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BASVEKiLIMIZ LONDRADA MUHiM 
TEMASL'AR 
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YAPTI 
~ 7 ürkiye - Rusya Mr • Baldwinle, i Batkan Antantı .ve • • . • 
: Btikr ' 7 ürkiye - Fransa Harıcıye ve Mahye 
~ l>Un eş, 18 (A.A.) - Rantı Ajansı muhablri bildiriyor: ' 
~ 'tatares~kşam CP.ne\Teye hareket eden B. Rüştü Aras, eV\'elki gUn B. ~ 
~ il o ile mUhlm bir görüşmede bulunmuştur. . 

.. ı 
ki: · RüştU Aı-as, gazetecilere beyanatta bulunarak ezcUmle demiştir 

ıtııb l'iırkfye ile Sovyetler Blrliği arasındaki mükemmel münuebet, 
Yettir '8eJine yardım eder mahiyettedir. Milletler Cemiyeti blr mecburi. 

~ Ptktı ·lcllulgar • Yugosla\' paktı tabü bir şeydir. ltalyan - l'ugoslav 
t ~ at'lyyen Balkan paktına dokunmamaktadır. lskenderun sac
- ~ ~eseıesının önümüzdeki Cenevre toplantısı esnasında kat'i su • 
- ~alledilece~nI zannediyorum. Bu suretle Fransız • Türk dostluk 
- ~ sıkl&§tınlmış olacaktır., , 
- il& \' ktor Tevfik RUştü Aras, Cenevre'den dönüşte, Bağdada, Tahra. 
-"""' e ~osko\'aya gidecektir. 
~'~~~~~~~~~,~~~ 

Sarnsundan 
Sonra 

A h,,.et Emin YALMAN a \Uıdan Yiizlerce sene sonra 
'tu.J_

1
• Y&fıyan yabancı bir insan, 

•ac: Yen· 
~ d l ın kurtulutunun heye-
~ ~ u tarihini okuduğu za. 

........, 'dYle diyecektir: 

Nazırlarile Konuştu 

Avrupa Siyaseti için Başhyan 
MüzakerelerParise Geçti 

Londra, 18 (TAN) -Şu günlerde Avrupanın büyük merkezle
ri çok mühim ıiyui faaliyet ıaatleri yatamaktadır. Kaç gündenbe 
rİ burada bulunan Türkiye Batvekili General İımet İnönü ile İn
giltere devlet adamları araımda ark ark görütmeler olmuttur. lı
met İnönü ayın on dördünde İngiliz Hariciye Nazırı Miıter Eden 
ile, aonra da Maliye Nazırı Miıter Chamberlain ile uzun mülakat
lar yaptı. Türkiye Ba.tvekili biraz aonra lngiliz Batvekili Mister 
Baldwin ile de görüttü ve bunu müteakıp Maliye ve Hariciye Na

zırları ile iki mülakat daha yaptı. 

Bazı defalar uzun süren bu te
maslar eınuında Türkiye ile in 
giltereyi alakadar eden mesele
lere temas edildiği ve konufma· 
ların iki tarafı memnun eden bir. 
hava içinde yapılmakta olduğu 

anla,ılmaktadrr. 

M. Litvinol ile 8Clfvelrilimiz 
Sovyet Birliği Dış Bakanı M.. Lit -

vinof Paıiae hareketinden evvel Baf· 
~ ~a t.ı:.-o+ fnKni\ ... -.n <zi\"'"1\ ~ir 

~ ~ Yazan tarihçi neka

liı~.alt Wr adanmnt! 
~ ·nanı im~ l>ir tarih ro-
~ "IUıı f Ye 1&A.&Q•r•· f 
':ab!llata bir l!tibdat devrinden, 

1 CUıttı ııa.rren. Balkan Harbinden, • 
ını, bir ın inden sonra yerlere seril- ı 
~dan trnıeket var. Mirasçıları ta
~e ~nu, 'tal ~ltma. alınmış. tamami 

1 

:der ÖIU •·• .Boyle bir memleket mu 

1 
mUlB.kat yapmJf ve bu müli.kattan 
ilci taraf btf Uf blr alma Jle aynlmıf 

r 
tır. 

