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INONU • EDEN 
DUN YAPILDI 

lngiltere imparatorluk. 
Konferansı Açddı, Kral 
Büyük Bir Ziyafet Verdi 

Londra, 14 (TAN) -Taç giyme mera simi münuebetile buraya gelmit bulu
nan ecnebi diplomatlar arasında bugün mühim siyasi temaslar yapıldı. Türkiye 
Bqvekili İNDet laönü, Hariciye Nezaretinde Mister Eden'le görüttü. Siyasi ma
hafilin kanaatine göre, bu mülakatta iki memleketi ali.kadar eden meseleler ko
nutulmuttur. Lehistan Dıt Bakanı Bay Beck, Fransa, Macaristan ve Finlandiya 
Hariciye Nazırları ile mülakatlar yaptı. 

B. Eden, Almanya Sefaretanesinde M arefa) Yon Blomberı ve diğer Alman 
murahhulan ile öğle yemeği yedi. Von Blomberg, öğleden sonra Maliye Baka
nı Chamberlain ile bir mülakat yaptı. Avusturya Hariciye Nazırı, gelecek salı 
veya çarf&lllba günü Londradan Pariıe gidecektir. Yugoslavya Kral Naibi Prem 
Pol de dönüt esnasında Pariste bir müdd et kalacak ve Cümhurreisi taraf mdan 
kabul edilecektir. 

MULAKATI 
1 Dün Mecliste söz :i~~~ek~ller 1 

8. Şükrü Kaya B. Celal Bayar 
• 

Ankara, 14 (TAN muhabirinden) - Busünkü Kamutay top. 
lantısında Ziraat Bankası ILanunu projesi ıörütülürken birçok 
hatipler ıöz aldılar. Bankanın Kazanç, Bina ve Arazi Vergilerin
clen muaf tutulup tutulmıyacap me.eleai f>azı mGnaJcqalara :rol 
açtı. Bu arada Dahiliye ve lktıaat Vekilleri l6s alarak be"•* 
bulundular. 
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1 Şirketi, V r9i • 
rı EKORASYON le Son Kanh 

Yolcunun 
Kazadan 

Haberi Yok 
Facianm 
Gömülen 

Kurbanları 

ı Kaçakçıhgı da Yapm 
1 . 

• 

' Dün Beyoğlunda yeni bir mağ~ açıldı. Bu, oir ıuağnza değil, meml~ 
kete dekorasyon zevkini okmnk l tlyen bir mües esedir. Bu müessesenin 
başında evlerlmlzln f~lnl ~vkle döşemek san'atmı herkesten ili bilen Sa
lfıhaddin Refik vardır. 

}.,"\in dekorasyonu bugün bir san at olmuştur. Mobllyenln şekli, rengi, 
ışık tertibatı, du\"arlo.nn boyası e\in mevkiine, odanın kullamlışma, duyu. 
lan ihtiyaca cevap verecek mahlyetteolmak lftmndır. işte bu müessese, e. 
limizin kapı ındnn en Ucra köşesine kadar her tarafını zevkle ve konforla 
döşemek zevkini yayacaktır. Dün bu mU eseli ziyaret edenler, gördükle
ri eşyadaki ince ze\·ke ha.yran olmu!Jlardır. 

• 

Evvelki gece, saat 3 ıulannda 2686 ' 
numarali otomobil, Ortaköy Şifa Yur
du duvarına çarparak parçalanmış, 
şoför arabayı ve yolcuları bırakarak 
kaçmıştır. lşin garibi şudur: 

Hadise yerine gelen polisler, oto· 
B.obilin içinde bir adamın uyuduğunu 
görmüşler ve kendisini sorguya çek. 
mişlerdir. isminin Mehmet Ali olduğu 
anlaşılan bu yolcu, otomobile Bebek
ten bindiğini, fakat kazadan haberi 
olmadığını ve hiçbir şey duymadığını 
s6ylemiştir .. Biraz sonra Nesim adın· 
da birisi de Ortaköy merkezine mü
racaat ederek bindikleri otomobilin 
duvara çarparak yaralandığını, ve §O

förün kaçtığını haber vennlştir. Şo
för aranmaktadır. 

Valimizin Kızı 
Nişanlandı . 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddın 
Ustündağ'm km Bayan Gülseren'le 
Emekli General Cevadın oğlu ve Vi -
yana sefareti ikinci katibi B. Nuret
tin nişanlanmışlardır. lkl gencin dü
ğünleri, ay sonuna doğru şehrimizde 
yapılacaktrr . 

Yeni nişanlılan tebrik eder, saa
detler dileriz. 

:-:-ı Sirketten 40 s·n 

Bayan Sabihanın katili B. Hüıeyinin birkaç 
aene evvel birarada çekilmiş reıimleri 

1 

Lira İsteniyor 
Maliye müteha111sı M. Muller, uzun zaman-

. danberi Elektrik ve Havagazi Şirketleri hak· 
kındaki bir kaçakçılık ihbarının tahkikile ınef" 
gul bulunuyordu. M. Muller, tahkikatını bitir• 
mit ve raporlarını da Defterdarlığa vermiştir. 
Öğrendiğimize göre ihbarın mahiyeti şudur: 

Elektrik ve havagazi şirketleri ötedenberi bütlitı 
memurlarına çok ucuz fiyatla elektrik ve hava.gazi 
verirmiş. Halka evvelce elektrik 17 kuruşa verilirken 
memurlarından (4) kuruştan para alırmış. Vergi 
kanunlarına göre, her müessese ve ticaretane memur 
ve müstahdemlerine verdiği ikramiyeler gibi para 
ve o mahiyetteki ayniyatrı da birer bordro ile ali• 
kwar mal dairelerine bildirmeleri icap etmektedir. 

Vergi kanunları bu .şekildeki tenzilatı da para gi· 
bi kabul ettiği için memurlardan ve müstahdemler• 
den kesilmesi llzım gelen bUtUn vergilerin de bun • 
!ardan alınması lazımdır. Halbuki elektrik ve hava • 
gazi şirketleri şimdiye kadar memurlarına parasıı 
ve yahut aşağı fi~tla verdiği elektrik cereyanı ve 
havagazi için mal dairelerine beyanname vermeı:ni.f 
ve bu suretle de senelerdenber• vergisini ödeme • 

\ miştir. 

ymakamv 
pçular Ar 

Tayinler Y 

e 
sında 

ıldı 
:Ankara, 14 (TAN muhabirinden) - Kaymakamlarla mektup

çular arasındaki tayin ve nakiller tunlardır: 

Bir Mevkuf, Üsküdar 

Tevkifanesinden 

Kaçarken Tutuldu 
Evvelki geoe Usküdar tevkifan& 

sinden kaçmak teşebbüsünde bulunan 

Facia Kurbanları 
Dün Gömüldü 

Havagazi Şirketine vergi 
kesiliyor 

Defterdarlık, vergi tarhedebilınek 
için §irketten §imdiye kadar memur· 
larına kaç kuruşluk elektrik ve hava. 
gazi verdiğini sormuştur. Şirket, me
murlarının evine saat koymadığı içi.il 
ne kadar elektrik ve havagazi sarfet· 
tiğini tespit edemediğini bildirmiştir• 
M. Muller, bundan sonra tetkikata 
başlamış ve şirketin 1930 yılmd8l1 
1934 yılma kadar memurlarına 

(36440) liralık elektrik cereyam ver
diği neticesine varmış ve bu esas il. 
zerinden de şirkete <J:~ bin liralık 
vergi kesilmiştir. Havagıki Uzerinj~ 

Kaymakamlar bir mevkuf yakalanmıştır. Hadisenin Kocası Hüseyin tarafından bir sinir buhranı esnasında tabanca 
tafsilatı şudur: 

Bozcaadaya lzineden Salahattin, lzineye Babaeskiden Saracet. 

tin, Babaeskiye Bozcaadadan Han, Demir:köye Gölçaydan Nihat, 
ile öldürülen Bayan Sabihanın cenaze eöreni, dün aile dostların-Yangm çıkarmak suçundan 25 sene 

hapse mahküm edilmiş olan Safran- dan pek çokları hazır olduğu halde yapılmış ve merhume F eriköy 
Dadaya Demirköyden Sırrı, Karabu
runa Bergamadan Kamil, Bergama -
ya Karabw-undan Vasfi, Mecitözüne 
Sungurludan Kazım, Sungurluya SUr 
meneden Recep, Sürmeneye Ankara· 
dan Cahit, Sairnbeyliye Hekimhan -
dan Hüsnü, GölcUğe Marmaristen 
Rıza, Çubuğa Baladan Nebil, Kağız· 
mana Rize mektupçusu Kfı.nl, Iğdıra 
Kağızmandan thsa;n, Balaya Orköy -
den Mahir, Gerzeye Tuzlukçu nahiye 
si müdürü Baki. Eğirdire Ankara ma 
iyet memuru örfi, Marmarise Burno 
vo nahiye müdUrü Şefik tayin edil • 
mişlerdir. 

M ektupcular arsıncla 
Yozgattan Avni tzmire, Seferiden 

Rüat Yozgada, Siirtten Kazım Sino
ba, Aydından Agah Seyhana, Ağrı • 
dan Şeref Hakkariye, Ordudan mem 
duh GUmUşhaneye naklen tayin edil
mişlerdir. 

Malkara kayma.kamı Nazmı Trak
ya umumi müfettişliği yazı işleri mil 
dUrlüğUne tayin olunmuştur. Malaz
kert kaymakamı Sıtkı da görUlen IU
zum Uzerine vekalet emrine alınmış
tır. 

Gümrük ve lnhiıarlar memurları 
araıında 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden)
GUınrUk ve İnhisarlar Vekaleti me
murlan arasında tayin, terfi ve talı • 
villeri ihtiva eden kararnameyi bildi
riyorum: 

bolulu İzzet oğlu Emln, 3-4 gün ev - mezarlığına gömülmüttür. mum müdürlük zatişleri memurların 
dan Tevfik terfian İzmir ithalat güm 
rüğU memurluğuna, Ayvaİık vezneda 
n İrfan terfian Birecik muayene me
murluğuna, Elaziz muayene memu • 
ru Hulüsi terfian Samsun a.nbar me
murluğuna, lzmir maliye müdUrlU
ğU mümeyyizi Mehmet Ali memur 
şefliğine. İzmir başmüdürlük katibi 
Naim terfian. Ayvalık anbar memur
luğuna., Açıkta memurlardan Hilmi 
İzmir ithalat gümrüğU muayene me
murluğuna, Fatsa idare memuru Şef 
kati Van memurluğuna, Bandırma 
muayene memurluğundan açıkta Re
şat Hopa muayene memurluğuna, Ça 
nakkale muhasebe memuru Bekir Sıt 
kı terfian Elaziz muayene memurlu
ğuna, Karstan Mitat terfian anbar 
memurluğuna, Ünyeden Hikmet ter
fian Trabzon ithalat giimrUğU mu -
ayene memurluğuna. Derince ithalat 
memurluğundan açıkta Yakup Van 
memurluğuna, İzmit ithalat gümrü
ğü memurlarından Ali Rıza bir derece 
terfi ederek İzmit memurluğuna, 
Zonguldak muhasebe memuru Bur
hanettin Çanakkale memurluğuna, 
Bandırma manifesto memurluğundan 
açıkta Yusuf Çanakkale memurluğu 
na, Antalya memuru HUsnU Cezire 
muhasebe memurluğuna, İzmir it -
balat giimrUğü manifesto memuru 
Ali Trabzon ithalat giimrüğU mani
festo memurluğuna tayin edilmişler· 
dir. 

vel yattığı koğuşta kumar oynarken Pencereden düşerek ölen Hüseyin bir gün evvel morga kaldırıl
yakalanmıştır. Emin, derhal 'bapisa- mı,, :Onra gömülmüftür. Bayan Sabihanın cenazesi, damatlann
ne nltındnki hUcrelerden birine konul. 
muştur. Iri VUcuUu ve çok kuvveüı dan n~y-~e1tlbtn AtU<araaan geımesı ıçın aune oınııuımıfua. 

Gemi Enkazı, Boğaza 

Gittikçe Yaklaşıyor 
Dün limanımızdan Köstenceye gi-

olan mevkuf, bu ayn hücrede kaçma· A.cıll/ı bir romanın aon satrrlan \--
yı tasarlamış ve kapıyı. omuzııyarak eenazede butunan1arda, ç~k acıklı _ Yeni Kömür -
asma kilidi yerinden sökmüşttir. O- bir romanın son satırlarını okuyan 
radan tevkifanenin bahçesine çıkan bir ~~an hissi v~ı. Hakiki hayat~~ Depolan 2 Milyon 
Emin, bir kenara gizlenmiş, jandar- çizdıgı. hazırladıgı, sonunu kanla, o-
malan takip etmiş, alçak bir duvarın ıumıe bitirdiği bir roman... Liraya Mal Olacak 
üzerinden tevkifane civarındaki bir Aileyi tanıyanlar, çiçekler arasın.. 
sokağa atlamıştır. daki tabutun karşısında eski gün • 

GUrültüyü işiten iki jandarma., si- lerin ha~r~rın~ t~~rar ediyorl~r~: 
l!hlarını kaçmakta olan Eminin üz~ Zengin bır aılenın 1:~nalarla yetıştir· 
rine çevirmişler ve "Dur!" emrini ver- dlği, okuttuğu çok. guzel kız ... Birçok. 
mişlerdir. Emin kaçamıyacağmı an- lan evlenmiye tal1p oluyorlar. Niha
laymca durmuş. teslim olmuştur. Ya. yet Ratıp Paşanın oğlu, çiftlik s~hi -
pılan tahkikat esnasında Emln gunla· bi Bay Mustafa Mahmutıa evlenıyor. 
n söylemiştir: Uç ıazı oluyor. 
"- Ayn hücreye atıldığıma çok Çok genç ~aşta k~cası ölüyor. Ha:ı' 
Ute · ld Be 'k+aa+a oturan ve yabancı ışgallerı ortasında aile m essır o um. şı ~.... . lı B · kimsesız ka yor. ayan Sabıhanın 

kanmı görmiye gidiyordum." 

19 MAYIS 

BAYRAMI 

kar§ısma b~cerikli bir iş adamı sıfa
tiyle :auseyın çıkıyor. Zengin bir a.. 
damın yanında kliçük yaştanbcri bü
yUtUlınÜŞ, nihayet ağalık, kahyalık 
mevkiine çıkmış, tahsilsiz bir adam ... 
Ailenin sahipsiz emlak işleriyle meş· 

19 Mayıs ldman ve Gençlik bayra- gul olmak, .he~ ~eyi düzeltmek içi~ 
mı için bütün hazırlıklar bitirilmiş- koca diye aıle ıçıne kabul edilmeyı 

tir. Bayrama ait nrogram alakadar
lı.ra verilmiştir. 

ldman ve Gençlik bayramlarının L 
yi idare edilmesi alakadar ilçebaylara 
bırakılmıştır. Halkevlerinin yapacak
ları tezahürat ta Hıı.lkevleri başkan-

lan tarafından idare edilecektir. 
ldman şenliklerinin intizamla ya

pılabilmesi için Maarif idaresi gayret. 
le çalışıyor. Şenliğin son provaları 

teklif ediyor. 
zavallı anne, kendini bekliyen aki

beti ta.hmin ediyor. Tereddütler ge. 
çiriyor. Faka~ düşman bir alem orta· 
sında kimsesız kalmak felaketi ira· 
desini kırıyor. Kendi seviyesinde ol
mıyan Hüseyin ile hayatını birleştiri. 

yor. 
ondan sonra azaplarla dolu uzun 

K ömür depol~~. in
faatına aıt uç a

vanpro jenin türkçeye ter
cümeıi bitirilmif, üz.erin
de tetkiklere baılanmıf-
tır. 

Bu projelere göre, de-
poların etrafı tamamen a
çılacak, evler kaldırıla- 1 

caktır. Depolar, büyük 
paviyonlar şeklinde yapı
lacaktır. Her cinı kömür 
için bölmeleri olacaktır. 
Kömür, arka depolardan 
ön depolara havai vinç
lerle taşınacaktır. Bu vinç- , 
ler, ayai zamanda yükle
me ve boşaltma iflerinde 
de kullanılacaktır. 

den lngiliz bandıralı Pegasos vapuru, 
Deniz Ticaret Direktörlüğüne bir teL bugün ve pazartesi '{linü yapılacak -

seneler başlıyor ... Evvelki gün koca
sının bir kurşuniyle hayatı sonuna 
gelen zavallı sessiz, rakik kalpli ka· 
cıın. senelerce kimseye şikayet etme
den bayatın yUklinü çekiyor. 

Depoların üstleri açık, 
fakat etrafı kapalı ola
cak, deniz kenannda 600 
metre u:z.unluğuncla nhtım 
yapılacaktır. Kömür de
polarının 1,5 - 2 milyon 
liraya yapılabileceği tah
min edilmiştir. Eıcq pro·
jeler tamamlandıktan aon
ra infaata başlanacaktır. siz göndermiştir. Bu telsize göre, ev

velki gün Karadenizde görülen geml 
enkazı, Boğaza doğru yaklaşmakta.· 

dır. Enkazın bir kazaya meydan ver
memesi için esaslı tedbirler alınacak, 

bugün bir romörkör gönderilcektir. 

tır. 

SABAHA · KARŞI 

ZURNA ÇALMIŞLAR 

son senelerde yUk artıyor. HUseyin 
tzmirden bütün bUtUne buraya gel. 
dikten ve ailesi içine kanştıktan baş
ka içkiyi artınyor. Sinirleri de bo· 
zuluyor. Şuurunu bUsbütUn kaybede

Zurnacı Ethemle arkwaşları Saba- cek bir hale gelmemekle beraber ka. 

1
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şirket hesabına da 35 bin liralık ver 
gi tarhedileceği ıannedilmektedir. "r1 

Defterdarlık, şirkete müracaat ede
rek etektrik cereyanı için tarhettiğl 
36440 lirayı istemiştir. Şirket, buna 
itiraz ettiği için dosya, itirazları tct.. 
kik komisyonuna gönderilmiştir. f!Et• 
vagazi sarfiyatı için tarhedtıecek ver
gi de şu gUnlerde şirkete bildirilecek. 
tir. 

Bu da bir ba,kaıı · . 
Nafıa Vekaleti müfettişleri, elek• 

trik şirketinin bir kaçakçılığını dah• 
meydana çıkarmışlardır. Evvelce Sat 
gazal şirketi için gümrüksüz olarak 
getirilen birçok malzemenin giimrliğil 
verilmeden müşterilere satıldığı anla
şılmıştır. Bu kaçakçılık hadisesi de 
ihtisas mahkemesinde devam edetl 
diğer kaçak~lık davasivle birleştirl• 
lecektir. _... ~ 
~ ............. ..--.... 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Köy mekteplerinde bugünden ıtt. 
haren derslere nihayet verU& 

cektlr. 

• 
D ünden itibaren üniversite .. "'ü 

hancı diller mektebinde soıl 
imtihanlara ba.,ıamlmıştır. tık ota.rıJ' 
Almanca dersinden imtlhan yapıltJll~ 
tır. 

• 
M ecidiye köyü halkr, tram~11rı:. 

köylerine kadar uzatııına:ı 
için bir mazbata yaparak ata.knd&I' 
makamlara. vermişlerdir. 

Bugünkü hava: AÇIK 

MERKEZDE: Ankara giimrüğUn -
den Hayri muhasebe mtidürlUğü me
murluğuna, Bürhan terfian ekono -
mile işleri memurluğuna. Levazımdan 
Fevzi Zatişleri memurluğuna, Zatiş -
lerlnden Asaf muhasebe memurluğu 
na, muhafaza kumandanlığından 

Mehmet Ankara giimrüğUne, lstan -
bul başmUdUrlUğünden Niyazi tet -
kik müdürlüğü memurluğuna tayin 
edilmişler ve Ankara giimrüğü me -
murlarından Ratıp, İsmail Hakkı, mu 
hasebcden Alaaddin, Abdülaziz, Hü
ııameddin, tetkik müdUrlUğUnden Ni
hat. levazımdan Kemal birer derece 
terfi ettirilmişlerdir. 
TAŞRADA: Ereğli merkez memu

ru L\ıtfi terfian Çanakkale başmUdlir 
lUğü memurluğuna, Giresun mesul 
muhasibi Emin terfian Kilis muhasibi 
meıs'ullüğüne, Tekirdağ muayene me 
muru Hüdai terfian Muratlı muaye
ne memurluğuna, Birecik muayene 
memurluğundan açıkta HUsnU Nu -
Baybin muayene memurluğuna, u -

Halin Yeni Paviyonu 

48350 Liraya Çıkacak 
Sebze haline ilave edilecek yeni 

paviyonun inşası 48350 liraya c;ıka· 
caktır. Yeni paviyonun küşat resmi 
Cümhurivet bayramında yapılacak-

tır. 

hattin, Ekrem ve Nazmi, evvelki ge- sırga halinde hiddetleri ve şiddet!eri 
ce saat üçe kadar bir meyhanede ra. ile evi bir cehenneme çeviriyor. Bu· 
kı içmişler, sonra bir otomobile at. na rağmen Bayan Sabiha kocasının, 
lıyarak Beyazıda gelmişlerdir. Bu tedavi için bir akıl hastanesine kapan 
dört arkadaş, mahalle arasmdan ge- masına razı olmuyor. YükUnü son da
çerken zurnayı öttürerek yüksek ses- kikaya kadar EyUp sabriyle taşıyor. 
le şarkı söylemiye başladıkları için Nihayet bir sabah, uykudan uyanır
polis taraflndan yakalanmış."ar ve ken birdenbire gelen kurşun, sonra 
meşhut suçlar müddeiumumiliğine pencereden bir dUşllş, bu hakikt ro. 
verilml§lerdir. ma.nm zulmeden ve zulüm gören 

DUn dunışmalan yapılan suçlula· iki kahramanını birden ortadan kal
rm hepsi, birer lira hafif para cezası- dJnYor ve rotnanı acıklx ve kanlı bir 

Yeşilköy meteoroloji ~ta!yonun -
dan alınan malO.mata gore, yurdu -
muzun cenup doğusu mıntakMının 
kısmen kapalı, diğer mıntakalann az 
bulutlu orta Anadolunun mevkii ya
ğışlı ol:rıası. rUzgarların umumiyetı.e 
şimal istikametinden orta kuvvette 
esmesi muhtemeldir. 

5 inci ay GUn: 31 Hızır: ıo 
Arabi 1356 Rumi 1353 
Rebiülevvel: 4 Mayıs: 2 
Güneş: 4,43 - öğle: 12,10 
Ikindi: 16,07 - Akşam: 19.18 
Yatsı: 21,08 - lmsak: 2.39 

ıo Bu bina açıldıktan sonra §imdiki 
binada. yalnız meyva, yenisinde de 
yalnız sebze üzerine iş görülecektir. na mahkfun edildiler. surette bitiriyor. 

OO'NKO HAVA milimetre, hararet en ~ 28, en e.ı 

Dün saat 19 da. hava tazyiki 762,6 santigrat olarak kaydedilmiştir. 
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Fransız Gazetelerine Göre: 

ltalya, İ.ondra ve 
Parisi Kızdırmak· 

tan Çekiniyor 
bu!::· 14 (TAN) - İtalyan matbuah Kont Ciano'nun dünkü 
•ihaet~ t&hlil etmektediT. Corriera della Sera, nutkun İtalyan 
t..lcdir •ne doı~ ~~ dütman olanların bu ıiyueti tam ve dosdoğru 
Bu l&z ebnelerı ıçın lazım olan bütün unsurları verdiğini ıöylüyor. 
~tı . ett'eye göre, İtalya imparatorluğunu inkitaf ettirmek için 
~or 

V t ----=-·------· Halbuki Ingilterede, Ingiliz - !tal. a a nAı·O u·· rzu·· yan uzlaşın.asma muhalif kuvvetler 
bulunduğu anlaşılıyor. Roma - Berlin 

~ Üçüncü Defa Evlenen 
Me,lıur ıinema yıldızı Gla

İlyı Cooper üçüncü dela ev

lendi. Ve bir lngiliz alrtörü o

lan Plıilip Meriı>ale'e vardı. 

Nikah, Şikagoda kıyılmı,hr. 

Daha ıonra kan koca doıtla

nna bir kokteyl ziyaleti ver· 

miıler ve ak,amüıtü ilriıi de 

çevirmekte olduklan bir lilm

Je çalıfmı,lardır. Aktör Meri-

1 

ı 

vale elli YQfında, Gladyı Coo· ı 

~~:.~:=~~."~ 1 
I
• h mihveri sağlam ve müessirdir. Fran. 

t·ı ı a"' f sanın, emniyeti bakımından endişesi 1 ve lngilterenin müzaheretlerini kay-s. d d betmekten korkması İtalyan impara-

.J.d 1 et 1 e n d i :'.uğunu tAııımaaına mini olmakta-

HABERLER 

KOÇOK HARiCİ 

'lata.::1'· 14 (TAN Muhabirinden)- Jurnale D'lt&lya dUn "Büyük Bri
daki ilı ~Ukfunetile DürzUler: arasın. tanyanm ltalyaya karşı bir şeyler ha-
SU\>ey~il~ büyümüştür. Dürzüler , zırlamakta olduğunu" yazıyor ve mak 1• t.alya ile Çekoslovakya._ 
lll~er hUkfunet konağına ateş et_ sadın Berlin • Roma mihverini kır- rasmda bir hava mua. 
,~e ~ atmışlardır. Memurlar mak ve iki devleti biribirinden tecrit hedesi imzalanmıştır. 

