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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

LONbRADA SiY ASI GORUSMELER • • 
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Başvekil ve Hariciye Nazırı 
Birçok Ecnebi Diplomatların 
Ziyaretlerini Kabul Ettiler 

..... 

1 
Eden 1 

Mülakatı 1 
Lonc1 1 1 8 ra, 3 (TAN) - e 

Gfvekil lımet lnönünün 
~,..,. (bugün) lngı·liz Ha· 
'1ci 

• Ye Nazırı Mr. Edeni 
21.Var t e etmeıi kuvvetle 
1'11ırhternel g" .. ,.. T" ki oru uyor. ur· 
..ı~e BClfvekili ile lngiliz e 
cıı l . • 
1J' ... 0 ?1ah arD.6ındaki bu 

l Laki. afıa.tnda iki mem· 
e"ef" -' 

Saraya 4000 Telgraf 
Geldi, Fakat lrlandada 

Menfi Nümayişler Oluyor 
Londra, 13 (TAN) -Kral ve Kraliçe dünkü uzun ve muhtefem 

merasimin verdiği yorgunluk yüzünden bugün, mutatları hilafına 
geç uyandılar ve çocuklarile birlikte kahvaltı ettiler, daha sonra 
dünyanın dört tarafından gelen 4,000 tebrik teJgrafiyle metgul 
oldular. Kral ve Kraliçe öğleden sonra tehirde otomobille bir ge
zinti yaptılar. 

Bu arada hükfunet mahfellerinde de beynelmilel siyaset cereyan 
lamu çok yakından alakadar eden siyasi temaslar, göriişmeler ve mü • 

.. 

nakaşalar oluyordu. Taç giyme mlinasebetile buraya gelml§ olan A k b 
ecnebi diplomatlar, Ba.,vekll ne Hariciye Nazmnı arka arkaya zı _ Maltepe tı, me te inde dün, çok heyecanla devam eden ve tam manaıile muvallakıyetle bi-

_, 1 q,ıakadar eden me-
•aeler .. 
•traJ IUerind e w:un ve 

lı 6Öriipneler yapıla-

~ ~::..:::::akt:dır. 
yaret ediyorlardı. ten bi~ ~r~ tatbikah Y~Pılmı,, tayyarelerimizle tanklarımızın da iıtirak ettiği bu harp oyunu, gö-

Kral ve Kraliçe, taçlanma mUnasebetile dünyanın birçok yerlerinden iii•lenmızı kabartan yukıek bir cukeri tezahür olmu,tur: "TAN,, muharririnin yazııı ve foto mu-
pek çok ve hayli yUksek kıymette muhteşem hediyeler almışlardır. habirimizin reıimleri onuncu •aylaJadır. 

ÇUVALDIZI 
BA$KALARINA 
BATIR~ADAN ... 

.. Kendi Kendimizi Tenkit· 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

N ereye gitseniz dertli bir tanıdık yanınıza sokulur. Fıaıldıya
r -Çorak der ki: 
'1rıQ . k dertlerim var, amma söylesem kaç para eder .. Yazaına.z-

lc::ı ••• 
Menfi -·hl ku d .. 1 .. •t' ı·nı·z. _ l · ~. ~ o yucunuz an fU soz erı 191 ırı · .• 

itin tlerı ıyı göıterecek yazılar yazıyorsunuz. Tabu emır ve tel-
Ş·~ltında.. .. Anlamaz değiliz. 
~he ihtiyacı iliklerine itlemit bir okuyucu, en aamiınt bir 
~l tla ve en &te9li bir kanaatle yazdığınız bir yazı k&111ıında 
.,.,re der: 

't~ kiınbilir ne çıkarı var? 
tıı..r ~ traınv~yda, vapurda yaban 
thıı du ntda şoyle sözler söylendi • 

Yarsın••· -Q ""· 
ltrıdn-. a.zete Yazmışsa inanma. ya -

~ktrad 
~lttn a devlet adamlari1e konu 
'Uııııı. 'u şikayetlere muhatap olur 

- lıleını ~etle daheket işleri Uzerinde gaze -
de ~ a sıkı bir işbirliği halin
ıc-ı gaz ~ak can~a minnet... Fa -
~e ~nı:;ıer ha.kıkati daima sönük 
le ow- buluyorlar. Hangi mese • 
..,_' .. ya atıısa 
·~ bak mutlaka heyecan ya-
'-:ı,-ca a Iınından karşılanıyor, söz ko 
Ciııde ç Yağa dU,Uyor. Tasavvur bari
~or. ocuklultlar, acemilikler yapı -

D e:k ki, gazetelerimize karşı 
lttnıatsıztık kta da. hükumette de bir 
tar. :Su h ve hoşnutsuzluk havası 

Gerek aklı mı. haksız mı? 
aıçuau nıeınleket ve gerek meslek 
~ ne~ ıneseıeye bakınca varacağı -
baıt15!ıdır ce •udur: Şiklyetıer kısmen 
bdır. ' fakat kısmen de çok hak-

'l'iırk gaz t · 11~ceıc i .. e elerlnin lehinde söyle -
~de h~ ~ozler vardır. Milli mesele
~l-1 h:ı hassas ve dürüsttür. Ga -
1ltınıak uat menfaate alet diye kul
tekınek' şunu bunu kôrkutup para 
ltlaıt gı-bı Yabancı tesirlere vas.~ ~ . 
~ ~ çirkinlikler ve mqjiVesli 
~. \lev~~~erlınizde yoktur de;ıllebi . 
lbelt'tlekettekiBa~tş ~ktarlirtıa v 

Gandi 
AQır Hasta 

ilan mtktar v'P-1iyatI -
(Arkaaı 10 da) verly 

' "I ... 

. . 

Fransa, kraliçeye Sevres maınulA.- --------- -------------------------------
tından beyaz bir ayna ve krala yine 
Sevres mamulltmdan ve çiniden iki 
bilyUk vazo göndermiştir. Bunların 
her biri üzerinde İngiltere krallığmm 
armalan mine ile işlenmi§ idL 

İngilterenin himayesi altında bu -
lunan Asya ı.lkUmdarlan, altın ve 
fildişi kakmalı .1illhlar ve kUçUk pren 
seslere de birtaknn oyuncaklar gijn
dermfllerdir. 

MJO ton f6p 
DUnkU merasim gündüz bltmetlne 

rağmen alayın geçtiği sokaklardaki 
kesif kalabalık ancak gece yansına 
doğru çözUimUş ve çöpçtiler sokakla
rı yıkayıp, sUpürmiye imkan bulabil
mişlerdir. 

Alayın geçtiği sokaklan sUpUrnıek 
çöpçüleri bir hayli yormuştur. Çün
kü evvelki gilnden başlıyarak yerle
rinde yerleşen seyirciler bir sürü kl
ğıtlar, kutular, kaplar vesaire brrak
nuşlar ve bunlar tam 400 ton ağır
lığında bir çöp yığını teşkil etmiştir. 

Akıama kadar kili•ecle hapiı 
Yine dün kral ile prenses ,,.e davet

lilerden bir kısmının V estminister 
mabedinden aynlmalan üzerine ka-
labalığın tehacümü yUzlinden mabe· 
din içinde kalanlar akşam yedi bu -
çuğa kadar dışarı çıkamamışlar ve 
zabıta kalabalığı yarmaktan le~ kal
mıştır. Bugün polis müdürü bütün bu 
zatlardan ayrı ayn özür dilemiştir. 

Regent caddesinde ve bir delikan
lmm bir şişe darbesile ölmesini intaç 
eden hA.dise, bugün zabıta mahkeme
si tarafından rüyet edilmektedir. Tev-

1

1 kif dilen şahsın suçlu olduğu katiyet
le anlaşılıyor. 

lrlandaJa menli nümayifler 
lrlandanın merkezi olan Dubbin 

şehrindeki İkinci George'un at Us • 
tünde heykeli bu sabah bir bomba ile 
tahrip olunmuştur. Bomba, heykelin 
at üstündeki kısmını tamamile imha 
etmiş bulunuyor. Bir rivayete göre 
hadise, İrlanda hUkftmetinin tetviç 
~erasimi aleyhinde yapılması istenen 
hır nümayişi menetmesi yUzUnden VU· 

kubulrnu§tur. Bir rivayete göre tr -
landalılann bir kısmı, bir ıtngiliz kra 
11:'1tn lrlanda kralı sıfatile taç giyme
sıni protesto için bu şekilde hareket 
etmiş bulunuyorlar. 

(Arkası 10 uncud&) 

Nafıa Vekili 

.. ~~!~.!;l!~İr~~ .. v •. 
kilım~ J3· Ali ~j.inkayı., bu aKşam 
19,45 trenlfe Eskişehir.e..·gitmiştir.~Ya 
nmd~ .ntlllt l1ııa; B. Kadri, in-
şaat reiak' Sed~t' ve .'hususf kalem 
mUdürlı B jat vardİr. Vekil ora-
da te~kikle b~aca'kt~. 

ATATÜRKÜN 
D O G D U G U 

25 YIL ÖNCE BAŞLIY AN BiR FACiA: 

EV ICIN 
Atina, 13 ( A.A) - Kral, Rei

.icümltur Kemal Atatürlrün Se
l&nikte doğduğu evi kendilerine 
hecliye eclen Selanik belediye 

mecli•inin bu kararını taıJik et· 

Sarhoş Bir Koca 
Delirk Bu~raniyle 
Karısını Öldürdü 

Sonra Pencereden Kaçmak istedi,' 
Fakat Sokağa Düşüp Parçalandı 

1 ZAVALLI KADIN 
1 

Dün Pangaltıda bir cinayet, bir de kaza olmuf, lıtanbul ve An
kara içtimai hayatında mevki aahibi bir kaç aileyi mateme boi
muttur. 

Tanınmıf sinir doktoru Hüseyin Kenan, Basın Genel Direktör-
lüğü mü9avirlerinden Şekip ve Mühendiı lımetin kaynanuı elli 
bet y~lannda Bayan Sabihayı, kocası 67 yatında Hüseyin bir de
lilik buhranı eınasınd.a tabanca ile vurmuf, sonra telif halinde 
kendisi de pencereden dü9erek ölmü9tür. 
Bu vaka 25 sene evvel Balkan har-ı -----------

binin ortasnda başlıyan bir f acıa ro- H 
manmın son b&bıdır. atayın 

25 sene evelisinden başhyarak an-

latalım: Bayan Sabiha Selaniğin ta- Statu·· 
5 

u·. 
nmmış zenginlerinden ve emlak sahip 
!erinden Şevki Efendinin küçük kızL. 
dır. Kardeşi Şevki Zade Bay Hüsnü, H 
Servetifünun edebiyat ailesi içinde azı r 

. ismi duyulmuş, eserleri çıkmış bir mü 
nevverdir. Paris ve Viyanada Başşeb:. 

Koca•ının delilik buhranına 
kurban giden bed balıt ana, 

Bayan Sabiha 

benderlikte bulunmuştur. 

ilk izdiva~ 
Bayan Sabiha mU.nevver bir mu • 

hitte tahsil gördU., yetişti. Zamanında 
------------- Se1lniğin en gUzel kızı diye tnındı. 

N 
1 Küçük yaşta Bay Mustafa isminde 

e 9 U
• • S biriyle evlendi, Uç kızı oldu .. Sonra 

ilk kocasından aynldı. 

B 
Balkan harbi sırasında genç, güzel, u raya m 

1 
kadın Uç kızı ve yaşlı bir annesiyle 
beraber Selanikte yapyalnIA. bulunu -

G I 
• yordu. Ailenin erkeği olan Bay Hüs-

e lyo r ') nU Pariste idi. Kimseden medet yok-
• tu. Aile, bilyUk bir servet sahibi ol. 

masma rağmen iratlarına el uzatamı-
Habeşistanm İmparatorlar tmpa- k t k k b' h ı .. yaca ve zarure çe ece ır a e 

ratoru Negus, yurdunu kaybettikten- dil tU 
beri Londrada oturmaktadır. Haile Se ş · 
!asiye henliz oradan bir tarafa ayrıl- Uzun tereddütlerden •onra .• 
madı. Fakat NegUsün şu yakınlarda Bu sırada Bayan Sabihanın karşı
bir seyahate çıkacağı, bu arada ls- sma Hüseyin çıktı. Hüseyin, Seli.nik 
tanbulaa... uğrıyacağı hakkında bir ~led!ye Reisi ~er~um Bay Kerimin 
şayia d~ıya başlamıştır. Söyle • agalıgından yetişmış bir Arnavuttu. 
nenlere bakılırsa. Negtis birkaç gUne Tahsili yoktu. Fakat yaman bir iş a
kadar buraya gelecek, burada kısa damı idi. Her tarafa eli vanyor,, rum 
bir mij).det kaldıktan sonra tekrar ca biliyor, yeni kurulan idare ile iyi 
Londr~a dönecek ve yolda başka şe- geçinebiliyordu. Bayan Sabihaya kim. 
birlere de uğnyrcaktir. (Arkası 10 uncuda). 

Lisan Meselesinin 

Münakaıasına baılandı 
, Cenevre, 13 (A.A) - Ana• 

dolu Ajansının hususi muhabi· 
ri bildiriyor: 

Eksperler komitesinin dünkil 
toplantısında, ıtatü müzakere
si bitmit ve henüz halledilmi
y~n üç meıeleden lisan mesele
sinin müzakereıine tekrar bq
lanmı,tır. 

F evkalôı:l'I komi•er Pariae 
gicliyor 

Berut, 13 (A.A.) - Fransanın Su 
riye fevkalade komiseri B. de Martel 
Cumartesi günü Paris'e hareket ede
cektir. B. Martel Paris'de birka~ gün 
kaldıktan sonra Cenevreye gidecek 
ve orada İskenderun Sancağı mese • 
lesinin halli hakkındaki nihai g.örilş • 
melere iştirak eyliyecektlr. 

ÇOK GARiP 
Lazkiye, 13 (Hususi) - lskende • 

runda çıkan Fransızca ''İskenderun 
(Arkaaı 10 uncuda) 
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Kiaı; 7 Taçtan En 
Seçti Macerahsını 

P ariste çıkan Pariı - Soir'm 
Londraya gönderdiği hu 

auıi muhabiri yazıyor: 
Kralın taç giyme merasiminde 

giyeceği tacı bilenlerin yUrekleri tit 
riyordu. Ekseri İngilizlerin sakar 

saydıktan taç hakikaten bir iruıan 
gibi maceralar geçinrjştlr. Garibi 
§U ki, İngiliz hazinesinde mevcut 

1 Milyardan 
Fazla Değeri 
Oian Taç 

yedi tacın içinden 
v ..ıktile aziz Ed
ward'n ait olan 

Nasd Hazırlandı? 
ını taç Altıncı Ma
teste George'un ta 
hta oturma me

Niçin Seçildi ? 
rasimi için seçilm~tir. Ta<'m ge -
çirdiği hiklyeleri bılen lngilizlerin 
biltUn merasi mesnasmda yürekle. 
ri titrediği halde, en kusunuz ve 
en f ev kala de taç giyme merasimi
nin bu defa yapıJdTğmı görmllşler
dir. 

lngillz hanedanının merasim gü
nU giydikleri taçlan hazırlıya.n Lon 
dranm en meşhur kuyumcusundan 
taca dair fevkalade hikdvelerle do
lu bir mfilakat koparaoUdim. BU • 
yUk bir kuyumcu ayni zamanda 
kuvvetli bir artist olan bu adam • 
baftalardanberi mılyarlarca değe-
rinde olan taçlan hazırlamakla meş 
guldü. Bana hik&.yele4; anlatımya 
razı olduğu zaır.an gülerek otur
du ve başladı: 

- Biliyor muaunmı:, bir ta~ giy
me merasiminin hummalı hazırlık
ları arasında en ziyr.:de unutulan 
,eyler taçlar olmuştur. Tahit hatır
larsınız .. !kinci .Jea.n'm taç giyme 
merasiminde taç pek kU.;ük geldi
ginden merasimin en caıı alacak 
yerinde kralın başmdan dUşmUş -
tU. UçUncU George un ta<'mdan en 
kıymetli pırlanta da son gUnlerde 
taşlar bir daha muayıme edilmedi
gi için fırlamıştL GörUyorsunuz ki, 
bu sefer öyle ol.muyor. Hanedanın 
giyecekleri taçlan haftalardanberl 
gözden geçirmekte, salla.nan taşla
n, düzeltilecek yerleri ynpmakta • 
ynn. Bu tarlhl paha biçilmez taç. 
larm sanat hususiyetlerini bozma
dan ayni şekillerde düzeltilmesi 
~k müşkül olıiu. Fakat tamamla.
dun. 

I• ngitfz ha'!!lnesint!e yedt tane 
taç vardır. Bilir misiniz, 

kralımız için hangi tacı seçtiler '! 
Çok görmüş, maceralarla dolu bir 
hayat geçirmiş bir irl~andan dah~ 
fazla hikayeleri olan aziz Edward'm 
taktığı tacını ... 
'.Aziz Edvard'm giydiği tacı ilk 

defa kaldıran Gromvell'in ihtilA.lcl 
kumandanlarından Miralay Btood' -
dur. Blood, bir İrlandalı ldl. Ordu
daki hizmetinden çekildikten sonra 
maceralı bir hayata atılmış ve meş
hur tacın muhafaza edildiği kaleye 
girip tacı kaldırmıya yemin etmiş
tir. Bl~. maksadına birkaç glln 
lçtn ermlşt.L Kendisi bir papaz kı· 
lıfma girerek kaleye girmiye ve 
yeğenlertnden birisine de :F.d-

vard'ın kız rile A!Ş{l.nlanmıya mu
vaffak olmuştu. Nişandan evvel 
miralayla yeğeni hazine muhafm
nm Uatüne atılarak tacı almışlar, 
kale kapısında hazırlanmış olan ata 
binerek ka~mışlardı. Günlerce ta
kipten sonra ele geçlrilmişterse de 
tacın UstUndeki en kıymetli iki bil
yilk taş kaybolmuştu. Taşlan ya
pılarak eski yerine konan tacm ba
eından iki vaka daha geçmiştir. 

Vaterloo muharebesinin ertesi 
gUnU bir kadın tacın teşhir edil
diği odaya hilcum ederek kap!D.1§ 
ve hayli bozmuetu. 

Bu ikinci vakadan on sene son
ra taç bir UçüncU kazada az kala 
mahvoluyordu. Ani çıkan bUyUk bir 
yangından mUşkillatla kurtardılar. 

•ı ngitfz hazinesinin en kıymet-
ti tacı Valide Kraliçe Maey 

ye ait olanıdrr. O taç Adeta baştan 
aşağı dökme pırlantadan yaptlmış
trr ve §ekli, kuyumculuğu da hari
kullde sanatkaranedir. Hele dün
yada eşl bulunmıyacak kadar ber
rak, altmış lkl kıratlık orta pırlan
tasının seyrine bile doyulamaz. 

Valide Kraliçe o tacı kendisinin 
1911 senesindeki taç giyme mera
simi için hususi surette mmarlam~ 
tı. Altmış iki karathk meşhur pır
lantasının adma Koh-LNoor "Işık 

dağı,, konulan tqın beş bin sene
denberi ayni aile efradının sahip 
olduğu söylenir .. 

Kralm tacı giydikten sonra e
linde tuttuğu asalarm birinde ha
zinenin en bUyUk pırlantam vardır. 
3,025 kıratlık otan o taşı Boerlerin 
ihtiyar generallerinden biri 1907 
senesinde bulmue ve yedinci Ed
vard'a göndermişti. 

B u hfkA.yelerln en garibi de 
hazine ve ahalice sahicilerl 

kadar ehemmiyet verilen sahte bir 
taşın tacm en göze çarpan yerinde 
olmasıdll'. Senelerce mavi pırlan

ta zannedilen bu taş, taçta be§ çem
berin bf rleştiği yerle haç arasında 
ve deniz mavisi rengindedir. Son
radan muayene edildiği zaman bu 
taşın mavi pırlanta olmadığı, bir 
cins blllfır olduğu anlaşıldığı halde 
ananeyi bozmamak Uzere değiştiril
memif ve bilakis o taşa hakiki pır
lantalardan fazla ehemmi yet ve
rilmiştir. 

L 1 R A ~ Bir Gemi. En• azı ~ 

Boğaza Doğru Sürükleniyor -~ 
K anulenizJ~ ••ferde bulunan lngilU ban· ~ Kömür Depoları 

Gelecek Yıl lnsa 
clıralı Etrıb vapurundan dün deniz tica- ~ 

r~t direktörlü~ne bir ~elsiz gelmiftİT. Bu tel-~ 
•ıule Karadenıule Emıneburnu fenerinin tak-i 
riben 40 mü açığında büyük biT gemi enkaz.ı-' 
nın •u üıtüde ıürüklendiği bildirilmi,tir. Denu 4 

ticaret direktörlüğü, vaziyeti derhal bütün ge-J 
milere telıizle haber vermiıtir. Bu enkaz.ın a-) 
kiden batmıf bir vapura ait olduğu tahmin edi-# 
liyor. Enkaz, wlar tarafından Boğaza tloğru ~ 

ıürüklenmektedir. ~ 

' Edilecek 
İ ıtanbul limanının Y enikaprda kurulmur 

için Profesör Vagner tarafından yapı
lan projelerin tetkiki bitirilmittir. Profesörün 
7 milyon liraya çıkacağını tahmin ettiği bu li
~ın 30 milyon liraya mal olacağı anlatılmıf, 
projelerin tatbikinden vazgeçilmittir. Lima
mn bugünkü yerini muhafaza etmesi kat'i ola
rak kabul edilmittir. Limanda yeni intut için 
Bet milyon lira harcanacaktır. 

Oturan Vapurlardanbiri Daha Kurtuldu 

Tophane nhtunınm Gilzel sanatlet akademisine 
kadar uzatılması işine 938 yılı yazında baflanacaktır. 

önümüzdeki sene, GUzel San'atler Akademisile Is
tanbul Kumandanlığı binalan da yıktınlacak ve bu 
arsalara antrepolar yaptınlacaktır. İnşaatın iki yıl 

Çanakkalede Zincirbozan mevkiinde karaJ'a 
-oturan Michalyoı umindeki Yunan vapuru/ 
~dün H~rra tahlisi~eı~ t~ralından yü.zdürülmüı: 
~ve Gelıboluya çekılmıftır. Yine ÇanakkaledeJ 
-oturan Alman vapurunun kurtarma ifi henüı' 
~bitirilememiştir. Geminin bütün ambarlan sa4 

anla,.lmaktadır. ~ 

;:_.. tamamlanacağı tahmin edili • r 
İngiliz mUhendfslerinden mUrek • 

kep bir heyet, kömür depolarının in-
,..t projelerini tetkke bllflatnifllr· 
DUn İktisat VekA.leti deniz mUsteşan 
B. Sadullahm da iştirakile bir toplan 

~
ile dolduğu için kurtarma iıinin uzun •Üreceği' 

~~"'-~,_,,_,,,../_ ~ 

Denizde 
Ucuzluk 

fabrikada 

tı yapılilllftır. Depoların gelecek sene 
içinde ln,a edilmesi kararla.ştınlrmş
tır. Liman işletmesi, transit gemilere 
kolaylıkla kömür yüklemek·için oto· 
matik tesisat yaptıracaktır. 

Liman işletmesi müdürU B. Rauft, 
Trabzon limanında tetkiklerde bulun 
mak Uzere önUmUzdeki pazar gUnU 
hareket edecektir. 

Halkevlerinde 
Anma Geceleri 

Demirle 
Saldırdı Başlıyor 

Denizyollarmın 1937 tenzilatlı nav- Diln saat 14 te Inhisarlar MüdUrlü-
lun ve yolcu tarifeleri yanndan iti- ğünün Cibali fabrikasında feci bir hi. 
baren bütUn hatlarda tatbik edilmiye dise olmuştur. Fabrikanın istifçi us
başlanacaktır. Yine yarmdan itiba - talarırulan Remzi Naci, birdenbire a
ren İstanb~ - Mudancra arasındaki sabi bir buhrana kapılmış ve eline ge-
yaz seferlen de başlıyacaktır çirdiği kocaman bi d · y i ta 'f il 1 · r emır parçasını 

en n e e stanbuldan hergUn önüne gelene savurmıya baalam tır 
sabahı 8 5 ta M d 'Y ış · an • ve u anyadan da Ameleden Osmam birçok yerlerin. 
11 de. iki ~apur kalkacaktır. Cumar- den, Rızayı da başından tehlikeli su
tesi günlen de hem Mudanyadan, hem rette yaralamıştır. 
tsılatanbktuldan saat 14. ~e seferler ya- Polis, kendisini yakalamış ve dUn 
P ca ır. Hafta tatılı Mudanya ve müddeiumurntti.ıc.e geti . tiT Ci 
lstanbuld · ır · ti 6 rmış . var-

. a geçırme 18 yenler pazar daki bir eczane<! ıyara.lan sanlan Os-
gUnU akşamı yapılacak seferlerle yer manla 'Rıza da Udd i mil"' .. 

iki Kuduz 
Köpek 7 

Kişiyi lsırdı 
Son günlerde şehirde yine kuduı 11 

~~lan görUlmiye başlamıştır. Dd gtlJl 
ıçınde tam yedi kişi köpekler tarafıJI 
dan IBinlmıştır. 

Kuduz vakalarmdan biri evvelki 
gtln Fener caddesinde olmu~tur. Bafl 
boş bir ev köpeği, Fener caddesinde 
etrafa saldırarak ko§mıya başlaını~ 
yolda ilk olarak 3 Uncu. komiser :ffa
lidi ısırmıştır. Kuduz köpek, bura.daJI 
sonra Sultanselime doğru tınnanııı* 
Kenan, Tahir, Mehmet ve Ahmet is
minde dört kişiyi daha yara.Iaınışi:I!' 
Hayvanı yakalamak istfyen polis :ın• 

muru Hasan, köpeğin üzerine bUcuJ!I 
ettiğini görünce siliihını çekerek atef 
etmi§ ve yaralamıştır. Fakat, köpek. 
bu srrada polis memurunu da ısırın~ 
tır. Altı yaralı, köpekle beraber kU • 
duz hastanesine kaldırılmışlardır. 

!kinci kuduz vakası da Yedilrulede 
olmuş, tramvay caddesinde dola.Ş311 
bir köpek Agavni isminde bir kıd 

rsınmştır. Kız, tedavi altına alınınıt" 
tır. 

Son kuduı: vakatan tlzerine beledf1'8 
başı boş köpeklerin öldilrWmesini a.1" 
kadarlara bildirmiştir, 

Evlerin Yıkdması 

için Mühlet Verffcl 
Dainıt encümenin verdiği karart 

rağmen, Paşabahçe ve Beykozda ~ 
mele tarafından müsaadesiz oıarak 
yapılan evler henüz yıkılmamıştır. A
llkadarlar, buna yan~madıklan içi.il 

kaymakamlık, kendilerine kat'i btl' 
mühlet vermiştir. Bu mühlet, bitin
ce köyler tamamen kaldırılacaktır. 

Halkevlerinde memleket edebiyatı
oa bUyük hizmetler yapan kıymetli 
ediplerle mUhim eahsiyetler için bir 
anına gecesi hazırlanmast kara1-laştı
nlmıştır. 

lerine aönebllecekleı:dir . . m e umu ıge ve-
~.....,. ....... ~..._-· _ nlmışl:rdir. tı-. ..... _.._ ............. 11111.-............ ._11100_.rns•·naıı11· .. 0111"..,.,._......,~ı 

("Y J MU&:leiumummk, ıruçluyu'!Trbbı A-15 Haziranda Hüseyin Rahmi, 15 
temmuzda Ahmet Vefik Paşa, 1 A
ğustosta ilk TUrk darbımesellerinl 

topluyan Tekezade, 15 temmuzda 

tanburl Cemil, 1 teşrinisa.nide ilk 

posta teşkilatını kuran Mustafa Efen
di, 15 teşrinisanide ilk kömUrU bulan 
Uzun Mehmet, 15 eylülde gazeteci 
Ahmet Mitat, 1 teşrinievvelde şair 

Nedim, 15 teşrinievvelde Fuzult için 

birer anma töreni yapılacaktır. 