l l llUe ii!U mu kabul etmiyor. Millet 
hı ite it l'rlden sonra başlayacak kö 
bir daıı ~ bıy~ ediyor. Ölüm yata 
~ aııllıı enbıre doğruluyor. Bütün 

1~tırı eıt ;ıenıe karşı isyan ediyor. 
~iti defiı.\ en .alınmak istenilen hak 
t...:_ '°'rlııı: lçbır zaman ele geçireme 
b:-'ll'Or .,, "e inkişaf haklannı kur-
-~~e "1eedi, za.manda dilnya.nm sul
~ h.ıirı zenınde en kıymetli bir 

e geliyor. 

tıı 4 tat~k .bUyUk nutkunda Türk 
'<ı llıUJıı::!~~tınin mukadderatmdaki 

tlerıe ı.. 0nUın noktasını şu sade 
•• 11ade edi IJJs yor. 

'lı fii,. .. •e11ai Mayı•ının 19 un-
Sa 11 Sctrn. L ~ llllıuııd una ç11ıhm ... ,, 

U e ~U.kuıı an sonra sayısız engeller 
~ et-liyen \' er karşısmda adım adım 
~tıcıı.ı, b lrhk mücadelesini Atatürk 

•ttı \'e u nutukta vesikalarla bize 
l<urta.rı canıandırw. 
~ ~ıl b~ ku~etin nasıl başladığı
~eçufirıı d!tidUğUnu, ne şekillerden 
ı~ 1', ınuc ınlerken aklımız duru -
<411lrL -· &delenin bUyUklUVUnU 
'ıa~ıhk1 g ve 
a~ tctı :nı tarnamile kavra • 

~ illhh b' fuyoruz. 
~etı, ilk ~ lleıne meydan okunur
~1 "'1et otar lllda mUspet yardımcı 
~ tra.f tnuh:~ ortada birkaç fedaklr 
lı 8e Yok 13 re memurundan başka 
tıtııaaYeaincİe u n:ernurıarm f edaklrlı 
dllflı tlekada ' telkın ve yayma kuvveti 
c! en di: Yaınan bir kudret ol • 
le~ teçıYor 1;;te değer bir tecrlibe • 
\>e et lçlnd · ağınık ve meyus mem 
tt Uınıt he Yeni birlik mukavemet 
lt~tindeua"~ın temelini,. telgraf 

lrt Yor. YaYIIan telkin kuvveti 
btr ııu mı 

C enevred eki he;yetimiZin 

Reiıi B. Rilat 

M enemencioğlu 

Hatay 

BugUn TUrkiyenin Londra bUyUk 
elçisi Bay Fethi Okyar Başvekil İs-
met lnönti şerefine •bir ziyafet ver
miş ve bu ziyafette Hariciye Nazırı 

1 

Mister Eden de hazır bulunmuştur. 

Sulh için 
Çekoslovakya Başvekili B. Hodza 

Röyter ajansı muhabirine şu sözleri 
söylemiştir Londrada sulh lehine ve 
Şark muvazenesinin takviyesine doğ 
ru çok mükemmel işler görülmUştUr. 

Pari•te •• 

M qru l•p;yanın yeni H arici;ye 
'Nazırı B. Giral 

iSPANYADA 
YENi KABiNE Davamız 

Konseye 

Gidiyor 

Londrada başhyan siyasi milzake -
reler yavaş yavaş Parise geçmekte 
dir. Bugün Sovyet Birliği Dıf Baka.· 
nı M. Litvinof, Fransa Başvekili M. Metru İspanyada Caballero Başve
Blum ve Fransa Dış Bakanı M. Del· killikten çekildikten sonra kısa bir 
bos ile görüştü. İspanyada.ki vaziye hilkftmet buhranı başgösterdi. Fa _ 
tin, Fransa - Sovyet mütekabil ya.r kat eski kabinede Maliye Nazırı olan 
dım paktının görUşUldüğU ve garp Negrin yeni bir kabine teşkili vazife
ınisakma ait konuşmaların gözden ııini kabul ederek faaliyete girişti. B. 
geçirildiği söyleniyor. Litvinof, CUrn Negrin artık kabinesini teşkil etmiş 
hurreisi tarafından da kabul olunmuş ve yeni kabinede işe ·başlamış bulunu 