/( ır. 'Yaralananlar olmuştur. etmek olduğunu ilave ediyor. • 

tont :nt dö Martel geliyor Franıız gazeteleri rKUıl y ugoslavyanm Ankara 

lspanyo~ Sularında 
Bir. lngiliz Muhribi 

Bombalandı 
tkapreeu ö p"lııf.a:te1 Pazar günü Toros karfıladı? Orta Elçlsl B. Bran.ko 
lılel'danııebe 8lise gidecektir. Cemil Kont Ciano'nun nutku Pariste ümit Viyana Orta Elçiliğine tayin Londra, 14 (TAN) - Bombalanan Hunter muhribi, lngiltere

nin en modern harp gemilerinden biridir. Ve geçen aene denize in

dirilmittir. 1340 tonilitoluktur. 34,000 beygir kuvvetinde tur
binleri vardır. 

~lliYor. rabe.r götüreceği söy - verici bir mahiyette sayılıyor ve va- edllmittlr. 
ziyetfn tenvir edilebileceği söyleni- • • 

~ Bir firari tutuldu 
den ~en~ Osmaniye bapisanesın
'arı, <:enu dort adam katili Uzun Ha 
bıe netice: hududu yanında müsade
tır. Üzeri lnde ölü olarak yakalanmış 
~Ulcuıaru tıde Suriye hilkflmeti ve ça. 
'lrıektupıa e Yaptığı muhaberelere ait 
'\'raıa .A~ bulunmuştur. Tah lcikat 

aya gelmi3tir. 

Dik~!_ri~ayı Faıist 
hl catorıuğüne Çevir-

:.!!stiyen Milyarder! 
~ .Abıerfkgton ~~(TAN) - Berlinde 
tuPta heYe a se.fırı gönderdiği bir mek 
'lrıUJtUr. B can Verici ifşaatta bulun • 
lı~rnnı ~mektupta Amerika ayan 
tak rsıahata ksek mahkemede yapıla
:ıl.lnduğu mtızaheret etmiye davet 
en birini ve Amerika milyarderlerin 

ll_ıek teşeh~u.A~erikayı faşistleştir • 
~ınelttedi SUne kalkıştığı haber ve 
tôrıutün r. ~merikayı f~ist dikta -
«eriıı ki~ Çevtnnek istiyen bu milyar 
!tır,tn. .Ay olduğu henüz anlaşılma • 
lir Ve~nd~ Nye bugün bir tak -
111.ln iftas ınıiyarderin kim olduğu -
)e tnıiste. k" h .. encunı . mış ve ta rır arıcı-

enıne gönderilmiştir. 

Diik dö Vindsor'un 
•~ıenme Tarihi 

'l'oure 
'etecuer~ 14 CA.A.) - B. Rogers, ga-
&or·~ iıdi~Yana~~a. Dük de .Wind
~ \> aç tarihını ve yenni Pa-
"llli e:va eaı gU \\r 'ôyienıı ı nü haber verece-

'"'''-indaor ~~;u d" ""qlnı zi . , . un Londralı bir 
Yaretını kabul etmiştir. 

4ta+::--- -
urkle Romanya 

) 1( 
:\tt rab Arasında 

tiı.ı. kara., 14 (A 
~l ba. .A.) - Romanya Is-
~~hu~mı mUnasebetiyle, Reisi
''- tlci ~ __ Uz tarafından Majeste 
~ ''tll'Ol'a k' 8elen çe ılen tebrik telgrafı 

cevabm s . Af • ureti aşağıdadır: 
Q/eıte ikinci /(.arol 
.Roınanya /(.ralı 

ll..~ya . Bükref 
~~le ?da. nııın _bayramı münase. 
" (ıeliını Jest.elenne en samimi teb
~ ltı_Uttefi~e lahsi saadetleriyle dost 
~b:t olan Romanya milletinin refa-

b:tıekle hararetıi temennilerimi 
balıtiyanın. 

,,, "-· Atatürlr 
~ernaı Atatürlr 

'l«tııı ba. Ankara 
't~aon:ıaıı~ münasebetiyle bana 
~~ doı:a olan hararetli temen. 
~ oıarJ'1 ebe1;1ruılarına çok 

tegekkür ederim. 

K.arol 

yor. Sağcılar nutku iyi karşılamışlar. •1rli.nda Parllmentosu ye. 
dır. Sollar ise nutku Italyan diplo- nl KaAunu Esasiyi tas-
masisinin yeni bir manevrası sayıyor dik etınl§tlr. Muhrip, aldığı yaraların teıi-
ve mütalea yürütmüyorlar. Petit Pa- * rile her an batmak tehlikeıine 
risien, Ciano'nun Londra ve Parisle y enedlkte bir heyelan ol- maruz bir halde iken, Alineraia 
olan gerginliği teşdit etmekten dik. mq, 10 kiti ölmüştür. limanındaki lıpanyol Cümhuri-
katle sakındığını ve 935 ten evvel ol- • yeti zll'hlılarından Jaime 1 ku-
duğu gibi iyi münasebetler tesis et- ç ekoelovakya B&§vekW 
mek istediğini yazıyor. Hodm Londra dönUıttn. mandam infilakı ititmit ve Hun. 

Roma mahafili ttalyanm Milletler de B~eşl ziyaret edecektir. tere en yakın bulunan İapanyol 
Cemiyetini ~rkedeceği hakkındaki • torpitosu La.zana ile bazı balıkçı 
s~vi:~ann bu nutukla tekzin eciildi~L , __ ,_yunuılsbnla Kıbrls, SurL gemilerini imdada göndenniftir. 
nı soylUyorlar. ---ye; •ıtiet:Dt ve:Mnnr ara- ... ~~Muhrip, derln yerlerde batmaması 

ltalya. Macariıtan smda •untuam deniz seter. l için ~hal aahile çekil.mi§, karaya o-
anla,,,uuına doğru lerl yapılacaktır. turması temin edilmiştir. MRRmıı.f'ih, 

Havas muhabirinin verdiği malf1- İngiliz amirallığı. Hunter'in kendi va 
mata göre, ltalya Hariciye Nazırı, Türk • Alman s~alan ile karaya yaklaştığını bildL 
ltalya Kral ve Kraliçesinin Budapeş. nyor. 
teye seyahatinden istifade ederek Ro. Ticaret Görücmelerİ .~u kurtarm~dan sonra .geminin 
manya ile aktedilmesi istenen, fakat S' murettebatı Ja~me zırhlısına taşınmış 
Macaristan tarafından çıkarılan b' B r d B I ve yaralılar Alınerta hastanesinde te 
takım müşkülat yüzünden geri kal ır er 1n e aı 1yor davi altına alınmıştır. Ölenler, Har. 

itila.fnamenin aktini kolayla.,tınn:: Ankara, 14 (A.A.) - Almanya'dan d~y tn~li~ mu?ribi ile Cebelittanka 
için Macar ricaliyle görüşecektır. A- yeni avdet eden Alman büyük el~isi gondenlmışlerdır. 
vusturya Cümhurreisinin Peşte seya. Von Keller bugün Ekooomi Bakanı Aıilerin bir tayyareıi 
bati, Çiano'nun seyahatini hazırla. Celil Bayar tarafından kabul edilmiş tlü,ürüldü 
mıştır. Parola şudur: "ltalyasız ve tir. Türk - Alman ticari münasebet -
Almanyasız bir şey yapılamaz" Yani !erinin dostane bir muhavereye ze -
Roma eski Avusturya - Macaristan min teşkil ettiği ve iki memleket ara 
imparatorluğunu yeniden diriltmeyi srndaki müzakeratm 3 temmuzda Ber 
andıracak her harekete hasımane bir lin'de başlıyacağı haber alınmıştır. 
nazarla bakacaktır. 

I ngiliz ga%eteleri 
İngiliz gazeteleri, Kont Cianonun 

dün İtalyan meclisindeki nutkunu hiç 
bir tefsirde bulunmaksızın aynen nak 
letmekle iktifa eylemiştir. 

Bilbao, 14 (A.A) - Tayyarelere 
k~rşı mildaf aa bataryaları, asilerin 
bır .ta~aresini düşürınü§tür. Tayya. 
renın pılotu, paraşüt sayesinde ölüm 
den kurtulmuşsa da esir düşmüştür. 

Torpile mi çarptı? 
İngiliz .. amiralhğınm en son tahki

katına gore, muhribin serseri bir ma. 

yine çarparak yaralandığı haber ve
riliyor. Maamafih, İngiliz resmi mah· 
felleri, kazanın harici bir sebeple vu. 
kuu tahakku ederse çok giddetli ve 
zecri tedbirler alınacağını söylemek • 
ten geri kalmıyorlar. 

Hükumet tayyarelerinin 
bombardımanı 

Salamanka, 14 (A.A) - Hilkftmet 
tayyareleri dün Sara - Gossa'yı 
bombardımanında ekserisi kadın ve 
çocuk olmak Uzere 14 kişi ölmüş ve 
80 ki§i de yaralanmıştır. 

Nasyonalist mahafilde bu şehrin 
cephede olmadığı ve binaenaleyh bom 
bardımanın askeri hiç bir lüzuma is
tinat edemiyeceği kaydolunmaktadır. 

Umumi kararglılıın tebliği 
Salamanka, 14 (A.A) - Umumi 

karargahın tebliği: Aragon cephesi: 
Ehemmiyetsiz topçu aafliyeti olmuş. 
tur. Düşman tayyareleri, faaliyetlerL 
ne devam ederek Saragos şehrinin si. 
vil ahalisini bombardıman etmiş ve 
ekserisi kadın ve çocuk olmak üzere 
yilz kadar kişinin ölümüne sebebiyet 
vermiştir. 

Soria, Biscaye, Santander, Asturi
es, A vila cephelerinde hazan silah a. 
teşinden başka, ,ayanı kayıt bir şey 
yoktur. 

Madrit cephesinde tam silkftnet hU. 
kilin sürmektedir. 

Avrupada Siyasi Bir Düello 
K raı AJtmeı George'un taç giy. 

me merasimi Avrupa devlet 
adamlannm Londrada toplamnuL 
na vesile teşkil etti. Bu vesileden 
istifade eden devlet &damlan bir 
kaç gündür A vrupanm vaziyetini 
müzakere etmekte ve mühim konq 
malar yapmaktadırlar. Gelen tel. 
graflar, bilhassa Orta Avrupa rica
linin faaliyet gösterdiklerini ve Çe. 
koslovakya Bqve)dllnin, Jnglltere 
Ba.5veklU, Dııtbakaııı ve Dıtbakanh· 
ğı daimi müstepn birkaç defa gö. 
rii~tüğtinü anlatıyor. Orta Avrupa 
ricalinin İngiltere rit'all lle bu dere. 
ce sıkı fıkı temaslarını mevzuu 
bahseden bir İngiliz siyasi muhar
riri bu devletlerin "Roma - Berlln 
mihveri,, ne itimat etmedfklerlnl. 
bunu Avrupa için bir lstlkral' i.mlli 
olmaktan ziyade bir tehlike •Y
dıklannı ve bunun için yüzlerini in. 
giltereye ~evirdiklerini anlatıyor. 
Tuna devletlerlnl, bu 8J)'&da bllhu. 
sa Jngiltereye gttvenmlye sevkeden 
bir imli de, FransaDm daha fazla 
lçlşlerlle metgul olmalıdır. Fakat 
Fransa Dlfbakanı M. Delbol da Av. 
rupada bulunmaktan istifade ede. 
rek Tuna devletleri rlcall De görll
teeek ve bunlara FraalU'm her ba-

1 .............................................. ... . 1 ......... , 
- ... ~~~: ... ~~.~~ .. ~l~ ... ?.~:~~.L -·······-kundan son derece kuvvetli ve gö. torluğunun basU badelmevte maz. 
Venflnıfye değer bir kudrette oldu- har olmasmı andıracak bir vazlye. 
iunu anlatacaktır. Siyasi mehafUln tin hasma.ne bir hareket ıtekllnde 
&nlatJtrna göre Fransa son hatta teli.kkt edileceğini anlatıyor. 
zarfında Romanya ve Lehlstanda Eski Avusturya _ Macaristan 
ntlfuzmıu yeniden sağlamlamıt ol- imparatorluğunun yeniden dirilme. 
dufu için bu yoldaki tefebbllsttnün sini andıracak vaziyetten maksat 
llerlemeslne kuvvetle ihtimal verlL buglinkti Avusturya. Macaristan v~ 
ınektedtr. Çekoslovakyanm, aflebHhtlmal Ro. 

L ondrada bu tefebbüslerln vu-
kubuldup sırada İtalya 

Drtbakaıu Kont Clano bir nutuk 
söyllyerek ltaıyanm umumi slya&e.. 
tini ve devletlerle olan mttnasebet. 
lerlnf izah etti. 

Nutukta Orta Avrupaya alt nok. 
talann en mWıJmmı, İtalyanm bu 
sahada kendi aleyhinde veya Al
manya aleyhinde blr faaliyete im
kan vermtyeceifnl göeterlyor. Ha. • 
vas mnhab1rt bu vaziyetten bahae. 
derken slyuf p&rolanm ,1talyamı 
ve Almanyuız h~bir teY yaprla
m.az,, t&nmda oldutunu ve eski A. 

vasturya - Matwlstan tmpara-

manya ve Lehistan ile de anla§arak 
bir blok vücude getlnnelerl, Al. 
manya ile İtalyanın tazylkinden 
kurtularak Roma - Berlln mlhve. 
rlnl kırma.lan, ve bugtinktt vazlye. 
te nazaran daha rahat nefes alma. 
landır. 

İtalya ile Almanya Orta Avrupa.. 
yı kendi nUfuzlan altında tutmak 
istedikleri için buna muhalefet et. 
mektedlrler. Bu yüzden bugttn Av. 
ropada mllhlm bir ılyasl düello vu.. 
kubuluyor. 

K ont Clano'nun mevzuu bahMJt 
tiğl mühim bir nokta daha 

lngiltere ile İtalya arasmda, yak. 

ıa.,mayı geciktiren mi.nlalardır. t. 
talya Dışbakanı bu mlnialardan 
bahsetmekle beraber bunlann ma. 
hlyetlnl anlatmamış, yalnız İngllte.. 
renin yeniden silihlanmasmm buna 
saik olmadığını söylemiştir. O hal
de bu mi.nlalann ne olduğunu an. 
laınak l~in ya h&diselerl beklemek ' • 
yahut bunları tahmin etmek gerek. 
tir. Fakat Avrupa.da, İspanyada, 

Akdenlzde, ve Şarkta blriblrlne zıt 
siyasetler takip eden iki tarafı yak. 
taşmaktan abkoyan minlalar, el ile 
tutulacak derecede sarihtir. 

Herhalde Kont Clano tarafından 
menuu bahsolan bu minlalar önU. 
miizdekl günlerde Londra matbuatı 
m ve siyasi mehatUlnl meşgul ede. 
cek ve bunlar üzerinde mttnakap. 
lar yapılacaktır. Halihazırda İtal
yada hUküm suren kanaati, .Jur. 
na.le d'ltalya ıu tekilde ifade ediyor: 
"Büyük Brltanya, İtalya.ya ka.r§ı 

bir 1eyler hazırlamaktadır,, ve bu 
bir lt'Ylerln "Berlln - Roma mlh. 
verini kırma~ ve iki tarafı blrlbl
rlnden tecrit etmeyi,. istihdaf etti. 
flnl lllve ediyor. 

RUllsa A vrupada çok mühim bir 
siyasi düello bqlamııtır. N etlce 
merakla takibe değer. 

s 

.flEK 
Soyadı Meselesi 

Türklyede soyadı meselesini gaze. 
telerde ilk mütalea edenlerden biri de 
ben olduğumu bir iftihar hissiyle de. 
ğil, sadece haber vermlı; olmak için • 
yazarsam beni fodullukla itham et
meyiniz. 

Bu lttzumlu bir şeydi. Bizde "M* 
hul hü\iyet,, lerle alay eden "san çiz. 
meli Mehmet Ağa,, tabiri bile sınuıı
na göre çizmesinin rengiyle nisbl blr 
vümh ifade ederken yüz binlerce \'&. 

tandaş Mehmet, Mustafa, Ali, Nuri 
gibi umumi isimler altında yaşar du. 
rurlardı. Onun içindir ki lstsnbuldan 
başka yerlerde herkes kendisinin 
ba.'ka Mehmetlerden, Alllerden a'.\'trt 
edilmesine yanyacak birtakım lakap
lar almıştı. 

Hala ~hsmı görmek ve hü,iyetlnl 
tanımak istediğim bir ecnebi karlim 
bana yan Türkçe, yan İnJtillzce yaz.. 
drğr mektuplarla "neden bizde 80y. 
adı olmadığını,, merakla sormuştu 
da ona erg~ bu medeni lüzuma uya. 
ca;f'mnzr \-aat bile etmiştim. 

Bütün bu satırları boşuna yazıyo

rum sanmayın! Bu satırlarm ,'8.Zife.. 
si benim soyadı işine moam d~ 
bllikis pek taraftar olduğuma şahit. 
ilk etmektir. 

Bu şahitlerden sonra şimdi beni 
dinle~ilı! 

Mühleti biteli hayli zaman geçmlt 
iken hali soyadı almamış, almış ta 
tescil ettirmemiş, hulasa bu kanuni 
ve lçtlmaf vazlffi;\i ikmal etmemiş o. 
lanlann bir hayli yekfına vardııbm 

yazan bir akşam gazPtesl "üstüne 
soyadı yazılmryan mektuplan ~
tanPlPrln kah1•I Pf:ml~·f'('f'klerint,, de 
verniği ha\ıullse ilave ediyordu. 

Ben bu haberin doiru olduJ?una 
inanmadım amma yine bu hususta1d 
fikrimi yazmayı faydasız görmedim. 
Efendim! Herkes soyadı alsm diye 
ban idari tP.dhirler ve tazyik yollan 
bul"llak haklı \'e lür:umlud~r. . J.ikln 
doı:nı"u üzerinde adres sahibinin M>"1 
adı yaztlı değtldlr rli~·e mektup kabul 
etmemek bir taraftan abes olur, haJ. 
ka zorluk olur, diğer taraftan da 
soyadı işine hiç faydası olmaz. Çttll
kü: 

Benim soyadım (Felek)tir. Tamam 
iki buçuk 8eJle evvel c1e tMc.11 ettir. 
dlm. Şimdi soyadı ffütde ben vulfa. 
mi yapmış halde)im. Kimsenin baıuu 

- Gözünün üstünde kaşm \"iLi'! 

Derniye hakkı yok! 
Benim ahbabımdan birisi, aldığım 

soyadını bilmiyor. Bilmezya! Herkes, 
herkesin soyadrnı ezber edecek diye 
de ne bir kanun var, ne de lmkin! 

Şimdi bu adam bana, benim lçla 
pek ehemmiyetli bir şey bildirmek ü. 
Mre bir mektup yazıyor. Soyadnm 
bilmediği için üstline yalnız küı;ük a. 
dom koyuyor. Postaneye verlyors 
Postacı bakıp: 

- Bu BUrhan dediğiniz ad8.IDlll 
soyadı yok mu? · 

- Yok olur mu elbet \'&l'dır. .Am. 
ma bilmiyorum dobıısu. 

- Olamaz. Soyadım ya.zm•788DQI 
mektup gitmez. 
Şimdi mektubu gönderecek olan a. 

dam ne yapacak. iki şıktan birisi: 
Ya "neme li.zım!,, de)ip mektuba 

yırtacak o zaman ben hiç ıun'u ve talr 
slrlm olmadığı halde zarardlde ola
cağım. 

Yahut üstüne: Bir uydurma soyadı 
yazacak mesela Bürhan Yerer., diye 
adres koyacak. Postacı boş yere ara. 
yıp duracak. Mektup bana gelse de 
ben: 

- Bu adam ben değilim! diye al. 
mıy&<'Ağrm ! 

Böylece halk arasındaki muhabere 
kesilecek. Çünkü lif aramızda kao 
tanemiz kaç dostumuzun soyadım bL 
Uyoruz. 

Bunlar zamanla öğrenilecek ve yer. 
leşecek şeylerdir. Pek üstüne düşmL 
ye ıtelmez. Alelhusus postalar isim 
yazılmadan yalnız adres üzerine bUe 
mektup alıp dağrtm&)'l, hattti adresi 
noksan veya yanlış olan mektup. 
lann bUe sahiplerini bulmayı bir \'L 

zlfe bilirken, şimdi üstünde soYadr 
yazrb değil diye mektuplan reddet. 
meyi batırma bile getinnlyeeeğlnl 
kuvvetle umuyorum. 

8. FE.LE.K. 

Belediyelerin Getirteceği Oto
büsler Gümrükten Muaf 

Ankara, 14 (TAN) - Istanbul ve 
lzmir belediyelerinin getirtmiye ka
rar verdikleri otobüslerin gUmrUk res 
minden muaf tutulmal!I! için blr kanun 
projesi hazırlanmaktadır. 
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MELEK giymesi munasebetile 

INGiL TERE KRALLl~lftlN 

:1" a ı-ı k e rn:e· ı~b i-d_e 
• • • • .t RadJo 

-Oç Kuyumcu 

Dükk&nını Kül Eden 
Bir Yangın Davası 

j D ün sabah Asliye Birinci 
Ceza mahkemesinde bir 

emniyeti suiistimal davasına ba
kıldı. Suçlu yerinde lsviçrede 
(23) saat ve mücevherat fahri
kuının emniyetini suiistimal et. 
tiği iddia olunan Bay Mandel 
vardı. 

Yirmi Üç Saat 
Fabrikasının 

Açtığı Dava 

Sineması iHTiŞAMI 
Fransızca sözlü bilyük film. ile 

DÜNYANL~ EN BUYUK ART1ST1 NAMINI TASIYAN MEŞHUR 
SİNEMA YILDIZI 

Emil Y annings ;::~!an Hayal ve Hakikat 
Şaheseri takdim edilmektedir. 

GUnUn program ö.til 

Senfonik konserler : 

22 Londra Rcjyonal: Taç gi~ 
münasebetile büyük konser. 
LUksemburg: Senfonik konser. 

Hafif konserler : Pıtı A sliye Birinci Ceza 
mahkemesi, geçen 

sene Kapalıçarşıda çıkan 
bir yangın davasını bitir
di. Yangın, kuyumcu Gar
bisin dükkanından çıkmı, 
ve bitişiğindeki iki ku. 
yumcu d~ükkanı yandık

tan sonra aöndürülmüıtü. 

Davacı fabrika. 
ları da avukat ls
mail Kemal Elbir 
temsil ediyordu: 

70,000 Liralık Saat 19 Türk Diş Tabiplerinin 

ilmi Toplantısı 

13,10 Bükreş Plak konseri 15 f"' 
kısa dalgası Klasik konser 16,05 .
kısa dalgası 17,45 Ostrava Zitar.,:a.ı 
sikisi 18 Bükreş Askeri bando. J.<1t 

Budapcşte Askeri bando. 19,15 ~ 
zog Köylü musikisi (Bando) ~ 
Varşova Hafif musiki (Plak) ..... u.f 
I<"'rankfurt Askeri bando. 20 B~ 
Hafif musiki 20,50 Varşova ~ 
konseri 21 Viyana Zilrih, V&rr".:..... 
Büyük ilkbahar popurisi 21,10 r.:ı 
zig Viyana musikisi 21,10 M olf: 

lddiaya göre, 
hA.disenin tafsilatı 
şudur: 

•• • 
Parası Odenmemış M Ay 1 S Di§tabipleri cemiyeti ilmi toplantı-

Suçlu, dün mahkeme
ye bir i&tida vererek yan
gının elektrik kontağın
dan çıktığı hakkındaki id
diasını tekrarladı. 

Mahkeme, Garbiste ted
birıizlik ve ihtiyataızlık 
suçunu tesbit ettiği için 
kendisine 6 gün hapis ve 
6 lira para cezası verdi. 
Yaşı 65 i geçtiği için de 
cezaaının altıda birini in." 
dirdi ve dükkanları yanan 
davacıların Hukuk mah
kemesine müracaat eJ e
rek haklarını orada ara
malarını kararltıftırdı. 

Birkaç sene evveı Lützato 1sminde 
bir saat tUccan İsviçreye gidiyor, ta
nınmış muhtelif fabrikalardan 70 bin 
liralık saat ve mücevherat alıyor. Fa. 
kat, bonolarını vaktinde ödeyemeyin 
ce 23 Isviçre fabrikası birleşerek ls
tanbulda ötedenberi emniyetlerini ka 
zanan Bay Mandel'e paraların tahsi· 
li için vekalet veriyorlar. Mandel, 
borçlu ile müzakereye girişiyor ve işi 
fabrikaların da müvaf akatile sulh yo 
lile bitiriyor. Ancak, borçludan aldı -
ğı paralan müesseselere göndermi · 
yor. Fabrikalar, alacaklarının ikinci 
defa tehlikeye dUştüğünU görünce 
Türkiyede bulunan İsviçre sefaretine 
müracaat ediyorlar. Sefarethane, 
Mandeli buluyor ve aldığı cevap ta kı
saca su oluyor: 

- Harice para çıkanlmasma TUrk 
kanunları müsaade etmiyor. 