Romanyadan 
Bu Yll Gelecek 

Göçmenler 
BUkre,, 2 (TAN) - Gazetelerin 

verdiği habere göre, 1937 yılına k& -
dar Romanya.da Dobrocadan Türki -
yeye 56.0()() Türk göçetmlştir. 1935 
ve 1936 senelerinde Türkiyeye göçe 
denlerln Sancak itibarile adetleri fUD 
lardır1 

1935 de 1936 da 
Duroatordan 10756 11921 
Kalianradan 5631 2348 
Köstenceden 6876 832 
Tulça.da.n 201 801 
Yekun 23370 15902 

Kalanlar da miktar itibarile şöy -
ledir: 
Durostorda 62054 
Kalianrad& 26151 
Köstencede 23541 
Tulçada 4084 
Yekiın 116,830 

1937 yılında TUrkiyeye gidecek 
göçmenlerin adetleri 15,000 kifidir. 
Bunların arasında 1935, 1936 senele
rinde mallarını, mülklerini satarak 
pasaport muamelelerini bitirenler 
de vardır. 

Bulgarutanclan ela Göçmen 
Geliyor 

So!ya, 13 (TAN) - Bu sene Bul
garistandan Türkiyeye pek çok mu
hacir gidecektir. Deli orman havali -
sinden ve Şumnu, Eski Cuma, Raz -
grat mmtakalanndan TUrkiyeye göç 
edeceklerden çoğu muamelelerini bi
tirmişlerdir. Bunlardan bir kısmı, 

konsolosluklannuzdan göç için izin 
beklemektedirler. 

.JOY a al dile göndermiştir. Remzi Naci, Tabibi 

A 
Adil Enver Karatı görünce hemen e-

BIRKae 
SATIRLA imzyan/ar !ine sanlmış şapur şupur öperek: 

- Bay Doktor, sen beni tanırsın, C ttmhurlyet Merkez Bankasnııa 
Jatanbul §Ubesl mUdürli 'Saf 

Sait, Ankara Merkez Bankası U.Dloıll 
müdür muavinliğine tayin oıunındf 
ve dün akşam Anka.raya gitınittlr· 

Aran llJOr işte başıma bir iş geldi. Fena Binirıen. 
dim, demiştir. Doktor, suçluyu Adli 

Soyadlannm tescili için verilen 
mühlet, geçen temmuzun ikisinde bit
miştir. Soyadı almıyanla.rnı isimleri 
tespit edilerek defterleri hazırlanmak 
tadır. 

Şimdiye kadar resmen soyadı al _ 
ma~ olanlar be§ liradan on beş li
raya kadar ~~ ~erecek ve kayma
kamlıkların muna.sıp görecekleri soy
adlarını alacaklardır. 

Diğer taraftan bir soyadı aldıklan 
halde ~ua~elesini henüz bitirmemiş 
olanlar ışlerini takibe çağrılmışlardır. 
Bundan sonra, gönderenin ve gönde
rilenin soyadlan Yazılmamış mektup
lar da kabul edilmiyecektir. 

Dun 60 
ihracatçı 
Toplandı 

AJnıanyadan 17 milyon lira alaca
ğı olan ihracatçılardan altmışı, dün 
Ticaret odasında bir toplantı yapmış
lardır. Toplantıda, hükumetimizin al· 
dığı t~b~ler etrafında görüşillmilş, 
ve vazıyetin daha iyi bir şekilde inki
şafını temin i~in Ankaraya bir heyet 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

B. Rasim ~ktarıa, Mitat Nemli, Mu 
rat Futun, Nıyazi ve meyva ihracat
çısı Şahaptan müteşekkil heyet, ya
kında Ankaraya gidecek, ihracatçıla
nınızm haklarının korunması yolun
da tktısat Vekaletile temaslarına baş
lıyacaktlr· 

Fransız Elçisi 
An karadan Geldi 

Fransanm Ankara bUyUk elçisi B. 
Ponsot, dUn sabahki trenle Ankara
dan şehrimize gelmiştir. B. Ponsot, 
yarın akşamki ekspresle Parise gide
cektir. 

Tıp işleri ınüşahedehanesine ve yaralı 

lan da Cerrahpaşa hastanesine gön-

dermiştir. 

Berberler 
Cemiyetinin 

Feshi istenecek 
Berberler cemiyeti umumi kongre.. 

si yakında toplanacaktır. Toplantmm 
hararetli ve münakaşalı olacağı tah
min edilmektedir. Bir çok berberler, 
cemiyetin müspet bir faaliyet göste -
remediğini ileri sürerek feshini iste
miye karar vermişlerdir. 

Bu isteğin sebepleri, cemiyetin aza
sına yardım etmediği, idari işlerle be
lediye vazifelerinin biriblrine karış -
tınldığı ve esnafa yUk olacak derece
de harç ve ücret alındığıdır. 

Profesör Röpke Oni· 
versiteden A yrllıyor 

• 
D Un Sanayi Birliğinde mensucs* 

ve deri sanayicileri toplaJl9" 
rak muamele vergisi hakkında görür 
mtlşlerdir. 

• 
P llj mewlml geldiği için ~ 

diye pldJ tarlf elerlnl tesblt _. 
mlştlr. Yeni tarifeler geçen seoedd' 
daha ucuzdur. 

• 
K omerva.tuar mttdllrlUğU, yı~ 

danberl Anadotunun mub~ 
yerlerinden topladığı eski fal'~ 
kalıplarmı yaptıracaktır. 

• 
T abll91ye ldal'Mlnln yeni _,_ 

büt.çesl için umum müdür ?Jel 
meddln ve muhuebe müdürü N__, 
Ankaraya gitmlf)lerdlr. 

• 
B ~ gUndenberl ~ 

boluııaıı Panama ban 
Southermgroea yatı dün Akdeab" 
gltml§tlr. 

üniversite hukuk f akfiltesl iktısat • 
profesörü Röpke, bu tedria yılı so - G ttmrlllder Başmlldllrll Mus~ 
nunda istifasını vererek Üniversite- Nuri bugUnlerde bazı iflet 
den ayrılacaktır. Röpke. Milletler Ce çln An.karaya gidecektir. 
miyeti Ekonomi encUmeni azalığına - - - - - • · - - ·w- _.,,,, 1K.ZV4>4>4>4Ufo4JWY-4fi._F ...... 

tayin edilml§tir. . ~ 

\TAkVi~IC~HAYil 
114 ~~937 1 Buıünkü hava: AÇIK 

Yeşil köy meteoroloji ist:uyonun • ı 5 inci ay GUn : 31 Hızır 9 
dan alınan malftma~ ı_öre yu.:dumu- .. ır::'l 
zun cenup doğusile Dotu Anadolu ve Arabt 1356 Rumi 1.,.,., 
Kara.deniz sahil mmtakalarma kapa- Rebiülevvel: 3 Mayıs: 1 
lı ve yağışlı, Trakya ve Eğe mmtaka- GUnee: 4,44 _ Oğle: l,2,10 
!arının açık, diğer mıntakalann kıt - lkindi: l6,06 -Akşam: 19,11 
men kapalı ve mevzii yağışlı olmam, Yatsı: 21106 _ lmslk: 2,41 
rüzgarların şimal istikametind4111l orta 
kuvveLte esmesi muhtemeldir. .-at 

DUNKO HA v A caklık en u 8,5, en çok 23 santi'1 .. 
'Dün, hava tazyiki 763 mllimetre, sı olarak kaydedilmiştir1 
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ITALYANIN UMUMi SiYASETi 
Kont Ciano Diyor ki .. 

''Türkiye ile Münaseb~timiz 
Vuzuh Sahasına Girmiştir .. , · 

. 1 

i Nasıl Taç Giydi?. 

ltalya, Avrupanm 
Muhalif Bloklara 

~Yrılrnasmı istemiyormuş 
ıı!i::::.ı3 C'1;'ANY-lta!ya Hariciye Nazm Kont Ciano bugün 
tedb~Jer ~· ~talyanm.haricf siyasetini anlatb. İtalyanın zecri 
'Ö)'liye11 Koevre.~den büyük bir muvaffakıyet kazanarak çıktığını 
~ l'lı' n~ Cıano daha aonra İtalyanın Milletler Cemiyetine 
'ıllıuı..._ı •Yetinden bahıetti ve bu vaziyetin likayitlik oldugun'"' u 
M.l :--1111:• n lh 
~dı bir f •u ün istikbali için hakiki bir tetebbüste bulunmıya 
~lifin IJ>lat dütene İtalya yapıcı bir ıiyuet takip ederek it be-
1-ı. lllii e ehenınıiyet verecektir,, dedi ve İtalyanın diğer devlet

ll&ıebetıerini fU tekilde anlatbr 

K •• "-İtalya, '.Avrupanm biriblrine o rn u·. r muhalif bloklara ayrıhnumı hiç iate 
miyor. İtalya, Almanya için daima 

S hukuk mtisavatı istemiştir. Bu iki dev e rg • • letin tuttuğu mUvui siyaset emni • 1 m 1 z yet ve sulh unsurudur. İki m'emıeket 

1 
• a.rasmda yeni bir muahede dU,llnUl • 

memektedir. İtalyanın A VWJturya ile ç 1 n ee dostluğu değifmemiştir. Bu dostluğa 
lırt._ - Almanya aleyhinde bir mahiyet ve -

~··h· t Vekilimiz Çotc renler, yahut İtalyan siyasetinin ln-
'A.n~lll Beyanatta bulundu ' hiraf ettiğini sananlar aldanıyorlar. 

il ~lt ~, 13 (A.A.) - lktısat Veki ~giltere ile İtalya arasında yapıl~ 
'e~ h Yar, enternasyonal kömUr efendi~ anl~a,, iki tara! içın 
'"t~.'l..~kkrnda "sergi te in memnunıyet dogurm~tur. Fakat çok 

,. ""' ,__ ., gue s e kı bi be . - ueyanatta b 1 t sa r zaman sonra klenilmiyen 
a.. C'ı\__"' U UDMUIJ ur: 
"<(tem~ ~hurt:vet htlkmedti ilk mamalar, yakla.,ma hareketini hiç ol 
k<ıınliı1ı otıaı aergi tnevzuu olarak ~azsa ~eriletmiştir. lngilterenin ye
bekıedi~ ve bu eergiden neler nıden sılAhl~ması !talyanm kendini 
lttında 8Ö bUYllk~vekll açıiıt nut geri çekmesıne sebep olm&.mlftır. İ-
1atedi. Yledı ve halkın ezmesini talya ile Fransa arasında iki tarafı 
~ g ayn-acak esaslı bir ihtil!! yoktur. t-

haıtık} •bu davete büyük b. te. talya, Fra.nsanm yapacağı bir tashihi 
~ğte icabet; etınekle kalmal: l>s acele etmiyerek bekliyor. İtalya yeni 
dııı<la1tt genı, alaka, lnö U' U '. g Lokarnoya iştirake hazırdır. Yalnız 
bir <teıu ~bett tezahür :~ n:; ihzari çalışmaların ortaya konm~ı 

lıııı ?naJıtyetlni d ld Y llzım. İtalya - Yugoslavya dostlugu 
!'\t ~ıunt beğenl.J tez::~tma işti- ~ir kimseye karşı de~~ir. Türkiye 
~la,__erek, bu ı-.._ ,_ k ile olan · mUnasebetlenmız vuzuh kea 

--ırnı l...._ ~ı.c çausıu.1IŞ ar a - . ulg . 
~ ~ ~de tebrik etmek iste _ petmfştir, Yunııni.stan, B ~nstan 
~ t.1~t bu tebriki in 1 ve Romanya ile mUna.sebetlenmiz sa 
,._ '."'!11 " m m nası an d ~ 't ,..edil ,,apıp blUrm adaml if mimtdir. Ve inkişafa ogru gı mek -
IQe\ d~etlek olan, ~f Uai ara ~ tedir. ltalyarun coğrafi realitelere da 
~ldtr.,, sa 0 yon yanan hllm politikası da hiçbir kiın 
~ htk~mJı, kamtır serveti _ aeye müteveccih değildir .• , 
~l'ltt1 da beyanatında p:iyle 

~-ae Maat Muameleleri Biriken 
Mütekait ve Yetimler 

lsp~nyanırl Şimalinde 
Asiler Ağır Zayiat 

Vererek Geri Çekildiler 
Londra, 13 (TAN) - İapanyanm timalinde, Buk cephesinde 

harp devam ediyor. Aailerin bet taa.rnızu, ağır zayiat verdirilerek 
t&rdedilmittir. Aailerin tayyareleri Bilbao ,ehrinin civarını bom-

lngiltere Kralı Alhncı 
George'un taç giymeme
rıuimind en bir iki gün ev· 
vel yapılan .an provada 
Londranın ana ca.Jdeleri 
fU mahıeri manzarayı ar
zeJiyordu. Bu vaziyet kar 
fllında asıl merıuim günü 
nün azametini kolayca 
heıap edebilirıiniz. 

•••••••••••••••••••••••• 

Yugosıavyada 
Çarpışmalar 
Oldu 

bardıman etmittir. Altı tayyare de Bilbaoyu bombardıman etm.İf Belgrat, 3 (A.A.) Hırvatis -
ve benzin depoıunda yangın çrka.rmıttrr. tanda Senj de 9 mayısta çıkan kanlı 

hadiseler hakkında dUn gece ikinci 
Asiler neı,rettikleri tebliğde vaziyet ~ ----------- bir resmt tebliğ neşrolunmuştur. 

Bask milislerinin mukavemete de -
Bu tebliğe göre, mezkftr hA.dise es· 

vam ettiklerini anıatmaktedır. ın - Ku·· l!!_u·· k Har·ıc"ı 
3' nasında jandarmalann öldürüldükleri 

lisler, Viktorya - Durango yolu Uz&' beş altı ki§i esasen daha evvelden ko-
rinde vazıyetıerini muhafaza ediyor- Haberler 

münist veya tedhişçi olarak mahkfun 
lar. Silamangadan neçO'lunan bir l~ edilmiş Jdmsclerdir ve ölUmlerine se-
st tebliğine göre. cUmhuriyetçilerin G ~enlerde Adlsababa hep olan hA.disenin ae başlıca mesul· 
tayyareleri Guemika civarmı bom • sulkastJerlnde yarala- leridir. 
bardnn&n etmiştir. Ayni teblie gö- nan İtalyan generallerinden 
re, Vizcargia dağlarındaki kasabalar, Liotta, Somali valiliğine tayin 
CUmhuriyetçl kıtalar ta.rafından tah- edllecekml~. 

liye edilmiş ve bir hayli harp malze- p aris sergi.sinin 25 ma-
mesi bırakılnu.ş ve 705 climhuriyetçi yısta halka açılacağı 
maktul dUflllUştür. haberlerinin henüz kati ol -

TOLEDODA madığı bildirlllyor. 

Ulus Matbaasında 

Hafif Geçen 

Bir infilak 
CUmhurlyetçiler Toledo yolunun L ehlsta.nm mllli kahra - Ankara 13 (TAN Muhabirlnden)-

garbinde ileri hareketlerine devam e- nıanı Mar~ Pllsuds-
diyorlar. Cümhuriyetçiler düşmanı çe kinin iklncl ölüm yıldönllmü Bu akşam sa.at 20 de Ulus matbaasm-

mtina8ebetlle dün Lehlstanda da bir infilak hadisesi oldu. 
:m!~;h:ı::: ~~~!~ ~!::::~~ ihtifaller yapılmıştır. Hadise getirtilen yeni makineni~ 
ledoyu tehlikeden kurtanruya çal19. M oskova De Stokholın kurulduğu dairede ve bir havagazı 
maktadır. Asilerin Toledo mezarlı - arasında bir ha\.-a hat· ı borusunun açık kalması yUzünden ile 
ğmda ve Sanbrok mana.stınnda mev· tı t;eslsl için anlaşma yapd - ri geldi. Bina, şiddetle sarstldı, kapı-
zileri bombardıman edilmiştir. DUi}. lar, camlar kınldı, fakat - tali eseri· 
ma.n zayiatrnm ağır olduğu anlaşılı· rmştrr. kaza, yalnız bir kişinin hafif yaralan-

----=-===========ııı masile neticelendi ve derhal yetişen ~~ .:· 'l'tırkiyentn btıyUk bir 
~· ~tı tlıerinde yattığını gös 

tıı...:.~ lt~mn .... 

yor. Faslılarla Falancistler ve Alınan led b d ., . ti 
:Ankara, 13 (TAN) - Dahili~e Ve- !ardan müteşekkil Toledo kuvvetleri onun cen~ un ~ <:tOO zayıat ver- itfaiye kazanın önüne hemen geç . 

kB.letl, nisan içinde 17 mUtekaıt~e ~ şehrin etrafındaki çemberi gevşet • ml.şlerdir. Asıler hlikfımetçilerin bil- ( TAN _ Ulus arkadaşımıza, şu 
ökaUzUn maaş muamelelerini bitırınış ınek için stir kıtaatı teşkil ediyor • tün taarruzlarını • püskürttüklerini kazadan dolayı bütün samimiyetimiz. ~ ı..hh..~n, teehln, garbm ve 

~ ~'"ıu -.,nıa bir sanayi manzu 
ııti;~t lltıl u 01.ara.k krymet ve ehem 
1ll 'lhasrn atnı1'tır. Bu fikir, dUştı -
~llkıy' aittir. Serginin hakikt 
t ~ llıee et ölçtıan ve 1kt.18at Vekl 
~etttrıı at :mevzuu milli hayat ve 
~ l <>lrrıe.~e temJn edebileceği ma

llı Qll btıyU Idrr. 

it~ 1~~ k nıuıı davamızda davetl
le~l~l're.n euretıyle mesaimizi ko -
'ak :nebi firtnala.n te~kkUr 
Mı ~IDU•dur . ., 

l ec/isfe Yeni 
""~Yıhalar 

~lti ~ l8 (l'AN) - Meclisin ya
~~eı~etsinde 1936 yılı umumt 
~ de de;~ dahil bazı daire bUtçe
~ 1b.tt ll:'flh:a~:ik Yapılmuma dair 
tr 'etıet1 e ecnebilerin seyahat 
!ar !tıaddeler ~akkmdaki kanuna ba
~ tahi rn e enınesine, zararlı iliç-
11iı.~~ Cen etru tlcaretınin men'i hak 
~ dtır ~ mukaveleainin tas-

~I ~n vardır. 
~~T TETKiK HEYETi 
~t ~~ ('l',AN Muhabirinden)
' lt'l'at \' etı kombinalar için al • 
~ ~ ~kae~rdiği tmas ma.kinelerln
L~~Pa "erinıi temin etmek i. 
-·l.ltııeeı k'Ya bir tetkik heyeti gön-

ararı~. 

ve defterdarlıklara bildinniştir. lar. Resmt bir tebliğe göre biler To bildiriyorlar. le geçmiş olsun diyoruz.) 

Ingiltere ve Silah 1 icareti 
• ngiltere hUkftmetl namına 
1 ~Ul eden resmi bir he. 

yet, sll&h imali Ue silah ttcaretlnl 
devlet monopolU yapmanın muv~ 
tik olup olmadığını tetkik ettikten 
aonra ka.rannı vermi~ ve bn ka.ra.r 
İngiltere hUkftmeti tarafından t.as
vlp edllmlşti. Heyetin verdiği ka • 
rar slldh tmalinl ve ticaretini dev
let monopolü yapmanın doğru ol· 
madığı mahyetinde idi. Silah tma
Hnl ve ticaretini devletleştirmek için 
iki yol vardır. Biri arsıulusal anlB§. 
malar yolu De bu işi ba§amlak, bl· 
:rl doğrudan doğruya yapmaktır. 
İngiliz heyetinin lngUtere hUkftme. 
ti tarafından kabul olunan karanna 
göre bu ild yol Ue de nıonopol yap. 
mak neticesine vannak, hem amell 
kıymeti olmıyan, hem de arzu edil· 
miye pyan olmıyaD bir harekettir. 
Bu neticeyi haklı göstermek için i
leri sllrlllen sebeplerin· birincisi, JI• 
llblanma konf eransınm uğradıp 
muvaffakıyet8lzHktir. Bu nıuvaffa
kıyet8iz1Uc: phst te§ebbllslerle sl
li.h ticareti yapmanın önüne geçe. 
cek anlqmalarm pek t.e mttmkttn 
olmadıgmı göstermlıtlr. Sonra, bu 

gfuıktı a.ramlusal ,eralt içinde pil· 
si teşebbfüllerln önüne geçmek si· 
ldhları tahdide yaramıyaça.ğı gibi 
unıurnt banşı da kunetelendlrmiye 
YaramıyacaJctır. İngiliz komi8yono 
bu esaslara dayanarak silah ima
lini ve ticaretini monopol altına al· 
mak aleyhinde karar vennlt ve 
bu karan hlikfuneet taratmdan tas
vip olunınU§tur. 

İngiliz komisyona vaziyeti bu 
şekilde tavzih ile kalmıyarak bazl 
tavsiyelerde bulunmaktadır. Bun • 
1&rnı blrlnclsl sll<ihla.rm kontroUl 
için beynelmUel bir anlaşma yap • 
ma.ktır. Fa.kat lngUtere hllkftmetl, 
bu anlqma. için de, her ,eyden ön· 
oe aranılu.sal durumun dözetmesl 
ldmn geldiği kanaatindedir. lngll· 
tere hWdbneti bu suretle, arıuulo· 
sal vaziyetin bu anlatmayı dahi ba
tarmıYa mlisalt olmadığını göeter• 
mit oluyor. 

Komisyon, lnglJt.ere htlldlınetlnln 

İngiltere dahllindekl silah sana)'il
nl kontrol edecek bir bakanlığın te
sisini de b.vsiye dmi~ ise de hU -
kfunet bu tavsiyeyi de kabul etme. 
nıiş ve şimdiki bükü.met teşkilatı. 
nın bu maksadı temin ettiğini söy. 
lemlştir. 

Hilkfunet heyetinin ta\·siyelerl i
çinde silah ihracatının kontrolüne 
alt olanlan Kabul etmektedir. Bu 
taV8iyelerin en mühimmi tayyare 
ihracatının kontrol altına alınma
dır. 

Bu yolda söylenecek son söz ln
giltere Parli.mentosuna alttlr. 
lNGlUZ GAZETELERlNIN SUÇU 

I
• talya hllkftmetinln İngiltere 

gazetelerini ltalyaya gir • 
mekten menetmMi Londra gazete
leri tarafından turlli turlü ~ekil
lerde tefsir olunmaktadır. Dally 
Herald "f ~lstlik dUsturlarma gö
regazetelerlmlzl son derece ah • 
taksız saymak gerektir. ÇUnkU hll· 

kfunet., bağlı olmadıktan için al • 
dıklan haberleri neşrediyorlar. 1-
talyanlarm İspanyada uğradıktan 
yeni hezimetler de bu haberler ara
sında idi. Halbuki lta.lya hükfıme
ti, İb.lyanlann bu hezimetlere v<i
laf olmalarını istemiyor ve hallan 
İtalyan ordularma yenilmez bir hal
de saymasını diliyor. Bunun için 
buna muhalif yazılar, menolurunak
tadır. Yani İtalya hükfimetl haber
lerin yayılma.11ma karşı gelme~i iyi 
bir teY saymaktadır. Halbuki mağ
Uiblyetin intikamını almak daha i
yi bir ~y olsa gerektir.,. 

Dallly Express, lklncl Roma lm. 
paratorluğunun tesidi merasimine 
lngUterenin iştirak etmemesine mu 
kabil ltaıyanlann da İngiltere kra.. 
lmm taç giyme mraslmlne iştirak 
etınedllderlnl anlatıyor ve Od ta
nfm böylelikle ödeştlklerlnl söy
llyerek kavgayı unutmanın mUrn· 
kUn olanğmı söylüyor. 

Dally Telegraph guetesl Lcıe, İn
giliz gazetelerinin menini sahte bir 
hareket saymakla iktifa ederek bu· 
nun iyi münMebetler tesis etmenin 
en amlmt yolu olmadığını söylllyor. 

s 

tfClfK. 
Mezarlığın Duvarı! 

Su, hayatın llk ~artıdır, değil mi~ 
Halbuki suda boğulanlar vardır. 

Ateş bizi. ısıtır, gıda.mızı hazırlar, 
fabrlkalan l~letlr. IAkln yangın da 
ondan çıkar. Elektrik, bu asnn en 
büyük nimetidir amma dikkat edil .. 
mezse ölüme sebep olur. 

Buna benzer daha bir sttrtı çok 
faydalı şeyleri size sayıp dökebillrim 
ld, büyük zarar da verebilirler. Bu 
faydalı şeylerden zarar görUimesl • 
nln sebebi, dikkatslzllk, beooriksizllk 
ve bllmemeıllktfr. 

Tablatte.n aldığım bu misallerin ı. 
dare ve kanun sahasında da çok ben
zerleri vardır. Bunlardan blrlnl 8lze 
şl_mdi nakledeceğim: 

Vskttdarda Karacaa.limet memrlı. 
ğı denilen ve ~ehrin en büyük kabris
t.anlarmdan olan bU~ilk ve halam • 
9TZ bir mezaristan vardır ki; harap. 
hğı, perişanlığı ytlrlinden yabancı 
ıııeyyahlar için görülecek merakh 
şeyler arasına girmiştir. ÇUnkU dün. 
yanm hi~blr yerinde bu kadar asır
dide, bu kadar hUyllk ve bu kadar 
balamsrz mezarlık görUlmllş değildir. 

u~kttdar halkmdan haynhah ve 

mU~bbls birkaç :r.at, eşinden do~ 
tundan t-Op1adıklan ve orada yalmı

lan gömtilll olanlardan aJdıklan bir 
miktar para ile bu harabeden bir 
par~cımm etrafını duvarla ~vlrlp 

hiç de~Use at ve it girmesinden, ayak
lar altında çlğne-nmekt.en muhafaza 
kaygusuna diişerler. Bir seneye yakııt 
bir zamandır ç.ahşarak büyücek bir 
kısmm Uç tarafını kapatırlar. Bir fa.. 
rafı açık kalır. Bizde hayır işlerine 
halkmumı maalesef nekadar lakayt 
olduğunu söylemlye hacet yok. Hepi
mizin ~,·e se\•e kosmamız lcan eden 
bu vazifeye ldm,enin rağbet et"ineme. 
si bu müteşebbis ve hayırlı adamları 
ldeta ~adaka toplar gibi bir vazlyet.e 
düşürii.r. 

Böyle hayır l~lerinde muvaffakıye
tin ne a~ uhmet1erle elde edildlğlnl 
hep blllriz. Onun için fazla 8öze IUzum 
~örmem. 

