnıy. mabk8m • mif, teiırin öteberlalnde yangmlt.r 

s,~ . . . kopmu, ve çok geçmeden ,eııır. 
,QL- ,enlik ve 1evlnç uJıaaı delfl, fakat 
"" lllQ+ln Fayda11 iatillya utramı• ve harap edUmif 

' ~ele dtlnya h&clllelerf bir belde halin1 almıfb. 
tıt,..; - da • 
-~ \'e dep, ot.ellerde, • ngllls tarihinin en halin tag 
~ clfl\tleH~llarda hallediliyor. 1 giyme blcUHlertnden birt 
~-~ ~ slyui &damlan de Kral Uçt1nct1 HenrY'ye aittir. 
...;._~ '::,.tte hareket halbıdedlr. Yeni Kral dokus yqmda l.cli. Ölen 
lı~ lllla hhc:._~e Nazın bUe kib Kral Kött1john'un devrinde mentle. 
~ 'efb.a~-::...._ ket parçal•nm11 ve anartl içinde 
~"'1'111 eald mevki ve e- yüzmtlftt1. Kral. en köttl hayatı 
~ ı.._:::-.cb. Btlyttk itleri aUrUyor, memleketi ıult1m ve it--
~ ~ •e kabbıe reWerl kence içinde yaptıyordb. Nihayet 

llattıa:;,.~ drtQ>or1ar. İngiltere bir Franm ordwıunun 
ti ~ a~ 'l'tlridye arumclald iatilbma uframıftl. Yeni çocuk 
~ ~ bert hanec1Uemec11 • Kralm etrafındaki lnglllsler, tac
"- ~ ...... ~ kaldıfı halde, ı.. lanma merulmi ile vakit k&ybet
"Ob...... ~ .::::~ti ve Jl'ru mek t.temlyorlardı. Zaten kralın 
.._.-~ Yle dotrudu tacı da kaybolmuftu. Bu ytlzden 
~ iki &ebneeı havayw der. altından bir file ile iktifa edilecek. 
~l'd~ ahi lllenılek,t111 dttn,.a tL Nihayet, plakopolllard&n biri bu 
~--.._ ~ktr :vlJeclen gördüklerl tlleyi kralm bafma koymu, ve 
-..~·. tllloann devanıma Kral Uçiincü Henry, bu kadarcık 
~ e~ 11 merasimle taç giymltti • 
ta ~ti, hiç blJ1e utur!u batlı • Kraliçe Elizabetin taç gi~e 

bal'lrla •etı!!.:e Yok, Londra- merasimi de kayde değer. Elıza-
VeJ'ecektfr. ıbet, çok tehlikeli bir devrede tah· 

·KAN L-1 
dan IOnr& sittlm. Saat doru bu· 
çukta Lortlar Kamaruma ılrdl
ğim koatüm içinde idim. Saat on. 
da ..ıtanat arabuma bindim. Gt1· 
zel bir gtındü. ömrümde böyle bir 
kalabalık görmemlftim ... Halk ten 
di ve bana kll'fl en ytlklek l&da
kati göstermekte idi. Böyle bir mil TETVIC 

FACIALARI 
• Jetin Krallçeal olmaktan duydu
ğv.m hb ve tttlhan tarif edemem. 
Arama herhangi bir kimaelıtn e. 
zilmeai ihtimalini dü9tlnUyor. ve 
üzülüyordum. Kult.klan aa.fırlq. 
tıracak alkışlar araaında mabede 
vardım. Saat on hlr buçuktu. Ev
veli. giyinme oduma girdim. Ete
ğimi kaldıracak sekiz kişi burada 
bekliyorlardı. 

• bdacl ımu:tm ldlA mtltevazl ye. 
mek laloınu, mat.avauıt kazan~ kU· 
ollk bir enutlrlnn evine bendyor. 
LWm namma blg bir ıteY- KUJD8§ 
clötell kttçllk ıl&lonuna ancak yedi 
selds kiti eılablllr. Otekner, sabah -
tan akşama kadar güvertede tur 
yapsmlar. Hava, 10ğuk, rtizgi.rlı olur. 
1&, yemek aalonuncla otursunlar .. Ya-
11 yumak latiyenler de bu gürültü 
arasmda yuablllrler. İkinci swfm 
yolculan, apjldan yukarıya, birinci 

ta oturmuştu. Dini ihtilaflar ve 
mücadeleler memleketi parçala· 
DUftı. Elizabet 1559 senesinin 15 
Sonkinun günü tetviç olunmuştu. 
Herkes, bir kadının tahta geçme. 
8inden pek hOfllUt değildi ÇUnkU 
bir kadmm tehlikelerle uğrapcak 
kuvvette olacağına inanamıyordu. 
Halbuki Eliabet btlttln bu tahmin 
leri bop çık&nlllf ve İngillz tari
hinde f&Dlı bir devir açDUJtır. 

• 
1 nıtJtere tarihinde bir kaç de-

fa taç giyen hükümdarlar 
vardır. l'atih Vilyam hem Win· 
çeater, hem Weatmlniaterde birer 
defa taç giymişti. AslJlll Yürekli 
IUşar ile Üçüncü Hanri de iki de. 
fa tetviç olunmuşlardır. Kral İkin· 
el Şarl ile yirmi yqmda iken ls
koçyada taç glymif, daha sonra 
dU,manlan tarafından ıUrWerek 
dokUI sene bet paruız bir halde 
ıeztp dolqtıktan aonra Weatmi· 
nlaterde taç giymie ve bu morulm 
fevklllde lht!pmiyle göze çarp. 
mı,tl. Hayatının dokuz yılinı yok• 
•ulluk içinde geçirdik~ aonra 
ealtanata kavu,an bu kral ldmbl
~· tacı tekrar benimaediğl ıaman 
neler dUtt1nmtt9, neler hluetmlfti. 

Kral İkinci Şarl tetvicl mum· 
da taç çalmm11 olduğu için yeni 
bir taç imaline ıtızum hluolun • 
mut IÜratla yapılmıt, Londra ku· 
leeinde de tefhir edllmifti. Fakat 
on sene geçmeden bir ct1mhuri· 
yetçt bu tacı da çalmıya te,ebblla 
ettt. Thomu Blood adım tafIY&n 
bu adam papaz kılığma girerek ku. 
leyi ziyaret etmıe ve tacı muhafaza 
edenlerin itimadını kazanacak bir 
tavır alnuetı. 

B1ood bir mlldd"t IODI'& 
akrabaamdan birini muhafızm la. 
sryla evlendiriyormu9 gibi hareket 
ederek gllnün birinde bu akraba
amı birlikte getlrm.if, bunların iki
si, tacın muhafızını alaşağı etmiş; 
ve tacı alıp savuşmak istemişler· 
di. Fakat tam bu ıı:rada muhafı· 

zın, hiç te beklenllmiyen oğlu gel
diği ve bağırdığı için tacı alıp ka
çan hırsızlar takip edilerek yaka
lanmı,lar, fakat Kral bu adamları 
affederek maiyetine almıştı. 

O n dokuz yaşında genç bir kız 
olduğu halde İngiltere tacı

nı başına geçiren Kraliçe Viktor
ya, tac giyme günü hakkında not 
defterine şunları yazmıştır: 

"Parkta atılan toplar üzerine 
ıabah saat dörtte uyandım. Gü
rültü ve müzik yüzünden tekrar 
uyuyamadım. Saat yedide yata
ğımdan çıktım. İyiydim. Park ta
rafına baktığım zaman müthiş bir 
kalabalığın her tarafı doldurduğu
nu gördüm. KüçUk bir kahvaltı-

H epsi de bir örnekte yapılan güverteye yan gözle, Uçttnct1 smıfm 
gümilş işlemeli beyaz elbi. güvertesine, gururla bakıyorlar. 

seler giymişlerdi. Hepsi de güller • 
taşıyordu. Burada koıstilmil giy- t)çttnctt IDUf, •Utttn yatı, ikinci 
dikten sonra bu gilsel genç kadın- kaymajl alınchktall 10nra, güğümün 
larla birlikte giyinme odasından dibinde kalan sulu süt gibi. Vçünctl 
çıktım ve meruim başladı. Man- &mıfm k&pmmdaa girdiğiniz 7A.llUUI, 

zara muhte,emdl Bir tarafta. yerden bet alt.ı kant yilbek demir 
Lordlar, diğer tarafta zevceleri kerevetin üzerine l!l@rllmlş kahpsıs 
duruyordu. Milli Marş terennüm yorganla, yığılmış denkler, balar ten
edilirken mihrabın yanındaki cenıler arasında esvaplariyle 11erll • 
mahsureye girdim. BaşınıJan elmas mJş üçüncü sınıf yolculan görürsü • 
lı fileyi çıkardım ve batı açık ola- nüz. Soğuktan Uşttmemek ifln yor • 
rak çıktım. Benl San Edvardın ganlara, paltolara sanlmrşlar, blrlblr. 
sandalyeıine oturttular ve en ni- terinin nefeslerini yutarak yatıyor • 
hayet tacı bafuna geçirdiler. Ayni tar. 
zamanda Lordlar ile zevceleri de Çocuklan bağırıyor, üşüyorlar. Ka. 
kendi taçlarmı başlarına geçınniş dmlar onları susturmak için daha 
bulunuyordu. Daha sonra biat me- ytiksek bağmyorlar. 
düşüp yuvarlandı ; fakat bir yeri Uçttncti ıımfın dar koridorunu geç. 

bu merasim esnasında buamakla. tikçe Ud taraftaki odalardan, mutfalı 
n çıkarken, ihtiyarlık yüzünden tan gelen pis kokular, boya kokulan 
düşüp yuvarlandı fakat bir yeri gaz kokulan .. A~ denizin ortumdt 
incinmedi. Kalktıktan sonra tek- temiz havanın içinde. rahatsız ve kor 
rar basamakları çıkmıya te,ebbüa for medeniyetinin plsllğl, sefaleti yU. 
etti. Ben tekrar dilfmealııe mani ztinttze ~r • 
olmak için kalktım , basamak~ann e 
ucuna kadar ge erek LOi'da yaraüil '--ç;.70 n.paru, berlıuagl bir eemf • 
ettim. Daha sonra alay bafladı. Ta· yetin ldlollk bir modell.. Hayatta bL 
cım başımda, saltanat uuı sağ, rtncl sınıfta seyahat ederken de böy· 
saltanat topuzu sol elimde olduğu le bfrlncl güverteden qajı tepeden, 
halde, mabedin içinde yürUdilm. ikinciden ttçtlncöye biraz gururla b&. 
Her taraftan alkış koptu. Gide gt. kanz. Teknik medeniyetin demir ke
de tekrar giyinme oduma girdim revet üzerinde çıplak yatırdığı mah • 
ve burada bir saat kadar bekle.. lilklar da, yukardakllere kin ve gizli 
dlm. Başplskopoe mera.sim ettnL bir mt.ırapla bakarlar .. Bütün Avrupa 
sında u.ltanat yllzU~U yanht cemiyetleri Çelyo vapurunun yolca.. 
bir parmağa ıoktuğu ıçm sonrala- lan gibi güvertelerden birlblrlerlne 
n bu yüzüğü çıkarm~ hususun~ bakıyor • ADSIZ YAZICI 
büyük müşkülata ugradım ve bır 
hayli acı çektim. Saat ~ört buçu- Gaz Kursları 
ğa doğru arabama girclinı. Taç ba-
,ımda, asa ve topuz eııerimde idi: Çalıcmıya Bacladı 
Kalabalık büabUtUn artmıt gibı S S 

Ha va harplerinde zehirli gazlerdea 
korunmasını halka öğretmek için mül 
blkatta kurslar açılinJ§tır. Bu kura
lar üstUste beşer gUa sürecek ve hal
ka lAzım gelen şeyler öğretilecektir. 
Mülhakat kursları bir muallim tara
fından sıra ile ve birer birer dolaşıla
rak idare edilmektedir. Istanbul hal-

idi. Hararet, heyecan, sadakat his 
leri beni son derece mUtehusis et 
ırue'u. Bugünü hayatın en pnlı gü
nü olarak anacağım ve iftihar e
deceğim. Altıya doğru sar ııa 
vardım ve yorgun değildim . ., 

Kraliçe Vic!toryanm anlattrk!~rı 
bu defa da tekenilr edecek. Fakat 
hiç şüphe yok ki kalabalık daha kı için açılacak kurslar bu ay sonun. 
büyük, merasime iftirak edenler da çalı§ıruya başlıyacaktır . 
daha çok olacak, ihtifam gözleri 
daha çok kam&Jtıracaktır. Sokakta Baygın 

ı---

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Bulunan KadJn 

Evvelki gece Uslrlldarda Solaksl • 
nan mahallesinde bir kadının aoka1r 
ortumda baygm bir halde yattıfı gö. 
rWmU§, pollae malftmat v~:!.!mi'j~ir. 

Belediye doktorunun lllzum gölt~ 
meal tlserine kadm derhal Haydarp&-
1& NUmune hastanesine kaldınlmıt. 

takat orada ölınüftUr. Tahkikata de. 
vam edilmektedir. 

Liselerde Yü klü Program 
Liseli okuyucularımızdan Mehmet, Kalkmı9 olsak ta tebeflr tutmumı 

L. F. K ve Solmaz imzalarile yazılı • bilemiyeceğiz galiba... Çtlnktl, allf • 
yor: madık ve muallimin kontrolü altında 

"-Birinci devre smavlan öğret • bir dera yoklamuı yapmadık. Bin~ 
menlerin iateğile neticelendi. İkinci enaleyh, mualllmlerimizln blzlm hak 
sınavların ıorulan Maarif Veklletin- kımızdald kanaatleri, yalms imtihan dan teıblt olunabilir kanaatlndeyta. 
den geleceği anlaşılınca öğretmenler klğıtlarmdaki vaziyetimiz olacak • Birinci imtihanda 2, ikinci imtihan 
biç durmadan ders vermiye başladı- tır. Mualllmlerimlzin llkaydt ıöater da da 3 numara alan talebe, bir mu· 
lar. Bunun sebebi, kendilerine veri • mit olduğunu söylemek ı.temiyorua. allim nuarmda çok tenbel bir talebe 
len programı biran evvel bitirebilmek Bilakis onlar, canla hafla durmadan dir. Bu talebe, eene sonunda vasatiyl 
ve gelecek sorular içinde okunulma • çallftılar. Böyle olduğu halde, bir çaiıımıyan yahut, çalıpmıyan bir 
mış bahis bırakmamaktı. tUrlü bitmiyen bu derslerilı ardı ar- doldurmak için 9 numara almalıdır 

Binaenaleyh hiç müzakere etme • kası gelmiyor. Kabahat muallimde kf lmlf terfi edebilsin. Bu da çok de
den ve talebenin vaziyetini bilmeden, değil , programdadır. Dersler o kadar fa olduğu glbt, lmklnsızdır. Bir sene 
harıl harıl dersler verildi. Nihayet afır ve yüklüdür ki. ara. aıra mllzake çalıtmıyan yahut. çalışarruyanbir 
ikinci smavlar dabitti. Şimqi ise fa - re ve yoklama yapmıya lmkln yok • genç, bir ayda bu kadar yüklü bir 
sılasız yine programı bitirmek için tur. ÇUnkU. program bitirilemez. derse nuı1 çahfır! Ve muallim bu 
durmadan dera verilmektedir. Bundan bafka, Maarif Veklleti .. kadar yüklü bir program karfwnda 

Böyle ıt1ratle. kontrolll~ verilen nin huırlıyarak mekteplere (Önder tenbel bildiği bir talebeye nuıl nu • 
dersler, tam mi.naaile yapdamıyor. diği iki ıualle bir talebenin çalıfma mara verebilir? 
Herkes talebelik hayatını bilir. Mut- derecesinin takibi mümkün değildir. Bundan sonra ımıavlann daha pra 
laka bir zorluk altında bulunmalıdır Bu yüzden talebenin vasiyet ve me • tik ve ite elverifli tekilde yapdma111 
ki, talebe çalif8ID. l&isi hakkile takdir edilemiyor. talebenin de, muallimin de iyiliğine 

Bir lisede okuyoruz. Şimdiye kadar Sualler birkaç tane olaa, talebenin olacaktır. Maarif Veklletinin nazarı 
hiçbir dersten tahtaya kalkmadık. bilglal daha çabuk ve kolay bir yol. dikkatini celbetmenizi diliyoruz.,, 
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1 takımındaki eski yerinl alacağı 

i 
bildirilen meşhur Alek Cems (x) 
tekaüde ~ekileceği sıralarda yap. 

: tığı bir maçta kaleci ve müdafi 
1 
5 arasından delı,etli bir hücumla 
f bir kafa golü atıyor • 

MEŞHUR OBERLE DiYOR Ki 

Bugünkü Gençler 
Fut bolü Daha 

Fenni Oynuyorlar 
Galatasarayın bomba fütlü Oberleaini Türk futbol tarihinde 

unutmak kabil değildir. Otuz metreden dayandığı •ütlerle, kale
cilerle beraber topu ağlara takan büyük Oberle hala aramızdadır. 

Galatasarayda oynadıktan sonra Alman Milli takımının mühim 
maçlarında demir tütlerini Avrupalılara da göstennİf olan Ober. 
le, Türkiyeye döndükten sonra bir zamanlar Galataaarayın futbol 
umumi kaptanlığını yapb. 

Hala futbol sahalarında bugünün 

futbolcularını dikkatle takip edecek Günec Klu."bu"" 
bir sevgi ile futbola bağlı kalan bUyUk ~ 
Oberleye gençlik şırıngası anketimi-
zi anıattık ve fikirlerini 80rduk. Birinci Oldu 

Gariptir ki, ekseri eskiler yenilerin 

oilşük bir futbol oynadıklarını söyle
dikleri halde Oberle aksine kanidir. 