ADLİYE KORIDORON· 
DA ÇIRoz· y AGMASI 
Meşhut auçlara bakan Asliye Dördüncü Ceza mahkemesinden 

bir kalabalık çıkıyordu. Müb&Jir, bir adama birkaç büyük salkım 
çiroz uzattı: 

- Al çirozlarmr. Mahkeme iadesine karar verdi. 
Mal sahibi olduğu anl~ılan zat: 
- Artık onları almam, dedi, fakirlere ver de yesinler. 
Bu mUsaadeden sonra mübaşırm •--------..--------. .... 

elindeki çirozlar yş.ğıJıa edilmiye baş 
landı. Birkaç dakika içinde ne var, 
ne yok hepsi kapışıldı. 

Bu çirozlar, balıkpazarmda bakkal 

Bir Gün Hapis 
Cezası Verildi 

lık yapan Ahmet isminde birisine ait Sultanahmet sulh birinci ceza h8.
tir. Ve mahkemeye kadar gelmesini kimi Reşit, dün YusUf oğlu Sabri is
icap ettiren hadise şudur: 

Ahmet, evvelki gUn saat 19,5 ta 
dükkanı kapatmış, içerde çalışıyor -
muş. Bir aralık, baba oğul. aralık ka
pıdan bir hışırtı duymuşlar. Bir de 
bakmışlar ki, asılı duran çirozlar ha 
rekete gelmiş. Ve meçhul bir el pen
cereden salkımları çekmiye başla _ 
mış. Birkaç salkım da çekmiş. Ah -
metle oğlu hemen sokağa uğramışlar 
ve 18 yaşında Siirtli Hilseyini yaka 
Iıyarak çaldığı çirozlarla beraber po
lise teslim etmişler. 

minde sabıkalı bir hırsızlık suçlusu -
nun davasına bakıyordu. Sabrinin su 

çu, ilzerinde çıkan bir kadın eşarpı 

nereden aldığını ispat edememekti. 

Mahkeme, suçu sabi tgördü ve Sab
ri'ye bir gün hapis cezası verdi. 

Mahkeme, Hüseyin hakkında üç 
ay hapis cezası verdi ve derhal tev -
kif etti. İadesine karar verilen çiroz 
!arı malsahibi almayınca bunlar ko -
ridorda kapışıldı. 

Erdenin lstanbuldan çıktığı gilndenberi zevk ve 
neşe dolu kalbi. yavaş yavaş boşalıyordu. Dört sene. 

Sefarethane, Mandele bu paranın larının ikincisini Etibba Odasın. 
kanuni yollarla çıkanlacağmı söylU - da yapmıştır. Toplantı, ilmi raportör 
yor ve müsaadesini de alıyor. Fakat, Türkçe Sözlü ve Ağız cerrahisi profesörü Dr. Ziya 
bundan sonra Mandel bir daha sefa - Cemal Aksoyun başkanlığında açıl-
rcthaneye uğramıyor. Sefaret, vazi - 9 19 M AY 1 S TA mış ve ilk evvel asistan Dr. Oğuz, or 
yeti fabrikalara bildiriyor. Fabrika -, • todonside kendisi tarafından bulunan 
tar. Mandcl aleyhine emniyeti suiis - a 1 p E K lehimsiz halka, ağız kalıplan aleti ve 
timal davası açmak için İsviçre sefa- serrürü anlatmıştır. Bir Türk dişta-
retinden bir avukatın tavsiye edil - SİNEMA ~ l r. O A bibinin bu yeni bulguları çok alaka 
mesini rica ediyorlar. Ve sonra da uyandırmı§tır. 
İsmail Kemal Elbir, Mandel aleyhine . ikinci tebliğ doçent Dr. Suat Is -
ve fabrikalar namına davayı açıyor. · mail Gürkan tarafından yapılmış, diş 
İsviçre vis konsolosu Bay }.fartık. ge G • p A R İ S •~ dolgusunda çukurun hazırlanmasına 
çen celsede şahit olarak dinlenmişti. ait kendi bulgusu olan yeni ve çok 
Dünkü celsede maslahatgUzar Bay gisine NA TT A' nın pratik bir tekniği göstermiştir. Bu 
Blöş şahit olarak mahkemeye geldi. ahatlerinden büyük Grup ta- tebliğ münakasa edilerek Doçent Dr. 
Müddeiumumi söz alarak Bay Blöş • mamen doldu. Feyzullah Doğruer, Dr. Osman Bor-
siyasi bir memur olduğu·için mahke- Küçük Grupa han, Asistan Dr. Nihat, Başasistan 
mede dinlenemiycceğini ve ancak Ha kaydolmıya acele ediniz. Dr. Galip Rona söz almışlar ve niha-
riciye Vekaleti vasıtasile ve yazı ile Paris • Milan - Belgrad yet Doçent Suat Ismail Gürkanm yap 
ma.ltımatına müracaat edilebileceğini Bu Gr11pla 14 Temmuz Fran- tığı bu tarzdaki dolgularda büyük 
söyledi. Fabrikaların vekili de tsv:iç sız Milli Bayramıru da görecek- bir kolaylığın bulunduğu ve dolgula-
re sefiri Bay Hanri Marten ile Zenit siniz. nn düşmemesini temin ettiği anlaşıl. 
saat fabrikaları mümessili Bernar 142 liradan itibaren • mış ve kendisine başkan tarafından 
Zikler ve avukat Marko Manon'un da Müracaat: Natta Beyoğlu teşekkür edilmiştir. 
sahit olarak dinlenmelerini Lc;tedi. Izmirde: Küçük Kardiçal Han Üçüncü tebliğ ağız cerrahisi profe 

Mahkeme, şahitlerin cağınlması ve -._:•3•0•M•a•z•h•ar•Y•a•la•y•••••rl sörli Dr. Ziya Cemal B. Aksoy tara
maslahatgUzann Hariclve Vekaleti , 
vasrtasile malumatına müracaat edil-

1 
...... fmdan yapılmııs ve son zamanlarda 

mesi i<:in muhakemeyi 2 temmuza ta Askerlik ışleri 1 yüz ve çenelerde çok sık görlilen (Ak-
lik etti. tinomikoz) apseleri hakkında. geniş 

Usküdar AskerUk Şubesinden: Şu. malumat verilmiştir. Bu hasta.lığın 
bemizde kayıtlı olup her sene mutat Üçü Tevkif Edildi olan yoklamalara gelmediklerinden insanlara nasıl geçtiği anlatılmış ve 
dolayı akıbetleri meçhul olan .. aagıw . profesör tarafından tedavi edilen has Büyükada.'da gizli olarak kurduk- ~ 
da künye ve adresleri yazılı Uç ye- talar ile bunlardan bir çoğunun fo -lan morfin fabrikasında yakalanan 
dek subayın lstanbulda iseler 48 sa.at toğraf ve mikrop preparasyonları 

sekiz suçludan üçü lhtisas mahkeme- d b 
zarfın a izzat, taşrada iseler açık projeksiyon ile gösterilnll§tir. Çok a-

si milstantlkliğt tarafmd!ill tevkif e- a.aresıerını tmaırmek sureuyıe nıeK- laka uyandıran ve adedi memleketi-
dilmişlerdir. Bunlar Battal, Hasan ve1 tupla §Ubeye müracaatları: mizde gittikçe artan bu hastalığın in-
Dhnitridir. Diğer beŞ suçlu serbest Yedek P. Ysb. Sabih Nurı o~lu Ah. san çene ve yüzlerinde yaptığı tahri-
bırakılmışlardır. met 310, Bursa 11412; lhsanıye Ha- bat cliştapiplerile doktorları alakadar 

'I"' .AN 
ABONE BEDEU 

TUrkiyo Ecnebi 

'400 Kre. 1 Sene 2800 Kr .. 
750 ., !I A7 1500 • 
400 " s ,, 800 • 
150 " 1 Ay 300 ., 
Millctlerarası Posta lttlhadma 

dahil olmryan mcml"k"tlcr için 
30 • 16 • 9 • 3,5 llradır. .......... ._. ......... 

cı Eminpaşa sokak 19 No. Yedek P. ettiğinden Diştablbi Kalfayan,' Dr. 
Ysb. M. Salim oğlu Mustafa Halit Osman Borhan veEtem taraflarından 
316. Istanbul 25917, Maltepe Sakız- söz alınmış ve prof. Ziya Cemal B. 
ağacı 10 N. Yedek P. Ysb. Ahmet oğ- Aksoyun bu tebliği ile toplantıya ni
lu Abdurrahm~n 3?9. Yanya 13100. hayet verilmiştir. 
Usküdar Arakıyecı Hacıcafer Balcı 
yokuşu 45 No. 

Bulgaristanda Lekeli 
Hümma Var 

Kastamonu Halkevi Binasının 
Temeli Dün Atıldı 

Kastamonu, 13 (TAN) Yeni Halke
vi binasının temel atma merasimi bu
gün (dün) hemen, hemen bütün hal-

Sofya, 14 (TAN) - Bulgaristan _ km iştirakile yapılmıştır. Merasimde 
da Hasköy kazasında lekeli humma vali Avni Doğan bir nutuk söylemiş 
hastalığı belirmiş, birkaç köy karan- tir. Bina kısa zaman bitirilecektir. 
tina altına alınmıştır. mesi bildirilmektedir. 

Hamburg, Eğlenceli hafta sonu~ 

~l,;~ı ~~·~~P~~~~k~~~~~c;~\~.~!; 
nigsberg Şen havalan, şen ı~ 
22,45 Bükreş Hafif musiki nakli '.:dw 
Roma Koro 23,15 Budapeşte r-=; 
konseri. 23,15 Varşova KUçUk or
tra. 
Operalar, operetler : 

21,30 Paris P. T. T. Opeı-et p~ 
n. 
Oda l\lusiklsl: 

19,05 Viyana kısa dalgası EY 'l/Jfll. 
kisi. 
Resitaller: 

15,25 Prag kısa dalgası Solist ko;, 
seri 17,115 Varşova Halk havalarl 

/1 

Bilkreş Plakla şarkılar 20,30 Bub ti, 
peşte Macar halk şarkıları (Çig~ 
kımı refakatile) 22,10 Post Pa::;ftr 
Şarkıları 22,35 Viyana Piyano ,_hl 
li 23,30 Doyçlandzender TsrtarinlP""'" 
sonatı. 

Dans l\luslkl 1: 

23,30 Brcslav 23,40 Königsbd 
23.45 Roma 24,10 Budapeşte. "' 

YENi NEŞRi~ 
lş Mecmuası - Bu felsefe, wJ 

maiyat ve hukuk mecmuasının Uça: 
çil cildinin ikinci sayısı çıkmıştır. J1: 
muada Profesör M. Şekip felsefeOI' 
inkişafı şartlarından bahsetmekte 'il 
Profesör Kesseler de edebiyat ve )l1I 

kuk fakültelerindeki !çtimayat dfl'l}
lerini neşretmektedir. 

Sorbon Profesörlerinden . E. S~ 
er'nin İş mecmuasına gönderdiği ~ 
kale ile Ziyaeddin Fahrinin serti' 
Devlet kütüphanesinde bulunan ~ 

ma bir iktısat kitabı hakkID~ 
etüdü de vardır. Tavsiye ederis. 

1937 Yılı Hatırası 

TUrk hekimleri dostluk ve ysrdt" 
cemiyeti, "1937 yılı hatırası,. ~ 
güzel ve ~efis. bir eser hazırl~dı.:...ı 
serde cemıyetın tarihçe ve nız'j;I 
mesile Türk tıp tarihi karen~~ 
ve cemiyet azasının resim ve ~ 
ri de vardır. Kuruluşundan b ~ 
kadar alınan muhtelif fotoğ~ ... .
zenginleştirilen kitap, çok istifau 
dir. Tavsiye ederiz. 

SiMDiLiK - Bunu kocaninem gönderdi, dedi. (Erdeni göl" 
tererek) Efendi dayım yeein diye. Yalnız o yiyece~" 
miş, sonra yine içeri iletecekmiş. 

Salih Ağa gönderilen şeyi aldı. Beze sanlı bir kut; 
Sa:gısmı çıkarttı. Içinde bir sargı daha vardı. Sal aJ 
Aga yutkundu, bu kirli sargının üzerine bakar 
içini çekti. 

-No. 5-

denberi gö:r.mediği yurdunun yeşil ovalarına, göklere 
çıkan ıardiç ormanlarına, çağlıya döküle akan ber -
rak sularına o kadar hasretti ki. Ruhunun ölçüsüz 
bir genişliğiyle hepsini yüreğinde toplamak, göğsü. 
nün üzerinde sıkmak ve öpmek isterken, yeşil tarla. 
lardan ona: (Bak! Bizi ne kadar sararttılar!) diyen 
bir ses geliyordu. Ormanların rUzgarlarla sallanan 
kollan: (Ne kadar inceldik, değil mi?) diye soruyor
du. Ve çağlıyanlar: (Bize bakma! Uzaklarda, hem
şehrilerinin bizden çok çağlıyan kanlan var!) diyor 
gibiydi. Ve o zevki, neşesi boşalan kalbine, damla 
damla. acı acı, derin derin elem ve yas doluyordu. 
Şakaklarındaki hafif sancının bir eşi de göğsünün 
altında, bilemediği bir yerde sızlayıp duruyordu. 

lar. Gelen bir ''Merhaba" ve bir "Hoş geldin" den ğil ya, ~aman ekmeği bile krt. 
sonra oturuyor ve karşıdan atılan tütün kesesinden üzenne Yağ gezdirilmiş yoğurt çorbasını yemiye 

Erden yan gözle. Salih Ağanın ellerinde şidd~ 
titreme gördü. Sormıya vakit kalmadan Salih A~ 

- Oğul! dedi. Ben yapamıyacağım, al sen aç! 
koca.ninen yollamış. 

Delikanlı kutuyu aldı, kirli bezin Uzerlnde yazıl9' 
vardı. Bir tarafında şu yazılı idi: 

İnsanları ölüm bile, tabii hadisat bile, bu kadar ça
buk ve bu kadar feci değiştiremez. Mektebin teş
rihhanesinde üzerine eğildiği kadavraları nasıl dikkat 
ve ehemmiyetle tetkik, teşhis ederse, artık hisse. 
diyor, tamamiyle inanıyordu ki, bu topu topu dört 
yıl uzaklaştığı yeşil ve sevgili yurdun üzerine de iki 
kat fazlasiyle eğilmek, bakmak, muayene ve tahlil 
etmek iktiza ediyor. Fahri Canla, garip ve meçhul 
şairin usanmaz telkinleri gözUnün önünde mücessem 
birer şekil gibi canlanıyordu. 

Bu kadar uzun bir zamanda neden buralara dönüp 
bakmadı, hatt! niçin bu muhitin içinden çıktı, diye 
kalbinde biraz eza duyar gibiydi. Fakat bir bakıma 
da bunu haklı ve muvafık buluyordu. Bu muhit için
de kalsaydı ne olacaktı? Eğer bir cevheri varsa, 
traşsız ve terkedilmiş, ötekiler gibi hay, huy içinde 
söntip gitmiyecek miydi? Fakat geriye çekilip bak -
mak, iyi görmek demektir. Bu düşüncesiyle azıcık 

teselli bulmıya çalışıyordu ... 
- Merhaba efendi! Hoş geldin. 
- Merhaba ağa! Hoş bulduk. 
Camiden çıkan köyliller sıra ile i'elmive basladı-

sigara sarınıya başlıyordu. Ara sıra tek tük konuşu- başladılar. Sedirdekiler de, sofradakiler de sUkfıt e-
luyordu: diyorlardı .. Yemek esnasında konuşmak .gilnahtı. Ve 

- Hasan dayı. samanı götürUverdin mi? kaşıklar sıniye daima ters yüzüne konuyordu. Ka-
- Yooo .. Hayvanı nallatamadım ki. şığı açık ~utmak saygısızlık ve ayıptı. Her ne olsa, 
- Neden? kaşıkta biraz yemek damlası kalabilir ve o, sonra 
- Bir giyimine iki yüz kuruş istiyorlar. kaseye akar. Halbuki böyle ters tutclursa, içindeki 
- Ahmet ağa, salgını aldılar mı? çorba artığı siniye sızar, ve herkesin hakkı olan k!. 
- Brrakırlar mı hiç! scye, kaşık. temiz bir halde girmiş olur. 
- Ne idi o candarma yine? Bu 8.detin kimi Hazreti Mevlanadan, kimi Hacı 
- Silleymanm oğlan kaçası imiş... Bektaş v.eliden kalma olduğunu da rivayet ederler. 
- Angaryadan mı? Sefaletın, fakirliğin, açlığın havayı nesimi gibi 

- Kim bilir? her yeri kapladığı bir zamanda öyle bir sofra ku -
• • • • r • • • s rulmuştu ki Erdenden başka kim görse şaşardı. Fa-

- Merhaba efendi! Hoş geldin. kat Erden biliyordu ki bu sofra şimdi yoksulluğa 
- Merhaba ağa! Hoş bulduk. dilşmUş Mehmet Ag;anm tek başına kurabileceği bir 
Bu, yemek vaktine kadar sürdü. d w 
Sofrayı kurmıya başladılar. BUyUk yazma seri!. sofra egildir. Çevrenin adeti üzere bunu bUtün köy-

di. Ortasına açılır kapanr, kırmızı, yeşil, san boyalı ıu emece ile hazırlamıştı. Ve her konuk için bu böy-
le hazırlanır. 

tepsi iskemlesi açıldı. Üzerine koca bakır sini konul-
du. Sekiz, on kişi etrafa dizildiler. Kucaklarına gayet Çe~ç. (l) kebabından sonra ballı kaymak geldi. 
uzun ve tek bir havlu fırdolayı ~evrildi. Ince yufka • Sehrı pılavını takip eden pekmezli un helvası yenin-
ekmekleri öbek öbek srralandı. Herkes tahta kaşığını ce, beya~ peynirli su böreği, iki hamlede bitti. O es-
hazırladı. Salih ağa, delikanlıya: na~a Salıh .Ağanın torunu ve şehit babasının ismiyle 

- tstanbulda has ekmeğe alıştın diye sana somun çag;ı:~n T~sun, sessiz bir gölge gibi içeri girdi. 
getirttim oğul. a lı" .ı\ga başını çevirdi ve ne istiyorsun? gibi 

- Ne olsa yerim. Fakat lstanbulda has ekmek de· baktı. Oglan, elindeki sarılı şeyi tersine uzattı: 

(Çanakkalede Anafartalar kumandanı Mus~: 
Kemal Beyin emirber neferi Çarıklarlı Salih og 
Tosun onbaşıya) . 

Bir köşesinde postane imza.siyle "Derununda ~ 
yüz seksen gram bal olduğu bilmuayene tasdik ıcılfpl' 
nır. 11 haşiyesi. Alt tarafında da kırmızı mUrekke 
şu yazı vardı: 

(Merkum Tosun, şehit olduğundan mürsiline ._.. 
de.) 

Salih ağa, boğuk bir eesle: uıd 

- E! ... dedi. Dünya bu. Anasının bir kaşrk.ba eı
yemeden ecelin bir çutra (Tahtadan su dcstisı) ş 
betini içti?. 

Ve delikanlıya dönerek ilave etti: ol 
- Aç oğul aç! Bir ağız olsun ye! Bizim oğlUfll 

yok, senin de baban .. Bununla olsun avunurUZ···tUS' 
Odada derin bir mabet stıkntu vardı ve bU sıet 

başlar göğüslerin üzerine sarkmış, bütün nefe 
daralmıştı... '!' 

Bir köylü, kimsenin yüzüne bakmadan ort:& 
söyledi: 

(Arkası vat> 

(1) Çe)iç: dlr yaşında keçi. 
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'r rnet Emin y ALMAN 
#\N'ın h d f. 

kirde h e e ı: Haberde, fi-
.:: , er şeyde t . d"". · "'t 1 . emız, u 
kaı~tea~rn:~~~lmak, kariin 

11::::::.....- 0uıuya çabşmaktır. 

~ELELERll 
1 ""-----------
ngn+ere Denilen 
~llcize 
ŞUndi btt 

t.ç gtYnı ttın dllnya lngtılz Kralmm 
ll11 111u::rasbnı ile meşgul. 

ı... .. tn"harrt betle Fransızlann meş. 
)·ay, bııute rl Andre Maurois dün. 
11tıJretu \r reyt tanıtan yeni bir eser 
cleııq_ • e e&erinln adı İngiltere 

ıı.;:. ~'llclzedıı. 
in~ bu~ lngfltere bir 
kelllrnı~ ~ nıedenlyetlnde bir 
~ "kbıı bartıktan başlıyaıı bu 
ttinlbı ~rl nasıl olmuş ta yeryU. 
4'tt blrtne hildm olmuşlar-

' ~ itin ln nuıharrırı bu mucizeyi 
liıeliııde glUzıerln ~u iki karakteri 
tet. dUJ'uyor: Sebat ve elistlkl. 

il İııg1tıııer 
~ bltın sebathdırlar. Mağlfıbl~·et 

ttilt ka\' eıler. 1'1ağlfıp göründükleri 
~ayı, başka bir zaman yine 
lel'dJı.. On tb.ere, sadece tehir etmiş. 
'-tet --'- lamı kavgada rehberleri ce. 

' "\l'a~·ı .\ndre J lert uyuşmaktır. 
l'lhı list ~~ols'ya göre İngiliz ta
llt tabak ""-anın otoritesine karşı 
bir isyan anın fasılalı, fakat devamlı 
"e lsraıı ~dan ibarettir. Bu otorite 
hada k enı dini, hem dünyevi sa-

bıg111ıen:inl ~östermiştlr. 
l'ıı.aıcıaıı d lllseSı Roma kilisesine is. 
la lsyaıunoğınuştur. Parlamento Kra... 
:tayt kapıt bir eseridir. Sendikalar sa
t-.ıllı •etı au~ıne karşı duyulan is
"'l'ıııa, <lesldır. Çift~ller arazi lord. 
tlıae katş.ziraat l~Ueri çiftlik sahiple. 
lngtı~ isyan etnııslerdir. 

&liQ ~ .. -~.~~ritanlzm, libe.raJlzm, 
~~" . . . .,. .. _._ ~" 
,:.~ dollÖYleınek hakkını kullan. 
lı11nıı lrı fınut'fn-. 

§J da ~tbrı lınparatorluğuna kar. 
~tol'ltıJc edersek, bu büyük lmpa
ginı ~Öl'ij ~uclzesinl itidalin izah etti-
~1Ye kada~~ t~gilizıer itidale gelin. 
er. li'.ra..

8
ad aylı tecrübeler ~eçirdi . 

;ıak lstectık a bir imparatorluk kur. 

1 ~ d'J\r , leri zaman karşılannda 
l'l'ıı>arato c ı buldular. Amerlkada. bir 
Chfııgı011 tluk ihdas etmelerine Wa.-

lan~h "ınus&.ade etmedi. Hatta tr. 
~ o~ Cenubi Afrikaya bile ha. 
~ dar. 

hır bn~ngUıı imparatorluğu lafta 
~ llı'ttte~rluktur. Domin~·onla.r bi
""· .\tabıs haline gelmişlerdir. Mı. 
~ etllılş1~11• ve Irak istiklallerini 
~l'iııde rdır. İngiltere bunlann 
tol'lJıekı Yalnız birer vasi vazifesini 
'1 )ı'lll<ate iktifa eder. 

ilde \'e :;-cııı oluyor da İngiltere da. 
tlttye ~rlçte bütun otorite ,.e oto
::ıl> bu~ isyan ka\•galannı idare 

ffal( oı~ U satvetini ku.rmıya mu. 
iş~ ı;QU!)tur 

\>e ' giltere . mucizesi buradadır 
\>e~~ı ın .. ı.___ ' 

'"""'llll§ttr .... IWTiıi bu suale ce\'Bp 

-~ . •ti111izin içi 
~ ~: lçlnae büyüallkı•.ri mu
,_ tvd ... b~ etışirler. Zevkle döşenml~ 
"'" " ü3 .. dU~ ~Yen çocuğun zevki de 

rı~. den t.erbı,. .. .. 
\> ~ertın1ı ·' e gorur. 
~~· cl6'e e\in içine ehemmiyet 
lı' "it "e k hlelerindP, &zami derecede 
h.~t .,._;::fora riayet ederlermiş. 
b;-ı. takt n ~le hu zevk inkıraza uğ
°"'~ld1 l' l'ürk tarzı ev döşemesi 
)'~~ bir erini garp 7.evkl alamadı. 
~\ad ıevkslzllk hükilm sünni. 
~e b~~ En 1~1 dö enmlş sa~,ıan 
~tr bir kannakanşıklık, bir 

~lt ~ y tnan'l.al'ası \'ardır. 
Ilı "1tı lç~l e\•ler yaptınyoruz. Fa.. 
~~ ~Yo 1 \'e dekorasyon kısmını 
llrt lrı~ıııl\f ~ Bu zevkin de tedri
" .j,.~tiııkij 1111 

temine çalışmak lazım. 
'ııı_ ı.: rtı"'. oturduğumuz, içinde ya_ 

111~ e" ı~ı ;:·"tlilarımızı bliyüttiiğti-
e ~ Vldt olmadıkça e\•ln ye-

~llB.L ~el ol A ' 

~ '""'Ultt masınm manası :\'oktur 
~ 1c ltılsy in 14-fik senelerdenberl bi; 
'~I :anerı gibi ev ev dolaşarak 
~ti daha Ymrya çalr~b. Şimdi de 
~ lld~ 'h.r:ımumi ve daha "amil bir 
h... 'ttt. ·hu ak için yeni bir mHesse. 
~ lcttrııı rnuessese bizde dekoras

. lJ..._~,·a çalışmak ilk teşebbüs. 
ki muvaffak olacaktır. 