Bu zatlar, mezarbW'n dördUncll 
dıl'nr kapamaktan hemen hemen ne\•. 
mit olduklan sırada beledll'e o me
zarlıkta fntmadan de'\'rllml; 500 ıOlet 
seni ağacmm beherlnl altı llraflan 
blr müteahhide satar. Bu suretle o ha 
rap me:r.arhk belediyeye 8000 lira te
min eder. Yapılamayıp kalan dördUn. 
cU dd'm davan l~ln de yalnız 600 il. 
ra kadar bir para lıizım. Eh, mezar. 
lıktan alman 8000 liranın hepsini ot. 
ma.cıa bhe beş attı yib: lirasını beledi. 
yeden rlc.a ederler. Belediye bu para
dan on para \•eremiye<>A"~inl ~ayet k&
ti ve hatta haklı olarak söyler, zira 
bu seni ağacı bedelleri bütçe mucl • 
hince mUte.ferrlk varidat kaydedilir. 
mi~. mezarlık dm-an ise mezarlıklar 
madd~lne alt bir masraf imi~. o nıad 
dede de tahsisat yokmuş. Bu söze a
kan 81llar dnnır, hiç klm!'le bt'Jedlyeyt 
tahsisatı bitmiş bir maddeden para 
vermiye icbar edemez. 

IAkln akim bile ltfmz . edemlyeceğl 
göze batan bir mantık var: 

Harap mezarlığın etrafına halk ia
ne ile duvar çe\irlyor. Paralan yetf t
miyor. O mezarlıkt-1\ da yıkılmı!'} ser. 
"iler \'ar. Onlar 11ntıtıyor. Bunun pa
J'&..4iile o duvan yapmak kadar tabU 
ne o1abi1ir! Oyledir, lakin buna mu• 
hasebe usnllerl ve bütçe nlzamlAJll 
mlnldir. Büt~. fasıl, madde ve mu· 
hasebeden l~lerln yolunda gitmesi ve 
belediye biitçesinln ilk gayesi olan um 
ran Pmellerinln lmkdn dahilinde ta. 
hakkukudur. Halbuki &u söylediğim 

hôdl8ede bütç,e fasıl ve maddelerinin 
kullanıh' ~kil Uizumlu, mantıklı ve 
hayrrh bir işin tahakkukuna mdnl 
teşkil eder gibi görtılmektedlr. Ba 
ldm8enln ~uçu değildir. Bizde ~ok de
fa bü~enln vasıta olduğu unutulmu,.. 
tur. Blitün \1lsıtalarm gaye makamı
na ka.lm olduktan gf ht bUtçe de bir 
gaye olmuştur. Ne diyf'billrlı! 

B. FELEK 

AVCILIK 
KANUNU 

MERIYETTE 
:Ankara, 13 (Tan muhabirinden)

Kara avcılığı kanunu bugllnden itiba
ren meriyete girdi. Kanun, av hay
vanlarını sınıflara ayırmakta, av mev 
simlerini ve avlanma vasrtalarmı ta
yin etmektedir. Kanunda, usulsUz av
lananlar için şiddetli tedbirler vardır. 
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~ahkemeı~··erde -·PARiS.-. 
Sergisine NATTA' nın 
se)rahatlerinden bilyük Grup ta
mamen doldu. 

Tayyare 
• • Rady o 
lhtıfali 

EROiN YUTMUS! Küçük Grupa 
kaydolmıya acele ediniz. 

Paris - Milln - Belgrad 
Bu Grupla 14 Temmuz Fran

sız Milli Bayramını da görecek
siniz. 

Yarın 
Şehit tayyarecilerimizin hatrrala

larını anmak için yarın öğleden son· 
ra Fatih Tayyare parkında büyük 
bir ihtifal yapılacaktır. 

Gilniln program ö.til 
Senfonik konserler : j) 

15,25 Prag kısa dalgası: Se~0~ • 
konser. 21,10 Laypzig Drest .Fi~~ 
monisi. 22 Milano, Torino, ~ sell' 
senfonik musiki. 23,30 Laypzıg: Be' 
fonik konser. 1 Stutgart: Moza.rtı 
ethoven. 

~~, Oç Çocuklu ~~ 

Bir kadın mahkum oldu ~ 
Ş ehreminincle oturan Huriye mnincle üç~ 

çocuklu bir kaclın, ıoyadını teıcil ettir·i 
mek için Şehremini nüluı memurluğuna müra· 
caat etmif, kağıclı Samatyaya havale edilince 
~dün de Samatya nüluı memurluğuna gitmiftir.) 
~Fakat, işi biraz gecikince nüluı katibi Necibe:~ 

- Rüşvet mi iıtiyorıunu.z, neye iıimi yap-~ 
mıyorsunuz, demiıtir. ~ 

Necip, .zabıt tutturnluf ve Huriyeyi nıçlu ola-, 
r~k mqhut surlm müddeiumumiliğine vermif-~ 
tır. 

Aıliye dörclüncü ceza mahkemeıi dün bu da
vaya bakh. Şahitler, davacının şikayetini teyit' 
ettiler. Müddeiumumi, Huriyeye ce.za verilme-: 
sini, fakat, ıabıkaıı olmadığı ve üç rocuk anası' 
bulunduğu için cezcuının tecil edilmesini~ 
istedi. ~ 

Mahkeme, müzakereye çekileli. Huriye, kori· ~ 
clorda ~arfalını yüzüne tutarak ağlıyordu. Mü·~ 
bafir, Huriyeyi tekrar içeriye aldı. Bildirileni 
karara göre, suçlu, bir ay hapise mahkum olu-~ 

~yor ve cezası tecil ediliyordu. 
"""""""'_,,""'~,,,,. ,,,,.,,,,. ~~ 

Mahkeme Suçluya. 
Ceza Verdi 

142 liradan itibaren • 
Müracaat: Natta Beyoğlu J 
Izmirde: KUçük Kardiçal Han 

30 Mazhar Yalay 

Saat 14 te Beyazrt, Selimiye, Tak
sim ve Maçkadan atılacak toplarla 
merasime başlanacaktır. Merasim ku
mandanı olan İstanbul Deniz komu-

Poliı, Hikmet adlı bir kunduracıyı dün met· •••••••••••••• tanı toplantıyı açarak orada bulunan 

hu 
lan hava şehitlerini ve bUtUn şehit-

t ıuçlar µıüddeiumwniliğine verdi. Biraz ÖLÜM HABERLERi teri selamlamıya davet edecektir. 
sonra asliye dördüncü ceza mahkemesine akıe· Bundan sonra bir borozan tarafın. 
den bu davanın tikayetçiıi, Emniyet Direktör· öLOM dan "Ti., işareti verilecek ve hazır 
lüğü kaçakçılık bürosu polislerinden 1354 nu- SeIA.nlk eşrafından Şevki Efendi ke bulunanlar selam vaziyeti alacaklar. 

maralı Retatb. Davaaım föyle anlattı: rimesi Viyana B&1konsolosu HüsnU dır. 
- Biz dUn Meyit yokuşunda bir ka.çakçmm evin1 Bey hemşiresi Şişli Fransız hastane· Bu sırada resmf daire ve mUesse-

aradıktan sonra Azapkapısma doğru iniyorduk. Suç al Direktöıil HUseyin Kenan Tunakan' seleler limandaki gemilerde ve kule. 
lu Hikmeti arkadaşlanmdan Şerafettin görmüş. Suç m, Mühendis lsmet OrgUlUn, Matbuat !erde bulunan bayraklar ağır ağır ya
lu, ~in kullandığı ve sattığı için berveçhi tescil edil MUdiriyeti umumiyesi müşavirlerin - nya kadar indirilecek, bütün gemiler 
miştir. Kahvede oturuyordu biz de yanma gittik. den Şekip Engin Eri Kain Valdesi Ba- ve fabrikalar. bir dakika düdilk 
Arkadaşım Şeref ettin: yan Sabiha umulmadık bir surette ve- çalacaklardır. Bu bir dakika içinde 

- O Hikmet, dedi, artık eroin almıyorsunr gali - fat etmietlr. Mumalleyha değerli bir herkes ve bUtUn nakil vasrtaları hUr-
ba.. Benzine kan gelmiş. Türk hanımı idi Hayın severdi. ee. met için oldukları yerde duracaklar-

Ben Hikmetin burnunda beyaz eroin bulcı 111klan naı.esl bugünkü Cuma günU saat üçte dır· 
' ~· Bundan sonra Tayyare Abidesi a. 

gördüm. Karşısındaki iskemleye oturmuştum. Hil< • kaldınlarak namazı Teşvlkiye camiin nünde ordu, hava kurumu, halk ve 
metin sol elinde ağızlık ve clgara vardı. Bir. aralık de kılındıktan sonra Ferlköy mezarlı yüksek mektepliler namına birer hi
avucun un içindeki eroin paketinin ucunu görd.Um. ğma gömUlecektir. tabe verilecektir. Bunu mızıkanın ça
Hemen koluna sonldım ve bll.ktüm. IJd arka.dafım Kendisini sevenlerin saat Uçte Teş· lacağı matem havası takip edecek, bir 
da diğer koluna sarıldılar bu sırada Hikmet sol kolu· vikiye camiinde bulunma.lan rica olu· 
mu bUtUn kuvvetile ısırdı. Ben can acısile elini bıra· nur. manga tarafından havaya. lkt defa a

te~ edildikten 11onr geçit resmi bq. 
kınca hemen paketi ağzına attı ve yuttu. Kolum ya- lıyacaktır. Geçit resmi, Beyazrtta da-

Hafif konserler : eril 
14,30 Bükreş: BUyUk ~~~: 

pl!klarından. 15 Prag kısa dal~;ıı
Çocuk korosu. 17,10 Brüno Hal~ .... ~ 
sikisi 18 Bükreş Radyo orke~ 
18.30 Budapeşte: Salon orkei f!sJ!l 
19,20 Prag Tambur musikisi. 20. ~ı. 
burg: Karışık, eğlenceli n~{)o 
21,10 Berlin: Operet musikisi JlSd· 
Königsberg: Yeni eserlerden kO aıst· 
22 Milano: Yeni bestelerden parç i}\iSİ 
22 Lüksemburg: Fransız ınus ıı. 
22,25 Zürih: Orkestra. 23,10 Stoser· 
holm: Romantik eserlerden k0~3 30 
23,20 Viyana: Halk musikisi ~ 
Münib: Gece konseri. 24,25 peşte 
gan musikisi. 
Operalar. operetler : .; 

20,30 Bükreş Operada verilecelt d, 
yesi nakil. 20,30 Budapeşte ~·· 
mark'ın operası. 21 Varşova V ı;ıı 
nin operası. 21,55 Post Parizyen~,ı
operet piyesini nakil. 22 Roına: ret. 
man'ın opereti 22,10 Brüno: ope 
Oda Musikisi: eli 

18,05 Prag Yaylı sazlar t<eıt~ 
(Mozart) 18,15 Varşova: Oda ~1;,s kisi konseri 21 Sottans eKntet. )O 
Prağ Mozartın serenadlanndaıı 2S 
Lliksemburg: Oda musikisi. 
Beeita.Uer: fJ 

rala.ndı. Doktor on gUnlUk bir rapor da verdi. ı····~~~~~~~~~;~~;••••ı ğılacaktır. 
----------------- ------·-----.. Eroin koku neıreder mi? Abideye, kolordu, belediye, parti, 

SAATLE Ko RD ON B I• R Reşat şikayetini anlatırken reia •••••••••••••••••••••••••• hava kurumu namına çelenkler konu. 

16,05Kısa dalga.at Org resitali 1Sr•· 
Viyana kısa dalgası: Şarkılar. ~ 
ris P. T. T. Piyano resitali. 20 ı>eıi' 
furt Şarkılı pro~m. 20 König5 sır 
Solo porçalar. 23,30 Kolonya: So • 
man'ın "Güzel değirmenci kJZI·ı 
list eseri. 

sordu: Profesör Kesslerin Bu lacaktır. Davetliler, caket atay ve sl-
Avucundakinin eroin olduğunu ne lindir giyeceklerdir. TayYare ihtifa. 

AN DA UÇUVERD I• reden anladınız? Belki earardt. Ero· Geceki Konferansı li mtinasebetile, yarm saat 14 ten 15 
in koku neşreder mi? e kadar bir ııaaı. hava faaliyeti tatil 

S l ah 
Reşat cevap verdi: Emino··nu Halkevinden·. edilecektir. • 

Dans Mualklıl: ~ 
21,10 Könlgsberg. 23,30 FrS-nf 

24,15 Roma. 
u tan met sulh üçüncü ceza hakimi, dün İsmail isminde bir 

b 
- Paketin biçiminden anladım. Bu akllAm saat (17,30) da Evimiz k 

ıla ıkalıyı 9 ay hapıe mahkWıı etti. Davacısı Konyadan lstanbula il d' Hik t, ,... Yoksul Yavrular Gu
00

mru
00

ksu
00

Z çı· l!!.e Reis söz suçluya ver ı. me konferans salonunda üniversite pro- 'S 
reni gelen Bekirdi: Şikayetini anlatırken: katlı mendilile ağzını silerek söze b&f fesörlerinden Dr. Kessler tarafından 

- Bay Haklın, diyordu, lıtanbulda bu çefit hıraızlarm bulundu- ladı: (Yeni Türk .ı, Kanunu) hakkında bir için Müsamere ' Sokulmuş! 
funu gazetelerde okurdum. Ve her zaman geldiğimde kendimi ko- Suçlu, kabul etmiyor konferanı verilecektir. Hazirandan bkenderundan limanımıza geıeıı ~ 
rurdum. - Doğru söylemiyorlar, Bay reis. itibaren tatbik edilecek olan bu mil- Beyoğlu 47 inci okulun yokıul yav koni Vakum ~irketine alt vapUJ ..... , 

Bu defa hastam vardı. Balıkpaza.-1 Ben Reşadı tanırım. Onlar kahveha· him kanun hakkında verilecek olan ruları menfaatine 22 Mayıs 1937 cu- petrol varilleri arasında ve iki ~ »' 
rmdan dalgınlıkla geçiyordum. ıs • olarak dinledikten sonra sözü suçlu- neye gelirken 20 metrodan ben ken- bu konferans Türkçeye tercüme edi martesi gilnU akşamı Beyoğlunda dık içinde 130 liralık muhtelif çıçe to 
mail, göğsUmdekl Sergizof saatimle ya verdi. Hikmet: disini çağırdım "Buyurun. Bayım, lecektir. Fransız tiyatrosunda okul himaye he ıer görülmüş, küıhpanya nıanlf~, 
altın kordonuınu sihirbr, gibi çalmış - Bay haklın ben çalmadım. Ba- bir kahve içelim,, dedim. Eğer benim Davetiye yoktur. Herkes gelebilir . . yeti tarafmdan bir milumere tertip <lı,mda memlekete kaça~nısl ~ 
ta haberim olmamış. Allah sivil ko • hkpazan kalabalıktı. Davacının sa • yanımda eroin bulunsaydı, daha 0 va- Halkevinde Müsamere edilmiştir. mak iddia.sile ihtisa.a ma.bkeın 
mlserden razı olswı. o. hırsızı takip ati benim yeleğimln düğmesine ken- kit atardım. Hem, eroin zehirdir. Yu MUtıamerede Emlnönll Halkevt tem verilmifti.r. , 
ediyormuş, benim saatimi çaldığını dl kendisine takılmış. Ben yoluma gi tulur mu? Bu sırada Reşat kolumu Eminönü Halkevinden: sil heyeti tarafından bir piyes oynana Dün, kumpanyanın erkl~t eo~, 

d k ·· u d b' t k d t tt s d ğ mrukla Evimiz gösterit 9ubesi. GUlhane cak. Neyzen Tevfik bir konser ver.. • kil · i kl · · sı ve tll .... .. rü kal S ben' er en on m e ır saa ve or onun u u. onra. a a zıma yu ... ya çe mış, ç çe enn cm 
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yen Yağmurun ve etrafa manevi bir siklet gibi çtS' 
ken alaca karanlığın içinde acemi bir ses yayıldı . ..\_~" 
§8.m ezanı okunuyordu. Salih dayı sellvat getitdil'
ten !Onra: 

- Hele dur! Öyle ya, Tosunun dUğünUnde ninen
le gelmiştin. Öyle ya. efendi babanın mehrum olduğu 
yıl. Harman sonuydu. Yadladm mı? Dövende Tosun
la Sarıef e tUrküsUnU söylerdiniz. 

- O daha eski ağa dayı. 
- Hele var sen hesapla. Ben sayımı, yılımı şaşır-

dım işte. Demek şimdi sen 1.stanbuldaJı·n l:ıat 
- Evet. Tıbbiye mektebinde. 
- Oradan ne çıkar? 
- Hekim~ ağa dayı. 
- Demekkilim sen hekim olacaksın! 
- Gelecek sene bu vakit. 
- Hay çok yaşa oğul.. Hiç bir yer hekimsiz, ho-

casız kalma.sın, derler. Derler emme, oldum olalı biz 
ikisinin de yUzUnU görmedik. 

- Şimdiden sonra görürsün. 
- Ben mi? Ohooo ... Oğul! İnşallah diyelim de de-

diğin olsun! Hiç aklımın yatar işi değil. 
Salih ağa. §imdi sözU değiştirmek istiyordu. Deli

kanlxnın gözlerine, dikkatli dikkatli baktıktan sonra 
gülUmsemiye çalışarak dedi ki: 

- Geçen hafta salgın hesabı görmek için kasaba
ya gitmiştim. Sizin eve de uğradım. Hafız hanım 
ninene bir hatır sorayım dedim. Bak, hele, o bile se.. 
nin geleceğini söylemişti de unutuvermişim oğul! 

- Nasıl, ninem iyi miydi? 
- Maşallah! .. Bir şeyi yok. Seni gözleyip durur. 

Öyle keyifli ki. SözUm neydi? Ha! Efendime söyliye
yim, seninki de orada idi. Hacı babası bir ipekli mas
rama almış ta onu gösterive.rmiye gelmiş. 

- Hangi benimki? Salih dayı! 
- Yoo! .. Oğul! lstanbula gittim diye her şeyi u. 

nutmak olmaz. Senlnklnl bilmiyor musun? (GUner) 
canım. Hey oğul hey! Görme, görme .. Bir içim su. A
ba! dizlere kadar kurmal saçlar. Belki seksen örgU 
var. Aralanna pullan dizmiş mi? Gece yıldızlara ba
kryorum sanırsın. Kara Uzüm gibi gözler. Fidan gibi 
bir salındı mı? Tann sahibine bağışla.sın. Cok km. 

-No. 4-
metllsin oğul! 

Erdenin başı göğsUne dUştU, yanaldan kızardı. Sa
lih ağanın yüzüne bakamıyordu. 

- Ne o? Utanıyor musun? Hele şuna bak! Ay o
ğul, nô.mahram için söylemiyorum ki. O senin. sen 
de onun. (Elini yere indirerek) Nah 11uncacıkta.nbe. 
ri, ikiniz de benim evlA.dmı. Kucağımda bUyUdUn~. 
Mehrum Abbas efendi ağa bir sağ olup ta görmeliy
di. Hacı Zeynullah efendi hoca da bir baba aayılll' 
emme! Eh .. ötekine benzemez. O, melek gibi idi. Sö
zUm nereye gelecekti. Efendime söyliyeyim, bir ara. 
lık nln~n dışarı çıkmıştı. Gün ere: "Kız, deyiverdim, 
onu göreceğin geldi mi?" Yanaldan tabak gülU gibi 
al, al oluverdi de, Kınalı parmaklarının ucuna bakı -
verdi. Sıkıladım. nihayetlik: "Gelmez olur mu? Salih 
dayı!" demesin mi? Eh ... Bende keyfi sorma. Hafız 
hanım içeri girince tapatap söylerrn. Ninen Güne • 
re sarıldı: (Benim kızım melektir, benim gelinim ç1 
çektir) diye yanaklarından öpU, öpüverdi. İ§te böyle 
oğul.. 

Salih ağa derin derin içini çektikten eonra ocakta 
kavrulan taze kahveden bir tane alıp ağzına attı: 

- Sanki diş kalmış gibi. Çiğnlyemiyoruın. Ağız 
aldanıyor ya .. Sade mi içersin? 

- Nasıl olursa. 
- Şekerimiz var, var emme. sade iç. Yorgunluk 

alır. (Arabacıya dönerek) Veli! 
-Buyur ağa. 

- Sen de Yanaş. Epeyce ıslandınız mı? 
- SonnaYin! Erden efendi biraz geçe kaldı. Vi-

llyetten öğle sonu çıktık. Biz, Çumrayı tutarız san
dık. Derken bir yağmur bastı ... 

- Yollar yapılamadı gitti. O kadar da yol salgını 
veriyoruz. 

- O yollar nıemurlann boğazına. gider Salih dayı. 
Sen Allalıın dağlarında yol mu ararsın? Herkes bir 
yolunu bulnıUJ çekip durur. İşitmedin mi? Geçende 
Yuva köyünde ne oldu? 

-Ne oldu ki? 
G~~üşoğıu Hacı Na.ziffn ınzı (Aysel) ıçın; sal-

gın tibi Günahsızın Ali efendi, Ayselin anasını 
kurbağacık gibi, dilim dilim kesiveresiymiş. (1) 

- Anırna yaptın ha! 
- .::;: ne bileyim? Öyle tevatür ettiler. Hani bL 

ziın da Sadık Çavuş vardı. Çandarma? İşin için
de 0 da va.mu,. Ali efendiyi dama atın1'lar. Ferman 
cıkmış, aaacaklarm1ış ta Aysel kaymakama yalvar
ınış. ya.Iğı n1z zindana. razı olmuşlar. (Birlsine) Uşak! 
fU lf1 Yakıver. 

~~lUnUn biri, oca.k UstUnde duran teneke lA.mba
~· a.f 1:,,~a yalazlı ateşle yaktı. Halı, kilim serilmiş, 
e: 111 il Odanın karanlığına kirli, san bir aydın
lı yayıldı. 'I'Utün dumanlarının helezonları şimdi da 
ha ~~y glirUIUyordu. Salih dayı aol dirseğini köşe 
Y38. 

1 a daya.mı9, eağ dizini kaldırmış, kolunu U-
'erıne uzattığı halde tespih çekiyordu. H~A. çiseli • 

- Oğul, dedi, köyUmüzde mUezzln bile kalınad"' 
Bir tane vardı ısıdan (sıtmadan} gitti. Başkasını bııl' 
duk. İlmühaberi yok diye askere aldılar. Şimdi, 00 

üç, on dört yaşında bir çocuğun eline kaldık. 13eIJ 
varayım, akşamı bir kılayım da sonra birlikçe çorb• 
içeriz .. 

Salih ağ& çıktı. Arabaciyle delikanlı ocak ba.fJll" 
da kaldılar. Derin derin düşünüyor, Veli ağa sig~' 
sının külUnU aol avucunun içine biriktirdikten soııl'" 
ocağın içine atıyordu. 

Bir aralık arabacı: 
- Veli dayı! dedi, Salih ağa epeyce çökmUŞ· Z&-

vallının eski şen Salih dayılığı kalmamış. i 
- Yalnız vücutça mı? Her taraftan çöktil. ~s~ 

variyeti de kalmadı. Eskiden iki yüz dönUll'ldetl 
fazla ekerdi. İki yıldır ki yarısını bile bulamıyor. 0; 
tüne, üstelik hep ver, hep ver .. E .. y? Akar su 0~ , 
dayanmaz. Geçen hafta pazara (Başkasınnıdır. 
manet bıraktı, satılacak) diye bir ökUz daha çı~ 
dı. Kendisinin olduğunu söylemiye dili varınıY0 J 

Hem kaça gitti? On dört kağıda. Onun da ya~sJ'Jl.; 
bilmem nenin salgını diye gelip villyetten aidd:.: 
Can mı dayanır buna, mal mı? Tahkirllk te ba.Ş ~t, 
Her gelen bir tUrlU tahkirllk ediveriyor. Bilınell'l ::.;t 1 
köylünün ne günahı var? Yoksa insan mı dea-, 
Yoksa köylü Allahm hu kulu mu değil? Lif ede~· 
mezsin kL ağız açamazsın ki .. Yeni çeşit bir şeY çJ t• 
tı. Hokilmatı taklit mi edecek diyorlar. takla mı ıı ı 
tıracak (Taklibi hilkilmet) diyor, ne diyorlarsa ad~ 
örfiye divanıharbiyeeine (Orfi divan} veriyorlal'· 
tesini, ne olduğunu, ne olacağını kimse bilıniyor·) 

(Arka.il vat . 

(1) ''Ayeel" adında.ki romana bakm11. 
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Ah BAŞMUHARRiRi 
l' rrıet Emin YALMAN 
AN'ın hedef· kirde h ı: Haberde, fi· 

rij ' er feyde temiz dü· •t, 'aıniıni ' 
taıetea • •--~lmak, kariin 
~ ı Oaaıuya çalıımaktır. 

\coilloN MESELELERi 
............... 
Giı& ~------' tıt lst:da+ıarı Nasıl 
:Ydana Çıkarmalı? 
~~ dört k*81nde gizli 
~enıert araştınp meydana 
~ \'ekdle lbetguJUz. Bunun için lk
.._, tinde kurulmuş hususi bir 
AJıtıgı l'ardır. Ve bu müeuesenln 
Pek !)ok~ tlmdlye kadar 
-~ke Ydab neticeler vermiştir. 
~ tbnizta bir çok servet kay
ltllye bat'::~ çıkanlım§ ve işlen-

l'lk.t ~· 
'ıı ~nı lr lbenıleketin serveti yal-

liQ lrıad erinden ibaret değildir. 
~e\1 le dl llervetler yanında bir de 
kette klll ~etler vardır ki, o memle
~hıd ~.ve san.atin doğup btt-

llq ~ •uuıdirler. 
~ . ...,_~'1 servetler gizil lstidat
ıaıı.c1a ~ kUltUr ve sanat aaha
dtt, ~ deha.landır. Fakat çok 
llltlp &ldert kalırlar. Keafedllmeden sö-

~e.l • er. 
~- btı~ :eı:nıeketlerln bir çoğunda 
"ili~ tldatıan ara~,p, bulmak, 
lıı~ h11Susi bir terbiyeye tibl 
~,~tlrınek için teşkllitlar 
~ Yeti§~ Geçen ay Sovyet Rus-
~ B . en bu gWt dehalardan 

l'l~iikseı Beynelmilel Müzik 
lnda blrinclllği ka.7.andılar. 

~ . . 
'-lU.ıe.._ akt.ın bir alle meclisinde bu 
~ ll istidatlardan biri ile karşı
~ ~ &enç bir kızdı. FevkalMe 
e hQ.1181 "ardı. Ailesinin yardmıı 
~ Clılı b~llrett.e ders görerek yetiş
,~~ lr..~- deha sayılabUlrdL Fakat 
lııJ.te ~: 'Kendlal de ağlıyarak öl
~ ... ·~ .Plduğll!Jdan bahsetti. 

°hra den tutan,onu yann için 
lstı.>"ee bit '-'ilsu olarak yetiştirmek 
~dk! llıile88ese yoktur. 