Paris 18 (TAN Muhabirinden) _ tur. Yugoslavya naibi Prens Pol ile yor. Fakat işçi ittihatları yeni kabi-
H ' 

1 
. i halletmek Uzere Ce- Delbosun BrUkselde görüşecekleri an neye girmemişlerdir. İspanyaya dair 

atay mese esın . la.şıhyor. M. Delbos yarın Avusturya gelen en yeni haberler UçUncü say -
nevrede çahısmakta olan miltehassıs.- l:Iariciye Nazırını kabul ederek orta fadadır. 
lar komitesi, mesaisini. ~~aml~.- Avrupayı al!kadar eden meseleler 
mış bulunuyor. Haber verıldıgıne go- bu mülakat esnasında görüşülecek • 
re, sadece iki meselenin Milletler Ce- tir. 
miyeti konseyi tarafından halledilıne Cerman l.tilO.ı korkum mu? 
si Iizım gelmektedir. Bunlar, lisan Jurn~l gazetesi Orta Avrupayı pan 
meselesi ve bir de Suriye ile Türkiye ~~rma?ızm taarruzund~n kurtarmak 

. . ir mıntaka işidir ıçın bır çare bulundugunu anlatı • 
arasındakı bıtaraf b . · yor ve bunun da İngiltere, Fransa ve 

Cenevredeki mütehassıslar komıte- ltalya arasmda yapılacak iş ıbirliğj 
si bu ayın 24 ünde toplanacak olan olduğunu ilave ediyor. Diğer gazete 
Milletler Cemiyeti konseyine veril - lerdP. Tuna federasyonunun şimalden 
mek üzere mufassal bir rapor ha - ve cenuptan karşılaştığı tehlikelere 

1 t R por konsey tarafından işaret ederek bu federasyonun ancak 
zır amış ır. a selesı' ta İngiltere ve Fransa mUzaheretile ta 

dik d 'l k Hatay uıe • tu e ı ere hakkuk edeceğini anlatıyorlar. 
mamile halledilmiş olacaktır. 

Parti grupunda izahat verildi 

Ankara, 18, (A.A.) - C. H. P. Ka 
mutay gurupuu bugün 18-5-937 öğle
den. sonra Antalya Savlavı doktor 

Şark Misakı 
Görüşmesi 

Türkiyede 
Köy işi 

Ankara, 18 (Tan muhabirinden)
Ziraat Bankası kanunu mecliste mü
zakere edilirken birçok mebuslarımız 
Türkiyede köy davasına temas ede • 
rek sözler söylemişlerdi. Dahiliye Ve 
kili B. Şükrü Kayanın Kamutayın 
Perfembe günkU toplantısında bu me 
sele hakkında uzun bir beyanatta bu 
lunacağı sanılıyor. 

Sabık Krahn 
izdivacı ~ hedet ~k şeklinde ifade edilmiş 

fda del'atını ona doğru Türk mu • 
cta ~t. bUtuYllrUten yaman sevk ve 

l n bir mili ti ku~akıandırıyor ~. ..az zaman- Cemal Tuncanın reisliğinde toplandı. 3 Haziranda 
Londra, 18 (TAN) - Sabık kral 

~UGCN 
419 MAVDS 

1919 yılında idrak ettiğimiz 19 Ma;yuın bugün on aelri
zinci ;yıldönümünü kutluyoruz. Bundan tam on .ekiz yıl 

önce, Attıtürlı Sam.una ayalı baıtığı zaman bütün bir ci· 
han Türlılüfü inlrar cüretini ı&teriyortlu. Fakat Atatürk 
kararını vermifti: Birıeyler yapacafun ue mutlalra muval• 
talı olacajım! 