- -....... 

J\ğn ( Ararat) dağlarının eteklerinclen ilk küçük tepelere bir bakı, .• 

il SEFIMEI NUH ıı UM 
B undan bir müddet evvel 

reıimli bir haftalık ga
zetede ''Türkiyenin en yükıek 
dağına çıkıt,, bqlığı &ltmda 
bir yazı okudum. Bu yazı bana 
yeni feyler öğretti, fakat bu, 
hakikate tamamile uygun ve 
fazla coğrafi bir bilgiye müs
tenit değildi. Çünkii bu çıkı
lan dağ Orta Anadolunun en 
yükıek dağı olan Erciyq'tı, ve 
Türkiyenin en yüksek dağı de
ğildi. 

Bir çoğumuz Kayserinin Erciya~ 
dağını gözümüzle görmüşüzdür: 

Şarka, Adanaya veya Siva.sa seya
hatta onun önünden geçilir ve pek 
açık havalarda onun 4000 metre 
yükseklikteki volkanik mahrutu . 
nu Ankaranm Elma dağının zir· 
vesinde görtip fark etmek müm
kündür. Bilhassa şimal sırtları çı· 
kış hususunda Alpler kadar müş. 
kilat arzettiği cihetle bu dağa da 
çıkanlar oluyor. 

Erciyaş, Anadolunun gezinti ve 
yürüyüş için muhakkak ki çok gü
zel ve müsait bir dağıdır. Fakat 
5176 metre irtifaındaki Ararat da
ğı Erciyaşı yükseklik itibarile çok 
geride bırakır. Eski bir seyahatım
da zirvesine kadar çıktığım "Ara. 
rat" hakkında size şunları söyle -
mek isterim: 

D Unyada Ararat kadar tanın
.ın.-1 UK <ı:i. uo.g WUlr. U· 

nu hiç olmazsa büyük tufanda 
Nuh'un gemisinin konduğu bir 
yer olduğu için hemen hemen her. 
kes bilir .. Fakat işte o kadar ... Bu 
dağ hakkında bir çokları fazla bir 
şey işitmiştir. Bu Nuh gemisi ri
vayeti doğru ise, muhakkaktır ki 
çok bilyük ehemmiyeti haizdir. 
Çünkil Nuh, gemisiyle bu dağa. 
konmamış olsaydı insan soyunun 
mukadderatı kinıbilir nasıl tecel
li edecekti? Evvela şunu kaydede
yim ki, bir çok meşhur emsali gibi 
Ararat'ın da mUteaddit isimleri 
vardır. Bu dağ yerlllerce daha zi. 
yade "Ağrı" dağı namile anılır .. 
İranlılar bu dağa 'Nuhdağı" der
ler. "Ararat" ismi de tetkika muh
taçtır. Çünkü eski yazılarda ekse
riya Ararat dağından hiç bahis 
yoktur. Yalnız Ararat memleketi 
diye bahis vardır. Anlaşılıy.or .ki 
bu isim dağa sonradan verilmış. 
tir. 

Coğrafya bakımından Ararat. 
tamamile Türk havzasındadır ve 
Türkiyenin şark hududunun yanı 
başında, Türkiye, Rusya ve 1ra~ 
hududları üzerindedir. Ve vasati 
olarak 1000 metre irtifaındaki yay 
ladan muazzam ve mütevazin bir 
mahrut şeklinde yükselir. Y~karı
ları yassı ve kubbe şeklind~U:· Ce
sim, taşlaııınış buz kütlelennı ha
vidir, şimali şarki cihetind.e .karla 
örtülü latü satıhlı ve meyillı ~r~ 
zisi vardır. Diğer cihetleri ~ivndir. 
Bilhassa şimale ve şimal~!~kıy~ 
doğru 1000 metre yükseklıg~dekı 
devasa yamacı cesim buz kutle" 
!erinden mürekkep haşmetli ekli
line doğru sarkar ve bir muazza.~ 
buz yığını buradan Yak~~.vadis~ 
denilen 2500 metre derinlıgtndekı 
yere kadar iner. Kar mm.takası 
vasati olarak 4200 metrededır. Fa
kat gölgelik boğazlarla mec:alar
la eski ve yeni buz ve kar .yı~ınla
n 1000 metreye kadar dennlikler
de de bulunur. Tahminen 3ooo 
metre yüksekliklerde yazın en sı
cak zamanlarında da büyük kar 
sahalarına tesadüf olunur. 

B üyUk Araratın yanında bir 
de kilçilk Ararat vardır. 

Fakat bu küçilk Ararat ~ 40?<> 
metreden fazla yükseklıktedir. 
Kilçük Araratta yazlan he • 
men hemen buz yığınları bulun· 
maz bu küçük ve bUyük Ar.~~t 
dağlannı 2540 metre yükseklıgın-

OTURDUGU 
ARARATA 
Masll Çıktım ? 

1 
Ağrı dağının yükıek te
pelerinde a.ırların yala

: yıp yalçınla,tırdığı ıarp 

i kayalıklar inaana ürperti . 
: . . : 

verir .. . ............................................... . 
deki bir bel biribirine bağlar bunun 
altından, sudan mahrum olan bu 
yer için büyük bir ehemmiyet ve 
kıymeti olan. Serdarpınar namın -
da bir menba, fışkınr. Bu menba 
bu isim eski aşiret reisleri yazın 
bunaltıcı sıcaklanndan kurtulmak 
için buraya geldiklerinden dolayı 
verilmiş. 

Harikulade yüksekliği ve ova
dan 4000 metre kadar tamamen 
dikine yükselişi, yakınında başka 
bir yüksek dağın bulunmayışı iti
bariyle Ararat insanda bir bakış. 
ta büyük ve müstesna bir tesir bı
rakır. Bu dağ kadar devasa teşek
külde bir dağ dünyada hakikaten 
güç bulunur. Yükseklik itibariyle 
onu geçen Himalaya ile Ameri. 
nın cenubundaki Anden dağlan 
bile Ararat ile kabili kıyas olamaz. 
Çünkü bu dağlar, Ararat gibi yal
nız başına yükselmiş değildir ve 
yanlarındaki dağlara nisoetle pek 
az fazla yükseklikleri olduğundan 
bu kadar göze çarpmazlar. 

Bu yüksekliğine rağmen Arara· 
ta şimdiye kadar çıkan çok olmuş. 
tur. Kurunuvustadan kalma esa
tire nazaran ise dünyanın anası 
olduğu için oraya kimse çıkamaz. 
Oranın yerlileri bugiln bile oraya 
çıkan muhakkak ölür kanaatinde
dirler, dikkate şayandır ki bu dağ 
en ziyade ilim adamlarını cezbe· 
diyor. 

Ararat dağında ilk defa olarak 
nebadat tetkikatı yapan Fransız 
nebatat mUtehaasısı Turnefort'tur. 
Bundan tahminen 200 sene evvel 
o havalide seyahat ederken bu a
razinin nebatat bakımından vazi
yetine dair bir eser yazarak neş
retmiştir ki, başka bir tetkik neti
cesi olarak tarafımdan yazılıp sözü 
geçen kitaptan en aşağı 200 sene 
sonra neşredilmiş olan eserim, is
tisna edilirse Ararat havalisinin 
nebati vaziyeti hakkında şimdiye 
kadar yazılmış olan yegane kitap. 
tır. 

A rarat.ın zirvesine şimdiye 
kadar topyek\ın 20 defa çı-

kılm•1tır. Fakat bunların hepsi de 
muvaffakıyetle neticelenmiş de -
ğildir. Mesela: 1897 de Stöber na
mındaki Almanın çıkma teşebbü • 
sü akim kalmış ve ölümüyle neti. 
celenmiştir. Bunun gibi İngiliz 
Alpinistıerinden Freshfield ve 
Tucker de Kafkasyanın en yüksek 
dağı olan Elburus dağına ilk defa 
olarak çıkmıya muvaffak oldukla
rı sene içinde Ararata da çıkmıya 
teşebbüs etmişlerse de muvaffak 
olamamışlar ve geri dönmiye mec
bur kalmışlardır. 

Y erlilerden hiç kimse hiç -
bir zaman dağın kar mm· 

takasına kadar çıkmamıştır. Biz, 
ne olur, ne olmaz diye bunlardan 
bir kaçmı eşyamızı taşımak üzere 
tutmuştuk. Fakat zirveye kadar 
gelmek cesaretini hiç biri göstere
medi. Yanımızda en son kalan ha
mal 4000 metre yüksekliğe kadar 
kendini zol'ladı ve nihayet canına 
taketmiş olacak ki sessizce ve giz. 
llce o da kayboluverdi. 

H er dağa çıkışta olduğu gibi 
Ararata da çıkmak için ta

biatiyle insanın Yükü hafif olmalı
dır. Biz de büyük eşyamızı Ser
darpınarda bırakmışbk. 

Serdarpmardan yalnız arka çan
talarımızı ve sivri uçlu bastonları. 
mızı alarak yola koyulduk. Yank 
ve çatlak sarp araziden, yanar 
dağdan akmış olan lav tabakaları
nın teşkil ettiği dağcıklardan bir 
aşağı, bir yukarı yol alarak Ağus -
tos güneşinin bazan yakıcı sıcak
lığından bizar olarak, bazan da 
latif bir rüzgarın serinliğinden 
memnun olarak zirveye doğru git
tikçe yükseliyorduk. İşte şimdi 
rusubi kayalarla kaplı geniş bir 0 _ 

vadayız.. Artık kar mıntakaaına 

geliyorduk. Ortalık karanyordu. 
Takriben 3200 metre yükseklikte 
idik. 

Büyük lav tabakalarından mü
rekkep geniş bir kayalık içinde ge
celemiye karar vermiştik. Her bi
rimiz gecenin soğuk rüzgarından 
korunmak için kayaların karanlık 
diplerine sığınıyorduk. Kumlu yer
ler bize oldukça yumuşak birer ya. 
tak vazifesini görecekti. Saat 11 
sularında mehtap orada uykuya 
dalan bir insan kümesini aydınla
tıyordu. Fakat bunları ısrt.amıyor
du. Gece yansını az gecmişti ki, 

~.,,,..,.,,..,~ 

• • • ~ 
~ 

Ankara Ziraat Enıti- ~ 
tüıü Proleıörlerinden dok-~ 
tor K. Krauıe Ağrı (Ara- ~ 
rat) dağına çetin bir çıkı, ~ 
yapmıf, bu ıeyahati bir ~ 
lıonleranı fek/inde anlat· ~ 
mıf ve yazmırtır. Bunu ~ 
kıımen dilimize çevirerek ~ 
ô.zuı bulunduğum dağcı- ~ 
lık klübüne ithal ediyo- ~ 

~ 

rwn~ecai Yensen i 
,.,.. ..... , ............... , ............................. .... 

hepimiz uyanmış bulunuyorduk. 
Soğuğun şiddetinden uyumıya im· 
kan kalmamıştı. Sabahın saat iki
sinde yine yola. koyulduk. 

Saat beş sularında tahminen 
4000 metre yükseklikte arkadaşla
rımızdan ikisi hastalandı. Diğer i
kisi de şiddetli burun kanaması, 

kulak uğultusu, teneffüs güçlUğü 
yüzünden çıkışa devam edemedi
ler. Burada son hamal da kaybol. 
muştu. Bir şey değil, onunla bera
ber taşıdığı erzak çantası da git • 
mişti. Asıl fenalık burada idi. Taş 
gibi sert donmuş kar mıntakalan, 
enkaz yığınları ve aşınmtf lav ta-
bakaları üzerinden geçerek gidi

yorduk. Kısa bir zaman içinde 
mola verdik, susuzluktan ölUyor. 
du.k. Yanımızdaki küçük konserve 
kiraz kutusunu açtık. İçindekini 

paylaştık. Adam başına az bir şey 
düşüyordu. Yola devam ettik. Dar 
bir kaya kaburgası yukarıya çıkı
şımızı kolaylaştırmıştı . 

B u suretle sağımızda, solu
muzda uzanan buzlaşmış 

sarp mmtakayı boş yere aşındır
maktan kurtulmuştuk. Bulundu
ğumuz yerden derinliklerde dağa 
yapışmış büyUk memeler şeklinde 
yanardağı mahruklan görUn~yo~
du. Yüksek kayalıklarla çevrılmış 
her tarafından damla damla sular 
akmakta olan bir boğaza girmiş
tik. 

Bir taraftan yukarıya doğru çık
mıya çabalıyorduk. Nihayet son 
tepe kendini gösterdi. Fakat asıl 
mesele oraya çıkabilmekteydi. A
damakıllı buzlaşmış enkaz yığın. 
lan üzerinden üç adım ilerilemiye 
çabalarken behemehal iki adım ge. 
riliyorduk. 

Oraya yığılıp kalıvermek işten 

değUdi. Fakat zirveye pek fazla 
yakla,mış olmak bize yeniden ce
saret ve kuvvet veriyordu. Niha
yet öğleden evvel zirveye çıkmıya 
muvaffak olmuştuk. Artık dağ bi
zimdi. Zirvenin ezeli ve ebedi kar
larla muhat geniş sahasında bulu. 
nuyorduk. Ayna haline gelmiş buz 
tabakaları üzerinde yürümek de
ğil, ayakta durmak bile kabil ola· 
mıyordu. Bu, ancak nispeten de
rin yerlerde yeni karlar üzerinde 
bir dereceye kadar mümkün ola
biliyordu. 

Bittabi hiçbir tarafta hayattan 
eser bile yoktu. Ortada bizden ev. 
vel çıkanların da, Nuhun da, Nuhun 
gemisinin de hiçbir izi falaa kal
mamıştı. Zaten biz Araratm şimal 
taraflarında kain bulunan geminin 
tahta parçaları ve saire gibi şeyle
rin yakın zamana kadar tef}ıir e
dilmiş olduğu hakkındaki rivayet • 
lere rağmen burada böyle bir şey 
göreceğimizi hatınmıza bile getir. 
memiştik. 

F akat, buradan bir türlU ay
nlmak istemiyorduk. Çün

kU burada dünya ayaklanmızm 
altında gibi idi. Bu yilksek yay
lanın temiz ve berrak havası için
de aşağı yukarı 350 kilometrelik 
bfr !aha engin ufuklara kadar u. 

Yia Pompeö Azolindo 
Sabah saat sekiz. Brendizi'd~yiz. 

Vapur bir saat kalacak. Çıkmak fik
rinde değilim. Pire'de çıkmak için o 
kadar formaliteden geçtik ki, bir sa
at için tekrar bu zahmete girmJye Jü. 
zum görmüyorum. Kaptan niye çık • 
madığımı soruyor. Sebebini söylüyo -
rum. 

- Fonnallteye hl~ lüzum yok. Mer 
dlven bqmdakl polisten bir kart a. 
hr, çıkarsınız. 

• Vapurun merdiveninden indim. Bir 
88.Dlye düşilndllm. 

- Sağa mı gitsem, sola mı? 
Sebepsiz sola gltmlye karar veri -

yorum. 
Brendlzf nhtnunm sol kısmı, küçU

cUk binalar, pis, karanlık, likör - ka
tel erle dolu. Yüriiyorum... Balıkçılar 
ağlarım sahilde kurutuyorlar. Her 
köşebaşmda bir tulumba. Çıplak a. 
faklı İtalyan ~oklan ·kovalarla su 
taşıyortar. ('.ocuğun birisini takip e
diyorum. Dar bir sokağa giriyoruz. 
Sokağın bqmdakl levhada Via pom· 
peo Azollndo yazıyor. Sokağın ta kar
tısmda, pencereleri kınk, çerçeveleri 
ha düşecek, badanuı dökülmüş san 
bir bina görUnUyor. Bir çıkmaz so. 
kak... Via Pompeo Azollndo ~ık
mazı. 

• 
Çıkmaz sokağın iki tarafrna yan-

yana dizilmiş tek odalar. Odalann 
kapılan açık. Henüz yatağından inen 
beyaz donlu herifi bile görüyorum. 
Yatağın bu kadar sokak ortasına~ 
rlldiğinl hirblr yerde görmemiştim. 
Odanm içerisi bir mahşer. Tencereler, 
kovalar, yatak §İlteleri, yorganlar, 
sümüklü çocuklar, tavuklar, horoz
lar hep bir arada.. Kadınlar yemek· 
!erini orada plşlriyoriar. Odalardan 
çıkmaza yapılan pis kokularla, çık
mazda meydana dökülen röplerln ko
kusu bir klorform gibi. İnsanı bayılt
mak için bundan ku~"'\·etll bir koko o
lamaz. Odalar çıkmazoı sonuna kadar 
böylece uzanıyor. 

• Vla Pompeo AzolJado'da yaşıysa 
ttaıyanlan, tl Amerlkadan tanının. 
Bu çıkmazda yaşıyanlarla, Amerlka
da Boweryg'de yaşıyan ltalyanlar a. 
rasmda hiçbir fark yok .. Nevyorkun 
kapısını bekliyen on dört gözlü büyük 
hürriyet heykelinin kanatlanna s1-
ğınarak, yurtlanndan hicret eden. 
ler, Boweryde de tıpkı böyle yaşarlar. 
Orada da tavuklarla beraber yatar, 
sefaletin en kötUsUnU, ~lığın ve 
plsllfbı en koyusunu onlar temsU e
derler. Zavallı Brendlzl çıkmazınm 
sakinleri, bir Via Pompeo Azollndo
dan ~ıkıp bir ötekisine girmek için, 
koca Bahri Muhiti aşıyorlar.. Habe. 
~istanlara da Via Pompeo Azollndoya 
gidiyorlar gibi geliyor bana. 

ADSIZ YAZICI 

zanıp gidiyordu. 
Hafif bulutların temiz tülleri a

rasından şimal tarafımızda Kaf
kasyanın Elburus dağı ile diğer 
Kafkas dağlarını, cenup ve cenubi 
şarkimizde Türkiyenin ve 1ranm 
ekserisi karlarla örtülU sayısız dağ 
silsilelerini, lranın cenup tarafın • 
da Rumya gölUnü seçebiliyorduk. 
Hatta bir ta.rafımızda Karadeni
zi, diğer tarafımızda Hazer deni. 
zini görür gibi oluyorduk. Göze 
bu kadar geniş bir rüyet sahası ar
zeden dağa hakikaten çok az te
sadüf olunur. 

Fakat zirvede daha fazla kalına
mazdık. Çünkü bir defa müthiş bir 
rüzgar esiyordu. Sonra zirveden i. 
nişin hiç olmazsa gündüz gözüy
le yapılması lazımdı. Çok çabuk 
yilrümemiz icap ediyordu. Halbu
ki çok yavaş gidebiliyorduk. Bü
yük kaya ve lav tabakaları arasın. 
dan inmek çıkış kadar zordu. Ha
va kararmak üzere idi ki bir evvel
ki akşam çadırımızı kurduğumuı 
yere gelmiştik. Hepimiz bitap bir 
halde birer tarafa uzanıverdik. 

Karanlıkta adım atabilmenin bi
le imkanı yoktu. Gece yarısından 
sonra mehtap ışığında yolumuza 
devam ederek Serdarpmara kadar 
olan yolu boyladık. Bununla Ara. 
rata çıkı~ nihayet bulmuştu. Fakat 
dağdan yUz kilometre kadar uzak
laşmış olduğumuz .halde bile gUn
lerce dağı gözUmUzün önünde g~ 
rtlyorduk. Hattı bugUn bile ben 
onu hazan TUrkiyenln eemalara 
kadar yUuelmiş bir hudut abide. 
si olarak karşımda görüyorum. 
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Balkan Harbinde 

F akat Mesudiyenin 15 lik 
baraı toplanndan, fırlıyan hum
!'et!e~r, Bulgar krtalannın bu cü -
"erın ne layık oldukları cevabı 
~kte kusur etmiyorlardı. 

leşi k rna.n, nihayet bu cephede, a
Şiın e~rniye mecbur oldu. 

8tııd dı, Bulgar sol cenahı karşı
ti~e~ki ~Italanmız, sıkışık bir va. 

dUşmUşlerdi. 
lto;:ce Yansı aldığım emirde, Ter
l~ın nUnde bulunan Turgut zırh
den~ Yardım etmek üzere Kara. 
ba~b çıktım. İki zırhlı süvarisi, 
dUıt. ~~ vererek bir plan düşün -
rnanı~ş~~nın kesif İstiranc~ or -
l'aprn ~ ıçınde toplanma hareketi 
kret·a ta olduğunu. helyosta i· 
tece ıyıe haber almıştık. Fakat, 
ta bas:-ığı için, iki tarafta da 
dLatruz ıçin bir hareket görülme-

'- ~esi gU u ~tanb n , Turgut ztrhlısma, 
)desud~la avdet emrini verdiler. 
tıı.ı b ıye, dUşman karşısında yal-

14 ~ına kaldı. 
dUşrn gUn, Terkos gölU önlerinde. 
lta?'§ anın ilerlemek ihtimallerine 

1 tertibat alarak bekledik. 

13 u arada düşmanın Varna -
Olduğu dan Karadenize saldırmış 
d.ıtıı.d iki torpidosu, önümde ar
Jte k ad dolaşmıya başlamıştı. Her 
recıe: ar, bu işi çok uzak mesa -
ili ha Yapıyorsa da, yine faaliyeti
~~a. hissettiriyordu. Gemici -

ı.n çok uyanık davranm8J!lı, 

düşman torpidolarmm bu e. vlaına 
teerlibesinde muvaffakıyet temin 
edemedi. 

Geceleri, Mesudiye tabii olarak 
bütün ışıklannı söndürilyor ve as 
la demirli bulunmuyordu. 

Bulgar torpidoları; bir şey ya -
pamıyacaklarını anlayınca çekilip 
gittiler. 

On dört gün sonra da, ben aldı
ğım emir üzerine Büvük Çekmece
ye döndüm. 

C ekmecede bulunduŞum sı • 
ralarda. umumı erkanı 

harbiye Şarköye bir ihraç hareketi 
yapmıya karar ve~miş .. Bu işte 
Mesudiyeye de mUhım bır rol dü
şüyordu: Doğanasla~ feneri önle
rine hareket için emır aldım. Va -
zifem, Bolayir müdafa~ hattını 
denizden takviye etmektı. 
Bulunduğum nokta. h.er . t~lü 

istikşaf hareketlerine müsaıttı. 
Düşmanın en ufak bir kımılda

ması dahi göziimUzden kaçmıya • 
cak bir vaziyet almıştık. 

Gündüz ve gece. devamlı taras -
sutlarda bulunuyorduk. Sahile 
yaklaşmak istiyen dü~~an ?.'1~f
rezelcrini püskürtmek ıçın butun 
tertibat ahnmıştı. 

B. .. Bulavir mürettep fırka 
ır gun, • y dı 

kumandanı beni yanına çagır · 
Berkisatvet süvarisi Rıza kap

tanla birlikte (Eski Kasta.m?nu 
meb'uslarından merhum) gıttık. 

Kumandanla. yaptığımız bu gö-
.. 1 rd Şarköyiln düşmandan 
ruşme e e. ~ b 
geri alınması kararlaştıgmı, unu 

t . . . d onuncu kolordunun, 
emın ıçın e, 

ihrac hareketi vapmıya memur e-
dildiğini öğrendik. 

lhraç ameliyesi. icap ederse. hi

maye ateşimiz altında yapılacak -

tı. 

B u vazife de. Mesudiyeye ~~ 
şilyordu. tşi~ ~zametını 

düşUnerek, Mesudiyenın ıhraç ha-
h·mave ede -reketini tek başına 1 

y • 

• Y• • e bunun dogurabıle-
mıyecegını v . 
ce2'1 !kibetler itibarıyle mahzurlu 

1 y k mandana hatırlattım. o acagmı u .. 
M ·d· •e kruvazo-Ve hiç olmazsa ecı 1) • 

rünün d" bana yardımcı verılme -

sini istedim. 
Teklifim kabul edildi. 
O gece, sabaha karşı, saat beşte 

şalope ve mavna -
!ar da gemilerle 

birlikte ~iler. Yirmi iki va.Pur, 
Şarköy önlenne geldikleri zaman, 
saat te 9 buçuğa yaklaşmıştı. Ve 
ne aksi tesadüftür ki. biraz evvel 
ütülü bir çarşaf kadar buruşuk -
suz olan deniz. birdenbire kabar -
mıya, şimali şarki istikametinden 
batın sayılır bir rüzgar esmiye 
başlamıştı. 

Karada yapılan taarruz hare • 
ketinin nasıl bir seyir takip etti· 
ğini ve ne netice verdiğini kati o
larak kestirmiye imkan yoktu. 

Yalnız, düşman Şarköy istika • 
metine birçok toplar göndermekte 
olduğunu gözümle görüyordum. 

Donanma kumandanımız mer -
hum miralay Tahir beye vaziyeti, 
telsizle bildirdim. Ve Tahir Beyin 
muvafakatini alarak Bulgar top -
çulan üzerine, ateşe başladım. 

