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HATAY DAVAMIZ HALLEDiLDi 

Suriye Btıfvekili 
B. Cemil Mürdüm 
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Bir Haftalık 
Tarih 

Ahmet Emin YALMAN 

B u haftanın v~lveleli hidi
lbe t'" aeıi, Londradaki taç giy. 
hütij ore~idir. Bu tören veaileaile 
8rjıa: dunya gazeteleri Büyük 
ıetr ~Ya imparatorluğunun ar· 

•sı aulh . 'kr 
11 ~ • ve ııta ar manzara-

Hariciye Vekili ve Fransız 
Sefiri Dün Cenevreye 

Dogru Hareket· Ettiler · 
Son Miizakere 

Pek· Yakında 
Başlıyor 

Fransanın Ankara Büyük Elçiıİ B. Ponıot, 
dün akt&mki ıemplon ekıpreaile Pariıe gitti ve 
Sir.keci iıtaayonunda Franıız konıoloaaneıi er 
kant tarafından uğurlandı. B. Ponıot, hareketin 
den evvel kendiıile görü9en bir arkadatımıza 
fUnlan ıöylemittir: 

"- Parise gidiyorum. Orada bir ay kadar kalaca-
ğım. Sonra yazı Istanbulda g~irmek üzere geleceğim. 
Bir sene zarfında 8 defa Parise gidip geldim. Bu, 30 
bin kilometredir ki bir rekor sayılabilir. 

Pariste Hariciye Nezaretile temas ettikten sonra 
19 Mayısta Cenevreye gidecek ve Hataya ait son mil
zakerelere i§tirak edeceğim. 

' 

Beyruttan hareket eden Suriye Fransız fevkalade ~ 
komiseri Kont dö Martel de 19 Mayısta Pariste bulu- ~ 

nacaktır. Hatay meselesi, Milletler Cemiyeti konseyi 
tarafından kat'f surette halledilir edilmez Tilrkiye, 
Fransa ve Suriye arasında icap eden anlaşmalar im
zalanacaktır. 

·································~······ 

CENEVREDEN 
AKSEDEN 
SON HABER 

' 

~nkaradan gelen en ıon haberler, Cenev- ~ 
ret/en alueden en yeni malumat, Hatay da- • 
vamızın •on hal noktcuına, bizim heaabımı- ~ 
za muvallakıyetle vO.ıl olduğunu anlatıyor. : 
Bir halta kadar sonra Hariciye Velrilimizle 
bulu,mak ve gÖrüf171eler yapmak üzere dün 
Cenevre yoluna çıkan Framanın Ankara 
Sefiri B. Ponaot da föyle eledi: 

"-Hatay mueluinJe halleJilmemr., tek . 
nokta ltalmam1ftır. Bu gibi ifler f"Mİ göriif. ' 
melerle daha iyi halledilir. Bu ıeler Je öyle 

' 
~~~~ 1 

EN YENi HABER 
Cenevre, 15 ( A.A.) - Anadolu 'Ajarvı. 

nın hususi muhabiri bild'iriyor: Eksperler • 
Komitesi müzakerelerini bitirmif ve metin- • 
lerle komite raporu kabul edilmİftİr. 

' 

·······-································ 

1 Mübarek Hava Şehitl;,:imizl 

Dün bütün memleketle beraber lıtanbul Ja mübarek ve azis 
laava fehitlerini, fÜltran ve minnetle andı. Halk ve ordu, harp 
meydanlarının üatünde yurt müdalaaaı için ıehit olan tayyareci
lerimizin ruhlarını tebcil etti. Dünkü lıtanbul töreninin talıilôf 
ve ruimlerini .onunca ıaylatla bulacaksınız. lfte .• kahraman 
Mehmetçilt, onların Türk ıemaaını koruyan ruhlarına tüleğile 
hitap etllyor. 

bUn erınde fikir yürübnütlerdir. 
bip bJaıun dörtte bir toprağına sa
ketıel'i tınan Büyük Britanya memle-
~ arasında hiçbir cebre dayan- Tilrkiye Hariciye Vekili Doktor B. -

1 Si"'''"" ta~ıı. rönW l'IZ&ID llserine Tevfik Rtlfttl Arum Şamı ziyaret e.. 
a:.; · ilenı İ~İıid- ı..z_ •- '---ı..--HM -· deeeiine dair olan haber hakkında MağlQp 

Londradaki Ecnebi 
Diplematlar Yavaş 
Yavaş Dönüyorlar 

9't llıııe ~ e laeıa en ıyı tsmekte reamı.-=;Qlri8Y eoy&enemea; J:tumınıa 
"1-. aq tler C'4mıyett l'tlcut bulmut- beraber B. An.im Asya paktı t~in 
)etj lııYlik Brltanya, Milletler Cemi- Bağdat ve Tahrana giderken Suriye
llzn~ ra devlet reisliğini birlik a- ye de UğramUI muhtemeldir. Suri
thı t ... ıye tanıdığı ve kabul ettiği 1_ yeliler, böyle bir ziy&rf!ti samimiyetle 
lt~; giYıne törenini çok allka ile arzu ettiklerini bildirmişlerdir . ., 
lllt 61~11 ve hep bir arada çok ge- BABlCIYE ~lZ CENEVRE 
, e baYl'anl yapmı§tır. . . NDA 
4'lrtıcı11ı · Hariciye Vekilımiz Doktor B. Tev 
b ar da doıtluk göatercliler fik RUştil Aras, dUn Romanya vapu
Q UgUn hariçten de lngiltereye rile Köstenceye gitmişti~-. B. Aras, 

beaıern· karşı candan sevgi ve emniyet rıhtımda vali B. Muhiddın ÜstUndağ 
llıiUetı~~en ınemıeket azdır. İngiliz ile askeri, mUlki erkin ve dostları ta 
~tatta ın bu tarihi gllnU vesileslle her rafından uğurlanm~. .. 
1-ıı derin alaka ve dostluk duygu- Hariciye Vekllimız, K~st~nceden 
doetı rösterUıni~tlr. Almanyarun da BUkreşe geçecek, orada ikı ~n kala 
di~k gösterenler tarafında olması rak 19 Mayısta Cene~dekı Hatay 
.\ıın te değer bir hldisedir. BUtUn anayasası mUza.kerelennde bulun • )\ ı:: iaıetelerin.de, BUyilk Britan- mak üzere lsvlçreye hareket edecek-
°"6 l..o Para.torluğu i_çindekl bağlılığa tir. 
ltl'tll :dradaki törenlerin ve temas
di~~ bağlan nekadar kuvvetlen-
ktı .\ııı rıe dair yazılar çıkmıştır. Lo-
bn htı~ger §Öyle diyor: "Genç Kra-
dg nnı et devrinin milletler arasm
tbaıeein. bir ırulh devresine tesadilf 
9tı, 1r 1 dileriz. lngilterenln deniz a
"bıçıi 0ıntuAu olan Almanya, bu se
~etin rtlnUn hediyesi olarak, İngiliz 
' e en Banıimf temenniler gön
-~ ll'lıhreriıniz bu temennileri, 
~ teit llUtukJardan bir çoğunda za. 
~ drar etıniştlr .. Genç Kralın ba-
' ~ran ve bir imparatorluğu bir 
~hı alA~n tacın, bir sulh ve hüsnü 

l --uıett olınasmı dileriz." 

Küalıün ltalya 

(Arkası Sa. 10 SU. 5 te) 

Macaristan 

Hukuk Beraberliği 

istiyor 

FRANSA 
BiRÇOK 

HARiCiYE NAZiRi M. DELBOS 
SiY ASiLERLE TEMASLAR YAPTI 

Londra, 15 (TAN) -Taç ıiyme merasimine ittirak etmek üze
re buraya ıelen murahhas heyetler buaün Krala veda etmek üz .. 
ze Buckinıham 1&rayına aittiler ve Kral ile Kraliçe tarafmdaa 
kabul edildiler. Kral ve Kraliçe bütün heyetler erkanının ellerini 
ukmıtlar ve hepsine ujurlu seyahatler dilemitlerdir. 
Kral ve kraliçe bugün öğle Uzeri--~~----_..,...~-

istirahat etmek ve hafta sonunu ge- A 16 Mao ıs l8J -1-
çirmek üzere w_ın~r'a gittiler. ~u- tatu·· rkte n ( l 
rahhas heyetlenn bır kısmı da bugiln 

Dün tzmfrde Doğanspor De kal'fdataD Fenerbah~, 4 _ 8 mallftp oldu. hareket etti. Diğerleri yarm hareket 
Doğan ı tan edeceklerdir. Hukukçu 

Gençlere 
Halbuki geçen Pazar İmılrln ytne sponınu s bulda 6 - O yen - Franaa H&rlciye Nazın Delbos, 
mlştl. Bu resim itte o maçtan blr heyecan sahnesi gösteriyor. 
= = =========== ==-===== = ===== Miater Eden'le birlikte öğle yeme

ğini yedikten sonra tayyare ile Pa-
riae dönmilftUr. Litvin~f, yann hare
ket edecektir. Murahhaalarm bir ,kı&Türkiye ·ne ltalya 

Münasebatı için 
mı aym 21 inde Spithead'da yapıla- Ankara, 15 (Tan Muhabirinden)
cak olan bUyUk deniz geçit · resmine Ankara hukuk fakWtesi son sınıf ta
iştirak etmek Uzere Lon.drada kal

K. Ciano Şöyle Dedi: 
mıılardır. 

FRANSIZ HARICIYE NAZIRININ 
TEMASLARI 

Dtln M. Delbos, Mister Baldwln ve 
Mister Chamberlain ile görüşmüş, 

il iki Memleket Arasındaki Muallak daha llOllr& Bucklngham sarayında 
Yugo8lavya Naibi Prens Paul'U ziya· 

lebesinin halkevinde verdikleri çay zl. 
yafeti mUnasebetile Adliye Vekilimis 
tarafından BUyUk Onder Atatilrk• 
çekilen telgrafa Şefimiz ıu oevabl 
lfttfetmiglerdir. 

Ankara Hukuk FakWtesl 110 

A lrna.nyanın yol arkad&.ft Ital'e Ya kUaktlndUr. Taç giyıne tö
tlt,, 'r~ bir. heyet göndermemiş
oı\itıın Sefiri tarafından temsil 
~tur .. İtalyan gazetecileri de 
~lal'dır halinde lngiltereden aynl-

Meseleler Yakında Halledilecektir. 
11 

ret etmişttr. Akşam B&raydakt baloda 

1 
hazır bulunan M. Delboe, bugün öğle 

. İtalya Dıt Bakanı Kont Ciano Maynm Ol! iki•inde Mebusan yemeğini Mister F.den ile yemi§ ve 
! Meclisinde bir nutuk söyliyerek İtalyanın diier d~vletlerle müna.- sonra tayyare ile hareket etmietir. M. 

amıf okurlannm t.oplantısı m~ 
betiyle bana gösterllen temiz ve 
samlmf blslerl bUdlren telgrafmm 

11tıaoıbıı 
~11 "eau lınparatorluğun yıldöntı-
~ 1-h eaue eöylediği nutukta BUlh
'°rlra C:tınlttir. Fakat nutuktan 
tl~~ birinci defa olarak balkona 
\tel'rnet: \'e halkın alkışlanna cevap 
tlr. ''Be tnecbur olunca şöyle demiş
~ ~'ala. nden niçdn llf istiyorsunuz? 
"'ıı? l!e~a klfi derecede tallkat yok 
~lı: tail ~-Yarının vakalarmda daha 

.... ~t olacaktır " 
QU lo • 

hır <tU.: llÖzler, lngiltereye 
diıttıiı &.nlık eseri di~ 
~en "e centilmenlik ~ .. ~mdı~ 
~~irlerin mfıra,,.~~' 

<ArklBI Sa. 10 

memnuniyetle aldun. Tetekkür e
der ve Ankara Hukuk FakWteıdne 

nurlu yolunda dalma Uerlemeler 
lebetlerini anlabnıf ve Türkiye ile İtalya aruındaki münuebet- Delbos, diln FranBIZ sefarethanesinde 
lere tenıaa etmi-h. K. Ciano'nun radyo ve ajanı ile verilen bu bir 5fle yemefl vemıiı ve yemekte 

y•• bir çok ecnebi devlet ricali bulunmuı- ve ba§anJar dilerim. 
nutkunda bizden: ''Türkiye ile münasebetlerimiz sarahat keebet- tur. ismet lnönU. "'""koalovakya Bat-

• • yı;; K. ATATtlRK 
mıttar.,, diye bahsettiği de bildirilmifti. vekili Hodza, M. Litvfnof. M. Avenol, 

Fakat Roma radyosu diln gece yap ve Rusya sefiri Maiskl davetliler ara-

! ~ğı Tlirkçe neeriyat arasında Kont Anadolulu smda ldiJer. 
l anonun ltalya - TUrkiye mUnase· SARAYDA 2000 KIŞtLtK BALO 

ı betleri hakkında §U sözleri söylediği- B • p · Miater Eden ve refikuı, diln kral 

Bir Haftada 
100 Kaçakçı ni anlatmıştır. Bunları aynen buraya lf apaz ve kraliçe ile Ingiltere ittihadı Cemi· 

r 
nalediyoruz: H M hk~ yetlerinin ba§vekilleri ,erefine Ha- Ankara, 15 (A.A.) - Geçen bir 

"1928 anlaşmasiyle taayyün eden apse a um rlciye Nezaretinde bir ziyafet verdi. hafta içinde gUmrUk muhafaza örgll. 
ı. İtalyan - Tlirk münasebetleri daha Atina, 15 (Husust) - Sahte bir 1911 de Sir Edvard Grey de Kral tU, birisi ölU doksan dokuz kaçakçı. 

b 
b f'.X.: sonra itimatsızlık ytızUnden inkişaf tasdikname ile eskiden Anadolunun George ile Kraliçe Mary terefine, bu- altı yüz iki kilo gümrük kaçağı, yet

hrılrıılı era er ~": ed.e?1emiş ise de geçenlerde yapılan bir çok yerlerindeki Rum mekteple - na hem.er bir ziyafet vermiıti. Da • mi§ Uç kilo inhisar kaçağı, Uç tüfek, 
acariıtanın Kral Naıbı Mılano müzakereleri Ü7.erine iki taraf rinde hocalık yapmıt ve kendisine vetlller Hariciyeden 22,30 da çıkarak bir tabanca, on dört mermi, otus 

.. Amiral Horty arasmda yeni bir samimt hava inJd- yüksek dint payelerden birini verdir- saraydaki baloya gittiler. Baloya iki TürJ{ lirası, bir kilo esrar, on dokuz 
ustaki tafsili.t Uçilncü şaf etmiştir. Şimdi söyllyebillriz ki iki mit olan Begris adında bir papaz ha~ bin kiti davetli idi. kilo morfin, on gram eroin ile yirmi 

'J (Arkam Sa. 10 su. 1 de) se mahkbı edilmiftir. (Aibaı Sa. 10 sn. 2 de bee kaçakçı hayvanı ele ~iştir. 



Festivale 
Anadoludan 
Gelecekler 

16 - ~. 937 

Altıncı George taç giydikten •umw 

ln9iltere Krah Taç 
Giyerken Windsor 
Dükü Ne Yaptı? 

40 giln, 40 gece sürecek olan Istan
bul eenliklerine iştirak etmek !stiyen 
diğer gehfrler halkı için bir çok ko
laylıklar temin edilmiştir. Trenle ge 
lecek yolc:ulara çok ucu. bilet veri
lecektir. Bu maksatla hazırlanan ta
rifeye tr~n Ucretinden başka, yatma ' 
paralan, gilnde bir kahvaltı, bir öğün 
yemek parası ve festival eğlenceleri· 
ne girme ücreti de konulmuştur. A
dapaza".".l ve havaliainden r.lecekler 
için ikinci mevki 23s:5, üçUncU mev
ki 1600, Eskişehirliler için W28 ve 
1955, Ktitahyahlar, 3091 ve 20l>i, . .'..n
karah:ua 3493 ve 2314, Uoaklılara 

3566 ve 2360, Çankmlılara 3M7 V" 

2551, Akşehirlilere 3484 ve 2308, Af
yonlulara 3274 ve 2174, Konyalılara 
3861 ve 2547, Adana, Ellzlz, Kayse
ri, Srvas ve Malatyalılar için de 4100 
ve 2850 kuruştur. 

Festival programım yapan komis· 
yon, dünkü toplantısını şehrin süslen-

•
• ngiltere Kralı Altmcı George'un taç giydiği günde, ayni mesine ayırmıştır. Alman karnra glS

re, kırk gün, kırk gece devam edecek 
• tacın .sabık na~di Dük dö Windaor'un ne yaptığını şenlikler mrasmda Beyazıt, Galata lru 

teabıt eden bır gazetecı fUnlan anlatıyor: lelerile, Beyazıt, Köprü, Taksim, Sul-
" -12 Mayıı, ~e'de fır- Gelen Krallar arumda adı sam tanahmet cadde ve meydanlan, CUm· 

tınalı ve berbat bir gündü. O duyulmadık, Raypipla, Patla- hurfyet bayramında yapıldığı ı.~kUde 
güne kadar İngiliz tahtile he- lo, Jadpen, gibi memleket isimlerine bayrak ve elektriklerle donatılacak • 

tesadüf ediliyor. tır. . 
men bütün alikumı kemıit kU d 1 bet. 

HU m ar ann adlan da ygara Komisyon, musiki festivali prog • 
gibi görünen Dülc, 12 Mayıı te memleket adlarından aşagı kalmı- rammı da bitirmiştir. Romanyanın 
sabahı erkenden ve heyecan yor. Işte size birkaç nümune: meşhur Tasana operası festival i~in 
içinde kalktı. Londrada taç Cenubi Nijerya Kralı ikinci Adere- şehrimize getirtilecektir. · 
giyme alayının hareket ettiği mola ve km, Omoba Arademi; Ba. 

rotseland hUkümdan UçUncil Yeta; A k d B.. ..k 
dakikalarda, Dük, Cande tato- Çin devleti murahhası H. H. Kangk, n ara a UYU 
sunda düfünceli bir tavırla ge- Japon tmparatorunun biraderi Prens 
zinmiye koyuldu. Şi • Şibu. Bir Resim Sergisi 
Bu sırada postacının, bazı hatırşL En zengin hediyeleri de Çin he- Haziranın beşinde Ankarada bir 

nas dostlardan mektuplar getirmesi yetinin getirdiği muhakkaktır. Çin resim sergisi açılacaktır. Bu aergiye 

DükU çok sevindirdi. Dük birkaç za. ~Um;ss~ ağız ağıza dolu yUz bavul. Tilrklyedeki bUtün resim teıııekkUlle-
man bu mektuplarla meşgul olduk. a ge m · ri birlikte olarak iştirak edecekler • 

tan sonra yemek salonuna geçil ve Adalara Gö~ dir. Şimdiye kadar ayn ayn sergiler 
orada mavi ipekten yapılmış bir sa- 3' açan "GUzel Sana'tler sirliği., "MU• 
bah elbisesiyle kendisini bekliyen Ma S f • y I k ta.kil ressam ve heykeltra.şlar birli -
dam Simpson'a mUlakt oldu. 8 eri apl aea • 

ği., ve "D,, grupu bu sergide yany~ Dı11anda eert bir rUzgA.r esiyor, 
w Akay idaresi. 21 mayıstan itib:ar~>n na eecr tOflı>lr • .ı ••• lr ,,,. ~u"J.,.,.n ı.. yagmur camlan kamçılıyordu. ou_ 

kün canı sıkıldı. Adalara göç seferleri yapacaktır. 19 rlcinde kalan ressamlar da ayrıl ser -
Acaba bu fırtına; ta:ç giyme alayı- hazirana kadar devam edecek alan giye girebileceklerdir. 

nm telsizle dinlenmesine engel ola. bu seferler, Pazartesi, Çarşamba ve 
eak mıydıZ Cuma günleri saat 12 de hususi va Kasten Yangın 

Çıkarmak lstemlı S aat tam oııu çeyreıt ~e DUk 
dö Vindsor ve Madam Simp

IOn, radyo başında, alaya alt ilk ta!. 
11ilatı dinlediler. Dük, iJd saat heyecan 
içinde radyoya kulak verdi. Alay ki
liseye vardığı zaman, sanki kendisi 
de kilisede imiş gibi ayağa kalktı. BU. 
tun Ayini ayakta dinledi. 

purlar tarafından yapılaea.ktır. 

BUGÜN MEBUS Evvelki gece Yedikulede KürkçU-

SEÇIMI YAPILIYOR başı çıkmazında oturan Hayriyenin 
evinin önUne gece geç vakit paçavra 

Bugün büyük şair Abdülhak Hlmit ve klğıtlar yığılarak tut~unılmUf 
ten açık kalan İstanbul mebusluğu kapının bir kremı yandıktan ıonra a-
fçln yeni seçim yaprlacaktır. teş bastinlJIUftir. 

Teftiş heyeti, dün bütUn hazırlık- Hayriye poliae verdlği,ifadede evi-
lan gözden geçirmiş, tarilı1 seçim nin kendiaile dargın bulunan k°:: 
eandığını hazırlatmıştır. nın kız ka.rde,l Y8.f81' tarafmdan 

Seçim üniversite konferans ı&lo- daklandığmı söylemiştir. Polia, ku
nunda yapılacak ve saat 9 da baflr - ten yangın çıkarmak iatlyen ıuçluyu 
yaca.k, 13 te nihayet bulacaktır. araştırmaktadır. 

Dünkü müsabakada büyük muvalf akıyet gö•teren çocuk lıoro heyeti 

Küçük 
Yavruların 

Müsameresi 
•• 
O ğretmenler gazete· 

•İ tarafından ter-
tip edilen müsamere dün, 
latanbul Erkek Liıeainde 
kalabalık bir muallim (küt
leri önünde verildi. Hal. 
kevi orkutrasının konse
rinden •onra B. Relik Ah-
met, tiyatromuzun kııa 
bir tarihçe.ini ;yaptı. Bu
nu Beyoğlu 13 üncü ilk. 
mektep çocuk koro.unun 
çalJıfı farkı ve mar,lar 
ta/tip etti. Küçükler •Ü· 

rekli alkı,landılar. Halke
vi gö•terit kolu "E•ki .A
d•tler"i, bir muallim gru
bu da "Babür. Sahın Sec-
~ ~ .,, . t 'l tt'l . ~aa eıı .'!'' e!"sı e ı er. 

• 

Maslakta ·Yine Bir 
Otomobil Devrildi 
Hacıosına.n bayırındaki virajda gene bir otomobil kazaıı oldu. 

hu&uıi bir otomobil hendeğe yuvarlanarak parçalandı. Kazanlll 
tafsilatı tudur: 
Evvelki gece §oför Bedrinin idare- - ----------

sindeki hususi bir otomobil, içinde 
Cerrahpaşa hastanesi operatörü Fah
ri ve diş tabibi Ruhi Vamık ne kızı 
ve damadı olduğu halde Maslak yolu 
ile Şişliye dönerken Hacı Osman ba
yınnda diğer bir otomobille , • ., .. ~lAt
mıştir. Karşılaşma ani olmu§, ıoför 

Bedri bir kazanın önüne geçm~k için 
direksiyonu fazla kırmak mecburiye

Bir Motör 
Yandı ve 

Battı 
tinde kalmıştır. Neticede yoldan ay- Marmarada LA.pseki iskelesinde 
rılan otomobil hendeğin içine yuvar- dün bir motör tutuşmuş ve yanmıştır• 
lanmıştır. Tafslllt §Udur: 

Bu }'livarlanmada yolcular muhte- Silfvri limanına bağlı 22 tonluk 
lif vo.,.lAr!nnPn v~lıı.nrnıslardır. Dis f"l ••• ı .. -·"'""'j __ ._,. • . . . ,,. .. "". • 
tabibi Ruhi Vamıgın kaburga ~kemık- yUkUnU boşaltmak Uzere dUn I.Ap~ 
leri lanlmıştır. Kazadan sonra, yara- kiye gitmiştir. Jlu F otörUn ~ ---------= " = ""-===" ==== lılar, oradan geçen bir tuğla kamyo- kine dairesinden ateş çıkmıya ba§la-

K • • M ıı• • nile Şişli Sıhhat yurduna götUrlllmUş mıe ve bUtUn çalışmalara rağnıeJI oy ua imi ve ilk tedavileri yapılmıştır. Ruhi Va- yangını söndUrmek kabil olamamıŞ-

K 1 mık, hastaneye yatınlm~tır. tı:r. Motar, yUkü ile beraber on dald• Ur5 arı Dün, haaise yerinde bir keşif ya - ka içinde tamamen yanarak batınıt' 
Geçen yıl Eski§ehirde açılan ve iyi pılmıştır. Keşfin neticesin~ göre, ka- tır. Içindekiler denize atlıyarak can• 

neticeler alman köy muallimi yetiş- za, şoförün acele etmesi yüzünden ol- l~nnı ~ur:ıı:~:§l~rdır. Deniz Ticaret 
tırme kunlan çoğaltılacaktır. Buse- muştur. dırektörlUgu hadıse hakkında tala-
ne Eııkieehlrden ba.gka Edirne, Erzin- kikata başlamıştır, 
can ve Kanıta da. birer kurs açılacak- Karadeniz 
tırxunJlara kırkım bttirnıemı,, okuma Hareket Etti 
yazma bilen, askerliğini yapmış zira- Madrid l!lefaretimize iltica eden 

Şehir Mütehassısı 

Boğazı Geziyor 
Taç giyme çağı yaklaştıkça, DUkUn 

heyecanı da artıyordu. Radyo başın. 
da duramadı, acele ile odadan fırla. 
m. Fakat, dışanda da duramadı. Taç 
giyme merasimini muhakkak dinle
mek istiyordu. Tekrar radyo başma 
geçti. Ve biraz sonra gözlerinden yaş 
lar boşandı. 

O gece, Londrada husus! surette 
aldırttığı filmleri heyecan içinde sey. 
retti. Ve neşeli mi, kederli ml oldu
Rtınu kat'iyyen belli etmemiye az.. 
metmiş bir insan haliyle dostlarile 
konuştu. 

1 Tebessümle Karşılanan Bir Haber(!) 

atçller aııııacaktır. Bunlar kursları bi- mtiltecilerle oradaki tebaamızı almak 
tirlp muallim oldukları zaman ken- Uzere İspanyaya giden Karadeniz va 
dllerlne &-10 lira Ucret ve ayrıca zi- puru, dün akşam ValA.nslya llmanm
raat vaııtalal'I verilecektir. Kursların dan hareket etmiştir. Vapur, son o
nasıl çaıışacağı hakkında ayrı bir ta- ıa.rak 730 kişi daha yüklemiştir. Beş 

l 
limatnaıne he.zırlanmaktadır gün sonra limanımıza gelecektir. 

Bir Irak Maarif Alman Vapuru 
Dün Kurtarlldı 

Şehircilik mütehassısı PrOl!lt, ııd 
gUndenberl Boğazda tetkiklere b&Şllll' 
mıttır. Prost, Boğazın her iki yaka
sını baetan aşağı dola§mı§, mUetak • 
bel imar programında Boğazlçinde ol 
ler yapılabileceğini tesbit etml§tir. 

Söylendiğine göre, Boğazlçinde; 
partman ve fabrika inşası yasak c 
lecek ve bu yasak derhal tatbik olu
nacaktır. Boğaziçi bahçe için.de ya • 
pılınış aayfiye evleri halinde bırs.10' 
lacaktır. Merasiminde Bulunan 

Taç Giyme 

Ziyaretçiler 
•ı nglllz Kralının taç giyme ~re-

nine dünyanın dört bucağın_ 
dan, çeşit çeşit milletlerden, birçok 
kimselerin çağrıldığını duymryan kal 
madı. BUtUn bunlara rağmen zfyaret
~Uer hakkında pek az şey bilinlvor. 

MeselA., taç giyme gününde Lon· 
clrada 50 millet bulunduğunu hemen 
hiçbir gazete yazmadı. 

Ziyaretçilerin yalnız bu kadar da 
değil, bazı hususiyetlerini kısaca aşa. 
ğıya sıralıyoruz: 

Taç giyme meraslmlne mtlmessll 
gönderen devletlerin mümessil sayı

lan 1 ile 50 arasında değişiyor. Fran 
•ız mümessil heyeti çok kalabalıktı. 
Ruslar da resmen merasime iştirak 
etmemekle beraber Litvinofun reisli
ğinde kalabalık bir heyet gönderdL 
ler. Buna mukabil, İtalya bir, İspan
ya bir ve Papalık makamı da iki ki§i 
gönderdi. 

İngilizler Anglikan kilisesine men
wpturlar. Onun için Papanın kato • 
Hk murahha.slan, taç giyme töreni SI

rasmda kiliseye gfreınemlt, dışarıda 
kalmışlardır. 

'T. O .... 
~ldısot Oekoted 

tıua•1Dlrl-

t)/57931"ilın "fif9aAt6'3"0 ••-lngU!i fıan4ıra1~ 
~tB Tap\U'U eu•ar1e1 ~arafın4&JJ' Eıaine ou.rnu ten&r1nl8 
~•lı:rlbeD 40 mil farkında •e '2/47 •r•ı tlm&ll •• 28/5~ 
~~ıu t•rkl•• aeyır eden oir gemi •nk•&l goruııııu,~ur. 

••!•~~·~r~rın10 ~ıor•kk~• oulun.ıııaları_ıı~n olun~ 

t.Relet 

J.Caradenmle bir gemi enkan g~rttıdttğttntt ve Dmh ticaret mtidtlrlttlttne 
de telsizle haber verlldlğlnl evvelkl gttııkti saymmda yucbk. DUnktl CUm 
hurtyet gazete.I, bu haberi telalp ediyor ve bonon allkadarlarca tebel
stimle karşılandığını yazıyor. DL 

Bu mest'le hakkında deniz ticaret mtldtlrltlğtl kaprsma udaa nemi 
nın resmini yukanya geçirdik. tıi.ıı, gemi enkazı hakkındaki haberimbl 
en açık bir surette teyit ediyor. 
Arkada§ımım tavsiyemiz, etrafa tebe8stim saçmakta çok acele ew:

mesldlr. ÇtinkU nluorta mua bqı tekzipleri, ba ıneeelede olduğu gl ' 
'>lr gazeteyi tebellttme llyık bir hale düşürebilir. 

Mu··ıettici Şehr·ım·ızde 
3' Çanakkalede tehlikeli surette ka -

T tk.kl y raya oturan Alman vapuru da niha-e 1 er apıyor yet dün kurtarılmıştır. Çok yaralı O· 

aarif u- t . . Ba lan gemi Çanakkale limanına bağlan Irak m •u\Un mlifettışı y al ak .. 
Muhamınet Fadıl, maarif işlerimiz ü- mıştır. Burada yar an kapatılac ~........_... ~ 
zerinde tetkikler yapmak için mem - tır. BIRKAr 
leketiınize gelmietır. iktisat Vekili v 

BaY. Muhammet dün Perapalas o- SATIRLA 
telinde kendimle görüşen bil' mulıar- Dün Geldi --
rlriJJllse fUD}an 8Öylemişt.ir: yeni polls kıyafet nlzamn 

.,_ Tlirkiye ile Irak arasındaki si- lktısat Vekili Celll Bayar, dUıı c1f- Hulrandan itlbare.ıı tatbi.lı 
le trenlle Ankaradan İltanbula gel • edilecektir. 

ya.at mUnaJ5ebetlerin kahtı olduğu ka- miştir. e 
dar dostane olduğunu söylemek faz- İktisat VekUlle gl5rUfmek üzere Akay ld~I, dünden ltib~ 
ladrr· Irak, ldUtUr sahasında da Tlir- bu hafta Ankaraya gitmfye karar ver her aktam Yalovaya saat 
tdyeye ayni fekilde yaklaşmak arzu- miş olan ihracatçılar, vekille burada de bir vapur kaldrnmya ba.,~!!';, 
ıundadir· konuşmak Uzere eeyahatleıini .reri bı 7-Ra ... .-.--....-...-...r• 

HUkftmetlm, bu mak!!atla beni Tür- rakmışlardır. ~ 