~bl lbtlr.lk ~ Kız Sanat Meks b labasmcta memleketin !fU· 
.._~ 'P'aeında gizli kalDUI isti • 
hu ~~ meşguldür. Fakat 
klıde Ya l'Jna Unıi ve metodik bir te
tıe h)( ~ğı l!;ln elde ettiği neti-

8' it duttur. 
' .::: ılyacJe mekteplerde baş
~&111 otacJelen bir iştir. Bu işle 
e h.a lfttls hususi bir teşkilata, 
:: b-._1 :::na lstidatlan yetiıtire-

• ~ rnUesseseye ihtl:vaç var
de ........ . böyıe bir teşkllit ~yesin-
~ llııı :::~ ve sönmlye mahkilm 
--. ~ -.atlan kurtarmak ve ya-
~ lbetrııekete büyük dehalar ka-

lntiınktındUr. 

lstca11b • 
le·· 11

•. Radyosunun 
libaliliği 
~ l'adyosunun devlet eline 
........ ~ lloııra daha ciddi çalı~ 
'..._~tiyUJı: bir inkişaf göstere-

tn\'lıcı ~Orduk, 
~ lİ Progl'am}arda bazı tadilat 
~ ll'~ tefek ıslahata teşebbüs 

edece)( ~ netice bizleri tat-
~ ö de değildir. 
~ J1e ~ aa&t yanm Dflf
llt getlt kıı eylnlz. Speaker'llk yapan 
~ı!...~or var ki, tUrk~ konuşması
~ .. ~~ · haberleri İstanbul ga.ze
~ 1ıeıaa:;Yor. Batta hazan gaze
~ ~e alt fıkraıarou da, far· 
~-~ ln IZID, tekrar ediyor. Me
-~ batın öntlntl teşyi edenler a
,.,,, llbl ulıarrtrimb de bulun-
;: cUınleıere t.esadüf olu-

"~~ '"1 kadar Wlballllp aevaz 

~' t~ktlr. Bu hal, radyo 
b • .' ~ l"4 -.... olan lttmadı sar-
~ eder .. 10Claa beklenen faydayı 

-~ . ~ Reyiamı 
"ıtl Q Rtln 
~ '-ı ecıı~k ki, hallan reyine 

il ~ \'e zaman sorulan su-
•• Q det '-ıh Olması ldmn~
~ " .. EyU uu-. 
~h değiıdJ~te ha.ika sorulan su-

~llaı.~Y~~~lşlden mektup aldık. 
Gı halde ar• Yülaıek tahsU gördtt

bıo sualden bir ıteY an-

Bi~ Diplom~tzn Şiyçısi VaBzYetleri 
=------------------------· .. --·------··········-,--------------
BALDVIN 

• • • 
GOÇ 

HOKOMET .$EKLi 
DEMOKRASiDiR. 11 

il EN 

·, ngiltere Bqvekili B. 
Stanley Baldvin bir, 

iki gün evvel Avam Kamara· 
11nda aon nutkunu okudu. Ma· 
yısm yirmi sekizinde de ken
di kendini aiyul hayattan bü
tün bütüne tekaüde ıevkede
cek ..• 

Baldwin'in nutkunun mUhim yer
lerini çok kıymetli bir vesika diye 
aynen tercüme ettik. A§ağıda oku
yacaksınız. Bunun tam zevkine var
mak için Baldwin'i gözönUne geti
riniz: 

İyi lnglllz tlpl hakkında zihin
lerimizde )"8f1Y811 tipe tam mu
vafık bir nUmune... Piposu ağ • 
zından dUşmilyor. Soğukkanlıbğr· 
nı hiç kaybetmiyor. İçindekini i
yi de olsa ,fena da olsa oldufu gi
bi söylüyor. Kendi kendine hiç 
lşık değil ... Kendi nef!dnl yaban
cı bir adam gibi uzaktan gözden 
ge(lrebWyor ve bitaraf hUkilm
ler veriyor. 
GUnUn birinde Baldwin, kendi 

kendine şayle diyor: 
- Oğlum, artık ihtlyarladm. Bi

raz daha kalırsan seni istiskale baş
hyacak1ar. Sen de ihtiyarlık hrrsile 
sandalyana yapışacaksın. HenUz 
bunu görebileceğin bir sırada siya
si hayattan aynlırsan iyi edersin! 

K imse kendisine: "Git! .. deme
diği ve herkesçe sevildiği ve 

yerinde kaim".~' istenildiği halde 
çekile~ği gUnü tayin ediyor, hazır. 
lrklarmı ona göre yapıyor. 

Nihayet gUnUn birinde A vaın 
Kamaraıımda azadan yalım Uçte bi
rinin hazır bulunduğu bir sırada 
kürsüye çıkıyor. Elindeki bir kağıt 
parçası üzerindeki birkaç nota ba. 
kıyar. Uzun siyasi hayatmm Veda 
nutkunu söylilyor. Sonra kUrsllden 
iniyor, hiçbir şey olmamış gibi not 
kA.ğıdmı par96lıyor, parçalarile oy. 
nuyor, etrafa saçıyor. 

Baldwin, samimiyetin çok gflzel 
bir ifadesi olan son nutkunda göy. 
le demiştir: 

"Avam Kamarasına son hitabnn. 
da bulunacağım. Muhataplarım da, 
bu memlekette dahill sulh mU ol
sun, kavga mı olsun, buna karar ve
rebilecek olan bir avuç adamdır. 

Dilnyanm en muazzam mevkiine 
birdenbire habersizce çağırılan 
genç Kralımız ve Kraliçemiz bir
kaç gfln sonra Vestmlnister'de diz 
çökecekler ve kendi kendilerini ö
lUnclye kadar bu memleketin hiz
metine vakfettlklertne yemin ede
ceklerdir. 

Kara bulutlan lafıhmz 

S u1h veya kavga ihtimalini el
lerinde tutan bir awç a

dama hitap ediyorum ve diyorum 
ki: 

"Bu memleketi sevenlerin hepsi

nin kalbini ferahla dolduracak o

lan yolu tutunuz! B•f'llJ'zın lla
tUne toplanan kara bulutu dafıtı
nız. Dllnyaya tııpat ec:Unls ki. İn· 
giliz demokrulal. kavga dolu 
bir Alemin ortumda hlll ıulh ve 
sUkQ.n yollarını kol'UIDIYa mukte
dirdir. 

Avam Kamaraaım temin ederim 
ki, iş başında geçlrecettm birkaç gU
nU ancak tavassut etmek ve iki ta
rafı yumuşatmak için lrullanaca • 

lamadık. Siz anladnuzsa izah edi
niz.,, 

Soranlar haklıdırlar. Fakat bu Dk 
tecrilbedlr. Bu kadamk hatayı bot 
görmelidir. 

tını· Bu yolda ufrqmalarm fay • 
duız kalmıyacağnıa itimadım var
dır. Olup bitenleri, hUkilmet ya
kından takip ediyor. Buna emin 0 _ 

Junuz. 
Demokrasinin mlnasmm tama • 

mile kavranmasında hayatf bir e
hemmiyet vardır. Buna dair söyle
necek yeni bir sözUm yoktur. DU
şUncelerimf sayısız defalar bir çok 
kUrsUlerden tekrar ettim. Hepimiz 
inandığımız şu demokrasi, bugüne 
kadar icat edilebilen hilkOmet şe • 
killerinin en çetinidir. BugUne ka
dar dünyanın hiGbir memleketin
de tarn nıAnasında vilcut bulama
mıştır. 

En kolay hükumet ,ekli 

M utlakıyet, hükumet şekilleri 
nin en kolayıdır. ÇilnkU bu 

hüknmet şeklinde vazifemiz, bize 
emredileni yapmaktan ibarettir. 
Kendi hesabımıza dilşUnmek zahmf 
tinden varisteyiz. Halbuki demok • 
raside her fert kendi hesabına dU
şUnmiye mecburdur. Demokrasinin 
muvaffakıyeti veya hezimeti fert
lerdeki dlljUncelerin iyi ve doğru 
olup olmamasına bağlıdır. 

Serbest, siyast mUesselelerln hu
susiyeti, vatandaşlan zorlamak kud 
retinden mahrum btilunmamı.idır. 

Öyle vesileler oldu ki elimde böy
le wrlama kudretleri bulunmasını 
istedim (kahkahalar), fakat sonra 
kendi kendime dilşUndüm: "Haydi 

ben böyle kudretler ele geçirdim. 

Diyelim ki, ben bunlan kendi key

fim için değil, halkın iyiliği için 
kullancağım. Fakat bu yol bir de· 
fa açıldıktan sonra benim yerime 
geleceklerin zorlama kudretlerini 
memleketin ve halkın iyiliği için 
kullanacaklarına nasıl emin olaca
ğım? 

Sendikalizm denilen ve amelele

rin sendika kurarak haklannı mliş
terek surette mllnakqa ve pazar· 
lık etmeleri mlnasma gelen siste .. 

nıln taraftanynn. ÇUnkU bunun 

zıddı ya anal'fldlr veya cebirdir. 
Ben ikisine de dU§mannn (Amele 

tarafından şiddeUI alkışlar). 

Siz, ben gibi İn•anlar 

G ~irdiğimiz bazı ihtilAflara 
rağmen son seneler zarfın· 

da bu memleketin muhtelif smıf-
lan arasında daha çok ahenk kU· 
rulınuştur. 

Greeford'dakl maden kazasından 
sonra belli oldu ki, bUtUn halle bir 

madenclnln hayatı ne demek oldu
ğunu anlıyor ve bu anla)'lltan da 
hakild bir sevgi doğuyor. 

Benim madencilerin hayatı hak· 

kmdakl kanaatim eudur: Bir taraf
ta gilrUitU çıkınca biribirile çarpı
şanlar h'lkkmda mücerret fikirle

re dil§memeliyiz. lşte ali.kadar o

lan erkek ve kadınlar sizin gibi, be

nim gibi insandır. Onlar ne gibi 
sıknıtılara, mllşktlllere, ihtiraslara 

maruz bulunuyorsa biz de bir gUn 
maruz olabiliriz. 

Ben her gUn halktan tUrltl türlü 
mektuplar alıyorum. Bazılarının gö 

zilnde alık adamın biriyim. Bazıla· 

n da bUyUk bir adam olduğuma 
kanaat gösteriyorlar. Her iki nevi 
mektup karşısında tamamile kayıt
sız kalıyorum. Yalnız bir nevi mek
tup vardır ki, benim U7.erimde de
rin bir tesir bırakır ve büyük me
suliyetimi hatırlatır. Bu da, bana i-

DiYOR Ki •• 

Mr. BALDVIN 

nanan ve benim arkamdan her gö
türdüğüm yere gideceklerini bildi
ren vatandaşlarm mektuplarıdır. 

"Bana emniyet eden, arkamdan 
gelmiye razı olan insanlar var.,, dü
§Üncesi kadar bir adama aczini du
Y\JJ"&n düşünce yoktur. Büyük milc

tarda vatandaş bir adama böyle 
bir itimat gösterecek olursa in -

san, mesuliyet yükü altında ezil • 
diğini duyar. İnsan politikada ba -
zan bir dakikayı atlatmak ve kü
çük düşmemek için çırpınır. Bir in
san, mesuliyet yUkUnü duyduğu 
halde böylece harekete mecbur o
lursa belki de başkalarmın gözün. 
de bir buhranı atlatır, fakat kendi 
gözünde küçük düşer.,, 

Oyle derin bir tair ki .. 

B u son sözlerde maden ame
lesinin reislerine ait imalar 

da vardı. Reisler bu imayı pek iyi 

Amerikan 

anlamışlardır. Başvekilin siyasi ha
yata veda nutku umumiyetle din • 
liyenler üzerinde o kadar derin bir 

tesir bırakmıştır ki, 22 mayısta, umu 
mi bir grev hazırlıyan madencile
rin mümessili B. Vilyams ayağa 

kalkımt ve ıu sözleri söylemiftir: 
"Uzun bir nutuk hazırlamıştım. 

Gözünüz önUne tUrlü tllrlU heeap
lar, nevi nevi deliller koyacaktım. 

Fakat Başvekilin sözlerinden sonra 

buna )Uzum görmUyonım. Bir h~

metin en çok yapacağı şey, iki ta
raftan biri Ur.erine tazyik icrasın
dan uzak durmaktır. Kimse bun -
dan fazla bir şey bekliyemez .•• 

Amele Fırkası büUln gece sör • 
mesi beklenen bir mUnakata hazır
ladığı halde bundan vazgeçmil ve 

Avam Kamarası Başvekilin veda 
nutkunun tesiri altında erkenden 
dağılmıştır. 

Karikatürü: 

Taç giyme •enai 

H&lüeler 'Kcu,mmlaı 

Haplsaneden Firar 
Edenlere Ceza 

Son gttnlerde, lsta.nbul guetele
rfnln birinci sa.yfa.larmda iki resim 
gGrllnüyor ve bu nıslmlerln a.ltın. 
da: Tevfik ve Abdullah isimleri o
kunuyordu. Bu lld katilln, hapisa
neden flrarlan btttttn Türkiyeyi a
likadar etti. F1rarilerln, gayet ça
buk yablanllUllan, memleketimiz
de polis te§ldlatmm ku'"·~nl bir 
daha lsbat etmekle, heplmlzl sevin-
dirdi. l 

llaplsaneden ~lar nasıl ceza 
görürler suaJlne cevap vereceğim. 

Bundan bir müddet evvel, Fran· 
ım gazetelerinin birinde, idama 
mahkilın oları bir katilin kaçtığını 
ve bir ay sonra ele geçlrlldiğlnl o
kumuştum. Bu, katU zaten en bil· 
yUk cezaya mahkftm olduğundan 
firar ettiği için de kendisine ayrı 
bir ceza tatbik etmlye lmkin yok. 
tu. Fakat o bUe bir ay zarfmda 
kaçt.lfnım eemsmı görmli§tü. Ken· 
dlslne yaklafabUen bir gazeteciye: 

- Bir aydanberl, her dakika, her 
saniye yakaJanacağnn korkusu be
ni ölUmden daha mUthiş bir urtırap. 
la boitf o. Bu korkuyu, dalma 
çekmekten ve daJma ölUm hayali 
Ue yaşamaktansa, hemen ölmeyt 
t.erclh ederim, demft. 

Bizim Ttlrk Ceza Kanununun 
(299) uncu maddesi ise: ''Bir kim· 
se, bir suçtan dolayı kanun dalre
~lnde hapt"e(IUdlkten ı.onra kaçar
q apğıda yazılı ~kilde ceza g6-
rtlr: 

1 - Müebbet alır hapis mahkft. 
mu ise aynca l S ttnctl maddeye ~6-
re Jteçlrmesl ldznn gelen hücre 
müddeti hesaba katılmakınzın ce
m.,.mm bir 111enesl ~ecen gilndüzltt 
bir htlcrede yalnız ha"ma bI1"8.kıl
mak sıoretl ile ~ktlrillr. 

2 - Mu\-akkat ~hst hüviyeti 
ba~layıcı bir ceza mahkftmu l~ ge
r( kaJan müddetlerine bu müddet • 
terin altıda birinden tt~ hlrine mtl• 
11avl bir müddet zammedilir. An· 
cak zammedilecek hu mttddP.tler f. 
ki ayllan Pblk ve Dd seneden fazla 
olamaz., diyor. 

Demek oluyor ki, müebbet hapse 
malık6m olan bir nçlu, haplsane
den firar edecek ö1D1'8a, cezasmm 
bir l'ene11lnl yalnız batma, gecen 
,;lndUzlU, kimse ile görtlşmeden \°9 

konuşmadan, g~lrecek. Ona başka 
ttlrltt ceza verilemez; c:llnktt zaten 
ölünclye kadar haplMOede kala • 
cak, ancak hu mttddet mrfmda ken. 
dl"I daha ~lddetll bir ceza görme
lidir. 

Eğer, ceza mttebbet ehapls de
ill hle, firarinin, cezasını ikmal et. 
DN!8I için ~ kalan müddet hesap 
edllerek, bu müddetin altıda birden 
Uçte birine müsavi bir müddet 1· 
li.ve edilir. Böylece, kaçan, daha u
zun zaman haplMnede kallJ'. Fa • 
kat bu zammedllecek müddet, her 
haJde iki aydan eksik ve iki sene
den fazla olamaz. Yani, eğer he• 
sap edHdllf takdirde 11uçlunun ce
zasmı ikmal etmesi için geri ka • 
lan müddetin, mesela altıdan üçte 
birine müsavi müddeti bir ay ve
ya tl~ sene tutuyorsa.; bir ay mild· 
det Dd aya çıkartılır ve Uç sme ise 
iki ..eneye lndhillr • 

Firar sn~. şahıslara karşı ~ld· 
det veya tehdit kullanarak veyahut 
kapı ve pencere kırarak \'e~'a du
var delerek veya kaçmıya mani o
lacak vurtaıan bozarak lşlenmlt 
ve efer tehdit veya ,ıadet kulla
ma 11lllh De veya birden zl~"&de kt~· 

Miler tarafmdan bir &nM1a y:::-tl • 
mış oluna. yukarda yuıb httcre 
veya hapis müddeti çoğaltılır. 

Fakat yine, Tttrk Cea Kanonu
nun (300) Uncll maddesi muclbln· 
ce, kaçan mabkftm kendi arzusu i
le \15) gUn sarfmda gelip teslim 
olursa, yazdıimm cezalann yal • 
nu: altıda biri hUkmolunur. 

Demek oluyor ki, Te\'fik De Ab
dullah, pollt11 tarafmdan tutulma • 
yıp ta, kaçtıktan sonra kendllerl 
gelip tesllm olaydılar, ~mdl göre
ceklerl emıanm yalım altıda biri 
ile mahk6m o~lclardt. 

1. K. ELBIR 

Kay Muallimi Y etittirecek 
Kurs Hazırlaıyor 

Maarif mUdUr muavini Neşet, k8y 
muallimi yetiştirmek için Maarif ve
klletinln şehrimizde açmıya karar 
verdiğ~ kursa alt raporunu bitirmiş
tir. Veklletten bugUnlerde emir gel
mesi beklenmektedir. 
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(SPOR) 
Kaleci Ulvi Ziyanın 

Şart Koştugu Oç .Esas: 

1 

2 
3 

• 
- / Modern Bir Stadyum 

• 

• 

Mutlak Profesyonellik 
Ecnebi Qyuncu 

Anketimize cevap veren ihtiyarların, hep bir ağızdan, Türk 
futbolünün en parlak devri olarak tudik ettikleri ıenelerin en 
teknik kalecisi olan Ulvi Ziyayı da bugün dinliyecekıiniz. 

Ulvi Ziya fenni kaleciliğin nazariyelerini futbol atkı ile Avru
padan getirttiği kitaplardan okumıya ~lamıt ve kendi kendine 
ylarca tatbik ederek teknik kaleciliğin ne demek olduğunu halka 
da göttermiye muvaffak olmuf beynelmilel bir futbolcümüzdür. 

Milli takımın kaleıini en çok beklemit ve temıili takımlarımız
aa en fazla yer almıt olan Ulvi Ziyanın anketimiz kartısındaki 
cevap ve kanaatlerini fU satırlarda hep beraber okuyalım: 

- Şahsan ben, pek öyle eski neslin 
mensuplarından değilim. Tekrar saha 
ya dönmek için de 8.fıy& ihtiyacım 
yok! Benim neslimden halen oyruyan 
bir çok futbolcWer vardır. Bu vesile 
lle ve yeni yetişenlere bir misal olmak 
Uzere neye futbolU pek erken terke~ 
tiğimi kısaca anlatayım: 

FutbolU hakikaten iyi oynıyabil
mek için sıkı bir rejime, idman ve 
maça karşı tam bir a.llkay& ve insa
nın bu rejim ve antrenöma.na ayırabi
lecek zamana ihtiyacı vardır. 

Onlardan birisinin eks.iklf ği veya 
imklnsızlığı iyi futbol oynamıya ml· 
nidir. Noksanmı hi8seden bir futbol
cu, sahayı terke mecburdur. Zaten 
kendisi bırakmasa bile, futbol onu bı
t"akır. 

OOESAS 
(Modem futbol) diye ortaya atı

lan en eon oyun tarzı, milcadele ve 
mükavemet esa&arma dayanmakta • 

B. Ufoi Ziya 

dır. Vücudlin ve bilnye kabiliyetleri- ------ -------

nin y\lksekliği ile kaimdir. Bizim bu- Be s ·, ı,.:1a sta 
gUn futbol oynıyan nesil Harbi Umu- KJ 
minin kavruk ve çelimsiz neelidir. On- 1 1 

Sekizierin 
Maçları 

Sekiz klüp turnuvası tertip heye -
tinden: 
16, 5, 937 pazar gUnü yapılacak maç
lar: 

Şeref stadı : Alan gözcilsü Ahmet 
Adem Göğdün. 
Topkapı - Vefa saat 12 de Hakem 

Izzet Muhiddin Apak, Beykoz - Süley 
maniye saat 13,40 ta hakem Feridun 
Kılıç, Hilil - Istanbulspor saat 15,20 
de hakem Burhan Atak, Anadolu - E
yüp saat 17 de hakem Nuri Bosut. 

Umumi dühuliye 15 kuruştur. 

Balıkesirde 
Spor İşleri 

Balıkesir (TAN) - Mm taka lig 
maçları ayı~ 16 smna A, B, kUmeleri 
arasında olacaktır. Bu kümelere sıra 
ile Balıkesirle Susığırlık; Bandırma, 
Gönen, Edincik, Ayvalık, Burhaniye, 
Edremit klüpleri dahildir. BütUn ınaç 
lar 3 temmuzda bitecektir. 

Mmtaka tarafından saha mUkenı -
mel bir hale konmaktadır. Bunun için 
7000 lira sarfedilmektedir. Sahada 
soyunma odaları, tribünler ve kapı 
parmaklıklar da yapılacaktır. Bütlin 
bunlar bir aya kadar bitirilecektir. 

Halkevi tarafından ilk mektepler 
arasında konulan kupa maçları bit -
ml,1tir. Birincilik kupasını Dumlupı
nar, ikincilik kupaBinı da Gazi okulu 
kazanmıştır. Yarından itibaren hent
bol ve basketbol kupa maç.lan ba§
hyacaktır. 

Milli Kümenin 

Karşılaşmaları 
kavemetl bittlbi beklenemez, bu se- Bu hafta Ankarada Gençlerbirliği lardan bUyük vücut, kabiliyet ve mu- Ya g" l ı G ·u· re ş 
hepten dolayıdır kf, bugUnlrll futbol- ve AnkaragücU ile milli kUme maç-
ciller mücadeleye da.yanan oyunu oy- Milli Türk gih'eşinin inkişafı için lan için karşılaşacak olan Güneş klU-
nayamazlar. Buna mukabil temin et- emekli futbolcillerlle bir maç yapıla- bil futbolcuları dUn sabah Toros eks
tiklerl top kontrolU, hele bazı oyun - mayıstan itibaren her pazar günü d&- presile Anka.raya hareket etmi§lerdir. 
culanmızda fevkaltdedir. vam edilmek Uzere Beşikta' stadın - Güneş klübünün Ankara.da yapaca-

IMKANSIZLIKLAR da profesyonel gürefc;iler arasında bir ğı maçlar için federasyon tarafmdan 
ha t prllan da çok değiş- mtisabaka tertip edilmiştir. . Galatasaraylı Nihat .A!ıım hakem o-

Sonra, ya k a.k cb ~ Beş sınıf Uzerine tertip edılen bu larak Ankaraya davet edilmiştir. 
iniştir Hayatını azanm me Un- nl U k 0 · bir insanın 1 t tntisabakalar bUtün pehliva aıımıza Ayni gtinlerde lzmirde ço ve o-
yetinde ;,u:a:ma • amatör :a~~~ açıktır. lştirak etmek i!lti:en pehll- ğansporla karşılaşacak olan Fener -
~ekilde ş ktur vanlar stat mUdiriyetine muracaat e- bahçeliler de dün akşam Izmire ha • 
ça - lmkAn yo • derek kaydedileceklerdir. reket etmişlerdir. Bu maçtan Anka-

Daha 80nr& zevkler '9e hevesler de ra mıntakasma mensup bir hakem i-
çok terakki etmiştir. Bugün tam bir T k •• t dare edecektir. 
rejim içine girebilecek bir futbolcu e aU Şehrimizde yapılacak ve lstanbul 

tasavvur edemiyorum. Futbolcüler şamplyonasmda. mUhim bir rol oynı-
BütUn bunlar bir araya gelince, yu- yacak olan Beşiktaş - Galatasaray 

karda saydığım fartla.rdan bazılarının Sahada maçım idare etmek için lzmir mrnta
kasma mensup Bay Mustafa gelecek-

eksildiğinl görürilz. O zaman d& iyi Befiktae Jimnaatik klUbU ba§kan- tir. 

futbol oynamıya imkln kalmaz. lığından : • -------------
Halbuki eskiden, hayat ne bugünkU 19 Maym 937 apor bayraını gUnU 1937 cumartesi gUnU saat 16 da Şe-

ka.dar güç, ne zevkler bugünkü kadar Be~iktaş Şeref stadında Galatasaray ref etadma gelmelerini dileriz. 
mütenevvi idi. Beden kabiliyeti de es- emekli futbolcularile bir maç yapıla- Osman, Refik Osman, Tevfik, Şa
ki nesilde, bugtlnkünden çok farla i- cağından bu maça hazırlanmak üze- hap, Enver Balkan, Cavit, Baha.ettin, 
dl. re 8.§8.ğıda isimleri yazılı emekli fut- Kf>mal, Canip, Muammer, Şükrü, Rü~ 

Aradaki fark, 0 za.ma.nkl futbol bolcularnnızm eksersiz için 15 mayıs tU, Edip, Abdi, Sadri, Tahir. 
tekniği ile bugUnkU futbol tekniğine 
inhisar eder. Size açıkça söyllyeyim 
ki, bizde ne eskiden, ne de eimdl mu
ayyen bir futbol tekniği ve anla~ı 
yoktu ve halen de yoktur. 

UÇ ŞEYE IHTlYAÇ VAR 
Zaten bu (futbOl tekniği) mem!e· 

kete girdiği zaman bUtün eski ve ye
ni eöhretler silinip gideceklerdir. 
ÇUnkU oyun, tam rnanasile değişecek
tir. Buna varmak için, lstanbulda üç 
§eye ihtiyaç vardır: 
1 - Kırk, elli bin kl§i alacak mo

dem blr stat. 
2 - Futt>olde profesyonellik. 
3 - Ecnebi oyunculan takımlan-

mızm içinde oynatma.le. 
Başka çare, tekrar ediyorum: 
Yoktur! 
Eski kudretini iktisap etmiş ihti -

yarlarla bugünkü gençlere ka?'§I na
ııl bir derece alırdınız sualinize fÖY· 
le bir cevap vereceğim: 

1924: - 1925 ve hattA 1926 dakl 
mllU takmı bugilnkü millt takımı, 
mtlcadele kabiliyeti eayeeinde hattl 
kolaylıkla yenerdi, zannediyorum. 

' 
Afyonda Gençlik Bayramı 1 
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Afyonkarahisar, (TAN) - Lise talebeleri 19 Mayıs şcnli~lerl~e hara
retle hazırlanmaktadırlar. Haftada Uç gün jimnastik ekzersıslen yapıl
maktadır. 19 Mayısta U.eli ~ençler aynca atletizm mUsabakalan d& V&· 

pacaklardır. 
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.AL TM.1$ AL Ti 
OYNADIGI 

BOKU~ 
OYUN 

G Uneşin ateşinden karası da 
denizi de hararet tütüyordu. 

Kız koyda yapayalnızdı. Denize gi-

resi geldi. Kayalar ne yapacakla
rını iyi biliyorlardı. Denize dara
cık bir geçit müstesna erimiş zUm 
rütten minyatür bir ege yaratmış
lar. Kız soyunurken onu her göz
den gizlemek istemişlerdi. 
Kız somaki bir penye mermerin 

üzerinde tam önünde dipte bir met· 
re boyunda bir midya bir pina gör· 
dü. Mademki denize dalası gel
.roişti, ı;;alvannın kuşak kayta.nile 
pinayı, bağlayıp, yukan çık~cak, 

asılacak, sökecek. Başörtüsünün 

kenarında bir kaç inci eksildi, on
ları pinadan alacaktı. 

Elbisesinden sıyrılıp boşanın

ca, tUrkçe şivesi gibi uzuo ve a

henktar vücutlu tamaınen mey
henktar vUcudü tarnanıen fır

ladı. Bu dalış hayatının blitün 
veçhesini değiştirecekti. 

Kız Egeyi hiç hesaba katma-

ınıştı. . 