Bu beklemediği taarruz, düşm~
nı şaşırtmıştı. Hatırı sayılacak bır 
sarsıntıya uğradılar. İhraç hare • 
keti yapmanın zamanı, gelmiş de· 
ğil, geçmişti bile .. Bütün gemiler, 
Şarköy önünde toplandıkları za -
man hava şiddetini arttırdı. 9~~ 
geçmeden de benzeri pek az goru· 
len müthiş bir fırtına başladı .. De
niz, adeta dağlara çıkıyordu. 

Bu yetmemiş gibi, bir de ansız!n 
her tarafı sis kaplamasın mı?. sıs, 
birkaç dakikanın içinde okadar 
kalınlaştı ki, on adım ilerisini se
çemez olduk. 

Tabiat kuvvetlerinin bu feci is
tihzası, bize acı bir ibret dersine 
malolacağı şimdiden 11.nlastlıyor -
du. 

D onanma kumandanı, bu es· 
nada Bolayirdeki müret • 

tep kuvvetlerimizin sağ cenahını 
himaye vazifesini vermişti. 14 mil 
süratıe 'Doğanaslan,. feneri ön -
!erine doğru ilerledim. 

Taarruz tden Türk kıta.lan ile, 
müdafaada bulunan Bulgar asker
leri arasında harp şiddetle devam 
ediyordu. Fakat, kuvvetlerimizin, 
düşmanı nereye kadar surdüğünU 
kestirmiye imkan yoktu. Himaye 
ateşi açamazdım. Ancak, tehdit 
makamında, denizden birkaç kuru 
sıkı top attım. 

(Ark8J!II var) 
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•• 
U niverıite profesörlerin-

den Dr. Keuler, dün 
akf&Dl Eminönü Halkevinde 
''Birinci Türk ı, Kanunu,, hak. 
kmda mühim bir konf eranı 
verdi. Haziranda tatbik mev
kiine gireeek olan bu kanunun 
tahlilini yaptı. '' İf Mecmuası,, 
müdürü Dr. Ziyaettin Fahri, 
profesörün konferansını türk
çeye tercüme etti. 

B. Kessler, dünkü konferansla 1 

P rofesör Kessler, konferansı
nın mukaddemesinde son 

asırlarda Avrupada işçiliğin vazi
yetini anlatarak dedi ki: 

_ "On sekizinci ve on dokuzun. 
cu asırlarda A vrup"ada fabrika ha
yatı doğduğu zaman hakim olan 
sistem, liberalizmdi. lş veren pat. 
ronla, iş alan işçi, mukavelelerini 
serbest bir şekilde kararlaştırıyor_ 
lardı. Devlet, bu mukavelenin ya. 
pılışına müdahale etmiyordu. Bu 
yüzden mukavelenin yapılışı esna-

~:d:em:::!çşa:: B KES s LE R ima kuvvetli ve 
bahusus iktısa - e 1 IS 
den kuvvetli o. 
lan taraftta ka
lıyordu. Bu taraf 
tabiatiyle iş ve. 
ren patron sı. 

K A N U N U N U 
vetini ~rttırmak· 
tan gerı kalmryor. 
du. Bu hal uzun bir 
zaman devam et • 

nıfıydı. Mukavele şartlarını yine bu 
sınıf ileri sürUyor ve her istediğini 
kabul ettiriyordu. Zavallı işçiler, 
teşkilatsız, her şeyden habersiz ve 
nihayet himayesiz bir sUrU halinde, 

ANLATTI ~~~=~ort:: hararetlı bır 111· 

nıf mUcadeles.; 

kendilerine yazdmlan bu şartlara, dm ve çocukların vaziyeti pek acı 
aleyhlerine de olsa -ki ekseriyet. bir manzara arzediyordu. Canını di-
le böyleydi - ister istemez boyun şine takarak, feci şartlar içinde ça-
eğiyorlardı. Bu hal, uzun asırlar lışan işçi, hastalanınca veya bir 
böylece sUrdü. Ve zaruri neticesi kazaya uğrayınca yardım umacak 
olarak ta genç kapitalizmin doğdu- kimsesi yoktu. OmrUnü işinde til-
ğu bütün memleketlerde işçi Sınıfı keterek ihtiyarlamış ameleler ve. 
büyük bir sefalete düştü ve bu se- ya işsiz kalmış işçiler, hiç bir yer-
falctten yıllarca kurtulamadı. den bir himmet göremeden sefa

let içinde ölmiye mahkumdular. 
• şçi ücretleri azdı. tş müdde
i ti uzun, çahşilan yerlerin 

ve fabrikaların sıhhat şartlan fena 
idi. Bilhassa buralarda çalışan k~ 

Böylece zaman ilerledikçe, ha!· 
kın mUhim ve büyük bir sırufı sefa. 

lete dUşüyor, bu arada onun istis
mar edilen emeği, cemiyetin ser-

1 ' i ,f ,l J ,J ,& 

Reaim No. 23 

Bu reaim fU .on türküden hangiaine aittir? 

7 - Rana noldu da bı•n bilf'mem DİKKAT 
E..-;kl halimi hiç göremeın Bazı karllerimizden hala g~en dar-

18 - Çayırda buldum seni bımesel müsabakasına dair hal mek· 
Ellere \"ernıeı•ı seni tupları gelmektedir. 30 Nisanda müh· 

15 - Dama c:ılimış bir güzel leti blhnit) olan bu müsabaka için o 
Damın ~trafın ~ezer tarihten sonra gelen mektuplann 

17 - Dımldm mı cidm bana makbul olmadığmı ,.e bütün müsa-

çıktı. Işçiler, sendikalar vücuda ge
tirerek teşkilatlandılar. içtimai 
devrimler ve ihtilaller lilzu.mu ileri 
sürüldü ve bu ihtilaller hazırannu
ya başlandı. 

Fakat tehlikenin büyüklüğünü 

idrak eden ve uzağı gören devlet a
damları bunun böyle devam ede. 
miyeceğini anlıyarak iş mukavelele
ri hazırlanması meselesine kanun
larla müdahale edilmesini istedi· 
ler. Bu suretle bu sahadaki libe. 
ralizm çözUlmiye başlıyarak iki ta
rafın da menfaatlerini koruyan di
siplinli bir sistem doğdu." 

P rofesör Kessler, bundan son• 
ra da muhtelif memleket. 

!erdeki sosyal siyaset tedbirlerine 
nasıl başvurulduğunu anlattı ve ye
ni Türkiyenin de bu tedbirleri dü
şünmiye başladığına işaret ederek 
konferansına şöyle devam etti : 
basiretin ve içtimai mUlahazafarm 

- "Yeni TUrk iş kanunu, siyasi 
basiretin ve içtimai mülahazaların 
doğurduğu bir kanundur. 

Kanun emekleri milli ekonomi l· ' . 
çin zaruri ve semeredar olan ınsan. 
lara kal'§ı derin bir sevgi ile hare
ket etmektedir. Başlıca on fasıl· 
dan ibaret olan bu kanun, evvell 
hUkumetin hangi çeşit işlere mUda· 
hale edeceğini göstermektedir. Sa. 
yısı ondan aşağı işçi kullanan, i~ 
yerlerine kanun müdahale etme
mektedir. Ticaret yerlerini, hasta-

(Lf.ıtfen sa~'fal, c;:e,irinlz) 

•• • • 
Unıversıte 

Röportaiı 
(Dünkü nüshamızda çıkan Unlver. 

site röportajının son kısmı, bir tertlı 
yanhşlığı yüzünden gazeteye konula. 
maJlllihr. Glrmiyen kısmı aşağıda o 
kuyaeaksmız.) 

·Utanarak ifade edeyim ki konu. 
şurken ben birkaç defa boşta bu. 
lunarak almanca sual sordum. Fa
kat profesörden hep tUrkçe cevap 
aldım. 

Diğer bazı Alman profesörle. 
rin türkçe konuşmasını dinledim. 
Bu dereceye kadar giden olma
makla beraber çok ilerilemiş pro. 
f esörlere tesadüf ettim. Diğer ec
nebi profesörler de ayni istidat, 
hüsnüniyet ve alakayı gösterecek 
olurlarsa üniversite, yabancı pro.o 
f esörlerden şimdikinden def al arla 
fazla istüade etmiş olur. Hiç hakmıyorsuıı buyana bakalanmızın mutlaka mühleti zar. 

18 - Entarisi ala benziyor. fmda halledilmiş olmalan lizım gel- ===============-=-
Şeftalisi bala benziyor diğini bir kere daha hatırlatınz. 

21 - Emlmmı hoplada gel 
Şah'tlmı t.opla da gel • 

28 - lkiml7f hir O(fara ko:\ ıımlar Çanakkalede makinist Nuri Ulusal: 
Vstumiiır. altın kilit ,·ursa. 30 kuponu toplayıp müsabakanm 

Sl - K:ı~·1111.'!\ ka~·nana 
Kalk g~!in oyna 

35 - l\lerdhemltn ttkır 

Jar halline ait diğer müsabakalarda oldu. 
ğu gibi bir liste ile 30 Haziran tarihL 
ne kadar (TAN) gazetesi müsabaka 

mıkır memurluğuna göndermek kilidir. Ku 
inerken 

Yazması boynuma. dolam. 
yor öperken 

48 - Yemenimin uçlan 

ponlarm Uzerine bir şey yazmıya ha
cet yoktur. Yalnız kuponlann srra no. 
maralan tamam olmah yani ayni ou. 
maralı kupondan Od tane olmamalı. 

Çıkamam yokuşlan dır. 

~ '"'" -~ -·~'"-"""-"' 
~ 

~Bahar Müsabakası 

' ~ ;KUPONU:23 
~ 

~ Bu kuponları kesip ~ 
~ saklayanız ~ 
,,,...,,,, ,...,,,, ~,_,..,...,..., 
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Ferahlı Bir Müspet ~.:n-

Tenkit Havası Yaratmak 
Gazetelerin Elindedir · 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Geçen Müzakereler 
Kamutayda Dün Dişlerin Abıhayatı 

B19bekıbg,. 

(Başı 1 incide) ıiyelerden 4l50 bin lira vermekteyiz. 11111 dişleri bL 
Bankasına alt gayrimenkullerin ver. Her sene, bütçe inkişaf ettikçe bir le kısa .,. 
giden muaf tutulmasını istedi ve bir buçuk milyon lira, 3 milyon lira, t; ımnda te • 
takrir verdi. Dahiliye Veklleti ıiyul milyan lira, 10 milyon lira verebiliriz. mlzler, par· 
müste,an Muttalip Öker, bina ve a- Elverir ki mUeueee normal tekilde latır, Blhhat 
razi vergilerinin idarei huauaiyeleı-e yqum. ve taraveti • 

(Bqı 1 incide) >Wde töyle hareket ettiğini fanecİi. bir yardım olarak onlara devredildi. ıli iade eder. 
bir nevi hUIU8! menfaati himaye et- niz: HUkdmetin aldıjı bir iktlaadi ted ğini, eğer muafiyet veriliree diğer Banka ve Hu.,,.i IJare Gönde Ud 
mek ve gizli kapaklı itlere göz yum. birden hulUll menfaatleri kınlan bir bankaların da bunu letiyeceğlni, böy- Merhametinize, himayenize mub- defa Radyo. 
mak kimsenin hat.ırmdan geçmiyor. tamdık ıize mllracaat ediyor. "Her lelikle husul! idarelerin gelirinde bU. taç olan başka müesseseler de vardır. Un diş macu.. 
Dünden kalan ve henüz düzelmesine teY berbat gidiyor. Batıyoruz.'' gibi yük tenetzW olacağını, bir çok mek. Idarei hususiyelere bugün mektepleri na De fll'Ça • 
elimiz dejıniyen ttlrlU tUrlU noksan- bir tellt havası içinde vakayı bir ta- teplerin kapanacağını .anlattı ve de. vennifsinizdir. Husust idarelere ııhhl 1anan dltleı 
lar vardır ki bunlan ileri ıürmek ve raflı olarak anlatıyor. Siz teessür al- di ki: teekilat, nafıa teşkilltı vermipinlz. sathunbiı _ 
lyileemealne çalıtmak hUkimıete kar. tında kalıyorBunuz. Pek uluorta gide. "-Bunu iae yüksek heyetlnlz hiç Zaman zaman bu ıstıraplar huzuru - m ve gtizel • 
il değil, hükfunetle beraber ytlrtlmek miyonnınuz. Çekiniyorauııuz. Fakat bir zaman kabul buyurmaz zann~ nuza geliyor. Bu ıstıraplara karar llğtnJ aaıa kay _ 
demektir. Sonra hazırlanan ve yapı· müphem, imalı bir ,eyler yazıyorsu- rim. Takririn reddini rica ederim-,, vermek ilzere işleri gruplara, heyet-~ tit.e ODUD 

lan umum! illerde nokaanlar varsa nuz. Bunlar allkadar dairenin gözü dedi. lere tevdi ediyorsunuz. Bugün ida. ba abıhayat tmıt ..,.. 
kusurun ortaya çıkm&llDI hUkfunet- kB.l'fIIDla çıkınca kızdırmakla kalmı· Ziya Gevher cevap verdi: rel huauaiyenin şurasından, burum- yeefndedlr ki bugün blBlerce 
te bulunanların memnuniyetle kartı· yor, gazetelerin ciddiyeti ve kıymeti "- Evveli. AbdWmuttalip arkada. dan para kesmek demek, köylUyU ten- kili dalma ve yabıa Bad-
lamalan llzımdır. ÇUnktl hatalı bir hakkında da fena kanaatler uyandın. şım kadar ben de idarei huausiyecl- vir etmek, okutmak için ve nihayet yoHn kullammktadırlar. Badyo-
adımdan ne kadar çabuk dönülse k&r. yor. yim.,, .ziraatçı ve çiftçi yapmak için, açaca. Un dftler için bir bayat slpıtuı.. 
dır. Gazetelerde eakidenberi ldet olan Bekir Kaleli (Gaziantep): imıız mektepleri kapatmak demektir. dır. Bunun içindir ki Badyolln 

Demek ki memleketimizin umum! tenkitler böyle imalı, 11mcı, iti "-O, müstep.rdır, mUatetar ııfa. 150 bin liranın kesilmesi demek, 80 icat olunduguııdanbeif Tllrldyede 
hayatında mlllbet tenkit ve mUnaka· matmzıık ve memnuniyetsizlik uyan· tiyle söylüyor.,, tane mektebin yapanması veya açı?- sağlam ve gbel dltll vatandatlar 
pyı boğmak için hiç bir arzu, hiç bir dıncı şeyler olduğu için gazeteler bu Ziya Gevher devamla: maması demektir. Bizim mektepleri- artnuştır. ve artmakt.lldır. 

:.ı:~~erı.a:=.=:~ ~1:.~::yo=.mt.ı:k= 6~~1::=::~ahotu: :,,~ıı;ı~:~i.:1~~!~:!:; O A 1 M A RADYO L 1 N 
başlıca sebebi, bu yolda tenkidin kW- da kahramanlık damarlan kabarıyor. sun, Burada her aöz söyliyen müs. ler vardır." 
fetli, zahmetli ve zor olmasıdır. O zaman tenkit etmek fc;in dişlerinf teşarlık temennisinde bulunmaz (gU. B. Şükrü Kaya, B. Halil Menteşin 

D iyelim ki ortada, günün canlı geçirebilecekleri birini anyorlar. Ek· lüşmeler) .,, mUtaıeala.nna cevap vererek ıunlan 
bir meselesi halinde bir iktJ. aeriyetle valileri, belediye reillerini Mümtaz Olanen .öylüyor lllve etti: 

acil mesele var. Bunu tetkik etmek, ve onlardan ktlçllkleri gözlerine kes- Adli .. _Bizim en bil"'"k vasfumz, ""ft-
ye enctlmeni mazbata muhar- 3w. ~· 

fikir toplamak, kitap karıştırmak, i. tiriyorlar. Bazan haklı, bazan baklu riri Mümtaz Ökmen, maddede zikredi çi olmaktır. 16 milyon nüfusun 14 
fln tam esasına varmak, noksanlar çatıyorlar. 1 fi ti ise n1 rd af milyonu .. :4'tnidir. Biz çlftçlli-"e dik • 

Diş Ağrısı lstırahların 
.. .. .. 1 en mua ye er ne o a an mu ~ ~ r. 

hl'8a memleket olçusuyle ortaya koy- Hep dedikodu havası içinde yapı an old • k rgisi d bin kat ve gayret ederek ve onu Uerle • En Müthişidir · · · · · te b ·· i ·~ t b.be ugunu, azanç ve e a ver. 
mak güç bır ıştir. Bir gaze u guç- gazete çıu uz, ı r, heyecan anyao gisi -de zikredil ediğin ö elbette terek kuvvetimizi artırabilecek bir 
IUğe katlanarak müsbet bir tenkide bu nevi tenkitler halkta, gazetenin sa- muaf olaınıyal~ an~a~t;.8' millet olduğumuza kanilz. Btıttın ka
girişirse, gidilen yoldan da~ iyi ve mimiye~i ~ ciddiyeti hakkında . de. Bütçe encümeni reisi Mustafa Şe- nunıanmız, teşkilatmuz, çalJflllamu 
daha verimli bir yol göetenrse veya vamlı hır itimat uyandırmıyor: Bır o- ref, Ziraat Bankasmm bina ve kazanç hep bu gayeye müteveccihtir. ÇalL '

tuhih edilecek birkaç no~ ~- kuyucu Y~ ~Y ~e ~ ve- vergi8inden muaf olması gibi bir fi- şılmış, üzerinde dUşUnUlmtlt ve encU. 
Ja koyarsa buna kızacak hiç kımse ya hoşuna gıtmişse: Afenn, cesur kir ileri sUrlllUrse bahse mevzu ola. menlerden geçmiş bir kanun buraya 
tasavvur etıniyoruz. gazeteci imiı." diyor. Fakat umwnı. bileceğini, bugün bina vergisinden geldiği zaman vasfını kaybederse, ba-

il il 

1 1 
Fakat bir gazetenin bir ~~seleyi yetıe. halkta ~a, hUkUmette de ~ze. muaf bulunmadığını söyledi.. kikaten gayeden ayrılmış olur. 

tetkik edecek ve her tarafı dinlıyecek telenn, kendılerine emanet edılen Ziya Gevher sualini banka üzerin. Ben, milletimizin ve bilhasaa o mil· En şiddetli diş aftrllarını dindirir 
_____ ....,_______ münak~şa hürri~etini idareye layık <le bir ktllfet ~lduğu için aorduğunu, leti bütUn şerefi ile ve hassasiyetiyle 

olmadıgı kanaatini uyandınyor. tasrih etti. temıil eden BUyUk Meclisinizin böyle GRiPiN neleri, tiyatrolan açıkça zikretmi. 
yor. Buna mukabil kanunun IUIDll
lü bulunduğu ve müdahale ettiği 
qyerleri şunlardır: Fabrikalar, ta
eocakl&n. bina itleri, elektrik, gu, 
au teaisat, v. s ..• 

B öylece müdahale edilecek 
ifyerleri tayin ecWdikten 

aonra birinci fasılda it mukavele. 
llbıden bahsedilmektedir. Bu arada 
ameleyi koruyacak mtıhlm tedbir· 
ler alan bu kanuna göre, meee1l bir 
yerde bet seneden fazla çal•tmlf 
olan bir işçi, ifinden çıkanldığı ve 
mukavele bozulduğu zaman, geri 
kalan m\Uıletin ücret tutarmdan 
lıqka, ayrıca itin mahiyetine göre, 
miktan hlkim tarafından takdir e
dilecek bir tazminat alacaktır. Bu
nun ltçlyi koruma bakımmdan bU. 
Jllldtlğtl ve ehemmiyeti barizdir." 

K
onteranacı bu suretle on fas. 
hn heyeti umumiyesi hak

bıda toplu bir hWba yapmış ve 
gerek it alan, gerek il veren için, 
içtimai siyaset bakımından mtlhim 
noktalan saydıktan sonra konfe
i'anBDla şöyle nihayet vermlttir: 

- ''lş kanunu hakkmda verdi. 
;ıtm bu izahatta, vam kanunun orta 

,a attığı birçok lnoelkleri, birçok 
teferrllatı bir tarafa. bırakıyonım. 
l'akat yaptığımız bu toplu balat bi
le kanunun kat'I ehemmiyetini ve 
derin 1WDWUnU göetermiye klfi
Clir. ÇUnldl kanun vazu, çahp.n ln. 
um milli lktıaadm en yüksek un
IW'U addetmektedir. Şu halde bu 
1ID8U!' himaye görmeli, fabrika ve 
maden amelesi, sıhhatini kaybetme 
IDeli, çahpn bir ltçi alleaiyle be

raber yükselme yollarma malik ol
dır. işçi, ilinin ealri değil, it 

ftnn fabrilatörle beraber ayni 
flakb u.hip 1erbeet bir inan olma 
lı, mesailbıe uygun bir tlcret alına· 
hdır. 

Bu kanun, Türkiyeyi bir mııf 

mtıcadeleai memleketi değil, sulh 
ve huzur içinde yaşıyan bir it mem 
Jeketi yapmaktadır. Bu memleket
te refah gittikçe artmaktadır. Bu 
refaha, en basit iec;:i de liyakati de
recesinde iştirak etınelidir. 

Btllba. işçiler ve müteeebbialer, 
le vere~rle iş alanlar, her yerde, 
devletin kendilenne ııli.ka bealedi
llnl·· kuvvetli ve adaletli bir elle 
1rendilerini himaye ettiğini hisset
melidirler. Temenni edeMm ki ı, 

unu, Türk halkına ve Türk mil· 
ilrbaadma Qmit edilen aellmet ve 

ti getirsin." 

Sonra kocaman kocaman serlev- Mustafa Şeref, Ziraat Bankam ver milşkill davalarda tuttuğu yolun dof. 
halarda, bazan, hepimiz heyecana ka- gilerinin kaldınlması keyfiyeti yan. ruluğunu görmüş, kani olmuş, inan
pılıyoruz. Vakalarm hakiki şekliyle tışhkla yazıldığı için kazanç vergisi mış bir arkada.IJJıwm. Fakat içim
alikası olmıyan yani!§, istikrarsız bir alınması hakkında Maliye Veklletlnin deki bu tehlikeyi, bu endişeyi yine bir 
hava uyandmyoruz. Hele akpm geç meclise bir proje v~ w bunun rkadaşmlz olmak sıfati~le söyleme. 
vakit çıkan arkadaş!arunız bunu çok uıaliye eacUmeninde tetkik edildijUJ Yt vazife addettim. Vereoegmiz ka-
yapıyorlar. Bu arTcaffiişJar, sakin ha. ~yledi. l'llr, ~heeii, hepüıiiz için mut1'6lur 
va içine ~UıUnceı deniz~en ~ıkml§ ba· Banlıa lıöylii mü--.W~ • ı:atbfk ölufttıir. Aıitıak lraTMflirrmI· 
lığa benzıyorlar. t:>erhaı bırkaç bU- Em1ıı Sazak (F..skişeh. ) Ziraat 11 verirken ipret ettiğim bu eUphe. 
yUk serlevha ile hldiaeleri, kendi he- Bank b" kö ıu ü ır ' . ld leri ılzin de bir defa tekrar buyur-
yecan thtiyaçlarma uygun, ters bir asmm ır Y m eaee11e1ı 0 u manJZI rica edeceğim." 

· eden gösteriyorlar Bu arkadq.. ğunu, onun masrafı ne kadar az olur-
~ birinin Kudüsteİti bir hldis&- sa köylüye o nisbette yardım edece. Çiftçilik ye s~renek 

Bütün e§rı, sızı ve 
sanclları keser. 

ifq alnıma, nezle, ırip Ye 

romaliZmap kartı 

311hassa mQesslrdlr 

yi Londrada 1 gibi göstererek l- tini, bunun için bankanın bina ve ka. Müteakiben. B. Halil Menteş kUr-
cat ve hayaıt ~u:!tini son hadde ka- zanç ve~erlnden muaf olmUI llzmı sUye gelerek, devlet enerjisiyle husu. ~--• 
dar kullanmuı Türk gazeteciliği he. geleceğini illve etti. al enerjilerin muvazi yUrUttllmesi 

' . hlaıl Tekrar aöz alan Hasan Fehmi A - nl istediğini, fakat bu dijşUnceainin 
sabma çok çirkin bir manzara taç nokta! nazarmda 11rar etU ve ak ttirilmit olduğu 8Ö ledi 
etmiştir. ÇUnkU gazetecilikte her ko- dedİ ki. ekli~. aeV kllı" B şuı. .. u Kanu y . 