~~~e:u::~a:ı~a h~~:~~t~~~af- =rnı _. kVı. ·-~~lia··o, H ~~J\1 
.Ankara.da henıen bütlin .mekte~leıi ~ 1 ~ rn- '1 

ger.dim· Ttirklyede maarifın çok ılerl L_~;:.:-=.~r~::.,.:.....;.-=:..;..-_a...,,;_,1_g_._ııw:ı-..ı---=::..::=--...;.----
olduğuna tanı bir kanaatim var. Dk 
mekteplerde Yeni tatbike ba§ladığmız 
metodu Irakta da aynen tatbike ça
ııaacağız. 

Köy mekteplerfnın yeni program
ıarmı çok güzeı buldum. Ankaradan 
80nra Eskleehlre uğra.dun ve oradan 
da tstanbula geldim. Burada da bir 
hafta kadar tetkikler yapacağım.,, 

Ba.Y Muhammet Fadıl, Bursa ve 
tzınlri de ziyaret edecek oradan Bağ-
dada dönecekti?, ' 

1
16 Mayıs 937 1 

PAZAR 
Buıünkü hava: AÇIK 

Y~öy meteoroloji iatuyonun • 
dan · alman malftmata göre, yurdu • 
muzun cenup ve cenubu f&l'kt mm· 
takalarmm k11men bulutlu, diğer 
mıntakalann açrk olması ve rUzglr
lann umumi~tle şimal istikametin
den esmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 
Dün hava, akşama kadar açık geç

miş, rüzgar şimalden orta kuvvette 
esmiştir. Barometre 763 milimetre. 

5 inci ay Gün: 81 Hızır: lO 
Arabi 13M Rumi 13!S3 
ReblWevvel: f5 Mayıs: 8 

GUneş: 4,42 - öğle: 12,ıO 
!kindi: 16,07 - Akşam: 19,l~ 
Yauu: 21,10-Imslk: ::.--

hararet en çok 22, en u 10 saııtigt"Jt 
olarak kaydedilmiştir. 
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ispanyada_ Sağlam 

~-:_ Kabine KurulUyor .f 

1 

1 
Asrı 

Polis 
Nasıl 

Çahsır? 

, ln9iliz • ltalyan 
Siyasetinde Yeni 
Bir Değişme mi? • 

Başvekillikten Çekilen 
Caballero Tekrar 

iş Basma Geçecek · 
etti lonc11'&, 15 (TAN/ispanyada Bafvekil Kaballero bugün istifa 
~ ~ballero geçen Eylulde iti ba,ına gelmit ve dahili harbi 
l&na· Uriyet~ilerin zaferile bitinnek üzere harekete geçmitti. Va
~a.dan gelen haberlere göre, Kaballero'nun iıtif a11na ıebep, 
~ 10na.'da aon zamanlarda vukubulan kanlı hadiselerdir. Diğer 
bir- k..~ Kaballero'mm uzun bir harbe dayanacak daha kuvvetli 

binenin teşekkülüne taraftar olduğu bildirilmekedir. 

S. Caballero .. 

Macarista; 
Hukuk 

Müsavatı 

11
.da istiyor 

~Udar Pelte, 15 (Hususi) - Milli 
11:ııı-- 1.. aa nazın General Roder, meclls 
ı,,~lleresi 
·~ra.k esnasında beyanatta bu-
bthte~f~\'rupadaki silah yanşmdan 
k ~-v 'Ye Macaristanın bu yan
bt tonr., k etnıiyeceğini anlatmıg, da-

Sosyalist ve komUnistler, g~enler
de kabinedeki mümessillerini geri çek ' 
miye karar vermişlerdi. Anarşist ve 
sendikalist gruplar, Kaballeronun ye.. 
niden hükfimet teşkil etmesini iste -
mişlerdir. 

Kaballero yeniden kabineyi teşkile 
başlamıştır. Nazırlarm daha az ola -
caklan ve bu suretle hUkfimet otorite 
sinin yeniden sağlaınlanacağı bildiri
liyor. 

Harp Vaziyeti 
İspanya asilerinin Salamankadan 

neşrettikleri bir tebliğe göre Bask 
cephesinde ileri hareket Sollube dağ 
ıdlsilesinin garblne doğru inki3af et
mektedir. Asiler burada birkaç srrtı 
işgal ettllderinl ve bir miktar esir 
aldıklarını söylUyorlar. Bask tayyare
leri ilk defa olarak Bask cephealnin 
~worebieta kısminda görUnmUş ve 
Guemlka.'yı bombardıman etmiştir. 

~uw. \>v vv .uıUU:IUl l:SllUaO cepneeın_ 

de Vlzcargul, Santa Kruz, ve Jata 
sırtlarmı istirdat için Uç kere taamı
za geçtiklerini, fakat muvaffak olma 
dıklarmı tebliğ ve milislerin 350 ölU 
bıraktıklarını lllve ediyor. 

Hükiimet Galip 

Madrit mUdaf aa heyeti Üniversite 
şehrinde vuku bulan muharebelerin 
hUkQmet lehinde inkişaf ettiğini bil
diriyor. Asiler Madrit cephesinde pL 
yade ve topçu kuvvetlerinden mUte _ 
şekkil bir yUrüyüş kolunun tayYare 
ve topçu ate§ile dağıldığını haber 'Yeri 
yorlar. Asilere göre CUmhuriyet tay_ 
yareleri cepheden uzak şehirler bom 
bardnnan etmiye devam etmiş, aei 
tayyareleri Saragossanm tekrar bom
bardımanına mani olmuş bir CUmhu
riyet tayyaresini dilşUrmilş. Asiler bu 
cephede tayyarelere karşı İngiliz top. 
lan kullandıklarmı söylemektedirler. 

!ngilterede Bilbaodan gelecek 2000 
İspanyol çocuğunu himaye için tedbir 
alınmıştır. Memleketin muhtelif mer. 
kezlerinde bu çocuklar için evler ha. 
zırlanmıştır. 

İngiliz torpido muhribi Hunter'in 

_\ 

Yunan Kabinesinde 
iki istifa 

Atlna, 1~ (Husus.t) - :sa.şvekil 

-:-ı K. Ciano'nun 
Son Nutku 
Mutedil mis , 

Londra, 15 (A.A.) - İtalya Hariciye Nazm 
Kont Ciano'nun geçende Romada ıöylediği nu
tuk, ltalyan matbuatının bazı ta,gın netriyatile 
bir tezat tefkil eden mutedil bazı kısımları ih
tiva ettiği için burada müıait bir tekilde kartı
larunıttır. Şimdi lngiliz - İtalyan münasebetle.
rinde bir salah hi.ııl olacağı ümit edilmektedir. 
--~ Bazı siyast müşahitler, İtalyan his-

Avrupaıun muh-11 lerinin Büyük Britanya lehindeki bu 
telif merkezlerinde değişmesini iki sebebe atfetmektedir
poll!lller tdslzdeo ler: 
çok istifade etmlye 1 - Habeşistan Bankasının mev-
başladılar, §u l'eS· cudlyetlnl artık tanımıya.n lnglllz 
me bakınız: Bir po yüksek mahkemesinin karan, 
Us otomobili görU. 2 - Taç giyme merasimi esna-
yorsumn. Şu telsiz ımda Habeş murahhas heyetinin 
telefonun başmda- "Habeşistan lmparatorunun mu.. 
ki polis, otomobili rahhas heyeti,. olarak değil, "Sa 
yürürken bUtün MajeAte Halle Selaslye,. nln murah 
dünya ile muhabe. has heyeti,, olarak t:akdim edilmiş 
rediyor. Yani hem olmıun .. 
söylüyor, hem söy- Kont Ciano'nun Garp misakı hak-
lenenl ahyor. kmdaki sözlerinin yeni bir şey öğret

miş olmadığı kaydedilmekte ve bu 
sözlerin bu hususta son ltalyan nota

Macarlar ve 
Almanya 

sı münderecatmm tekerrUrUnden iba-
ret olduğu söylenmektedir. Londranm 
Romanm yeni paktta bir hakem rolil 
oynam.aama itiraz ettiği )ıatırlatılmak 
tadır. 

.w.o....,,lY)d.a, ullil t;cu.ete...ııt:.&ı ll..ct.\>ul ~ BWlcıpegtc, 115 '(A'.A) - Bütçe mU
derek hususi Işleıi igin memleketin zakeresi dolayısile söz alan Ba§vekil, 
haricine gitmek mecburiyetinde bu - Mecliste demiştir ki: 

Diğer cihetten ltalya ile Almanya 
arasındaki münasebetlerin samimi
yeti, yakında 'bir ~vnıpa itilafı ak -
dedilmesi hakkında Londrada şüphe 
uyandırmaktadır. 

lunan Dahiliye Nazın ve iaşe milste- "- Hükilınet, Macaristanla Al
p.rmm istifa ettiğini ve yerine mü- manyayı biribirine bağlıyan saminıf 
tekait generallerden Durenti.s'in ta- dostluğu idame ettirmek arzusunda
yin edildiğini eöylemiştir. dır. Almanyanm da ayni arzularla 

Atina, 15 (Husust) - KomUnlst 
oldukları için evvelce sUrgiln edilmiş 
olan ·dokuz kişi bir daha böyle bir fi
kirde bulunmıyacaklannı bildirerek 
aflannı istemişler ve kral, bunları af
fetmiştir. 

mlitehalli bulunduğuna kaniim. Bu 
maksatla iki memleket arasındaki 

münasebetleri bozabilecek her tUrlU 
faaliyetlerin ortadan ltaldınlması şa
yanı memnuniyet olacaktır. Alman 
devletinin rejimleri, Macaristanm 
milli hayatı üzerinde tesirini hiç bit 

-------------• suretle gösteremez. 
bir maylne çarparak bozulduğu ta. 
hakkuk etmiştir. Gemi bugUn Cebelilt 
tarika götUrUldU ve derhal havuza 
sokuldu. Makine dairesi büyUk bir ha 
sara uğramıştrr. Baca dilşmUştUr. !n 
giliz makamatı, Valensiyaya, lspan· 
yol bahriyesinin yardımı yüzünden 
teşekkUr etmiştir. Main gemisi 14 ya. 
ralıyı Cebelilttarika götUrmUş, gemi 
limana girerken bUtün bayraklar ya
rıya indirilmiştir. Ölen Uç İngiliz bah 
riyeli fevkalade merasimle Almlrada
ki İngiliz kabristanına gömUlmllşler. 
dir. 

~~TÇENIN 
MUZAKERESI 
BAŞLIYOR 

Ankara, 15 <Tan muhabirinden)
Bütçe encümeni 937 bUtçe projesinin 
görUŞUlınesini bitirdi. Proje, pazarte
si gUnil mebuslanmıza dağıtılacak ve 
bir ihtimale göre, cuma toplanbsm
dan evvel umumt heyette görUşUlme
!fne başlanacaktır. 

ltalya Sanayii 

ve Silahlanma 
Roma, 15 (A.A.) - Kapitol'de bu 

sabah sanayi birliklerinin heyeti u
mumiye toplantısında bir nutuk söy
liyen Mussolini, ltalyanın Otarşiden 
va.ı.~~mesine imkan olmadığını teba
rUz ettı. "'tli§ ve demiştir ki: 

"Tepede. tırnağa kadar silahlı bu
lunan bu dUn, .... da ota.rşinin silahla
rını elinden alma. · harbetmek için 
her türlü vasıtalara • ·cı.lik bulunan -
larm eline dUşmek deme:-+u-. Otarşi, 
sulhUn .ziminidir ve biz de ""'ddetle 
sulhU istiyonu.,, 

Mussolini, bundan sonra İtalyan en 
düstrisinin umumi vaziyeti hakkında 
izahat vermiştir. Ona göre, ltalyada 
istihsal edilen elektrik kuvveti, mem
leketin ihtiyacını tamamile karşıla
maktadır. ' 

s 

(fflCK. 
iki Kova 

Kovanın insanlara ettiği hlzmet.e 
mukabll onlardan gördüğü hakarete 
bakıyorum ela Allaha tükrediyorum. 
Ge~i tenekeden, !;inkodandır, gerd 
kulpu vardır, gerçi deliııir ~ ~ 
nk bir şeydir amma nihayet bize de
rinllklerden Dk su getiren odur. Ona 
hakaret etmlye hakkımn yoktur. 

Kova hakkında benim gibi merha. 
met ve hüsnüniyet besllyen bir mU. 
elllf bir fıkra yamıı11. Geçende gözü
me ilişti, okudwn. Doğrusu pek anlı
yamadım. Belki derin felsefedir de 
ben farkına varamadım, Anlatayım 
da siz de bakınız: 

Efendim, ayni kuyuda ~ n 
ayni ipin iki ucuna bağlı olaa iki ko. 
va kuyunun iç.inde \'e yan yolda bl
riblrine rastlamışlar. Birisi tabii bot 
olarak iniyor, diğeri dolu olarak çı

kıyomıuı:. Boş söze başlamış. (Bo~lar 
çoğu geveze olur) 

- A birader, nedir bu meyus ha. 
Un! Ne ağlayıp dunıyorsun? (Ko
vadan şakır şakır dökülen sulardan 
kinaye!) 

- Ne ağlamıyayım azizim? Şu 91-
kardığnn nur gibi berrak suyu yuka. 
rıya vanr varmaz bahçıvan benden 
alacak, beni de boş olarak tekrar ku
yuıum dibine yollıyacak. Lakin şu 

senin selinçll halini anbyamıyorum. 
Ne sıçrayıp duruyorsun öyle! 

- Çünkü ben senin fikrinde de
ğilim ! Gerçi ljimdi aşağıya karanlığa 
iniyorum amma sonra suyu alıp yine 
yuka.n~·a aydınlığa çıka<:ağrm. de. 
miş. 

Fıkrayı yazan bir ''hikmet,, diye 
sonunda şu "hisse,, yl ilih·e ediyor: 

"Her işin l~i ve kötu tarafları var
dır. lyi tarafını görenler daha akılb 
ve mes'utturlar. KötU tarafını gören
ler de meyus ve nevmit olmaktaıı 
başka bir neticeye \'8J'mazlar. Zira 
yalnız kötü tarafını görmek işlerin 
ıslahına yardım etmez ki! 

"Bilmem siz ne derslnlz ! Li.kln ben 
bu fıkra rnuharrirfnln fikrinde değ'L 
Um. Her tarafı gül gülistan görmek, 
kötülüğün önüne geçrnemJye sebep o
lur • 

Bence kötü görüp tedbir almak, iyi 
görüp gafil avlanmak yektir. On1111 
için dolu ko\•anm fikrinde olmamak. 
la beraber ben: 

- Allah büyüktür. Aldırma! di
yenlerden değilim. 

B. FELEK 

B. Lebrun'dan 
Şefimiz Atatürke 
Ankara, 15 - Mamak banıtanesinde 

k! infilak dolayısiyle, Fransa Reisi
cilmhuru B. Lebrun tarafından Reisi
cil.mh urumuza teessür telgrafı çekiL 
mış ve Atatürk buna cevap vermiş
lerdir. 

• • • Ankara, 15 (A.A.) - Marnakta 
vukuagelen infilak kazasından dolayı 
Mısır mebusan meclisi riyasetinden 
Büyük Millet Meclisi riyas~tine bir 
teessür telgrafı çekilmiş, buna \fec
ns r:yasetince teşekkür cevabı veril
rni§tir. 

"l4aca 1U Bözlerl s<>ylemiştir: 
llbı~ rlstanm bugiln bilhas8a si
ltl~ a Bahasmda tam bir hukuk 

tf'ctrı"'tnıa ihtiyacı vardır. Macar 
it bu :nunıiyeslnin müttefikan iste
llıeeeı, Ukuk nıUsavatıdır. Esasen bu 

''\at Yalnıı asken bir mesele değil, 
'tleıu a~ %amanda da siyast bir me
~ h r, :Bugün her halde hiç kimse 

'~ baknndan ne de filiyat baS l.lacaristana, Avrupanm bu 
~~ ~aıiyett içinde, bu askeri hu
~.,, berliğini tanımamazlık ede-

Ei!'T,lNCA!\'IN PLA?H 
Erzincan, : "' (A.A.) - Şehir plA.--------______________ _;_ __________________________________ nını yapmak Uze.·~ buraya Uç ki§ililr 

'.tene ilerin 
'Alla hı 

kurtuldu 
~'\>y 
~ Çı~rk, 15 (TAN) - Bir karga-

' 'ıı~~ğı lddiaslle tevkif edilen 
~ haltrtn Allahı denilen Georges 

'ılııl'et lt ltnıda mahkeme ademi me-
V 'iıın ara.rı. 'Yermiştir. 
~ llı lllUrıtıerinin hücumuna uğ
~hı. ~hkeme kltibl mUtecavizleri 

~eıneınlştir. 
Mektepleri 29 Mayısta 

~ .\ıııt, Tatil 
b~ ilJt ~~!5 (TAN) - Ankara mer
~e \te ltö ~eplerile tam devreli na.
it~~ ıu~ ılk mekteplerinin 29 ma-
~~.kesimi yapmala-

1 ürkiye - Mzszr Münasebetleri 
A nkaradan verilen mal8.mata 

göre Mmır Elçisi Cezayirli 
Bey Mısır h~meti namına Tttrld
ye • Dışbakarıı Doktor Tevfik Rtit
ttl Aras önUmüzdekl kış ınevalmln
de Mısıra davet etmiştir, Cttmhurl
yet hükumeti bu davetten çok mti
tehMSls olduğunu Mısır Elçisine 
bildlrmlş ve daveti kabul ettlğlnl de 
ilave etmiştir. Gelecek kış mevsL 
mlnde Dışbakam doktor Aral Mısı
ra gidecektir. 

Diğer taraftan Mısır Parl&men. 
tosu da Mamak faciası mttnasebetl
le Mısmn samimi taziyetlerini bil

dirmiş, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Reisi de bu tazlyete ayni IUDl
mlyetle mukabele etmlt bulunuyor. 