~~=::· 
L~!!~ 
yağın, üstüne vardığı takdirde, · 
kız, cine çarpılmışa benı.iyeceğini 
pekala biliyordu. Bu kuru boy
nuzlu sekiz ka.mç.ınm göğdesine 
sanlmast onu felce uğratırdı. Kız 

Azrailin bu denizaltı cellft.dına gö. 
rünmemek için biraz çekildi. Sır

tını kayaya dayadı. Kaya yol ver
di. Kız mağaranın içinde kaybol. 
du, ve oradan bir daha çımkadı. 

nefesi tükenmişti. Duramryord°' 
Fırladı çıktı. Ne var ki çıktığı ytl 
girdiği koy değildi. Başka. bir k0 'f 
du. Elbiseleri meydanda yoktU· 11" 'ı 

A ltmış altı bUkte balık ~~ııa 
yordum. Bir akşam ko1--

birinde kUçUk bir kayığa ~ 
geldim. İçinde f ki kişi vardı. B 
güzel bir kadındı. Küreği ayaıct' 
ite ite çekiyordu. Göğsünü i~: 
nını küreğe dayıyor, ve ka)'.,,.

cam gibi sular üzerinde kaycl.ıJ'..r. 
yordu. Ötekisi erkekti. Dalıyordll
SUnger, balık, ahtwot. ne bul~ 
çıkartıyordu. O akşam kıyıda :; 
raber yemek yedik. Onlar b 
9imdiye kanar anlattıkltu'JDll ':: 
latWar. Köyde kızm tes~ ~ınuı ı<li" 
harman yerinden geçmesi.Ill be .. ı. 

A hmet altmış altı bükte bir yen dalgıç, denizin dibinde geç~ 
başına koyları geziyor. Da- ğini gördüğü hayalin, gönlUnil UI" 

lıyor, sünger avlıyordu. Koyların 
birinde, dibin yeşil aydınlığında alıp götürdilğünü anlamış. uıı1'1 

Evlendiler demiyeceğim Ç _.,_ 
bir koyu leke gördü. "Hah işte evleri yoktu. Nerede oturuyorı~t-
slinger !,, diyince daldı. dı? diyeceksiniz. Burada bütün e Si 

Dipte bu dal!J dolayısiyle renk- raf gtizelllği ile türkü söylU~r·1a-
lerden fınl fırıl dönen çevrintiler insanlar da şarkılarını bu ~.e dl 
wıl oldu. Deniz nebatları, yayılı- ğin türküsüne ve sevgilerııı~ lP 
yor, kf11ılıyor, dönUyor, açılıyor ve muhitin sevgisine katJll.lf ıevill 

K ızm daldığı yerse, kıyının zarif kollar kapa.n!P uzanıyorlar- gidiyorlardı. Koca bir deniz. l<~ 
asıl bük, koy ve körfez ka- dı. Orada koca bir 8ilngerin koyu lumbağasını ters çevirip beşık > 9' 

la.balığına uğramış olan yeri idi. kadifesi binlerce kıvılcımlarla ha.- mışlardı. Ve içine bir ya.şında.ld 
Girinti ve çıkmtılarile akıl erdiri- releniyordu. cuklannı yatırm1'lardı. ~ 
lemiyecek, kıvrınwar ve surpriz- Fakat ne oldu birden! Önünde. Artık sular kararmı~tı. c;teç e~1 
ler sakhyan, Gökova körfezinin ki karanlık kayadan yemyeşil ışı- muştu. Yıldızlar çocuga ninnl bit 
§l1 mahut (Altmıg altı btik) ü idi. ğa, bembeyaz bir deniz kızı çıkı~ lilyorlardı. Dedik a. Ege derin i),it• 
Bükler gftya altmış altı idi. Fakat vermesin mi? Mehmet dalmazdan denizdir, anlar ne yapacağını b eJ 
hc:>r koyun içindeki daha küçük yirmi dakika evvel koya gelmişti. O gece onları rahatsız etrn~ 
koylar, ve onların koynunda giz- o esnada cam gibi sulara bir kim.. için yanlarından ayrıldım. Al 
ıenen bir sürü yavru bükler hesa. senin girdiğini görmemişti. Gör- altı bUkten altmış altı komPaı:; 
ba katıl~cak olursa, bükler altmış düğü kız insan olsaydı, bu zaman ma.nınm bir başkasına vardın'l·~ 
altıyı değil. altı yüzü bile geçiyor- zarfında muhakkak boğulmuş o - denizi seyrede ede uykuya 
du. lurdu. Kız da onu gördü. Fakat dım ·. ~ 

Kız dibe doğru ok gibi gitti. Ka- -~ 
yalar, tepeler, Süleymaniye ve A- ı 
ya.sofyadan yUz kere daha azamet. ~· 
~ı!~~~:~rcian7e7a:~e~te~:ç::;:~ Uç Düzine Ev 1 atlı Bir Baba 
hipapotam, ve fil ayaklan gibi iri 
yarı sütunumsu kayalar üzerine 
oturtulmuş şadırvanlar, köşkler. -9--r.ır.-., 
acayip acayip mimariler seyretti. · 'lf • 

B.unları~ ?Utünü, berrak yemyeşil t ' 
bır nur ıçınde yüzüyordu. •• 
Kız dos doğru pinanm başına. 

vardı. Onu kuşağı ile sardı. Pina 
dişi de erkeği de biribirindc bir ol
ınuş bir mahluktur. Nihayet Leyla 
ile Mecnun bir köyde de kavuş.. 
ınuşlar. Yernyeşll ve tatlı bir ay 
ışığında, biltün bir sevgiyle renk 
rüyasına dalmışlar. Ve rüyaların
dan açık peınbe, yeşil ve mavi in. 
ciler, renk damlaları hasıl etmiş
ler. Ege kızı bunlara nasıl imren
ınesin. Ve onları na.sıl saçlarına 
dolamasın. 

Kız pinayı kuşatma işini çarça
buk becereyim derken, suda bir 
,eyin yanaşrnakta olduğunu gör. 
dil. Bu koca bir ahtapottu. Bu iri 
~zlU llmseli, vantozlu, sekiz a-

...... -
\ ... ' . ... ... . ..... 

~1·:-.........> .... ~c: 

- k' · d 36 " l h•b' b• "l • wörlif"';_ 
Y yukarı ı reıun e ogu ve torun ıa ı ı ır aı eyı & ff" 

ıunu.z. Merıinde Bahçe mahalleıinde oturan Ahmet Y"'' 
laççı, bugün yekunu üç düzüneye varan evlat ıalaibi bulııtt&l 
Bu iayretli yurtttıfı alktflamamak elden ~elmivor. 
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ÜNİVERSiTEDEN 
1 

RÖPORT A]LAR 

TURKCEDE 
EN iLERi GiDEN 

'l 

Prof. Fritz Arndt 

ifade lleti olarak dilimizi o kadar 
eade, tem.iz, canlı, anlayışlı suret. 
te kullandı ki kendi kendime sor
dum: 

- Bugünkü konuşma diline han
gimiz bu ecnebi profesörü kadar 
szhibiz? 

BiR 
PROFESOR 

Yerebatan t&ra!mda bir bina .. Vak 
tile Tatbikat mektebi diye yapılmış
tı. Harp zamanında Üniversiteye 
Alman p r o f e s ö r 1 e r i geldi
ğindenberi kimya 
enstitilsü olmuştur 

Kimya enstitü • 
sUnde Profesör 
Arndt'i görmeyi 
merak ediyor • 

Denıi, bütün smı! alika ile ta. 
kip ediyordu. Başka başka iki ih
timalden bahsedilen yerlerde smı· 
fın büyük bir kısmı, doğru ihti. 
mali Profesör söylemeden bir a-
ğızdan tekrar ediyordu. 1 

Profesör Amdt'in tUrkçe tak-

aALKAeNrluinHAhiii'ibNDE dum. 22 sene evvel, Üniversiteye 
ilk geldiği zaman kendisini genç, 
atılgan, coşkun bir ilim adamı di
ye tanımıştım. Birkaç ay içinde 
seminarlarda t\irkçe konuşmıya 
başlamıştı. !kinci senenin sonuna 
varmadan takrirlerini türkçe yap
mıya muvaffak olmuştu. Acaba bu 
defa memleketimizde birkaç sene 
kaldıktan sonra tUrkçesi ne hale 
gelmişti? 

~· lstımbot, gemiden ayrılırken, ,. E K I• R D A G 1 t~ımı, :Stimbotla sahile gönder-

elıme fi!reli bir telgraf verdiler. 
Açıp okudum: Mümkün Glduğu 

SAV ASI 
YAZAN: 

kadar sür'atle, Çeı,cmeceye ha.re. 
ket etmekliğim emrediliyordu. 

·, stimbot biraz sonra. Bulgar 
krtalarm kasabaya gir-

dikleri haberini getirdi. Bulgarlar, 
istimbotu, 11ahile 
bile yaklaştırmı

yarak, uzaktan ih-

Binanın ikinci katında Profesör-
le karşılaştım. Yirmi iki senelik 
zaman elbette bütün bütüne izsiz 
geçmemiş. Fakat hala eski tanıdı. 
ğım atılgan, coşkun adam ... Ruhu 
tamamiyle genç kalmış ... 

E inekli deniz kumandanları • 
~ ~dan, Yavuzun eski sU.
l'tf dolŞUkrij Pala heyecan ve ~e
ediyor ·u hatıralarına §Öyle devam 

h Aldı~m e . 
SalCihattin GONGÖR 

tar makamında, 
bir t.op göstermiş-

Odada talebesinden iki genç var
dı. !kisiyle de tUrkçe konuştu. Ha
zırlanacak bir tez üzerine müna
kaşa yaptılar ~ea'udi mır Uzerlne, zırhlı 

~ab Ye ile Tekirdağına gittim. 
ada · d.i idi. liaİ vazıyet son derece cid-

-Uftu kın maneviyatı bozul
~ 1'l. Boşalan köylerden, akın a
'l'e~ ~acir kafileleri geliyordu. 
'tİlrtıed~ 90 aklan, ardı arası ke. 
~Ur Yağan merhametsiz bir 
tak bir a.Itınaa 'ttenfillerine sığma
l'lı.uşıu. ~er anyan zavallılarla dol 
l'lı.iaU rt asabanın nüfusu, dört beş 
hepsı ~ rnış olnıaıı idi. Gelenlerin 
lllı l'Ur:ıc açıkta geceliyorlardı. Ha-

liaık ler paralayıcı bir hal.. 
ltr d 1 arasında, korkunç şayla
ta}'ia1 ° ~Yordu. O kadar ki. bu 
tasar:n tesiri altında kalan mu. 
biıi.ın bey bile, telaşa kapılarak 

gemiye iltica etmişti. 

l'JI utasarnrm A.sabmı ~k bo
•iııı ge~k gördüğüm için, kendi
hııını ıde a.lıkoydum . Ve gece, 
ıe Ue ~aldığım askeri bir müfre-
1.tuıas &sabayı dolaşmıya çıktım. 
becı il arrıtıık dairesinde, muhase.. 
~ka ~jandarma kumandanından 

l{ irnse kalmamıştı. 
eııcıue . d !tıaırı rın en vaziyet hakkında 

lar 0~~~ istedim. Öğrendiğim şun
~onun · Bulgarlar, Muratlı istas
llerı. ha gelmişlerdi. Bir yandan da 
larııı. &.reketlerine ?evam ediyor-

aır k 
ki, 'l' ~:_,,sa.ate kadar, şUphe yok 
Ja.nd e~uağına da gireceklerdi. 
\'e lt arına kumandanı ile anlaştım 
haık &8abada bir vak'a çıkmaması, 
tak :d~ ve güçlerile meşgul ola. 
lçiıı ll ışeye kapılmamasını temin 
teken ~rn gelen tedbirleri müşte-

S dık. 
Otıra, h 

1%nı: mu asebeciyl yanıma ça-

- l{ dır-> di asa mevcudunu.z ne kadar-
(4o Ye sordum. 

tıu a<s) 
1 
bin kUsur altmlan '>lduğu. 

l>arıo...Y eYlııce her ihtlmale ka.,...ı, 
""'lln 8Ur' •y 

~ttirn ~t~e . zırhlıya naklini 
retirdu . ~mnmı derhal yerine 
!tıutas er, 0 gece sabaha kadar. 
?net k arnt Vekili sıfatiyle, hUku-

0nağında vazife göroüm. 

S ab~, erkenden, altı süvari
~6nde~ gözcUIUk etmek Uzere 
t.iktat rn. Bunlar, yaptıkları is
•oru-a. ın ~etlcesini; birkaç saat 
leı-tıen g~~ ha~:r verdiler: Gözcü
lar, ''On ndıgıme göre, Bulgar
dağa doğr altı barakalar,, adındaki 
J)titrnanı Tu ya~aşmakta idiler. 
kUn Olduğuekirdagı önlerinde mum 
lnndı. kadar oyalamak li.. 

. !!un tı te in 
l<sndUm. ~~_için, derhal gemiye 

... a.caasut aynamla :8ul-

gar kıtalarmın On altı barakaları 

da aşıp kasabaya giden yolları tut
tuklarım görüyordum. 24 santi. 
metrelik toplarımı. faaliyete geti
rerek düşman üzerine ateş açmı-

a başladım. Bulgar askeri, bu top 
ateşinden müteessir olmuş görü. 
nüyordu. Onları bir müddet gözüm 
den kaybettim. Bu sefer, artık 

hedef karşımda olmadığından Te
kirdağına hakim tepelerden endi
rekt atıslara başladım. 

B u arada. kasabadan tedarik 
edebildiğimiz 1800 askerle 

gemiden çıkarttığım 200 denizci 
nefer, elele vererek, düşmana kar
şı Tekirdağ tepelerinde son bir mu
kavemet ya.ratrnıya çalışıyorlar • 
dı. Fakat iş işten geçmişti .. Bunu 
biliyorduk. Ancak düşman, Tekir. 
dağına girmeden evvel; bir kısan 
muhacirleri, !stanhula sevkedebU. 
mek te bir karoı bizim için ... 

Muharebe, akşam saat (16) ya 
kadar devam etti. Neticenin lehi
mize olmadığını tahmin edersiniz. 
Bulgarlar, b~ bin kişili~ bir kuv
vetle taarruz ediyor ve bır çok nok
talarda, kıtalarımıza karşı seri a
teşli toplar kullanıyorlardı. As~er
lerin bir k ı s m ı n ı Gelıbo-
1 uya çekmiye mecbu~ old~~· .. De
nizci neferler de gemıye donduler. 
Vaziyeti, derhal, şifreli bir tel
grafla lstanbula bildirdim ve ka. 
sabada toplanan muhacirleri !stan
bula nakletmek üz.ere sür'atle va
pur gönderilmesirli istedim. 

E rtesi sabah erke~d:n 4 ?U
yük vapur Tekirdag ?nlenne 

gelmişlerdi. Hiç v~kit geçırmed~n 
gemideki biltUn efradı muh~ır 
kurtarma işinde seferber ettir. 

dik. Denizde müthiş bir fırtına 
vardı. Sahilde biribiri üstüne yığı
lan bu betbaht vatandaşları. va
purlara almakta çok güçlük çe~i
yorduk. "Mesudiye'' nin fedak~ 
zabit ve neferleri, anlatılmaz bır 
gayret ve feragatle çalışıyorlar
dı. Birçok erlerin, bu çalışma esna
sında, burunlarından kanlar boşan 
dığım, hatırlarım. 
Düşmanda. o gün, hiçbir hare. 

ket yoktu. Kasabaya girmiye her 
nedense cesaret edemiyorlardı. 
Tekrar gemiden ayrılarak ~ükO.: 
met konağına gittim. Muhacırlen 
vapurlara nakil, o gece sabaha ka
dar, tabii lrızalara rağmen, nor
mal şekilde devam etti. 

Sabah olduğu zaman, düşman 
artık kasabaya girmişti. vaziyeti 
son defa tahkik için, UçUncU kap. 

ler. Bu feci akı

betin ergeç başınıza geleceğini bi
liyorduk. Fakat ne de olsa, Mar
mara incisi Teklrdağm. muvakkat 
bir zaman için bile, düşman eline 
geçmesi: tiizi müteessir etmişti. 
Tekirdağ sulanndan hareket et

mek Uzere gemiye vira demir 'et
rlyordum. 'Beyaz bandıralı bir 
sandalın iskelemize yana.,tığ'ını 
gördüm. Sandaldan çıkan bir a. 
dam, Bulgar Başkumandanı To
dorof namına işgal ordusu kuman. 
danı Miralay Lazarof'un imzasını 
taşıyan bir mektup getirdi. 

(Arkası var) 

P rof esörle yalnız kalınca de
dim ki: 

- Sizi imtihana geldim. IT'ürk. 
çe takririnizi dinlemek istiyorum. 

Bana dersinin saatini söyledi. 
Ertesi ğUn saatte ErıetitUde, 
dersanenin bir köşesinde yer al
mı, bulunuyordum. 

Tecrübe masasının Uzerinde 
derse ait aletler hazır duruyordu. 
Kara tahtalar üzerinde derste bah
si geçecek formüller, mua.deleler 
bUyük bir intizamla ve sade, ku
sursuz bir türkçe ile iptida.dan ya-

----~~~~~~~--~~~~~~~~~~----\ .................................. ! 
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Reaim N o. 22 
Bu raim fU on türküden hangi.ine aittir? 

1 - Atımı bağladım ben bir orma
na 

Benden selim söyleyiniz oğ
lana 

7 - Bana noldu da ben bllemem 
E.llkt halimi hiç göremem 

11 - Cıgaramm dumanı 
Yoktur yarin imam 

20 - Ezirglnda bir kuş var. 
Kanadmda gU.mtiş var 

kanşır 

Katibime kolalı gömlek ne gtı. 
zel yakışır 

87 - Oturmo'] kumar oynar 
Ciğerimin köıteSl 

40 - Rakı içtim al bardaktan 
Meze aldım al dudaktan 

45 - SUrU stirU silrmell kızlar 

Göğsü de çapraz düğmeli kız
lar 28 - İkimizi bir odaya koyalar 

Vsttımilze altm kfilt vursalar 48 - Yemenimin uçlan 
83 - Katip benhn ben kltlbln el ne Çıkamam yokutlan 

Yazan: 
Ahmet Emin 
YALMAN 

Proluörün, talebe•i ta• 
rafından çizilmİf zaril 

bir karikatürü 

zılmıf, hazırlanmıttı. Sonradan 
öğrendiğime göre, bunu kendi eli. 
le yapmıştı. 

Profesör Arndt tUrkçe söze baş
ladı. En ufak bir nota bakmadan 
tereddütsüzce bir saat türkçe ders 
anlattı. Bir kelime aramak, bir 
cümlenin sonunu getiremiyerek 
jo·eniden başlamak için· bir an için 
bile durmadı. 

Alman profesörUnlin turkçesi 
kulağa elbette bir Türk~. ko~uş
ması gibi gelmiyordu. Dılı bıraz 
dönüyordu. Fakat çok çetin bir 
dersi anlatmak için kullandığı li
san her cihetle pürUzsüz, kusursuz 
ve mükemmeldi. Kelime yanlışı, 
cümle ve ifade yanlışı hiç yoktu. 
Bir saat hayran, hayran bu canlı 
lisanı dinledim. 

Profesör Arndt bir tek nokta 
yanlışı yaptı. Zift kellmesini zıft 
diye okudu. Sınıf biraz duraklayın
ca sordu: 

- Yanlış mı söyledim? Doğrusu . 
nasıl? 

Smr! zift diye tashih edince sö
< züne devam etti. 

P ro!esör, bir sa.at içinde bir 
tek terkip kullanmadı. Sa

de tUrkçesi bulunan hiç bir mef
hum için arapça, fransızca veya 
almanca bir kelime ağzından çık. 
madı. Yeni yayılan ve dillere he
nüz tamamiyle yerleşmiyen keli
melerden yalnız genel falan gibi 
birkaç kelime Uzerinde durdu. Bir 

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

~Bahar Müsabakası 

!KUPONU:22 
~; Bu kuponları kesip ~ 

saklayınız 

"'"1'-1" "'"'"""""""' 

riri.nden birkaç cümleyi klğrt n. 
zerine işaret ettim. Şu cümlelere 
bakınız: 

"Aromatik kimyanın giriş kapı
m kömürdür ... Ham katranın ilk 
taksimi, sadece kaynama. nokta
sına göre yapılır ... Fenoller doğru. 
dan doğruya katrandan elde edi
lir, aynca bir santez yardimiyle 
hidrokarbonlardan çıkarmıya ih
tiyaç yoktur ... Şimdi benzen ve ben 
benzen mUştaklannm kimyasına dö 
nelim .. Benzen formUlU bugün yet
miş yaşındadır. Yetmiş sene evvel 
nasıl bulunmuştu, bunu araştıra
lım? ... Bir nazariye hakkında hU. 
küm vermek için doğru mudur, 
değil / midir diye sormamalı; iyi 
midir, yani pratik araştırmalarda 
rehber vazifesini görUr mil. gör
mez mi? Buna bakmalı... Uzvi 
kimya, genel meselenin aydınla. 
tılmasını Körner ismindeki kimya
gere borçludur. Kömerin araRtır • 
malannı bUtün teferrüatiyle ver. 
miyorum. Yalnız genel prensipleri 
kavramak için birkaç misal yardı
miyle meseleyi tetkik edel*'··· Bu
nu yaparnk ~iı: tqla birçok k~ 
vurmuş oluruz ... Bu yoldan ve bu. 
na az, çok benziyen yollardan yll. 
rürsek şuraya varırız ... İmtihanda. 
sorarsam fenil grubu buraya gi.. 
rer demeyiniz, çUnkü giremez." 

H er bulunduğum mektepte 
kimya dersi bana çince gi

bi gelmişti. Profesör Arndt'in te
m i z t ti r k ç e s i n i ve sa
de lisanını kolayca ve 
zevkle takip ettim. Bana öyle gel. 
di ki bu takriri takip eden bir ta
lebe, sene arası biraz kitap kanş • 
tınrsa, arkadaşlariyle anlamadık· 
larmı mUzakere ve mUnakaşa eder. 
se ve tecrübelerle meşgul olursa, 
öğretilen bahisleri imtihan tazyi• 
kine hiç muhtaç olmadan zahmet
sizce benimsiyebilir. 

Dersten sonra Profesör Arndt'a 
sordum: 

- Dilimize böyle sahip olmak 
için ne yaptınız? 

- Hiç bir şey yapmadım. Ben· 
de galiba biraz papağan mizacı 

var. Kolayca belledim. Dili çok 
sevdiğim ve beğendiğim için hatır. 
da tutmak güç olmadı. Hatta harp 
sonunda memleketime dönünce, 
15 sene tilrkçe konuşmak fırsatı 
düşmedi. Öyle olduğu halde unut
madım. 

- Dersi türkçe olarak hazırla
mıya veya tercüme ettirmiye ih· 
tiyaç duymuyor musunuz? 

- Kat'iyyen böyle bir ihtiyaç 
duymuyorum. Bildiğim l>ir bahsi 
türkçe olarak ifade etmekte hiç 
zahmet çekmiyorum. 

Profesöre bir sual daha sordum: 
- Fakat dilimizde iyi bir ayar 

var. Eskimiş tabir ve kıli,e kul. 
ı.nmıyorsunuz. Hep canlı kalıyor
sunuz. Bunu ne yapıyorsunuz? 

- GünUn en basit gazete ve ko
nuşma dilini ölçü diye kullanıyo
rum. tıim dili diye ayn gayri, çe 
tin bir dile ka.pılmamıya dikkat 
ediyorum. En ağır mefhumları bu 
dille ifade etmek mUşkUl olmuyor. 
Bence bir profesörün başlıca va
zif elerinden biri talebeyi eski ifa
de tarzından kurtarmak ve fikirle. 
rl açık, berrak. kat't bir lisanla i
fadeye alı§tırmaktır. 

(LOtfen sayfayı çevtrlnlz) 
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Atış Mektebinde Tankların ve 
Tayyarelerin lştirakile 

Tatbikat YaPlldı 
Netice 
iftihar 

Vericidir 
T Urk ordusunun bUtUn silah • 

lan Anadolu Maltepesinin 
sırtlarında diln, hep bir ağızdan ko
nuştular. Aziz Mehmetçikler. dünya 
nın bu en candan adamları, tam bir 
muharebe vaziyeti almış olarak kar 
ıımızda idiler. 
Sabahın saat dokuzu ... Piyade atış 

okulunun biraz gerisinde. yüksek 
Komuta heyeti, en mükemel teknik 
vasıtalarla teçhiz ediıliniş olan krta
larm, yanaşık ve dağınık şekildeki 
hareketierini teftiu ediyorlar. Bu 
hareketler, son talimatnamelere 
uygun olarak yapılıyordu. Mcmet
çik bu yanaşma ve dağılmalarda. 
öyle bir çeviklik gösteriyor; soru • 
lan şeylere o kadar şuurlu, cevap • 
lar yeti§tiriyor ki, yer, gök kulak 
kesilmi§, onları dinliyor sanırsınız. 

Arada sert bir kumanda: 
- Dört numaralı cepaneci kalk!. 
Sanki çelik bir yay, yerinden fır-

lıyor. Sonra geli§igüzel bir b8.§ka 
ere §Öyle bir sual: 

- Hafif makinenin tüfek kısmI 
komutanlarının ödevlerini söyle!.. 

Memetçik ödevlerini, gözü kapalı 
söylüyor. Amma, ezbere bir söyle • 
yiş değil. Sorulanlan bUtün kuvve. 
tile duyarak, Uzerine aldığı işi, 
bütün şuuriyle benimsiyerek anla
tıyor. Kıtalarda vazife alan ,u atet 
bakışlı insanların her biri, ne yap
tığını, niçin yaptığını, yann için, 
sırası düşünce neler yapacağını bi
len insanlar ... Erlerhı, kıyafetlerine 
bakıyorum: Mutlaka kusur gönnl • 
ye alışan bir göz bile, bunlarda, ten 
kit edecek en kUçUk bir ihmalcilik 
eseri bulamaz. Süngüden mahmuza. 
kadar her şeyleri tamam! 

Daha bir gece evvelinden, tali • 
matı almışlar. Hangi kıta, hangi 
hizmetin başında bulunacak, Kim, 

nerede, ne iş görecek. Bunlan tek
rarlamıya lüzum yok artık.. Her 
Mehmet milyonda bir ordu demek 
olduğunu, bakışiyle, yUrüyUşUyle, 

dururken, yere yatarken, hücuma 
kalkarken, müda!aa. vaziyetinde ça 
}ışırken, o kadar iyi kavramış ki, 
kendisine, komutanmm uzaktan kil 
çtik bir işaret yapması, yetiyor. 

K ıtalara hareket emri verildi: 
Muharebe tatbikat sahası

na gidiyoruz. Deride, yüksek bir te. 
pe görünüyor: Gaziler tepesi ... Oto
büsler bizi orada bırakıp dönüyor
lar. 

Piyade Atış Mektebi tabya öğ • 
retmeni, harekatı gösteren harita.. 
nm başına geçti. Biraz sonra, baş
lıyacak muharebenin cereyan ede -
eeği saha hakkında izahat veriyor. 
Çalılıklar arasında gizlenen piyade 
•rtalarmda çıt yok. Ortalıkta haki-
1rt bir muharebe havası esiyor gibi 

Endirekt ana \'azl"·etlnde bit' ağır makineli yuvuı 

Gizlenmİf vaziyette bir piyade topu 

Biz, kırmızıların tarafındayız. Ner. 
deyse, şu karşıda görünen Tavean
tepeye taarruz bal}lıyacak. Piyade 
tüfeğinin, makineli tüfeğin, topun 
gerçekten mermi kulanarak, bir a
ğızdan ateş püskilrecekleri böyle bir 
taarruza, manevra demeye, insanın 
dili kolay varmıyor. 