Bi • Da.hılıye e · •u' ya IU ce. yun kendi bacağından ası1mIYor. r .. _Devlet btltçeainden muhtelif rdi· 
b" ha- vahı ve · 

tek gazetenin ifratlı ve yanlış ır . namlarla, muhtelif tekillerle yapılan .. z·raat denildiği vakit hepimiz 
reketi derhal gazeteciliğe mal edili- Y&rdnnlarla meydana gelen ve lmme çift; v~ çiftçi, çocuğu otduğumuza 
yor. hizmeti yapan bu mtleaeeaeyi ticaret h ·ıniz ilk gıdasm t ktan 

Netice -"--k tekrar edece.ır.ı- L.--•n- kuru1m u-----· ait göre, epı 1 opra 
\A&fll. 6.. ...t.U., uı m ~ere o- çıkan tanelere medyun bulundufumu-

ki, halkta itimat uyandıra. lan nazarlyelerle mUtalea etmek ~il. za göre, lfln mU.,kUlltııu pek iyi bili. 
cak yolda mlllbet tenkit ölçUleri kur- mem ne dereceye kadar doinıdur. Çiftçilik göreneğe tlbi bir 1an'at 

' 
~ı~x= :~~·-J 

Tıraş Bıçaklan 

SERT SAKALLAAI 
YUMUŞATIR 

ve clldl pamuk gibi yap• 

POKER PLAY 
markasına dikkat edini mak ve memlekette daha geniş ve fe- Ziya Gevher Etili, ŞQrayı Devletin ~eğil·. dir 

rahlı bir hava yaratmak ~lerin verilmemesine karar verdifl ve Ka. eİ& menfi elemanıarla mUcade- ••••••••••••••••••••••••••~ 
elindedir. Yalnız bunun içm heyecan mutaym da fimdiye kadar almamak. E~ Tohum hasta .. .. . 
gazeteciliğinden tetkik gazeteciliğine +tt n'-'"cl,ı hh· ,,enrivf kln. zaran mil- le ed yıf .... 

1 
•• _ ve kotudUr. şünerek karar vermenir.dir. Bunu he. 

. . . ğır ıete ait ,__ Toprak sa ve MGAU1tır. Ağaç has kra ri geçmek ve bunun ıcap ettirdıği a Oıau bir mtleeaeaeden almak dır Şimdi b 
1 

mani yeti umumiyeden te r ca ederim. 
zahmetleri ve emekıleri göze almak 11- için niçin mrar edildiğini sordu: taiıklı 

1 
~Ucadele u tmne~ el~ . a, Bu kararlar daima ve daima bu mec-

lnönü ·Eden 
Mülakatı zmıdır. "-Sayı• mQateşar mQteeulr ol anaıar a Bunıaroa: e mec urıye. listen çıkmJttır. Böyle mUnakqalar 

Umum! hayatımızda her eeY. bir mum dedi, c:Unldl mevcut olnuyan tlndeyis. la uiratma IOllra m~bet. e- kararın doğnıluğuna ve iyiliğine dai· (Bqı l incide) 
kat daha ileri gitınek için mtısbet bir vergiyi a1nuyalmı diyoruz. niçin lemanl&r k mecbunyetin· ma ltidim olmuatur. Binaenaleyh bu sili Boroda mihracesi ve JJerraa.,, 
tenkit ölçWerinln kurulmaıım ve u. endişe ediyorlar?.. deyiz. bl kö . münasebeUe de çıkacak kararın doğ. mümessili aöz ftldılar. 
yandmcı tesirler göetermeaini bekli- Daha aonra Hall1 Kente, ve Azb HalbUki z yl1lyU bu ~emlek~ün ruluğuna ve iyiliğine 1Uphe yoktur. Niyoz Cronickl gazetesine .-
yor. Yalmz ılyut, içtimai ve iktll&- AkyUrek aöz aldılar. efen~i o~arak illn ettik. Bız köylü~ o karar, sizin hUkiimetiniz ve sizin konferans Uzak Şarkta bir filo JJıdr 
dl işlerde değil, mesell edebiyatta da Dahiliye Velıilimizin 6eyanatı topraga ~Prajı köylüye ~cır itimat ettiğiılliz memurlaruuz tara - ımı konılf&Caktır. Bu filonun yetı»J 
bugünkü akametin önüne geçmek i- Bundan sonra ktlratıye gelen Dahi- etıniye m:ıctan Bunu yapacagız. fından kudretle ve ayni dikkatle tat- milyona malolacağı ve her sene 

· v kil. . Zaten top azamı randıman alın b.k ı '•--·--tun b dan "ba. milyon liralık masrafa ihtiya~ aöt • çln ilk ihtiyaç tenkidi bir dostluk ve liye e ı ve Partı Genel Sekreteri B. - takdirde to . bi a. ı o unur. .muu ~ un ı • • 
dU,manlık ileti halinden kurtarmak ŞUkril Kaya, bütün bu mUtalealara ma~ er B prak ~ör. ro rettir." (Bravo Belleri). tereceği tahmin ediliyor. üt. 

ve tam ve bitaraf bir ölçü lleti hali. kartı izahat verdi. B. ŞUkrU Kaya, nadır. ydi~ inaenaık u_ eyh koylUyü t P- Bundan sonra birçok hatipler kUr- Londra, 14 (TAN) - DUndeıı pr 
. _;c.. ye e &GUmdır Bu topra- . idil h · 17ı--t n--L- bare +an gtym m imin aı·t ,_. ne koymaktır. mazıden ancak noksan ve ihmal. .1--a- aıiyeti iktıladi . · 

1 
süye ge er ve epaı ~ DaUA.- n _,, e eras e 

TU k te il.•. ü bet tenkit lerin tevarüs edildigı··nı· bunla ··rı fm v yesı ne olursa 0 
• smm hususi vaziyetini tebarüz ettir. dalyaların tevziine J. .... ıanıımJft1'• r gaze c ıgı m s '• n ° · bizi beslemiye ngtn tml e -T6 

kurabilecek yola dökülürse az zaman- mek ve kapamakla beraber Meclisin sund, rdur Biz bU . ze e ~ diler. En nihayet Ekonomi Bakanı- Bukkingham sarayında Kral tarafllV 
da umum! blr emniyet kan.nabi- uhteıine dtı,en vazifeleri de başaraca me.ıG..!us ~aU iw..~!zle, böyle 

1 
r mız B. CelJ.l Bayar söz aldı ve ıun- dan verilen ziyafette İngiliz ve eo -

ğmı ani ttı u . du5- ' •'-IHQI müeueae er- lan -x ~edi· bl lmak n-- ,,_50 ır;.· bul·--.r1.11f ıtr. O zaman fısıltı ka~aklan, ku- .. a , ayihadan balıaederek de. le azami randıman almak ve Ana.do- DVY1 
• ne o L&MJJ'e -z ~ı ~ 

laktan lrulafa zehirlerinı akıtmak im. di kı. tunun boZkırlarmı yeşil bir hale ge. "-Ben! ~hakkında manızatta ve misafirleri Kral ile krallık h&D• • 
klnmı bulamazlar. TUrkiyenin umu- "- Elbette sizin mUtalea ve reyle- . ek mecburiyettnd yiz bulunmak ıçın ktlrsUye gelmedim. Yal dam k&rfll&mlftlr. ~iti 
m! hayatında başka hiç bir lmilin riniz bunu daha miltekimil bir hale tırm e · ı ruz görüyorum ki, müzakere ıumW Bugün Mister Eden İngilt~ 
kısa bir zamanda koruyamıyacağı ka- getirecektir. Fakat burada bunu km- Refah tedbirleri ve ehemmiyet kesbetti. Yeniden tet. misafirlerine bilyUk bir ziyafet ver 
dar geniş bir manevi zenginlik, can- mak, !JUDU kesmekle mahiyeti ayn Bu halkı müreffeh edecek tedbirle- kike ihtiyao vardır. Ziraat Bankam· miftir. Ziyafette 420 kifi bulUDJllut' 
lılık ve ferahlık uyanır. ve maksada ay km bir hale getirmek ri alınJY& mecburuz. Böyle yapmaz- nm muafiyetleri ilzerinde Kamutay tur. 

lzmirde 3 Yolcu 
demektir ki bu da, devlet ve mUesseae sak, enstitWeri inklr edersek, enstl. haylice hassasiyet göstermektedir. Geceleyin Bukkingham sara~!: 
için zararlı olur. MUesaeeenin faizi tUytl yaparken kredi işlerini ihmal e- Fakat zannederim ki diğeremaall mU- da 2000 kitllik bir ziyafet veriı-7 
vardır, geliri vardır, varidatı vardır, dereek, demin IÖYlediğim gibi, saatin esseselerden aşağı bir mevkide kaL ve ziyafette yabancı krallık han~ 

Agv ır yaralandı kazancı vardır ve bu kazancı takstm zembefeğlnı YllP&rken diter noktala- maması için aynt hassasıyetı yüksek ıarma mensup a& kı.t hazır ~~~ 
olunmaktadır. Bundan maliyenin ver. nıu yapmaDlJI oluruz ve bu tekilde Kamutay gösterir. (Hayhay aesle mUJtur. DUn Kral ile .Kl°ll"'"-

Izmır, 14 <+an muhabirinden) - gt almaması ne demektir? hiç birimizin lltenen neticeye varma. ri). Şu halde, esaslı bir surette dtlştl- şehirde dolqtıktan sonra saraya -
Dt1n gece yanıı, Izmir • Torbalı yo. Biz buraya ne kazanç için geldik, ır tmk&nı yoktur. ntllmesi için bu madde ile beraber son mU9ler ve bUyUk bir kalabalık ~ 
lunda bir otomobil kazam olm\lfbll'. ne de vergi almak ic;in! ... Bu mtıea- Heyeti UDlunıiyecıen benim ricam, takriri bütçe encümenine havale e. fmdan k&rfllanmıflardır. Kral ve JUi 
Şoför Talitm idaresindeki otomobil seseye, normal prtlar altında çıalış- daima btl~ llle&elelerde oldup gibi delim." (Bravo aealeri). !içe saray balkonuna dört defa ~ 
bir virajı dönerken devrilmiftir. için- tıracak ve yaşatacak bir tekil vermek bu Ziraat Bankuı nıe1eteaini de dtl· Bundan sonra Bay HaKD Fehmi· rak halkı aellmlamıflardır. oardtıısP 
de bulunan terzi Muzafferle Fah • için geldik. 150 bin Ura bu müeaeea filnUrken menıteketın hutanealnl, nin takriri bütçe encUmenlne havale defa gece· yansına dofru idi. Ve ,.
rUnniaa adındaki lld kadın ve şoför yi hiçbir zaman aarmnaz, çUnkt1 yal- ~kteblni, la~ratuanm, enatitilaUnU, edildi ve projenin diğer maddeleri gô- ym öntınde birikenler 100,000 l geG 
ağır yaralanm.ıetır. ruz menafi hissesi olarak idarel husu- tohumunu da bir arada: ve birden dü- rtıştllerek kabul olundu. mift1. 
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Eba Müslim, lbrahimin E;';i~i' 
Memnuniyetle Kabul Etmişti 
~nahı liak 

"e bUtUn E . kın, Resulü Ekrem.in 
"e hinuneu ~lı~ytin nusret, inayet 
thlibeyt d • hızım senin ve bütün 

Sancak ~tlarnun üzerine olsun.) 
S 1 e bayrağa gelince: 

" ancak· d" 8'1lnda b' ' on ort arşın uzunlu. 
!niş dUz 11: lllızrağın üzerine g~iril. 
ti. n11~ sıyah bir kumaştan ibaret-

"'1Un adı ( . 
te) de u· na Zıl - yani göl-

0 n ıyordu &-11uıız..ı11.11 n U . 
geçirilın~ al'§ın boyundaki mızrağa nınl"""-"" 
l'a.k ta ~~olan ayni kumaştan bay. 
l'llini ~ ehap - yani, bulut) is-

Ge 1Yordu \ 1 ... reıc san ~· \\ 
&ıtı bu kad cagın ve gerek bayra • · \ 
lal'J ıarn ar bUyük olması, açıldık. . 
Ve haık u: .heybetli görünmeleri, , 

m~. i . 
~ '" I;. rnanetıeri Eba Müslime tes. 

eu taıiın linı eden Halit şifahen de 1 
- l atı vermi§ti: 

~ rnanı li orduıar ~zretıeri, ferman bu. 
llıarn li ·· Ehlıbeytin şiası, ve 1-
lar, •iy:etlerinin taraftarı olan. 
•arınacak} ar gi~p, siyah sarıklar 
den ve lia az:. Böylece, Emeviler. 
~klar ... &1cllerden tefrik oluna -
SuıeYnıaıı :_ra; lmam Hazretleri, 
tavll.iye . esirin hoş tutulmasını 
~ se:1Yorlar. "Zaten bu zat, 
~ık bu fen ~ yaşına gelmi§tir. 
dece°IK• ant cıhandan çekilip gi
~- .. l.ll' .. Bun 
"4 ~ ca zaman, Horasan. 
betini h raıc .Ehlibeytin muhab -
!?ıi§tir !:kesin kalbinde kökleştir. 
nun · ıı-ger hi · b nıev]ti· ssıyatı okşanırsa, o. 
~~Yor~~en çok istifade edilir . ., 

sırurneden · Ve .. artık vakit ge
rtıa.rnı · ,derhal icraata başlan. 
ta.ıt 18tiyorlar · 11.tlıı.nd b ·· Ben de sızin re. 
~ ecl e ulunacağun. !şlcrinize 
secetırn .. 

b ~a At·: · \. 
u erı-ı:_ Uslını; "lUnamr lbrah· · 

etJh.ı... ~Jeri • ımm 
.~. lie nı menıııuniyetle kabul 

81 ile ça.ı le, (Halit) in de kendi. 
~kU ışacağına çok sevinm· t' 
rrı .. k. ' Uıu ış ı. 
1-~ lbr ~ ~anlardanberi t • 
:: (liali~ın muhitine girmiş o. 

t te .. ı- 1 e, Mekkede milnase -ti .. ~et · 
· nıış, ve onunla sevişmi§. 
lialit r 

<l'Urk) t"te, .Eba Müslim gibi, 
bıak), (~Büyü~ babası (Par. 

bOra;ı. .... } §ehrı ahalisinden idi 
· ~ ..... ırı · 

1 ~ <n~d ardanberi malılm olan 
di. a mabedi) nin başrahibi 
tıı· 'l'u aıniyetin 
"kler . . intişarından evvel, 

de bu rn tibı, İranlılar ve Hintliler 
~~ar, a~di ziyaret ederlerdi. 1. 
--~Ye et u. mabede (Nevbahar) 
~hur rn tnışlerdi. Araplar da bu 
,~ olaı:ı. abedin her tarafta tanın. 
traı>ç, maruf rahibinin ismini 

1 'ek)talaffuza çevirerek ona 
İalarn· ~mini vermişlerdi. (1) 

bıaı... 1Yetın · · vet eh . ıntışan Uzerine, bu 
ltıa ~l'zrıek~nımıyetini kaybetmişti. 

bet bU ~.Vefatı üzerine artık 
~im d: Ut~n .dağılmış; oğlu tb. 
~et i§) 1:8lanııyeti kabul ederek 
~ ftıar )d erıne girişmişti. Bir çok 
~y .. L ısıra, Suriyeye, ve Rica. 

"" ~atıer et ... ; .... : 
~l'aJı• ~u. 

btıtıı-
0

1
tnin oğlu Halit ise, bUs

ll 'tll ">Uri 
~ lii Yeye hicret ederek; Şam 
•~- caı aras d ~illi laki ın a, babasının mes. 
(~.\bbasfı eylemişti. İşte bu esna. 

'h erle tanışmTa. bilhassa tle .lOtab • • •A~ 1 

tirıni§u. un) m havarisi arası 

~ <llt, son derece zeki ve 
l.t11a1~ idi. O da, tıpkı E. 

~etdi. 
0 
gıbı mUf rit bir milliyet. 

t~~ I:l.efret da: Emevilerden şid. 
tı ı d edıyor; Emevi saltana. 

.....____evirecek Tü' ki . 
(l) ... ---- , r en 

~~eıı~ tarihler, ve tarlhşlnas 
' -~ lıe' - Eba Müslim gibi -
(~ll lcldia t'tnek) inde İranlı olduğu 
~ t\>~) ederler.. Ve hatta, 
t~l Oldu~ bir lran (Ateşge. 
~- hııhıtn- u iddia. ederler. Bu 
t-"~lJ U · Aziz arkadaşmıız ve 
'~tde •tadımız ( Omer Rıza)' 
~°"-bil' <&rınekiler) hakkında 
~k) konferans verml~ ... 
~ .ıJeshün halis Türk ol • 

ispat eylemiştir. 

hürriyet ve istiklal içinde yaşata • 
cak yeni bir hUkumetin kurulma. 
sına taraftar görünUyordu .. 

İşte onun içindir ki; (Ebi. MUs. 
lim) ile (Halit); bu iki büyilk Türk 
başı, çarçabuk anlaşmışlar; ve ay. 
ni maksat etrafında birleşmişler. 
di. 

E bi. Müslim, Halidi kendisi
ne m Usteşar yapmıştı. Ar

tık bütün işleri onunla istişareye 
başlamıştı. 

Halit, o tarihte kırk yaşlarında 
idi. O zamanın siyasetini tamamen 
kavramış .. bilhassa Türkistan ve 
!randa görUlebllecek işler hakkın
da iyi fikirler edinmişti. Vakıa; 
Emevi idaresinden şiddetle nefret 
eden Türkler ve İranlılar, bütün 
dü§üncelerinde birleşmişler .. Arap
lara tamamen aleyhtar bir kütle 
haline gelmişlerdi. Fakat henüz, 
Araplara alenen husumet göstere
cek kuvvete malik değillerdi. 

Emevileriıı vali ve kumandan. 
lan, şimdiye kadar çok kurnaz 
davranmışlardı. Türk ve İran köy
lülerinin arasına yerleştirdikleri 
Arap muhacirleri vasıtasiyle, bu 
köylüleri daimi bir murakabe altın.. 
da bulundurmuşlar; bilhassa Türk 
köylülerinin silahlanmasına mani 
olmuşlardı. 

Orduda kullandıkları Türk ve 
İranlı neferlerle zabitleri de biri -
birleriyle birleşemiyecek bir teşki
lata tabi tutmuşlardı .. Her ne ka
dar bugün Horasanda hüküm sü
ren anarşi, Emevilerin bu siyaset
lerini sarsmış; Türkler ve lranlıla 
n tazyik eden kuvvet azalmış ise 
de. senelerdenberi devam eden zu
lüm ve istibdat altında bunalan 
halk. henUz kendini toplayamamış 
tı. 

Halit; derin derin bunları dUşü
nüyor .. esaslı bir teşkilat vUcude 
getirerek halka maddi ve manevi 
bir kuvvet vermek istiyordu. Hal
buki Eba Müslim; yaradılışındaki 
cür'etkarlığın verdiği ilhamla: 

- Uzun zaman beklemiye ne 
lüzum var? Maksadımızı bir an 
evvel husule getirmek için derhal 
ortaya atılmalı. 

Diyordu. 

B unlar bu müzakere ile meş
gul olurlarken, kan. terle

re batmış olan bir atlı gelmış; (İ
mamı İbrahim) den şu kısa mek
tubu getirmişti: 

(Ya, Eba MUslimf . 
Bu fermanım her nerede eline 

varırsa, derhal harekatına sürat 
ve ehemmiyet ver. Bir an evvel 
hilafet.imi ilan et .. Muhalefet e 
denlerle harbe giriş. Kat'iyyen ih· 
mal ve tereddüt etme. Cenabı Hak 
yardımcın olacaktır.) 

Bu mektup, hem (EbA. MUslim) e 

ve hem de (Halit) e hayret ver -
mişti. 

Evveli, mektubu getiren atlı -
yr istiçvap etmişlerdi. Geceyi gü.n 
düze katarak atını sürmekten bı-

tap kalan bu atlı, ancak şu malu
matı verebilmiş: 

- İmam Hazretleri, birdenbire 
Mekkeden hareket etti. Yanında 
beş on kişi ile SUriyeye geldi. (Ha
mime) kasabasında konağına yer
leşti. Ertesi giln de, bana bu mek
tubu verdi. Size gönderdi. 

Demişti. 

Vaziyet, fevkalade ciddi ve mü
himdi... Buna rağmen Ebi. Müs
lim büyük bir sUkfuıet içinde ha • 
fifçe gülümsiyerek: 

- Al! .. çok ili.. Ben de bu em
ri bekliyordum. Haydi bakalım, 
azizim Halit! Adamlarımıza, der
hal hareket emri verelim 

Diye söylenmişti. 
Halit, şaşırmıştı. Uzun bir na

zarla Ehi Müslime baktıktan son
ra mırıldanmıştı. 

- Derhal hareket emri mi? Ne-
reye?. 

- Harp etmiye .. 
- Kimlerle? 
- Kim, bizimle harp etmek is-

terse.. Çok eminim ki, en evvel 
Mervin karşısındakilerle harbe tu 
tuşacağız. Kermantnin, Şeybinm, 

Nasır Bin Seyyarın ordulariyle 
çarpışacağız .. 

(Arkası var) 

Bir iki gün oluyor, blzlm gazete 
yazmıştı: Şehir hududu kenannda 
ucuzca et satan kasaplar birdenbL 
re aralannda uyuşmuşlar, yirmi ~ 
kuruşa sattıklan eti kırk kuruşa çı. 
karmışlar ..• Oanlan isterse... Ucuz 
et kalmadıysa yaşasın sebzeler. 

Bizim ikllmlmlzde insan yalnız et 
Yemekle yaşıyamaz, böyle yapması 
tehlikeli olur. HalbukJ yalnız seb
zeyle yaşıyablllr, hatta bir çok kinı 
selerln tecrül>Mlne göre yalnız seb
zeyle yaşıyanlar daha sağlam olur
lar, daha uzun müddet yaşarlar• 
Bunun sebebini anlamak ta kolaY· 
dır. 

Selnelerde blzlm hayatımıza Jü
ZUınlu olan gıdalarm her türlii8U, 
arnldon, şeker, albümin, yağ vardır· 
VltanıJnıer de bulunur. Onlardan 
başka bir de AellWoı vardı1' ki, bu 
da gıda olmua blle barsakJanmJZDl 
hergtbıktt itini kolayl8'tınr. Bar· 
saklan serbeAt olan da elbette •i· 
lam ve uzun ömttrlti olur. 

Et yernekJerl bir c;ok aebeplerden 
dolayı bir çok kimselere dokunabi
lir• Halbuki sebRlerhı dokuJıın88ı 
pek nadirdir. Aralannda bir çoğu 
gıda olduktan başka il~ ta olurlar. 

Mesell, bu mevslmde sofralan
mıza ldeta zh'ııet verir. Enginar 
hem lezzetli bir yemek, hem de ka. 
raclğerlerl iyi l§lemlyenler -yani 
fazla et yiyenler- için bir OAçtır. 
Englnarm yapraklan hem kancl
ğerden safra c;ıkartmak, hem de ld 
ran arttırmak için deva olarak kul 
lanılmaktadır. Enginarın yaprakla. 
rmdan c:ıkartılan hulbayı. insan bir 
müddet kullanınca benzi düzeliyor, 
iştahı artırıyor. Bu i)ill~ englnan 
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CAVDARA ALiCi 
_ Sanayiciler _ 

Dün Toplandılar 

S anayi erbabı, dün 
Sanayi Birliğinde 

bir toplantı daha yapmıı
larclır. Bu arada ıtriyat
çılar ve demir sanayicile
ri ayn ayn içtimalar ya

parak Ankaraya gidecek 
olan idare heyeti murah
haılarına not ha:zırlamıı
larclır. 

Birlik idare heyeti ele 
dün üç ıaat ıüren bir top
lantı yapmııtır. Bu görüf
melerde Ankaraclaki res
mi tema1lar hakkında he
yete malumat verilmiftir. 
idare heyeti Yerli Mallar 
ıergiıi hakkında dıa uzun 
konu,malar yapmıftır. 
Galata1aray bahçesinde 
açılacak olan ıergiye, bü
tün uınayicilerin gİrmeıi 
temin edilecektir. Sana
yi Birliğinin bu halta irin
cle hazırlıyacağı umumi 
rapor umumi katip B. Ha
lit tarafından Ankaraya 
götürülecektir. 

ile YuCJoslavya 

Danimarka Arasında 
Belgrad, 14 (TAN) - Geçenlerde 

Yugoslavya ile Danimarka arasında 

imzalanan yeni ticaret muahedesi mu 
cibince Yugoslavya, Danimarkaya bir 
buçuk milyon Danimarka kronu ibra. 

cat yapacaktır. Yugoslavlar, bu an
laşma ile Danimarkaya mühim mik

tarda kuru erik göndereceklerdir. 

yemek olarak yemekle de bulmak 
için hic;bir mani yoktur. Enginarda 
bulunan şekerli madde bile glikoz 
haline dönmediğinden bu değerli 
sebze t)eker ha.sttaıan için de zarar 
sız bir gıda olur. 

Taze fa.ctulyede oksalat bulundu
ğundan dola), bunu romatizmalıla. 
ra, böbreklerinde kum sancılan çe. 
kenlere zararlı derler. Fakat fa.qul. 
yedtki oksalat o kadar azdır ki onu 
kimseye yasak etmiye değmez. 

Kırmızı domates için de \'aktiyle 
~k oksalath derlf~rdl, halbuki bu
nun a.qh olmadığından hiç kimseye 
zaran olmaz, herkesi besler. 

Kabak l'Wle il'uya oldufu vakit 
tatsız olsa da kızartnwn, hele pey. 
nlrllıd pek lezzettlf, hem de hiç ~ 
rannz bir yemek olur. 

Bamye)i sevenler pek c;oktur. Se
bebi hem yerken lezzetll olması, 
hem de AOnradan barsaklara fayda 
venneAidir. 