TUrklye De Mısır anamda öte
den beri en u.mlml sevgi ve saygı 

hisleri hUkUm ıtirmUş, hldlseltr bu 
hisleri daima sağlamlamıştır. Bu.. 
nun sebepleri o kadar çoktur ld say 
makta tükenmez, denilse mübalağa 
edllmlş olmaz. 

r····~;;.~·: .. ·~~~~·. ·~~;:··~~~~~~ ...... 1 
............................ ············•··· ··········· 

Bir kere Türkler, Mısırda ç.ok es- t.a.rfht Abideler, Mısırlılar ile Türk. 
ki za.tna.nlarda.n beri yerl~rnlşler ler arasındaki bağlrbğm hem eakl-
ve Mısırlılarla ç.ok iyi kaynafmş. liğine, hem ytikıJekllğine delalet e-
lardır. Ne Mısırlılar Türkleri ~ den ve bu kardeşliğin yıpranmaz ve 
hancı saymışlar, ne de Türkler ken.. eskimez olduğunu anlatan birer 
dllerlnl Mısırda yabancı hlssetmlt- sevgi kaynağıdır. 
ferdir. Bugün Mısırda yaşıyan ve Bmıda.ıı başka Mısırhlar ile Ttlrk-
aslen Ttlrk olan fa.kat Mısır eamıa.. ler arasmdald sıhriyet bağları Od 
ıma ka.tıımış olan birçok Türkler, milleti kaynaştınnıya btisbtttuıı 
her yolda ve her uğurda Mısırlılar· yardım etml§ ve aralarındaki rabL 
la beraber hareket etmı,1er, feda. talan hiç bir v~hlle sa.rsılnuyacak 
klrbk göstermek icap ettikçe on- hale getirmiştir. 
lardan zerre kadar aynlmamıtlar, Bunun neticesi olarak Türkiye 
belki Mwmı mukaddes davuı ve De Mısır blrfblrlyle dalma derinden 
mllU emelleri uğrunda ayni heye. allkadar olmuş, blrlblrlne mttzahe-
ean ve aynt samimiyet De çahpllf- ret etmiş ve blrfblrlnln derd.lnl ken. 
lar ve bUytik muvattakıyetl kazaD.. dllerfne mal etml§lerdlr. 

mıya lmll olmuşlardır. Bugün Mısır maddi ve m •• evl ls-
tlkllllni ihraz etmiş olduğu i~ln E saaen Tllrklerln Mısll'da ya- bundan böyle Türkiye De Mısır L 

1&ttığı tarUıf hatıralar ve J'88mdakl mttnuebetler daha bat-

k& bir revnak alacak, Od memleket 
it beraberliği için yeni yollar bul&. 
cak ve yeni afoklar açacaklardır. 

Türkiye Dışbakaru Doktor Ara
sm Mısıra daveti, hiç şüphe yok ki, 
he!'lfyden evvel iki memleket ara.. 
smdakl samimi bağlıhğı, en canlı te

zahtirlerfle görmek için vesile tef. 
kil edecektir. 

Blrfblrlne bu kardeşçe bağlarla 
bağlı olan Od memleket arasında en 
faydalı tefriki mesai yolunda hiç 
bir mln1 gerflemez. Bilakis Akdeniz
de blrlblrlne karşı duran iki komşu 
memleket, her sahada ve her vadL 
de elele vermekle yeni hayat yolun-
da kazanacakları muvaffalayetlerl 
kolayla§tınr ve çabuklaştırırlar. 

Ttlrkfye Dıtbakanmm Mmıra vu.. 
kubolacak seyahati, hiç ştiphe etmi-
yoruz ki lkl memleket arasında ye. 
nl bir devir açrruya vesile teşkil e
decek ve bundan lk1 memleket ç.ok 
bu,tlk istifadeler temin edecektir. 

bir heyet gelmiştir. b.,,;-t ise ba3la
mıştır. 

Mukaddes Rüzgc1r . 
Yola Çıktı 

Atina, 15 (Husust) - ".Mtıı<addes 

Rüzgir, ismindeki Japon tayyaresi 
dün akşam Romadan buraya geJmiı 
ve tJ:ı sabah doğru Tokyoya hareket 
Jtmiştir. 

Burdurda 
11 Kisi , 
öldu 

Burdur, (TAN) - Yeşilova kaza
sında yapılmakta olan bir dUğünll 

seyretmek üzere komşu evin damına 
çıkanlar feci bir akıbete uğramışlar
dır. Dam çökmUş, Uzerinde bulunan
lardan•muhtelif yaşta on çocuk, bir 
de ihtiyar kadın enkaz altında kala -
rak ölmüşlerdir. Bee kişi de yaralan
ınıştlr. 



4 ========================= 'l AN 16. 5 - 937 =-.:;::;:;-
Yarın akşamdan itibaren ~ . . . . 

SARAY ve·sOMER 
Sinemalarında birden 

Ra dy'· o 

SA c İngiltere Krah vı ncı Jorj'un BupnküPrograın: 
Öğle n rlyatı: taç gı·yme merascm· •. 12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 1 Havadis 13 Beyoğlu Halkevi göste• 11 p 1 bUtUn tafsilatile ve şehrimizde renkli olarak gösterilecek rit kolu tarafından bir temsil 14 IJD 

1n1 ara ar ~----- yegane filmdir. ---------..1 Akşam neşrlyatı: 
Para Çekmecesini ~ lfll.•----··--------------· 18,80 Pl!kla dans musikisi 19,2° ' Konferans: Ordu saylavı Selim Sırı1 

Ka 
Ben.ımd·ır o·ıyor Kurcaıamıya çat.şmış SAKARYA SiNEMASI i~%:~ ~~~u~~r!iy::~~;45JJ~ 

f 1 Tevfik (Sporwı fevaidi hakkında) 

D ün sabah, Eminönü hükU.met tababi, MUdirlyeti; 18 Mayıs Salı akşamı Gala müsameresi halinde göstereceği 20 Müzeyyen ve arkada.ı;darı tarafın· 
Jandarma, Asliye Oçüncü Ceza mahkeme- claireaine geldiği zaman oda kapısı "ıNG"ıLT, ERE TACININ dan TU.tk musikisi ve halk şarkılatl . . . . . . 1 N c 1 LE R 1 20,30 Ömer Rıza ta.rafından arapÇ11 

&me ıyı gıyınmış genç ve ıüıel bir kadın getir- küidinin bozuk olduğunu ve araııra para söylev 20,45 Muzaffer ve arkadaşlııt1 
di. Bu, hırsızlık iddiaaile tevkif edilmit Bo.. koyduğu çekmecuinin kurcalandıfını gör· MUatcsna. sUperfilrnlnln yarınki Pa.zo.rtesi gUnti saat 11 de frae ede- tarafından Türk musikisi ve halk ş~ 

s ı 24 d M h b ceği hususi bir seansa. matbuat mümessilleri ile sinema ve film mu. kılan (Saat ayarı) 21,15 Orkestra Z.. 
na- aray 1 yaşın a ev i e idi. Reiı sorgu. müştür. 1 l Dl k ö 1 ı l d et il k b' ,.•a•,buat tJ ...... lst. "•Umo"'"ı·ıı· N°c:et cssesc er re t r er n av e es ı şeref eyler ve if bu Ulnın da. .m. " .11'.L .l.1IL °"' "" 
sunu Y parken bıkaaını da sordu. Mevhibe& l,in tahkikine el koyan poliı, dairenin ge- vetiye maknmında teldkk1 edilmesini rica eder. Halil Atay tarafından Tilrk. Yunan 

-Ah h&kimler tam bir aydır mahpusum. ce nöbetçisi Mehmet Samiyi ıorguya ,ekmiı ~--•••••-•••••••••••••••• dostluğu hakkında birkaç söz. 22,ı5 B bi _ - • Vatia ve a.rkada.şhı.n tarafındı:ı.n yu-
~a ra~~olmad~ d~L ld~~gö~, vekM~~imahkm~eve~~a~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-nM~~~~2~MA~M"~~ 

Mevhibenin ıuçu fU idi: Mehmet Sami dün yapılan muhakemesin· ~ - Bu hafta s A K A R y A sinemasında haberleri ve ertesi günün prograll11 
Mevhibe, Ziya isminde bir zatın yanında çalışıyor· ele hirbir şeyden haberi olmadı~nı aöylaml•· ı3,Son. 

B' B ~ ıs• • -y 2 gUzel tllm birden 

~ı ~r!;c~e ~;~a;:nb~~::ıa:e~!::n:=~ ' tir. Muhakemeye P<Uarteıi ,-ünU devam GONES KRALI •,KIZLAR PANSYONU SentonlkG:!::~=~ ö~U 
350 liraSinı aşırmıştır. Ondnıı aonra da evden aynl- ' dilecektir. 18 Va.rşova senfonik konser 22 )il• 
mıştır. "'~' "'.._,"'"...,...~~~.;-...~,......,~~~•• lano-Torino, aenfonik konA'er • 

~~.~emura~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lou:sTRENKER 'LUC'EN BARROUX'nun ~bu~~= 
nedenberi yanında yaşıyan Mevhibe.. sahte B •• r B 1 R MACAR o o N f 7,30 Bilkreş sabah nc.şrlyat:I 15Ptd 
nin 350 lirasını çaldığını söyleml§tlr. .. ve MARON MARSH\ 1 Emsalsiz muvaffakıyetleri kuıa dalgası Sl!v şarkıları (orkestra. 
Polis, Mevhibeyi yakaladığı zaman TEVKiF EDiLDi Taratındnn Fransızcn afü:lU film. M . solo), 13,10 Bilkrct Kriatal ork str~ 

M 
evs•mın En şen ve en 16,20 Parla kısa dnlgası plA.k konsCJ• 

UstUnde de bir kaç yüz lira para. bul Dağlannm, dro.mlnrı .... Aokları ve i' ' - 17 Prag Bando muzika l8 BUkreş Ot 
nıu§tur. Mevhibe eliyor ki: em ur Macaristan hilklimeti, hUkQmeti· cğlencclcrile bUtUn Tlrol 'Y güzel filmi. kestr 18 Budapeştc Aakerl ba.ndO• 

- Ben Ziya ile ya,eıyordum. Bazı mtze mUracaat ederek Macarlste.nda. Bugün stı.at 11 de tenzilatlı matine 19,30 Budapeşte Orkestra 20,05 Or-
sebepler dolayısiyle ayrıldım. Ziyanın Mahkemede bir sahtekarlık ve dolandırıcılıktan s f"I kestra Hafif musJkl 20,30 BUkreş ıco 
yanma gelmeden fabrikalarda ve uvare 8,6 d 2 ı m birden •••• ' , ro konaerl 21 Berlln BUyUk konl!ct 
b suçlu bulunan ve şehrimizde oturan -------------------------- 21.40 Prağ Orkestra 22 lıoma Batı' aşka yerlerde çalışmış ve par top- d ik 28 15 B d k t.rt 
ı ·...+~ B' f ıt Jo2ef Luv:lııger ndlı birisinin yakala.. .. •-•• Bugu"n S A R A Y Sı'neması 41•••.,. o muz a , u ape,te Or es am"9 ..... "· ır nsanm birkaç yu"z lira- Dün as ye UrUncU ceza mahkeme- 23 25 Rom" K ro ko ...ı 11 narak Maca.rtsta:uı. sevkini latemi§ • • .. 0 nscn. 
sı olmaz mı? l§te benim aldığım para sinde, kendisine memur sUsU vererek tir. . 2 BUyUk ve güzel film birden gösteriyor: Operalar, operetler ı u 

lar bunlardı. bir köylUyil dolandıran bir suçlunun Dram ... Heyecan ... Dahiyane 1 Senenin en şen filmi 1~,20 Roma kısa dalgası Fra.nı Y" 

Mevhibe evveli. aulh mahkemesine davasına bakıldı. Hadise 11udur: Macar tebaasrndan olan ve uzun bir harın opereti· 21 Kolonya Ot'U\ret nıU 
U eser.. L c· B . t ~- t'~ 2210 verilmiş, mahkeme suçun nev'i iti- HUseyln oğlu Mehmet, Sirkecide m ddettenberl Tilrkiyede oturan Jo.. ı U len arrOUX V6 sikıs (orkesı.n., opran, tenor) ı 

bariyle bu i§i kendi salahiyeti harL dol~ırken yanma Mehmet oğlu Halit zef Luvlııger dUn yakalanarn.k lıtlc· KAD 1 N ve Margueritte Moren o ~ge~i n~!!~~rkeıtrnsı tarafındBD 
cinde görmilş. sokulmuş ve: vap edilmiş, la.del mücrimin mukave. _.,. 

A 1. ahk lenamesine göre muv"kk"tcn tevkifi· ŞEYTAN tarafından Oda Muatkl&l: s ıye m emesi mUzn.kereye çe- "- Buralarda ne dolaşıyorsun T .. ... ER~ K 
kildikten sonra Mevhibeye bu iı:ı.o ba.. Şimdi eni yakalarsam 36 k" .. akol ne karar verilmf"tir. EK 16140 VJyana kr a ds.Jgur Yaylr 

841 
:t" - ~ E~a.l!lz güıellikte bir film lar kua.rtetl (Mozart) 23,20 StokhOlJıl 

kanuyacağmı ve evrakm sulh tnah· dola.ştırırnn.11 demi§tir. kuattet. 
k~~esine verilmesi lazım geldiğini Neye uğradığını bilemlyen adam, Çocuklara Yardım. Victor Mac Lag1en - HALA Reslt&Uuı 
bildırdJ. Bu iki mahkemenin ihtilafı. daha dilellnmiye va.kit bulrunntlll§ken Preston Foster ' 16,05 Prag kın dalgası Org reslta· 
nı halletmek Uzere dosya ağır ceza Halit: BUytlka.da ilkokul başöğretmenliğin tarafından oynanmıştır. Kahkaha fllmt, li 20,aa Viyana farkı rcsita.ll (Piyano 
mahkemesine gönderilirken Mevhibe .. _ Haydi ne ise, diyor, şuradan den: Bayan Mahmut Esat Bozkurt 4 Seanslar: 8,25-6,80- 9,45 Seanslar: 2--5-8,l~ refaka.tJle) 21,30 Belgrad Ha.lk şarki-
de tevkifaneye götilrUldu Y i ind kul k ul kl ları 22,30 Varşova Piyano, ı::.arkı 22.35 

· bana bir rakı al da şeni serbest bıra.. a ç e 0 umuz yo s çocu arı Zengin ve mUntahap bir prognm •----• -r 

kaynn.,, l"in (32) lira vermicıtır. r;,..,.uklan _ ..._----------·-•-•fiılllilll•••••••aı.. Viyana Klasik şarkılar 22,65 Bilkref "' "' V"" • Orkestra refakatile şarkılar 23,35 Ol 
Kadın Hekimleri Mehmet, çocuğunun hasta.nede ol- .UU• Adına. ~ldd& .. C?ifPrf,. ,. ~ L-..:Es-N· N Dans &İusikw~· • w • • 

doğundan, parası bulunmadığından ly 1 K 1 ~ 1 1 >ı. ;. K 
Aylık Toplantısı bahsedince ka.-ı:ııamdaki 12,5 k....... da .Mehmedin kendisini bir ıiyo.fcte - 23,1?5 Vn.rşova 2;ı,;)O. Viyana, 210..;: . ,.. ~ .._ $ I' k b .. .. k .. ' lonya, Uypzig 24,15 -Belgrad ~.w 

TUrk G
. k 1 gi ku b luk sigaraya rnzı: olmuş ve paketi a· çağırdığını, gitmediği için bu iftirayı ene 1 uyu musamereSI B_ udapeşte 24,30 Roma vesaire. -
me o o rumu u sene- ln . tt " ö 1 ı .. t· -. t 

1 
tı Prof K T lıp kendis e verdıkten sonra da po.. a ıgını s Y em'il ır. 19 M b - -----

nın son op an smı, • enan ev UIJe müracaat etmişti Muhakeme, Halidin aabıkasmm 80· ay ıs çarşam a Faciaya Uğrıyan 
fik Sezenelin . başkanlığında yııptı. Halit, yakalo.nml§~;. Meşhut suç- rulması için bo.gka gUne bırakılınış.. gUnU gecesi saat 9 da 

~~ t~~=~:~!~:ı~~~~~u;~ : 1
: lnr mahkemesinde yapılan duruşma. tır. M ELEK sinem as 1ndaveri1 ece k ti Ailenin Teşekkürlerl 

kardığı iki cismi rahim kanseri piye- ~--••m: mmiiı'Zm•mm••••••••••••-.... Elim bir faciaya kurban verdiği:ınls 
sini ve bunlara ait mikroskobik mlls- • IZENGlN ve GÜZEL bir program hazırlanmıetır. ıevgili kardeşimiz ve anamı:ı: BayııJl 
tahzarlan gösterdi. Muhtelif ameliyat Bugün İ p E K Sinemasında 2 bUyUk fılm birden --Cil=-• Biletler Melek sineması gişesinden alrnabilir.: Sabihanm gerek cenaze merasintlnd• 
teknikleri hakkında. mukayeseler ya. bulunmak ve gerekse ziyaret ve tel• 
parak, şahsi kanaatini söyledi. Kan • 1 Q R M ANLAR HAK •ı M ·• E\'LE1'":\IE Beyoğlu Halkevinde Konferanı grafla taziye suretile merhumenin at-
serin birisi, iki cevfli bir rahimde bu- .. TUccardan merhum Mustafa Arif Beyoğlu halkevinden: 18, 5, 937 kasında göz yaşlan içinde bıraktıC' 
sule gelmişti. . Fransızca sözlU AŞK _ tHT1LAL KAHRAMANLIK _ CESARET lazı Hatice Sünter ile Devlet Matbaa- salı gilnü saat 18,30 da ev1rniz1n Te- ıevgiUlerinl teselliye koşan atle dost-

Bundnn sonra geçen celseye alt va- ve SERGÜZEŞT ŞAHESER!. Ba.§rolde: sı memurlarından Ömer Nacinin ev .. pebaşmdaki merkez binaamda bir top lanmıza eonsuz minnetlerimizi surııı• 
kalarla tebliğin mUnaka§ası yapıldı. WARNER BAKSTER ve ıon binlerce figUra.z. lenme merasimi dün Beyoğlu beledi· lantJ yap1lacaktır. Bay Ahmet Hamdi ru. 
Münakaşalara Kenan Tevfik Sezenel, yesinde iki taraf dostlarının huzurile Başar tarafından "1nkıllp1;ılık11 ha.k- Merhumenin kardeslerl: HUsnUı 
Ahmet Asını Onur, Hadi Ihsan, Zeki 2. Lorel Hardi Serseriler Krah TUrkce sözlü yapılmıştır. Kurulan yuvaya saadet kında bir konferans verilecektir. Bu Hatice. Kıılan: Selma, Semra, SeJl'l1" 
Tektaş ve Hilsnti Şakir katıldı. \ Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ,9 diler, evlileri tebrik ederiz. toplantıya herkes geleblllr. ha. Damatları: Kenan, İsmet, ŞeklP· 

- BugUn, nahiyedeydim .• MUdUre yine bir avuç 
kırmızı kllğıt geldi. Kız, kızan artık alıştı. MuhtaJ'o 
ıarm elinde kırmızı kağıt de!tesi gtsrdUler :rni, he • 
men seğirt.iyorlnr. (Benimki mi 'ehit? Benimki 
nıi ?) diye soruyorlar. Uç buçuk yılda gelen bu kır
mız ölüm kağıtlarmı yanyana getirsek bütün mem
leketi ke.plıyacak bUyllklUğUnde örtU olur. 

Bir başka.Sl söze karıştı: 
- Onb~rm, sen de zor kurtuldun ya .. 
- Kurtulmuşum ke.ç para eder! Gövdemdeki şa· 

ı-ampol (şerapnel) misketleri nefes aldırmıyor ki .. 
Çadırlı aptalın çatlak körüğü gibi fosurduyorum. 
Baka.l.ım havatepdlll blUnoe ne olacak, doktorlar 
ıCBelki çıkarırız) dediler. 

Erden sadece dinliyordu. Ista.nbulda geçen fa.
elaları biliyordu. Şimdi de iç Anadolwıun çektik· 
lerlni görecekti. 

O dakikaya kadar gözüne llişmiyen b1r adam 
doğruldu. konuşımy& başladı .. Bu sarı seyrek sa
kallı. kirli beyaz ta.kkeslne, kirli beyaz bir sarık 
sarmıştı. Bacakları sakattı. Fa.kat koltuk değneği 
ile gezmedik yer bırakmamış .• 

- Hep bunlar dini diyanetliği bıraktıklarından 
oluyor! Bizim feyh ZUlfikar Efendi çoktan haber 
verdi. Bir gün gelecek ki, demişti, mu lUmanlıı.r 
Cenabı Allahımn:a '}irk koşacaklar, bu yütden zın
dıklar elinde perişan olacaklar, 

Erden sinirlendi: 
- Nasıl 9irk koşacaklar! 
- Sen cahilsin, bllmeısint 
- Anlat ta 6ğrenellm.. • 
- Nasıl mı firk koşacaklar! '.Allahutealinm 

melflikei klramları gök yilzünde teva.f ederler. Ceb
ril onda. Mikfı.il onda. Azr&il onda. Miraç onda ... 
Zatıpaki hem her yerde, hem onda .. HattA k1 ebabil 
kuşları, hacıbaba leylekler ve bilcütnle kuşlar ki o 
yaratmıştır, hep!!i onda. Ga~tulleha dokunmaz 
mı ki yerde yarattığı, mUmin sandığı kullan tay
fa.re diye bir lletle göklere uçmıya yeltensinler. 
Tanrının kudretiyle yarış değil mi bu? MUmln olan 

-No:6-

uçar mı! Böyle bir gtlntı.hı kobalrlerl işler mi!. 
- Oyle amına, baksana, katfımtzdaki dUşm&nla.r 

bizden çok tayyare uçurup başımıza kurşun, bom
ba yağdırıyorlar. Tann onlara bir şey demiyor mu? 

- Onlar müşrikln. Onlar esassmda ulfıvhiyete 
isilik etmişler. Onların hesabı cehennemde görU .. 
rUlecek .. 

- Dünyada da başımıza. onlar bomba. atacak, 
btz de şirk olrnasm diye tepelenlp gideceğiz. 

Sakallı homurdandı. Erden daha slnirll sordu: • 
- Sen ne iş yaparsın? 
- Tılsımlı eu satıarmı. 
- Ne demek o? 
- Hayvanlara hastalık gelir, hani ruam der-

ler, korkunç blr hastalık vardır. İşte onu iyi eder. 
- Vo.y canmo.! Bunu hangi bayta.rdan aldın! 
- Baytar işi değil o. Onu Geyvedeki şeyh Zili • 

fika.r Hazretleri okur. Bit de dağrt.ınz. 
- Bunun tılsımı nerde T 
- Şeyh hazretlerine bir ruamlı hayvanı gOtUrlli' 

ler, okur Uflcr. Bu hayvan bUyük bir kaptan su 
içer. Su l~Ukten sonra. ,eyh hazretleri kendi mü
barek eliy1e hayvanın boynuna bir ,ış sokar ve a• 
ko.n kanla.rdan bir miktarım bu suya kanştırır. 

Erden telft.şla. doğruldu ve heyecanla sordu: 
- Bu şeyh deli mi? 
- Sus, sus! Çarpılırsın. 

- O suyu mu satıyoreun ? •• 
- Eyvallah. Bu sudan köyün hayvanlarmm su 

fçtlklerl Yalağa biraz dökWUr, hayvanlar içer. 
l{asta olan sağalll", olmıyana da hast lık gelmez. 

Genç Tıbbiyeli şaşkınlaşmıştı. Kekeledi: 
- Bu köy aldı mı?. 
- Gece gelelim. Yarm duasını okuyup dağıta " 

cağıın· 
- Ne kadar suyun var? 

- Beş, on şişe kaldı • 
- Hepsini kaça verirsin? 
- Bir şişenin hediyesi bir kayma... 
- Ben hepsini alacağım. 
- Çok değiı nıi? ·~ 
:.- Hayır. Ben yolcuyum, çok köylere uğraya • 

eağtm. bizirn bu ta:rafların köyleri fakirdir. Bir 
kayma vereıneıler. Ben onlara bedava dağıtaca. • 
ğıın. 

- lyi ede.rsin. Deminki günahlarını bu ıevnbın· 
la a!f ettirirsin. 

- ~ sana on kayma.. 
BUtUn köylUier bu konuşmayı dikkatle dinliyor· 

Jardl.Ertest sabah herif dokuz tane kUçUk ve ağlı -
ları mumlu mUrekkep şlşestnt çıkarıp verdi. On 
banknotu alan tııı ımcı koltuk değheğini kavra. • 
ınıştı. Erden Salih Ağa.ya: 

- Dayı! dedi. Sen beni tanırıım. Babamı tanır• 
eın. SU!8.lemi tanıram. Hekim mektebine gittiğimi 
öğrendın. Dün gece hekimsizlikten şikayet. ettiğine 
göre heklrnliğe de inanıyorsun. 

- Ne diye bunlan aöylilyorsun T 

- Sen bu köyün hem kocadayısı, hem ağasısm .. 
Bunlara anlat ki bu g1b1 şeyler yalandır. Yalanı 
şöyle dursun tehlikelidir. Ellntıde bir ka.ç baş sı~ 
ka hayvanınız kaldı onları dn öldürmeyiniz. 