Kalecileri şütlerile deviren bu unu
tulmaz oyuncunun fikirlerini aşağıya 
naklediyoruz: 
"- Ben bugUnkU gençlerin bizim 

en parlak devirlerimizden daha fennt 
bir oyun sistemi takip ettiklerine ka 
niim. Biz, ferdi ve beden kabiliyeti 
baknnlarmdan bugilnkülerden daha 
iyi idik. Fakat takım oyununv pek ip 
tidai bir şekilde tatbik ederdik. Size 
belki tuhaf gelecektir; bugilnkü oyun 
sertlik itibarlle de bizim oyunlardan 
daha serttir. Bizler, prjlı oynardık. 
Lakin bugUnkü kadar kıncı oynamaz 
dık. Şimdiki oyun tarzı içinde bizim 
zamanımıztn iri futbolcuları da epey 
hırpalanırlardı zannındayım. 

Bizim tatbik ettiğimiz şekil fut'Qo.. 
lün hariçten seyrinde fazla koşan ve 

yorulan bir hali vardı. Amma hakikat 
te bugilnkU asrl takını oyunundaki sü 
rat olmadığından şimdiki gençler ka· 
dar mukavemete ihtiyacımız da yok
tu. 

Ben, §lmdiki gençlerde bize naza
ran bir eksik tarafı görüyorum: 

Bizler klüplerimize ailelerimiz gibi 
bağlı idik. Arkadaşlık ve biribirimlze 

olan dostluk hislerimiz her türlU kü
çük kıskançlıklardan bizleri menetti· 
ğinden umumt enerjimiz fazla idi. 
KlUplerimizi aile ocağımız gibi telak
ki edişimiz takımlara alınmak ve 

Son haftalar zarfında güreş f ede
rasyonunun nehreti altmda yapılan 
.ecrtıbestz gttnwçner ııraamaakı mü
sabaka neticeleri bazı itirazlar ~n 
den ilin edilemeınişti. 

Gilreş federasy'lnu bu itirazlan tet. 
kik ederek derece alanlarm kati i
simlerini tesbit etmiştir. Müsabaka
larda birincilere Uç, ikincilere iki, il· 
çilncUlere de bir puvan verildiğine gö 

re Güneş klübü 19 puvanla birinci ol. 

muş ve mevut kupayı kazanmıştır. 
Kasımpaşa 15 puvanla ikinci olınuş

tur. 

Biniciler için 

Kabul Resmi 
Paris, 11 (TAN) - Dün gece Pa

riste Vendome salonunda binicilik 
mUsabakalanna iştirak için dünyanın 
dört bucağından gelen subaylar şere
fine bir kabul resmi yapılmış ve bun-

da Tilrk binicileri de hazır bulunmuş. 

!ardır. 

Konya.daki Maç 

Konya sıhhat müdürlüğü. fntbol 
maçı seyrederken parmaklıkların 
yıkılması neticesinde yara alanların 
memleket hastanesinde tedavi gör. 
dilklerini, bunların içinde ölen ve 
bacağı kesilen kimse bulunmadığını 
bildirmektedir. 

muhtelif merhalelerde yetişmek ili· ---=---=-==---=---
ya ve bir Isparta gelmiş olsaydı, mut-

barile de tam bir evin içi hiBSini ve- laka büyük farklarla yenilirdik. Hal-

rirdi. buki bizden sonra yetişenler o meş-
Işte bizim klüplerlmize merbutiye- bur taknnlar önünde birer kere de 

timiz böyle idi. Vakıa bugünkü hayat olsa, iyi neticeler almışlardır. 
şartlan içinde, bizim devrimizde ol- Hulasa olarak şöyle bir neticeye 
duğu kadar amatör heyecanını de- varıyorum: 

vamettirmek kabil değildir. Fakat hiç Yeni futbol eskilerden daha milt~
olmazsa gençler, ağabeylerinin yan kamil, daha fenni ve daha seri bir 

hallerinde olsalar... futboldUr. Şınngalaşmış eskilerle ye-
Bana kalırsa, TUrk futbolüniln en niler karşılaşsaydı, TUrk futbolUnUn 

iyi zamanlan 1929 • 930 devirleridir. yükseldiği devir olarak yukarda söy
Bir de Galatasaraym muallim Han- lediğim tarihlerdeki takımlar ga.libi

terle çalıştırıldığı devirlerdeki çocuk- yeti elde ederlerdi. 
lar ki, bugUn ihtiyardırla.r. o takım· BugUnkU çocuklar, klliplerlne aile
larla bizim zamannmzın takımları leri gibi bağlanabildikleri ve ilzerlerl 
karşıla§mış olsaydı, epey farklarla ne aldıklan vazifelerin mesuliyetini 
yenerlerdi bizleri... bizim yan ·dereoemizde hissettikleri 

Bizim takımımızda Avrupanm yUk gün, esasen bizden daha fenni bir şe. 
selmiş futbolculan sahalarımıza gel- kilde oynamakta oldu.klan futbolde şı 
mezlerdi. Yalnız Kadıköy çayırında nngalaşınış eskileri de mühim fa.rk
•um.e.t' .att.Jrdlğımız sıralarda bir Slav !arla yenebilirler.,, 

........................ .._.._ ........ _____ , 

1 ürkıqe · 
Golf 

Birinciliği 
Golf, dünyanın her tarafm

da çok ilerl gittiği halde bizde 
Ma..lak yolıındaki golf saha-

1 

smda oyıuyan küçük bir ecne. . 
bi muhiti i~inde kalmıştır. 

Ankarada blr golf Ciahası ı 
• tertibi hakkında yapılan h't- • 
• zırlıklar henüz kat'i blr 88.f. f 

haya girmemiştir. 1 
9 Mayıs günü Maslakta f 

Türkiyenln 86 delik üzerinden 
golf şampiyonluğu ya.pılıruş. i 
tır. f 

B. Godfrey Giraud lle 18 1 
deliği 79, ikinci 18 deliği 82 1 
\'ll~ta aşan birinci gelmiş : 

1 ve Blok de Saumarer kupa- ı 

!limı kazanmıştır. İ 
Times gazetesi muhabiri 

B. Kemich 86 deliği 168 vu
rusta ikmal ederek ikinci, B. 
H. Glra.ud 174 vuruşla üçün
cü, B. Calrness 178 vuruşla 
dördüncü gelmlşlerdlr. 

Cambell kupası için yapı
lan manialı mfüıabakada Ti- i 
mes muhabiri (168-12) ve B. İ 
Rob~on (186 - 80) şar sayı j 
lle yani safi olarak her ikisi i 
156 sayı ile berabere kalmış. i 
tardır • 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•"• 'I 

Olimpiyat 
Müsabakaları 

Haziranda Varşovada toplanacak 
olan Olimpiyat kongresine yeni bir 
teklif yapılacaktır. Bu teklif olimpi
yat oyunlarına iştirak edeceklerin 
miktannı azaltmıya dairdir. 

Bu teklifle milletlerin olimpiyat -
lardaki her müsabakada yalnız bir 
sporcu ile temsil edilmeleri istenmek 
tedir. 

1940 da Tokio'da yapılacak olan 
12 nci olimpıyat oyunlan Ol'ganızas-

yon komitesi reisi Prens Fokumkova
ya olimpiyatlara iştirak etmek için 
milracaatlet' başlamıştır. 

Güneş Takımı 

Ankaraya Gidiyor 
Bu hafta cumartesi ve pazar günle 

ri Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile 
Ankarada iki millt küme maçı yapa
cak olan Güneş futbolculan 18 kişilik 
bir kafile halinde bu sabah Toros eks 
presile Ankara ya gidiyorlar. 

Ayni günlerde lzmirde Uçok ve 
Doğanspor klüplerile milli küme mBÇ· 

lannı yapacak olan Fenerbah<;eliler 
de bu akşam Izmire hareket edecek
lerdir. 

Avrupa Basketbol 
Şampiyonluğu 

Sekiz milletin iştirak attiğt basket
bol Avrupa şampiyonası beş gün üst 
üste yapılan müsabakalarla nihayete 
erıniştir. Finale kalmış olan Litvan
ya, ltalyayı on bir, dokuza karşı yir
mi dört, yirmi üç sayı ile yenerek Av 
rupa şampiyonu olmuştur. UçüncülUk 
için Fransa ile Lehistan arasında ya
pılan karşılaşmayı Fransızlar kaıa -
narak UçüncU olmuşlardır. 

Paris Sergisi ve 
Almanlar 

Paris ser~si münasebetile tertip e
dilmiş olan futbol turnuvasına Çekle
rin Slavya takımı ile Çekoslovakyayı 
temsil etmiye karar verdiklerini ge • 
çenlerde bildirmiştik. Bu sefer de i
kinci olarak Almanya böyle bir karar 
almış ve kupa şampiyonu olan La.ip
zlg takımına bu turnuvada Almanya
yı temsile salahiyet vermiştir. 

Antalyada Bisiklet 
Müsabakaları 

Antalya, (TAN) - Antalyada ye
di haftalık bisiklet seri müsabakala · 
rmda 70 kilometrelik mesafeyi iki 
saat on üç dakikada kateden Akde
niz spor klübilnden Süleyman birinci 
ve Mahir ikinci e-elmislerdir. 

XAn - --

Bugün Kral Jorj'a tacı g·ydire
cek olan Kentrbori bClf piakopo .. u 

U' • ~ • 937 - --;::; 

KRAL JORJ 
TAC GiYERKEN 

Jori, taç gi,vdikten ıonra .•• 

• Taç, kılıç, cua ve diğer Kral eıy<Uı 

Kral arabcuını çekecek olan fivgarlar incili ve gümü,lü 
takımlar içinde ••• 

Merasime i1tirak eJece.k a.J; 
de kadınlar böyle taç gıyec• 

~'iti' 
Mercuimde bulunacak otafl bi~ 
di.ıan mümeHillerindefl 
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BALKAN TRABLUS VE 
HARPLERiNiN 

. B ir mUddet sonra zırhlı "Asa. 
rı Tevfik,, süvariliğine ta

yin edildim. Donanma ile birli!tte 
harp harekatına iştirak etmek ü
zere Çanakkalenin Nara limanın
da bulunuyordum. İtalyan filosu 
o günlerde, taliini Boğaz önü~de 
tecrübe etmiye kalkışmıştı. Fakat, 
Kumkale istihklmiannı, üç saat 
kadar devamlı bir surette bombar. 
dıman ettiği halde, bütün elde et
tiği kazanç, iki askerimizi hafifçe 
yaralamak ve üç katırımızı öldür
mekten ileri geçemedi. Halbuki, 
Kumkale ve Çanakkalenin diğer 
istihkamlan, o tarihte müdafaa 
vasıtaları son derece iptidai bir ta. 
k.ım taş ve toprak yığınlarından 

Y Uz atmosfer 
tazyikle işle
m iye hazır

lanan ezber
cilik makine

leri 

JNıVERSiTEDEN 
RÖPORTAJLAR · 

E iki Yavuz aUvarlııi ŞUkıil Pa 
la, anlattı: 

t - O taribıerde zırhlı Muiniza.
er'iıl aUvarJai idim. Vazifem. Si. 
:: A.ciUı merkez olmak üzere 

denız Adala.r.ınm asayişini ko
~ ve kaçakçılıkla mücadele 
bnı.!~ Siaam adumda, Osmanlı 
ırı:ıunetınin adamı olarak tanın-
--, bir "Be K ., ,,

14 
y,, vardı: opan. 

•-~afer., in Siaamda bulun. 
ti--uı, Kopari Bey, şahsi emniye
d ~dan da faydalı buluyor
d~ Çlin~u. beyin Rumlar araaında 
~an çoktu. · 

s iyaat Ufuk, karanmya b&flL 
leriıı ını,tı. İtalyanın, Trablus ü
kuc de beslediği emelleri tahak
du ettinnek Uzere tertibat aldığı 
bir Yullllakta idL Bununla beraber, 
s~VUze ihtimal verilmiyordu. 

)e ,;:'da iken, bir sabah, gemi. 
'J.'..,1 ____ U bir telgraf getirdiler . 

-;:6caı:ta •u haber vardı: 
lca; İtalya hUk\imeti harp ilin etti. 
~eden tedbirleri alarak hemen 

'hareket ediniz!,, 
l&at. e, Çekilişinden ancak 17 
den '°llra gelen bu telgrafın ne
&ııl dolayı bu kadar geciktiğini 
88.lttıya Vakit yoktu. 
~ 1-ından ayrılmak Uzere, ge
Ge e derbaı vira demir ettirdim. 
Çot 1fli zabitlerinden bir kısmının 
11..~ Çocukları da Siaamda idiler. 
~dada bırakmayı doğru 
dıQı. Kendilerini gemiye aL 