Iıııpanak, bol ı:elfkll ve bol vita

minli lıııpanak, kuvvet verici bir ye. 
meldir. içindeki okRalat bile az ol. 
duiundan kum sancdanna zarar 
verir denilmesi daha ziyade ihtiyat 

içindir. Kuzu kulalı kum "8.nctlan 
için zararlı ise de, onu da burada 
yiyen zaten az bulunur. 

Taze bezelye ıııebulPr araııtmda 

en ziyade be81er ve onun dokunaca. 
fr hastalık hemen yok gibidir. 

Ya, pathcan ! Onun gibi lezutn, 
onun gibi besle)iri ve onun kadar 
türlü ttürlü plşirilmiye müıııatt bir 
sebzenin çıkma.qı yakın olduiu bu 
mevsimde eti pahablaştmnak akıl 
kan mıdır! 

CIKMIYOR 
Dün tehrimize elli bet vagon buğday gelmittir. Gelen buğday. 

ların yirmi bir vagonu Ziraat Bankasının malı olduğundan silo
lara çekilmiftir. Geri kalan yirmi dört vagon buğdayın az bir 

kısmı Polatlının 1 - 2 çavdarlı ekstra nev'i olduğundan bunlar 
7,12 l/ı kuruttan 7,20 kuruta kadar aatılmıttır. 

Sert buğdaylara bir iki makar· •-------------

na fabrikasından b~ka alıcı çık- Paris Borsasında 
mamıttır. Ancak Marmara ha· 

v~iai~e götürülmek, Bu.raa, Te- Yükselme Başladı 
kırdag ve Bandırma değırmenle. Paris borsasında vaziyet düzelmi. 
rinde öğüdülmek üzere biraz ye başladığından dünkü muameleler
aert buğday satılmıftır. de birçok yabancı ve Fransız esha-

Çavdar alıcısı çıkmamıştır. Dün mında yükselmeler görülmüştür. Pan. 
gelen yedi vagon çavdar pek gevşek takot yortuları münasebetile Pariı 
satılabilmi§tir. Piyasanın gevşekliği borsası bugünden itibaren salı saba.. 
umumidir. ~en iki vagon Mikset ke. hına kadar kapalı bulunacaktır. 
pek nevi 72 kiloluk çuvallı olarak 195 Dün bir isterlin 110,25 frank vı 

kuruşa verilmiştir. Mersinde yükle- 100 frank 22,310 dolardı. Londra pi· 
necek vapur bulan ihracatçılar oralar yasasında altın fiyatı ons başına 

dan çavdar almayı daha istifadeli gör 140,08 gelmiştir. Osmanlı Bankası a. 
mektedirler. çılrş 422 frank, kapanış 428 frank, 

Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Kararnamesi 
Ankara, 14 (TAN :iruhabirin. 

den) - Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 11 sayılı kararna
menin değiştirilen 32 inci maddesinin 
tatbik edileceği memleketler tktısat 
Vekaletince tesbit edilmiştir. 

Bu memleketler, Afganistan, 'Ar. 
janttin, Arnavuluk, Avusturya, Hin· 
distan, Hondras, Irak, İran, Kanada, 
Kıbris, KQba, Letonya, Litvanya, Mal 
ta, Meksika, Nijerya, Perü, Portekiz 
ve aramızda klering anlaşması olmı
yan ve mtivaridatrna serbest döviz 
vermediğimiz diğer memleketler. 

Bu memleketlerden birine yapıla. 

cak ihracat mukabilinde bir veya bir 
kaçından ithalat yapılabilecek mem
leketler de şunlardır: 

Afganistan, Blücistan, Çin, Hon. 
dras, lran, Letonya, Litvanya, NL 
jerya, Peru, Portekiz, Portoriko, Sey
lan, Sudan ve Yemen. 

r 
BORSA 

14 MAYIS CUMA 

PARALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 110,
Liret 120,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 19,50 
İsviçre Fr. 565,-
Leva 20.--
Florin 63,-
Çekoslovak Kro 70,-
Şiling 21,-
Mark 25,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 52.--
lsveç kuronu 30,-
Altln 1059,-
Banknot 254,-

Ç EKLER 

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

575,-
25,-
66,-
75,-
23,-
28,-
23,-
24,-
14,-
52,-
32,-

1060,-
255,-

Londra 625,- 625,50 
New-York 0,790032 0.7906 
Paris 17,64 17,6275 
Millno 15,0112 14,0992 
Brüksel 4.6896 4.6850 
Atina 87.44 87,37 
Cenevre 3,4525 3,4514 
Sofya 64,- 63,9488 
Amsterd. 1.4375 1,4384 
Prağ 22.6688 22.65 
Viyana 4,2096 4.2062 
Madrid 13.72 13,7090 
Berlin 1,9720 1.9696 
Varşova 4.1712 4,1675 
Budape..şte 3.9840 3.9810 
Bükreş 107,52 107.4340 
Belgrad 34,40 34,3725 
Yokohama 2,7486 2,7465 
Moskova 24,095 24,1125 \.. ____ '-____ ./ 

olarak muamele görmüştür. Paris e
lektrik şirketi 1311 - 1350, Süveyş 
kanalı 22995 - 23390, Royal Doyç 
4870 • 4906, Fransız Rant 64,05 -
64,45, Yugoslav Rantı 205 - 210,5 
franktan satılmışbr. 

Bul9aristanın 
Dış Ticareti 

Sofya, (TAN) - Ihracat mahsulle
rini kontrol eden mütehassıslar ayın 
16 sında bir toplantı yapacaklardır. 
Bu toplantıda ihracat işlerinin tanzi. 
mi etrafında görüşmeler olacaktır. 

So!]. zamanlarda Bulgaristanda yu
murta ihracatı bir hayli ilerlemiştir, 
Bulgar yumurtalan, en çok lsviçre, 
ltalya, lngiltere, Almanya ve Çekoa
lovakyaya ihraç edilmektedirler. 

Birkaç gündenberi havaların soğuk 
ve yağmurlu gitmesinden dolayı Bul
garistanm bu seneki çilek ihracatı 

gecikmiştir. 

Bu yıl, Bulgaristandan mühim mik. 
tarda sebze ve meyva ihracatı yapı• 
lacaktır. Bunlar için vagonlar hazır
lanmaktadır. 

Havaların yaşlı gitmesi domates 
ihracatını da geciktirecektir. Fakat 
domates salçası sevkiyatı günden gU. 
ne artmaktadır. Bulgar domates sal· 
çalarma Iskandinavya memleketleri 
ve Ingiltere alıcı çıkmaktadır. 

Bulgaristanla Yugoslavya arasında 
yakında bir gilmrUkler ittifakı yapı· 
lacaktır. Bu anlaşma, Bulgar mallan· 
nm Yugoslavyadan transit olarak ge
çişini çok daha kolaylaştıracaktır. 

Mısır Hükumetinin 
Cemilesi 

Bir 

Ankara, 14(TAN Muhabirinden)
Mısır hükfuncti, hükftmetimize bir ce 
milekarlıkta bulunmuştur. Maliye Ne
zaretine verdiği bir emirle Mısır hu • 
dutları içinde bulunan bütün TUrk el 
çilik ve konsolosluk binalan, vasıta· 
sız vergilerden affedilmiştir. Bundan 
başka Mısırda hükftmetimizhı temel· 
lük ve tasarrufunda bulunan gayri 
menkullerin tescil ve ipotek muame
lelerinde de harç alınmıyacaktır. 

Türk hükumeti dün Mısırın bu ce
milekarlığma Türkiycdeki Mısır elçi. 
lik ve konsolosluklanna ayni muafi • 
yeti tanımak suretiyle mukabelede bu 
lunmuştur. 

Evkafa Yardım 
Edilecek 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden)
BaşvekB.let valilere bir tezkere yollı· 

Borıamıula dünkü .atıılar yarak evkafa alaka ve müzaheret gös 
Dün sabah borsamızda hiç bir mu- termelerini bildirmiştir. Her biri bi

amele olmamıştır. Bunun sebebi bir rer hazine değerinde olan ô.bidelerimi
!ngiliz torpidosunun batırıldığı habe- zin daha iyi korunimasma ve şehirle
rinin piyasada şayi olmasıdır. Mua. rin iman işlerine büyük yardımı do
meleler, öğleden sonra biraz canlan- kunan Vakıflar idaresinin bu hizmet
m.ıştır. Paristen sabah 275 gelen Türk leri hatırlarulmakta ve idarenin geli. 
borcu, ak3am beş frank yüksek ve rinin arttırılması için giriştiği t~eb-
280 e çıkmıştir. Borsamızda 20,40 bUslcrde kendisine kolaylık göstl'ril
liradan açılan bu hisseelr 20,35 liraya !!"'!"------------""il! 
düştükten sonra tekrar 20,45 lira.da 
kapanmıştır. Merkez Bankası hissele
ri 89,75, Sıvas - Erzurum 96,25, Er. 
gani 95 liradır. Aslan çimentosu yine 

düşmiye devam etmiş, 13,95 lirada 
kapanmıştır. Merkez Bankası ister
line 623 alış ve 625 kunıf satış fiyatı 
tespit etmiştir. 
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lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatl ll4nlar1 

Her bir tanesine biçilen eder~O 1 
kunış olan 50.000 tane elli bin tane I 
kar gözlüğü kapalı zarfla almaca.k· 
tır. Sartnamesini 225 kuruşa almak 1 

ve örneklerini görmek istiyenlerln w ı 
gün komisyona gelmeleri. 

İlk teminat miktan 3375 liradır. t ı 
halesi 3 . 6 _ 1937 perşembe günü sa. 
at 15 tedir. Münakasaya gireceklerin I 
2490 sayılı kanıunun 2 ve 3 Uncü mad_ 
delerinde yazılı vesikalan ilk temt I 
natlariyle birlikte teklif mektuplan. 
nı ihale saatinden en az bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. Satmalma ko
misyonuna vermeleri. (672) (2155) 1 

• • • 1 

Müteahhit nam ve hesabına 1340 
tane nöbetçi muşamması açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Hepsinin bi
çilen ederi 15530 lira 60 kuruştur. 1-
halesi 17 Haziran 1937 perşembe gü
ınü saat 15 dedir. Şartnamesi M. M. 
V. Satınalma komisyonundan alınır. 
İlk teminat, 1164 lira 80 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler kanuni temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncu 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik 
te eksiltme gün ve saatinde Ankara
da M. M. V. Satmalma komisyonun-
da bulunmaları. (683) (2367) 

• • • 
Pınarhisarm 80000 ve 45000 ve Al

pull un un 77000 kilo sığır etleri kapa- · 
lı zarfla Vizede yapılacaktır. Pınarhi 
sar etlerinin tutarı 36250 lira Alpul
lunun et tutan 20020 liradır. Pınarhi 
sar etinin ilk teminatı 2719 liradır. 

'.Alpullunun teminatı da 1502 liradır. 
:Alaylara aid etlerin ihaleleri ayrı ay
n 21 Mayıs 1937 cuma gUnU saat 

1 
14,15 de yapılacaktır. 

Şartnameleri arzu edenlere her 
gün Vize satmalma komisyonunda 
gösterilmektedir. (690) (2546) 

• • • 
3 Kor birlikleri ihtiyacı için kapalı 

zarf ile 88 ton benzin alınacaktır. Mü 
nakasası 21 Mayıs 1937 cuma gü.nü 
ııaat 16 da Çorluda Kor satmalma ko 
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
~artnamesi İstanbul ve Ankara le -
\•azım !mirlikleri satın alına komis - ı 
yonlannda ve Çorluda kor satmal -
ma komisyonunda görülebilir. nk te
minat miktarı 2250 lira olup mUna -
kasaya iştirak edecekler kanunun 2, 

Diş tabibi ~ 

MEHMED RIFAT 1 
Paris Darülfünunundan mezun 
Cağaloğlundan ıİfıtanbul beledi· 

yesi karşısına nakledilmiştir. • 

3 UncU maddelerindeki belgelerle bir 
Iikte mezk\ir gUn ve saatte komisyo 
na müracaatları. (688) (2544) 

* * * 

kaleti satınalma komisyonundan alı

nır. Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel Anka_ j 
rada M. M. Vektı.leti satınalma ko
misyonuna vermeleri. (699) (2708) 

• • • 

Kayseri garnizonundaki kıt'atın ek 
meklik ihtiyacı olan 145000 kilo un 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. Unun tahmin bedeli 18850 lira -
dır. Şartnamesi kor, satınalma komis 
yonunda her gün görülebilir. Eksilt
mesi 21 mayıs 1937 cuma günU saat 1 - Beher çiftine biçilen ederi 425 
16 da kor satınalma komisyonunda kuruş olan kırk bin çift erat kundu
yapılacaktır. İlk teminatı 1413 lira rası kapalı zarfla eksiltmeye konul-
70 kuruştur. İsteklilerin belli gUn ve muştur. 
satte teminat mektupları ve makbuz 2 _ lha,csi 4 Haziran 937 cuma 
fariyle komisyona müracaatları. 

(689) (2545) gUnU saat 11 dedir. 
... 3 - tık teminatı 9750 liradır. .. • * . . . 4 - Şartnamesi 850 kuruşa M. M. 

Beher metresıne bıçılen ederi 305 V tı al k · nd n alınır 
00 

. . sa n ma omısyonu a · 
kuruş olan 1 bın metre kaputluk • 
kumaş kapalı zarfla alınacaktı:- ş rt- 5 - Eksiltmeye girecekler kanunı 

· • a 2 ve 
namesi 1525 kuruşa almak ve örnekle- teminat ve 2490 sayılı kanunun 
rini görmek istiyenlerin her gün ko- 3 tincü maddelerinde yazılı bel~eler
misyona gelmeleri. llk teminat mik- le birlikte teklif mektuplarını ıha.le 
tan 15950 liradır. !halesi 25 Mayıs saatinden en az bir saat evvel Anka-
937 salı günü saat 11 dedir. MUna- rada M. M. V. satınalma komisyonu
kasaya gireceklerin 2490 sayılı kanu- na vermeleri. (701) (2742) 
nun 2 ve 3 No, lu maddelerinde yazı- • • • 
lı vesikalan ilk teminatları ile birlik
te teklif mektuplannı ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti satmalma komisyonuna ver
meleri. (692) (2568) 

1 - Demirköy 1500 kilo südU ve 
1000 kilo yoğurdu, Vizenin 12500 kilo 
ıspanak. 

2 - !halesi eksiltmenin 10 gün 
temdidiooe de istekli çıkmadığından 

• • • pazarlık suretiyle Vizede yapılncak-
Beher kilosuna liiçilen ederi :".30 ku- tır. 

nış olan 20 bin kilo yün çorap ipliği 3 - sut ve yoğurdun tutarı 400 li. 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş. ra, ve ıspanağın tutarı da 688 lira
tur. ihalesi 2 Haziran 937 çarşamba dır. 
günü saat J.5 tedir. Uk teminat 3450 4 - sut ve yoğurdun ilk teminatı 
liradır. Şartnamesi 230 kuruşa M. M. 31 Ura, ıspanağın ilk teminatı da 52 
Vekaleti satınalma komisyonundan liradır. 
alınır. Eksiltmeye girecekler kanunt 5 - Her UçUnUn ihaleleri 21 'MayYs 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 937 cuma gUnU saat 11 de yapılacak-
3 üncU maddelerinde yazılı belgelerle tJr. 
birlikte teklif mektuplannı ihale saa- 6 - Şartnameler arzu edenler her 
tinden en az bir saat evvel Ankara.da gUn Vizede satmalma komisyonunda 
M. M. Vekaleti satmalma komisyonu- gösterilmektedir. (2701) 
na vermeleri. (698) (2706) • • • 

• • • 14 - 5 _ 37 tarihli nUshamızm onun-
Beher metresine biçilen ederi 330 cu sayfasında ve (lstanbul Komutan

kuruş olan 70 bin tane kilim kapalı lığı Satmalma Komisyonu) sütunun
zarfla eksiltmeye konulmuştur. !hale- da çıkan (2703), (2704), (2i05) nu. 
ei 3 Haziran 937 perşembe gUnü saat maralı ilanlar yanlıelıkla bu sütunda 
11 dedir. llk teminat 12,800 liradır. çıkmıştır. Bu ilanlar (İstanbul Harici 
Şartnamesi 1205 kuruşa M. M. Ve. Askeri Kıtaatı) na aittir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. Ci Keşide 11/ Haziran /937 dedir. 

BDyük ikramiye 
40.000 Liradır 

Bundan Başka: 15.000. 12.000. ıo.ooo 
Lirahk ikram· yelerle (20.000ve10.000) 

Lirahk iki adet mükafat vardır •• 
Ayrıca: (3.00.0) Liradan başhyarak (20) 
liraya kadar büyük ve küc;ük birc;ok 
ikramiyeler· e amortileri havi olan b&I 
zengin plandan istifade etmek için bir 

b:let almaktan ~ekinmey.niz ... 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins. miktar, tahmtnl 
fiat ve eksiltme şekilleriyle muvakkat teminatları yazılı 44 kalem erzalı 
ve saire 15/Mayıs/1937 tarihinden 31/Mayıs/1937 tarihine kadar oıı 
beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 Şartnameler Ankarada Nümune hastanesi Baştabipliğinden ve Istnbul 
da Sıhhat ve lçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltl!le 2 • Haziran - 1937 Çarşamba günU saat 10 da Ankara Nil
mune hastanesinde teşekkül eden hususi komisyonda yapılacaktır. 

ELEKTRiK PLÖNJÖRÜ 
Kolay, Seri ve Ekonomiktir. 

Dikkat: 
Muvakkat teminat olarak para ve par~ ~ahiyeti~deki e~a~ komisyo~ 

da almamıyacağından bunları vermek ıstiyenler ıhale gününden evv 
hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye Vekaleti veznesine ya.• 
tıracaklardır. (1215) (2730) 

~ATiE Tahmin edilen Muvakkat Cinsi Eksiltmeniıı 

1 
Fiyat Teminat Şekli 

Lira Kr. Kilo Lira Kr. ---Ve Şehrin bütün buyuk elektr·k magazalarmda satılır. 

Fiyatı 240 Kuruştan Başlar. 

BU KOLAY ve YENİ TEDB(R 

SAYESİNDE 

1/2 Y· A Ş 1 N 1 Z O A 

GÖRÜNEBİLİRSİNİZ 

30 Yaşından sonra, 100 kadında 99 u hemen 
yan ölmüş - beslenmemiş cıltleri vardır. 

Buruşukluklar, solmuş tenler, zayıfl ımış yliz adaleleri, sarkık yanaklar ... 
Bu halin bazı alametleridir. 

Viyana Üniversitesi profesörll 

Dr. Stejsjkal, kadınlan gençleş . 

tirmek için yeni bir tedbir keş -
fcdlyor. 

Cild için bu yeni unsurda, 
genç hayvanlardan istihsal e -
dilmiş Biocel vardır. Cild hli • 
ceyratını canlandıran bir cev -
herdir. 

40 - 50 yaşlannda binlerce ka -
dın, bu sayede hemen bir genç 
kızınkine ın.Uşabih bir cild ve 
bir ten temin etmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Bu B~ocel ~evheri şimdi pem • 
be rengındekı Tokalon kreminin 
terkibine kanştınlmıştır. Yalnız 
bir gece zarfında cildinizi can • 
ıandıracak ve gençleştirecektir. 

Güzelim: bil8.f asıla sizi kemali 
hayretle seyrediyorum. Teniniz 
şayanı hayrettir. - Niçin dilnkü 
sualime mUsbet bir cevap vermi
yorsunuz. 
- Bir aya kadar evlenebiliriz. 

Terkibinde cildin yegfıne unsuru olan Biocel cevheri bulunan PEl\IBE 
Rl~NGlNDEK1 Tokalon kremini gooe yatmazdan evvel kullanınız n BE. 
YAZ RENGİNDEKİ ~·ağsız Tokalon kremini sabah kullanınız. Pembe 
rengindeki krem, cild için gayet besl~rlci~ir. ı::aka~. beyaz rengimleki yağ. 
ız ı{rem, gündüz için en güzel kremdır. Oıl<l içın mukenuneı bir unsur ol

duktan başka pmlrayı görünmez ve son derece :raııışkan kılar. Hemen 
tecrübesine baslavımz. son derece memnun kalacaksınız. 

Birinci nevi has Kapalı zarf 

6662 50 65000 500 - ekmek) usuliyle 

712 50 5000 54 - Francala) ,, " 
,. 

13300 - 38000 997 50 Koyun eti) ) ,, ,, ,, 
,, " 

,, 
Açık eksllt:ot• 

,KaJlalI zart 

700 - 2000 52 50 Kuzu eti.) 

3600 - 4000 270 - Sade yağ 

6600 - 44000 495 - Süt 
usuliyle 

4590 - 27000 344 25 Yoğurt Açık eksiltııı• 

320 - 1000 24 - Kesme şeker. " 
,, 

2800 - 10000 210 - Toz şeker. ,, ,, 
2475 - 5500 185 65 Sabun " " 

65 - 500 5 - Birinci nevi un. ,, ., 
260 - 2000 19 50 Kuru fasulye. ,, " 
120 - 1000 9 - Nuhut. " 

,, 
36- 300 2 70 Mercimek ,. " 

800 - 1000 60 - Kuru kaysı. " " 
270 - 1000 20 25 Makarna " 

,, 
150 - 500 11 25 Şehriye " 

., 
500 - 2000 37 50 Pirinç unu ,, " 

90 - 300 7 - Nişasta ,, ,, 
200 - 2000 15 50 Çamaşır sodas. ,. " 
900 - 2500 67 50 Benzin " 

,, 
1800 - 30000 135 - Tuz. " 

,, 
4400 - 22000 330 - Pirinç " 

,, 
275 - 1000 20 65 Kuru Uzilm. ,, " 

1280 - 16000 96 - Patates. ,, " 
2400 - 4000 180 - Tavuk adet. ,. " 

460 - 23000 34 50 Yumurta adet ,, ,, 
240 - 8000 18 - Limon adet " 

,, 
80- 400 6 -Salça ,, ,, 

350- 5000 26 25 Kuru eoğıı.n " " 
250 - 2000 18 75 Semiz otu. " 

,, 
300 - 4000 22 50 tspanak ,. ,, 

10 - 200 - 75 Havuç ,, ,, 
300 - 3000 22 50 Kabak " 

,, 
600 - 4000 45 - Patlıcan. ti 

,, 
312 50 2500 23 50 Domates. ,, ,, 
900 - 6000 67 50 Taze fasulye. ,, ,, 
100 - 1000 7 50 Taze bakla. •' 

,, 
200 - 1000 15 - Taze bamya. ,, " 
240 - 4000 18 - Prasa. " " 

125 - 2500 9 40 Laham. " 
., 

560 - 800 42 - Zeytin yağı. " 
,, 

,, ,, ti 
Kapalı ı;ıı 

550- 500 41 25 Kuru bamya. 
23200 - 800 Ton. 1740 - Kok kömürü. 

--- usuliylc 
84083 50 Yeklin .. 

~- Galata Mefruşat Pazarı 
Fuzuli 1. Berkmen ve Y. Kilitiı 

Muşamba ve lAcivert estorların en 
iyi cinsleri, son moda perdelik renk
li markizet. etamin ve filelerin her 
çeşidi, otomatik zarif korniş takım
larımız gelmiştir. 

Mefruşata aid malları mağazamız 
da görüp tetkik ediniz. Tediyatta 
kolaylık gösterilir. 