Birkaç dakika içi.nde &nlaştılar. Köylüler bir çu
kur kazdılar, içine çalı çırpı, tezek dolduruldu. 
Mikroplu şişeler bu yığının üstüne konuldu ve yığı" 
na ateş verildi. Tehlike yanıp bittikten sonra ara.
baya bindi ve köylü ile vedalqtı. Al'abacı Velf bU 
işten çok memnun olmu~tu. Yold& hep bunu kO • 
nuştu. .. 

Define Mehmet Aağa 

Yağmur bütün gece yağdığı için yollar çok ça ~ 
murtu idi. Atlar zor çekiyordu. Hava nçılınif" 
tı, ince bir rüzıA.r eaiyordu. Sııka çobn.n çocukları 
sıska keçileri, kuyrukları kilçülmüş koyunları çıp -
1ak ovada doyurmrya. çalışıyorlardı. Kenarından ve 
ya içinden geçtikleri kerpiç köylerin açıktaki ap • 
tesanelerinden ... 
• Erden dayanamadı: 

- Bunları kapamalı, dedi. 
Arabacı Veli: 
- Kim kapayacak 1 Dah& doğrueu kim kapat&' 

cak? Çabuk doktor ol da memleketine gel. 

- Beni dinlerler ml Veıt dayı? 
- Dinlerler kuzum, dinlerler. Anadolu halkı btıl• 

mu.mu iibi yumuşak halktır. Karşısında iyi yUrel<~ 
li, aklı başında kıllvuzla.r görllt&e dinler. Sen de l>\I 
toprağın çocuğusun, bilmez milin? 

Bir partal kadın, sırtına bağladığı bebeği U~ 
çamurla.re. bata çıka yUrUmiye çalışıyordu. Vehı 
kadını tanıdı, arabayı durdurdu: 

- Kız Hacer Gelin! Bu çamurda nereye 1 
- Nahiyeye gidiyorum. Bebenin sıtn:ıaamı Y• " 

filli hocaya okutup bağlatacağım. 
Veli kiı-a.cısmm yüzüne baktı, Erden anla.&: 
- Arabaya alalım. 

(Arkıı.aı var>' 
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m lnfUlkla.rm kulakta u veya 
çok devamlı bir k&ma.,ma hbıl 
etmeeldir. Buna tayyare uçarken 
kanat gergi tellerine havanm çarp 
ınasmdan dofaıı Jllık IMl"Tiniıı te 
airinl de lllve etmek lbımtt.ır. Bu 
lmiller tayyareclnin kulalm' ~ 
ima yorar ve bir u.man IOnr& tAy• 
yareclde duyma duyguaunun te
reddiye utranıumı icap etthir. 
Bundan ergeç devamlı bir sağır
lık doğabilir. 

Amillerden diğer bir milhimmi 
de asabi lmlllerdlr. Uçq eenum
da tayyareci tayyareıalnl aevk ve 
idare f çin uamt bir dikkat ve ta.
yak kuz göst.ermiye mecburdur . 
llotörlln her an durabilmesi ihti
mali, tayyarenin herhangi bir kıs 
ınma bir lnza, tellerden birinin 
kopması ve saire gibi ihtimaller 
tayyarecinin sinir sistemini daim! 
ve azami bir galeyan halinde bu
lundurur. Her an dUşilp lSlmek ih
timallerinin sinirlerde yaptıfı ger 
glnlik en nihayet bu cUmlenln yor 
gunluğa ve hezale uğramumı 
intaç eder. Tayyarecllerde Uk glS
rUlen Ama sinir yorgunlufudur. 
Havacıhğm bu birer birer gördU 

ğtlmUz mtlnferlt cihazlar tızeıine 
tesiri tabiatfle uzvi.yeti idare eden 
babrek, mide, barsak gibi diğer el 
hazlar üzerinde teeirlnl ve yorgun
luğunu gösterir 

B u k18&C& hlklye ettiklerim -
den anl&fdıyor ki, havacı 

lık çok çetin ve umyet için yo. 
rucu ve yıpratıcı bir meslektir. 
Binaenaleyh tayyarecllife intiaap 
edeceklerin bUttln clhazlarmın a
zami bir mükemmeliyette ve tam 
bir intibak kudretinde olması icap 
eder. 

Bu aebeple hava hekimleri tay
yareciliğe alınacak phıalarda her 
cihazın lzamt bir mükemmeliyet 
te olmasDu iaterler. Ruht ve aklt 
vuıfl&r da mühimdir. Seri karar 
vermek, soğukkanlılık, uf ak te -
fek lrızalarla heyecana dUfme -
mek ve anında en muvafık karan 
tatbik etmek haaal&n bUyUk rol 
oynar. 

Hele ukerl tayyueclllkte tam 
bir havacı ruhuna aahip olmak il· 
smıdır. Bu ruh IH ceearet, fer&ğat 
fedaklrlık, ataklık kelimelerile ita 
de edilir. Ancak kuvvetli bir bUn 
ye ile beraber bu mlnevi vasıflara 
da sahip olanlar tayyareci olabilir 
ler ve memeketln kendierinden 
beklediği çetin, yllkaek ve kahra.. 
manca vulfelerln bıklnndan p. 
llrler. 

1ı1.ıe19 girerken ıakı bir mua
yene geçirilmekle beraber her ... 
ne bu muayene tekrar edilir ve 
memefin yaptığı lnu latidatlan 
gözden geçlrillr. Yorgunluk iatldat. 
lan göeterenler dlnlendirillr, tedavi 
edilir. Artık tayyarecilik yapamı
yacaklar meslekten çıkarılır. 

Bütün bu aöylediklerlmden 
Mll.fllıyor ki tayyarecilik lnaan 
kudretini gö., alabil~ en 

ft •ki giinlerin laahralanndanı 

Cennet için Sigorta 
AbCltllh&mlt devrinde b1r aralık v.. 

ille dolayıslyle mallsörler arasında 

bulunmllff;um. Arnavutluğun bu toL 
raftarmda kartıma pkan manmra 
~k garipti. Misyonerler buralara 
mmır çekirgeler gibi yayılmışlardı. 

En büyük gayretleri Mtlsltiman ~ 
Usörlerl katoUk yapmaktı. Asıl he
defleri din eahasmdan ziyade polltL 
ka salıaama aitti. 

bd kardeşten biri evllt ve lyallyle 
beraber katolik oluyor, dijeri MU.. 
liman kahyorda. 

t,kodra clvannda Mlrdlta denilen 
köye vazifem dolayıalyle giderek voy
wda Şakir AP lllmbıdeld, köyün voy 
vodasma, yaal muhtanna misafir ol
dum. Merammı anlatacak derecede 
ttirkçe bil• ve mlaftrperverııtı hak
kımdaki muamelesinden anlqılan bu 
sat misyonerlerin faallyetlerl bak
landa t.eeuttrle Ol1lll uzadıya bahat 
verdi. Mallsyanm her cihetinde, Dd. 
eer ttçer IUt mesafede yaptırdıklan 
yaldızlı ldll9elerde Pazar gttnlerl top. 
laDan köylttlere domu eti yedirmek, 
.-rap içirtmek, muhtaç olanlarma 
para ftl'IMk '" bu suretle mallsörlerl 
lmadllerlne ballıYank katollkllll 
yaymak busUllUllda fevkallde ~ 
tddanm ft lltlkfımetln iM ba halle
re kartı IOD derece Wmyt kalarall 
köylerde bir mektep, bir mMClt yap. 
malı töyle dunun bir hoea bile göa
dermedlglnl anlattı. 

tıive ol&nk ta AH Kostl hlkAJML 
nl anlattı: Mlayonerler btlytlk bir fa,. 
allyetle çalqırken kCSylerlne her na. 
..._ bir hoca plerek yaptJtı vaoıda 
fal&mlarm omnete ve Blrlatlyuılarm 
cehenneme ~ 96ylemJe, me
ğer Ali isminde bir ~ VU'DllJ· X.. 
tollk olan aDeel De babuı t&rafmdaa 

vaftiz yapılırken 18ml Kostl konuı. 

m111 ve lllrlstlyanlann eennete, k. 
l&m1ann da cehenneme glreeelf ,.. 
pu tarafından IÖyJenmla. AB, hoca. 
DID cledlllni cluyune& tereddüt loJncle 
bhn ... Balqnll ki mı Ali oluna Jll.. 
rletlyaalann. Kostl oluna llU.ltimall. 
laraı cehennmabae cl"'""'9'11e ihtimal 
ftl'. Bana karlı Ali ıufatlyle Htlsltl
man, Kostl matl)'le de Biristiyaa 
....etme~ ... _ ........ ,...........: 

- Kumm baba, benim admı All ele 
olmum, Koetl de ol.mum. Ali Kosd 
olsun. Bu uyede hoca doira möylL 
yorsa cennete glderlm. Eğer doğru. 
lak papada lae bu sayede de lllrlstL 
yanlamı cemıatlnde yerim olur • ., 

Nihaı 

Okuyucu 
Mektubu 

Av Tezkeresi 
Ücretleri 

Kütahyadan pehllvanoğlu B. Sırn 
Yiğit yazıyor: 

"- Av aletleri ucuzluyor. Bu h~ 
ber bUtUn avcıları sevindirdi. Fakat 
bu ucuzluk kati değildir. ÇünkU, aşa 
ğı yukan bir dolu fişek on kuruşa dol 
durulabilir. 

Av tüfeklerinin tezkere Ucretl 1 
liradır. Buna fotoğraf ve pul paruı 
da illve edlllrae, tezkereyi ancak 
235 kW'Uf& almak mUmkUıı olduğu 

anlaşılır. Her sene bu parayı vermek, 
bir avcı lçin gUçtUr. 

Bence av tezkeresi ücreti 50 l;uru 
fU geçmemelidir. Kütahyada birçok 
avcılar var ki, Ucretlıı fulalılından 
hlll tezkere alamıyor. Bu, hem ave 
lı#m lnldfafma mlnldir, hem de ha 
linenhı n.rarmedır.,, 

ve mU,kUl bir meslektir. Bu mes
leği kendilerine ideal yapanlar, bü 
tUn bedeni, ruhi vasıflannı kıymet 
11 bir emanet gibi telakki eyleme
fe ve bunlan taraftan ve fena kul· 
lanmalrtan uzak durmağa mecbur 
durlar. lyl b1r tayyareci olmak ia
teyen her pnç tütün ve içkiden 
vugeçmeğe ve ifratlardan kaçm • 
mala mecburdur. Mesleğin zevki, 
kıymeti, memlekete faydası o ka
dar bUyUktUr ki bir çok mac.tdt f e
daklrlıklann yerini tutmağa kifa· 
yet eder. Tayyareci maddi varlıfl· 
m iyi korumakla beraber bol bir 
milU enerji membaı olan mlnevl 
varlığı üzerine titremeli ve kudsf 
gayeleri için f edaklrlıfl en bUyi1k 
~k tçı:Jn __ . dır." 
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Dünkü Milli Küme Maçları 

Fenerbahçe MaglUp Oldu 
Güneş Ankarada Galip 
İzmir 

Maçmm 
Tafsilatı 

İzmir, 15 (Tan muhabirinden) -
Fenerbahçe ile Doğanspor takımı kar 
şılaştılar, ve Fenerbahçe 3 gole karşı 
4 gol yemek suretile mağlı1p oldu. 
Fener, (Hüsamettin, Lebit, Cevat, 
Reşat, Angelidis, Bülent, Fikret, Na
ci, Ali Rıza. Ethem, Niyazi) kadrosi
le, Doğanspor da (Ibrahim, Zihni, Ad 
nan, İsmail, Turan, İrfan, Reşat, Ö
mer, Halit, Mehmet, Sabri) şeklinde 
sahaya. çıktılar. Mahmut, Fethi, Hak 
kı, Ali, Fuat Doğansporun kadrosun 
da gözükmüyorlardı. 

Oyuna Fenerin hücumile başlandı. 
Doğanspor müdafaa ediyordu. :ttk da 
kikalarda Doğanspordan Hakkı, sol 
açığa pas verdi. 

Sol açık Sabrinin çektiği şüt kaleci 
Hüsamettinin elinde neticesiz kaldı. 
Fenerliler, geçen haftanın galibiyet 
gururiıe oyuna pek ehemmiyet ver
miyor gibi idiler. İzmirlilerin enerjik 
hücumları göze çarpıyor. 

Bir aralık İzmir orta mühacimi Re 
şat, Fener kalesine şüt çekti. Hüsa
mettin takımmı bir golden kurtardı. 

18 nci dakikadan sonra İzmirlilerin 
daha enerjik ve şuurlu oyunlarını gö 
rüyoruz. Fenerin haf hattı irtibat te 
min edemiyor. 44 üncü dakikada Fe 
nerin hafif anlarından istifade eden 
İzmirli Reşat, takımına ilk golü ka
zandırıyor. Birinci hafta.yim 0-1 Do;. 
ğanspor lehine neticeleniyor. 

!kinci devreye Fener, Hüsametti -
nin rahatsızlanmasından dolayı 10 
kişilik kadro ile girdi. Kalede Bülent, 
Bülendin yerinde Esat var. Fikret or 
h. mühacim ... nk d_s.kikalarda Fene
rin iki mUdafiinin aksaklığı görtilU -
yor. 

8 inci dakikada İzmir merkez mu -
hacimi, topu alarak ilerlerken Fener 
aleyhine favul veriliyor. Sabrinin at
tığı top, Doğanspora bir gol daha ka 
r;andırıyor. 

Fener, kendini toparlamış gibi... 
19 uncu dakikada Niyazi topu sağ iç
ten aldı, bu sırada. Fikret, Fenerin 
Uk golünü kaydetti. 23 üncü dakika.
da. Naci Fenerin ikinci golünü yaptı. 
Takımlar 2-2 beraber vaziyete geldi
ler. 

Oyun her iki taratın hücumlarUe 
devam ederken Reşadın ortalama. -
emdan istifade eden Ömer, 27 inci da 
kikada kafa ile bir gol yaptı. Bunu 
ömerin 33 Uncu dakikada attığı gol 
takip etti. 

35 inci dakikada İzmtrden Mehmet 
beşinci golü yaptı, fakat embol oldu 
ğu için hakem bunu saymadı. 

43 Uncü dakikada Fikret, Fener -
bahçenin 3 üncU golUnü kaydetti. O
yun, 3-4 Doğansporun galibiyetile ni 

hayetlen~ 

Oç Şehir Atletizm 

Müsabakası 
~tletizm federasyonu tarafından 

hazırlanan ve her sene 19 Mayısta. 

tekrar edilmek üzere :tsta.nbul, An -

kara, İzmir şehirleri arasındaki mtisa 
bakalar Ankaradaki yeni stadyomda 

yapılacaktır. 

Müsabaka programında 100, 200, 
400, 800, 1500, 5000, 110 metre mlni
alı koşularla disk, cirit, gülle, uzun, 
yüksek, üç adını, 4X 100, 4X400 bay
rak yarışları vardır. 

Bu müsabakalara. İstanbul ve tz
mirden 18 atlet iştirak edecektir. Ay 
nca mıntakalar !Uzum görürlerse da 
ha fazla atlet gönderebileceklerdir. 

Bütün müsabakalar seçme yapılmı 
yacağı cihetle bir günde nihayetlene
cektir. Her müsabakaya mmtakalar 
Uri atletten fazla sokamıyacaklardır. 

IJUGÜNKO T AKIMLARD~I 

GalatasarayJan Lutli 

Beşiktaş 
Galatasaray 

Ankara 
Maç mm 
Tafsilatı 1 

1 
Ankara, 15 (Tan muhabirinden)

Güneş ve Gençler Birliği takmlan 
bugün şehir stadyomunda çok kala -
balık bir seyirci önünde milli küme 
maçı için karşılaştılar. Hakem Gala
tasaraydan Nihaddı. Oyun her iki ta 
rafın akınlarile devam ediyordu. Gü 
neş, daha enerjik oynuyordu. 43 ün
cü dakikada sağ açık 1brahimin Ra -
sime verdiği pas, plase bir vuruşla 
goJ oldu. Güneş ilk sayısını kaydetti. 
Birinci devre böyle bitti. 

İkinci haftayım Güneşliler büyük 
bir hızla başladılar. Gençler Birliği 
kalecisinin zayif bir anından istifade 
eden Rasim, Güneşin ikinci golünü 
de kaydetti. Oyun akm halinde de -
vam ederken Halit, sıkı şarj yaptığı 
için muavin Kadri de Salahaddinin 
karnına bir tekme vurduğu için saha 
dan çıkarıldılar. 1ki genç oyuncusun
dan mahrum kalan Gençler Birliği, 
ne yapacağını şaşırdı. Fakat 9 kişi ile 
yine oyuna devam etti. Maç 2-0 Gü· 
neşlilerin galibiyetile neticelendi. 

NASll.. OYNADILAR? 
Gençler Birliği, fert ve takını halin 

de çok çalıştılar. Bilhassa ikinci dev 
rede dokuz kişi kaldıktan sonra cid
den fevka.18.de idiler. Hakemin yanlış 
kararlarile sinirleri bozulmuş, bu yh 
den asabiyetle neticeyi lehlerine çe
virememişlerdir. Gençler Birliği ida
recilerinin eli sakat İhsanı oyuna al-
uııı.lo.rı. 111Ullo.fG4,YCL },o;ı......,..,..J.,_. low ı..-

B ugü n tadır. Maamafih hakemin bu vaziyet 
teki bir oyuncuyu oynatmaması da 

Oynuyor ıa.zımdı. 
Taksim stad b .. . blitün. •- MAÇ NİÇİN MÜNAKAŞALI OLDU! 

ı ugun yıne ,U5- B ·· kü bariz b. h · 
tanbul h t~:. b .. tU em1 k ti . ugun maçın ır ususı -

u, a 1.a. u n m e e ya t" · di k d ıl 
•--~- al"k d d ··him b' ye ı Ankarada şım ye a ar yap -
!UJ~n a a ar e en mu ır m.a- . .. 

mış olan maçlarda. daıma sukfinet -
ça sahne olacak: Galatasaray - Be- 1 . . haf t · 1 · ·1 . . erını mu aza e mış o an seyırcı ~ 
şıktaşla. karşılaşaca.k: ... Bu ~aç ~ r1n bu defa asabiyete kapılmalarıdır. 
cepheden alaka vencıdir. Bıri mılli Hakem Nihadın tarafgirlik yapa.
küme karşılaşmaları, diğeri ~e !stan- bileceğini düşünmemekle beraber, se
bul şampiyonası. Yapılan _fı~st~rUn yirciler onun Güneş oyuncularının 

· b' t ıı· · l -- 1
• mılli kUme ' garıp ır ece ısı 0 aı-u.A . · ofsayd vaziyetlerini bir çok defalar 

de en fazla maç yapan sıyalı beyaz- görmediğine veya görmek istemedi
lılarla en az oynıyan sarı kırmızılılar ğine şahit oldular. 
kozlarını bugün paylaşacak~ar ... Son Beraberlikle devam eden oyunu böy 
vaziyete göre, lstanbul şa.mp~y?nasm- le ofsayd vaziyetinde yapılan bir gol
da en iyi vaziyette olan ikı klUp le Güneş lehine çevirdikten sonra 
Beşiktaşla Galatasaraydır. . Gençlerbirliğini felce uğratacak iki 

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Güneşle karar daha vermesi iki oyuncuyu sa-
t w 1 k mış Galatasa. - ' yap ıgı maç arı azan • hadan çıkarması, hakemin çok müte-

ray ise bu iki takımla. beraber~ kal- reddit olduğunu gösterdi. Cezalar, 
mıştrr. Siyah beyazlıların bu yüzden çok defa Gençlerbirliği aleyhine· olu-
di w t kıml "k 0 puvan a-ger . a ara na.za:an _ 1 • 1 yordu. Bu hal, maçı seyreden idareci-
vantaJı vardır. Ken.dısinı ılerde yü - lerin gözUne çarpmış olmalı ki, iki 
rUten ve ayni seviyede olan ta~lar devre arasında. maça devam edip et
karşısmda elde edilme.si çok guç 0 - memek hususunda aralarında görüş
ıan bu iki puvanlık avantajı kaçır~ meler oldu. Bir hadise Qikarmamış ol-

.. kil mamak için Beşiktaşlıların bugun . mak için maçı yanda bırakmadılar. 
maça azamt ehemmiY.et vereceklerı Hakemin Güneşi iltizam etmesinde 
şUphe.sizdir. • kast anyanlar da vardı. Galatasaray· 

Buna mukabil Galatasaray lzmir lı Nihadm geJecek hafta Ankara.da 
seya.hatindenberl istirahate çekilmiş maçı olan Galatasarayın karşısına 
taknnile yeni kurulmuş saat zembe- Getıçlerbirliğini iki oyuncudan mah -
reğinin boşanması hızı ~e en fazla rum olarak sahaya çıkarmak isteme· 
maç yapan ve hrrpalandıgı muhakk~k si de seyircilerin aklına gelen ihtimal
olan Beşiktaşlılara biittin kudretile !erdendi. 
taze kuvvet halinde çıkacaktır. Yarınki GUneş _ AnkaragücU maçı 

Burulan evvelki yazılarımızda da için başka bir hakem tayin etmesi 
iddia ettiğimiz ~bi milli ~~e;re iQl.n Federasyona müracaat edilmiştir. 
tefrik edilen !!ekız klUbUn bıribırile 
yapacağı maçlar için evvelden tahmin 
yürütmek imkansızdır. 

19 Mayıs 
Hareketleri 

Ankara, 15 (TAN) - 19 Mayısta 
tstanbul, Izmir ve Ankara bölgeleri 
arasında atletizm birincilikleri müsa
bakası açılacak ve ertesi perşembe 
devam olunacakt1r. Şu mUsabakalar 
yapılacaktır: 

100, 200, 400, 800, 1500, 5000 met
re koşu, 4 x 100 bayrak, 4: x 400 bay· 
rak, uzun atlama, yüksek atlama, ci
rit, disk ve giille atma, birincilere 10, 

Gençlık 
Kurumu 

Türk Spor Kurumu için ayn1an mu 
avenet tahsisatından başka gençlik 
teşkilatı için bu sene umuıni bütçeye 
101 bin lira tahsisat konulduğunu öğ. 
rendik. Bu iki tahsisatın biribirinden 
ayrı konulması hükumetin iki işi ay
ni müesseseye bağlamak niyetinde ol· 
madığma bir delildir, bu suretle ba.
reket her iki teşekküliln sel!meti na-
mına çok hayırhdır. .. 

Mütemmim istihbaratımıza gore 
bu sene Ankara, !stanbul ve 1zmirle 

· · • ilk nü-

····~·································· 

itfaiyecilerin Anlattıkları 
B ir itfaiy~ baltacısı diyor ki: 

Vakıt gece yarısı idi. Nö
betimi yeni bırakmıştım. Fakat 
uykum hiç yoktu .. Kapının önüne 
çıktım. Nöbetçi her vakitki yerin
de idi. Ha va açık ve soğuktu. Her 
tarafta derin bir sessizlik vardı. 
Şehir çoktan uyumuştu. Karla ör
tülen ağaçlar beyaz birer hayalet 
gibi duruyorlardı. Ansızın gözlerim 
sola kaydı. Bu da ne?. dedim. Du
man .. HattA kırmızımtırak bir du
man. Sokağın karşı tarafına geç
tim. Şimdi alevli duman daha iyi 
görünüyordu. Nöbetçiye koştum: 

- Görüyor musun, yangın!. Zi· 
le bas.. dedim. 

Garaidaki hiaHn l.Am'h..t ..... t,,.;..., .. 
da yandı. Tehlike çanları çalmıya. 
başladı. Bir ses duyuldu: 

- xx caddesinde yangın var. 

B ir dakika geçmeden otomo
biller uyuyan şehrin ıssız 

sokaklarında bir yılan gibi kayıp 
gidiyorlardı. Grup amiri birinci 
otomobilde idi. Ben onun yardım
cısı sıfatiyle ikitı.ci otomobilde gi
diyordum. Çok geçmeden yanan bi
nanın yanında idik. İki katlı ahşap 
bir ev yanıyordu. Pencerelerden 
koyu bir duman çıkıyor, sol taraf
tan bir alev yükseliyordu. Evin i • 
çinde derin bir sessizlik vardı. Ne 
pencerelerde bir insan hayali gö -
rünüyordu, ne de yardım istiyen 
bir ses duyuluyordu. 

- Galiba içerdekiler derin uy • 
kuda .. Belki de dumandan boğul -
ınUŞ olacaklar .. Hortumlar uzatıl
ı:nış, merdivenler yükselmişti. Der
hal ınerdivenıerden tırmandık. E -
vin yanan kısmında bir odada iki 
insan görünüyordu: Yaşlı bir erkek 
le bir kadın .. Erkeğin elleri kanlar 
içinde idi. Demek ki, pencereleri 
yumruklamıştı. Onları yangından 
çıkardık, karıa.rın üzerine yatırdık. 
thtiyar erkek şaşkın şaşkın bakl • 
0ıyordu: 
Yanaştım ve sordum: . 
- Evde daha başka kimler var?. 
Yü~üme bakıyor fakat cevap 

vermıyordu. Hemen kadının yanı
na koştum: 

- İçerde kalan var mı? 