'f Ola çıkmak Uzere idik ki, 
'- lkinct bir fifre getirdiler. 
~ ~. Beyruttan kalkan 

~~~ı!-1= 
1 ;anım bu ı,te-

llaıı-~ fU : Şayet, do. 
~ Yolda rutlıyacak olur 
~il IÜratle Çanakkale Boğa
decektt 1çerı girmelerini tavsiye e-

'1' 111. 
doı llJl bu Birada, adada bir pyia 
~ ~a başladı: İtalyan filosu, 
ıı"'ı-aı körf ezl ağzına gelmiş, ma • 

Bir a.r Yapıyordu. 
hl! dakika bile gecikmeden der
ltzoı Yola çıktım. Mutat olan rota-
~p ederek, İzmir körfezi L 

)on .. _ _. a leldim. Fa.kat, geçtiğim 
~ biziın donanmaya raatla-

~llllllliz. 10 mil Uzerinden ısey
linı Yol'du. Körfez ağzına geldi. 
btıtUıılaıııaıı' harp hali dolayıaiyle 
!tltı derıta fenerlerinin aöndürill
~dufunu gördüm. Yalnız, u
~ •bir vapur, bize doğru yak. 

Ol'd11. 

e Unuıı bir dU,man harp gemi
~ 11 olmak ihtimali vardı. 
~çtlk' on betlik topumu, ve diğer 
~- ~ı doldurtarak, mU
tlQı. ~2~ bir vaziyete geç. 
du.__ ~e bUtUn mürettebat 
.. ~ Ç&rplf&l"&k, batmayı gö

'il~· Altımızdaki tekneyi 
~ çtlrtık olaa da- teslim 
~ içtıı, Alı:denizin engin ıu-
' &6nıtıımıye, kat,I surette 
~~. Fakat, uzakta pa 
~ IÖrdUğümuz geminin, bir 
cleıı ~lei olmadığını çok geçme
' dık: Bu, Meaajeri Kumpan. 

Q bir Vapunı idi. 
1'bı rece, İzınire girmektenae, .. 

~ ~e111eyı tercih ettim. ÇUn

~ ~ez, belki de mayinlerle 

Q ~ aianrken, y&Vllf ya-
~ ö" körfeze doğru ilerledim. 
~ıerc:tınde demir atar atmaz, 
&elen ~ 11.ııdaJ etrafı1DIZI aldı. tık 
~ dallar içinde, umumi L 
~ert tercu111an olan 1zmir gaze 
«oııaıı "&.rdı. Hepsi de benden ; 
~~ nerede olduğunu, 
~11ıtıede er in ltaıyaıı filosuna gö-
btı~· nuıı olup ta İzmire ge
~dil aoruYorlardı. 
~ ertle IÖrilfttlkten eonra, 

&ııladnn: İzmirliler, o ge. 

Heyecanlı 

Günlerinde 

Yazan: 

Saıahaddın 
Gün gör ibaretti. . 

• Düşman donanması, Çanakkale
de boyurun ölçüsünü aldıktan son
ra da. Boğaz önlerinde bir müddet, 
dolaşmış, durmuştu. Hattl, bir a. 1 
Talık, gecenin karanlığından isti
fade eden bir ltalyan de!\ltruyer'i 
Naradaki . donanmamızı torpille
mek üzere, Boğazdan içeri girmek 
istedi. Bu ise cahilcesine tasarlan. 
Jrış bir cür'etkarlık nümunesi idi. UNIVERSITENIN 

B. Şükrü Pala 
ce, sabaha kadar top seslerın<1en 

uyuyamamlflar. Bu sesleri, İtalyan 
donanmum~ ,*'IJ Bamtten 
Jralkan tnoyu, ~ )fufn1ialelt 
tol>" tuttJIUiıa ~~ 
olunm~ J:I. tlllJ.;& arıpi'•• 49-
mirlllere, verebHdiğtm teminat, 
yalnız kendim içindi. Filonun ne
rede bulundufunu. o dakikaya ka
dar henUz ben de bilmiyorqum.. . . . . . . . 

D Uşman destruyerinin Niraya 
yaklaştığı kahraman istihk!m 

kıt'alanmızın gözünden kaçmL 
mıl}tı. Derhal, sahillerden destru
yer üzerine ateş açıldı. İtalyan tor. 
pidosu; bu cüretin :Cendisıne pek 
pahalıya mal olacağını anlamıştı. 
Ters yüzüne dönüverdi. Fakat 
sığlıkta yapılan yanlış bir manevra 
neticesinde, pervanelerinden biri 
taşlara çarparak parçalandı. Ve 
tek pervane ile, ·gnçbela, Boğaz dı 
şına çıkıp canını kurtarabildi. Son 
radan, yapılan araştırmada. aahiL 
de İtalyan torpidosunun kırık per
va.nesi elimize geçmiştL 
.... .. .. 

Balkan muharebesi bq~dığı 

'laman,~ 11es•ucnfiae 
aUvari idim. Harjl, bilhassa llrk 
ordumuzun, aleyhinde seri bfi" bı. 
kişaf gösteriyordu. Bulgar ordu-
151ıl; Trakyanın iatilbmı ikmal et -
mek Uzere idi. 

(Arkası var) 

1000 
Bahar 

Lira Miikaf atlı 
Musabakamız 

Raim No. 20 
Bu raim fU on türküden hangi.ine aittir? 

aaıar salıllinde bekllyonım. 89 - Pencereden kar geliyor 
t - ;lrlm .eni &erlaa istiyorum. Arkama baktım yar geliyor. 

9 _ BWbW olsam kona da =m 42 - Seni gördtlkçe titriyor = · 
Akar ~ yap hem.er Asıl 8tıkI ıwhJmn ah meıeğlm 

· sellere 

ıs _ Çayırda buldum .eni 
Ellere vermem seni 

1 '1 - Danldm mı clclm bana 
mç bakımYOnuD bu yana 

25 - Hamsiyi koydum tavaya 
Batladı oynamıya 

28 _ Badi yavrum ot.omobDlm geldi 
Glisel gödil yir toförttm geldi 

S8 _ Oflan yayb kıZ yayh 
Ben clay:anamam gayri 

1'1 - Otarmut lnım&I' oynar 
Clferlmbı kötetl 

Bahar Müsabakası 

KUPONU:20 
Bu kuponları kesip 

saklaymız 

B U. y 
0
. K smıf imtihanı Uzerine dönmesi. bft-

tiln yüksek tahsll mekanizmasını 
muattal bir hale koyuyor. 

Bir talebe dUşUnUnUz ki, tahsil 
hayatını şöyle tasavvur etsin: Gü-

D U• s M A N 1 nUn birindev filin sah~dan bir d~p-
loma alacagım. Bu dıploma bemm 
için şu kadar maaşlı bir işe geç
mek için bir anahtardır. Diploma-

Sınıf imtihanı 
O niversitede bulunan Alman 

Profesörlerinin bir çokla
rile konuştum. Hepsinden Üniver
site ve talebemiz ,hakkındf işittik
lerim biribirine benzixor. BütW:ı.. .. 
bu sôzleri hamur vap~'f bir tek 

.. • llJ • ,~, anla b 0 

Yazan: 
Ahmet Emin 
~~N 

profesörle kODUIDlU§ gıoı ta ı-
lirim. 

Hepsine §11 suali sordum: 
- Talebemizi nasıl buluyorsu

nuz? 
_ Çok istidatlı, çok kıymetli bir 

unıur... Zekilan elimizden geçen 
vasati Alman talebeden belki de 
U&tündür. 

Hüsnü niyetleri, alakaları ye
rindedir. Terbiye ve nezaketleri çolı 
iyidir. Fakat aralannda tecanüs 
yok. Bir muhitte tesadüf edilen 
her talebe grupunda vasati seviye
yi gösteren bir tip ve bu tipten iyi 
ve kötüye doğru ayrılışlar görülür 
Burada en iyi ile en fena arasında 
o kadar mesafe vardır ki, bu farkla. 
rı bir tek tip içinde toplamak ve ifa. 
de etmek imkansızdır Biribirinden 
ayn ve başka birkaç tip vardır. 
Bu vaziyet, kısmen liselerdeki se
viye farkından, kısmen içtimai mu
hit farkından doğuyor. 

H e:- sahada; olgun, meraklı 
bir ilim adamı olarak yetiŞ

mek için lazım olan bütün mezi
yetlere sahip bir talebe azlığına te
sadüf ediyoruz: 

- Neden azlık? 
- ÇUnkU bu kısım tslebevi mev-

cut lise ve yüksek tahsil yetiştirmi
yor. Bunlar sistemin inkişafa mi.
yetişenlerdir. 

- Yetiştirmiyen sistemden mak
sat nedir? 

- Sınıf imtihanı sistemi... Li
seden başlıyarak bunun talebedeki 
istidatlan ne kadar boğduğunu, 
tahl!lildeki gayeleri ne kadar unut
turduğunu tasavvur etmek güçtür. 

Senelik imtihan sistemi eski bir 
an ane şeklinde birkaç memlekette 
vardır. Kendileri için iyi midir, 
fena mıdır? Bilmiyorum. Her hal
de fena olduğuna kailim. Fakat sis
tem yanlış bir şekilde başka bir mu 
bite nakledilince ortaya cidden a
cı neticeler çıkıyor. 

Talebem ne öğreniyor? Bu sual 
beni hiç a li.kadar etmez. Bir pro
fesörde alaka uyandıracak sual §11-

dur: 
'Talebem nasıl öğreniyor? Şah

ılyeti nasıl kuruluyor? Araştırma 
usullerini kendine mal ediyor mu? 

Vniverıitenin ecnebi profuör
lerinden B. Keıler 

Bunları tek baş.;na kuılanabilecek · 
bir olgunluğa vanyor mu?,, 

H er sene bahar gelir gelmez 
yüz atmosfer tazyikin.de bin

lerce makine faaliyete geçiyor: 
Imtihan için kafaya malumat dol
durmak gayreti başlıyor. Binlerce 
aile üzüntüler içinde bekliyor: "Ço
cuğum nasıl numara alacak? Sınıf 
gececek mi?,, 

Bütün bu UzUntülü emeklerden 
gaye nedir? Biraz sonra unutulacak 
birtakım malllmatı ve teferrüatı 
kafaya muvıı.kkat bir surette yük
lemek ... Yetiemiş bir talebe bu te
ferrüatı her laT.Im olduğu zaman 
kitabınd:t bulabilir. Yeter ki, onu 
kulJanmak usulüne sahip olsun ve 
yapılacak ie karşısında kafası doğ
ru bir surette işlesin. Bunu on da
kikalık bir imtihan hiçbir zaman 
ispat edemez. 

Talebe, sene sonunda değil. hP.1' 
· gUn, her saat profeaörilnün karşı
sında imtihan gec:innelidir. Gözü 
karşısında sınıf imtihanı derdi dtır
ması, talebenin asıl mevzu hakkın
daki alakasını kesiyor. Senelik im. 
tihan usulünün liselerde bile yeri 
yok iken, Univeraitedeki hayatın 

yı ele geçirmek için birkaç mania 
atlamak lazımdır ki, onlar da 8JI1ıf 
imtihanlarıdır. Notlan ele geçire
rek sene sonlarma doğru iyi çal~ 
malı lazım .. Derste tecrübe ve tat
bikat varsa onunla da biraz uğra
ıplacak .. 

U• • ni
0

versite tahsilinı bu şekil
cs. dQiOiimek, bir Unıveni

teden bekkm~ pijyük fay~ 
··içe indiriyor. Gaye iakolist\k usul
lerle kafaya lüzumsuz mal\Unat yUk 
lemek şekline iniyor. lmtihanda il
mi olgunluktan ziyade ezbercilik 
istidadı süzgeçten geçiyor. 

Talebenin taze bir zevkle mevzu 
hakkıntia allka duyması, profesör
le arkadaşça bir iş beraberliği ha
linde kendi kendini yetiştirmiye ça
lısması imkinlan ortadan kalkı • 

" 
yor. . 

- Iıntihan sıkı bir disiplin sıs
teminin tabii icaplarından olan bir 
kontroldür. Bu disipline hiç mi ilı· 
tiyaç yok? 

- Hayatta disipline çok ihtiyag 
vardır. Fakat herkesin kendi nef
sine karşı olan disiplinine ... tnsan 
kendi kendini idare etmeyi öğren· 
mezse hariçten gelen disiplin fay
da verine zarar hlaıl eder. Başka
sı ~!inden tuttuğu mUddetçe yüril· 
yen, tek başına kalınca tereddüde 
dfü~en adamdan zaten hayır yok• 
tur. Kendi kendini disiplin altms 
almak kolay bir şey değildir. Bu 
yolda bir terbiye esası tahakkuk 
ettirmek için birtakım itiyatlarm. 
an'anelerin tabii bir saik · haline 
gelmesi lazımdır. 

BugUnkU imtihan usulu. lieelerin 
de, üniversitenin de verimli bir 
l!lurette çalışmasına, ,şahsiyet sa • 
bibi gençler yetiştirmesine en bu. 
yük engeldir. Bu vazly~t maari.fçe 
1e tamamile takdir edılmektedır. 

Sistemde esulı değişiklikler ha· 
zırlandığma şüphe yoktur. Bu mak· 
satla bizden de muhtıralar toplan
mıştır. 

_ Gençlerimizin terbiye ve lsti
dadmdan bahsettiniz. Kendileri hak 
kında en ziyade tenkide llyık gör. 
düğünüz nokta nedir? 

- Univeraite gençlerini çok ter
biyeli, nazik bulduğumu söylemiıı
tim Yalnız bir nevi terbiyede nok· 
san. görüyorum, o da teknik terbi· 
yedir. 

B ugUn TUrk üniversitesi öf· 
retme ve tecrübe malzeme

ıi husul!lunda zengindir. Fakat ta. 
lebe bu ma.17.emeyi 90k itinasız kut. 
lamyor. Burada bir senede bozu • 

(Arkaaı 8 incide) 



8 ==========================TAN 12. 5. 937 -
Ziraat Bankası Kanunu için 

lktısat Vekili, Bankanın 
J ahsil Faaliyetinin inkişaf 

Ettiğini Söyledi 
Kamutayın evvelki aiinkü toplantıımda Ziraat Banliuı Kanu

nu layihuı müzakere edilirken muhtelif hatipler tarafmdan ileri 
aürülen mütalealara kartılrk olarak İkhıat Vekilimiz B. Celil 
Bayar çok mühim beyanatta bulunmuthır. Bu beyanatın bir kıs
mını dün netrebnittik. B. Celil Bayar, beyanabnda layihanın 
nasıl hazırlandığını izah etmit, kredi aiyuetine itaret ederek 
dem ittir ki: 

Tayyara Piyangosu 

Bin Lirci 
Numaraya 

8369 
Çıktı 

T ayyare Piyanroaunun yeni ı- 64 
tertip ilk çekiliti dün ya. 33556 34032 34037 34289 34331 346 86 pıhnıfbr. Ketideye bu aabah da 354913559935714 36054 36091 361 ()6 

devam edilecektir. Dün kazanan 36203 36214 36327 3651136519 368 

numaraları sıraya konulmuf ola.. 
rak a,ağıda bulacakaınız: 

30,000 Lira kazanan No. 
8369 

37170 37180 37258 37359 37370 37395 
37424 37484 37578 37972 38Q70 38701 
39313 39385 39445 39468 39665 39933 

30 Lira kazanan N o.lar 
3 49 126 175 419 480 "- Kredi ne kadar ucuz olursa, o ------------

kadar iyidir. Buna şüphe yoktLtr. Fa
kat bizim için esas olarak korktu~· 
muz, tehlikeli bulduğumuz şey, faizin 
azlığı, çokluğu değil, istihl8.k kredi
sidir. Ziraat Bankasından para alo.n· 
lar, istihsal kredisi oluak dt"ğil de 
şahıslan, nefüıleri, aileleri içlıı istih
lak kredisi y~parlarsa işte bu hem 
kendileri ve hem banka için bir fell· 
ketin başlamış olduğunu gösterir. tş. 
te bu kanun, bütün kuvvetile, bunun 

SURiYE 

PETROLLERi 

Koca balondan pimdi fU leci ankaz yığınından baıka 
bir ıey kalmcunı,tır 

12,000 Lira kazanan No. 
8590 

639 659 756 791 952 991 

1187 1378 1451 1483 1566 1599 
10,000 Lira kazanan No. 1783 1916 1938 2310 2513 2533 

Şam, 11 (Husuat) - BUtUn Suriye 
petrollerinin bir milyon sterlinglik bir 
istikraz mukabilinde tamamen Irak 
Petrolyum Şirketine devri için hazır· 
!anan vesikanın neşredilmesi, Suriye
de yeniden bir takım gilrültillerin zü.. 
huruna sebep olmuştur. 

Hindenburg Balonunun 
Bir Suikaste Kurban 

2775Z 2560 2667 2767 3354 3470 3541 

2000 Lira kazanan No. 3567 4106 4304 4320 4475 4491 

25904 4615 4624 4663 4720 4747 484, 

1000 Lira kazanan No.lar 4956 4974 5187 5365 5461 5583 
555, 12306, 23564 5621 5765 5941 5991 6127 6312 

. 

6nüne geçmek istemektedir.,, Suriyenin yegA.ne hayat membaı o
lan petrolün böylece sırf bir istikraz 
mukabili olarak terkedilmesi, işletme 
sahalannm kira bedeli olarak ta an • 
cak bazı harp malzemesinin verilme. 
si, ciddi bir asabiyet uyandırmıştır. 

Gitmediği Anlaşıldı 500 Lira kazanan No.lar 6469 6691 7023 7085 7166 759() 
969 4559 7766 7856 14530 18107 7882 8005 8044 8241 8247 8591 

20992 22538 31997 32135 35185 8610 8723 8780 8919 9220 92~ 
9437 9464 9474 9511 9546 9561 

TOPRAK DAV A.MIZ 
lktısat Vekilimiz, bundan sonra, 

toprak davamızın ehemmiyetini teba
rüz ettiren iki mUşahhas misal göste. 
rerek şunlan söylemiştir: 

Zavalll Bir Kadın Şaş kınbkla . Üç Çocuğunu 

Diri Diri _.alondan Boşluğa Fırlatmıştı 

150 Lira kazanan No.lar ()()6 
829 1389 3721 4879 5502 6692 9565 9655 9869 9922 994 7 10 

7630 9949100 6 14394 22469 10228 10286 10323 10368 10378 1042~ 14 1292 
104821067610789108361116211468 

"- Memleketimizin içerisinde gar
binde ve şarkında ve hatta en kesıf 
mmtaka sayılan Karadeniz sahilinde 
bile bir toprak davası mevcuttur. Fa
kat Zıraat Bankasının bu kanunıı top
rak politikasını halletmr9. için yapıl-

Mukavelenin Ahmet El Loham, 
Suriye askeri mütehassısı ŞükrU, Baş 
vekalet delegesi ve Irak Petrolyum 
Şirketi murahhası tarafından imza e
dildiği de bildirilmekteydi • 

Hindenburg balonu f adasının henıen akabinde çıkan suikast 
f&Yİalannın esassız olduğu artık anlatılmıttır. Balonun alev almı
yan Helyum'la doldurulmaması yüzünden parladığı, kazadan kur
tulanların ve fen memurlarının ifadelerinden belli olmuttur. 

23167 23144 23886 24108 24937 25112 11675 11919 12010 12044 12144 ı2162 
29519 30355 30555 31204 31247 31385 1239812:5251259112671127741277~ 
31743 31973 32310 39034 1280112865 1290912992 130191303j 

100 Lira kazanan N o.lar 13088 13192 13227 134 75 13552 1357~ 
117 200 435 447 1015 1902 136761377913880139511410414613 

2603 3168 4180 4324 6534 6591 14783 1497115019150561510015241 
6730 7659 9469 10496 10594 10703 15383 15385 15637 157 49 15888 15899 

10823 1275112824 152211527115662 16316 16400 16579 16671 1685116900 
15969 16562 16794170671741418787 1119117299173871111018032 1so76 
1937319942 20906 21914 22627 24224 181131818718404184131874319046 

24298 24916 26365 27314 27852 29215 194261943819469 1956119746197501 

• 
mamrştır. O ayn bir iştir. Sob~ nok 
tai nazardan toprak meselesi çok bil
yük bir meseledir. Eğer bu kanun bil
vasıta buna hizmet ediyorsa, lwn hü· 
k\ımet namına size iftihar duyduğu
mu söylerim, fakat tekrar edeyim lci, 
bu kanun sadece Ziraat Bankasının 

kredi esasını hal için yapılmıştır.,. 

BANKA ve T!CARET 
B. Celal Bayar, Ziraat Bankasının 

ticari sahadan tamamen çekilmesine 
fmkiln olmadığını, bankaya yeni vazi. 
feler verildiğini ve bankanın satış 
koopemtiflerile elbirlifi. ederek CS\lış
malan zaruretini anlatmı§, iptidai 
maddesi memlekette 'Yetişen sanayii 
ziraiyenin de banka tarafından kuru
la'bileceğinl söylemiştir. Vekil, bun