... Galata, Tünel Cad. No 24 Telef. 43957 
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SAYISI 
ÇIKTI 

iKiNCi 
BUGÜN 

v 
BAŞLICA YAZILARI : 

Yazlık f&pl<alarınızı l<en'diniz yapınız. Milano dantelinden modem bir yemek takımı - Y astrli ve abajur.da Bay amca - Kar

yola etekliği - Güzel bir örtü örneği • Yavrunuzun sağlığı - Çocuk çamatrrları - Krote iti örnekleri - Güzelliğin sırrı • Günlük jim

nastik. Lekeler nasıl çıkarılır? Yazlık elbise modelleri· Dikit dersleri - Rumen ve Kanava iti ömekleri-Çamatır tamirleri· Jur 

ve ajur nasıl yapılır? Kuru deriler. Süt_ abonelere hediye ve profesör Doktor Tevfik Remzinin makalesi: Ev kadını. Ayrıca 8 

sayfalık örnek ilavesi. (EV- lŞ) Türkiyenin biricik kadın, aile, ev ve elitleri gazetesidir. Fiyatı her yerde 15 kurutlur. 

~~~---------------------------------------------·----------~·--------------·-,.':~ .... -;.:.:.~~~~~~-;~~~~~----------~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~~~--~------~~~~----~~--~--~~~ 
ı, ' ------------------, Pazarhk Suretile Eksiltme ilam f14s1~ l0L l\C,l Artık ecnebi mah kullanmıya hacet kalmadı 1 
~ A Nz U k M Tamamen Türk işçilerinin çaltştığı fabrikamızda; 

Avrupa malından daha iyi ve daha ucuz 

1 

BAŞKURT 
Çatal, kaşık ve bıçak takımları, çay kaşıkları 

vesaire kat'iyyen paslanmaz ve daima ayni güzelliği ve ayni parlaklığı 
muhafaza eden halis alpakadan yapılmaktadır. Her yerde arayınız ve 
Avrupa malını verirlerse almayınız. 

Mekteb idarelerinin Nazarı Dikkatine: 
Çatal, kaşık ve bıçak takımlarımızın tarzı imalini gönnek istiyen mek

tep talebesinin grup halinde fabrikamızı ziyaret etmeleri rica olunur. 
Umumi deposu: Tahtakale, 51 .No. lı Poker tıraş bıçakları deposudur. 
Fabrikası: Beşiktaş vapur iskelesi ittisalinde No. 28 - 30 

-----~ 
DOl(TOR MS"Nı~----------------~~ 
.. ~tik•d· uzun tetkika! 1 lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
follniild·?lara.k bulduğu bir 
SIR ur. KANZUK NA-
ları ~.~Acı en eski nasır· 
Cidd· 

1 
e kökünden çıkarır. 

ı "e fa . . b" naıır .1.. Yanı ıtımat ır 
1 acıdır lN . 
Gttız KANZUK 

1 ECZANESi 
'7 'Beyoğlu İstanbul 

':-::::O:::: ~ 
k İ8tanbu1 A._l ------
ellıesind 8 iye birinci ticaret malı 

ktınıPany en: Doviçe Lavant Layin 

D. No. 

1098 

2400 
2429 

2481 

3922 
4117 69 ~o. ııa:~ın Andiros vapurunun 

lla Y11klene erUe Hamburgdan namı 
~l0.139 ~ J. A. N. markalı ve 4794 
~:Yanın ko 0

: 1ı 30 çuval mavi toz 
~t gUllUiiğ~şınıentosu Galata !Uıa- 494 7 

e Ue ın nde 9939 No. lı beyanna-
~ Old uaıne1 · · 
6• ll~und esı ı~mal edilirken za 
a l?ıl6 lstaııb aıı iptalıne karar verilme 

~o Ulda TUtün "mrü~ .. d f . da ın . gu gun e 
llıdan taı ukım Jak Halkusi tara-

:ııunuııun ep olunmakla ticaret ka -
ce ,.... 638 inci - dd . 'b' din .. ,e~kflr k . uıa esı mucı ın-

de ise 45 °~?ınıento her kimin yed 
~e ib~ gtln Zarfmda mahkeme-
gi ta etmesi . 
1 kdird nı ve ibraz edilmedi-
llİltaline k~u müddetin hitamında 6875 

ıu-. (321SO) Verileceği ilan olu-

5240 

5325 

5793 

~atih S 
7005 

Semti ve mahallesi 

OrtaköY. 

Büyükdere 
Edirnekapı kari· 
yei atik Alipaşa 
Edirnekapı kari· 
yei atik Alipaşa 
Ortaköy 

OrtaköY. 

Arnavutköy 

Bostancı 

Burgazada 

Boyacrköy 

Kuzguncuk 

Kadıköy Hasan 
paşa 

Heybeliada 

Sokağı Emlak No: 

E: Taşmerdiven 
Y: Taş basamak 

E:16-16 Mü. 

Küçük buzhane 
Şeyh Eyüp 

Y:l0.12 

E:2Mü. 
E:2 Y:26 

Caıniişerif E:21 Y:25-27 

E: Çayır Y: Kestane E:ll Y:8 
E: Kahveci E:8 Y:l2 
Y: Sarıefe 

E: Doğramacı E:4-6-8 
Y: Tayyareci Subhi Y:24 ve 26 
Çatalçeşme E:16 Y: 16 Mil. 6 

E: .Manastır 
Y: Gönüllil 

Kana ki 

F ,: Hacıkayınak 
Y: !cadiye 
hamam ve Tenekeci 

E: Erenköy cad. 
Y: Merdivenköyü
ne giden yol 

Harita:6 

E:4 

E:18 

E:110 
Harita:537 

E:4.15 
Harita:5 

Cinsi ve hissesi 

Birisi yanmış 
kagir iki hane 

Hisseye göre 
muhammen K. 

210 Açık 
artırma 

ve bahçenin 1/ 16 his. 
660 metre arsa 
31,50 metre arsa 

965 metre arsanın 
3/ 16 his. 
56 metre arsa 
51 metre arsa 

81 metre arsanın 
3/ 8 his. 
240,50 metre arsa 

459 metre Rn?anın 
10/ 11 his. 

64,50 metre arsanın 
2/ 3 his. 

Kagir hane ve bah
çenin 1/ 2 his. 

31364 metre müfrez 
tanla 

330 
70 

500 

60 
100 

80 

360 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

.. 
1050 Kapalı 

zarf 

100 Açık 
artırma 

680 
" 

3770 Kapalı 
zarf 

E: Karakol E:lO Ada:22 61 metre arsanın 70 Açık 
Y: Eski Karakol Parsel:6 1/3 his. artırma• f'~_..k Ulh 3 U .. H H" . 

~1.ıu P:i§ada ncu ukuk akımli-
~ltı.den. b Evkaf sokağında 18 sa-
l'l · 41.Ur· lı han ıyet tarafından kocası 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhaleleri 26 • 5 - 937 gü
nüne düşen çar§amba günü saat 14: tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiyledir. 

lec:u ede O 
ği SUih nıer aleyhine ikame ey- ·---------------------------------------

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

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

sında 35665.34 lira keşif bedeli yeni şose ve imalatı sınaiye inşaatı 2490 

numaralı kanunun 43 cü maddesine tevfikan pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminat 2571.90 liradır. 

Inşaata ait her evrak her zaman Nafıa Direktörlüğünde görülebilir. 

Evvelce ilan edilen şerait dahilinde vesaiki haiz olan istekliler her gün Vi

layet Daimi Encümenine müracaat etmeleri. (2631) . 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Tekirdağ Vakıflar idaresinden: 
2762 No. lu Vakıflar kanunu ve buna müteferri.nizamname ve talimat

name uyarınca Tekirdağmda Ertuğrol mahallesi Peştemalcı caddesin -
deki Katolik kilisesi ve Hürriyet mahallesi Tabaklar caddesindeki Muse
vi Sinagogu 'Vakıflarına ayrı ayrı tek mütevelli tayin olunacaktır. Müte· 
vellilik imtihanı 20-5-937 Perşembe günü saat on dörtte Tekırdağ V!.i
kıflar idaresinde yapılacaktır. Şerait ve evsafı kanuniye ve matlubeyi haiz 
ve teamüllerine göre alakalı taliplerin muayyen gUne kadar Tekirdağ 

Vakıflar Idaresine müracaatları ilan olunur. (2666) 

Uyuşturucu Maddeler inhisarından: 
idaremiz 1937 senesi Afyon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankası Vasıta

siyle doğrudan doğruya elHcilerden satın alacaktır. 
Alımlar mezkur bankanın aşağıda gösterilen şehir ve kasabalarındaki 

54 şube ve sandığında yapılacaktır. 
Tokat, Erba, Niksar. Zile, Amasya, Merzifon, GümUşhacıköy, Çorum, 

Mecıdözü, lskilip, Malatya, Adıyaman, Eskişehir. Sivrihisar, Mihalhcık, 

Klitahya, Emet, Gediz, Simav, Tavşanlı, Akşehir, Yalvaç, llgın. Bozkır, 
Karaman, Beyşehir, Ş. Karaağaç, Bilecik. Bozöyük, lnegöl, Geyve, Göy
nük, Orhaneli, Uşak. Çal, Çivril. Kula, Afyonkarabisar, Bolvadin, San • 
dıklı, Yenışehir, Nallıhan, Emirdağ, Seydişehir, Konya. Denizli, Aydın, 

Isparta, Eğridir, Uluburlu, Dinar, Burdur. Tefenni, Acıpayam. 

Mubayaa fiatlan şu suretle tesbit olunmuştur: 
Softlar beher morfin derecesi 40 kuruş 
Temiz ve Konaksız toplanmış drogistler. beher morfin deferecesi 40 kuruı; 
Morfin yüzde 12 ve daha yukarı kabalar beher morfin derecesi. 35 kur\141 
Morfini yüzde 12 den aşağı kabalar beher morfin derecesi 30 kuruş 

Satın alınacak afyonlarm iptidai muayenesi idaremizin alım merkez • 
lerine göndereceği eksperler tarafından yapılacak ve tartı ve tesellümll 
mUteakip alakadarlara kilo başına berveçhi ati miktarlarda avans ve • 
rilecektir :. 

Softlar 4.- TL. 
Temiz ve konaksız toplanmış drogistler 4.- TL. 
Morfini % 12 ve daha yukarı kabalar 3.- TL. 
Morfini % 12 den aşağı kabalar. 2.50 TL. 
Bakiye afyon bedelleri Istanbulda yapılacak J.,ftborntuar tahlilden son

ra azami sür'atle ve yine Ziraat Bankalan vasıtasiyle alakadarlara ödet
tirilecektir. Ekicilere afyonlannı Bankaya teslim ettikleri tarihten itiba
ren hiç bir masraf tahmil edilmiyecektir . . 

Mubayaalara afyonun toplanmasını müteakip derhal b"şlanacak ve bu 
tarihler Banka tarafından mahalfen ilan olunacaktır. 

tlflt ik teşebbüsünde dava oluna. 
lkıUb:ı.,· aıtıetgahının meçhul olduğu 
t ... L ~ır tnı-a 
'<lllkikat -,.rulıatından ve yapılan 
hı.... tan 

Kapa! ı zarf usunyıe eksiltme ilanı 

Muğla Vilayetinden : 

Alım münhasıran 1937 senesi rekoltesine ve hakiki mUstahsillerc .d 
.sıanbul Kom ut'" nlag-1 ~atın mallara tahsis edildiğinden eski seneler mahsuıu atyonlarıa tüccar \"e 

miistahsil malları katiyen kabul edilmiyecektir. 
alma IC omısvonu ilAnrnr.I Temiz ve konaksız olarak toplanmış saf afyonlara dnha yüksek fint ı;nkenı anlaşılmasına binaen, 

~ bligat ~ce 20 gUn müddetle ilanen 
ta \thak.e crasına karar verilmiş ve 
~.~hind:e gUnü olarak ta 21-6-937 
~""1da11 rn saat 10 talik edilmiş oldu
<l~ede h eıkur giln ve saatte malı. 
~1~e gı:V aıır bulunulması aksi tak-
e ~el'itıeaben karar verileceği daveti
~Slnek üzere ilan olunur. 

'i -'nkarada AKBA ' 
erli ve Yab b"' .. g"az ancı u tun 

eteler, mecmualar 
kitaplar ' 

lier cins ~ırtasiye ve 
nıalzemesi 

• 
~ Ansiklopedisi 

ı _ Eksiltmeye konulan iş: .Muğla Vilayeti Merkezinde yaptırılacak 
34695 lira 75 kuruş keşif bedellı hususi idare binası ve 46365 lira 87 ku -
ruş keşif bedelli Halkevi binasıdır. 
Keşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu ise aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık Işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname . .. 
F _ Silsilei fiat ve keşif hulasa cetveli. 
İstekliler bu evraklan 406 kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafıa Mü-

dürlüğünden alabilirler. .. .. 
3 _ Eksiltme 20-5-937 perşembe gunu saat on altıda Muğla Vilayeti 

Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6079 lira 62 kuruşluk mu

vakkat teminat vermesi ve Nafıa Vek~letinden alınmış mUteahhitlik ve
sikası ibraz etmesi ve ayrıca 5oooo liralık yapı işlerini başardığına dair 
vesika göstermesi lazımdır. 

5 - tsteklilerin teklif mektup:~ı 3 Uncu maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar encUmen re~lıgıne makbuz vermeleri lazımdır. Pos-
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2322) \ 

l"ttıı 

.._ J 
~\:==- ------V--k-.l-t-.-.--T-.----U----
<laıı: l>a uı 3 Uncu lcra Memurluğun- Iktısat e a e l ıç ıcaret mum 
1
(!11 ga~:aYa Çevrilmesine karar veri. 
li ,,. 1 mUb · 

ilet aÇık adıller bonosunun bi-
tat'i.hine atttırnıasının 17 mayıs 37 
'~t ll a~Usadif eden pazartesi gUnü 
da ~Sh~ da Dördüncü Vakıf hanm
l'a~a ,. tn "e 'I'ahViUı.t borsasında pa
ttı :.e\>tiı 
i~~neaıllin ecek ve kıymeti muham. 
la111ei açık% 75 bulmadığı takdirde 

müdürlüğünden: 
30 !kinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleıi dairesinde Türkiyede iş 

yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketle~nden (Nidkvist ve Holm-Nydqvist 
& Holm) Şirketi bu kere mUracaatla şırketin Türkiyedeki faaliyetine ni
hayet verildiğini bildinniş ve tasfiye işlerini ifa etmeğe muhtar Aksel ve 
Avukat Bensiyon Galin'i vekil nasp ve tayin etmiştir. 

rihıne arttırmasının 20 mayıs 37 
:rıı illa lesadUf eden perşembe günü Bu şirketle alakası olanlann lstanbuld~ Baker hanında mukim Muhtar 

llttu!'. haı '1e saatte yapılacağı nan Aksel ve Galata'da Billftr Hanında mukım Avukat Bensiyon Galin'e ve 
1 icabında IktU!at Vekaletine müracaat etmeleri ilan olunur. 

._ ____________ _. ' verilmekte olduğundan ekicilerin afyonlarını temiz toplaması kendi men-
Haydarpaşa hastanesı ıçın 45000 faatlan icabındandır. (2709) 

kilo yoğurt kapalı zarfla alınacaktır. 
!halesi 17 Mayıs 1937 pazartesi gü
n üsaat 15 de yapılacaktır. Muham
men tutan 8100 liradır. Şartnamesi 
h:r ~ öğleden ~vvel komisyonda gö
rülebılır. Isteklılerin 608 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2-3 maddelerinde 
yaz.ılı vesai~e beraber belli gün
de ıhale saatinden en az bir saat ev
veline kadar teklif mektuplariyle 
Fındıklıda komutanlık Ratınalma ko
misyonuna vermeleri. (2446) 

• • • 
Haydarpaşa hastanesi için 45625 

kilo süt kapalı zarfla satın alınacak
tır. lhalesi 17 Mayıs 1937 cuma gü
nü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu
hammen tutarı 54 75 liradır . 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görUlebilir. isteklilerin 
411 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 
2-3 Uncil maddelerinde yazılı vesaikle 
beraber ihale saatinden en az bir sa
at evveline kadar teklif mektuplariy
le Fındıklıda komutanlık satınalma 

komisyonuna vermeleri. (2447) 

KAYIP - Tosya askerlik şubesin
den aldığım terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hUkmü yoktur. Cidenin Yenice kö
yünden Nuri oğlu 322 doğumlu Ha. 
san Tekiner. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü 

1 - Kurguncuk Surp Lusavoriç Ermeni kilısesi 
2 - Üsküdar Slirp Haç Ermeni kilisesi 
3 - Üsküdar Sürp Garabet Ermeni kilisesi 
4 - Beykoz SUrp Nigagos Ermeni kilisesi 
5 - Kartal Sürp Nişan Ermeni kilisesi 
6 - KandilliSilrp Arakelos Ermeni kilisesi 
7 - Kadıköy Sürp Takavor Ermeni kilisesi 
8 - Kadıköy Rum Camaatr 
9 - Büyük ada Rum : 

10 - Kuzguncuk Ayapandeli Rum kilisesi 
11 - Heybeliada Rum Camaatı 
12 - Kmalmca Panaiya Rum kilisesi 
13 - Kandilli Hiristos - Metamarfozis Rum kilisesi 
14 - Çengelköy Aya Yorgi Rum kilisesi 
15 - Üsküdar Profit-liya Rum kilisesi 
16 - Paşabahçe Aya Konstantin Rum kiliseffl 
17 - Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi 
18 - Burgaz adası Hiristos manastırı 
19 - BUyükada Aya Nikola Manastın 
20 - Heybeli ada Aya Tiryado manastırı 
21 - Büyük ada Hiristos manastırı 
22 - Heybeli ada Aya Yorgi manastın 
23 - Kınalı ada Hiristos manastırı 
24 - Heybeliada rum Ruhban mektebi 
25 - Bilyükada ve Heybeliada yetimhaneleri 
26 - Haydarpaşa Musevi Sinagonu 
27 - Kuzguncuk Musevi Sinagonu 

İlanlan 

Camaatlarca idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda 
yazılı vakıflara 2762 No. lı vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbap
taki talimatname hUkümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğin -
den isteklilerin 21-5-937 tarihine kadar Kadıköy Vakıflar MüdUrlUğüne 
alelusul müracaatları ilan olunur. (2513) 



BULUNMAYAN EV. 

KASASI DLMAYAK BANKAYA BEM7.Elt . 

' 
Mikrop hırsızdan daha korkuludur. 

Paranızı kasada sakladığınız 1ribi 

yiyeceklerinizi de 

soluk hava dolaplarında muhafaza edin iz. 

• 

5 SENE GARANTİ 

1 ki defa az işlemekle 

aynı randömanı veren 

yesane soluk hava dolapları 

18 Ay veresiye satış; 

ANKARA: Vehbi Koç Ticaret Evi 
ADANA: Ş. Riza lşçen, Yeni Mağaza 
BURSA: Mehmet HUzmen 

• 
1 B 

BANDIRMA: Ahmet ve Bahaettin Bereket 1uırdasla.r 

i N İ N S E Beyoğlu ve acentaları 

ESKlŞEHlR: Hasan Alanya 
lZ~UR: Artur Vetter 
KAYSER!: lsmail ve oğullan Cıngıllı 
KONYA: A. Milcip Dölen 

MERSlN: Jorj Satel 
SAMSUN: C. Celal Ozlü S. Kemal Sezen 
TRABZON: Dedeoğlu Sami, Hami ve Pula tana lı Kardaşlar 

' ZONGULDAK: İsmet Ağartan Alım et Yüksel 

~erg ıs inde Büyük muvaffakıyet t\azanan ve 1 akd .rle teşhır Ed.lmekte oıa .1 ~ 

VEBOLiD ile 

Tatlı Su Yaoıcı 
C 1 HA z·LA R 1 

Kuyun uzun musluğunuzun acı ve kireCjli suyunu Nefis Ve aaın suyd ~ev ..... ..-. 
kireci ta<;fiye ed ilmJş su : Sert sac:Jan yum~~k yapar kepeğe mani olur, cildin taravet ve güzelli~ini mu hafaza eder. Çamaşırda soda ,·e 

sabundan tasarruf t emin eder. İstim kaza~ları, kalorifer, ~·emek ,.e çayda: Et n kuru sebzeleri çabuk pişirir \ 'e lezzet temin eder, çaya kendi ne 
fis .renk , .e l<okusunu verir. lnbik ve alelumum ka~·nama kaı>lannda kirecin ta\·azzuuna mini olur. 

Saatte 250 litreden 15000 JitrE"ye kadar su tasfiye eden cihazlar. 
Saatte 250 litre kudretindeki portatif cihazlar 25.~e bütün su ı;ebekesini tasfiye eden sa.bit clhazJarl251iradan. Cihazların kudretleri ,.e tasfiye etil 
ği "uyun tabü vasıflamu muhafaza ettikleri ~iilhane hıfzıssıhha w Zürih hıfzıssıhha ve bakt~riyoloji en!'lti.tiilerl tarafından te\·sik edilnıistir. 
Satış yerleri: Ankara, Vehbi Koç Ticare Evı - Ankara: Şark ~fcrkcz Ecza deposu - İstanbul: ZiyaeddinSaid Voyvoda, 40 - 42 Gala;a -
lzmir: Şifa Eczanesi - Adana: Feyz~ Dura.l -Samsun: Şık Terakki Ticarethanesi - Aydın: Enıniyet Eczanesi - Kütahya: lhsan şerif 
Ecza.nesi- Malatya: Mahmut Nedim ve Bıraderı - 1nc_bolu: Salahaddin Çelebi - Srvas: Yusuf Cnsalan - Trabzon: Faik Harunoğlu ve Oğulla' 
- Bığa: Zühtü Ze~en - Kastamoni: Mustafa ~u~oglu - Taşköprü: Türkmen Kardeşler- Daday: Eşref Tiftik - Bursa: Behçet Yancı -
Merzifon: Larlar Kardeşler - M.Akhisar: Hılmı Faiz - Kay~ri: Mustafa Diri - Edremit: Ali Riza Karagözoğlu - Edirne: Aziz lşbileT 
- T?kat: Peri Kardeşler - Gazi Antep: Mehmet Sırrı Özkaya. 

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

lstanbul Dördüncü i cr~ memurluğunda n : 
Seyid Abdülhamidin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup 

Lamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından (1194) lira kıymet takdir olu. 

nan Beşiktaşta, Muradiye mahallesinin Kağıthane caddesinde eski 18 ye

ni 38 No. lu bir tarafı Ibrahim vereselerinin menzili ve bahçesi, bir tarafı 
Tebirdarandan Nuri hane ve bahçesi, arka tarafı Ayşe Teber hane bah
~esi. Onü Kağıthane caddesiyle mahdut aşağıda evsafı yazılı ev Tapu 

kaydı üzerine açık arttırmaya vazolunınuştur: 

Zemin katı: Toprak bir avlu üzerinde bir oda ve bir beladır 
Birinci kat: Yüklü bir sofa ve odadır. 

!kinci kat: Yalnız tavansız ve sıvasız bir sofadır. 
B~çesi. Etrafı yıkık dıvarlı ve içinde bir kuyu mevcuttur. 
Bına ahşap ve harap bir halde ve sokak cephesi çinko kaplıdır. Içinde 

elektrik tesisatı mevcuttur. 
Umum sahası 1~8 .m2 ol~p ~undan 38 m2 bina ve geri kalanı bahçedir. 
29 - 6 • 937 tarıhıne müsadıf (Sah) günü saat 14 ten 16 ya kadar dai

rede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham
menenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Ak
si takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 14 • 7 .- 937 tarihine müsadif (Çarşamba) 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır
masında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı tak
dirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış pe
ı:tindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammcnenin % 
7,5 nispetiade pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha. 
mil bulunmaları lfızımdır. Haklan tapu sicili ile sabit olmıyan alacaklı
larla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklanru ve hu
susiyle faiz ve mesarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleriyle birlik
t6 ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bil. 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan Tapu sicili ile sabit olmıyanlar 
aatış bede!inin paylaşmasından hariç knlrrlar. Müterakim vergi, tenviri
~e. tanzifiye ve dellaliye resminden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur.20 senelikVakıf icaresi tavizi mUş 
teriye aittir. Daha fazla malumat alınak istivenler 1 - 6 • 937 tarihinden 

Oeylel Demlryollar1 ve limanlara l$1elme U. idaresi ilinlar1 

Muhammen bedeli 14000 lira olan 1400 ton odun 26 - 5 _ 1937 çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile .A.nkarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu iee girmek istiy~nlerin 1050 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 • 5 ~ 1~36 gün ve 3297 No. lu 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname ~aıresınde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komısyon reisliğine vermeleri la. 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa
ş'ada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtııınaktadır. (2598) 

• • • r llk eksiltmesi feshedilmiş olan (85,000) ıra muhammen bedelli vagon 
yedekleri 29-6-1937 Salı günU saat 15,30 da kapalı Zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır .. 

Bu işe girmek isteyenlerin (5.500) liralı~ muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 7-5-l936 gün ve 3297 numa
ralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname ~airesinde alınmış vesika 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30-a kadar komısyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. • 
Şartnameler (425) kuruşa Ankara. ve Haydarpaşa Veznelerinde satıl-

maktadır. (2757) 

lıtanbul iskan Direktörlüğünden : 
Saray burnu Göçmen misafirhanesi~l~ Tuz~a :1'~haffuzhanesine gele -

cek muhacirlerin hayvanlarının iaşelerını temı~ ıçın elli bin kilo kuru ot 
pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek ist~yenlerın Mayısın 17 inci pazarte
si günü saat (15) şe kadar Sirkecide Mıthat Paşa Batımda U>kan Satmal-
ma Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2696) 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Istanbul Meb'us intihabı teftiş 

heyetinden : 
Abdülhak Hamit Tarhandan açılan Istanbul mebuslu~u için 16 ?Ja)rıf 

1937 tarihine rastlıyan Pazar günü intihap yapılacağından müntehibiS3
-

nilerin mazbatalariyle o gün saat dokuzdan on üçe kadar Beyazıtta t]ııl· 
versite konferans salonunu teşrifleri rica olunur. (2749) ___.,-/ 

.. , .. 

Cazio ve sehhar bir tebessUme; beyaz 
di,ıerle süslenmiş bir ağıza sahıp olmak 

ic;i n en seri ve emin bir vasıta : ... 

, KOLY~C~ ta 
dişlerinizi temizlemeğe başlnınıılC~~ 
Başkalarında hayranlıkla ve k1~ıı eıtı 
narak görmekte olduğunuz JllucO S 
ve beyaz dişlere ; K O L Y :N ,ııilı 
istimalile ne çabuk siz de s fcfo 

itibaren herkesin görebilmesi için dairede .. açık bulun.durulacak arttırma =========================~ ~ 
şartnamesi ile 934/ 2951 No. lu dosyaya muracaatıa nıezkür dosyada mev-" Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Um umi Neşriyatı idare Eden: s. s.tV11 

Cut Vesaı.kı· rro··rebilccekleri ilan olunur. <2762) ,... t · ı · • - N • t ""' le ı · · "" " k · B · Jd - TA"'-• m• tb
9 

,., . .. sı7'.P P<'I lK VP pqrıvıı ı ıır ,ımıt"t .~ır etı. ası ıgı yer '" • 