K adın da cevap vermiyordu. 
v Bunlardan bir şey çı.kını

yacag~nı anladım. Tekrar yanan e
ve dogru koştum .. Merdivenlerimiz 
alev içinde idi. Basamaklar duman 
dan. g~rünmüyordu. Evin içindeki 
sessızltk beni korkutuyordu. Ya -
n:ın tahtaların çatırdısmdan başka 
bir şey duyuımuyordu. Henüz su 
sıkmıya başlamışlardı. Ne olursa 
ol.sun evin içine girmiye karar ver
dim. Camlara vurdum ve bağır -
dmı: 

- Kalkrnız !. Camlara doğru ya
naşınız!. Burada merdiven var. 

Birdenbire pen<:erelerde bir in -
san hayali belirdi. Pijamalı bir er
ke~ benim tarafa doğru atıldı. Göz 
len yusyuvarlaktı. Ona seslendim.: 

- Birinci katın bütün kapı ve 
pencerelerini dol .. U u an varsa. 

-2-....... ~·················· 
Nakleden: 

B. Tok ..... ,~ ................ . 
Dediklerimi anladı. Ve yapmıya 

koştu. Biraz sonra kırılan camla
rın şangırtısmı işittim. !nsan fer • 
yatları duyuldu. Ben evin arka 
merdivenlerine koştum. Yanan ki
ler odası i'di. Yangın yavaş yav~ 
sofaya sirayet ediyordu. Fakat üst 
kata çıkmak mümkün değildi. El
divenimi çıkardım. Bol su ile ıslat
tını ve .aiz.ıma soktum. Başka tür
lü tenenus etmek ltaoıı. aegııaı.-ust 

kata çıkmak için hemen merdiven
lere atıldım. Fakat göz gözU gör· 
müyordu. Merdivenlerde koyu, süt 
gibi beyaz bir duman vardı. Bilme
diğim bir dairenin içine girdim. 
Alevlerin içeri girmemesi için smı 
sıkı kapıyı kapadım. Odada duman 
vardı fakat o kadar kesif değildi. 
Pencerelerden kıpkızıl bir ışık vu
ruyor, odanın içi mükemmelen gö
rilnüyordu. Odanın içindekiler mı
şıl mışrl uyuyorlardı. Hemen onla
ra yanaştım: 

- Kalkınız, dedim, yanıyorsu • 
nuz!. Çabuk giyininiz!. Beraberini
ze hiçbir şey almıyacaksınız!. Hay
di çabuk. Sizi dışarı çıkaracağım .• 

Benim bu sözlerimden hepsi u -
yandılar .. Büyük bir şaşkınlık için
de idiler .. Ben hemen pencerelere 
koştum. Bizimkiler bu pencerele
re de iki •merdiven dayamıştılar .. 
İnsanları çıkardık. Bu esnada su 
da. s1kmıya. başladılar.. Ben aşağı 
koştum. Elbiselerimi iyice ıslattım. 
Eldiveni ağzıma soktum tekrar yu
karı fırladım. Artık burada da dur 
mak tehlikeli bir hal alıyordu. ö • 
nümde bir erkek yatıyordu. Oda -
lardan birinden çıkmış fakat du • 
mandan boğulma derecelerine gel
mişti. Onu kocakladım. Ve pence· 
relere koştum. Yolda da kendisine 
sordum: 

- Yukarıda daha kimler var bi-
liyor musun? 

- thtiyar bir annein, karım ve 
bir kız çocuğum var. 

B n UçUncU defa yukarı fır

ladım. Bu defa alevler da -
ha kuvvetli idi. Ateş sofayı tama
men istila etmişti. Alevden diller 
merdivene saldırıyordu. Evvela ko
cakarıyı çıkardım. Diğerlerini al
mak üzere odaya girdiğim zaman 
bütün odayı dumanla dolmuş bul
dum. Göz gözü görmüyordu. 

- Odada kim varsa kapıya gel -
sin diye bağırdcm. 

Fakat kimse cevap vermiyordu. 
Kızın da annesinin de duman 

yuttuklarına kani oldum. Bilzaru
re odanın içine girdim. Ellerimle 
etrafı yoklamıya başladım. El yor
damile kadını buldum. Hemen ka
pıya doğru çektim. 

- Kız nerede ? diye sordum. 
Susuyor ve cevap vermiyordu. 

Diğer elini tuttuğum zaman bU el
de bir şeyler olduğunu gördilıll
Kadm bu eliyle küçük kızını sıDl' 
sıkı yakalamıştı. !kisini zorla Ital' 
dırabildim. En üst sofaya çık~ 
Alevler de bizi kovalıyordu. 

D uman müthişti. Göz göıU 
görmüyordu. Hortunıeıl 

geldiğimizi görmediği için horl\l • 
mu tam benim istikametime tı.ıt· 
muştu. Ani bir darbesile yere Y1 • 
kıldım. Başımdaki yangın şapkııBI 
bir yana fırladı. Kadınla çocuk"" 
limden kurtuldular. 

Fakat üstüme yağan suıardBll 
çabucak kendimi toparladım: Telt-

• - -- ::a - o 

aşağı indirmiye başladım. 
Aşağıda kumandanla. karŞılaf " 

tun: ~ 
- Nasil, diye sordu, yuka.l'I 

kalan var mı? 
Galiba kimse kalmadı. 
Kumandan ev halkına tekrar s<" 

ruyor: t. 
- Hepiniz burada mısmı~?. it 

çeride kalan yok mu?. tyıce 1' 
düşününüz!. P 

- Hiç kimse kalmadı diye ce'V'll 
veriyorlar.. p:ıl 

Fakat bunlara inanmak kabil 
idi? 

Kumandan bana döndU: ~ 
- Sen bir keşif daha yap.. • 

burada söndürme işini idare ede 
yim. 

B t k . . • gtrdi!J1' en e rar evın ıçıne 11'-
Bütün odaları dolaŞtı 

9' 
Kimsecikler yoktu. En köşede, ş• 
levler içinde bir oda daha kalıı::rıı 
tı. Odaya yanaşmak bir tlirlÜ :ı:xı • 
kün olmuyordu. Elbiselerlın ~' 
mrya başlamıştı. Fakat 0zerı ·J(i 
bolca su sıktılar. !ster isteıne~ :et 
metre uzunluğundaki alev dil.d' 
arasında odaya daldım. !çer~ef 
müthiş bir sıcaklık vardı.. Neıtıf' 
almak kabil değildi. Yerlen a.rıı &St• 
ya başladım. Yanmış eşya.ya r ı:ıoıı1 
geliyördum. Demirden karyola. ~ 
boştu. Odada yuvarlak bir şeY -~ı 
dı. Eldivenlerimi çıkardım. EV i• 
bir baş geçti. Bu, bir kadın ba.Şl W 
di. Bunu, karyolanın :U~ın~an ~: 
tim, çıkardım. Kalbını dınle. ııY 
vurmuyordu. Nabzına baktIJll~ift 
mıyordu. Yavaş yav~ ~enddtlıı1' 
de boğulduğumu hissediyor şııı 
Güçlükle pencereye kadar yarıll d&' 
bildim. Başımı çıkardım. Ağ~ılJ'I dd' 
ki ıslak eldiveni aldım. De_rill 'fe' 
rin temiz hava teneffüs ettırrl· 9ıı 
miz havayı adeta yemek. y~tJ11 ı;i 
istiyordum. Ben ona hasrettıJ11~ı:ı' 
raz kendime keldikten sonra. 
cereden bağırdım: ,

0 
,.ıı,• 

- Kumandana haber verı · 

nan var. tı~ıı:ı1 

B elki yangının nasıl ~ılt öıııl 
merak etmişsinizdır- tıi(l 

da söyliyeyim: Kiracıla.rdsfl ,ııl'' 
en alt katta yanan bir idare bl de' 
mrştı. Kedi ve yahut fare burı,~ile1' 
virmişti. lşte yangın bu ~e• dil' ' 
lambadan çıkmıştı. Ufak bır ~ıtı 
katsizlik, az kalsın birçok itl5 
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~ ler ortasında kaybolmuş küçük klü

.TÜTÜN ZEHiRLi 

BiR ŞEYDiR? 

bclenle yaşarla.r. Bunlardan birinde 
yaşıyan bir ailenin başından çok 

' ' tuhaf bir şey geçmiş, genç bir ka
dın istemeden kaplan avculuğu yap
mış. 

TUtünün kendisi bir zehir değildir 
amma içinde "nikotin" denilen bir Bu kadının kocası sabahleyin er-
şey vardır ki .zehirdir. kenden pirinç ta.rlasına gider. Kadın 

.Eğer bu zehirden bir insana bir kulübede yalnız başına yavrusunu 
gramın (16) da biri kadar yedirilse uyutmıya ça!ı.şınruş. Bir gün kor
dehşetli hasta eder, hatta öldürür. kunç bir homord.anma duyar. Bir 

Tütünün i~?e ~und~ . pek. çok de kadın baka.r ki ne görsün? Koca 
yoırtur, onun ıçın cıgara u;ınce ınsa.n bir kaplan eşikte durmuyor mu? Ka
ölmez amma küçük bir ~ocuk ci.gara. dmcağız soğukkanlılığını elden bırak 
içince mutlaka başı döner, midesi bu 
l t...4- b ( 'k t' ) d dir maz.Hemen yavrusunu kucaklar. A-anrr . ...., .. e u nı o ın en . ~ _ .. 

Bö 1 b. 1 h yaga kalkar. Kaplana dogru yurür. 
y e ır .şey o unca emen ya çay ~ .. • 

içmeli, yahut ta biraz kahve tanesi Kadının kaçmadıgını goren vahşı 
çiğnemeli. Bunların ikisi de (nikotin) hayvan ŞaJ}ınr. O da bir iki adım 
in zehirini karşılar. ileriler. Böylece kapının önü açıl· 

TütUn .içmenin zararı bir defa için mış olur. Kadın bir adım daha atar. 
böylece giderilir. Fakat arka arka· Kapıya varır. Hemen bütün kuvve
y~ i?ilirse o zaman için çocuk Y_~ ~iç tiyle kulübeden dışarı fırlar, kapıyı 
btiyüyemez, yahut ta pek az buyur. kı kı k lan .. .. 
Uf k kalır Cı b.. il . sr sı ap m ustune kapar. Hay 

acı . garanm uy meyı ya . .d ah ·• 
l ttı. - h t ta b··t·· b"'t" d van ıçen e .m pus kalır. Ve tabu 

vaş a gT, ya u u un · u un ur-
durduğunu bütün doktorlar söylil •. yakalanması pek- kolay olur. 
yorlar. 

Çocuklar için bu kadar zararlı o- Dehşetli başağrılarma tutulurlar. 
lan cigaranm büyüklere de birçok za Hele '1pipo" kullananlar "kanser" 
rarlan vardır. Fakat büyükler kü - olurlar. 
çüklenleıı daha çok dayanıklıdırlar. Bizim memleketimizde kadmla.r "pi 
'Az içerlerse bir şey olniaz. Fazla i· po" kullanmadıkları için cıgaranm 
çerlerse onlar da muhakkak zarar gö yaptığı "kanser" e hiçbir kadında 
rürler. rastlanmaz. Fakat bazı memleketlcr-

Nikotin büyükleri yavaş yava.ş has de kadınlar da "pipo" içerler. Oralar. 
ta eder. Çok cigara içenlerin gözleri da ayni hastalık kadınlarda da var
zayıf düşer. Akıllarında bir şey tu- dır. Bundan, o türlü kanserin "pipo" 
tamaz olurlar. Gırtlakları hastalanır. yüzünden olduğu anlaştlıyor. 

Acaip şeylertlen: 

Canlı 

Konserve 

Profesör Kopteres adlı, Lit-: 

vanyalı bir bilgin son günlerdell 
bir kitap yaptı. Bu kitapta yıl
larca uğraşarak Kutuplarda. 

- . l 1 . 1 
yaptıgı ınce eme enn sonucunu 
yazıyor. Profesör Kutupta buz
lar arasında bazı yengeç yu
murtaları bulmuş. Buzları, yu. 
murtalar1a beraber Litvanyaya 
getirmiş, orada yumurtaları 

buzdan çıkararak suya salıver
miş. Aradan birkaç hafta geçin.I 
ce yumurtalardan acayip yen-

geçler meydana çıkmış, kıvır kı
vır gezinmiye, oynamıya ba.şlL 
m.ışlar. · 

Bu kitapta Profesör. yengeç 
yumurtalarının binlerce yıl öl-

meden buzlar arasında kon.ser-~ 
ve gibi kaldıklarını ve sonra ye
niden canlı hayvanlar çıkarabil
diklerini yazwor, ve böylece yüz 
yıllarca evvel yaşanuŞ acayip 
hayvanları yeniden yaşatabildL 
ğini anlatıyor. 

( 

Ge~en Bilmecemizin 

31 inci ~:~J.:fc~!:::mWn 
halli şöyleÇir: 

l - Adam saat on ikide uyanmış, 
saatm son vuruşunu duyabilmişti. 

Yarım saat sonra saat yarımdır. Bir 
defa çalar. Yanm saat sonra birdir; 
yine bir kere çalar. Dördüncü defa 
bir kere vuruşu da saatin bir buçuk 
olduğunu gösterir. 

2 - Birinci ile dördüncü fidan 
3 -Çaprast bulmazamızm halli şudur: 

=TAN 
ÇOCUK KLÜBÜ 

İSİM: 
MEKTEP ve No: 

......................... 
MEMLRKET: 
ADRES: 

Bu kuponu doldurup bize yolla. 
yum. Mukabilinde ı-öndereceğimiz 
iza kartını ahr almaz Tan Çocuk 
klübünün bası olursunuz. 

GEÇEN BULMACAMIZDA KAZANANLAR 
31 Numaralı nUshamtzdaki "Bul-ı numarada Sadrettin, Ankara Adliye/ Birer saç tarağı kazananlar: 

maca" mızı doğru halledip hediye a- Vekaleti merkez bürosu memurla - . İstanbul lisesi 1282 Vahdettin, Be-
lanların listesi: rmdan Hıfzı oğlu Galip. yoğlu 52 inci ilkokulda 377 Necile 

Birer mürekkepli kalem kazanan- Birer küçük oyuncak kazananlar: Omarcın, Fatih Sangiizel caddesi 20 
lar: Konya Köprübaşı ilkokulunda 115 numarada Bedia Kızılkanat, İstanbul 
Beyoğlu 4 üncü ilkokulda 329 Fa- Mevlfıt Sürücü, :IBtanbul Sultanah- erkek lisesi talebesinden Vedat Bay

zıl, Beyoğlu 2 inci mektepte 4 A. da met Üçlerde 6 numarada Rezzan, Be sal. 
Rezan, İatanbul erkek liseeWıde 408 yoğlu Sakızağaç Tavla sokak 1 nu- Birer albüm kazananlar: 
Suat Acar, Kumkapı ortaokulunda m.arada A. D. Maden, Afyon lisesi lstanbul Ortaköy Aydınlık sokak 
589 M. A. Taş, Arnavutköy cadde - 419 Celal Bilensoy, Yozgat Sakarya 39 - 2 numarada Rüheyma Hüseyin, 
sinde 90 numarada Şakir. ilkokulu talebesinden B. Kurt. . Tekirdağ ortaokulunda 754 Mustafa, 

Birer saç ta.rağı kar.ananlar: Birer kart kazananlar: : Kasııİıpa.şa Yeldeğirmeni Şeb Veli so 
Çemberlitaş Hatipsinan mahallesi Bakırköy Kartaltepe Koşuyolu 5 kak 5 numarada Süheyla Şenyüz, 

8 numarada Burhan, lsta.nbul erkek numarada Şemsi Nur, Eliziz Taşma- Çorlu kolonlu kara.rgilımda Tevfik 
lisesinde 363 M. Nail, Üsküdar kız sa ra sokak 42 numarada F. Şengül, .1s- kızı Necla Başarır, Afyon tapu mü
nat okulunda 85 Berrin, İstanbul er- tanbul 6 mcı okulda 481 Turgut, Gi- dürÜnUn oğlu Cahit. Afyon lisesinde 
kek lisesinden 1344 Burhan. rcsun lsmetp~a okulunda 255 C<>ni, 722 Uluer Türkmen, Düzce mal mü-

Birer albüm kazananlar: Elizizde Harput caddesinde Küçük dürünün oğlu Hayrettin, Çatalca bi-
lstanbul Göztepe Çifte havuzlar 6 sokak 18 numarada Fahrettm, Şeh- rinci ilkokulda 146 Sait Öteş. 

numarada Fatma Yalçın, Çatalca remini Saraymeydanı Nuri Çetin, Birer büyük oyuncak kazananlar: 
Ferhatpru;ıa caddesinde 15 numarada Bul'dur Alacapazar sokağında. 3 nu- Gülhane hastanesi doktorlarından 
Fazilet, Büyükada Sakarya sokak l ' marada kunduracı Halil oğlu Ali Yü- Salih kızı Suna Tayanç, Eliziz orta 
numarada Suavi Bayaç, Ka.sımpaşa cel. İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesi okulunda 523 E<Jat Erdem, Eskişehir 
9 uncu okulda 276 Nedim Akal, fs. 3 numarada Mehlika. Milli zafer okulunda Gültekin Er • 
tanbul Uzunçarşıbaşmda Atik İbra-, 31 numaralı nüshamızda "Hem eğ- türk, Kütahya Devrişpa.şa ilkokulun
himpaşa mahallesinde 5 numarada lence, hem ~ilmece" mizi doğru çö- da 482 Asım kızı İhsan Selva, Yal· 
Meliha, İnegöl Uzun sokakta Moda züp hediye alanların listesi: , vaç mal müdilrünün oğlu l Ömer. 
berber salonu Hüseyin kalfası Recep, Birer mürekkepli kalem kazanan-: Birer kilçUk oyuncak kazananlar.: 
Bitlis ortaokul 166 B. Turgay. lar: Emirgan ortaokulunda 320 Cevdet 

Birer büyük oyuncak kazananlar: İstanbul erkek lisesi 1644 N. Etkin, Temiziç, Tekirdağ hükumet yanında 
Eyüp Kızılmescit 13 numarada M. ·Üsküdar .20 inci ilkokulda Müeyyet 31 numarada N. Önal, İstanbul erkek 

~- Anıoba, Haydarpaşa lisesinde Yurdegill, lstanbul kız lisesinde 1234 lisesinde 742 Sait Acar, Düzce İsmet 
1162 Emin özgen. 1zmitte Ulugazi 

1 

Hayrünisa, 56 mcı ilkokulda 343 Se- Paşa ilkokulunda 241 Celal, Edirne 
okulu 485 Rıza Saka, İstanbul Kum- vim Ergene, Erenköy 4 üncü okulda Karaağaç ilkokulunda 2 Orhan Ak. 
kapı N~anca Çeşme sokak 21 - 1 170 Nur Müfit Screz. Birer kart kazananlar: 

İstanbul 45 .inci ilkokulda 341 'Be
dia, Istanbul Sultanahmet Ahırkapı 
M. Adnan, Kasımpaşa Küçük Piyale 
caddesi 2 :numarada M. Mete Emci, 
tstan bul erkek lisesinde Vedat Öz -
man, Kadıköy 7 inci okulda 124 Sü
ha Atabey. Eliziz ortaokulunda 687 
Kemal, Esk4;ehir P. T. T . memuru 
Kazım, Istanbul erkek lisesinde 371 
Ahmet HulU.si, İstanbul Gedikpaşa 

Eminsinan mahallesi Dağhan so
kak 7 numarada Osman Sıra!, Düzce 
1nmet Paşa ilkokulunda 323 Avni .• 
İzmit Ulugazi okulunda 104 Hakkı, 
Tekirdağ Ahmetbey bayırında 28 
numaralı hanede Zekeriya oğlu Mus
tafa Gökçay. 

Renkli tabr oda mükafat 
kazananlar 

31 Numaralı mecmuamızd& 

"Renkli Tablo., yu en güzel boyayan 
üç kariimiz ve kazandık.lan hediye • 
ler: 

1-Konya Tarla mahallesinde 12 nu 

marada Adnan Uygur büyük o -
yuncak takımı, 2 - lstanbulda Sü
leymaniye Şamdancı sokak 4 numa
rada Fahrünnisa Çiftçi bir kutu sulu 
boya, 3 - .İstanbul 44 Uncü ilkokul
da 164 Hikmet Demirel bir kutu k~ 
ruboya. 
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"""" 
Bir zamanlar zengin bir tüc

car vardı. Bu tüccarın üç 
kızından en küçüğü çok güzeldi. Bu 
kadar güzel olduğu için onu evde 
ve dışarıda herkes "güzel" diye ça.
ğınrdl. Gitgide asil ismi unutulmuş, 
adı "Güzel'' kalm.ıştL 

Bu kızın huyu da pek iyi idi. Her
kesin iyiliğini ister, herkese yardım 
ederdi. Bunun için onu sevm.iyen 
yoktu. Kardeşleri onu pek kıskanır
lardı. 

Bir gün tüccar bafka bir memleke 
te gidecekti. Kızlarına o memleket
ten ne istediklerini sordu. Büyüğü 
inci istedi, ortanca elmas istedi, Gü
zel de yalnız bir gül tstedi. Babaları 
iki büyük kızın istediği elmasla inci
leri aldı.. Fakat küçük için istediği 
gibi güzel bir gül bulamadı. En sev
gili kızının istediğini yapamadığına 
çok üzüldü. 

Ve varmadan yol üzerinde gü -
. zel bir bahçede bir gül fidanı gördü. 
:üstünde tam Güzelin istediği renkte 
güller .açmıştı. Tüccar bahçeye dal
dı. Bu fidandan bir gül kopardı. Fa
kat tam kapıdan çıka.cağı sırada. in
san elbiseleri giyinmiş bir aslan 
yolunu kesti. Pençesini omuzuna. koy 
du: 

- Dur, dedi, gülümü koparıp ne
reye gidiyorsun? Benim bahçemden 
çiçek koparanlar, diri diri parçalanır
lar bunu sen bilmiyor musun? 

Tüccann ödü patla.mışb: 
- Ha.yır efendim. ben bu bahçe

nin aizlıı olduğunu bilmiyordum. 
Bilsem girmezdim. Diye kekeledi 

Aalan - 1ster bil, ister bilme. ' 
Mademki bir defa içeriye girdin, bir 
gül kopa.rdm mutlaka parça parça 
edileceksin. dedi. 
Zavallı adam korka korka - Ben et
tim een etme aslan. Ne det'Bell yapa
ymı canrmı bana bağışla. Ben bu gü
lü kendim için koparmadım. Küçük 
kızım istemişti. Hiç bir yerde böyle 
bir gül bulamadım. 'Bağışla. Diye 
yalvarmıya yakamuya başladı. O za
man aslan ona biraz a.cır gibi oldu: 

- ,Bir şey senin canını kurtarabi
lir. Buradan şimdi evine dön. Bu gü
lil de kızına götlir. Fakat eve ~
tığın sırada önüne ilk kim çıkarsa 
onu bana getir. Dedi ve onu bahçe
den dışarı bırakb. 

Tüccar geniş bir nefes aldı. "Oh 
yarabbi kurtuldum!" dedi. Sevine 
sevine yoluna gitti. Fakat tam eve 
~a.kl&.fITken önüne koşa koşa küçük 
kızı çıkmasın mı? Adamcağız ne ya
pacağını, ne diyeceğini şaşırdı. Gü
zel. güle pek sevinmişti. Hemen ba.
basınm 'boynuna sarıldı: 

- Ne güzel gül babacığım, bunu . 
~ereden buldW\? diye sordu. 

Babası ağlıya ağlıya: 

MASAL: • 

GÜZEL 
- Yavrucuğum gül güzel amma 

bana pek pahalıya mal oldu. Bu gü
lün yerine seni vahşi bir aslana tes
lim etmiye mecburum, dedi ve ona. 
baş.ından geçenleri anlattı. Güzel, 
altın yürekli bir kızdı. Babasmı üz
memek için: 

"-Üzülme babacığım dedi Aslan 
beni ne yapacak. Belki bir görüp bı
rakır. İkim.iz de yine evimize döne
riz, dedi Yola çıktılar. Aslanın bah
çesine gittiler. Onlar kapıdan girer
ken güzel bir muzıka. baqa kızı se
lamlıvordu. Fakat bu sesler nereden 

geliyor, kimler çalıyordu bunu :uı
lamak kabil d~Jdi. Çünkü: GörH
nürde kimseler yoktu. 

Güzelle babası içeri girer girmez 
aslan önlerine çıktı. O kadar vahşi 
bir yüzü vardı ki zavallı Güzelin az 
kalsın ödü kopuyordu. 

- Gillü bu krzm için mi kopar
~! 

- Evet.._ Zavallı yavnım bdıi o 
kadar eever ki ölmiyeyim diye sana 
geldl. 