dan sonra, faiz meselesine temu e
öerek: 

11- Ziraat Bankasmm 30 milyon li
ra sermayesi vardır. Zaman 
zaman zUrram zimmetindeki matlu • 
batı bu miktarın fevkine <;ıkmıştır. 
Esas sermayesi zUrraa. ikraz edilmi~ 
tir. Diğer kısımlar piyasadan keooisi
ne vukubulan mevduatla temin edil -
mektedir. Ziraat Bankasının kuvvet
lerinden birisi de halktan topladığı 
mevduattır. Bu da her sene halkın 
kendisine olan itimadının neticesi <>
Iarak yükselmektedir.,, 

"P .ARAMIZI KA.Pl'IRM.AK KARA· 
RINDA DEG!Ltz,, 

lktısat vekilimiz, zira.! istihsalle fili 
11.lakaSt olmryanlara kredi tx!min edil· 
mesinln doğru olup olmıyacağı hak • 
kmdaki mUtalealara şu cevabı ver
miştir: 

"- Ziraatle, zira! istihsalle filt btc: 
bir alA.kası olmamış bulunanlara, sa
dece toprak sahibi olmaktan başka 
bir içtimai rolU olmzyanlara, paramtzı 
kanbrmak kararında değiliz. Beri ta
rafta bizzat çalışan ve muhtaç kim!e
ler varken bu vaziyette olanlar, ben-

ce himayeye lA.yık değildir.,, 

TAHSIL F AALlYETI 

Telgraf gaztesi bu hususta şun -
lan yazıyor : 
"- Petrollerimiz başkalarının sa _ 

adetini temin edecekse, töprak altın
da kalsın. CebelilddürUz İsyanından 
önce ortaya atılmış olan petrol işi, 

CebeJUdürüz isyanı dolayisile bir 
müddet sükutla karşılaşmış, bu eko -
nomik mesele görüşillmez olmuştu. 

Suriye mahfelleri, müşterek bir şe. 
kilde yine petrol işini nazan itibara 
almıya başlamışlardır. 

Bunun üzerine mukavelenin bir 
müddet daha tehir edildiği haber a -
lınnuştır. 

öldürmüıler ! 
Hama, 10 (Hususi) - Suriye meb 

uslarmdan Şahinoğlu Bozan'm dört 
gün evvel Şamda öldllrUldUğü bildiril
mektedir. 

Aslanlarla 
Boğuşan Bir 

Hasta 
Muş, (Tan Muhabirinden) - Mu. 

şun ziyansız delilerinden tbrahimin 
ba,ından tuhaf bir vak'a geçmiştir. 
İbrahim, geçen sabah kahveye gel. 

mit: 
- Ben harbe gidiyorum. Diye söy 

lendikten aonra yola çıkmlftir· İbra· 
him, şehir dıftndald mezbaha civa
rından geçerken altı köpeğin hücU
muna uğram1' ve otuz bir yerinden 
yaralanmıştır. Yaraların ikisi tehli· 
keli ve derindir. Dispansere nakle· 
dilen yaralı, tedavi altına alınmıştır. 

İbrahim, başından geçenleri anlat. 
maktadır: 

Almanyanm Amerikadaki elçisi 
Berline çektiği resmi bir telgrafta, 
Hindenburg balonunun suikastle h!ç 
al!kası olmıyan mal\ım sebeplerle iş
tial ettiğini bildirmiştir. 

Kazada ölenlerden bir çoğunun hü
viyetleri henüz kati surette tesbit o· 
lunamarruştır. Balonun ankazından 

yanabilecek bütün kısımlar bitmiştir. 
Ancak demirden mamul iskeleti kal· 
mışttr. 

Amerikalılar ve Almanlardan mü
rekkep olan tahkik heyeti, balon an
kazı tamamen söndükten sonra ke.5if
lerlne baŞlıyııcaktrr. 
HAZIN BlR VAKA 

Balonun ateş aldığı dakika yemek 
salonunda bulunan yolculardan Ma
dam Doenner infilakın dehşetini şöyle 
anlatmıştır: 

"Balon yavaş yavaş karaya yakla
ŞtT'ken hepimiz memnun ve mesuttuk. 
Yolculardan bir kısmı fotoğraf ÇE? 

kiyorlardı. 
Dk infilakı dehşetle duyduğum za

man balonun arka tarafından alevler 
fışkırd1ğmı gördüm. Çılgın bir hnlde 
iki kUçilk oğlumla, ufak kızımı bir 
pencereye doğru koşturdum. Kocam 
bizi takip ediyordu. 

Evlll.tlanmı birer birer pencereden 
att1ktan sonra kendimi de boşluğa. bı
raktım.,. Hastanede bu ifadeyi gaze
teciye veren kadın, pencereden attığı 
kUçük kızmm öldUğUnU ve kocasının 
bulunamadığını bilmiyordu. 

Kurtarılan balon tayfalarından ve 
yolcularından bir çoğu yan yanmış ve 
yahut sarsıntının verdiği korkunun 
tesirile dilleri tutulmuş haldedirler. 

Gün geçtikçe, tedavide olan bazı a
ğır yaralıların hayatlarından ümit ke 
silmektedir. 

Hastanedeki ağır yaralılardan ba
lonun telsiz memuru William Speck 
de ölmtiştür. Bununla kazada ölenle
rin adedi otuz altıyı bulmuştur. 
AMERTKADA BALONLAR ALEY
HINE CEREYAN r 

"- Mangök köyüne harp cephesi
ni keş! e gidiyordum. BUyUk orman· 
dan geçerken bir kaplan, beş aslan. 
la karşılaştım. Eevvell bunlarla ko
zumu paylaşmak için Uzerlerine sal· 

B. Celal Bayar, bankanın 30 milyon dırdım, muharebeye başladım. Gerçi Almanlar Hindenburg yerine ondan 
liralık zirai ikrazatta bulunduğunu, yaralandım. amma muva!!akiyet yi. daha iyisini yapmak kararını verriik
bunun 936 da 9,5 Iirasmm tahsil edil· ne bende kaldı. Çünkü a.slanJ:ı.r ben· teri bugünlerde Amerikada balonlar 
diğini ve binaenaleyh bankanın tah· den korktular." aleyhine kuvvetli bir cereyan b'.lşla-
eilat faaliyetinin normal bir §ekllde Emet'te İnhiıar itleri mıştır. Matbuat bUyUk hava balonla-
inkişaf etmekte olduğunu söylemiştir. rmı Amerikalıların kat'iyyen tecrilbc 
Bu arada, zirai sigortanın ehemmi • Emet, (TAN) - l!.:slnşehir lnhi- etmemeleri hakkında kuvvetli maka -

sarlar başmüdürü Ataullah ve takip 
Yetini tebarüz ettiren B. CelA.l Bayar, leler neşretmektedir. 

şube amiri Cemal ile Kütahya inhi. 
bu işin tetkikine pek yakında başla- ~lar mildürU Nuri buraya gelerek Facianın ıebebi elektrik mi? 
nacağını kaydederek sözlerini §()yle 

inhisar işleri hakkında tetkikler yap- Nevyork, 11 (TAN) - Hindenburg 
bitirmiştir : 1 d balonu facı·asrnın kurbanlarından 24 
"- Ticari kredinin Ziraat Banka· mış ar ır. ...... -------=----- Almanın kömür haline gelmiş olan ıımım bilnyesi Uzerinde tesiri, yani Zi· 

cesetleri, tabutlar içinde buraya geti-
raat Bankası ticari kredi sahasından muamelatını çoğaltmak ıçm demin rildi. Buradan da Almanyaya götilril
çekildiği takdirde işleri üttıindeki bahsettiğim ticari vesaik Uzerinde 
tesiri mUsbet mi olur, menfi mi olur. çalışması malt btinyesinde bir kuvvet lecektir. 

19877 19968 20138 20193 20272 2037 
30972 32954 33795 34410 34440 35071 20435 20454 20482 20592 20634 2092, 
35399 38191 

21246 21369 21449 21736 21950 22010 

50 Lira kazanan No.lar 22214 22233 22514 22660 22674 23018 

248 400 611 739 1100 1289 23196 23467 234 73 23770 23923 24181 

1365 1644 1660 2016 2057 2313 24357 24396 24733 24736 24740 247~ 
2410 2607 2636 2991 3162 3207 24960 25110 .25126 25927J.25300 =~"°" 
3290 U69 4"t39 n-s211nı ro2 !ıSSQO.!l570Q.!lG'7QB,:)~~~-

26432 26721 26804 26828 26982 27()()3 
458~ 4983 5641 6111 6288 6502 27101 27122 27143 2734127390 2742, Gral Zeplinin kaptanı 

Doktor Ekner 
6566 6651 6879 7068 7343 7628 27593 27668 27824 27566 28385 28571 
7664 7695 7736 7776 7899 8101 28834 28893 28952 29132 29267 29375 

min ettiği kanaatinde olduğunu söyle 8136 8334 8805 9020 9949 10079 29396 29481 29542 29972 30387 30687 

miştir. 10519 10880 10976 10992 11073 11099 30723 30809 30956 31'089 31209 31362 

Rosencahl, yere inme manevralan 115741198512270124911251912549 31507 31558 3158131654 31799 31842 

12610 13012 13832 13987 14211111:111 31984 32237 32470 32740 32840 33322 
esnasında ekip amelesinin ekseriya t..1 

şiddetli sadmelerle sarsıldıklannı i- 15401 15507 16043 16396 16410 16607 33395 33436 33438 33456 33579 3362: 
l!ve etmiştir. 16910 1695317172 17264 1734917912 33733 33938 33979 34013 34074 341

7 

Bununla beraber kumandan, biri . 18251184361848818620 1923519338 34280 34666 34745 35026 35149 354~ 
1 ktrigıw·n bir yanP'n\ h l 19399 19419 19596 1962419925 20101 35452 35597 35602 35639 36147 36

19 
ken e e o·.. usu e ge- 37641 
tiri getirmiyeceğini söylemekten im: 20776 20881 20944 21087 21587 22305 36595 36750 36940 37231 37565 ,.da 

. P t ·ştir 22412 22449 22807 22847 23235 23567 37732 37813 37833 37989 37933 37~ 
tına e ını · r.M 1 

23597 23612 23689 24339 24504 24951 37975 38336 38371 38481 38498 311\Pga 

_Nizipte' 
Yeni Otel 
Yapılıyor 

Nizip, (Tan Muhabirinden) - Be

lediye şehrin imanna çalışmaktadır. 
Yaz geceleri halkın mtisamerelerden 

istifade edebilmesi için küçük, fakat 
güzel bir sahne yaptırılmıştır. Şehir 
pa.rkinm tam karşısında yeni bir otel 
inşa edilmektedir. Y ollann bir plan 
dahilinde ve muntazam açılması şeh
re ayrı bir güzellik vermektedir. 

Be!,diye, şimdiye kadar bir mü
hendisin tasarrufunda bulunan elek
trik fabrikasının artık ihtiyaca kafi 
gelemiyeceğini düşünerek fabrikayı 
kendisine maletmiştir. Yeni tesisat 
yapılması için proje hazırlanmakta. 
dır. Belediye, makine vermek için 
bazı ecnebi firmaların ileri sürdUk

leri teklifleri de tetkik etmektedir. 

Aydın Tarihi 

Hazırlandı 

24953 25324 25442 25712 25923 26019 39147 39253 39388 39530 39880 398 

26016 26158 26204 26273 26364 26453 Amorti Alanlar 
26571 26972 27028 27113 27119 27628 

27978 28100 28497 28509 28534 28963 
28970 29006 29184 29239 29654 29797 
29824 29889 30203 30257 30586 30759 

30918 31149 31346 31458 31712 31795 
1 31872 32145 32243 32254 32539 32592 
32780 32807 32850 32972 33329 33406 

Sonları 69 rakamı ile biten bUtUO 
biletler ikicıer lira amorti alacaldat; 
dır. Bugün çekilecek 15 bin liralı 
ikramiyeyi kazanacak numaranın g0J1 

dan iki rakamını taşıyan biletler dl 
ayni §ekilde iki§erliralık amorti alJ" 
caklardır. 

Universiteden ropertajlar . 
(Başı 7 lncide) 

lan, kınlan ve yıpranan cihazlar, 
başka Univenitelerde tesadüf edil· 
diğinden defalarla fazladır. İşin i
çin.de iki amil vardır: Her fennt ci
haz, bir insan dehasının kıymE"tlJ 
bir mahsulüdür. Buna karşı hür
met ve sevgi göstermek itiyadı he
nüz iliklere kadar lşlfyememıştir. 

Bir de eski "beylik mal,, telak
kisinin tesirile bir kayrtsızhk meyli 
görülilyor. "Bu !let nihayet para 
ile alınmıştır, bozulursa yenisi a
lınır.,, fikri kimsenin hatınndan a
çıkça geçmiyor. 

Fakat !tina göstermek ve 
aletin üzerine titremek meyli de şu
urlu ve umumf bir surette uyaTJa
mamıştır. Halbuki böyle bir Unıver
site kurmak ve yüksek tahsil için 
bu kadar imkA.nlar hazırlamak, 

Türk milleti için bilyük bir fed&" 
karlıktır. Bu paranın henüz ınai~et 
seviyesi yUkselmemif bir halk ta
rafından dişinden tırnağından artt' 

larak verildiğini düşünmek v-e ~
kiden (Beylik mal) ismi verilen ırt 

11 teçhizat üzerine titremek lizIItlcııt• 
·r 

Fakat bu sözleri de bedbince :~ 
duygu ile söylemiyorum. Nefse ~: 
siplin itiyatlarının kurulmasında t 
teknik terbiyenin yayılmasında JJ1: 
laka zamana da bir pay ayırınalt 1 

zımdır.,, 
lllrl

Alman profesörlerinden bazt ıc-1· 

Bu vaziyete göre ve muamel!tmın ne- teşkil eder. Muamelltınm çoğaltır. Diğer taraftan Ticaret Nezareti ta-
Tine göre değişir. Bazı muameleler Bittabi banka bu kanunla kendisine rafından facia hakkında tahkikata :Aydın, (TAN) - Halkevi neşri
vardır ki, benim şahl!lt tecrlibelerime tevdi edeceğimiz işler üzerine de bil- başlanmıştır. Lakchurot hava Ussu ku yat şubesi başkanı Asaf Gök bel ve 
istinaden s5y1Uyorum. Ziraat Banka- tun azimle çalııacaktır ve bu işin ba- mandam sorulan suallere cevap ola azadan muallim Hikmet Şölen tara· 
smm 0 muameleleri yapması QOk ıa- şmda öulunanlar kredi siyasetini bU- rak balondaki elektrik hamulesinin fından yazılan "Aydın tarihi,, Hal • 
rarlı olur. Mesela ismini aöyliyeyim. tün teferrUatile anlam.I1 kıymetli a- bir noktaya birikip yere inme kablo- kevinin yardımıyla 1stanbulda bas -
13ankaların §U veya bu müesseselere damlardır. Temin ederim ki Ziraat sunun toprakla ilk temasında bo3ala- tmlmrştır. Bu eser, Aydının tarihini 
ıeniş hesabı cari açmaları gibi mev- Bankası bu kanunla tekamUl edecek- rak balonun telinin kuvvetile topra- bugünkü. tarih. cereyanlarına tam 
duatı elemante etmek ayni zamanda tir.,, ğm kuvveti arasında bir muvazene te uygun bır sekılde kavdetmektedir. 

le olan konuşmalarım bu kadarla it 
mamıştır. Muhtelif mevzulara da 

söyledikleri sözlerden sırası gel -
dikçe tekrar bahsedeceğim~ 

T. S. K. Bilecik bölgesi başkanlığından; 
1
,. 

Pehlivanlarımızdan bir kıamrnm daha evvel Aydın ve Ankara kure: fB 

rine iştirakleri tekarrÜr ettiği anlaşıldığından ve kiireşin matlflp ze" ~ıt 
heyecan verebilmesi için diğer pehlivanlanmızm da iştirakleri nıuıı··ııW 
bulunduğundan Bilecik pehlivan kUreşinin mayısın 29 ve 30 uncu gu 
rine tehir edilmiş olduğu il!n olunur. 
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YAHYA TEVKiF EDiLDi 
Kereste 

Yükleyişi Durdu 

I 
Emir 

Yerine 
$etirildi 

raııya· "k" 
ihtirası ~sa ın. ve bütün siyasi 
bir ıarnaı an &.zade bir gençti. Hiç 
ıu aırn aa, ne babasının intikamı
eına ~8• ve ne de hillf et iddia-
0, Yaln Şıniye heveskfı.r değildi. 
kfinetıe 1~. hayatını kurtararak sü
lece bir ~~Ur geçirmek için böy. 

Faka oşeye çekilmişti .. 
~an~. aııevtıer onun Belh'te 
htı taki guu h~~r ~lır almaz der
Yet, 8aJd bata gırışmışler; ve niha-

Vaıi yandığı Yeri keşfetmişlerdi. 
~'i teus~, derhal onu saklıyan 
~· . Vkif ettirmiş.. İsticvaba 
cudUn~1· Fakat Ceriş, çıplak vü-
8tııa altı Yliı kırbaç vurulma. 
dığı y~:11· Ylııe Yahyayı sakla-
1rıek ist oylememiş .. Onu ele ver-

r • . erneınfşti. 
th,""llkın bu ih · "Mence tıyar adama yapılan 
llilıa 0 derece arttırılmıştı ki ; 

Yet onu • 
- I>Utıı n oglu dayanamamış: 
!:>iye b _?uı. Ben söyliyeyiın. 

ağırnuştı. 

Y ~~a, tevkif edilmişti .. 
Cekti. gJ'\Jca Şam'a gönderile. 

ıa.r ~ Ernevilerin zulmünden bi
~eyeC&na halk, bunu işitir işitmez, 
tin, onu gelmiş; birçok kimsele. 
ftııaıın e~~p ederek yolda muha
ir bir dedi erınden alacaklarına. da. 

8u dedi kodu başgöstermişti. 
lltaet~ kOdular, çarçabuk Şama 
~ ec:ı • Halkın isyanından en
"'1itıııe en Şam hatif esi. Horasan 
l'~ll; linUstaceı bir haber gönde
lııa,tıır, t. lhyan~ llerbMt bıraktl
'1trna alın 'ilcat f.ldd.etli ~ir tarassut 
~ ern. rn~ını emretmişti. 

IU ,,,._ ll' icra .ı..An,..,;..+4 A ak 
"<&e ki. h ~ı.~...... ne 

detu tar' akknıda yapılan bu şid
('~ alıYa) assut ve takipler, artık 
~ 0Yl BOn derecede bizar et-... z 
t.e.\>j adam :ınaıı .bu sakin ve mün-
~i. ' 0 fkeli bir aslan kesil • 

l'aııy 
"et to a, Çarçabuk başına bir kuv. 
~Yik !::rnıştı. Artık, kendisini 
tiyeu nlere k&l"§ı müdafaa va-
lfo~ıya nıecbur kalmıştı. 

81 (~asır b" ve lrakm umumi vali
'1ır alınaı llli Se;ryar), bunu haber 
~U~kke • .Beçıne adamlarından 
<l'ahYa) p b~ kuvvet göndermiş ... 
~haı nın olu ve diri olarak be
l'Uı:n~ini ele geçirilip kendisine geti-
~lı eınretıni§ti. 

ttınıdi.~ gönderdigıW· kuvvet mü-
1 .ı.ah ' 
\t da Yanın başında bulunan-
iltke~ti anca~ Yetmiş kişiden mü
lt llıy,, hl Böyle o~makla beraber; 
\l"'°ett ç tereddtit etmeden bu 

. - ~ ka.r,ısına atılmıştı: 
~ ~· ölümden korkma
~·· ben lUıne, bile bile atıldılar. 
!'i~u 1 de onların kanından oL 

<>!arak spaı ediyorum. Beni, di
l bty6 b ~e geçiremiyeceksiniz. 

~\l ilti a6•rınıştı. 
~. ıaaatte!Uvvet arasmdaki harp. 
~ll.libeyt fazla devam etmi'ti. 
~ ~ bU~raftarı olanlar, haki
"' llıy,.... k bir kahramanlıkla 
"e J• lXIUd ~ bir afaa ederek, hepsi 
~ liJrç.,k er can verm~lerdi. 
el llıYa, te!'erlerinden yaralı olan 
lltlbıcty liın olınamıştı. Atmdan 
~ kadar, etrafına kılıç 
~ ~ · li'akat, her tarafından 
~~'lelttet ara karşı daha fazla mu-

lllaYet, ;tınek mümkUn değildi. 
~la hU ahYanın üzerine mızrak 
:lltilıdu~rn edUmi, .. Atından dU
~~~etek bn 80nra, derhal ba,t 
"llı:n;.... 1r Yh•- v --,q_ -u..1-agm ucuna ge.. 