Nihayet, tesbit edilen saat geldi. 
Dk olarak sağımızdan bir makinell 

tüfek takırtısı işittik. Sonra, bu taka 
tıyı bir hayli topun ve yüzlerce tü
f ek mermisinin biri bine karışan ça
tırdı ve gümbürtilleri takip etmiye 
başladı. Mavilerin elindeki Tavuan
tepeden ikide bir siyah duman sü
tunlan yükseliyor. Hava boşlukla. 
nnda korkunç sarsıntılar var. De • 
mirden yapılmış binlerce karyola. 
nm biribime çarpmasını andıran şa,. 
kırtılarla, tepeden tepeye sesler ta.. 
şınıyor. Ağaran saçlannın sayısı ka 
dar, harp günleri yaşıyan komutan
lar, dUrbinlerinin başında; barekAtı 
dakikası dakikasına takip ediyor • 
lar. 

A bşlar devam ederken, piyade 

krtalan da, ateşlerin himayesi al. 
tında, Tavşantepeye doğru ilerle
miye başladılar. Ağır, hafif bütUn 
l!lillhlarm, kullanıldığı bu taarruz. 
da, harp taliinln lurmızılarm yUztl
ne güleceği Şimdiden belli idi. 
Arası çok geçmeden, tepeye yo -

lun ağzındaki dereden bir işaret ve
rildi. Bu, kırmızı taraf piyadeleri
nin, dereyi aştıklarına işaretti. Pi
yadeler, Tavşantepeye doğru tırma 
nıyorlardı. 

Dk hedefin ele geçirilmesi, pek 

Bir ağır makineli vazife bafında 

uzun sürmemişti. Birkaç dakika 
ıonra, kırmızıları tepedeki direğin 
önünde gördUk. Böylece, vaziyet is
tenilen şek.ilde, kırmızıla.rm tam bir 

galebeslle neticelendi ve mavilerin 
ileri mevzilerinin geri alınarak da-

ğın arkaama atıldılar. 
!kinci tatbikat, öğleden sonra ol. 

du. Piyade atış Okulunun yeni pa
viyonunda. hazırlanan yüzlerce ki
gilik geniş sofralarda, Türk erleri
nin büyük bir maharetle pişirdikle. 
ri çeşitli yemekler, henüz yenilmiş
ti. Tekrar, hareket emri verildi. Bu 

Dünkü tatbikatta Jerinle- i 1 
mesine yapılan bir taar· 
ruzda, clinç ve gürbüz 
Mehmetçik önüne gelen 
bütün engelleri •öküp ata 
rak hedefine kofllyorJu. 

•••••••••••••••••••••••• 
seferki taarruz, mavi tarafın asıl 

mevziine karşı yapılacak, ve buna 
tayyare ve tanklar da iştirak ede -
ceklerdi. 

K
ırmızı kıtalar, saat üçe doğ. 
ru girme hareketine ba~a

dılar. Harbin, bu safhası, büsbütün 
heyecanlı oldu. Taarruzda modern 
harbin icaplanndan hiçbiri, ihmal 
edilmemişti. Bir yandan, dağlar, 

suru vurtalarla sislenerek perde 
perde gözden kaybediliyor, tanltlar 
ıağa sola ateş ederek; mavilerin 
üzerine saldırıyor, bir yandan da 
tayyareler, durmadan düşmanın ü
zerine bomba yağdırıyordu. 

Bir aralık, tanklardan biri, mevzi 
almış bir mavi kıtanın o kadar ya.. 
kından geçti ki, Mehmetçikler çiğ
~ek Aiye ödümtliı koptu. Mev -

Eideki !le.htne\çi~d asıl bu ~li
keli vaziyetlerde görmeli idi. Tan-
kın korkun<; homurtularla. yaklaş. 
muı, umurlarmda bile değildi. Çok 

· alçaktan m:arak, mavi safları Uze.. 
rinde görlinen tayyareler, bu harp 
sahnesinin emsalsiz heyecanını büs 
bütün arttırmakta idi. 

Mavilerin, kn-İnızı mevzilerini gö 
zetlemek yolunda aldıkları tedbir
ler, b<>Şa çıkıyordu. 

Kırmızıların girme harckti, git • 
tikçe inkişaf etti. MaViler, bir ara, 
mukabil darbe yaptlar, fakat kır • 
mızıla.r, bu hareketi, kolaylıkla tar
dettikten başka, ginne hareketine 
kanaat etmiyerek, müthiş bir yar
ma.ya koyuldular. 

K nınızı tarafın tankları, ma. 
vilere göz açtırmıyordu. Ma 

vilerin bUtUn topçU mevzileri, ağır 
.Ulhları baskı altında idi. Bu va
Eiyet k&rŞıSinda nıaViJ.er, artık di • 
kiş tutturamadılar. 

Allah Allah... sesleri arasında, 
Jcırınızılarm yaptığı bir sUngü hU. 
cumu, mavilerin son mukavemetini 
de kırdı. 

Maviler, geniş fundalık sahada, 
birçok ö!U bırakarak çekilmiye baş 
dılat· Mef ruz harp bitmişti. 

OkUl komutanı, tatbikata alt ten 
kitlerini yaptı ve tekrar otobüslere 
binilerek, tayyare atış usullerini 
gösteren modellerin bulunduğu ye
re gidildi. Mektep öğretmenlerinden 
bir zat, bu modeller Uzerinde izahat 
verdi. Genç kıtalar, sa.balım saat 
dokuzundan akşamın dört buçuğuna. 
kadar, gUnUn dörtte UçU mUddetin
ce süren uzun bir muharebe tatbi. 
katından sonra, artık istirahati hak 
etmişlerdi. 

]38.§tndan sonuna kadar bilyük bir 
Jntizamla ve son derecede istifadeli 
ve }leyecanlı geçen dilnkü tatbikat, 
Türk milletinin, ordusuna her ba -
kımdan güvenebileceğinin en kuv -
vetli teminatlarından biri idi. 

Salahattin GUNGöR 

ZUhrevt ve cilt hastalıklan ' 

or. Hayri Ömer 
Oğleden 10nra Beyoğlu Ağae&ıni 
karşısında No. 133 Telefon:43585 
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RADYOLiN'in 
Göz Kamasflran Muvaf f akiyeti 

T erikibinin ükıek fenni kıyme 
tine rağmen, rekabet kabul et 
mez derecede ucuz ve aarfiya 
tının çokluğu ıebehile daima 
taze olmasından ı.ileri geliyor 

"Radyolin" bütün memleke. 
tin tasdik .ettiği bu meziyetleri 
sayesinde halkı yabancı ve pa 
halı diş macunlarından kurtar 
mıştır. 

Daima Radyolin 

o~~~~~~~~!~!u~-' 
varında Tayyareci Fehmi soka -
ğında her türlü konforu, hama
mı, bahçesi ve kuyusu bulunan 
42 No. lı 4 katlı k!gir ev acele 
satılıktır. Görmek ve görüşmek 
için ayni . evde sahibi Bayan Ta 
siya'ya saat 9 dan 2 ye kadar 

mliracaat. 

ı-------· ÇiLLER ve Lekeler 
KArtZUK 

Balsamin E ksiri 
ile tamamen zail olur. 

Kanzuk Balsamin Eksiri cildi 
yumuşatır ,mat ve cazip bir ten 

temin eder. 
Ingiliz KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu - Istanbul 

t-YALNIZ-, 
BAKER 1 
Mağazalara 

Hali hazırda. 

PARDESO 

RAGLAN 

TRENÇKOT 

REVERSIBLE'in 
Eıı tnüntehap çeşitlerini 

Her yerden ucuz fiat 
ve müsait ,artıarla 

TAKDiM EDEBiLiR 

1 Çeşitler tukenmeden evvel 
istediğinizi Tutihab ediniz_ .. '--'"'_ , ______ _ 

-~----_..,.~_.,~_,.ı...---------4 1 h "" ';t4 

Hafiflik - Rahathk 
J . R 0 11 1 1 1 ı -Koreılırln'9 

k ı(Gılııı). ılll lacltıbllı .. lı ,.. 
-:; ~ llıllo nı dı Jılçblr taı7lk 1olı• 
""~ l•r. B• lııra1ı11. vOc11d•11uı• \T / / l•k,.,ıhııo• tın110bOnOıD , .. 

\f Clltl• •• tllıOnlıO lıuv...tııadıt") 
"!7•tı ı 25 ° Unıdııı 111111,."'/ 
••t•ı r•rl ralnıa • 

llTAlllUL, leyoğl• • 
Tbıl 11111duı 12 No. I• • .,, 

rıbllaıı"'''' ıtyont ıdlnlı vı)'• 
11 No.IY l1r4f1111lıl lıtı1inlr. 

l'lrıtlerunııde lı01Gk tıullt 

1 il 
.: .. BUNDANBOYlE' M UNHASJRAN 

11

.2.IRLODENT» KULLANINf 2, 
/ 

DIŞ MACUNLARINfN . 
I I 1 / // 
iYi 51 Ol R, .. - -

ODEHT 
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~ lrak1t1;- Eb er. Rftted' l Müslimi davet 
~ edecekle e, İınam İbrahime bi
Ofd "e Yenıe~:bl Müslim, Ira.klı-

u tertı erden mürekkep bir !:Je1eee: r1ecek. Onunla bura.
~rİ k~a?1 İbrahime biat 

~C. nıilen kılıçtan geçi-

l:>ıYe, nıtı 
~ eaair bir propaganda 

8 ~ert~ganda, baztlarma 
~ttl 0 1 

bir düşünce vermişti. 
~ b~ bütün Horasan. 
~"'ilet nıerka.n&l'fl içindeydi. Hü-
~da, eıı olan (Merv) in 
~. ol&n tı bhibirtntn kanına susa
d_~eın:ı Ordu, da.ha hlli. fI1'8at 

liOJ-a.aan erdi. Ve bu Uç ordu 
~~~klert halkının şiddetli nef
~~\el>ti. Arap kuvvetlerinden 

1 buııı~ Şayet harp ~lar 
~; hiç •U hbiri galip gelecek o-
'1 P ealz ki, o da bütün 

~. ~ ~ geçireCE>k .. yeniden 
'""'l.ltneı \'e Uınıer, ve tahammül 
~ektt. a rgı teklifleri başgöste-
:ını~ eıııı°taaan, bu ağır yilkUn 
~in k P dururken; bir de Ebl 

1 ~ Ye~'tlıandasmda yenJ bir 
il~: o en Ordusu gelecek o
§ Ot~ç :,nıan vaziyet, bUsbUtUn 
~alde? ... 'ekU iktisap edecekti. 

~ lta~~ MU&imin muhalifleri, 
~ S nıua.nunayı halletmek 
t.t,..,~· ~~rurlarken. Ebl Müs 
~"l!arlar.z:n an Keatr ile diğer 
)\~~il gl~ Veda etmiş: 

da beııı Yorum. a pek 
ce~; teicra.r burada göre-
Dt~ 

~:~~Yl:ı~m ve tehdltklr söz

' -reJcet eylernif~~· Horasandan ''lb . ~ a(h.• i1lm:. Ebl Müslimin 
~ llıt aı: e gonderdiği mektu. 
d lı.hakerrıed az, Vaziyeti dikkatle 
tııe~.e\'\fel :ageçi:rınlşti. Her şey
~Q. llattt Müslime hak ver
~~ları, bU onun bu karışık ce.. 
'~e 1~k bir dirayet ve 
ttıı ~ bir re ederek, (Şia) a-
t~~\ kıa,!1_~~ye meydan ~er-
=-~ ~ dikkat ve basıret 
~et .. ~8 hayret etmişti. 

~; ~\ ~ Müslimin aldığı ted. 
'a~ ~altuı ve çok münasipti. 
~~ 1tnı ın İbra.himln fikrini şu 

tı ' lı(ld etmekteydi: 
,_. g lru\'\fe:Jnki Horasanda 911 anda 
~ ~eın kiçarpışmak üzeredir; 
tl.._l ~Pel ; bu Uç kuvvetten 1-
~ktit ~ecek ve biri galebe e
'1 'd kuvvet galebe edip te 
~ bıt k~U!uz kesbetmeden ev. 
dı.t~; btıttııı ıkltklan iatif ade edil
~ ele nUfuz ve kudret tim-

ieçlrUmelidir. 

' ~ 1 ~buna karar veren tbra • 
tı t~' derhal fiilen hareke
~~~ \>e •• Her eeyden evvel, en 
tlt tl,ı)t terbezeıı adamlarından 
ıı.ı...~!>.d .en ileri Vasrta ile Horasa.. 
~~~· Bunlar; derhal 
'"lleaitıar. itala.mu etra.flarma top 
'tbt. 

~lret ed MUsJirn, kendi hesabına 
~ ~bir §ahsiyet değildir. 
~ ~ tleri, Ehlibeytin en 
~ \I! bo olan 'l'llrk ve lranlılan 
0~ lı:in, ~uruğundan halla et
°'1t tbl llUsı~lr Tllrk asilzadesi 
~ı~~l'a \' 1mi BeÇmlt. .aylarca 
1..:ı~~erek bizzat bu iş için 
""ltt~e..ı ... EbA: Müslim' -ıı 
~ •ı do,ı;._- m rNy. 
t1l ~ı-udur, Reeulli Ekr&-
~k. lra.t• erkA.nı arasında fark 
_,,1l >Ji) ~ ~!~~ değildir. <L 
la..._ ~tJarı: k 4~ti Fatma) nm 
~~ "bbae etıdi &rzulariyle hak
~~. 4.bb otuııanna terketmıo. ''t nı ae oğullan, hillfet ve 
~~Vkline geldikleri glin _ 

~~~nın..;; 
.. nau olacaklan ni • 

met ve servetten onlan da istifade 
ettirecekler .. şimdiye kadar Ehli • 
beyete ve Ehlibeyt taraftarlarına 
zulmeden ,onların haklarını gasp
eden Emevilerin ocaklarm.ı söndü. 
receklerdir. 

Hattl o derecede ki; (Resulü 
Ekrem) in banedanma sadık kalan 
Tlirk ve tranlılan tamamiyle hl
klın kılmak için, Arap unsurunu 
hilktlmden kA.milen iskat edecek, 
hattA.; tran ve Horasanda, bir ke. 
lime arapça söylemeyi bile men
edecektir .. Eğer milliyetinizi kur • 
tarmak, istiklll ve hAkimiyet altın 
da yaşamak istiyoraanız; lınam 
Hazretlerinin sözlerini dinleyiniz .. 
ve onun mutlak vekili olan (Ebl 
Müslim) e itaat edinb. 

Diye propaganda ya~caklar • 
dL 

• mamı tbrahimin &damlan 
1 derhal hareket etmişlerdi'. 

Ve Ebl Müslimin Horasandan 1ra. 
ka azimetinden evvel onu orada 
bulabilmek M;in geceyi güiıdilze ka
tarak kısa bir umanda, Horasana 
gelmişlerdi. Fakat geldikleri za • 
man, birkaç gUn evvel Ebl Müs • 
limin traka hareketini işitmişlerdi. 

Bunlar, vazüelerini bildirmek 
için bir taraftan Ebl Müslime ha. 
ber gönderirlerken; diğer taraf. 

tan da Horasandaki Şii rUe88.8mı 

toplamışlar; İmamı tbrahim namı. 
na yukarıdaki sözleri söylemişler -
di. 

O anda, vaziyetin §ekli değişmiş. 
ti. Ebl Müslime muhalefet edenler, 
büyük bir nedamete kaprJnrak: 

- Şimdi, EbA. MUsllmin arkasın. 
dan adamlar çıkarırız. Ona avdeti-
n! rica ederiz. Geldiği zaman da, 
etim.lem.iz onun kumandasına gire_ 
riz • 

Demişler .. ve derhal Ebl MlislL 
min çıktığı yola atlılar göndermiş
lerdi • 

Bu atlılar, EbA. Milslime (Dam. 
gan) da yetişmişlerdi ... Çok garip 
bir tesadüf eseridir ki, (Damgan )
da Ebl Müslim diğer bir heyetle 
k&r§ı karşıya gelmişti. Bu heyeti 
lınamı İbrahim göndermilJU. 

Bu heyetin reisi olan (Halid bini 
İbrahim), Ebl Müslime tmamı İb· 
rahim tarafından gönderilen emL 
netleri teslim etmişti. 

Bu emanetler, bir mektup ile bir 
sancak ve bir de bayraktan ibaret. 
ti. 

Ceyll.n derisi Qzerfııe yazılmış o

lan bu mektup, ıu satırları ihtiva 
ediyordu: 

YA Abdurrahman; 
Biz, (Ehlibeyt) teniz.. Sen de, 

bizdensin... Sana tevdi ettiğim şu 
emirleri kemali ehemmiyetle icra 
et. 

H orasanda, (Yemenı kabile· 
lerine meWJup olanlara, SU

reti mahsusada teveccüh ve ihsan

da bulun .• Onları, kendine taraftar 
ve yardımcı etmiye çalış ... Zira Ce. 
nabı Hak, bizi ancak onların mUza.. 
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heretiyle işlerimizde muvaffak ede
cektir.(!) 

(Rabia) · kabilesine hiç emni • 
yet etme. Onlara, daima şüpheli na 
zarla bak. 

(Muzur) kabilesinden olanlara 
ise, asla emin olma. ÇUnkü bize en 
yakın düşman olanlar, onlardır. 

Her kimden emniyetin münselip 
olursa .. her kimin sadakatini şUp. 
heli görürsen.. hiç tereddüt etme
den onu katlet. 

Mümkün olduğu kadar, Horasan 
krtasmda, Araplardan ve Arap tL 
raftarlarmdan eser bırakmamıya 
çalış .. 
Beş karış boyunda çocuklardan 

itibaren; her kimi, bize karşı hUs. 
nü niyet ve sadakat beslemiyor g~ 
rUrsen, derhal onu idama mezun
sun. 

(ArkasI var) 

(1) Merv clvarmda, karşıkarşıya 
duran ve, Kermaninln okullan ta. 
rafmd&n idare olunan ordunun mü
him bir kısmı, l' emenlilerden mü. 
rekkeptl. 

PARIS 
Borsasında 
Satıslar 

1 

Dün borsada Türk borcu 20,35 lira 
dan açılmış ve 20,50 liradan bir hayli 
muamele görerek ayni fiyatla kapan 
mıştır. Paristen gelen telgrafta TUrk 
borcunun açılışı 2751 kapanışı 274,5 
frank olarak gelmiştir. Buna. muka. 
bil diğer ecnebi hisseleri düşmekte 

devam etmiştir. 
Osmanlı Bankası 426 franktan 418 

franga. Paris elektrik şirketi 1335ten 
1325 franga, Silveyş kanalı 23415ten 
23075 franga. Royal Doyç 4950 den 
4885 Fransız rantı 64,50 franktan • 
64,40 franga, Yugoslav rantı 219 dan 
213 franga dUşrnilştUr. Pariste bir 
sterlin 110,25. bir dolar 22,305 frank 
tır. Merkez bankası, sterline 622-625 
kuruş tesbit etmiştir. Merkez banka 
sı hisseleri borsamızda 90 liradır. Si

vas • Erzurum 96,50, Ergani hissele

ri 95,25 liraya çıkmıştır. Yalnız as • 
lan çimentosu 14,05 liraya. düşmüş • 

tUr: Bunun da sebebi bu hisselere ve 
rilmesi 19.zımgelen kupon tediyatmm 
geciktirilmesidir. 

Yumurta Piyasası 

Gevıek Geçiyor 
Yumurta tUccarlan, dün, TUrkofis 

te toplanarak yumurta ihracatı için 
alınacak tedbirler hakkında malıl -
mat istemişlerdir. Yumurta piyasası 
gevşektir. Sıra ve büyük yumurtala
n havi 1440 taneli bir sandık 1450 
kuruştur. Bayat yumurtalar 1300 
kuruştur. Bugün Yunanistana bir 
parti yumurta ihraç olunacaktır. 

Şakayik Çiçeği Gibi ..• 
lrl, iri, kimisi pembe, kimisi kırmı

zı yahut beyaz şakayık çiçeklerini 
gördüğünüz vakit, bunlann güzeL 
llği hoşunuza gitse bile, karşınız • 
da biri sbe: 

- İstersen pkayık çiçeği gibi 
boynuna as! 

Dene pek hoşunuza gitmez~ 
ıunm. Gerçi - gittikçe unutulmak 
ta olan - bu son söstlıı m&DB8mı 
bUen pek azdır. O sözö sarfeden 
bir hakaret kastetmez, sadece kar 
tısuıdaklle eğlenmek istediğini an. 
latır. Sözü lşlden de bundan öfke
lenmez. Halbuki bu söz vaktiyle 
§i1phesiz oldukça büyUk bir baka.. 
ret ifade ederdi Çtlnkü boynuna 
l&kayik çiçeği as, demek adeta: 

- Sen delisin 1 
Demektir .. 
Şaka.y\k çiçeği bahçelerde stts 

Verir, epeyce gilzel bir çiçek oL 
malda beraber - kokusu olmadı
lnıdan, ya.but koktuğu vakit hl • 
le gttzeı kokmadığı için - BJç te 
iyi bir tarlhl yoktur. Bir kere ilk 
meydana çıkışı büyük bir ceza gi· 
bidlr: Rivayete göre bir peri km· 
na tannıarc1a.n biri göntil verir. Pe
rl kmıuıı tanı Tannlara bile yUs 
vennemek olduğu halde bu peri kL 
zı kaideyi unutur, o da işlk Tann· 
YI sever. Bunun üzerine öteki tan. 
nlar - &§ık Tannya bir eey ya • 
~dan - peri kızma ee. 

• vennek için onu l&kayık ~oeğl 
yaparlar_ 

Asb böyle karanlık olan avallı 
şakaylk çlçellnl lpokrat hekim ..,. 
ra hastalığına k&111 Uiç olarak 
göetennJttt. CallnO. hekim de, t • 
pokrat'a birçok işlerde mulıallf 
olduğu halde, takaylk ~çetf husu• 
•unda 0nwıia ayni ftklrde bulon • 
muttu. İki büyük hekimin töz bir· 
lllt üzerine sonradan gelen hekim
ler de başka tti.rlü söylememişler • 
dl llatt& eski zamanlarda. slnlrllle. 
rin hepsi az çok saralı sayıldığm • 
dan takaylk çlçelbılıı suyu bttttbı 

sinlrlUere deva olmuştu. 
Orta çağlarda meydana çıkan he 

kimlerden hlrl daha Ueri giderek 
şakaylk çiçeğinden çıkardığı yağı 
JDlsk, safran ve rakı ile kanştınp 
slnlrll hastalar bayıldığı vakit on
lann burnwıa sürerek &),ltmakta 
şöhret bulmuştu. 

Şakaylk çiçeğinin asıl büyük fe. 
18.ketl de bundan sonra başlamıştır. 
Çünkü sinirli deyince, eski zaman 
beklıDleri hemen dellllğe kadar git
tiklerinden, şaka.ylk çiçeği UkJn yal 
DD sara hast.abğma ve hafif sinir. 
lillğln ili.cı iken, birdenbire azgın 
delilere deva &a),lmıştır. 

Hem de sonradan gelen hekimler 
pka.yik çiçeklerinin Yalnız suyunu 
lçlrmekle, yahut yağını hastanın 
bumuna sürmekle kahnıyarak çL 
çeğin tohwnlanııdan, ldeta bir mıs
ka yaparak, onu delllerin boynuna 
takarlardı. 

Ayni zamanda mUnecc1m olan 
hekimler pkaylk tohumJaroıı top. 
taınak için Ae bir takım ahki.m 
trorm~lardı. 

Çiçeğin tohmnlan gUndtız t:-Op • 
lamrsa tesir etmezdi. Mutlaka ge.. 
celeyln toplanacaktı, hem de gUnee 
bilmem hangi bur~ bulunUl'ken 
ayın dördüncü h&ftumda ve • 
hına karşı toplamak llzundı. Bun. 
dan başka delllerln boynuna asııa.. 
eak p.kayik tohumlan mutlaka 
erkek ~çek tohumlan olmak ge • 
rektJ • 

Bu hlk&yelerln hepsi §imdi unu
tulm~tur. Fakat p.kaylk çiçeği • 
nln hWbası )ine bir lllçtır. Ya. 
km zamanlarda hekimler p.kayfk 

pçeğinden poenal admda bir madde 
~amuşlar bunu ılnlrleri t.e&kln 
için kullannuılardır. Fakat siz ne 
o maddeyi, ne de pkayik çiçeğinin 
soyunu kendi kendinize lçme)inlz. 
Bir teYe slnlrlenirsenlz hekimlnluı 
gidiniz, biç kimseye de p.kaylk çl
~ğl gibi •••••• demeyiniz • 

Kdgıt 

Niçin 
Fiyatları 

Yükseldi? 
Ankara, 13 (TAN) - Memlekette gazete ve mecmua kiğrtlan

nın son ıene içindeki fiyat yükıeliti hakkında son zamanlarda ya
pılan türlü netriyat üzerine salahiyetli makamlar fU malUma.b ver-
mitlerdir: 

iş Dairesi 
Çalışmasını 

Genişletiyor 

"Kağıt fiyatlarındaki yükselmenin 
sebepleri, kağıt imaline yanyan ipti
dai maddelerin fiyatlarının dünya pi
yasasında artmış olmasıdır. İzmit ka 
ğıt fabrikasının randımanını düşür -
memek için bu fabrikanın imal ettiği 
kağıtların fiyatını devletin haklı eu • 
rette yUkse~ttiği hakkındaki şayia, 
bu arada esasından tekzibe uğramış
tır. Zira, bu sene ba.şındanberi çok 
hızlı bir seyir takip eden fiyat yük • 
selmesi, daha İzmit fabrikası faali- 1ş dairesi faaliyetini genişletmiş • 

tir. Verilen beyannameler tasnif edil

miş ve müfettişler tarafından yerin
de tetkikler yapılmıştır. Birçok şir • 

yete geçmeden evvel hissedilmiye ba.ş 
Iamı.ştır, fabrika, prensip itibarile pi
yasadaki kağıt fiyatını azami had o. 
larak kabul etmiş bulunmaktadır. 
Hatta bu yüzden birçok iptidai mad
delerin fiyatlan yükseldiği halde fab 
rika, yerli kağıt fiyatını muhafaza _ 
ya çalışmışt.lr. 

Yükselişin hakiki sebebi, dünya pi 
yasasında selliloz fiyatının birdenbi
re artmış olması ve selliloz satan 
memleketlerin bunun mukabilinde 
mutlaka döviz istemeleridir.,, 

Yunanistan Zeytinyağı 

ketler beyanname vermiye başlamı~ 
lardır. Haziranın on beşinde kanunun 
tatbikatına başlanacağından Veka.Iet 
ten gelecek talimatnameler dahilinde 

iş faaliyeti artırılacaktır. lş dairesi • 
nin vilayetlerde de teşkilatlandırılma 
sr için hazırlıklara girişilmiştir. 

Silolar Komisyonunda 
ihracatını Genitletiyor Ankarada toplanacak olan silolar 

Yunanistan, zeytinyağı ihracatını komisyonuna 1.stanbul ticaret odası 
namına iş limited şirketi müdilrU B. 
Bedri Nedim iştirak edecektir. B. Ne 
diın pazar gUnU hareket edecektir. 

genişletmek için memleket dahilinde 
zeytinyağ sarfiyatını tahdit eden bir 
kanun çıkarmıştır. Bu kanuna naza
ran, Yunanistanda zeytinyağ yerine 
susam yağı kullanılacaktır. Bu sene =--==---=-=====m:::::;===
yağ mahsulU az olduğu için memle - ,.__..._........__..-.-.ıs 

ZAHiRE 
BORSASI 

kete fazla döviz girmesini temin mak 
sadile böyle bir tedbir alınmasına. lü
zum g-örUlmUşUir. 