- Bu sarayda.ki her ~ o, buyu
racak. Fakat sen. hemen buradan git
melisin 

Aslanla baba böyle kon~urlar
ken Güzel bir yana çekilınit höngür 
höngür ağliyordu. Bu son s<izleri 
duyunca babasmm boynuna sa.nldı; 

- Beni bırakımı babacığım, ben 
buralarda yapa yalnız ne yaparım. 

diye hıÇkırmağa. başladı. Baba da 
kendini tutamıyordu. Kızının boynu
m. sanldı Uzun· uzun ağlaştılar. Ni
hayet gün battı. Ortalık karardı. Ta
cirin gitme zamaw çoktan gelip geç
mişti. Ağlıya ağlıya kızma veda et· 
ti Mahzun mahzun evine döndü. 

""Güzel" yalnız kalınca biraz bah
çede dolaştı. Sonra saraya girdi. Bir 
az kitap okudu. Çalgı çaldı. Yemek 
zamanı hizmetçiler onu mükemmel 
bir sofraya götürdüler. İstediği bü
tün yemekler, yemişler önünde ha
zırdı. Bir yandan da güzel bir mu· 
zika çalıyordu. 

Yemekten sonra onu da.ha güzel 
bir odaya aldılar. Biraz sonra ka.pı 
vuruldu. İçeriye aslan girdi. 

İzin verirseniz sizinle biraz konu
şacağım, diye oturmak için <TüzP.lden 
izin istedi. 

Kızcağız. 

- Burada her şey sizin... Siz ne 
isterseniz de ben "olmaz" diyebilirim 
cevabını verdi. 

Aslan- Hayır! Bu ev sizindir. 
Siz ne isterseniz o olur dedi. Güzel 
bu sözlerden biraz ferahladı. Aslan
la. şuradan buradan konuşmrya baş
ladı. Yüzüne bakmayınca içi biraz 
Mıhatlanıyordu Amma gözü onun 
vahşi yüzüne ilişince korkudan beti 
benzi atıyordu . 

Ertesi günü Güzel yine güzel ye
mekler, yemişler yedi. Bahçede do
laşlL Okudu, çalgı çaldı, çalgı din
ledi. Akşama kadar aslan hiç görün
medi. Fakat akşam olup yemek .za
manı geçince yine Güzolin odasına 
girmek için izin istedi. Oturup biraz 
konuştu, sonra kalkıp gitti. 

Böylece günler, haftalar geçti. As
lan hep akşamları birkaç dakika Gü
zeli görmiye geliyor sonra bir daha 
akşama kadar göremüyordu. Güzel 
ondan artık korkmu)"Ordu. Fakat ta. 
·oo vahşf bir hayvan olduğu için pek 
boŞlanmıyordu da. .. 
Nıhayet bir ak,am konuşurken 

aslan Gürele. 

- Güzel dedi .senden büyük bir . ., 
nca.m var yapar mısın .. 

- Yaparım tabii. Mademki siz ba
na bu kadar iyi bakıyorsunıD ben 
sizi kırar mıyım? 

- öyleyse benimle evlen .... 
Güzel bu eözleri işidince kulakla

rına inanamadı. Vahşi bir asi.anla ev
lenmek . .- Olur şey mi .idi? Onunla 
akşamdan ak.şama birkaç dakika ko
nuşma hile .ne kadar güçlilkle alışa
bilmişti. 

- Bu, olacak şey değil aslan. Ne 
istersen yapmıya nazırım. Yalnız; 

bunu Yllrnamam. 1stersen beni parça
la. 

Aslan - IlaJII' Güzel dedi sana 
zarar verecek değilim. Fakat senin 
yerine ben ·Ö'F.ceğim. Benim öldüğü
mü ister mfain? 
Kızcağız ne söyliyeceğini .şaşırmış

tı. 

- P.ana izin ver babanım evine 
gideyim onu göreyim sana cevap ve
ririm. Dedi. 

Aslan - Öyleyse al bu gUlü. O. 
aeni istediğin yere götürür. Fakat 

'T A'Nm Çocu'l naveal 
unutma ki eğer dönemez de arada ka
lırsan ben öleceğim. 

Güzel gülü alınca. babasının evinde 
olmayı istedi Gözünü kapayıp açın
cıya kadar sihirli gül onu evinin ö
nüne getirdi. Babası kızını görünce 
çok sevindi. Zavallı ondan ayrıldı • 
ğıhdanberi hey hasta yatıyormuş. 

Kavuşwıca hergün biras daha iyileş 
ti. Babası iyi olur olmaz Güzel geriye 
e.sla.nm sarayına dönmek istedi. Bel
ki başka bir kız o korkunç hayvanın 
yanına dönmeyi istemezdi amma Gü
zel çok iyi yürekliydi. Aylarca asla
.nın kendine nasıl baktığını bir türlü 
unutamıyor, ölmesini istemiyordu. 

' Bunun için sihirli gülünil aradı. O 
olmazsa saraya çarçabuk dönemiye
cekti. Fakat beyhude ... Gül meydan
da yoktu. 

Çünkü: kardeşleri onun güzel el -
biselerini, zenginliğini kıskanmışlar, 
gülünü parçalıyalım da bir daha o 
saraya dönemesin demişlerdi. Güzel 
sihirli gülü aradı, taradı. Nihayet 
günlerce aradıktan sonra onu kar
deşlerinin kapılarının önünde solmuş 
bir halde buldu. Soluk gül onu he~ 
men .saraya döndürdü. Fakat bu defa 
saray bahçesinde ne musiki vardı, 
ne de gül fidanları .. 

Her şey susmuş, ve solmuştu. Bu
nu görünce Güzelin yüreği yandı. A
caba aslan ölmüş mü idi? ona dün
yada her istediğini getiren iyi kalp. 
Ji aslan! ..• 

Güzel onu bahçenin bir yanında 
90lmu.ş gül fidanlarının altında bul
du. Ölmüş gibi uzanmıştı. Aneak o 
elini tutunca canlandı. 

- Geç kaldın Güzel, ben ölüyo
rum. 

- Hayır aslan işte ben geldim. 
Sen yqayacaksm. Yaşaman için söv 
le ne yapayım? 

- Benimle evlenir misin? 
- Evet aslan eğer bu senin baya-

tını kurtaracaksa peki ... 
Gür.el bu sözleri söyler söylemez 

aslan birden silkindi. Güzelden daha. 
güzel bir delikanlı oldu. Meğer o, 
vaktiyle fena bir Dev'in öfkesine 
rastlam111, Dev onu bu kılığa. sokmuş, 
güzel bir kız evlenmiye .razi olma
dıça aslan olarak kalMm' .' demiş 
imiş.. Sihirli gülü de ona iyi bir peri 
vermiş imiş 

Artık Güzelin ne korkusu ne de 
bir şeysi kalmıştı. Sevinçle düğün .ha 
zırlıklarma başladılar. 

Bu düğün çok parlak oldu.. Kırk 
gün kırk gece sürdü. Davetliler ara
sında Güz~in babası da vardı. Güzel 
kin tutmadığı için fena kapli kız 

kardeşlerini de çağırmış, onlara gü-
zel elbiseler tatlı yemişler yedirmi.!3-
ti ... 
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( FIÇI iÇiNDE Y AŞIY AN ADAM : DIYOJEN J 
Vaktile fıçı içinde ya.şıyan bir a • 

t!a.m va;ıUı. Bu adamın adı "Diyojen., 
di. Bundan "2400" yıl önce Karade
p.iz kenarında "Sinop" ta doğmuştu. 

Fakat "Sinop" t.a iken o kadar ta-
11ılınıyordu. "Atina" ya gittikten son 
ra onu bütiln dünya tanıdı. Çünkü.: 
bu adamın kendine mahsus düşünce
leri vardı. Bu d~ünceier hiç kimse
ninkine benzemezdi 

Eski, püskü vey1er giyerdi. Van yo
lu küçük bir torbay:a sığacak kadar 

,azdı, Hepsini bu torbaya koyup yalm 
ayak oradan oraya taşırdı. "Diyojen., 
evJeri de lüzumsuz buluyordu. lşte 
bunu göstermek için büyük bir fıçıyı 
kendine ev bildi. Ömrünü orada ge
çirdi. Atinalılar onunla hem eğlenir, 
hem de ona şaşarlardı. Hele bir güİı 
''Diyojen" bir köle gibi satılmıya ra
zı olunca büsbütün şaştılar. O, bu -
nunla başına gelen hiçbir şeye aldır-

madığını herkese göstermek istemiş ı lskender'' de .,Diyojeıı,, den çok ibah
ti, Memleketin imP.aratoru "Bü,Y-ilk ısedildiğini duyuY.ordu:. Bir Jtin pek 

merak etti. Onu görmek için fıçısına 
gitti. Ve bir iyilik olsun diye: 

- Diyojen söyle sana yardım için 
ne yapayım? diye B()rdu. "Diyojen" 
hiç istif ini bozmadan: 

- Gölge etme baıika bir 9ey iste • 
mem. Ceva.bmı verdi. Çünkü İmpara
tor fıçının önilnde durdukça fıçının 
içi karanlrklaşıyordu. 

Koca bir imparatora ooyle bir •Ce• 
vap veren Diyojon eahiden dünyayı 
umurlamIY.an bir adjlllldır. 
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1' AN ın <;ocu\t naveS\ 

if.TE BUNU . . I 
~!f!LMIVO~DUM. 

Acaip Bir 
Berber 

Rusyada Moskova şehrinde büyük 
bir berber salonu açılmış. Bu salonda 
ne berber, ne de çrrak varmış. 

Oyle olduğu halde dütkin miişte -
risiz kalmıyormuş. Çünkü burada 
berber yokmuş amma, bir takım ma.. 
kineler varmış, kim. bu makineye beş 
kuruş atarsa, makineden bir jilet, 
bir fırça ·bir de sabun çrkıyormuş . 

On dakika sonra maklııeye sağlam 

birer zincirle bağlı olan bu iı.letler tek 

rar makinenin içinde kayboluyorlar. 
muş. Onun içine, beş kuru~u atan -
lamı çabucak tıraş olup, on dakika. 

da işlerini bitirmeleri lizmı geliyor • 
muş. 

Elektrikli ~ ... ' Garson 

Camdan 
Keman 

4\ G9 
Keman neden yapılır diye sorsak 

hepiniz hiç düşünmeden "Tahta
dan?" dersiniz.. Evet._ Fa.kat şimdi 
camdan da keman yapılıyor. Cam 
keman şekline girincye kadar kıv
rılıp dökülür, hem de böyle keman 
üç gün da.yanmaz param parça olur 
diyeceksiniz. Amma bu cam bildiği
niz camlardan başka bir şey. Onu is 
tediğiniz kadar eğip büküp .istedi
ğiniz biçime sokabilirsiniz. Kırılma
sı da yok. Bu camdan yapılan ke
man tahta keman kadar dayanır. 

Yakinde ayni camdan "Flüt" de 
yapılacak: Bütün öteki çalgılar da 

camdan yapılırsa onları dinlemek ka
dar seyretmesi de çok h<MJ olacak. 

Deve
kuıları rl 

' 
MAYMUN OKULU 

Bugün maymun- lerini deneme çağı 
!a.ra yalnız oyun geliyor ve maymun 
oynatıp, cambaz- lar ağaçlara tırma· 
hk yapbnlmıyor. myor, IDndistan 
Maymualar başka cevizi koparıp ye.-
işlerde de kUllanıl& re yığıyorlarmış. 
cak kadar akıllı Maymunlara öğ4 
olduklarını gös- retilen !)eyin yalnız 
termişlerdi.r. Son Avrupa ga.zetelerin- ·bu .kadarla kalmadığım da yine ayni 
de okuduk- Hint denizindeki Su.mat- gazeteden öğrendik. Siam adı vıerilen 
ra adasında bir moymun okulu açıivr Asya Ulkesinde bul ha)111!uUar sahte 
mış. ' paralar yapmışlar, orada bir banka.-

Bu okulda dersler hep açık havada da vez:nedarhk eden birisinin de bir 
yapılıyor ve Ada yerlilerinden bir öğ- , maymunu varmış. Paralardan birini 
retmen de maymunları karşısına alıp ağzına götnrüp ırsınnca sahte olup ol.ı 
ders veriyormuş. Maymunlar biribir- madığmı anlıyormuş. Sahte ·paralar 
terine çok henredikleri için, kolayca : kurşundan yapıldıldan için maymun 
ayırdedilcbilsinler diy:_ hepsine blrer kurşuna kolayca diş geçirebiliyor~ 
numara konmuş. Bu ogretınen, may-

- Hi muş. munlara agaçlara brmanmanın, n- .. .. 
distan cevizi koparmanın kolaylık- Veznedar bunu gorunce maymunu'. 

larmı öğretiyormuş. Derste uslu otur
maları için zincirlerle bağlı duran 
maymunlar, ders bitince, serbest bı
rakılıyormuş. O :zaman da öğrendik-

Kahkaha Köşesi: 
iYi EVLAT 

yanma çırak olarak almış, bankaya 
kim para verirse, para bir kere mu .. 

hakkak maymunun dişlerinden geçi .. 
yor, geçmeden kasa.ya girmiyormuş ... 

BiLMECE ~~\~ 
BULMACA 

Avcılık, .insanların çok eski ı;ağlar
danberi bildikJeri ve yaptı.klan bir 
spordur. Daha doğrusu, bugfln spor. 

Amerikada açılan yeni bir lokan.. \dur, vaktiyle günlük bir ihtiyaçtı. 
tada artık garsonlar hizmet etmiyor- Her hayvanı avlamanın usulleri c:e • 
ınu.ş . .Müşterilerin oturacağı masa • Ditlidir. Bu avlann kimis~ eğlenceli 

- Oğlunuzwı bir çıo.k 
~~ 'nunırla.n var amma, i

l~ yi bir tarafı da yok de-
mi 

No. 33 

L\,. 1ann kenarında bir sıra düğme var. 
mı§. Müşteri masaya oturup, istedi
ği yemeğin .. dOğmesine basıyor. Lo _ 
kantanm qc;ısı de .hemen o yemeği 
hususi bir &8&118Öre koyarak masa. 
ya gönderiyormuş. Mtifteri bir başka 
düğmeye basınca, bu yemek, takım -
lariyle beraber maaanm üstiine geli • 

yor ve müşteri de karnını doyuruyor_ 
muş. 

Sıra para venniye gelince müşteri 
bir ba.Şka düğmeye basıyormuş, he -
eap postası önüne geliyormuş. Eğer 
hesap düğmesine basma.dan iskemle. 
einde kalkarsa ,sandalye ötmiye baş.. 
byarak, müşterinin para vermediğini 
herkese haber veriyonnll§. 

kimisi de korkunç olur. 
Mesell devekuşu avı çok eğlenoo

lidir. Bu kuşu avla.mıya çıkanlar, 
mtlanna bir devekuşu postu geçi • l lriz olm•m'l
rir ve kuşa ben:ıemiye çalışırlar. Son. 
ra, sUrilnün arasına katılıp bir iki 
kuş yakaladılar. Devek'u.şu çok Ur
kek olduğu için başka usuDe yaka _ 
.lanmu Atla kovalamak çok )'Ol'UCU 

olur. Zira deveku.şu attan çok daha 
hızlı koşar . 

& ...... 

- Nedir o! 
- Tamı,a tüür. ~ 

r 

DevekU§U, eti için avlanmaz. De_ _ _ 
vekuşunun tftyleri çok kıymetlidir. .limJar, aya.klannm u- - Bu ç.izgilerle biribirine m6savl 
Bayanlarm şapka.larmda kullanılır. . . • cuna basarak ya.vq ya- 6 ~ köoe yap! demifler. 
Bugün Avustraıya~'I. ve Afrikada de- vaş çekılirsm. .Zavallı düşünmüş, taşınmış, baia.ı 
vekuşu hara.lan açılmıştır. Ava çık.. - Neye ayaktarımm ucuna b88a- m&m11. ~r sb bWursamz, adnsini..ı 
mıya Iilzum kalmRdan hayvan ora • yım ! zi de okunaklı yamı bize gönderin, 
larda beslenerek tnyü alınır. - Uyuyanlar uyanmasın, di,e.. Size kıymetli hediyeler Tet"iriz. 

HUY CANIN ALTIN:DADl!R! 

-st~ 

~------~~----~~~~--~----..... ı • • _ses - ·--
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H alidin vUcudu, hafifçe tit
lin bir terniştı. Gözleri, daha de • 
ı .. ..ı_ sebat ile Eba Musı· . .. -"'e dikil ımın goz 
cli!Yıağından ~işti. Bir an za.rf ında 

- .A.cab 
Diye b' abu adam çıldırdı mı 1. 

. ~l:a !41: s.uaı ge~-?1işti. 
aan filphUsl~rn. ~al~din sükütun -
daha eLı:ınuş gıbi, ona biraz 
tet..a...uYaklaşnu~; dudaklarındaki 

--a ınu b. 
?ek: ıraz daha genişlete -

-~ı i "- ç n susuyorııun Halit., 
uenıı ti .. ' ·· 

~ıltten ş ·~ Halit, artık fikrini a-
l'etını :~ga söylemek mecburi -

_ b etnılşti. 
'b.. qerınant Şe b 
~ttın b ·· Y an.. Nbır ... 
)'Otuz ,. unıa.rıa harp etmiye gidi -

' vyle nü? 
-Ev t e. 
-ıyı 
~ e . aı;nnıa, hangi kuvvetle? .. 
le Yok li~~~de bir tek muharip bi
)'Uit .... 141 böyle iken bu Uç bü
l' okeaO?du ile nasıl harp edeceğiz?. 
fak ç lrıaiyetiınizde bulunan u
~~· katırcı, seyis, aşçı ve 
!:&tJrı& ~a.ret yUz kişilik . derme 
t"bl ll~sU:a ~ı gUveniyorsun ?. 