O .Untl•n 6qüne ltaıha-•eren "'- 6ir tl•11ir lıl,.. . sel 
uzun, pek talıilatlı ve telerriiatlı tarihler sılnffınrtıf bulu
nuyoruz. 

ı 
19 Mayısı naııl idrak ettik? Bugün yedinci .aylamıula, 

Türk inkılap tarihinin bu ilk gününü canlı canlı anlatan sü
tunlar bulacamınız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalya Krah 
Macar Merkezinde 

Çok AlkışlQndı 
BELGRAD ANLAŞMASINDAN SONRA iT AL~ 
YA GAZETELERi DiLLERiNi DEGIŞTIRMIŞLER 

Roma, 18 (TAN) - İtalya Kral ve Kraliçesi ile Prenses Marya, 
Kont Ciano ve Bayan Ciano Macaristan Naibi Amiral Horti'nin 

. ziyaretini iade için Budapetteye hareket ettiler ve orada f evke.li

de istikbal merasimi yapıldı. Pette gazeteleri ltalyan - Macar 
dostluğundan uzun uzadıya bahsetmekte ve Macaristanın İtalya· 
ya olan tükran borcunu anlatmaktadır. 
İtalyan gazeteleri eskiden Macaris 

tana karşı adalet icabatınm tatbiki 
gerekleştiğinden bahsettikleri halde 
bugünlerde bu noktayı silkilt geçmek 
tedirler. Halbuki Sinyor Mmısolini Mi 
lanoda söylediği bir nutukta, Maca -
ristana karşı sempati gösterilmesi 
llzımgeldiğini öne sürmilf, ve arazj 
tavizatı lüzumunda da ısrar etmişti. 
Bugün bunların mevzuu b&hsolma . 
ması, İtalya ile Yugoslavya arasında 
yapılan anlaşma ile Romanya ile ya. 
pılması mutaaavvur olan anl~maya 

atfolunmaktadır. Hattı Kont Ciano 
nun yakında Romanyaya gitmesi de 
bekleniyor.. 
Diğer taraftan Kont Ciano ile tn 

gilterenin Roma sefiri arasında bir 
(Arkası Sa. 10 SU. 4 te) 

Bir patlama 

elli kişiyi 
öldürdü? 

Hung - Kong, 18 (A.A) - Bu 
rad~ rıhtımll bağlı olan bir va
purda tiddetli bir infilak olmu• 
ve ekeseriıi Japon olmak üzere 
50 kiti ölmü,tür. Vapur parçalan 
mıt ve cesetler rıhtıma f ırlamıt
br. 

b Yor. ' Y\irtitilyor ve Hariciye Vekil vekili Saraçoğlunun 
IJ u kadar hızlı . . . Hatay meselesinin son durumu ve 

ım...:::- C&dele . ve çetın bır mU- Ce d eden müzakerele -
..:_~.Ylllt btr nın, bu kadar tam ve. ne~ cereyan 
llliUetıer lrlUVaffakıyetın • rin !Hı .. safhası hakkın~a. ver-

Roma, 18 (Radyo. TAN) -Tür - ' 
kiye Dış Bakanı Doktor Tevfik Rüş 
tü Aras Cenevre dönilşilnde Bağda
da gittiği zaman evvela lran ile Irak 
arasındaki hudut ihtilafı üzerinde ha 
kemlik ederek bu ihtilifı halledecek, 
daha sonra Tahrana gidecek ve o za 
man şark misakm.ı imzalamak .safha 
sı başlıyacaktır. 

Edvard'ın Madam Simpsonla nikah- ,--•••••••••••••••••••••• .. 
lan haziranın üçünde Fransada Tours ı Devlet Demiryollarnda Ailelere· mabsuı Büyük T enzilit 
şehrindeki Cande şatosunda kıyıla -
caktır. İzdivaç merasiminde İngiltere ~ batlamıttır. Bu çok ucuz seyahat fırsatını kaçırmayınız. 