Va:: Ernevtıer, bir defa da. 
~l~ (Ehlibeyt) e galebe et. 

0~'1l\tıeli.tı ll'&kat, bu galebelerinin 
~Cabtı : ne kadar pahalıya mal 

tıı .. _u kanıı e:P. edemernitlerdi. 
te~ haıkı k ayı haber alan Ho
' 1tal>tlın1 't Çok derin bir teessU
~ e\11~ t ı. Artık her tarafta, 

ltııarrna&rgbaı açıktan açığa nef
şlaıunıştı. Birçok 

yerlerde toplanan halk: ı< 
- Nedir, bu zulüm .. Artık, illal

lah ... 
Diye bağırmışlardı. 
1,te bu sırada, (Eba Müslim) 

Horasan'a gelmişti. Meseleyi, sü
ratle tahkik etmişti. Şu anda hal· 
kı galeyana getirek Emevileri 
tepeletmek. işten bile değildi. Fa
kat onun bu gelişindeki maksat, 
gizli halife (İmam İbrahim) na. 
mma bazı mühim zevat ile müza
kereye girişmekten ibaret olduğu 

için, bu surettıe ileri atılmaktan 

sarfınazar etmişti... Yalnız, bir 
gece adamlarını göndererek, gün
lerdenberi darağacmda asılı du
ran Yahyanm başsız cesedini, ora
dan in.dirt.mif ... Bir yere defnet-

rinden vazgeçerek, Şama acele a. 
damlar ve mektuplar göndermiş; 
imdat istemişti. 

Halbuki; Şam hüktımeti, hiç 
kimseye yardım edecek halde de
ğildi. Şam, anarşi içinde idi. Ayni 
zamanda, (Harici) ler de. bu frr. 
sattan istüade ederek, Basra ve 
Irak havalisinden, -şimale doğru a
kın etmi.-!erdi. 

Nasır Bin Seyyar, mütemadiyen 
Şama adamlar ve mektuplar gön
deriyor: 

(Ey Ümmiye hanedanı! .. O~ • 
yor musunuz? Devlet elden gidiyor. 
Eğer bu gaflet uykusundan uyan.. 
mazsanız, hem siz ve hem de biz 
mahvolacağız .. İmdat...) 

Diye feryat ediyordu. Fakat bü
tün bu feryatlar boşa gidiyordu. 

N ft.sı Bin Seyyar, (Kerrnani) 
yi durdurabilmek için hile 

tarikine sapmıya karar vermişti. 
Gizlice gönderdiği bir adamla, 
(Kermani) yi katlettirmişti. Fa -
kat Kermaninin oğulları derhal 
ordunun başına geçmişler; daha 
bUyUk bir şiddetle Nasır'm üzeri -
ne hücum etmişlerdi. 

(Arkası var) 

O oman Kanununun tatbilıatı baflıyalulanberi lıerate 
liyatlannda görülen yüluelme .an bir halta içinde 

durmuffur· Orman firketlerinin ve orman müteahhitleri
nin mukaveleleri henüz hükümden dü,,,.emiftir. Memle
k4k'.in kereıte ihtiyacını temin maluadile bu mukavelelerin 
daha bir müddet için muteber tutulacağı •öylenmektedir. 
Orman Kanununa nazaran, /umınyeti kabul edilmif olan 
ormanların sahipleri tarafından amaneimanlannın yapıl
mmı lôzımgelmektedir. Kerute fiyat/an, ağacın cin.ine 
göre, metrui döfemeliklerde 38 - 45 lira, tavanlıklarda 
42 - 48 lira, pervaz/ık/arda 45 • 50 lira arcuındadır. 

Eregli Çilegi 
Rekabet Ediyor 

lstanbulun tanmmıt olan Osmanlı çileği nesil itibarile yavq 
yavaı bozulmıya hatlaın19tır. Amavutköyünde eskisi gibi çilek 
yetitmemektedir. Çilek ziraatini ileri götürebilmek için Karade
niz Ereğliıinde genit çilek tarlaları yapılmıttır. 

-, Limanın lodos tarafına gelen arazi 
Çiroz Satıhyor baştan başa çilekuk olmuştur. ıst:an

Ihracat mallarımızdan bazı madde
lerin alıcıları görülmiye başlamıştır. 
Romanya bini 1400 • 1500 kuru§a çi
roz almaktadır. Yumurta ihracatı için 
biraz canlılık başlamıştır. Birkaç fir
ma piyasamızdan Italya için yumurta 
alını§ ve ihraç etmiştir. 

buldan on sene evvel Ereğliye götü
rülen Osmanlı çileği Ereğli hava ve 
tcprağma çok uymuş, kokolu, nefis 
mahsul vermiştir. Piyasaya gelen tur
fanda çilekler lstanbul çileklerine re
kabet etmektedir. Toptan 30 - 40 ku 
nışa kadar satılan Ereğli çilekleri iki 
llç gUne kadar ucuzlıyacaktır. ÇünkU 
mahsul bollaşml§tır. 

Hayvan Borsasında Pire bor•tUı nümuneler iıteJi 
Evvelki gün hayvan borsasında 53 

karaman, 974 dağlıç, beş kMrcık, 198 

karayaka koyunu ile 1840 kuzu, elli 
kara keçi, beş öküz, 39 inek, dört da
na, iki boğa, 16 manda, 14 malak sa
tılmıştır.' 

Pire Ticaret borsasından Ticaret o
damıza gelen bir mektupta TUrk mah 
sulatmm muhtelif kaliteli numune
leri istenilmiştir. Bu nüınuneler ara
sında Türk şekerlerinden de bir mik
tar aranılmıştır. Gönderilecek numu
nelerle Pire ticaret borsasında daimi 
bir sergi yapılacaktır. lki memleket tirmişti. 1 

Ayni zamanda, kendi adamlan 
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ekonomisi bakımından ehemmiye!li 
göriilen bu serğf Çlıı bü aenenfn yeni 
mahsullerinden numuneler gönderil · 
mesi kararlaştmlmıştır. malan)nı (Halife İbrahim namı- i@*~l~~~~;ıfü~;~~~1:~l~:;J~m~fü~j~~~: M E ~ 1 M N 
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teme girmişti. Bu hal, Horasan 
halkının Ehlibeyte karşı besledik.. 
!eri muhabbete, ve aralarında da 
mevcut olan tesanüde delilet et
mekte idi. 

E meviler ;bu hali görür gör
mez, fena halde tela, et

mişler; bu emrin nereden verildi. 
ğini anlamak istemişlerdi... Her 
tarafa, yüzlerce casus saldırmala
nna rağmen, hiç bir şey öğrene
memişlerdi. 

En fazla telaş eden; umumi va
li, (Nasır bini SeyYar) idi Bu ze. 
ki adam Horasanda gizliden gizli'. 
ye bir v~kan kaynadığını hisset
mekte idi. Şimdi bu vaziyeti gö
rür görmez artık bu hissi büsbü-
tün kuvvetlenmiş; Emevi saltana
tı aleyhine bir teşekkülün mevcu
diyetine hükmetmişti. 

N Asırın Seyyar, bu teşekkülü 
ortaya çıkarmak ~çin der~~l 
harekete geçmiştı. Kendisı-

ne sadık olan kuvvetleri, seferber 
haline getirmişti. Haccac kadar 
zalim olan bu adam; icap ederee, 
bütün Horasan halkını kılıçtan ge
çirmiye karar vermişti. 

1'te tam bu sırada, Şam ~Y· 
lannda da çarpışmalar baş goste:r-
mif .... Emevi Halifesi ~e ~me~ 
Prensleri, biribirlerine gırmışlerdi. 
Ve artık, Emevi saltanatmm zeval 
alametleri belirmişti. 
• Na.sır Bin Seyyar, bu karışık
lıktan istifade ederek Horasanda 
müstakil bir hUkfımet teşkil etmek 
istemişti. Hattl, Şam hUkfımeti ile 
de ali.kasını kesmişti. 

Fakat, Horasandaki Emevt or
dulannm başkumandanı olan (Ker. 
mlnf), bunu haber alır almaz, e
linde bulunan kuvvetlerle, derhal 
Nbır bin Seyyann üzerine yük -
lenmi§ti. Maksadı, NA.sırdan evvel 
Horuanm merkezi olan (Merv) 
,ehrini işgal etmek.. Ve orada is
tiklalini ilin eylemekti. 

Nasır Bin SeyYar, (Kermlnt) 
nln kuvvetlerine dayanamıyacağı.. 
m hissetmişti. Derhal, istiklll file-

Kin9s Evil 
S. M. İngiltere kralının taç giy. 

eliği ve bütün dünyanın gözleri 
Londra.'ya teveccüh ettiği bugün
de benbn de yazımın başlığın& İn· 
glll7.ce bir tabir yazdığımdan dola. 
yı elbette taaccüp etmeı.slnlz. Za· 
ten, İngilizlerin God save the Klng 
duasmı İngiliz olnuyanlar da bil -
diği için, birinci kelimenin kral de
mek olduğu, ıtüpheslz, m~hulünllz 
değildir. Tabirin hepsi birden, bl
zhn dünkü ıCJlmlzle, "Şahane met,, 
manasına gelir. 

Bu da bizim Türkçede sıraca de· 
diğimiz hastalıktır. 

Sıraca hastalığına bu adı ilk de
fa verdiren ti. on birinci a.CJirda 
Anglo - Sakson kralı olan ve di
ni bütttn olmasından dolayı kendi
sine "Günah Çıkartıcı,, llkabı ve
rilmiş olan m tincü Edvard olmuş. 
tu. 

Bu kral sıraca hastalığını iyi e
der, fakat lliçla yahut ameliyatla 
değil sadece hast.anm. boynuna 
elini dokundurmakla iyi ederdi. On 
birinci urm Haçlılar mubarebe8l 
de\'l'i olduğunu düşünttrsenlz, böy· 
le sadece el dokundurmakla tedavi 
etmek usulünün neden dolayı tesir 
ettiğini çabuk anlarsınız. 

Gtinah çıkancr kra1m başladığı 
ve krallığa mahsus bir imtiyaz gibi 
yerleştirdiği bu tedavi kudretini 
onun halefleri de göstermiye mecbur 
olm~tardı. Manevi tedavinin tesl· 
ri daha zly84e kuvvetli olsun diye, 
İngiliz krallanrun sıracalı çocukla· 
rmm boyunlanna, ellnl dokundu -
racağı gtin büyük alay da tertip o
lunur ve kralın huzuruna çakmıf, 
boynuna kralın ell dokun.mut ço -
cuğa bir de para hediyesi verlllr • 
dl Bu hediye ilk zamanlarda ye
di buçuk şUlng iken, malıtet paha· 
lılandıkça on ~lllnge kadar çıkanl
mıştı. 

Sonrada. gelen krallardan bazl
lan, tahtlanıun kendilerine verdi· 
ğl bu tedavi kudretinden sıracalı. 

lardan baŞka hastalan da mahrum 
etmemek içJn sar'a hastalığının te
davisini de ihtisasları içerisine al _ 
nuşlardı. Sekizinci Henrl, galiba 
daha ziyade merhametli olduğun • 
dan, kendisine getirilen aJtm hal -
kalara etini dokundurur \'e bu hal
kalar parmağa takılınca her turlü 
hutaıığa karşı tılsım gibi tesir e. 
derdi. Halkayı getiren bir de para 
hediyesi almaktan geri kalmazdı. 

Bu para hedlyeslnbı tesiriyle o
lacak ki, lngilterede ha..«ttalann sa
yuu gittikçe çoğalmıştı. İkinci Şarl 
on beş yıl içerisinde doksan bin sı. 
racalı çocuğun boynuna elini do -
kundurmuştu. Ancak bu çOCuklar
~ birinin altmış Y~ma geldiği 
vakit itiraf ettiğine göre, çocuklu. 
ğunda SJracaya benzer hiçbir şeyi 
yoktu. Anası babası para hediyesi
ni alması için kendisini kralın hu-

. zonına çıkartmışlardı .. Sayılan bu 
kadar çoğalan sıracawann hepsL 
ne para yetlştinnek kolay olmadı-

ğından daha sonralan krallann te
davi ettiği hastalara mahsus uooz.. 
ca bir madalye ı~t edllml§tl. 

EAld krallıkların lmtiyazlarm _ 

dan hiçbiri kabnadığmdanberi, hu.. 
talan iyi etmek lmtiyazlan da kal 
madı. 

Fakat böyle eziyetsiz tedaviye 
Dıtiy~ hi.la bi.ld olduğundan Av
ropanm demokrat memleketlerlnin 
bazılarmda eski krallar gibi ellerini 
dokundurmakla hastalan iyi eden 
adamlar hi.la vardır. Ancak böyle 
bir kudreti haiz olmak için insanın 
hiç kız çoculdan olmanıq anadan 
ve babadan yedinci erkek evlat o
larak doğmuş olmak, hem de vücu. 
dunun görilnllr bir tarafında -
annesinin 8§ yerken çalmı!) olduğu 
bir yemişe ali.met olarak - bir le
ke bulunmak şarttır. Bu da, tah -
mln buyurursunuz, kral !:CJCuğu 
olarak doğmak kadar az bulunur 
bir talihtir • 

ZAHiRE 
BORSASI 

11--5--987 

FtAlLA" 

Cins 

Buiday yumuta.k 
Buiday ıcrt 
Arpa 
Çavdar 
Mısır sarı 
Kuocmi 
Keten tohumu 
Susam 

A.,ağt Yukan 
K. P. K. P. 

6,15 6,25 
6,13 6,38 
4, 2,50 -.-
4,30 -.-
4,37 -.-
!1,36,50 -.-
ıO, 7,50 -,-
15,- -.-
65,- -.-
25,- 27,20 
50,- 55,-

Yapak Trakya 
Peynir beyaz 
Peyııir kaıar 

G l LE~ 
Buiday 
Arpa 
Çavdar 
Tiftik 
#'eynir beyu. 
Kaşar 
Un 
Kendir tohumu 
Mısır 
Faaulye 

1045 
ıs 
ıs 
30 
27 
s 

60 
7 

60 
21 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

oış FIATLAl-ı 

Bufday Liverpul 
BuidaY Şikago 
Buiday Vipipek 
Arpa Anvcra 
Mısı:r·Londra 
Keten T, Londra 
Fmdık G, Hamburg 
Fındık K, Hamburg 

6,44 K. 
5,82 K. 
-.- K. 

5,21 K. 
3,73 K, 
11.07 K, 

88,03 K, 
88,03 K, 

Ekstra 
Buğdaya 
Alıcı Var 

DUn şehrimize kırk üç vagon buğ
day gelmiştir. Bunun yirmi be§ vagt>: 
nu Ziraat Banka.ama ait olduğundan 
silolara çekilmiştir. Diğer buğdaylar 
arasında birkaç vagon 2-3 çavdarlı 

ekstra Polatlı mallan bulunduğundan 
bunlarm hemen hepsi 7,30 - 7,35 ku
ruş arasında satılml§tır. Bir kısım 

beyaz mallar çavdar nisbetine göre. 
6,20 - 7 kuruş arasında müşteri bul
muştur. Ekstra buğdaylara talip var
dır. Gelen buğdaylann bir kısmı sa
tılnamıştır. Piysa biraz gevşek geç. 

Paris 
Borsasında 

Satışlar 
Dün Paris borsasından gelen haber 

lerde, borsanın yine heyecanlı mua
melelere sahne olduğu ve bütün 
Fransız ve ecnebi tahvillerinin düş
tUğü bildirilmiştir. Yalnız Türk bor 
cu düşmemiş ve hatta bir miktar yük 
selerek iki gün evvel 275 frank iken 
281,5 frank olmuştur. 

Paris borsasında kıymetleri düşen 
senetlerin açılı§ ve kapanış fiyatları: 
Osmanlı Bankası 430 - 429, Paris e
lektrik şirketi 1132 - 1138, Süveyş ka
nalı 23480 - 23505, Fransız rantı 
64,50 - 64,50, Yugoslav rantı 214-214, 
frank olarak gelmiştir. 

Bor•amıztlaki muameleler 
Dün borsa muameleri biraz gevşek 

geçmiştir. Paris telgraflarmda TUrk 
borcu 278 frank açılış ve 280 frank 
kapanış bildirmiştir. Borsamızda 
20,60 liradan açılan Türk borcu biraz 
muamele görerek 20,45 lirada kapan
mıştır. Bir sterlin 110,20 frank ve 
22,30 dolar, 376,50 Belgadır. Merkez 
Bankası sterline alış 622 ve satrş 623 
kuruş tesbit etmiştir. Diğer tahvil • 
ler ve hisselerde hiçbir değişiklik oJ. 
mamı§tlr. - • Iki gündenberi Paris borsasından 
gelen haberlerde, borsanın yine heye. 
canlı muamelelere sahne olduğu ve 
bUtün Fransız ve ecnebi tahvillerinin 
düştüğlinü bildirmiştir. Yalnız Türk 
borcu düşmemiş ve hatta bir miktar 
yükselerek iki gün evvel 275 frank J. 
ken 280 frank olmuştur. 

Doktor F entener'in T efekküril 
Bir milddet evvel şehrimize gelen 

Milletler arası ticaret odası reisi Dr. 
Fentener, odaya gönderdiği bir mek· 
tupta kendilerine gösterilen iyi kabul· 
dE"n dolayı teşekkürlerini bildirmit
tir. 

Soyadı Almıyan· 
lar 2 Milyondan 

Fazla 
Ankara, 11 (Tan muhabirL"ıden)

Kanuni mecburiyete rağmen bazı vi
layetlerin soyadları işini henüz neU 
celendirmedikleri anlaşılmıştır. 

Dahiliye Vekaleti, bütün vili.yefü~ 
re birer tamim göndermiş, soyadı aı. 
mıyanların cezalandırılmalarını bil • 
dirmiştir. Tamimde şöyle denilmek • 
tedir: 

"- Daha fazla uzamağa tahammU 
fü olmıyan bu işin bir an evvel arka.
eı alınmak üzere alakadarların he • 
men faaliyete sevkolunmaları ve ica 
bmda diğer daire memurlarmdan te
min edilecek yardımlarla en kısa bir 
zamanda başarılması lazımdır.,. 