-----

"Hiç 
Etme, 

Merak 
Ordu 

Hazırdır! 11 

~~~~: KILIC da kaısaıanna 
~Dikve 1 

SONSUZ 
BANA 

leruıe ~a.rla Halidin gös 

- BUda. htıu-stıı la bir adam olmadığımı 
lJın bf3 ~unu bildiğin için de, be 
~~·Ye adamlara gUvenemiye
. ~"111 tahtnin 
lla. böyı edersin .. Vakıa, ba- CESARET 

VERİYOR 
kQı \tar e bir auaı sormakta hak -
1y~ lia.kikaten; \m anda. ma.
)ok. V ~ bir tek muharip bile 
tlyette, e U iç ,Uphesiz böyle bir va 
~ ç bUyük ordu ile harbe bir adım geri kala.nm derhal ka!a-
likti;, :en bahsetmek te bir deli- smı keserim. 
•erun de C&k şu var ki; benim söz- Bu emri veren, (EbA Müslim)dL 
~~ d~ ~~hude Y~ söylenmiş Çünkü artık o, resmi mfatı.nı ikti-
lle Çarp fildir... Sen; bu üç ordu sap etm4JtL 
~ 1

18.cak bir ordu nıu istiyor- Kafile, lzami süratle ilerliyor-
- '!''bit du. En kısa ve kestirme yollar ta-
- lii · kip ediliyordu. Konak yerlerinde 

"ıo... ç 1llera.k etme .. O ordu. ha- ha.lk ile ve bilhassa hükümet me-
- 'b murile fazla temastan çekinilivor 

~1etede1 J -an du. 
ht. u ben de bilmiyorum, Ha- Birkaç yerde Emevt memurlan 

- 't kafilenin nereden gelip, nereye git-
d~ kt• Ebl Müslim!. Yemine- tlğini sormuşlardı. Bunlara, gayet 
~t ed ' senin kadar nefsine iti· kısa cevaplar verllm4ı: 
2klecıtı.ı en hiçbir kimseye rastgel- - Hicazdan dönUyoruz;. Merv'e 
duYlı " Denıek ki, böyle bir or - gidiyoruz. 
elen ..:._aintçabuk toparlıyabileceğin- Denilmişti. 

~ ... sin., 
- l>ü · · Bu cebri yUrüyüş, altı glln de-

Olrldar n, değildim. Fakat bugUn vam etmişti. Artık, Horasan eya-
- s erniniın ki... • Jetinin merkezine takarrüp ediltn1' 

'et 11e:~ bu emniyeti veren kuv ti. Burası Merv'e ancak üç konak-

- "" · · lık mesafede idi. b. ~uvvet d 

köyUnUzUn merv'e çok yakın olma 
ıu .. Ve bahusus biribirine rakip or
duların kararglhlan civarında bu
lunması bu arzuma mlni oldu. 

Sizin, bir zahmet ihtiyar etme -
nlzi rica ediyorum. Ve, sizi burada 
bekliyorum. Merv ovasında bulu • 
nan (ali res\ll şialan) nm köyleri
ne de şimdi birer mektup gönde
riyorum. Onların nakiplerini de 
bura.ya davet ediyorum. En kısa 
bir zamanda burada içtima edile
cek .. Ve, son kararlar verilerek der 
hal harekete geçilecektir. İmam 
Hazretlerinin son emirleri -bu mer
kezdedir.) 

Süleyman Kesir, bu mektubu a
lır almaz, derhal (Fin in) köyüne 
gelmişti... Eba Müslim; lmam lb
rahimin tavsiyesi mucibince hare
ket etmiş; bu ihtiyar pa reisini, 
bUyUk bir hürmetle karştlıyarak 

oturduğu sedirin ba.f köşesine ge
çirmişti. 

(Arkası var) 

f EKONOMD f 
------... -------------------------------------------------------------=------Dünkü 

Zahire Satııları 
Bir Hafta içinde 35 Bin 

Dün fehrimüe otuz be, 
oagon buiJay, be, vagon 

çavdar, bir vagon kepek 
gelmiftir. Gelen buğday

lann on üç vagonu Ziraat 
Bankaına ait olduğun. 

Jan ftlolara çekilmiftir. 
Gelen mallann bir in.mı 
sahlmlfhr. Piyaaanın gev

fekliii J~am etmekte
dir. Yumufak buğdayla
nn fiyatı 6,10 - 6,20 kuru, 

Çift Balık ihraç Ettik 
Bir hafta içinde iki ltalyan gemisine torik doldurulmuftur. Tu

tulan balığın miktan otuz bet bin çifttir. Toriklerin çifti 13 - 14 
kuruttan aatılmıftır. Ayrıca yirmi bet kadar orta boyda 70 • 120 
kiloluk orkinos tutulmuf ve kilosu bet kurutlan İtalyanlara aatıl
IDlfbr. Bu hafta balık azalmıtbr. Yalnız bol miktarda istavrit 
tutulabilmittir. 
Mevsim balığı olan çinııkoplar boy- r 

Janna göre 6-10 kuru~tan, yerli Bo

BORSA 

araınJaJır. Sert buğday. 
lara a alıcı çıkhindan 
fiyatlar Ja 6,10 • 6,15 ku
ru,ta Jurmuftur. Polatlı
nın 1 • 2 çavdarlı mallan 
7,15 .1,20 kurUf fiyat tut
mu,tur. Çavdann kilosu 
4,25 : 4,35 lnıruftur. Ke
peğin Milııet cİMİ Çtıva/lı 
olarak 1Z kilom 195 ku
ruftan ıahlmıfhr. 

Paris Borsası 

ğaz kalkanları 20-35 kuru~tan çatıl
mıştır. Samsundan getirilen kalkan
lar ancak 15-20 kuruş fiyat tutmuş
tur. <:.-'ıroz miktan artmıya. b:ı~lamı§
tıl'. Tutulan çirozlar 12-13 kuruş a
rasında velilmiştir. Bar~ımya 150-
250 kuruş ttrasmdadır. Kefa!lac boy
larma göre, 30-50 kuruşta'l satıl -
mıştır. Famsi para etmediğinden tu
tulmama.l;.t:ıdır. Boğazdan M'arnıara

ya doğru büyük sUrUler ha'inde ham
si geçmektedir. Kılıç ball~ diln az 
tutulmuştur. Kilosu 25-30 kuru§ a· 
rasında fiyat bulmuştur. 

............ --.. ..... -..ıs 

ZAHiRE 
BORSASI Dün, Paris borsası kapalı old•ığun. 

dan ecnebi esham ve tahvilat ile Türk 
borcu hakkında hiç telgraf gelmemiş
tir. Borsamu..da öğleye kad:ır devam ............. -.....-.... • ...., 
eden muamelelerde Tilrk Borcu 20,40 ,,,_ 15-5-937 
liradan açılını" ve 20,45 lirada kapan- 1' 1 A ı: L A k 
mıştır. Ikincı ve yüzde yedi faizlf Bu~day yumuşak 6,20 
Türk borcu da 20,15 liradır. Anadolu Bugday sert 6.15 
dtmiryolları mümessili 44,30 liraya, ~vdar ~;25 
Anadolu tahvili de 40 liraya. çıkmış - Tif8u~ ~ 130,-
tır. Merkez Bankası bir sterlingt- 926- Tiftik derili 112,20 
623 kunış tesbit etmiştir. Aslan çi - Susam yağı 46,- 48,-
rnentosu biraz daha dUşmUştUr. DU:ı G l LEN 
Borsada ancak 13,90 liradan muame- Buğday 608 Ton 

Çavdar 90 Ton 
le olmuştur. Un 45 Ton 

1 LiMAN HARF.KETLERi 1 ~=e ~~ i~~ 
. Keten tohumu 33 Ton 
Bugtln limanımıza gelecek vapmlar: İç fındık 5 Ton 
Saat: 8 Kemal A)"'Bhkt.an. Peynir beyu 42 Ton 

15 MAYIS OUMARTESl 
PARALAR 

Sterlin 621,-
Dolar 123,50 
Fransız Fr. 110,
Liret 120,
Belçika frangı 80,
Drahmi 18,-
fsviçre Fr. 565,-
Leva 20..-
Florin 63,-
Çekoslovak Kro 70,-
Şiling 21,-
Mark 25,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 50,-
lsveç kuronu 30,-
Altın 1059,-
Banknot 254,-

Ç EKLE B 

627,-
126,-
113,-
125.-
84,-
22,-

575,-
25,-
66,-
75,-
23,-
28,-
23,-
24,-
14,-
50,-
32,-

1060,-
255,-

Londra 
New-Yor.k 
Paris 
Mil an o 

625,50 626,-
0, 7892 0.7881 

17,6275 17,6125 
14,9992 14.9875 

Briiksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Bqdapeşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

4,6870 4,6833 
87,37 87,30 

3,4516 3,4488 
63,9488 63,8975 

1.4375 1,4365 
22,6410 22,6230 

4,2062 4,1875 
13,7090 13,6980 
1,97 1,9684 
4,1662 4,1630 
3,9810 3,9775 

107 ,5940 107 .5075 
34.3725 34.3450 ' 
2,7464 2,7443 

24,7125 24,7325 
3,10 3,0982 

--~~~--~~----' Bugün Umanrmmdan gidecek va- Tiftik 28 Ton 

purlar: =Y=ap=a=k==================5=T=o=n========================~ 
Saat: 12 Tan Karadenlze, 9,SO U. 

ğur tmılte, 8,SO Bartm Mudanyaya, 
9 Tayyar lmroza. 000.Li 

""ll.lla. b , eme .. kuvvetler de.. EbA Müslim, birden bire yolunu 
"et ,,. u emniyeti, bugUn iki kuv- değiştirmişti. Doğruca (Finin) ia-
~Yor. Bunun biri, (Halife mindeki köye gitmi\'·· (İsa bin A-

iki Bacan aktan Biri 
lliıı ~ ol~ lmam ~azretleri - yen) ismindeki (Nakib) in evine 
~Ç •• Q b. diğerine gehnce .. o da inmişti. 
~et ana, hudutsuz bir sala - İsa; Süleyman Kesirin dostlann 
~ k ~riYor .. İşlerine engel olan- dan olup, çok hararetli bi~ ehlibeyt 
2kle.tenea~ diyor .. Ben de, hiç dUşUn- taraftan idi. Eba MUslımin ilk 
~ l'u e&eceğim .. Tek bir başın geldiği zaman, 0 da _ Süleyman gi 
lıtıYlllt \>arlanması bile, bazan çok bi _ muhalefet etmek istemiş ise 
«et. ınuva.tfakıyetler temin e- :-ı... Ebl de sonra fikrini değiştiı .. ...., .. 
' t.e k MUslimin tekliflerinin mak{il sebep 

lltıı ?. • esmekle mi başlıyacak - lere istinat ettiğine kanaat getir -
'ita . . 
~a Yır.. lşe, herkesi vazife m~~.· şimdi birden bire EbA Müs • 
~ davet etmekle başlıyaca- hUr 

·· Şi di llmi karşısında görllr görmez; rn · birçok mektuplar 
~ c~· bunlan Şit köylerin. metle eğilmiş : ... u~ 
~ ,,aki ) - (İmam namına) gönde•U&f!i•-

da.ıtt be p (1) lere. Merv civa- niz emirnameyi dUn aldım. Canla, 
~ l>araı Ylere göndereceğim. BU- başla emrinize amadeyim. 

&nnın ve sil8.h tutar a.-
CM.ı.·~ nı ilk ~ft ed Demişti. 
~ ~l'ltılı ' 49arette, tayin e- Artık vazl.f eslnln, azamet ve e-
' \>e Yhere g6nderilmesi için (l hemmiyetl ile mUtenaaip }?lr 
~.... alife namına) emir vere-
"'~'"· Va b ta.vır takman (Ebl Müslim); 
'""llbı. b y, u emre muhalefet - lmam Hazretleri namına t~ 
tbl al!ne... h 

l~ Ok lltıaum. bu sözleri s<syler • tekkür ederim... Bu sldJkane a.-
~lda.r korkunç ve okadar a- reketinizle, hem (lll resül) e biz. 
~etıb btr tavır almıştı ki; Halit, met etmif .. Hem de, yurt ve mille-
~ltlıı : dehşet içinde kal1!11'tI. tinizin iatikllllne gayret göırterm1' 
~°?'tn Cudunda, soğuk bir el do oluyorsunuz. Tabiidir ki, bunlarm 
ıı~' şı u, gibi titrerken: mUklfatmı pek yakında görecekal-
~. s:di aklım kesti, Ebl Müs- niz. 
~a.It • her teşebbUsünde mu .. Diye cevap vermfftl. 
tıııı;ı.-_0lacak bir kabiliyette yara Ebl Müslim, bot vakit geçirmek 

bi;';ı:n. • ıstememifti. Derhal, hümmalı bir 
rrınıtdandı . faallyete geçmişti. Her ,eyden ev-

4 1 • vel, (aefideç) köyünde ikamet e -
, ll-. S Qft yatağı den (SUleyman Keeire) kısa bir 

2't1tece)t ~l.lılar; mütemadiyen Bl1 mektup göndermişti. Bu mektu· 
't ~ ~enzıııerde, yalnız iki aa- bun meali de, fUDdan lbarettJr 
-.......:::_(l"'ha att M edilı1.:.ec-e~ı."'k. - Kafileden (Aziz pederim. 
(l) ~ tma.m Hazretleri namına R"Ön-

(~a,_.P) •-- kııyı-...:ııe, •·--- - h · al -.ı nıc u ıc.ru IUIBO derdiğim mektubu. şUp esız M1' 
\re lehirlerde halkı t.emsD olacaksınız... Doğruca sizin nezdi

~) ~ ordu sabitlerine nize gelerek elinizi öpmek ve ora-
~ da ise crlrleırıek iJr+P.rdl""· ll'akat 

Böbreklerde kuqı hast&bğıyle 

gut hastalığı ayni anadan babadan 
doğma iki kız kardet gibi oldulda
nndan bu Ud. türıtt hastalığa tutu· 
lanlan - Erazm fllozoftanberl -
blrlblrlerlle bacanak gibi sa.yanar. 
Bugün size böbrelderlnde kmn san 
cısı ~en bacanağı takdim edece
ğim. Ot.ekine de elbet bir gün 8Il'a 
gelir. 

Bu hastayı belki tanınımz: He
men dalma belinde derinden gelen 
ağrıh bir abrfıktan şiki.yet eder. 
Hiç hop gltmlyen bu duygu ytlriL 
dtlğti vakit, otomobile bindiği va
kit, hele bir yerden atlarsa a.rtar. 
A1'8da sırada ldranndan da kan 
gelir. 

Fakat böbreklerdeki kum ta.ne.. 
leri bUyUyttp tıe tat haline gelince, 
UZUnca bir yoldan sonra yahut ti· 
mendtlferde veya otomobUde a -
:ınmca bir yolculuk esnasoıda, dai
mi olan o •brlık birdenbire tlddet
ll sancı ~ aıır. İnsan yere ya
tar, kıvramr, benzi saranr, soğuk 
llOğuk ter döker. Bazılarına titre
me ve kay da gelir. 

Böyte yorgunluktan, lıarebtt8l 
mey .lana çıkan tlddetll böbrek un
cıama karJı yine harekete devam 
etrnenJıı hiç faydası yoı&ur, bOlkls 
daha ziyade zarar verir. Onun için 
ilk Y&Prlacak ıteY istirahat etmek
tir· Bu kadarla da mcı keül!llRL 
Sancoun tutttuğu yerde banyo var. 
1a hemen il*, S8 derecede, banyo 
ya KlmıeUclir. Bekim çabuk yetl
tlr de bir morfin ıınnpaı yapar
• sancı hemen kesilir. 

Asıl tedavi o tlddetll sancı gel -
meden önce, onun önünü ahnak için 
yapdır. Bu da bqbca yemeklerde 
oer1mle olur. AnC!a)(. bu lıaaWı • 

ğm perhbmi buJnıak ta kolay d~ 
ğUd1r. ÇilnkU böbreklerdeki kum 
veya taş Uç ttirltidtir. Ya asit ürik
t.en, ya asit aksallJden, ya asit fos
forikten topl&ılll'. yalnız idrar talı. 
lUlyle bunlardan hangisi olduğu 
kat'i aurett.e anlqıJamaz. Zat.en bir 
çok defa Uçtt bir araya gelir. 

Onun iç.in perhlz Dk Od tlhttl 
asitten korunma.kıa olur. 'Uçlill
etl ttirlilsünde böbrek lltlhabL 
nm daha bttyUk t.eslrl olduğundan 
uitln ehemmiyeti az olur~ 

Bir kere ne yemek oluna olsun 
u yemek~. Çtlnktt böbrekler 
de kum aancısma tutuianıann hep
si çıok yiyenlerdir. 

Koyun eti, taVUk eti, hattA sığır 
eti yenilebilir. Fakat pek u olmak 
&&rt;Ue, meseli., yabuz öğle yem~ 
llnde ytis gram kuzu eti, dana eti, 
av eti. paça, ciğer, beyin, böbrek 
mraıhdır. Et •oyuna çorba da 
öyle. 

Tatlı 1111 balılmm tazest balmı. 
ımyan yerlerde balıktan vazgeç
mek zaruridir. 

Yommtaya, sttte, sttt.ıtt yemekle 
re, beyaz peynire bın vardır. 

Patataln, pll&vm, makarnanm 
zaran olmaz. Domat.ee te ZILIVlllL 
dır. Fakat lspanak. tue fasulye, 
pattrean, kuzu kulağı, böbrek kum
lı&mu a.rttmr diye töhret bulm111-
lardır. 

Meyvelere gellnee, hemen hep.I 
tavsiye edlllr. Bele çilekle, limon 
mahsus ~diye t;anmmIJlardır. 

r gönde on. yirmi limon yiyeblllr
slnlz). 'Uzttm de umanmda fayda
hdır. Elmaya da izin vardır. Yal
ruz hlyarla, erik ve armut doku
nur. Su, yemek arasoıda ve ye. 
ınekUm IODra bol bol ldlehllr. 

Ruim No. Z4 
Bu rnim fU on türküden hangi.ine aittir? 

a - Anne ben ~yım manı1 
isterim 

Baftanm sonuna düğün Is.. 
t.erlm 

"1 - Bana nolduda ben bilemem 
E8ki hallml hiç göremem. 

11 - Sigaramın dwnam 
Yoktur ylrln imam 

ıs - Çayırda buldum seni 
Ell~re vermem seni 

18 - Entarisi ala benziyor 
Şeftalisi bala benziyor 

21 - Emlnem hopla da gel 
Şalvann t.opla da gel 

aı - Kaynana kayna 
Kalk geUn oyna 

S6 - Oftan yayb kız yayb 
Ben dayanamam gayri 

41 - Sabah olsun alı alıvereyim 
SabahM"ak dayuamun Os

man Ap 

49 - Yerde buldum bir elma 
Elmab yir kirazlı yir 

DlKKAT: 
Bu müsabakanın eksik kuponlarım 

§imdiden tedarik etmeyi unutmayın. 
Çtlnkö eksik kuponlu hal mektu~ 
lan makbul değildir. 

iaahar Müsabakası 
KUPONU:24 
Bu kuponlar1 kesip 

A~klavımz 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Bir Haftalık 
Tarih 

Son Müzakere Pek 
Yakında Başhyor 

Dün Yapılan' 

İhtifal Çok 
Candan Oldu 

Dün, ölüme, ate9e, kana ıeve seve atılan aziz 
hava fehitlerinin kahramanlığım a.nma günüy
dü. Günlerce, aylarca vatanı bindikleri çelik 
kartallarla dütman tayyarelerinin taarruzun· 
dan koruyan büyük ölüleri, memleketin bütün 
köşelerindeki yurtta.tlar saygıyla andılar. 

Bu münasebetle dün, yurdun her tarafında 
anma ihtifalleri yapıldı. lstanbuldaki merasimi 

Aftiğıda okuyacaksınız: 
Tayyare ihtüali, saat 14 te Fatih parkında yapıldı. 

Merasimde General Osman Tufan, Villyet ve Ha va 

Kurumu erkiinı, zabitler, şehir meclisi azalan, mek
tepliler bulundular. Ihtifale Fatih parklle Beyazıt, 

Maçka, Sellmiye ve Taksimden atılan toplarla başlan. 
dl. Limanda bulunan bütün gemiler düdük çalarak a
ziz ölillerl selamladılar. 

Fakat bundan iki gün sonra Hari- (Başı 1 incide) 
ciye Nazın Kont Ciano'nun nutkun· Ankara, 15 (TAN) - Hariciye Ve 
da büsbütün yumuşak bir lisan kul· kilimiz, Ankaradan ayrılmadan evvel 
lanılmıştır. Italyan Hariciye·Nazın Mısır elçisi, kendisini Mısır htikıime

. Avruparun iki bloka ayrılmasını is- ti namına bu kış Mısıra davet etmiş
temediğini, Almanya ve İtalya için :: B. Aras, bu davete icabet edecek
hakça müsavat aradığını, !ngiltere 
ile centilmen anlaşmasmm yardı· BU AYIN SONUNA DOGRU .• 
mile hazırlanan vaziyetin gerildiğini, Ankara, 15 (Tan muhabirinden)-
fakat lngilterenin silihlanmasının Cenevrede eksperler komitesinin ha. 
buna sebep olmadığını, Fransa ile zırladığı statüko projesinin Milletler 
münasebetlerin de elbette yoluna gi· Cemiyetinin 24 mayıs toplantısında 
receğini söylen_ıi~tir. . konuşulacağı tahakkuk etmiş gibi • 

İtalyan Harıcıye Nazırı Milletler dir. Hariciye Vekilimiz B. Aras ta 
Cemiyetine karşı olan duygulannı toplantıda hükQmetimiz adına hazır 
"alakasızlık" diye ifade etmiştir. Fa· bulunacak ve muallakta olan bazı me 
kat bu alakasızlık nikahının arkasın- seleler hakkında bizzat izahat vere. 
da derin endişeler bulunduğuna. hük· cektir. StatUkonun tasdikinden son • 
metmek caizdir. ra yeni hUkUmlerin hangi tarihten 

Milletler Cemiyetinin bu toplantı- sonra mer'i olacağı meselesi kal • 
smda Italyan Imparatorluğu tanm· maktadır. Bu husustaki kararm da 
mazsa ne olacak ?ltalya. dilnyanm ka· Milletler Cemiyetinin önümüzdeki 
nunu haricinde kalmış bir memleket toplantısında verilmesi bekleniyor. 
sifatile ne gibi bir tavır takınacak? Umumi kanaat, Ha tayın bir haziran-

/ talya ve Almanya dan fübaren yeni rejimle idare oluna 
• talya böyle bir vaziyette yal· cağı merkezindedir. 
1 ruz kalmamak, arkasında ge· HATAYA AiT SON HABERLER 

Merasimi açan deniz komutanı, ya§IYan ölülerimi
zin hatıralannı taziz için orada bulunanları l dakika 
eük\ita davet etti. Bu anda resmt, hususi bütün mil· 
esse,,eler bayraklarmı yarıya indirdiler. Dünkii mercuimd en bir intıba 

nlıs bir taraftar alemi bulunduğu 
fikrini hasıl etmek için elden geleni 
yapıyor. Berlin - Roma mihveri üze
rinde bUyUk bir faaliyet var. Yalnız
lık korkusu ltalyayı çok sarsmıştır. 
Giornale d'Italia soruyor: "lngiltere 
bizi Alma.nyadan ayırmak için bir 
§eyler hazırlıyor. Acaba nedir! .. " 

Ankara, 15 (Tan muhabirinden) -
Buraya gelen malıimata göre, bazı 

Suriye gazeteleri statükonun kat'lleş
mek Uzere bulunduğu ou günlerde 
komşuluğa ve dostluğa uygun olmı -
yan bazı neşriyatta bulunmaktadır
lar. 

NUTUKLAR 
Bundan sonra hava şehitleri abide ' 

sine İstanbul Komutanlığı, hava eU
baylan, hava kurumu, Halk Partisi, 
şehir ve bankalar nft.mma birçok çe
lenkler konuldu. Müteakiben hava za. 
bitleriınlzden yüzbaşı B. Kemal, heye 
canlı bir nutuk söyledi ve ezcümle de
diki: 

"-Yurdun ölU şehitleri, bugün 
gönUllerlmiz yaslı olarak şu şeref ta
ı;ıının etrafında toplandık. Yokluğunu 
ıun a.cısile müteessiriz. 

Türkün korkunç şartlar altında 
canlarını: veren çocuklarına karşı gös 
terdiği sevginin bud tlq,n geniştir ... ,, 

TORK KUŞU lÇ!N SÖYLEV 
B. Kemalden sonr.a Türk Jrnşu idw-

re heyetinden "Tan" tahrir ailesinden 
B. Rüştü ktirstiye geldi. Türk havala 
nnm bütünlüğünü korumak yolunda 
ölenleri sayglle andı ve şunlan söy • 
ledi: ' 

. . 

Türkün bayrağını göklerin üstüne 
~ıkardıktan sonra toprağın altına gi 
rerek kadar tevazu gösteren Ha 
t•a kahramanları! .. Ebedi istirahat • 
gfı.hlarrnızda rahat uyuyun.,, 

ŞEH1RADINA 

BiltUn bu gayretlere re.ğınen Ber
lln • Roma mihveri gittikçe menfi bir 
his veriyor. Dilnyaytı. meydan oku· 
mak, her şeyi göze alıp yürlimek ihti· 
malinden çok ziyade yakın mUznkere
lerde çok şey koparmak arzusunun 

Müteakiben şehir meclisinden B. zihinlere hakim olduğu hissediliyor. 
Cemalettin Fazlı Üniversiteden B. Ba İtalya, İspanyada başladığı mace-
hadır da birer nutuk söylediler. ralara büsbütUn kendini kaptırırsa, 

Hitabelerden sonra muzika matem Almanya her ihtimalde arkasından 
havası çaldı. Bir manga asker, üç de
fa havaya ateş etti. Merasime iştirak 
eden askeri kıta ve me!itepler, bir 
resmigeçit yaptılar. 

A1''KARADA 

Ankara, 15 (Tan muhabirinden)-

yürüyecek mi? Buna İtalyanlar da 
c;ok emin değildir. Dünya yüzUnde 
menfaatleri ciddi surette zıd iki mem· 
leket varsa buiilarm Almanya ile !tal· 
ya olduğunu unutmamak 18.zımdır. A· 
radaki bütün bağlılık, iki memleketin 
kanun ve nizam harici olan vaz.iyet

Hava. ihtifali, bugün Ankarada U • lerinde mukadderatlarmm muvakkat 
surette birleşmesinden ileri geliyor. lus meydanında yapıldı. Merasime 

vekiller, mebuslar, ıUbaylo.r, kurum 
ve mekteplerle esnaf mümessilleri ve 
halk iştirak etti. İhtifal 11 de atılan 

bir topla başladı. Bayraklar yarıya 

indi. Nutuklar söylendi. Muzika ma 

imparatorluk Konleranıı 

L ondra taç giyme töreni ve· 

"-Mukaddes memleket! .. Senin l· 
çin Fethi ile Sadık'ı Mısır yolunda. 
tsmail Hakkıyı, Nuriyi ayni yolda, 
Fazılı Izmlrde Cemali Afyon göklerin 
de, Eribeyi Ankara havalıırında top
rağa verdik. 

.. .. tem havasını çaldı. Vatanın aziz ha-
Yu.zbap Kemal Çolakoglu ordu va şehitlerinin ka'birlerine çelenkler 

silesile mUhim temaslar ol
muştur. Lon.dra Imparatorluk Kon
feransından da çok mUhim kararlar 
bekleniyor. Konferans, 
Ottava a n 1 a ş m a B I n ı orta.
dan kaldırırsa ve lngiltere, ticaret 
engellerini yıkmak için Amerikanın 
uzatt:Iğı eli, dostça sıkmak ve Ame
rika ile beraber yilrUmek imkanına 
kavuşabilirse, dünya yüzünde yeni bir 
çığır açılabilece~tir. Ticaret en es~i 
zamanlardanben nıilletlerl birleştı· 

a.dına nutuk verirken konuldu. 

İ. Snowden 
Vefat Etti 

Londradaki 
Ecnebi 

1 

Londra, 15 (TAN) - Eski MP-liye D . 1 1 
Nazın Lord Snowden kalb sekesin· 1 p o mat ar 
den vefat etti. Kendisi 72 ya.şmda bu. 
lunuyordu. D •• • • 

(TAN - Loord Snowden lngtıtere- Q n u yor 
de işçi harekettnbı başlıca liderlerin- (Ba§I ı incide) 

Türk· Yunan 
Kaçakçıhk 
Anlaşması ren, kinleı:1· düş~an~ıkları unutturan 

amil sıfatile vazıfesıni normal su· 
Ankara, 15 (Tan muhabirinden) - tt görıniye başlayacaktır. 

Bu arada 8 mayıs tarihli Elliva ga
zetesi, ''lskenderun dar sahadan çıka
rak geniş ve düvell bir sahaya girdi,, 
başlıklı gülünç bir yazı neşretmiştir. 

Yazıda, Sancak davasının geçirdiği 
siyasi safhalar tamamen sübjektif ve 
hakikatle taban tabana zıd bir nazar
la mUtalea edildikten sonra bu dava· 
da İngiltere ve Rusyanın TUrk istek
lerine muhalif bulunduklan kaydedi· 
terek şunlar yazılıdı:r: 
"- İskenderun Sancağındaki TUrk 

kardeşlerimize de anlatmak isteriz ki, 

zannedildiği gibi, Türkiye bükfunetl 
bu mese1eyt kendllenntıı kara gözle-

rinin hatırı için değil, ancak Roma 
ve Berlinin emirlerine itaat etmiş ol

mak için emir almı§tır. Fakat yakm 
da galebenin kimde olduğunu görece· 
ğiz.,, 

Bundan sonra, gazete, tesbit edil -

nıiş olan Sancak devlet teşkilatını be

ğenmemekte ve böyle bir teşkilatı 

Sancağın kaldıramıyacağmı iddia et

mektedir. Yazının her cümlesi, yazı· 
cınm kin dolu düşUncelerlnl göster
mektedir. Yazı, burada olduğu kadar 
Sancakta da nefretle kar§ılanmıştır. 

KALPAZANLAR 
Ankara, 15 (Tan Muhabirlnden)

Suriyenin muhtelif yerlerinde birta. 
kım kalpazan şebekeleri kurulduğu 
ve bunlarm kalp Suriye, Lübnan ve 
Türk parası basarak sUrmek istedik
leri hakkındaki haber, tahakkuk et-
miştir. 

Suriyeden gelen haberlere göre, po. 
lis, bUyük bir şebekeyi meydana çı
karmı§tır. Şebeke reisi olan Mihran 
adlı bir Ermeni yakalanmıştır. Ayrıca 
Beyrutta da kalp para imaline yan
yan bir makine bulunmuştur. 

dendi. Kendi kendisini yetl§tlren Lord 
1906 da meb'us seçllmlş ve ıneb'usJuk 
hayatı azar nmr f dalarla 1031 yı. 
lııın kadar sünnUş, onra Lordluk pa~ 
ye ini nlmı~trr. l\la.llye Nazın iken Al 
man borçlan m elcsintn müzakere. 

DUn toplanan Imparatorluk konfe· 
ransında Avustralya Ba.şmurahhaSI 
Lyons, Büyük Okyanus devletleri a
rasında. ademi tecavüz paktları im • 
zasına dair beyanatta bulunmll§ ve 
bu beyanat gazeteler tarafından tef· 
sirata yol açmıştır. Morning Post'a 
göre bu tasavvur İngiltere Ittihadmın 
dünya üzerindeki nüfuzunu kat kat 
artırır. Daiy Herald lse, bu tasavvu· 

Türkiye ile Yunanistan arasında bu re ~sanın bazan midesi bozuk olur 
sene başın~. imzalanan kaçakçılığın da gözü kara:ı:• başı döner, şiddetli 
men ve takibı hakkındaki mukavele- b. sinirlilik ıçınde ne yaptığını bil· 
name, kamutayın tasdikinden çıkmış ır ,A.caba cihan iktuıadi hayatında 
tnı. Mukavele htikUmlerine göre, iki mezi bir iş beraberliği çığın a~ılacak 
devletten berbiri, suç~utann milliyeti ~~:rsa bu sayede mide düzelecek mi? 
ne olursa olsun, kendı topraklarından Gö ıer ortalığı karanlık görmekten 
~iğe: taraf aleyhinde kaçakçılık fa.a.. k;uıa.cak nu? lkilikler, kUskünlük
lıyetınde bulunacak olanların hare- 1 zıddiyetler ortadan kalkacak mı? 
ketlerine kar§ı lüzumlu tedbirleri al- erı\vrupada ikilik hastalığı çok ilcr· 
mayı taahhüt etmektedirler. ıenıiş oımak1a beraber şifanın her Merkez Bankası idare 

halde bu yoldan geleceğini beklemek 
inde hayli ert blr rol oynrunıştı. İki 

o.yağı sakat olduğu için koltuk değ

neği Ue gezerdi.) 

Türkiye - İtalya 
(Başı 1 incide) 

memleket arasında mütekabil emni
~et hisleri yeniden teessüs etmiştir. 

Muallak meseleler yakında halledile
cektir.,, 

Italyanm İngiltere Ue milnasebet
leri hakkında son gelen haberlerle M. 
Mussolininin dün söylediği yeni bir 
nutkun esas hatları bugün üçUncü 
sayfadadır. 

Fransa, Romanya 
ve Çekoslovakya 

Paris, 15 (TAN) - Fransız Hava 
Nazın P. Cot, birkaç giln sonra Bilk· 
reşe giderek Romanya hava kuvvet-
lerine Fransız malzemesi verilmesi i
ıini görlişecektir. Nazır bundan son· 
ra Prağa uğra.yacah-tır. 

Hava Kurumu Merkez 
Heyeti Toplandı 

ru, Imparatorluk konferansının çer· Ankara, 15 (Tan muhabirinden)-
çevesi haricinde görüyor. Türk Hava Kurumu merkez umumt 

TAÇLANMA GUNUNDE · heyeti, bugUn toplandı. Merkez idare 
Londra, 15 (A.A.) - Taç giyme heyetinin altı aylık raporunca tensip 

merasimi esnasın'da alay Regent ve bilanço ile 937 bütçesini tasdik et 
Street'ten geçerken vukubulan ve bir ti. Rapora göre, bu sene Türk Kuşu 
kişinin ölümü ile neticelenen arbede· şubelerine 25 şi kız, 483 li erkek ol • 
ye iştirak etmekle zan altmn. alman ma.k üzere 508 genç girmiştir. 10 rnek 
sekiz kişi bugUn Bownstreet mahke- tep tayyaresi alınmış, 65 planör ıa -
mcsine sevkedileceklerdir. marlanmıştır. 

Londra Görütmeleri ve Cenevre •-====..riiiiisiiln~~.lin~ullia:_l:i•_i:iii~ _iiaililsiiniıllullilniiiilai1i"WiiW,..i;"" .. 
Londra, 15 (A.A.) - Da.ily Teleg

raph gazetesinin slyast muhabiri, 
Londrada yabancı mUmesslllerln mev 
cudiyeti vesilesile yapılan siyast gö -
rü§Inelerin bUyük bir kısmının Millet
ler Cemiyetinin önümüzdeki içtimnına 
taall\ik ettiğini bildirmektedir. 

Dış Bakanı Eden bir çok yabancı 
siyasi şahsiyetlerle ve bu arada TUr· 
kiye Başvekili lsmet lnönU ile görliş.
mUştür. Diğer taraftan, Orta A vru 
pa devletlerinin mUmessilleri oldukça 
btiyUk bir faaliyet göstermişlerdir. 

TAN 
ABONE BEDEIJ 

Tilrklye Be.nebi --
'400 Kr1- 1 Sene 2800 Kr1o 
750 • 8 AJ 1500 • 
400 " s ,, 800 • 
150 ., 1 Ay 300 • 
Milletlerarası Posta lttihadma 

dahil o\mtyaD memleketler için 
30 • 16 • g • S,5 !!radır. 

caizdir. 
lıpanya İfİ · 

B ununla beraber ortada hal! Is-
panya gibi bUyUk bir engel 

var. Burada küçUk ölçüde bir cihan 
harbi devam ediyor. !ngiltere bu hu
sumet ft.lemine kar§l bitaraf kalmak 
isterken, kendini ister istemez tama
mile kaptırmıştır. Bask açık §ehirle
rinin bômbardıtnan edilmesi, lngiliz· 
Iik a.ıemini çıldırtmı§tır. Ortada hi
mayesiz, silahsız sivillerin sırf as kert 
bir maksat olmadan öldürülmesi gibi 
ınsanca bir mesele var. Burulan baş
ka gelecek biı" harpte nelere maruz 
kalınabileceğini canlı misaller yardı· 
nıı ile görüyoruz. Henüz gaz kullanıl
nıadı. Fakat tnüdaf aasız bir §ehri 
bombalamak, sokağa düşen halk küt. 
lelerini makinc.li tüfek ateşine tut· 
rna.k, yarmki harp hakkında., her ha
kiki insanı ktr:dınnıya. ve çıldırtmıya 
k!fi bir manzaradır. 

Ingili~ Hönter torpito muhribinin 
bir torpı~ yemesi de Ispanya etrafın· 
daki va.zıyetl bir kat daha karanlık 
ve fena bir vadiye sevketmlştir. 

Meclisini Seçecek 

Murahhaslar 
Cümhuriyet Merkez Bankasmm ye

ni idare meclisini seçmek Uzere her 
vilayetten ikişer murahhasın seçllnıe. 
si ve bunlarm Ankarada toplanıp ye
ni idare heyetini ayırmalan lazım gel
mektedir. VilA.yet vali muavini
nin başkanlığında belediye adına 

dalmt encümenden Fuat Fazlı, Ziraat 
Odası adına. L\itfi Arif ve Mazhardan 
mürekkep bir komiayon toplanmıı -
tır. 

Komisyon, vlllyetimiz adına lstan· 
bul Saylavı Ziyaettin ile Ziraat U
mum Müdürlüğünde Fen Mü;,avirl 
Hikmet'i murahhas olarak ııeçmiotir. 

Avrupa ufıfunun hele Ispanya kö
şesinde kara bulutlar hiç 1Uphesiz ek· 
sik değil. .. Bununla. beraber umumt 
vaziyette yakın bir zamanda iyilik 
beklenebileceğini ümit ettiren ıebeır 
ler de yok sayılamaz. 

Ahmet Emin YALMAN 

İnönünde 
Büyük .Mera
sim Yapıldı 
BozöyUk, (TAN) - 9 ınayıııtaı 

İnönü şehitler abidesinin önUnde b~· 
yük mera.sim yapılarak şehiUerirıU
zin ruhu taziz edilmiştir. 

Merasime Bozöyük halkından bat' 
ka. Afyon, Kütahya, Bursa, Eskişe• 
bir. Bilecik ve Pazarcıktan gelen ~~ 
yetler, bu arada Eskişehir val1 

Kadri Üçok, Bilecik valisi Ali a,ııB
Oska.y, Eskişehir kol ordu erkdnı bsı' 
biye reisi Hasan ve erkinı: harp bin
başısı Bozkurt da iştirak etınişlef" 
dir. 

Kol ordu bandosunun cy.ldığı is
tiklal marşiyle merasime başlanır 
mrş, Bu esnada Eskişeirden geleli 
Uç tayyare abidenin üzerinde gayet 
alçaktan Uç defa uçarak şehitıerıınt
zi selA.mlamıştır. 

Abideye birçok çelenkler konnıllf
tur. 

Binbaşı Bozkurt, !nönUnde geçen 
lstiklll harbi harekA.t1m anlatnııştu'• 
Bundan sonra Eskişehir C. H. par 
tisi katibi Hikmet, stajiyer Mehmet. 
Kütahya matbaası mlidürü HüSilU, 
Bilecik muallimlerinden Yakup .;f 
İbrahim söz almışlardır. 

Bozöyük birinci okul talcbesinde~ 
Mehmet Yıldıranın nutku herke51 

heyecanlandırmıştır. Bozöytik nıaıY 
rif memuru Hulusi Timurun sözle -
riyle mera.sime nihayet verilmİff 
Bando matem havası çalarken kut" 
banlar kesilmiştir. 

Bundan sonra BozöyUklUler mis&
firlerlni yakındaki Akpınar köyüne 
götUrmUşlerdir. Öğle yemeği ora.dl 
yenilmiştir. 

Londra Grevi 
Devam Ediyor 

Londra, 15 (A.A.) - Londra ot~ 
büs işçileri dün büyük bir ekseriyet~• 
greve devam edilmesine karar vernıil 
lerdir. 

Bir Eroinci Tutuldu 
Evvelki gece geç vakit Kurtulu~• 

bir arsa içinde gizli eroin satan bit 
adam yakalanmıştır. İsmi SUleytn~ 
dır. Gemicidir. Şimdiye kadar bu yil• 
den birçok sabıkası vardır. üzerinde 

. n• 55 gram eroin çıkmıştır. Eroinlerı 
reden tedarik ettiği araştırılıyor. ..;t 

İktisat Vekili Celal Bayar. dün °~ 
le trenile Anka.radan lstanbula gel • 
miştir .. 

Resim Sergisine Reıiın 
Gönderecek Ressamlar 

Müstakil ressam ve heykcıtra!Jlaf 
birliğinden: 

Ankarada açılacak olan resim s.er~ 
sinde eser teşhir etmek istiyen bırlı 1 
azalarımızın nihayet 22 mayıs 193 
tarihine kadar eserlerini birlik Iller• 
kezine getirmeleri. 

• "D Grupundan: 
'' tn" Haziranın beıtinde Ankarada açı 

cak olan resim sergisine gidecek ese~ 
lerin 22 mayıs 937 tarihine kadar b~" 
Frlanmıı bulunmaları. 

r Askerlik işleri __ ı 
Emekli Yedek SubaY" 

ların Yoklaması 
Beşiktaş Askerlik ıubesinde~: e' 
937 yılı haziranın birinci gUnilıı~ıı· 

son gUnUne kadar emekli ve yedek • 
bay yoklaması yapılacağından ls~ 
bul dahilinde bulunanların btzzat, 11.,.. 

. U ~o~ riçte bulunanların da mektup e ~ 
lamalarmı yaptırmaları illin olu~ 

Yurttaş 
Yarını dUşUnenin en hakild ve 
kuvvetli dostu bankadaki ta· 
3arruf hesabıdır. 

Yurtta.o bu hesabı lhma.l et--
ıne. 

tnueal Ekonoıni 
, ve 

'Artmna kurumu 



=== l6 . ~ - 937 - ====================== 1! AN ========================================================= 11 

-

1500 
Sayfa 
1000 
Resim 
Renkli 
tablolar 

En yeni 
bilgi er 

~ ... 

~Iere:katran Hakkı Ekrem 
YALOVA KAPLICALARI 

Otel 
Mayıs Ayında 

cretlerinden Çok Tenzilat Yapılmıfbr. 
Bir kişi için İki kişi için 

l3Jr 
l'e gıınde ka.ıı 
lt llıekleliJ vaıtı Öğle, Akşam, 

al-ıs .A. e oteı Ucreuerı. 

Kuruş Kuruş 

265 480 

~ 
1"e l'abut n:;;.Şterilere bir kolaylık olmak üzere Yalovada bir gUn bir ~ece 
~ de \'arcıı: gtln bir gece kalmak isteyenler için tenzilatlı komple bilet • 
~Ur • otobuBunıar köprU gişesinde satılmaktadır. (Bu bileUer Ucretinde 

" Yıs aYt 
8 

- Banyo - yemek ve otel dahildir.) 
\' a.pllt kaı~a her hafta Cumartesi günleri saat 13,30 da Yalovaya bir 
~aııı va~aktadır. Ayrıca 15 Mayıstan itibaren de Yalova,-. sabah 
~lan ilave olunmuştur. (2788) 

lt ·~bili ~f'l1nA İLA1'"1 Almanca - Tilrkçe -
._anı~nın.. sç kaytanıarm çekme ma 
~ruh -ının ·r 

HiÇ BiR iDDiA 
Aslmda kıymetsiz olana 
!azla bir şey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
İfrat ve milbalaganm ifa. 
desi değildir. Terkibi bir fen 
harikası gibi velveleli bir 

tarzda ortaya atılan güzel· 
lik müstahzarlarını da ken. 
disine karşı hiç bir zaman 

rakip olarak tanımamıştır. 

h atı h sı ındirleri için tazyik 

ti aıt'f'an l9~kkında istihsal olunan 6 Adnan Halet Ta.şpmar '-YA L N 1 z~ 
trı l'a beratı b gUnıu ve 156S sayılı ih- Almanca - Tilrkçe tercilme işleri- 1 . 1 
ta a\ Uıere u defa mevkii fiile kon- le me§gul olanlar ve teknik kitap o 8 A K E R 

Teknik Lügat 

l r ~d.iıece~~here devrUferağ veya i- kuyanlar için faydalı bir eserdir. Tev- • 
alada, lkt~tnden talip olanların Ga- zi yerleri: İstanbul Kanaat ve İkbal 
tl~e lllllra Bat hanında Robert Fer- Kitabevleri, Beyo~lu Haşct Kitabevi 
.~ caatıa.rı illln olunur. ı · 
!'iP"\) Istanbul üçUncü icra memur ugun-

a tı 1 ık ryf · k dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
latanb u em mel ev mukarrer emvali ziraiye 18, 5, 937 sa-

döl't Od UlUn havadar yerinde lı günü saat ıo dan 11 e kadar Gala-
Ça hel': nıutbak çatı arası tara tada Beyazıt mahallesinde Yenişe -
~tiltenı eseye elverlşli ve zevkli hirli sokağında 18 No. 1ı dükkanda i-
~~ Af:~ evdir. Fatihte Kum- kinci açık arttırma suretile satılaca-

Uraca.at. ıtte 40 numaralı eve ğmdan taliplerin ınezldir gUn ve sa-

' atte mahallinde buluna-cak memuruna 
~~~---•-ıl mtiracaatleri ilan olunur. (32694) 