Pirinç Ekimi 
lptidailikten 
Kurtarıhyor 13/ 5/ 937 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa 
Afyon ince 
Beyaz peynir 
Zeytinyağı Ek& 

Kr. P. 
6,25 
6,12 
4 

620 
24.15 
63 

Kr.P. 
-,-
-,-

4, 2 
-,-
29 -.-

Kızılcahamam, (TAN) - Yeni 
prinç kanununun verdiği imkan üze
rine, ehemmiyeti br çeltki mıntakası 
olan kazamız dahilinde pirinç zeri
yatına başlanılmıştır. HUkfimet, bu 
zira.ati iptidai usullerden kurtarıp 
islah etmek için buraya bir çeltik 
mütehassısı göndermiştir. Mütehas. 
sıs, Alaybeyi denilen yerde bir bek- • 

Ot.LE~ 

tar araziji hük1imet hesabına pirinç Buğday 
tecrübesi tarlası haline koymuştur. ArÇavdar 

465 Ton 
30 Ton 
45 Ton 
33 Ton 

pa 
Geçen sene Nallıhan kazasında ay- Beyaz peyn· 

ni mütehassıstan iyi istifadeler te. Un ır 
min edildiği için, kazamızda da fay- Mısır 
dair neticeler alınacağı ümit ediliyor. ~~~kya.ğı 

156 Ton 
30 Ton 
51 Ton 
7 Ton 
2 Ton 

l l/2 Ton 
r °'\ Mercimek 

Zeytinyağı 

BORSA 
13 MAYIS PERŞEMBE 
· PARALAR 

Sterlin 626,- 626,-
Dolar 123,- 126,-
Fransız Fr. 110,- 114,-
Liret 120,- 125.-
Belçika frangı 80,- 84,-
Drahmi 18,- 22,-
lsviçre Fr. 570,- 575,-
Leva 20.- 25,-
Florin 63,- 66,-
Çekoslovak Kro 70,- 75,-
Şiling 23,- 23.--
Mark 25,- 28,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 24,-
Ley 12,- 14,-
Dinar 62.- 52,-
İsveç kuronu 30,- 32,-
Altm 1059,- 1060,-
Banknot 253,- 254.--

ÇEKLER 

Londra 624,- 625,-
New-York 0,7923 0,7906 
Paris 17,6825 17,645 
Milino 15,0560 15,0320 
Brüksel 4,6963 4,69 
Atin& 87.58 87,44 
Cenevre 3,4590 3,4532 
Sofya 64,10125 64.-
Amsterd. 1,4408 1,4385 
Prag 22,7887 22,6688 
Viyana 4,2163 4,2096 
Madrid 13,8625 13,84 
Berlln 1,9725 1,97 
Varşova 4,175 4,1680 
Buda peşte 3,99 3,9840 
Bükreş 107,6925 107.52 
Belgrad 34,455 34,40 
Yokohama 2,7532 2,7486 
Moekova 24,115 24,155 
Stokholm 3,1085 3,1036 

'---------' 

G t DEN 

Yapak 49~ Ton 

DIŞ FIATLAB 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fındık G.: Hamburg 
Fındık K.: Hamburg 

• 

-.-
5,67 -.-
5,05 
-,-
-,-

87,52 
87,52 

Y aimur haberleri bor•ada , 
iyi karıılanclı 

DUn şehrimize otuz bir vagon buf 
day gelmiştir. Bunun on sekiz vago 
nu Ziraat Bankasına ait olduğundan 

silolara alınmıştır. On Uç vagondan 
dördü Polatlının ekstra mallarından 
olduğu için kilesi 7.20-7,30 kuruştan 
satılmıştır. 32 çavdarlılar 6110 kurut 
tan müşteri bulmuştur. Çavdar t,25 

k~tur. Dün iki vagon çavdarla İ· 
ki vagon arpa gelmiş ve isteksiz sa • 
tılınıştır. Arpalar 4-4,05 kuruştan ve 
rilmiştir. Mersinde vapur teslimi 175 
ton çavdar kilosu 4,23 kuruştan sa • 
tılmıştır. İhracatçılar istekli olarak 
arpa almamışlardır. Diln borsaya ge
len yağmur haberleri biltiln tliccarla 
rı memnun etmiştir. Memleketin her 
taratma bereketli yağmurlar yağdığı 
borsada ilan edilince tüccarlar allf 
verişi bırakıp yağmur haberlerini al 
nuya koşmuşlardır. Mikset cinsi ke • 
pek 72 kiloluk çuvallı olarak 195 ku
ruşa satılmıştır. 



====ıo ==============================================TAN 14 - 5. 937 ~ 
Çuvaldızı 
Başkalarına 
Batırmadan 

(Başı 1 incide) 
na bakılırsa gazetelerimizin bugünkü 
§ekil ve kıyafette çıkabilmeleri hay
retle karşılanacak bir şeydir. Elinize 
aldığınız gazetede, bütün kusurları -
na rağmen, zannettiğinizden çok faz 
la emek, üzüntü, farağat vardır. Fi
kirlerin kanaate dayanmadığı, diğer 
yazıların da doğruluğuna itimat edi
Jemiyeceği hakkındaki düşüncelerde 

bir kısım gazeteler hakkında ols un, 
yanlış ve mübalagahdır. 

G azete birkaç saat içinde ace -
le acele meydana gelir. İster 

istemez bir takını kusurları vardır. 

Muhakkak faydalarına karşı bunları 
biraz müsamaha ile ka.rşrla.rsak ve 
başka memleketlerdeki bir kısım ga 
:zetelerle kendi gazetelerimizi muka -
yese edersek, her ciheti gözönUnde 
tutmak şartile, gazetelerimize çok 
fena bir nu~ara vermemek 18.zımge
lir. 

Fakat memleketimizde hususi bir 
takım vaziyetler vardır ki, böyle mü 
samahalı bir görüşe imkan bırakmı -
yor. Bir defa hayatımızın her saha -
smda bUyUk boşluklar görüyoruz. İç
timai temaslar ve iş birlikleri henüz 
pek çok inkişaf edememiştir.Haber ve 
fikir yayma vasıtaları azdır. Gaze -
teden başka hiçbir şey okumayan va 
tandaşların sayısı büyüktür. Memle
ketin hemen hemen biricik yayını ve 
telkin vasıtası diye bugün bizde ga
zetelere düşen vazifeler çok geniş ve 
şUmullUdUr. 

Bu vazifeler ayni zamanda çok na 
:ziktir. Eski ve yeni nesil zrt ve ayrı 
bir hava içinde bUyüyor. Eskinin ye;. 
ni Uzerine nüfuzu ve tesiri sarsılmış 
tır. Eski nesil rehberlik işini tam bir 
suretle göremiyor. Eski ahlfık siste
minin bütün destekleri de gevşemiş
tir. Buna karşı bUtün muhitten ge -
len maddi ölçüler zaten genç zihin -
Jeri sarmak istidadındadır. Gazete -
lerln ve hele resimli mecmuaların 
yazılarında, karlkatUrlerinde, hikli -
ye1erlnde. bir kısım adapte romanla
rmda tanıttıkları koca, karı, baba, 
ana, evlat ve vatandaş tipleri, derhal 
örnek diye yer tutabilir. ÇünkU mey 
dan boş ve serbesttir. 

S on Ankarada bulunduğum za
man Basın Genel DirektörlU -

ğUnde, gazetelerimizden ve mecmu
alarımızdan kesilmiş resimlerden ve 
yazılardan mürekkep bir dosya gös
terdiler. Buna (rezalet dosyaSl) adı
nı takmışlardır. Vedat Nedim Tör 
ile beraber birer birer bu yazıları ve 
resimleri gözden geçlrdik. Bu yolda 
yazılar yalnız Fransaya mahsuırtur. 

Başka hiçbir memlekette buna ben -
Eer bir şeye tesadüf edilmez. Fransa-
nm bu kısım neşriyatına karşı da bil 
tün memleketler gibi biz de kapılan 
mızı kapamış bulunuyoruz. 
Basın Genel DirektörlUğUnde gl>r

düği.lm resimlerden ve yazılardan bir 
kısmı, kıymetli gUnlUk ve haftalık ar 
kadaşla.rm temiz ve nezih birtakım 

yazılan arasına dikkatsizlik yUzUn -
den sokulmuş şeylerdir. Çok şUkUr 

bizde Fransada olduğu gibi, baştan 
aşağı bu gibi yazılarla dolu n~riyat 
yoktur. Fakat yapılan dikkatsizlik -
!erin ve teklifsizliklerin aile reisleri 
arasında uyandırdığı hoşnutsuzluk 
ve gençler üzerine yaptığı fena tesir, 
zannedildiğinden çok fazladır. 

Gazetelerin rolilne ait dava, yalnız 
içtima! sahada.ki menfi meselelere 
mUnhasır kalmıyor. Bugün TUrk mil 
!eti kaybettiği zamanlan kazanmak 
için hamle Uzerine hamleye girlfiyor. 
Bunlardan tam verim alması için u
mum! alakaların ateijli bir surette 
bunların Ustüne toplanması lazımdır. 
Halbuki ortada.ki alaka ateşi içimizi 
ısıtmıya hiç klii görünmtiyor. Bir -
çok ruhlarda benlik dUşUnceleri Uze
rlne kurulu menfL allkasız bir hava 
yaşıyor. 

Gazetelerin mUspet, canlı, coşkun 
bir kalkınma havası yaratabilmeleri 
için her şeyden evvel halkın ve hU -
kCımetin itimadına lAyik bir hale gel 
melerl lazımdır. 

Hiç şüphesiz bu hueustakl bUtün 
mesuliyet gazetelere ait değildir. Kar 
şımızda yanlrtı zihniyetler, düzeltil -
mesi lbımgelen yanlış telakkiler çok 
tur. Fakat gazetelerin; sözlerini işit
tirmeleri ve bunlan düzeltmek husu 
wnda faydalı bir ft.mil olabilmeleri 
!rin ruvaldızı karşılarmdakine batrr 
mazdan evvel iğneyi kendi kendileri-

Londrada siyasi 
Görüşmeler 

(Başı 1 incide) 
Dubbin'de bugUn sükiınet hükUm 

şürmektedir. Tetviç merasimi aley 
hinde yapılması istenen mitinglere 
pek az kişi iştirak etmiş ve bir ha
dise çıkmamıştır. Yalnız, taç giyme 
fotoğraflarru teşhir eden iki dükktın 
camekanı taşlanmıştır. 

Denizde büyük geçit rumi 
Kral, bugün bir teşekkürname neş

retmiş ve bunda dünkü merasimin 
muvaffakıyetle başarılmasına yardım 

eden ve disiplini koruyan bütün va
zifedarlara, polislere ve Salibiahmer 
heyetine vesaireye teşekkür etmiştir. 

Spithed'de yapılacak geçit resmine 
iştirak etmek Uzere yarın İngiliz su
larına 45 harp gemisi muvasalat e
decektir. 

Tayyerecl Nevil, bu gece tetviç 
merasimine ait filmle Amerikaya ha
reket etti. Geçit resmine iştirak ede
cek olan Alman donanmasına men -
sup Amiral Von Spee gemisi de İn
giliz sularına gelmektedir. 

Siyasi temcular 
Londra, 13 (TAN) - Başvekil 

Mister Baldvvin, bu sabah Alman har 
biye nazırı Mareşal Blumbcrg ve Çe
koslovak Başvekili Bay Hodza'yı Mı
sır Başvekili Nahas Paşayı ve Can
terbury başpiskoposunu kabul etmiş
tir. Bunların nezaket ziyaretleri ol -
duğu bildiriliyor. Çekoslovak Başve

kili B. Hodza, Fransa Dış Bakanını 
ziyaret etmiştir. 

Mister Eden, Mnreşal Blumbergi, 
daha sonra Macaristan Hariciye Na
zırını, Nahas paşayı ve Mısır Dış Ba
kanı Vasıf Paşayı kabul etmiştir. Ha
vas muhabirine göre, Milletler ceml
yeti umumi katibi B. A venol, Londra
va mütenekkiren gelmiştir. ~ksadı 
burada toplanan Hariciye Nazırlarile 
temas ederek Milletler Cemiyetinin 
mayıs sonunda yapacağı toplantı ile 
eylfılde yapılacak asamble toplantısı
na Hnbeş heyetinin kabul edilip edil
miyeceğini görüşmektir. Habeşlilerin 
kabulil takdirinde ltalyanm Milletler 
Cemiyetinden tamarniyr.e çekilmesin
den korkuluyor. B. A veneliln meseleyi 
Mister Edene ve Bay Delbos ile gö
rUştüğü. fakat henUz bir anlaşma ze-
mini bulmadığJ anlaşılıyor. 

R mada 
ltalyan gazeteleri. dün Londrada 

yapılan merasim hakkında şu on ke
limelik kadar bir telgraf yazmışlar -
dır: 

"İngiltere kralı George'un taç giy
me merasimi, bu sabah Londrada icra 
edilmiştir.,, 

Birçok gazeteler, ba.şyazılarmr İn
giltere ile 1talya arasındaki gerginli
ğe tahsis etmişlerdir. 

Popolo di Roma, diyor ki: 
"Bu gerginliğin sebepleri, coğrafi 

mahiyettedir. Çünkti ltalya, Britanya 
İmparatorluğunun yolu Uzerinde bu
lunmaktadır.,, 

imparatorluk konleramı 
toplanıyor 

I .nndra, 13 (A.A.) - !maparator
luk konferansı yarın ilk toplantısını 
yapacaktır. Bu konferansa Ingiliz, Ka 
nadnlı, Avusturyalı, Hintli, Yeni Ze
landnlı ve Cenubt Afrikalı delegeler 
iştirak etmektedir. İrlanda serbest 
devleti konferansa iştirak etmeyi ka.. 
bul eylemiştir. 

ne batırmaktan korkmama.lan icap 
eder. 

T am iki sene evvel Ankara.da 
toplanan birinci Türk Basın 

kongresi, yeni bir yol açmak için çok 
temiz ve faydalı bir hamle yapmıştı. 
Ne çare kL tesiri sıfır derecesinde 
kaldı. 

Biz iddia ediyoruz ki, bu memleket 
te serbest bir münakaşa ve tenkit ha 
vası yaratmak gazetelerin elindedir. 
HükOmetin ve halkın itimadını ka -
zanmamanın, kalkınma ve içtimai in 
tikal devrinde bugUnden çok faydalı 
bir bale gelememenin başlıca. mesuli 
yeti gazetelerin kendilerine aittir. 
Yarınki )"llZımızda bu düşüncemizi 

daha etraflı surette ortaya koyacağız 
Yalnız şunu Utıve edelim ki. biz ken 
dimizi mükemmel görüp başka arka 
daşlara akıl hocalığı etmek iddiasın
da değiliz. ldeal Türk gazetesini ya -
ra.tma.k ihtiyacından bir memleket 
meselesi diye bahsediyoruz. (TAN) 
llzerlne blr senedenberi sevgi ile. fe
ra~atle emek verdik. Fakat tereddüt 
etmeden itiraf edelim ki, hıtediğimiz, 
dllşUndUğilmUz gazete seviyesine var 
mı, olmaktan kendimizi henüz cok 
uzak görüyoruz. 

A hmet Emin YALMAN 

Adliyeciler Arasında 
Yapılan Tayinler 

Adliye Vekaietinin hazırladığı ta-------------
yin, terfi ve tahvil kararnamesinin ilk 2 5 Yı 1 kısmını dün neşretmlştik. BugUn de 
geri kalanları neşrediyoruz: 

Önce 
Başlıyan Bir 

Facia 

40 lira üe tayin edilenin 
Dikili sulh hakimliğine o yer sulh 

hakimi SalAhadclin, Ankara sulh hl
kimliğine o yer sulh hakimi Hasan 
Halit, Eşme hakimliğine Polatlı hl-
kimi Halit, Bartın müddeiumumtliği- (Başı 1 inclde) 
ne Fatsa ceza hiıkimi lbrahim, Zara sesiz gilzel bir kadının harp zamanın
hakimliğine o yer hakimi Abdurrah - da maruz olacağı tehlikeleri, muhtaç 
man Sami, Ayvacık mUddeiumumUi- olduğu himayeyi anlattJ ve emlak iır 
ğine o yer müddeiumumisi Fahret - lerini de kurtarmak için evlenmekten 
tin, Söğüt müddeiumumiliğine o yer iyi Yol olamıyacağmı izah etti. 
müddeiumumt muavini Arif Hikmet, Zavallı kadın çok tereddüt etti. Böy 
Ankara asliye azalığına Ankara ha- le bir izdivacı kolayca göze alamıyor
kimi Mehmet Şerif, Gönen ceza hl- du. Muvakkat bir tehlikeyi geçirmek 
kimliğine Bartın müddeiumumtsi Nu- için bütUn bir ömrü kendisine arka -
rettin, !aparta azalığına Akşehir a- daş olamıyacak birine bağlamak ko -
zası Veli, Akşehir azalığına sıhhf se- !ay değildi. Aile dostlarını aradı, te -
beple Niğde sulh hakimi Hüseyin, reddiltlerini anlattı. Akıl istedi. Niha
lzmir mUddeiumuıniliğine !stanbul yet çaresizlik içinde HUseyin ile ev -
sulh hakimlerinden Cevat, ödemiş lendi. 
müddeiumumiliğine Siirt müddeiumu- ilk yıllarda •• 

'I"' .AN 
ABONE BEDEIJ 

Tllrlriye Ecnebi 

1400 Krt. 1 Sene 2800 ltrt. 
750 • 5 A7 1500 • 
400 • 3 '\7 800 • 
ıso .. ı Ay soo .. 
Milletleraruı Poıta lttihadma 

dahil olmıyaıı memleketler için 

SO - 16 • g • S,S llradD". .... ...,........... ..... 
" OLÇU UZERlNE 

Fenni Kasık Bağları 

Mide, barsak, böbrek 
dUşkUnlüğüne 

Fenni 
Koraalar 

isteyenlere 
ölçU tarife: 

gönderilir. 
EminönU 

lzmir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA · 
Orepulos 

Taklidcilerdan 
sakınınız. 

' 

ı s tanbul Komutanlığı :;atı• 
alma I< omisyonu ilAnıarl 
Ayazağada Sv. Binicilik okclU ~ 

ve müştemilatı in§aatJ için luzuIIl:.. 
lan malzeme kapalı zarfla. s.lıJJI .. ı 
tır. !halesi 25 Mayıs 937 salı ~ 
saat 15 de yapılacaktır. MuhaJl1 ııt· 
keşif bedeli 9999 lira 29 kUruşt~o. 
Şartnamesi her gün öğleden e,:el ~ 
misyonda görülebilir. Isteklilerill ~ 
liralık ilk teminat makbuz ve'J'S 

3 
el 

tupları ile 2490 sayılı kanunun 2,~ 
maddelerinde yazılı vesaikle ibal ~ 
en az bir saat evveline kadar ~ 
mektuplannı Fındıklıda koIJlU ri 
satmalma komisyonuna verınele ). 

(2623 

• • • biıı" 
Bostancıda in§a edilmiş ola.Il .ı.ı • • sJV' 

larm arka ve yan taraflarındaki uetf 

misi İsmail, Bozdoğan müddeiumu- Evlilik hayatı ilk zamanlarda fena 
mlliğine Çorlu müddeiumumisi Rük- gitmedi. Becerikli bir iş adamı sıfati
n~ddin'. Yıldızeldıakimliğine .Aksaray le Hüseyin kendini gösterdi. lşleri der 
müddeıumumisi Mehmet Alı, Bayın- ledi, topladı. Mübadele zamanında 
dır hukuk hakimliğine talebile Muş da Türk:iyeye geldi. Şevki ve Kerim ~~~~~~~~~~~~~·~ 
müddeiumumisi Mehmet Sait, Anka- Efendi ailelerinin mUbadeleye ait iş. -

maillerden gelecek suların teDle 1' 
nüfuz etmemesi için çimento ııf')f,. 
mecra yaptırılacaktır. lhalesi 25 ~ 
yıs 937 salı gUnü saat ı:>,30 da at# 
eksiltme ile yaprlacaktır. Muh~J 
keşif bedeli 252 liradır. şa.rtn ~ 
her gUn öğleden evvel komisyond

9 ııı 
ti.itebilir. lsteklilerinin 19 ıırs.JJIC ~ 
teminat makbuz veya ruektupl~ 
ihale gUnUnden evvel inşaat şu. Ji)!f 
den alacakları vesikalarla blf _, 
Fındıklıda komutanlık satmalnl9 

misyonuna gelmeleri. (2624) 

• • • f 
1 - UçUncU Kor Hastanesi i~ 

zarlık suretile 12000 kilo süt ve ra müddeiumumi muavinliğine Ad~- !erini üzerine aldı. Çoğu Imıirde, bi
na sulh hakimi Mehmet Nevzat, Sö- razı da lstanbulda olmak Uzere ken
ke ceza hakimliğine, Maraş sulh ~a- di üstUne büyük ölçüde mübadil em· 
kimi Hilmi, Menemen hukuk haki~- ilki teffiz ettirdi. lşleri icabı yalmz-
r w • A d Ih hıı.k· · Y suf Zı ıgme Y ın su cı. unı u · ca tzmirde oturuyor arasıra lstanbu. 
ya, Kozan azalığına eski lsparta sulh la ailesini görmiye 'geliyordu 
hakimi Mehmet Şuuri, Cebelibereket Bayan Sabiha annesi ve ç~ukl rl
azalığma. Yozgat icra memuru lzzet, le şı .. ıi t raf da' bir ap rt d a r 
G

.. .. • .w. . 9' a ın a ıman a ye 
urun hukuk hakimlıgıne memurıye- 1,.,,.~ kızl b. bi 1 d. d. 

• • w d' li hk . "ii''"'• anru ırer rer ev en ır ı. 
ti lagve ilen o yer as ye ma emesı H'. i lk. U 1 b .. bU 
azası Mümtaz, Artvin hukuk hikim· tü utsey nb,ul ı, kçl setti~e eBvve d usb . 

1
. w. • ti ııı.ğvedil yer n stan a na e . ura a azı 
ıgıne, memunye cı. en o 

Mustaf Şe k t 
u- ceı:a eınllik satın aldı. Son zamanlarda da 

azası a v e , .w.cı.raş s· h' 0 ğ j · k 
hllkimliğİne memuriyeti lağvedilen o ıpa 1 ca ının mane yen . ~rşı 

ı . Ah t N · · Ma Binda Pangaltı apartımanının dördiln-yer as ıye azası me esımı, - .. 
raş sulh h.Akimliğine memuriyeti lağ- cu katında yerleşti. 
vedilen o yer asliye azası Ahmet Müm . Hüseyin çok içki içerdi. Bu iptillsı 
tn Tok t ceza hakimliğine memuri- gıttikçe de artıyordu. Son zamanlar -
ye~i 18.~edilen Manisa ceza hakimi da bu ytlzden d~lil~k şeklinde sinir 
Naci, Ergani Osmaniye ha.kimliğine buhranları geçırm1ye başladı. Dok -
Kütahya müddeiumumi muavini Ab- tor Mazhar Osman ve Konos tara • 
dülvehap Feyzi Kütahya. müddeiumu fından tedavi edillyordu. 
mi muavinliğin~ Çemik hikimi Meh- Bir mUesseseye kapanması faydalı 
met Hüsnü. olabilirdi. Fakat melek tabiatı! bir 

35 lira ile tayin olunanlar 
kadın olan Bayan Sabiha, delinin bü
tUn fena muamelelerine, bUtun azap-

SUrmene müddeiumumiliğine Gere- lara sessizce sabrediyor, kocasmrn 
ze hakim muavini Mehmet Nuri, An- bir mUesseseye gönderilmesine razı ol 

kara icra memurluğuna o yer icra 
memuru Zeynelabidin, Derim sorgu 

hakimliğine o yer sorgu hakimi Ali 
Süreyya., Maraş müddeiumumt mua
vinliğine Niğde müddeiumumi muavi
ni Zeki Behçet, Siverek müddeiumu
miliğine Adıyaman sorgu hakimi İd
ris. Acıpayam müddeiumumiliğine 
Kuşadası sorgu hakimi Ahmet Şakak 
Ardıhan müddeiumumiliğine Sürme
ne hakim muavini Ömer Talat, Mi -
balçık mUddeiumumtliğine Ceyhan 
hakim muavini Remzi, Ka.diri müdde-

iumumiliğine Elbistan aza muavini 
Rasim, Helvas 11ulh hlkimliğine Urfa 
hlkim muavini İhsan, Samsun icra 
memurluğuna Samsun aza muavini 
Hacer, İstanbul mUddeiumuml. mua
vinliğine lstanbul aza muavini İhsan, 
!psala hakim muavinliğine o yer ırulh 
hakimi Feyzi Daniş, Ankara mUddei
umumt muavinliğne o yer mUddeumu
mi mauvini Mebrure, Burdur sulh hl
kimliğine o yer aza muavini Galip, 

Hatay Statüsü 
Hazır 

(Başı 1 incide) 
sadası,, adındaki gazetede, Sanoa.kta 
reemi dilin yalnız tilrkçe değil, ttlrk-
çe franaızca ve arapça olmaaı icap e
deceği ileri 11Urülmektedir. 

TAN: Vaktile prensip &nl8..f!D.• -
Bmda Hat.ayın resmi dilinin tUrkçe 
olması hakkında verilen karardan 
80nr&, ortaya atılan bu yeni fikir, 
garip, yersiz ve mlnasız bul un -
muştur. 

Türkler HakltınJa yine tak ibat! 

muyordu. 

Facia! •• 
Evde Aspasya isminde bir hizmet

çi var. Diln sabah sekizde kahvaltıyı 
ha.zırlıyor. Hüseyin, sakin bir tavırla 
yatağından kalkıyor ve kansına kah
valtı etmeyi teklif ediyor. Bayan Sa. 
biha biraz sonra yiyeceğini söylüyor. 
Sakin tavnna rağmen meğer Hüseyi
ne nöbet gelmiş. Birdenbire sinirlili
ği parlıyor, odadan çıkıyor. Son za -
ınanlarda gizlice tedarik ettiği taban 
cayı alıyor. Tekrar yatak odasına dö
nUyor. Birdenbire karısının üstüne 
ateŞ ediyor. Kurşun sağ meme altın
dan girmig, ciğerleri parçalamıştır. 
Kadın feryatlar içinde yere düşmU§, 
biraz 11onra ölmüştür. 

Karısının bu halini gören Hüseyin, 
gözleri dışarıya f ırlamı§ bir halde pen 
cereden kaçmıya çalışıyor, müvazene
sini kay~yor, 17, 18 metre yüksek
ten sokagın sert kaldırmlarma düşü
yor, kafatası parçalanıyor ve derhal 
25 senelik romanın sonu birkaç daki
ka içinde olmuş, bitmiştir. Evdeki hlz 
nıetçi tabancayı duyunca §a§ınyor. 
Apğı apartunanm kapısına doğru 
koşarak: 

"-Bey deli oldu. Kansını öldürdü. 
Katil var!,, Diye bağırıyor. 
Va~iyet Pangaıtı polis merkezine 

aksedıyor. Vaka yerine müddeiumu -
ıni muavini Sadun ve adli tıp doktoru 
Salih Haıun gelerek tahkikata el ko
yuyorlar. 

Bayan Sa.bihanın ailesi fertleri bl
rlbirlne ~k dUgkün bir ailedir. Uğra
dıkları facia pek tabit olarak derin 
bir matenı uyandırmıştır. Merhume· 
nin kardeşi Bay HüsnU Şevkiye ve 
damatları doktor Hüseyin Şevki, mu. 
h~di8 Iımet ve Şekibe ve ailelerine 
tazıyeleriınizi bildiririz. 