Nüfus kütüklerinde ötedenberi. ka 
yrt.lı olup ta henüz soyadı almamlf 
bulunanların sayısı 2,106,075 dir. 
Harp ve tevali eden fevkalade haller 
dolayısile halen bulundukları yerler
le hayat ve mematları tesbit edilemi 
yenler ve yurd dışında kalanlar bu 
yeküna dahil değildirler. 

Soyadı kanunu tatbikatının bu su
retle gecikmiş olması, her şeyden ön 
ce bugünkü nüfus teşki!itmın darlı
ğından ileri gelmiştir. Filhakika te,_ 
kili.tın darlığına rağmen nllf us daire 
lerine o kadar çok i' yUkletilmi'tir 
ki, bunun altından kalkmak hakika • 
ten biraz da. imkansız gibidir. Buna 
rağmen bu işler kısmen dahi olsun 
görUlüyorsa bunu nüfus memurları· 
mızın durmadan dinlenmeden çalış • 
malarına medyunuz.,, 

Bir Hintli Kadın 
Gazeteci Geldi 

Hindistanın tanınmış gazetecilerin
den Bayan Fatına ile kardeşi Abdili· 
mecit dün şehrimize gelmişlerdir. 

Hintli gazeteci kardeşler bir müd
det burada kalarak bazı tetkiklerde 
bulunacaklardır. 

miştir. Dün gelen bir vago nçavdar 
ile bir vagon arpa satılmamıştır. Ar
pa fiyatı nevine göre, 3,38 - 4,05 ku
ruş ara.smdadır. 
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19 Mciyıs için 
idman Şenlikleri 
Provası Başladı 

r 19 Mayıs bayramrnda yapılacak mektepliler id • 
man şenlikleri ve spor bayramı için provalar& başlan 
mıştır. Dk prova diln sabah ve dUn öğleden sonra 
Taksim stadyomunda yapılmışttr. Sabahki provalıuı 
muallim Bayan Mübeccel idare etmiş, Istanbul ve Be 
yoğlu yakalarındaki bütUn kız fü~e ve orta mekteple 
rinin talebesi buna iştirak etmt.,tir. Oğleden sonrakJ 
provaları ise muallim B. Hamdi idare etmiş ve yine 
bu iki yakada.ki erkek liseleri ve orta mekteplerinin 
talebeleri bulunmuştur. BugUn de sabah ve öğleden 
sonra Fenerbahçe st:adında, idman bayramı gUnU bu 
staddaki şenliğe ôahil olacak mekteplerin provaları 
yapılacaktır. DUnkU ve bugUnkU provalar trampetle 
idare edilmiş ve talebe A.di kıya! etlerile provalara gir 
mişlerdir. Fakat ikinci ve sonuncu prova her iki stad 
öa pazartesi gUnU aııkeri bandolar lle ve talebenin 
idman kıyBfetile yapılacaktır. 

19 Mayıstaki şenlklere çağiırtlacaklara gönderile • 
,..k .ı .. -.•..t>yolor lgiu \il.. kumia;yuu J..uı ıılıuakLuilir, Bu 

komisyona partiden, maariften, federuyonda.n biret 
mUmessil lştlrak edooek, Fenerbahçe ve Taksim stad 
larma çağırılacak olanları ayıracaktır. 

19 Mayıstaki idman 9enlikleri Fenerbahçede Eren
köy lisesi mUdürU Mahir, Taksimde Galatasaray li· 
sesi müdürü BeMet t.Arafından. öğleden sonraki maç 
lar federasyon tarafmdan ve saat 16 dan sonra her 
mıntaka.da yapılacak tezahürat ise o mmtakaların 
Halkevlerl reisleri tarafmda.n idare edilecektir. 

1 
....................... . 

19 Mayıs, Büyük Şef Atattır· 
kün, kurtardığı yurda a
yak bastığı bUytlk gUnUn yıJ. 
dönümüdür. Ogün coşkun bir 
8por ba)Tann yapılacaktır. 

Lise ve Orta mektep tale -
beteri de idman şenlikleri gös.. 
terece ki erdir. 

Resimlerde bu senlikler 
i~in dün ba§lıyan provaları gö 
rüyoruz. 

•••••••••••••••••••••••• 

Londrada Yedinci ordu kuma
İmparatorluk danı Mustafa Kemal 

(Ba.,ı 1 incide) Toplantısı 
(Başı 1 incide) 

mışlardır. Çünük herbiri hariçteki 
mUşterilerini daraltmışlar ve kaçır . 
mışlarclır. Bundan başka da takyit 
sistemlerinin dilnyanın iktisadi ve si 
yasi· mUnasebetlerinde uyandırdığı 
darlık ve sıkıntı, imparatorluk mem 
leketlerinin hepı;ılni birden ıztıraba 

düşürmUş ve serbest inkişaflara en · 

"- Tilrklyeye va.rlık veren Atattir 
ke ebedi minnet ve tazimlerimi su . 
nar, dinleyicilerimi saygılarla selam
larım. 

Kemal bu göz yaşlarına iştirak et
medi. O kendiııine verilen kumandı: 
danlığın makamını işgal için sand 
yenin boşalma.sına intizar ediyord~ 
Bunun farkına varan Mareşal derb 
yerini Mustafa Kemale tesliın. etti· tc 

gel olmuştur. 

Sevgili ve aziz yurdun yarınki mu 
kadderatını kudretli ellerine alacak 
olan AtatUrk gençliğine, gençlik ve 
soor gUnlerinin arifesi gUnUnde banı 
söz söylemek va7.ifesini veren Parti 
Genel Sekreteri Bay ŞUkrü Kayaya 
teşekkür ederim. 

Şimdi Mustafa Kemal kumandanlı 
sandalyesinde Leyman Fon sander& 
te onun karşısındadır . 

Mustafa Kemal mareşala hitaben: 
"- Milsterih olunuz, sizde bir ltll

sur ve kabahat düşUnmUyorum. J{u· 
sur ve kabahatin bilyüğU, sizi oıeıı • 
sup olmadığınız bir milletin ordulatl 
başına getlrenl rdedir. Şimdi allı 
belki feci akibttlere duçar olaca~ 
mz. Belki ben, ben değil, bütUn Tilf 
milleti, ayni ikibetlere uğrayacağtf.. 
Fakat ikimizin de müsterih olacağı; 
mız bir nokta vardır, o da bu felike 
leriıı müsebbibi siz veya ben oıına1'
şnnızdır. Bütün bu f elaketıerin oıU • 
sebbipleri mensup olduğumuz iınPa • 
ratorluklann başında ve idaresindt 

DUnya ticaretinde yeni ve serbest 
bir münasebet tarzı kurulmasını isti 
yen İngilizler, BUyUk Britanyanm bu 
sah.ada önayak ve örnek olmasına lU 

zum gösteriyorlar. 
İmparatorluk konferansı bu iste · 

nen yola gidecek midir? Herhalde 
az, çok gidecek gibi görUnüyor. Ame 
rika ile çok sıkı münasebetleri olaı:ı 
Kanada, aUrUden ayrılmış ve İngilte 
re ile tek başına bir anlaşma yapmış 
tır. Hiçbir umumt nizam konulma • 
mak ve bütiln ddminyonlar biribirle· 
rile ve İngiltere ile karşılıklı anlaş • 
malar yapmakta serbest bırakılmak 
suretile Büyük Britanyanın kendi i· 
çindeki bir kısım sedleri yıkmasına 
ihtimal vardır. 

Konferansa ilk defa olarak bir iki 
ecnebi mUşahidln ve bilhassa Belçika 
Başvekilinin bir mUmessilinin davet 

edilmesi, bu ihtimale kuvvet verdi -

ren bir haberdir. 

iki ihtimal 

S edler hafifletilerek Amerika -
nm arzuları tatmin edilirse 

dUnya ya bir takım iktisadi gruplara 
1 ayrılacak veya umumi bir anlaşma a. 
1 ramak yoluna gidilecektir. İktisadi 
j gruplara ayrılış, İngiltere ile Ameri-
kanın, kendilerine karşı tarife ve sa· 
ir sedleri azaltan memleketlere kar· 
91 ayni kolaylıkları göstermesi sure· 
tile olabilecektir. 
Amerikanın arkasından Fransa da 

kendisine karşı tarife ve diğer sedle 
ri azaltan memleketlere ~arşı ayni 
kole.ylıkla.rı göatanniyo "uu•\Y,le.t.mak -

tedir. Oslo grupuna dahil olan şimal 
nıemleketleri de aynl meyilCfoair. 'Dr. 
Schcht ta, Almanyanm Milletler ara· 
sında. ticarete mani olan engelleri 
kaldırmak yolundaki işbirliği.ne ka
rışmak arzusunda olduğunu söyle -
miş ve bizzat Hitler, lngilterenin eski 
ame!e fırkası reisile olan mülakatın 
da. bu fikre taraftar çıkmıştır. 

Bizim müncuebetlerim~ 

18 YIL ÖNCE ... 
Kardeşlerim, bu yUksek vazifeyi 

kıymetli gençliğimize nafi olacak yol 
da ödiyebllmek için hatıralanmrn 
yardımına müracaat etmek istedim. 
Bunun içindir ki. rubu asra. yakın hb 
metile mUbahl bulunduğum ve bUtUn 
feyiz ve inkişafımı maivetinde ve rah 
lesinde aldığım, büyUklUkte bir ben • 
zeri olmıyan, daha doğrusu bUyUklU 
ğü ölçü ve çe~eveye sığmıya.n Ata. • 
türkUn bundan 18 yıl evvel Samsuna 
ayak bastığı tarihten evvelki faali· 
yetinden bahsedeceğim.,, 

Bundan sonra hatip konferansını 
Türk gençliğine takdim ederek de -
diki: 

"-Ciddiyet, samimiyet, vefa, sa -
hır. tahammül, geniş görUş, derin du 
yuş. azim, irade, metanet, cesaret, fe 
dakarlık, kahramanlık, halaskarlık 
gibi en yüksek insani meziyetleri o 
büyük adamda tecelliyatını ifade ede 
cek olan hatıratımı gözbebeğimiz ka 
dar benimsediğimiz TUrk gençliğine 
sunuyorum.,, 

bulunanlardır.,, • 
DAGITMA EMRİ! 

Bundan sonra hatip Atatilrkuıı, 
sadrazam Talat Paşaya devletin "' 
milletin felakete yuvarlanaca~ 
bildirdiği raporunun tecellisini ıı~ 
gördüğünU ve o andan itibaren dl 
memleketin kurtuluş çarelerine btl • 
tün mevcudiyetiyle nasıl tevessül et• 
tiğini a.nlattı ve dedi ki: . 

"- Bu suretle beklenilmiyen ?Jit 
günde Mustafa Kemal, Sadraza!Il fi 
Harbiye Nazın Ahmet İzzet pa,şa.datl 
Yıldırım ordulannm dağrtılmatı ~ 
emir aldı ve bu emre şu cevabı verd1

• 

"Orduları dağıt.. ayım. Fakat tııı
"- Filistin cephesinde cenahların 

daki ordular, muharebesiz çtizUldilk· vanı muhafaza edeyim. Milsaad~_e"; 

7 İNCİ ORDU BAŞINDA 

din. En ufak bir müfreze halinde cıv
ten sonra. Mustafa Kemal, 8~ bin ki!i ınJll"' 
lik du,man ordusu çenberi içinde olsa, bu namla ben onun dahi ku t 
7000 süngülü 7 inci ordusile &&keti danlığiyle iktifa ve vatanıma bizJlle 
tarihlerde az tesadüf edilen ve her ederim.,, 
günU muharebe ederek geçen ınunta B. Cevat Abbas Gürer, Sadr&Z~ 
zam bir çekilmeden sonra Şama vasıl Mustafa Kemalin bu teklifiyle a::;.. 
olmuştu. 7000 rnevcudile harekete mak istediği ha..kikt maksaclını 

yamamış olduğunu söyledikten soJl • 
geçen 7 inci ordu, Şama vardığı za • 
man bozulan orduların Mustafa Ke- ra şunları söyledi: al• 

"- Sadrazam, Mustafa Keıtı 
r.~l adına koşan efradile bir miıli ~ 
~.,u. Bu eon toplu ._ unta te~ralJnakinesi basroda au""' •tniJI 
zam kuvvet Şamda Mustafa Kemalin bulundu: Siz, mağlCıp de~leti Jırtf 
ellnden ilmatak oratısu muharebeıiz ka1111 bütUn galip ıd&vletlen .te. WJ 
dağılan Mersinli Cemal Paşaya ve • tahrik ve devletimizin temellerinl 
rılmışti. rip mi etmek istiyoraunuz? ,, 

Mustafa Kemal, Rayak - Be.. Sadruanı bu sözleriyle Muıta!' 
rut hattının müdafaasına memur e • Kemalin yUkaek gayesine sed çe1'1 • 
dildi. Hastanelerden çıkan birkaç yUz yordu. 
zuafa ile ayakta duran ve fakat kil • YER1NDE CEVAP 
çUk bir müfreze bile denemiyecek o. Fakat hiç bir zaman görUeunde Y" 

ingiliz krah bugün tetviçedilivor L ondrada hazırlanacak iktisa • 
di imklnlan, ınemle~etimiz 

husust bir allka ile takip edecektir. 
Bir vakitler, İngiltere ile tama.mile 
ticarl bir şeklide cereyan eden alış 
veri,. memleketimizin ithalat ve ih· 
racat yekftnu içinde en bUyUk nisbe· 
ti tutuyordu. BugUn ayni vaziyete 
dönmek için Ud tarafta da bUyUk bir 
arzu ve hUsnUniyet vardır. tmpara . 

lan bu kuvveti, yüksek vatanperver nılmıyan Mustafa Kemal, samimi "' 
itirazsız aldı. Çünkü o büyUk asker' larak gaflet gösteren sadrazatn& ~...t 
başlı başına bir ordu idi • "Paşa Hazretleri: Siz bu zıhnb"· 

YILDIR.la: ORDULARI te bulundukça korkarım ki, çok ~ 
Şamda kumandasından alınan 7. meden Sadrazamlık ea.ndalyesin 

inci ordu da Mersinlinin elinde israf' düşman sUngUslle kovulacak!Ul
11

"" 
olunduktan sonra Mustafa Kemal cevabını verdi ve muhabereyi kestl·~ 
Halebe hareket emrini aldı. Ona da· B. Cevat Abbas Gürer. Sa<\ra.t'., 
ğılan 4, 7 ve 8 inci ordulan Halebe mın makine başında Mustafa ı<etıı 
toplamak ve bu kuvvetle düşmanı ön. lin lstanbula teşrifini rica ettiğini 11 

lemek vazifesi verildi. Bu defa da onunla istişareye ihtiyacı olduğııO" 
Mustafa Kemalin emrine o güven anlattıktan sonra İstanbulda Sa~..: 
kaynağı bUyUk kumandanm adını du- zam konağında Ahmet bzet 1'~ 
yan efrat ve zabit, bliyUk sevgileriyle ... T..,...-

piskopos evvela krala, Britanya im· 
paratorluğunu teşkil eden memleket 
lere hilklimdarlik edip etmiyeceğini 
sorar ve Kral: 

Ed ... 'd - ecegım. er. Daha sonra balJ 
piskopos Krala daima kanun, adalet 
ve merhamet dairesinde hareket edip 
etmiyeceğinl sorar ve bu tarzda soru 
lan bUtUn suallere mUsbet cevaplar 
verildikten sonra kral sözünde sadık 
kalacağına yemin eder. Bunun Uzer! 
ne Kral mukaddes bağ ile bağlanır 
:ve taç ta başını geçirilir. 

Daha Mnra dint ayın yapılır ve kra 
la biat merasimine geçilir. Bu mera. 
sim de bittikten sonra alay b~lar ve 
Kral muhteşem tezahUrler arasında 
sarayına avdet eder. 

1 Babcuının yolunda yürüyecek 
Londra, 11 (TAN Radyo) - Kral, 

bu sabah Buckingham sarayında, İn
giliz Döminyon ve kolonilerinin mu· 
rahhaslannı kabul etmiştir. Bu mü
nasebetle kral bir hitabe irat ederek 
babasının tutmuş olduğu sulh yolun 
dan ayrılmıyacağmı tekit etmit ve 
vazifesinin, ancak İngiltere teb&a.Bı· 
nın sevgi ve ya.rdımile kolayla9acağı 
beyana.tile sözlerine nihayet vermi9· 
tir. 

Bugün, taç giyme ıenliklerl mUna
se betile birçok yeni rütbeler ve Un • 

vanlar tevcih edllmiftir. 
Kral bu arada lngilterenin Anka • 

ra !efirlııe de en yUkeek nişanlardan 
sayıla.n G. S. M. G. nişanını vermi,
tir. 

Taç giyme merasimi mUnMebetlle 
Londraya gelen ecnebi diplomatlarlle 
lngiliz makamları arasmda konuşma 
lar hararetle devam etmektedir. İngl 
1iz Hariciye Nazırı Mister Eden1 bu
gün Rusya Hariciye Koml!erl B. Lit
vinoff, Avusturya Hariciye Num 
B. Schmidt ve Litvanya Hariciye Na 
Sil"I B. Lozaraitlsle E"6rilsmüştür. Şen 

likler bittikten sonra da birçok ecne 
b1 diplomatlarile İngiliz devlet adam 
ları arasında mühim konuşmalar ya 
pılacağı muhakkaktır. 

Otobü• ~revi devam edecek gibi 
Otobila grevinin devam edip etmi 

yeceği hakkında resmi mahafilde ke
tumiyet muhafaza edilmektedir. Ba
zı klmBeler, grevin müfrit sol cenah 
partilerinin ameleyi aldatmasından 
doğduğunu söylüyorlar. Eğer ·grev 
airavet ederse hükumet ciddi ve şe
dit tedbirler alacaktır. 

Grevciler, hususi şahısların bile o
tobUı işletmelerine ve grev bozgun· 
culuğu yapmalarına tahammül ede -
miveceklerini söylemiflerdir. Londra 
polisi 22 bin ihtiyat kuvvetle takviye 
edllmiırtir. trlandada taçlanma mera 
simi aleyhinde yapılan ufak bir nU • 
mayiş zabıta tarafından hemen dağı
tılmıştır. 