Kadıköy birinci sulh hukuk hakim

Mağazalan 
Hali hazırda 

PARDESO 

RAGLAN 

TRENÇKOT 

REVERSIBLE'in 
En mUntehap çeşitlerini 
l:ler . yerden ucuz fiat 

ve müsait şartlarla 

TAKDiM EDEBiLiR &fut:~~ 
liğinden: 
KadıköyUnde Pazar yolunda uncu Çeşitler tükenmeden evvel ı 

iken elye'\ml Bağdatta bulunan ve i- istediğinizi intiha.b ediniz. 
kametgahı meçhul olan Agya Hudu~- , 

yana: Kadıköyünde Bostancıda Ba?.- KAYIP-Emniyet sandı~ ~ 
d dd · d 450 N da fırıncı Su- • 6.n 
at ca esın e 0

· • dıgım 85331 numaralı tevdiat cUıda· 
leyman tarafından Abd~l~fur ıle 1~

0 nımı kaybettim Yenisini aıaca~mı .. 
Ço Ka ··.z v aleyhınızde açı an d hU • a 

rago e "z on Ji. an kmU yoktur. Bakırköy emrazı 
4200 çuvaldan işlenmiş fki yü akliye hastanesi çamaoırcı Mehmet 

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

tirilerek çık~rllan Yeni Çocuk Asiklopedlsl Profesör Faik Sabri 

Salih Murat ve M. Zekeriya tarafından dilimize çevrilmiıtlr. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisinin hususiyeti en son bilıileri en ıade liaanla ve fazla resimle 
anlatmaktır. Her çocuk bu eaerde aradığı bütün malumatı bulabilir. 

Yeni Çocuk Ansiklopediıi Maarif Vekaletinin müfredat proaramına ıöre yazılmıttır. Her öi
retmen kendi derıi için muhtaç oldufu resim, bilai, eliti veaaireyi Yeni Çocuk Anıiklopediıinde 
bulabil'.T. Yeni Çocuk Ansiklopediıi yalnız talebe ve öğretmenler için delil herkeı için. en veni 
ınaJQmatı bir roman gibi okuyup öirenmek isti yenler için de çok fay dalı bir eıerdir. 

YENi ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Yeni Çocuk Ansiklopedisi 10 günde bir 48 •ı Bütün eser 30 cüz, yani 1500 aayfadır. iki 

Myfalık cüzler halinde çıkmaktadır. Her ayın ciltte bitecoktir. Bu suretle Yeni Çocuk Ans:k-
Birinci, 10 ~ncu. 20 inci günleri birer cüz net- lopediai 10 ay içinde tamamlanmıt olacaktır. 
redilmektedır. ..,. Şimdiye kadar 11 cüzü çıkmıttır. 

48 SAYFA 7,5 KURUŞA 
Yeni Çocuk Ansiklopedisini her eve sokabilmek, her çocuğu bundan faydalandırmak için Türk 

matbuatında ıörülmemit bir fiyatla satılmaktadır. 48 ıayfalık bir cüzü 7,5 kunıta verilmektedir. 
Yalnız bir tartımız vardır. Masrafsız, külfetsiz, zahmetsiz bir tart. O da her gün TAN Gazeteıini 
okumak ve hergün TAN da çıkan kuponları biriktirmektir. Bu kuponlardan on tanesini bayie ve. 
ya idaremize vererek Ansiklopedinin beher cüzilnü 7 ,5 kuruta alabilirsiniz. 

Bundan bajka öğretmen ve talebeye ayrıca kolayllk gösteril
mektedir. Mektep kooperatiflerine fiyatta büyük tenzilat yapıbr. 

TAN EVi Ansiklopedik neşriyatı 

ra alacak davasından dolayı namınıza kızı Zarife. 

gönderilen davetname ikametgih~ - --------------------~--------:---------------------: 
rll""'"'llllllıı'lii;::::~~~~~~~~~~ zm meçhuliyctlnden bahisle geri gön

lllllıııııı.. deriltnl§ ve bittalcp yirmi gUn müd- Eksiltme Temdidi 

Türk Hava Kurumu Genel ~llk ' detle hakkınızda ııtı.nen tebligat icrası 
'terı· QtQda AKBA na karar verilmiş olduğundan muha-
ltı~ ve Yabancı bUtUn kemenlze bakılmak için tayln kılınan 

tele~, mecmualar, 7, 6, 037 patartesi gUnU saat lO da 
kıtapJar Kadıköy birinci sulh hukuk mahke -

ller • meeinde biz.zat veya tarnfınızdıtn ~u-
Chıı kırtulye ve saddak vek6.letne.me ile bir vekil gön-
lrlalıemesi dermek suretile hazır bulunmadığımı 

't • takdirde hasmın talcbile hakkınızda 
fllll ~ AııalkJ gıyap karan ittihaz olunacağı tebliğ 

opectlıt makamına kainı olmak Uzere ilin o-
--......_._ ____ ., lunur. (32695) 

Merkezinden : 
l~önU TUrk Kuşu meydanında yaprlacak ( 49723) lira ke~lfll tesisatın 

eksiltmesine hiç bir istekli iştirak etmediği 1~n mlin&kU& 17 Mayıa 937 
Pazartesi saat on be,e kadar uzatılmIJtir. (2609) 

lstanbul Meb'us intihabı Teftiş Heyetinden: 
Abdülhak Hlmlt Tarhandan açıla~ lııtanbul Meb'usluğu için Cum • 

hurlyet Halk Partisince emekli Tuğ bay ŞUkrU Ali Ogelin namzet gösteı
rildiği ilan olunur. (2784) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMiSYONU iLANLARI 

100 Ton Mutahhar Avrupa Pamu~u 
Tahmin edilen bedeli (55000) Ura olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 

malzeme askeri fabrikalar umum mUdUrlüğü satmalma komisyonunca 
21-5-937 Cuma günil saat 14 te pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname 
2 Ura 75 kuru9 mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (4000) lira ve 2490 numaralı kanu
tıun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkflr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2560) 
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SiNEKLER 

___ , 
Sıtma, tifo ve hastahk getirir, 

yemeklerinizi kirletir. 

Adi gazı boya ile karıştırarak ya'ancı ecnebi 
markah kutulara dolduruyorlar. Ve fıçı'arda 
ve tenekelerde açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA MARKASINA ve 
MÜHÜRÜNE DiKKAT 

Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. tfaşaratı kat'i öldUrUr. Ku
tusu 17,1/ 2, orta 25, bUyUk 45, bir litrelik 65, beş litrelik 300, bUyük 
tenekelerde 900 kuruştur. BUyi.lk fıçılarda tam Kilosu 50 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 
• 

Deniz~o1ları ışletmesi Müdürlüğünden : 
' İdaremizin Zonguldaktan lstanbula naklettıireceği 80 - 120 bin ton 
maden kömürünUn nakliyeciliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 31Mayıs1937 günü sa.at on beşte idaremiz levazım şefliğin -
de yapılacaktır. Eksiltme şart.name.si ve mukavele projesi her gün le-
vazım şefliğimizden bill bedel almabilir. (2778) 

Kanzuk Saç Eks!ri 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi · 
rlr. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bU · 
yüme kabiliyetini artırarak saç · 
lara yeniden hayat verir. Koku -
ıu lltif, kullanışı kolay bir saç 
eksirldir. 

lNGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU - lSTANBU!... 

Kapalı zarf usu.ile Eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti 

• 

o 
o 

Samsun Su işleri 8 ci şube 
mühendisliğinden : ~------------------------------------------------------~ 
1 - Çarşa.nba ovasının kurutulması ameliyatından olmak Uzere Abdal 

Irmağınm isli.hı için projesine göre yaptınlacak ameliyat ve inşaatın ya· 
pılması kapalı zarf usuliyle ekalltmeye konulmuş ise de talip zuhur et -
mediğinden yeniden 26-4-937 tarihinde-f- itibaren bir ay müddetle ve ay
ni usul ile eksiltmeye çıkanlD\1'tır. 

2 - Keşif bedeli 32421 lira 12 kuruştur. Bu inşaat için mevcut evrak 
funlardır. 

A - Ameliyat ve lnfaat resimleri 
B - Keşif ve hUlba.l ke,if cetvellel"l 
C - Bayındırlık işleri Genel tartnamesi 
D - Hususi şartname! fenni 
3 - lkinci Maddede yazılı evrak 162 kunı, mukabilinde Samsun Su 

işleri 8 el şube mühendialiğinden tedarik edilebilir. 
4 - Eksiltmeye girmek için Nafıa Vekiletinden bu gibi işleri yapabile 

ceğine da.ir 937 senesine aid ehliyet veeikuma malik ol malan llzundır." 
5 - Eksiltme 27-5-937 tarihine müsadit perşembe gUnti saat 15 de 

Samsunda su işleri 8 cl şube mühendisliği binasında toplanacak eksiltme 
komisyonu huzurunda yapılacaktır . 

Talipler ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 numaralı kanun 
hilkümlerine göre usulilne tevfikan hazırla.nmJ.f ve mühürlenmiş olan ------------------..-.. ______ _ 
zarflarını su işleri şube milhendisliğine makıbuz mukabilinde vermt, bu- Zonguldakta 
ıunmalıdırlar. Eti Bank 

Bu saatten sonra gelen teklifler kabul edilmez. Postaca vaki olacak 
tehirler nazan itibara alınmaz. 

6 - Bu ameliyatın muvakkat teminatı 2431 lira 50 kuruştur. 
7 - lşi Uzerine alan müteahhit yUksek vekieltçe ihalenin tasdik oldu

fu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihden itibaren 15 gün içinde mu • 
nkliat teminatını kat't teminata ibllf ve ayni zamanda müddeti içinde 
mukaveleyi noterllkden teeclle mecburdur. (.2588) 

Ereili Kömürleri ltletmeainden: 
Ereğli Şirketinin Hükumetimizle yapmış olduğu anlaşma veçhile mez

k\ır şirketin yhdesinde bulunan işletmele~ 1 MaYıs 937 tarihinden itiba
ren bize geçmiş olduğundan sözü geçen tırketten devir aldığımız mezkfır 
I,letmeleri alakadar edüp 1 Mayıs 937 d~n sonra tesiri bulunacak olan 
işler için tqkilitmuza müracaat edilınesL (2639) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihaJll• 

memur alınacaktır. İmtihan lstanbulda 31-5-937 Pazartesi günü saat 00 

üçte Sirkecide İnhisarlar Memurin Kursu binasında yapılacaktır. tın~i • 
hana girmek isteyenlerin aşağıdaki evsaf şeraiti haiz olmaları gerektil' 

1 - Laakal ortamekteb tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini "fili veya kısa hizmetli,, bitirmiş olmak 
3 - 21 ya.şmdan aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 

4 - Sıhhatli olmak ve vazife ifası na mani bir takatsızhğı bulunmaPlalt-
5 - tyi ahlak sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir 

f mtahan mevzuu şunlardır: 
1 - HESAB: Aqadi mürekkebe, Taksimi gurema, Halita, TenasU9' 

Faiz, İskonto. 
2 - HENDESE: "Satıhlar, hacımlar,, 
3 - MUHASEBE : "Usulü defteri,, 
4 - COGRAFYA: "Umumi ve Türkiye., 
5 - KlT ABET: "Orta tahsile göre,, 
NOT: 
A - İmtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekse ile ve e~; 

mUsbitelerile üç adet fotoğrafla birlikte ldaremiz Memurin şube5 

mUracaat etmelidirler. e'I' 
B - İmtihan neticesinde aYJıi derecede muvaffak olanlar arasında Jel' 

nebi lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doğru cevap veren 
tercih edilirler . (2731) 
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