Mukaddema Gedikpaşada Gedikpa
şa caddesinde eski mükerrer yeni 
101 - 103 numaralı hanede mukim i
ken halen mahalli ikameti meçhul bu 
lunan Haralambosa 

lstanbul !kinci lcra memurluğun _ 
dan: 

Nikola veledi Kostantin lliyasko -
dan istikraz ettiğiniz 7500 liraya ala
caklı namına 6/8/928 tarihli ve 2011 
muamele numaralı bir kıta ipotek ae
nedile ipotek ettiğiniz Gedikpaşada. 

Gedikpaşa caddesinde eski 93 müker

rer yeni 101 - 103 numaralı bir bap 
haneni paraya çevrilmesi suretile ala
cağı bulunan 7500 liranın ma faiz ve 
mesarifi icraiye ve ücreti veki.let tah
sili hakkında alacaklmm rehinin para 
ya çevrilmes1 suretiyle yaptığı taakip 
üzerine namınıza tanzim kılınan ve 
rehinin paraya çevrilmesine mutedair 
olan ödeme emri ikametgihmızm meç 
huliyeti hasebiyle tebliğ edilemediğin 
den Istaıibul icra h.!kimliğinin 4/5/ 
937 tarihli kararlyle tebligatın ilanen 
icrasına karar verilmi§tir. 

Tarihi ilA.ndan itibaren 15 gün için 
de yukarıda yazılı borcun tamamına 
veya bir kısmına veyahut alacaklının 
takibat icrası hakkında bir itiraz var-

sa i§bU 15 gün içinde itirazınızı yazı 

ile veya §ifa.hen icra dairesine bildirip 
bedava makbuz alınanız lazımdır. Bor 
ca itiraz etmezseniz yine işbu 15 gü

nün mirurundan sonra 30 gün içinde 
borcun ödenmesi lazımdır. Aksi tak -
dirde cebri icra ile ipotekli gayri men
kul satılarak borcun ödeneceğini ma
lfununu.z olmak ve olbaptaki rehinin 
para.ya çevrilmesine mutedair ödeme 
emrinin tebliğ makamına kaim bulun
mak üzere keyfiyet illnen tebliğ olu-
nur. (32624) 

kilo yoğurt alınacaktır. ıe1' 
Evsaf ve §8.rtnamesi lstanbul 

11 
~ 

zmı A.mirllği satınalma konıisY0~~ 
Kor satmalma Komisyonunda go'

bilir. .~ 
2 - sut için muvakkat ıeıır 

90 lira ve yoğurt için 99 liradıt· ,Jİ. 
3 - sut ve yoğurt uıilI11l1' ;' 

26/Mayıs/ 937 Çarşamba güııil; 
16 da Çorluda Kor satmalD13 1t 
yonunda yapılacaktır. . 11• 

4 - Taliplerin kanunun ikıııcl .. ıt" 
·1e il" 

çUncU maddelerindeki belgeıerı iS~ 
likte mezknr gUn ve saatte k0~1~ 
na müracaatları. (2741) 

• • • til~ 

1 - Demirköy 1500 kilo sU 'I 
1000kilo yoğurdu, Vizenin ız500 
ispanak. ~ 

2 - lhalesi eksiltmenin 1~0 gUtl f 
didinde de istekli çıkmadıgındail 
zarlık suretile Vli,&le yapılaca~t 

3 - Süt ve yoğurdun tutaI1 . 1 
ra, ve ispanağm tutan da 688 urtı.ıı' 

4: - Süt ve yoğurdun il~ te~ ~ 
31 lira, ispanağm ilk teınınatl 
liradır. f._ 

5 - Her UçUnün ihalesi 21/14
9
-; 

937 Cuma günü saat 11 de yapıl9 

tır. et -pi 
6 - Şartnameler arzu edenl ,l 

gün Vizede Satınalma KonıisY~oıJ 
gösterilmektedir. ( . . . ,

Beher metresine biçilen ederi f 
ruş olan 125 bin metre kılıf1I1' ~) 
palı zarfla eksiltmeye konuıınuJ!l -" 
halesi l/Haziranı 937 Salı gtııı1~ 
15 tedlr. llk teminat 3750 ~ , 
Şartnamesi 250 kuruşa :M. :?-{. il. 
tmalma Komisyonundan alu:ı.ıt· t ~ 
meye girecekler kanuni teınııı; ~ 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Ull~~ P' 

delerinde yazılı belgelerle bit!1 det' İ 
lif mektuplarını ihale sas.tlll .,,ı. \ 
az bir saat evvel Ankarada )f. ıeıi
Satmalma Komisyonuna verırıecz1~ 

Kayıp: Tekaut maaşımın 8875 No. (695) 
lu cüzdanını tatbik mUhürümle bera
ber zayi ettiğimden hilkmU olmadığı 
ilfı.n olunur. Mülga Ziraat Nezareti 

mümeyyiıf mUtekaldi MUslim 

• • • eri ,, 
Beher metresine biçllen ed J 1' el 

kuruı olan yüz bin metre ıcı; !~ 
selik kumaş kapalı zarfla elt_5~ ~ 
konulmuıtur. !halesi 1;ııaı1 ~ 

Zayi makbuz Salı günü 1a.at 11 dedir .. nI< ~ ~./. 
Zonguldak Gümrüğünden 31/7/936 14950 lira.dır. Şartnamesı .!;0,,ı.ııı4t' 

tarih ve 385. 048/119 numaralı l nger- Dl- M.M.V. Satınalma Koını riJl ~" 
soll • Rand Kompanl'den aldığımız alımr. Eksiltmeye girecekle aJl11ııııP 
makbuzun 55 kuruşluk gümrUk ardi- nt teminat ve 2490 sayılı ;ı tıel~ 
ye ınakbuıunu kaybettik. Yenlsini çı- ve 3 Uncu maddelerinde Y ~Jll jll f 
kartacağız. Esklslnin hUkmU olmadı- lerle birlikte teklif mektupl~1 ~~ 
ğı ilan olunur. saatinden en az bir saat e1/'/ ıııı' -:O' 

Maden Köm·· ,.~ı · T A Ş da M. M. V. Veki.letit Satın)& (Z' 
ur ~ erı . • . . 1 . (696 

-------------- - rnııyonuna verme erı. 
• • • ~ f 

Kayıp: Almakta olduğum maUH ma 
aşıma ait tatbik mühürüınU kaybet -
tim. Yenisini yaptıracağımd&n bük -

mil yoktur. Tokadın Reşadiye kasa-
basından Ali Erdağ 

Halep, 13 (Hususi) - Sa.ncak mu
hafızlığına fevkal!de salA.hlyet veril 
miştir. Muhafız, Türk tebaala.n ve 
Türk tarattarlan hakkında takibat 
ve tahkikat yapılmasını emretmt,tir. 
Türk tebaıun, ikamet tezkereal ba.ha
nesile karakollara sUrUklendirllmek
tedir. Türk taraftarları için fi9ler ya 
pılmıştır. 

Eksiltme Temdidi 

Türk Hava Kurumu Genel 

Beher metresine biçllell e;.t~ 
kunıı olan on bin tane yilil ıııs"' 
kapalı zarfla eksiltmeye koııll bl ~ 
!halesi 2/Haziran/ 937 ar§a:., ~ 
eaat 11 dedir. Şartnameııi .4 ofl"~ f, 
M. M. V. Satmalma J{om11y 81'· ıf. 
alınır. Dk teminat 5250 Jlr9- tf'l' 
slltmeye girecekler karıunİ e S °İ 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ;e ?ıft11 
maddelerinde yazılı belgeler tifl~ ı 
teklif mektuplarını ihale ııııll 1'· -~ 
az bir saat evvel Anks.radll rıt'~ 
Satmalrna Komiısyonurıa ,,e (1fV° 

ın Merkezinden : 
ekall:~Urk Ku~u meydanmda yaptl.acak (49723) lira keşifli tesisatın 

Pazarte . e hiç bır istekli iştirlk etmediği iç>n münakasa 17 Mayıa 937 
l!!l saat on beşe kadar uzatılmıştır. (2659) (697 
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Vatandaş paxanL 
haci.ctı ~rneınek 
tam,~ 

EM .ıR E:MiR 
• 9 e T ~o.ş Bıço.ğA. kuUanma.k1a olur 

~ YQrlıTra B - hu yud4 °'a. 
~ ':~~==Ş===ı=ç~a~g~r r ~erak2nde 10 tan~si t~ kurustur. 
~ ~.~~ahla tl&ztiiam~ 

,~n?isarlar Umum Müdürlüğünden : 
llleın11r :~ ınUibakatmda açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla 
~~te Sirke ~aktır .. İmtihan lstanbulda 31-5.937 Pazartesi günü saat on 
"'<llla girnı c~ ~ İnhısarıar Memurin Kursu binasında yapılacaktır. lmti -

l - u:k ıateyenlerin aşağıdaki evsaf şeraiti haiz olmaları gerektir. 
2 - Ask al. ?;11amekteb tahsilini bitirmiş olmak. 
3 _ 21 erlıgıni "fili veya kısa hizmetli,. bitirmiş olmak 
4 - SıbhY&.,ından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 
5 - lli ~U olmak ve vazife ifası na mani bir takatsızlığı bulunmamak. 

llu beş lak sahibi olmak. . 
1 Inaddedeki şartlann muhakkak tevsiki gerektir. 

ı ~han mevzuu şunlardır: 
F'aiı, ~ko StoAB: ACladi mürekkebe, Taksimi gurema, Halita, Tenasüp, 

2 n • 

3:: ~SE: "Satıhlar, hacımlar,, 
4 - Ooc EBE: "Usulü defteri,, 
5 _ iU'rA~AFyA: "Umumi ve Türkiye,, 
~O'r: ~ET: "Orta tahsile göre,, 

!tı~b~1:ih~a girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı 
!tıUracaat e Uç adet fotoğrafla birlikte ldaremiz Memurin Şubesine 

:a _ lnı e~ıneii<lirler. 
llebi liaan tiha.n neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında ec
~ edil~~~ vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doğru cevap verenler 
~r. (2731) · 

Aı~~t~nbul ikinci icra memurluğundan: . ::l> Yern~~~unda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli 
edilen ıtı Uç ehli vukuf tarafından tamamına (1508) lira kıymet tak

~aı-şısı Ye . sırçarşısı Çelebi oğlu hoca Alaeddin mahallesinde eski Msn':' 

#,. ____ _ 
l,ürkiye ------· 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamızm bir senelik ihtiyacı olan 
500 - 600 ton çavdar sapı 31-5-937 tarihli pazartesi günü saat 15 de 
toptan veya 2.3 kaimede açık eksiltmeye konul&caktır. 

Taliple~n, şartnameyi görmek üzere, Bahçekapıda Birinci Vakıf 
Hanmdakı merkezimize müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMIS YONU iLANLARI 

Tahmin edilen bedeli 501 lira olan 11 kalem sebze 26 - 5 - 937 çarşamba 
günü saat 16 da Sahpazarmda Askeri Fabrikalar yollamasındaki satınal
ma komisyonunda açık eksiltmeye konacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatı olan 37 lira 57,5 ku. 
nışu Beyoğlu MalmüdürlüğUne yatırarak mezkur gUn ve saatte komisyon. 
da bulunmaları. (2636) 

Tahmin edilen bedeli 1600 lira •ola~ 16ooo kilo ekmek 26 - 5 - 937 çar
pmba glinü Salıpazarında Askeri Fabrikalar satmalma komisyonunda 
saat 14 de açık eksiltmeye konacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. isteklilerin muvakkat teminatı olan 120 lirayı Beyoğlu Mal. 
müdUrlUğüne yatırarak mezkfır gUn ve saatte komisyonda bulunmaları. 

(2638) 

• • • 
Tahmin edilen bedeli 1400 lira olan 40ÖO kilo sığlretl Askerl Fabrika

lar satmalma komisyonunca 26 Mayıs 937 çarşamba giinil saat 15 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnamesi her gün komisyon.da görülebi
lir. Isteklilerin muvakkat teminatı olan 105 lirayı Beyoğlu Malmüdürlü
ğüne yatırarak ma~buzunu ve 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 cü maddelarin. 
de yazılı vesaikle o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. (2637) . . .. 

100 Ton Mutahhar Avrupa f=!amuğu 
Tahmin edilen bedeli (55000) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yaz·lı 

malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satmalma komisyonunca 
21-5.937 Cuma günü saat 14 te pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname 
2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan ( 4000) lira ve 2490 numaralr kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesa.ikle mezklır gün ve saatte komisyona 
müracaatla.n. (2560) 

2 ~o. lu ~Aktariye caddesi 129 kütük 384 ada 84 parsel eski 32 yenı 
Bel bir tar ır taran 46. 47, 48 parsel bir tarafı 85 parsel bir tarafı 83 par 
dır. ıtısır afı Attariye sokağı ile mahdut dükkanın evsafı aşağıda yazılı
Oda Ve iki ç:rşısında zemini ahşap üzerinde asma kat. Kapsı demir bir 
!~ı gaYri odrurn vardır. Umum mesahası 28 m 2 dir. Evsafı yukarda 
""lllliştir ınenkuı tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vaze-

2&.~~~~~ k~ydında olduğu gibi açık arttırmaya konmuş olduğundan Nafıa Fen Okulu Satın alma 
~de birinci hıne rnUsadif (pazartesi) günü saat 14 ten 16 ya kadar dai- • Başkaıı }ıg"' ından·. 

Ko-
~etlbı, rı arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham- mısyon 
15 t~~5 

ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Yıldızda bulunan Nafıa Fen okulu ihtiyacı olan (505) metre ve 1590i5 
, ~ .ll:lliA" en 80n arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

8
aat 14 t ... n-1 et.ıe ternaıt. edilerek 13_7,..937 tarihine mlisadif (Sah) gllnU kuruş tahmin bedelli dahili elbiselik kumaşın şartnamesi mucibince ihalc-
111d " 6 ' si yapılmak üzere 24 • 5 • 937 pazartesi günü saat on beş e açık eksiltme. 

d a lrttıtnı ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma- ye konmuıtur. Dk teminat 11932 kuruştur. isteklilerin prtnameyi gör-
d~ saız, 228() ~bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takdir- mek üzere okulumuza gelmeleri ve ihale günU de teminatlarını yatırmış 
nır . .Arttırın o. 1~ kanun ahk8.m.ma tevfikan geri bırakılır. saıı. peşin-
b SPetfnde aya lştırak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 olarak ve belgeleri ile eksiltmenin yapılacağı Istanbul Erkek lisesi binası 
d~lltıınaı:y akça.si veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil yanında Yüksek Mektepler Mubasebeciliğine gelmeleri. (2625) __ _ 
t ıger alakaa 18.znndır. Haklan tapu sicili ile sabit olmıyan alacaklılarla -- - --- 1 
~ ve rn a.z:anın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile A "' 1 K • il"" 1 
~hıden~rü'e dair oıan iddialarını evrakı müspiteıerne birlikte nan Selimiye skerı Satına ma omısyonu an arr 
~ri llıırnd Ubaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirme
. delinin ır. A.ksi takdirde hakları Tapu sicili ile sabit olmıyanlar satış 

lifi PaylAa · t · · t . Ye ve d • .....,,ınasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergı. envınye, an-
~ ~eli 7.llftliye resminden mütevellit Belediye rüsurnu ve Vakıf icare-
tiı. Inuıayed · ta · · .. 

1 - Selimiyede tümen topçu ve piyade alayları ahırları önünde mü
terakim 15 ton gübre 21-5-19[>7 cuma günü saat 15 de açık arttırma 
yolu ile satılacaktır. 

• 2 - Gübrenin tahmini bedeli 30 lira 'Ve % 7,5 teminatı 2 lira 25 ku
ruştur. Bu teminat vaktinden evvel tümen muhasebe veznesine yatın -
lacaktır. 

b ,,e aittir. l) eden tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresı . v.ızı mu.şte 
<lren lıerk ~a fazla malumat almak isteyenler 3-6-937 tarihınden ıti

•artnarnesı esın görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttrrrna 
ııte"cı.ı.ı cee i~e 93.4/ 6698 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada 
~görebilecekleri ilan olunur. (2724) 

3 - Taliplerin ayni gün ve saatte Selimiye askerlik dairesinde toplanan 
askeri satınalma komisyonuna müracaat eylemeleri. ( 2511) 

........__ İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 
S~e=~=u~~ ....................... 1m 

ilinları 

~C§hur ve mahallesi Cadde veya sokağı Nr: sıCinai Muhammen 
kirası 

Cenberli 
~'beı-li ta, Mollafenari. Mahmudiye 7 Hane. 
>..."'Y'\'~ Mollafenari. ~yacı. 3-5 Hane. 
li' y, Defterdar. Akarçe,me. 1-1 Balçık tekkesinin sellmlık 
l1 atuı Al kısmı. 

ıltlı' tay. F · 1 Cami yeri ve bahçe. ~a Çarşı, h.__.iın evzıp&fL lb h' 
~ ~da.kiku~ P8.fa. Cami. ra ımpaşa camiyeri. 
b ~önu• ' avuzersinan. Arabameydanr. Papaszade "stmi mahalli 
~mı_. nde. d 5 İki oda. \.-""""lönu• Valdehanı için e. 
o.ı.e,...ııı.. nde. 17 18 İkı' oda. Ci '\;-Y M Valdehanı içinde. -

'baıi ' ercanağa.. Paatırmacıhanı. 20, 21. 33, 34 Dört oda. 
~lts~ıı.~~koz. İskele 7-9 Cami altında lki oda. 
ll alıçek~pı'd bahasanalemt Cami. 1-1 Ca.ıni içinde iki oda. 
1l alıçekapı ~ 4-cu Vakıf hanında zemin katında. • İç kısımda mağaza. 
alıçeka • obyar. Yenipostahane. 64 Dükkan. 

'l' pı, liobyar. Yenipostahane 62•44 Medhaı, dükkln ve Us -
alttak tünde oda. 

ale, Hocaııaınza, Sekercl 3, 5, 7 Odaları mUttemil iki 
~eıebıotlu dUkkln. 
~Çelebi Alaaddin. . Yenicami avlusunda 102/ 44 DUkki.n. 
~ıçelebi: Nevfidan camii altında 69·25 " 
c .. ~Çelebl Nevtidan camii altında. 71 " 
~l'da., Soğancılar 11 " 

t'şı'da.. Sipahiler' de. 22 " 
~lebı0 ~ B2-30 ,, 
Çaı-... glu AlA.add' Çadırcılar'da. O Erzak a b 

Lira K. 

25 
15 

2 
10 
10 
9 

50 
20 
15 75 
7 
2 

50 
90 

30 

45 
18 
16 
16 
16 

5 
5 
2 !l' ''i'<l. ın. Yenicami avlusunda. n an a1tmda anıa.. 

erkoa• K cll 'd DUkkA.n. 3,l50 
seneliği - 150 

' l.t da. ese er e. Gölsazlan. 
Uddett l 

~hr~nı· ~ar: Tesurnı tarihinden 928 - senesi Mayıs nihayetine kadar. 
~Üddet~n.ı tı unyusuf. Yeniçeşme. 36 Bostan. 55 

t\ \'1J.k8.rda ıcar: Teslimi tarihinden 936 - senesi Ağustos nihayetine kada!'. . 
l'a.~ 24.~azılı mahaller , kiraya verilmek üzere açrk arttırmaya çı1lanlmışhr. lsteklıler pey paralarile be

t kaıeıntn Yıs.937 Pazartesi günü saat 15-e kadar Çenberlitat'ta İstanbul Vakıflar BaşmUdUrlUğünde Aka -
e gelıneleri. (2723) 

KULAKLAR 

Güzel sesleri işittiği 

gibi, bazan parazitleri 

de alır. Her ses sizi 

oyalamasın. 

KREM PERTEV 
Hakkında dinlediği 

nlz ve duyduklamu 
zıa en bUyUk temına • 

tı, onun kararmayan 

parlaklığı ve hl.diseler 

kartısmda unutulma. 

Pil adıdır. 

Kocaeli icra dairesinden: Gölcük· 
te Afacan Hilseyinden temliken Ce • 
mal Kehya oğluna maa masraf 320 
lira borçlu Saraylı köYünde sakin i . 
ken halen ikametgahı meçhul bulu • 
nan Çerkez Osmanın kardeşi ve Nefi
se oğlu Çerkez Ibrahime tebliğ edil • 
mek üzere gönderilen ödeme emrini 
zahrına mübaşiri Cemil tarafından 
iklmetgahı meçhul olduğu ve bulun
madığı meşruhatı verilmiştir. 

Borçlunun tarihi ilndan itibaren bir 
ay zarfında daireye müracaatla bor -
cu.nu ödemesi ve bir itirazı varsa yap 
ması ve yahut beyanda bulunması ak
si takdirde icra ve iflas kanununun 76 
ncı maddesi mucibince hapisle tazyik 
edileceği gibi emvalinin de haczi cihe 
tine gidileceği ilan olunur. 

Liseler Satınalma Komisyonundan: 
Yiyeceğin cinsi Miktarı Beherinin nk teminat 

Kilo tahmin L. K. 
fiyatı 

Süt 39500 11 Kr. ) 372 75 
Kase yoğurdu 12500 adet 5 Kr. ) 

Silivri yoğurdu 30500 16 Kr. 366 

Kuru çalı fasulye 19700 12 ) 

Barbunya fasulye 8900 9 ) 
36~ 85 

Kmnızı mercimek 3150 12 ) 

Yeşil mercimek 3500 17 ) 

Nohut 6500 12 ) 

umurta 320000 adet 1,50 360 
• 

Odun gürgen 1050 Çeki 260 ) 253 50 
Odun meşe 250 Çeki 260 

Mangal kömürü 32000 Kilo 4 96 

Eksiltme gün ve 
aaati 

24.5.937 Pazar • 
tesi saat 11,30 da 

24.5.937 Pazar • 
tesi saat 10 da 

24.5.937 Pazar • 
tesi saat 16 da 

24.5.937 Pazar • 
tesi saat 10,30 

24.5.937 Pazar -
tesi saat 10,15 de 

24.5.937 Pazar • 
tesi saat 11 de 

Soğan 29500 3 ) 171 38 25.5.937 Salı sa -
Patates 42500 8 ) at 16 da 

Komisyonumuza bağlı pansiyonlu yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna 
kadar ihtiyaçları olan yukarda mikdar, muhammen bedeli, eksiltme gün 
ve saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacak açık eksiltmeye kon
muştur. 

Eksiltme Istanbul Kültür Direkt5rlUğU binası içinde toplanan komis
yonda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerde .yazılı kanun! vesikalardan başka ticaret oda
sının yeni yıl vesika ve teminat makbuzlaril~ birlikte belli saatte komis • 
yona gelmeleri. 

ilk teminatların belli gün ve saatlerden evvel liseler muhasebeciliği 
veznesine yatırmaları. 

Şartnameler komisyonda görülüp öğrenilir. (2611) 

lstanbul Jandarma Sat natma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi 

1958 Metre Silindirli kanaviçe 
178 ,, Kırmızı çuha 

49 ,, Mavi çuha 
70000 Adet Büyük mat düğme 

125000 ,, Orta mat düğme 
50000 ,, Küçük mat düğme 

620000 ,, Dört delikli çinko düğme 
50000 Çift Küçük kopça 
42000 ,, Büyük kopça 
25000 Adet Pantalon tokası 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

450 34 
427 20 
127 40 
525 00 
812 50 
175 00 
620 00 

42 50 
71 40 
40 00 

tık teminat 
Lira Ku. 

246 88 

1 - Jandarma Dikimevi için alınmasına lüzum görülen cinsi, miktarı, 
tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı "10,, 'kalem dikim malzemesi 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 24 Mayıs 937 pazartesi saat "llo de Gedikpaşadaki Jan. 
darma satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Isteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılr vesikalan 

ve ilk teminat makbuzlariyle komisyona müracaatları. (2621) 

Ankara Valiliğinden: 
Orman amcnejman grupu için alınacak veya yaptırılacak 84 parça 

koltuk ve sandalyanın isteklisi çıkmadığından eksiltmesi uzatılmıştır. 
Muhammen bedeli son piyasa fiyatına göre 4615 liradır. Şartnameler 
Ankara hal arkası Bolu Palas beşinci gruptan parasız alınabilir. Eksilt
me 17, 5

1 
1937 pazartesi gUnü saat on beşte ayni yerde UçilncU grup dai

resinde yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarfladır. Muvakkat teminat 345 
lira 13 kuruştur. Teklif mektuplan 2490 numaralı kanun ile bu işe ait 
şartnamelerde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat on dörde kadar 
üçüncU grup bqmühendisliğine ~erilmiş veya gönderilmiş olacaktır. 
Postada vaki gecikmeler kabul edılmez. (2449) 

DeYlef Oemlryollırt '' limınlart 1$1atme U. idaresi llinhn. 

Bilecik· deposuna bir sene zarfında vurud edecek tahminen 10000 ton 
maden kömürUnUn vagonlardan yere boşatılması ve yerden makine veı 

vagonlara yükletilmesi işi 25.5.937 tarihine müsadif salı glinU saat 15 de 
H. P&Ja gar binası dahilinde 1 ci işletme komisyonu tarafından eksilt • 
mesi yapılacaktır. 

Beher Ton kömUrUn tahliyesi için 7 K. ve tahmil için de 11 K. muham
men bedel konmuştur. 

isteklilerin 135 lira muvakkat teminat ile ]sanunun tayin ettiği vesika. 
la., resmt gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 No. lu nlishasında intişar et· 
miş olan talimatname dairesinde alınlll1' vesika ve tekliflerin ayni gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

Bu işe a.id şartnameler Eskişehir depo şefi ile Haydarpaşada 1 ci Işlet-
me komisyonu tarafından para.sız olarak verilir. (2442) 

• • • 
Eskişehir gannda ticarl eşya ambar müştemilatından 3 No. lu kapalı 

ahşap bölme bir sene müddetle ve açık artırma ile kiraya verilecektir. 
Tahmin edilen senelik icar bedeli 150 liradır. Arttırma 25-5-937 tarlı 11 
Salı günü saat 15 de Haydnrpaşa işletme müdürlüğü binasında, işletme 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelin % 7,5 nisbe
tindeki 11,25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzlarlle tayin edilen gün 
ve saatte komisyonda hazır bulunmalan. (2493) 

• • • 
Muhammen bedeli (42000) lira olan 100 ton Ustupü 24-5-1937 pazar

tesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5.936 gUn ve 3297 No. lu nüs
hasında intişar etmiş ~lan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (210) kuruşa Ankara, lzmir, Haydarpaşa, Adana vezne-
lerinde ıuttılmaktadır. (2529) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umuınt Neşriyatı İdare F.deıı: S. SALİ)I 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN mr.tbaası 



== 12 ~AN =============== 14. 5. 937 ~ 
lstanbulun şimdiye kadar eşini görmediği en zarif 
ve modern mobilye kumaşlarını, dıvar kağıdlarını, 
en nefiş tülleri, büyük bir zevkle intihap edilmiş 
vazo, bib!o ve antikaları, tabloları gravürleri aba
jurları,yastıkları, hülasa dahili tezyinataait her şeyi 

Bugün Açılan 

• 

.. 

Mağazasında bu:abireceksiniz! 
BevoAlu ist~ kla~ Caddesi No. 353 

s-ADEMI IKTRIDAR 
ve BELGEVŞEKLiGinE KARŞI 

• 

Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Honnobin Galata lıtanbul .. 

Sıhhatınızı muhafaza etmek 
ve Genç kalmak için .her 

sabah Havagazı Şof~aen 

ile bir Duş .ahnız. 

• 

UAVA6AII SOF &Eni 