Fransa • lngiltere 

görü,meleri 

Paris, 11 (TAN) - Hariciye Nazı
n B. Delbosun Londra seyahati gaze
teler tarafından dikkatle tefsir edili
yor. Gazetelere göre, B. Dolbos Ingi
liz ricalile ve bilhassa M. Eden ile 
çok mühim ve faydalı görüımeler ya· 
pacaktır. Petıt Journale göre, Lon
dra • Paris görütı blrlifi hiçbir zaman 
şimdiki kadar tam olmamııtır. 

Echo de Paris'nin Londra muhabiri 
diyor ki: 

"Burada, Bertin • Roma mihverinin 
,.,uınedlldi#i kadar 1ağlam ve !&rstl -
tü.ı.t olma.masmdan dolayı memnunı. 
yet gö!terilmektedir. B. Eden bugUn 
Flnllndiya Başvekili lle görUemUştUr. 
Alman ve Sovyet me!eleslle doğıı.ı • 
dan doğruya alakadar olan Baltık 
meselesi bilhaeıea Danimarka'nın B. 
Hitlere yaptığı ziyretten sonra şimdi 
de Danimarka Başveklll Berline git. 

ınekte olduğu için bu hadise İngiliz
lerin alakasını uyandırmaktadır.,, 

ISTANBULDA 

MERASiM 
lngiltere Kralı H. M. Altıncı ~or

ges'un taç giyme münasebetile bugün 
hıtanbuldaki lngiliz scfarethanesind\j 
de büyilk merasim yapılacaktır. 

Sabahleyin, sefarethanedeki İngiliz 
kilisesinde dini bir ayin yapılacak ve 
bu ayinde BUyük Elçiyle, letanbul 
İngiliz Konolisi, Kordiplomatik ve 
Konsoloslar bulunacaktır. öğleden 
sonra gehrimizdeki İngiliz mektebi ta 
lebesi tarafından bir milsamere verile 
cektir. 

Bunu mUteakip, eski !ngiliz muha
ripleri bir geçit resmi yapacaklar ve 
BilyUk Elçi Sir Persy Leron eski mu
hariplere taç giyme merasimi hatıra 
sı olmak Ur.ere bir bayrak hediye e· 
decektir. Geçit re~ini yine ayni da· 
vetlilerin iştirakUe bir garden parti 
takip edecektir. 

Taç giyme merasimi münasebetile 
tngiltere sefarethanesi elektriklerle 
süslenmiştir. 

Belediye Dairesini 

işgal Emişler 
Parla, 11 (A.A.) - YUz kadar iş

siz, isteklerini teyid için, dtin bir sa
at kadar Toulon belediye dalresini iş 
gal etmişlerdir. 

Romada Yugoslav 

Heyetleri 
Roma. 11 (A.A.) - B. Mussollnl 

dUn mebus Sokiç'in Başkanlığındaki 
Yugoslav gıı.zetectler heyetini ve mU· 
teakiben de yüksek rütbeli bahriye ve 
hava zabitlerini kabul etmiştir. 

torluk iktisadi sedleri gevşerse lngil
terenin bir vakitler bizden almıya 
alışık bulunduğu, harptenberi alma • 
mıya bafladığı mallara müşteri olma 
sı irnkanı kuvvetlenecektir. Bu da 
bizirn İngiliz mallan ve sınai ve ik . 
tisadi sahalardaki İngiliz teşebbüs . 
ıeri için ödeme kudretimizin artması 
demektir. 

Londra konferansının vereceği ne 
ticeler, bütUn dUnya için yeni bir lk 
usadl çığır açması itibarile elbette 
çok ınühimdir. Fakat bizimle lngll • 
tere arasındaki milnaııebetlere ayrı. 
ca hIZ \l'e kuvvet vermeal imkanı var
dır. 

Ahmet Emin YALMAN --
ltalya • lngillı 

Gerginliği 
Parie, 11 (TAN) - Romadan ge· 

len haberlere göre, lngilteredeki İ
talyan gazetecilerinin İtalyaya ça -
ğırılmaları neticesi olarak İtalyada
ki tngiliz gazetecilerinin hudut hari
cine çıkarılmalan şeklinde bir karar 
verilmiyecektir. Romaya göre, İtal· 
yanın aon hareketi, taç giyme mera
simine boykot değildir. İtalya, Ne -

·ğüsiln de merasime çağırılmasını ken 
disi için hakaret telakki ediyor. Le 
Ternps gazetesi, son İngiliz • İtalyan 
gerginli~in, Akdeniz ve Garp anl~ 
ması imkanlarını kırdığı fikrindedir. 
Debats gazetesi de, B. Mussolininin 
bundan istifade etmesi lazımgeldiği
ni yazıyor. 

Mustafa Kemal ve Dahiliye ı, 
0 koştular. Bu gelenl~rle yeniden bir Ali Fethi Bey araııında geçen bit ısı 

ordu kuruldu. Techızatı pek noksan h • .ı ki tti . . avere.74 na e • 
olan işte bu 7 ınc1 ordu 24 gilndenbe pa ~ 
· K d"" t H lehe k d d d Bundan sonra Ahmet tzzet Ş 1 l• rı u us en a a ar urma an ı f K 1 bi ...ı..mt!S 

b b kile efr tl 24 b' Musta a ema e ka neye 6 ... --
aşı oş çe n a a ın mev - . . f l{t' 

cutlu oldu. ~ın vA.ki tekliflerinin ve Must11. a 111 
· 

1
. d malin verdiği cevaplardan batıra.ı.,. 

Halep şıma ın e işte bu ordu ile nakletti ve Mustafa Kemalin sso:;. 
Mustafa Kemal, dUşman ordusunu latv• 
tamamiyle mağlup ederek durdurduk zam& s8yled1ğt şu sözlerini hatır deJl 

" - Ben bugUne kadar kimse 
tan sonra karargahında bulunuyordu. ar • 
Bir gün İstanbuldaki Başkumandan· bir vazife dilemedim. Bu defa 11 ,,-
lıktan şöyle bir telgraf aldı : biye Nezaretini isteyişim bu ına.1' ~ 

"Adanada Mareeal Leyman Forı da tarihi vaıifeler görebileceğiJXll bi~ 
Sandersten Yıldırım orduları kuman· 4min ettiğim icindir. Yoku gır-_;ıd 
danhğmı teselllim etmek Uzere Ada . Nezaretinde zatı devletinizle te~dt 
naya hareket ediniz.,, mesll etmek için eltafı ıuphantve1~ 

Bu emir üzerine Mustafa Kemal, lenecek &damlardan değilim ~ ... ı,ı' 
gece gündüz mesafe kat'ederek oto· şüphe etmem ki, bugUnkU bı~, 
mobille Adanaya geldi ve orada Ley- geçtikten sonra Harbiye Nezareti Uf 
man Fon Sanderse mülaki oldu. Muı· kamını t,gale benden daha çok oı _.ı 
tafa Kemal Ada.naya muvasalat ettiği eb•"' 
gUn Mareşala misafir kaldı. Yemek. taha.k zevat memleketimizde ın 
ten sonra Mareşalin bilrosuna geçti- dUr.,, JciO 
l (Bugün tamamını koyınıya trıı .... il"' 
er. fefl'"" 

bulamadığımız bu mühim kon 
KUMANDANLICI TESLİM 

AURKEN 
Leyman Fon Sanders, yüksek as • 

kerliğin izzetlnefsiyle makamına o
turdu ve kat'§ısmda yer almış olan 
Mustafa Kemale şu sözleri söyledi: 

"- Çok bahtiyarım ki, bu mühim 
kuvvetin kumandasını sizin gibi An. 
burnu ve Aa.nafartalardanberi yakın
dan tanıdığım bir yüksek Türk ku
mandanına bırakıyorum., , 
Mareşal bu sözleri söylerken ayağa 

kalktı. Gözleri yaşarmıştı. Mustafa 

sın arkasını yarın neşredeceğiz.> 

Göçmenler için 

248 Ev 
Iğdır, 11 (A.A.) - Sağlık ~Jc~ 

lığınca Romanyadan gelecek göÇOJ180 
ler için lğdırda yaptırılmakta. ;g.tf 
248 evin temel atma meras1Ill1 

valisi tarafından yapılmıştır. 
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~ ....,..,. " , ....... ı.lllıııl ........ , 
ı.rUhanune 

teaı runu ..:t bedeli (42000) lira olan 100 ton 118ttlpll 2'-5-1937 paAI'• 
tın~ 13 te kapalı zart usultl ile Ankarada idare binasında u-
Bu · • 
ıa:e:;ek lateyenlerin (31M) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
~aaında, bı~alan, resmt gazetenin 7~936 gün ve 3297 No. lu nU• 
litıerint &Y!ıi etmı, olan talimatname dalresinde a]ıqmıı vesika ve tek· 

Şa.rtııaıneı rtln aaat 14 de kadar komiayon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 
lerizıde l&tıl er (210) kuruşa Ankara, Izmir, Haydarpafa, Adana vezne-
............__ lllaktachr. (2629) 

lstanbuı 'k· . . ~ ı ıncı ıcra nıemurlu~undan : 
. atına şad· 

!ıiyet Sandi •. ıye ve Cemalin tasarruflarında olup birinci derecede Em-
(1413) l' gına ipotekli bulunan ve tamamına ehlivukuf tarafından 
de lCara 1~ kıymet takdir edilen Samatyada Hacıhilseyinağa mahallesin
bıt men:;' Arap kuyusu sokağında eski 38 yeni 22 No. h tarafları Fat-
11 \'e tariki lve bazen Abdullahm hane bahçesi ve Halide haneai ve bahçe
dtt JeaPllı ~ile mahdut maa bahçe ahşap hanenin evsafı a.ş&ğıda yazılr
)ert 

16 
tıı çe içindedir. lç kapıdan girildikte mermer bir papuçluk 

dJ\'eıı al~ ! bir küp~ bir sofa üzerinde iki oda bir heli., bir kiler bir mer
~İıiııcı ka er, zemmi kmmen tahta kıamen çimento döşeli bir matbah; 

================================================u 

Güveler, çok pahalıya mal olur. Onları 

ve yumurtalarını P'LIT il• OldOrQnQz / 

FLlT, bOtOn ha,arıt öldOrOcQ mayilerin fevkindedir. 
go muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 

.__.sabit olmuştur. Fllt'in formOIO hiçbir vakit taklit edil· pı.i~~ 
meml,tir. FLiT, kendisinden beklenen iki tartı mDkem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat ha,arata 
kat'iyyen 61dOrOr. SDpheli mayilerl reddediniz. Hakiki 
ve yegAne Flit atdİğınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Yarıklara ve köşeltre bıraz FLİT TOZU 
s1Tpiniz. Haşarat derhal telef oüu. 

helldan 1~llf.amba döşeli bir sofa il.ıerlnde iki oda bir sandık odası bir 1 1 
t\'de elektrik ttir. Bahçede kuyu, meyva ağaçlan ve bir kümes vardır. EMNiYET SANDli4I ILANLARI 1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 
~e 43 lrl2 Vardır. Umum meeahası 261 m2 olup bundan 72 m2 bina V 
l'irneııkuı :utbab ve kümes kalanı bahçedir. EvaafI yukarda yazılı gay- •••••••••••••••llİll•••••••.I SAMATYADA: Analipsis kilisesi vakfı. 
~ Puda.ki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiştir. Satdık Otomo!»il TOPKAPIDA: Ayaniko'a kiliseei vakfı. 

llıllhanıın a ı>eşindir. Arttirmaya iftira.k edecek mllfterilerin kıymetli BAKIRKOYüNDE: Ayayorgi ve Analipsis kiliselertle mektepleri vakfL 
ltıinaı in enenin % 7,5 nlabetinde pey akçesi veya milli bir bankanm te- Biri 1928 model açık ''Bulk", diğeri 927 model kapalı "Ponc;iyak" mar- YEŞlLKOYDE: Ayastefanos kilise ve ilk okulu ve mezarlığı vakfı. 
12.:s,.

937 
e~~u hlmil olmalan icap eder. Arttırma fartna.mesi ka iki kullanılmış otomobil 17 mayıs 937 tarihine diişen pazartesi günU SAMA TYADA: Ayanikola kilisesi v • fı. 

talik edil --111U1e mUaadif Çarpmba gtınü Dairede mahalli mahsusuna. saat on beşte açık arttırma ve peşin para ile Emniyet Sandığı binasında SAMATYADA: Ayayorgi kilisesi vakfı. 
tllnu ~ektir. Birinci arttuınaaı 21-6-937 tarUı1ne mUsadif Pazartesi ıatılacaktır. Görmek istiyenlerin levazım servisine mUracaatlan. (2400) BALATTA: Ayastrati kilisesi ve ilk mektebi vakfı. 
da becıeı 'ır~e Baat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. birinci arttırma.- FENERDE: Rum Pat:fühan<'si dahilinde Ayayorgi ,k llıl'lesi vakfı. 
ltııır, A~ -J"uıeti m.uhammenenin % 75 ini bulduiu takdirde llirtte hıra- CffiALlDE: < Aynilwla kilisesi ve mektebi ve aşhanesi ve AyaharalAm· 
arı beş tun takdirde aon arttirmanm teahhlldü baki kalmak üzere arttırma ( bos kilise.si ve Ayazması vakfı. 
14 ten 

16 
daha temc!it edilerek 6-

7
_
937 

tarihine mUaadif salı gtınU saat KUMKAPIDA: Ayakiryaki ve Panaiya Elpida kiiseleri ve mektebi vakfı. 
'rt Ya. kadar gAMATYADA: (Ayakostantin kilisesi ve mektebi ve Ka.zlıçeşme'de Aya 

tıra.ıını Us Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok (Praskovi kilisesi vakfı. 
11U!ı 126 nı tünde bırakılacaktır. ~ numarah lcra ve lflAs kanunu - SALKIMSOGVTTE: Ayatrapi Ayazma ve mektebi vakfı. 
tekli al~ Dıaddeeine tevfikan haklan tapu sicWerile aablt olmıyan ipo- EDlRNEKAPIDA: Ayayorgi kilisesi vakfı. 
~ve h arı~ diğer eli.kadaranm ve irtifak hakla aahlplerinin bu halt· j FENERDE: Katipmusliıhaddin mahallesinde Ayayorgi kilisesi vakfı. 

haren 20l1ıU8ile faiz vıe masarife dair ola.n iddi&lannı ilin tarihinden SAMATYADA: Ayamina kilisesi vakfı. 
llleteri ~gil.n Zarfında evrakı mUabltelerile birlikte Dairemize bildir • EDlRNEKAPIDA: Sarma~ık'da Ayadimitri kilisesi \'akfı. 
ıı. bedeıtıı1n dır. Akai takdirde haklan tapu sicWerlle sabit olmıyanlar sa- LONCA: Ayadimitri ve Ayalaherna kiliselen ve mektebi vakfı. 
l'e ~y P&Y1qmaamdan hariç kalırlv. lıltlteraldm wrgi, tenviriye LANGADA: Ayrtodorf kilieesi ve mektebi valaı. 
IC'lreit "-~~n ibaret olan Belediye rilaumu ile delllliye resmi ve Vakıf YEDlKULEDE: Balıklı Rum Ortodoks hn.stah ı:nesi valdı. 
hedeıt rıt.-.ııu. 111ÜZ&yededen tenzil olunur. 20 senelik va.W icareal taviz • BALATTA: Balino kilisesi val:fı. 
1111nı ...... -~ye aittir. Daha fazla malümat almak istiyenlerln 

9381739 
EDlRNEKAPIDA: Uk Rum Muhtel!t mektebi nıkfı. 

J>orı~ '""'"'"'.:ıı- Kli·-• • • •TAN ÇINKOCRAFHANESI' verana•. FENER: Rum mektebi kebiri vakfı. ·~ 9Lı. ,,,_mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet ra- ~ennızı ne ... 
............... e:cup a.nlayacaklan Uln olunur. (2687). ldare eden: Devlet Matbaası sabık c;inkograf Şefi ~DlRNEKAPIDA : Tekfursaray Hn.nçer 'i Panaiya kilis si vakfı. 
~ KEMAL FERlDUN F'ENERDE : MaraF.lı Rum mektebi val:fı . 
''I. l• v ALTIMERMERDE: Meryemana kilisesi vakfı. 

lVI Hava Mu··steşarlı.öında EORlKAPIDA: Meryemana kilise:;i vakfı. ~~ • • ~ D: İstanbul İkinci İcra Memurluğun-ı dan 11 re kadar Beyoğlu KUçUk Par SAMATYADA: Belgrad Meryemana kilisesi vakfı. 
tl~~ 1~.YYare abıyr t~ bir mimara fhtt~ ~vardır. Verilecek dan: Bir b<ff'çtan dolayı mahcuz ve makkapı 17 numaralı apartımanm l VEFADA: Panaiya kilise ve ayazması vakfı. 
be ~~erin uamt 288 Uradır. paraya çevıtJmesine ltarar verilen numaralı dairesinde eaiılaoaktır. la- SALMATOMRUKı'Ao: Panaiya kilisesi ~akfı. 

ttbıüııe ka~arile birlikte imtihan gU.ntl olan 20 mayıs 987 pe!lem Fransız piyanosu birinci açık arttır- teklilerin mahaHIDde h&m' buıunma- FmERDE: Yuvakhiıton Rum Kıs mektebi vakfı. 
ar hava müsteşarlığına müracaat etmelerL (2599} ma ile 18 • 5 _ 937 Salı gUnU saat 9 lan ilan olunur. (32S5l) EYYUP: Surp Asvazazin kilise, mektebi ve mezarlığı vektr. 

•Satıl k SAMA TY ADA: Ana.rat Higfltiüm kilisesi vakfı. 
l.... 1 rllükemmef eua.. EYYUBDE: Babahaydar'da Surp Agya Ermeni kilisesi ve mektebi vakfl. 
-~b .. .,. GEDlKPAŞADA: Ermeni Protestan kilisesi vakfı. 

dorı Oda ulun havadar yerinde KUMKAPI DIŞINDA: SUrp Harityum kilisesi ve mektebi vakfı 
Sa her k nıutbak çatı arası tara- YEŞtLKOY: ( Surp tstepanos kilisesi ve Knpamacıyan mektebi ve me • 
llltlk~ e&eye elverişli ve zevkli (zarlığı vakfı. 
rıtl1t l( nıeı evdir. Fatihte Kum. SAM:ATYADA: (Sulumanastır'da Sürp Kigork Ermeni kihsesi ve Sa• 
lıl~ltte •o numaralı eve ..,. (hakyan Nunyan mektebi ve mezarlığı vakfı. 

FENERDE: Meryer.ıana namı diğer Kanlı kilise vakfı. 

"'!!!~-------•! KUMKAPIDA: Kazganisidi mahal'esinde Meryemana kilisesi vakfı. 
KUM KAPIDA : .'.leryernana Drasörleri kilisesi vakfı. • 

latanbuıun en güzel bahçesi 

Çiftlik Parkı 
'l\ıı,~a veriliyor 
dt heı- Cv,ambadan mu.
~ rl1ıı la.at 17 den llODra 

llC1t ka AY8al apartmıanmm 3 
~t M~da Bay ŞallWe mtıra-

-~ler. 

~ # 

Onıniom Sark Sınai 
""0111 

"' Şirketinden : 
iti... 1 LAN 

::ıı ,-:::;tına 13 numaralı ku • 
~ 1be de 10 kurut verileceği 
ş tubaıittn 1Haziran1937 ta.

'f~lh.J~ Galatada Banka 
l't Oltuı İtalyana rifelerinden 

8.Caft illn olunur. • 

~ lııtaııbul, 10 Maynı 1937 

~ ~ Meclisi idare 

la•llun Am· , .... S 
1111 k . ır ıgı atmal-

ornısyonu ilAnları 
lı 'buı 
ııe::'~"azırn AmirUfiııe bağ-
'~lll.a 27 t~çln müteahhit nam ve 
aı.~~ .,.., 0 zeytin 24 mayıs 937 
~"e ""ntı saat 1• 30 t' lltızıaıırıa u, da Toph~ 

ltlitı eıc.ulınee koınüıyonunda açık 
~7 ~ 7~ l . yapılacaktır. Tah-

t· '· liradır. İlk teminatı b~hiıır. ~&rneai komiayonda 

~beraber kliıertn kanuni veai-
~h"e~. belli saatte komis-

"A Aı•t 
'r.t • "2571" 

TOPKAPIDA: CSürp Nikogos kilisesi ve Leon Vıutuhyan mektebi ve 
(mezarlığı vakfı. 

NARLIKAPIDA: Silrp Ohannes kilisesi vakfı. 
GEDIKPA~ADA: Sürp Ohannes kilisesi ve mektebi vakfı. 
YEDIKULi: HARIClNCE: Silrp Pırgiç kilisesi ve hastanesine \'akft. 
BALATrA: (SUrp Herşdagabet Ermeni kilisesi ve Horanyan mektebi ve 

c mezarlığı vakfı. 
YENIKAPIDA: Tatios Partagimeos kilisesi ve mektebi vakft 
BALAT: Mutevf Cemaati vakfı. 
BALAT: Mu3evi hastahanesi vakfı. 
SALMA TOMRUK: Musevi Sinagonu vakfı. 
TEKFURSARA Y: Musevi Cemaati vakfı. 

Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarda ya
zılı vakıflara. 2762-sayılı vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbaptald 
talimatname hilkUmlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden al~ 
kalrl!Lftll 23 Mayıs 937 • tarihine kadar Istanbul Vakıflar BaşmUdUrlUğU· 
ne a1eluau1 mUracaatlan Uln olunur. (2558) 

·---------------------------, ,, _______ _ 
lstanbul Har.el Askerı H 1 ava ar 

Kıtaa•ı llAnları ~ b 1 d 
.. -------•• ısınma~a aş a ı 
tınlacak 2649 metre tulunde yol in- 1 
§&8J kapalı zarfla eksiltmeye konul-
muştur. Bu inpatm keşfi 20129 lira ~ 
91 kuruştur. Ilk teminatı 1509 Ura 74 Y-/ ~--~ 
kunıetur. Kqif ve prtlan Eski~e
hirde Satın•lma komisyonunda gôrU
lebilir. Ekailtme 17 mayıs P37 p::ı.zar
tesi günil saat 15 te Eakitehirde As
keri Satmalma komisyonunda yapıla
caktır. isteklilerin bu gibi işleri yap
tıklarına dair Nafıa ve lııpat tube
leri mildürlUklerince tetkik eJilmiı 
ehliyet veaikalarile kanunun tayin 
ettiği veaikalan da getimlerl m~ 
burldir. Teklif mektuplan ihale gU
nU saat U de kadar makbuz muka
bili Eııkifehlrde Askeri Satmalma ko 
misyonu Bqb.nlığma verilecektir. 

(682) (2366) 

Dit tabibi 

1 MEHMID RIFAT 1 
Parla DarUlftlnunundan mezun 
Cağaloğlundan latan.bul beledi

-. yesl k&l'f181!la nakledllmiftlr. • 

Te~ 

PUDRASI 

El, ayak, koltuk terlerini keseı. 

nahot kokuyu gideren yeglne 
BJhhl pudradır. 

lNG1I.JZ KANZUK ECZANESi 

BEYOOLU - lSTANBUL 
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Magazası 
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HEREKE ve FESHANE 

KUMASLARI 

NEFASET ve OAYANIKLILIÖIN TiMSALiDi R 

YAZLIK KUMAŞLARINIZI UCUZCA TEMiN ETMEK 

iSTERSENiZ BU FABRIKALARIN MAMULATINI 

TERCiH EDiNiZ I 

YERLi MALLAR P~ZARLARI 

Universite Rektörlüğünden: 
ldarl ve Mali işler kaleminde 22,5 lira. aslt maaşlı bir katiplik için 17 

llayıs Pazartesi gUnü saat 14 de imtihan :·apıla.caktır. Yaşı 30 u aşkın 
ve askerlikle ilişiği olmamak, yüksek tahsili ve memurin kanununun 4 
Uncu maddesindeki vasıflan bulunmak şartile isteyenlerin istida ve ve-
eikalarile birlikte RektörlUğe mliracaatları (2677) 

lstanbul Beşinci icra Memurluğundan : 
Abdurrahmanm tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derece

de ipotekli bulunan ve para.ya çevrilmesine karar verilip tamamına (1610) 
lira kıymet ta.kdir olunan: Süleyınaniyede Demirta.ş (Hocahamza) ma
hallesinde Şeyhislam kapısı yeni lzzet bey sokağında eski 10 ınükerrer 
yeni 22, 22/ 1 kapı ve 494 ada 13 parsel No. ıu hududu: Bir tarafı Fatma 
menzili ve bahçesi ve iki tarafı Fatma ile ilmi konaklan ve hamamları ve 
hatap mahalli ve bahçesi ve bazen yol ile mahdut iki bölüklü ev. evsafı: 
20 No. lu kapıdan iÇ(!ri girildikte bir merdivenba.şı iki oda tahtaboş ze • 
mi:ı katı, bir mutbak, bir hela, kömürllik bir aralık bu kısımlar sıvasız -
dır. 24 No. lu kısmı: Kapıdan girildikte bir sofa üzerinde iki oda demir 
parmaklıklı balkon, zemin kat bir hela, mutbak, kömürltikten ibarettir. 
Umum mesahası : 64,50 m2 dir. Kamile kagir bina ile meşguldür. Yukar 
da evsafı yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttır • 
mara vazedilmiştir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya. iştirak edecek müşterilerin kıymetli 

muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubunu hamil olmala.n icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
20-5-937 tarihine müsadif Perşembe günü Dairede mahalli mahsusuna 
talik edilecektir. Birinci arttırması 21-6-937 tarihine müsadif Pazartesi 
günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadal' icra edllecek, birinci arttırma
da bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bıra
kılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on beş gün daha temdit edilerek 6-7-937 tarihine mlisadi! sah gUnü saat 
14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
nrltıranın UetUnde bırakılacaktır. 2004 numaralı Icra ve lflas kanunu • 
nun 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklarla diğer alaka.daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak· 
larını ve hususile faiz ve ınasarife dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında eV"rakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildir -
meleri lazımdır. Aksi takdirde haklaıı tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim ve~. tenviriye 
de118.liye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi müşte
riye aittir. Daha fazla maltimat almak istiyenlerin 935/ 2082 numaralı 
dosyada me.vcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anlayacakları ilA.n olunur. (2683) 

Aka}' işl etmesi M üdürlOğünden : 
Kadıköy • H. Paşa - Yalova - Adalar ve Anadolu hat1uaa ifteYen vıv 

porla.nn kahve ocaklan mUltezimliği 1 Ha.ziran 1937 t arlh"14m itibaren 
bir sene müddetle açık arttırma ile ihale edilecektir. 
Arttırma 14 Mayıs 1937 cuma gUnU Akay şefler eneam.ılnde saat 

15 te başhyarak 16 da ihalesi yapılacağından isteklilerin şartnameyi gör-

mek Uzere her gün işletme şefliğine ve arttırma iç.in de % 7,5 güvenme 
paralariyle encümene gelmeleri. (2432) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMiSYONU iLANLARI 

100 Ton Muhtasar Avrupa Pamuğu 
Tahmin edilen bedeli (55000) lira olan yukarı:da miktan ve cinsi yazılı 

malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalına komisyonunca 
21-5-937 Cuma günü saat 14 te pazarlık ile ihale edilecektir . Şartname 

2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat ola.n (4000) lira ve 2490 numaralı kanu

mm 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte komisyona 
müracaatları:. (2560) 

Eksiltme Temdidi 

Türk Hava Kurumu Genel 
merkezinden : 

Inönü Türk Kuşu meydanmda yapılacak ( 49723) lira keşifli tesisatın 
eksiltmesine hiç bir istekli 1'tirlk etmediği içjn münakasa 17 Mayıs 937 
.Pazartesi saat on beşe kadar uzatılmıştır. (2659) 

Beyoğlu Valaflar Direktörlüğü llanları 

Satıhk Mahluller 
Li. K.r. 

1407 17 Topa.nede Feruz ağa. mahallesinin Saka başında kain 562 metre 
87 santim metre mura'.Jbaındaki Gülşeni tekkesi arsasının ta
mamı. 

1312 60 Pangalto ma.hallesınin Çayır sokagın a e5kı 40, 2Yenl 60, 10 
No. lu 425 metre murabbamda arsanın tamamı. 

1540 50 Pangaltı mahallesinin ~didiye sokağında eski 55, 57 yeni 69, 
71, 73 No. lu 495 metre 50 santim metre murabbarnda. arsa.nm 
murabbaı. 

867 10 Pangaltı Çayır sokak eski 44, 46 yeni 60, 70 No. lu 276 metre 50 
santim murabbaında arsanın tamamı. 

1626 00 Pangaltı Çayır sokak eski 48, 50, 52 yeni 60, 70 No. lu 512 met
re mura.bbamda arsanın tema.mı. 

141 80 Fıiı.dıklıda Yahya Çelebi mahallesinin Sandıkçı çokmazı sokağm
d& 4 No. lu 63 metre mura.bbamda. arsanın tema.mı. 

656 24 Topa.nede Feruz ağa mahallesinde çeşme sokağında 5, 7 No. lu 
145 metre 81 santiın murabbamda arsanın temamı. 

36 60 Kamerhatun mahallesinin ırmak sokağında eski 9 yeni 27 No. lu 
43 metre 50 arsanın tema.mı. 

Yukarda yazılı mahallerin milkiyetleri peşin para ile 3-5-937 tarihin -
den itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Thalesi 
1,s.5.937 salı günü komisyonda yapılacaktır. % 7.5 pey paraJarile Beyoğlu 
Vakıflar Direktörlüğünde mahli'ılat kaieınine gelmeleri. (2437) 

lKTtSAT VEKALET! t Ç TICARET UMUM ~UDURLUGUNDEN: 
Esas mukavelenamesi mahalli kanunlarm& gore tanzim edilerek usu

len tescil edilen ve 30 lkinciteşrin 1330 tarihli k~nun hükümlerine göre 
tescili istenen ve merkezi l talyanm Venedik .Şeh.rınde bulunan ltalyan ta 
biiyetli ve 150.000.000 liret sermayeli (Adrıyatıka Sociyeta Anonima di 
Navigazione. Adriyatica Societa di Na.vigazione) Şirketinin Vek8.lete ve
rilen evrakı tetkik edilerek kanunen muvafık görülrnUştUr. 

Bu evrak arasındaki vekiletnameye göre ~irketin Türkiye umum ve
killiğine, 'Şirket namına yapacağı işlerden dogacak davalarda bütün mah 
kemelerde dava eden, edilen ve üçUncU şahıs sıfatlarile hazır bulunmağa 
selahiyettar olmak üzere tayin olunan tstanb.ulda Galata'da Lloyd H~
nında (Kampaner Marçello) dır. Keyfiyet tetkık edilerek kanuni hüküm
lere uygun görlilmUş olmakla ilan olunur. 

lktııat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
Ttirkiyede Kaza işlerile çalışmak uıere kan~ni hUkümler dairesinde 

tescil edilmiş bulunan ecnebi sigorta ~irketlennden La Prevuayans kaza 
sigorta şirketinin Türkiye umumi vekili bu kere ıntiracaa.tla, şirketin 
l şubat 1937 tarihinden itibaren TUrkiy~e ~eniden sigorta mukavelesi 
akdetmemeğe ve bu tarihten evvel akdedilmış bulunan mukavelelenn 
müddetlerinin hitamm& kadar mer 'i kala~a~ma ve şirketin t.Mfiyesile 
iştigal edilmesine karar verdiğini bildirnııştır. Bu şirketle alakası olan • 
la.nn Istanbulda Tahtakalede Prevoyans hanında Rene Asseo ve Albert 
Tiano Kollektif Şirketine ve- ica:bmda lktisn.t Vekaletine müracaat etme
leri ilan olunur. 

lkbaat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Türkiyede Harik Sigorta işlerile çalışmak U~ere kanuni h tiktim.ler dai

resinde tescil edilmiş bulunan ecnebi Sigorta. şırketlerinden la Prevoyans 
Harik Sigorta Şirketinin Türkiye umumi ~ek.ıli bu kere mür acaatla, şir . 
ketin 1 şubat 1937 tarihinden itibaren Türkıyede yeniden sigorta muka
velesi akdetmemeğe ve bu tarihten evvel ~dedilmi! bulunan mukavP.
lelerin müddetlerinin hitamına kadar ~e~ 1 .kalacagına ve şirketin tasfi
yesile iştigal edilmesine karar verdiğin1 bildirmiştir. Bu şirketle alakası 
olanların lstanbulda Tahtakalede Prevuayans hanmda Rene Asseo ve 
A.lbert Tiano Kollektif ~irketine ve icabında iktisat Vek!letine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Kapah zarf usu1ile Eksiltrr,e 'lanı 

Nafıa Vekaleti 
Samsun Su işleri 8 ci şube 

• 

mühendisliğinden : 
1 - Çarşanba ovasının kunıtulması ameliyatından olmak üzere Abdal 

Irmağının islıihı için projesine göre yaptırılacak ameliyat ve inşaatın ~ 
pılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur et • 
mediğinden yeniden 26~4-937 tarihinden itibaren bir ay müddetle v&-s."r 
ni usul ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 32421 Iira12 kuruştur. Bu inşaat için mevcut e~ 
şunlardır. 

A - Ameliyat ve inşaat resimleri 
B - Keşif ve bülasai keşif cetvelleri 
C - Bayındırlık işleri Genel şart.namesi 
D - Hususi şartnamei fenni SıJ 
3 - !kinci Maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabilinde Saınsun 

işleri 8 ci şube mtlh~ndisliğinden tedarik edilebilir. ne 
4 - Eksiltmeye gırmek için Nafıa Vekaletinden bu gibi işleri yapa.b " 

ceğine dair 937 senesine aid ehliyet vesikasına malik olmalarş lazırndı~ 
5 - Eksilt~c 2!-5-~37 tarihine müsadif perşembe günU !Jaat ~5 1 

Samsunda su ışlen 8 cı şube mühendisliği binasında toplanacak eksiltJll 
komisyonu huzurun~a yapılacaktır . tJJJ 

Talipler ihal: saatın~.en bir saat evveline kadar 2490 numaralı. kS1l sJl 
hükümlerine gore usulune tevfikan ha.zırlanmış ve mühürlenuıJ.9 ol • 
zarflarını su işleri şube mühendisliğine makbuz mukabilinde v~ btl 
lunmaltdırlar. 8' 

Bu saatten sonra gelen teklifler kabul edilmez. Postaca. vaki oıa.c 
tehirler nazarı itibara alınmaz. 

6 - B~ .~m~liyatın muvakkat teminatı 2431 lira 50 kuruştur. dıJ' 
7 - Işı uzerıne alan müteahhit yüksek vekA.letçe ihalenin tasdik 01 , 

ğu kendisin~ yazı ile tebliğ edildiği tarihden itibaren 15 gün iı;inde. I?tlııe 
vakkat temınatını kat'i teminata iblağ ve ayni zamanda mUddetl ıçiJl 
ınukaveleyi noterlikden tescile mecburdur. (2588) 

.~~~~~~~~---~ 

ı·-----· l'ürkiye 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

P bah Ş. . . . . cı otııtı 
aşa çe ışe ve Cam Fabnkamızm hır senelık ihtiya 5 dtı 

500 - 600 ton çavdar sapı 31-5-937 tarihli Pazartesi günü saat 1 

toptru: ve~a 2-3 kaimede açık eksiltmeye konulacaktır. . V ıcıf 
Talıplerın, şartnameyi görmek üzere, Bahçekapıda BirinCl a. 

Hanındaki merkezimize müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Sahibi: Ahmet Embı YAL.'\IA...~. Umumi Neşriyatı ldare Eden : ~. S~~ 
Gazetecilik vP NP-.rrivat 1'iirk ı ı..,ı• 1 Sirkeli ~ıHıtl<tııh vPr T~ 

ILA CLARI N iZi Bahçe· 
kapıda 

SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz bUyUk bir 
dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI 

Çok kıymetli bir bebek gıda.sıdlt· 
Bununla beslenen yavrular totıl ~ 
bul ve kuvvetli ncseli olur. 