UrnurniyeUe de dt~e,1 yunca ıttifakla 
(Atita.sı Sa. 10 SU. ~ 

4 1.. ' -
1'" 

kral hanedanı mensuplarından hiç. ''11111-••••••••••••••--••••••••
kimse bulunnuyacaktır. 
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[ ........ ~-a-ri_ht_en __ S._a_yfi_a_la._r_·-_--_-·ı 
mrünün Yedi 

Yıhnı Senetle 
Hediye Ağaya evl!tlık vermişti. Silleyman 

Ağa bir müddet sonra Istanbula ge· 
lerek yeniçeri Ağası olmuş, evlatlı· 

Ed ğı Yusufu da Mühürdar yapmıştı. e n Bu suretle Yusuf Ağa yavaş yavaş 
devlet !§ine karışmağa başlamıştı. 

M 
Çok. geçmeden 

eczup Süleyman Ağa Sa· 
daret Kaymakam. 
lığına yükselmiş ve 
derhal Yusufu ha· 
zinedar yapmıştı. 

Yazan: Yusuf Ağa zeki, 

Zuhuri Danışman 
görüşU kuvveti~ 

muhakemesi yerin
de bir adam ola • 

B ugUnden tam 137 yıl 
evvel.... Yani 1807 sene • 

sindeyiz. İstanbul Kabakçı Musta
fa ve avenelerinin elinde oyuncak 
gibidir • 

Bir alay Boğaz muhafızı başla. 
• rmda ne idüğU belirsiz bir takını 

serserllerle İstanbula gelmişler, 
hükQmeti ellerinde tutan Köse Mu. 
sa ve To,Pal Ataullahın çevirdiği fe. 
sat dolaplarlyle Selim mil indire. 
rek yerine dördUncU Mustafa gibi 
aklından hasta ,iradesiz bir zavallı. 
yı hükümdarlık mevkiine oturt
muşlardı. 

Kabakçı Mustafanm h8.1dm oL 
duğu devirde İstanbul, en tan.anı • 
mül edilmez, en korkunç gUnıennı 
yasamıştır. 

Söz ayağa dilşmüş, herkes can 
l<orkusiyle ne yapacağını 3aşırmr!'ıi, 
hükflmetsizlik ve anar§i yUzünden 
katil ve yağma gUnUn en alelade 
~akayii sırasına geçmişti. 

Kimse akibetin ne olacağını kes
tiremiyordu. Her gün zorbalar şu • 
nun bunun teşvikiyle ellerinde bir 
kağ:tla hükômet kapısına gelerek 
birkaç kişinin başını istiyorlar. 
zorbalara diş geçiremiyen hükQmet 
de, euıınına sahip olmıyan lıükUm. 
--- "---::ı-ı- ı..--ırı- l-1 .. nnh 

f dam emirleri istar etmlye mecbur 
Malryordu • ' ,ı 

Selim m zamanında mevki sahi
bi olanlann birçoğu bu korkunç 
devirde canlarını kurtarabllm~k L 
~ birer köşeye sinmişlerdi. Harfe! 
vaziyet berbattı. Napolyonun alt • 
tist ettiği Avrupa mtivazenesinin 
girift sl•·..,set dallveralan karşısın
da devlt..ın umumf gidi§lni yoluna 
koymakla mükellef olan İstanbul 
ve saray ricali cihan siyasetine bir 
ttirlU akıl erdiremiyor, bu yilzden 
si ıaseti hariciye yüz üstü bırakıla. 
rak mukadderata tabi olan devlet 
gemisi bocalayıp duruyordu. 

B u devrin feci ve acıklı vazi. 
yetini görünce insan, nası1 

<>lup ta imparatorluğun daha o va
kit yıkılmadığına hayret etmekten 
kendisini alamıyor • 

Cihan siyaseti okadar girift, o. 
kadar yırtıcı bir şekil almıştı ki, 
!Avrupa en kuvvetli diplomatlariyle 
biri birini kandırmıya çalışıyor, it
tifaklar aktediliyor, bu arada Is • 
tanbul hükOmetine de biribirine 
zıt birçok slyast teklifler yapılıyor. 
du. Binaenaleyh devletin istikbali 
bakımnıdan en mühim kararların 
'9erilmesi icap eden bir devirdi. Fa 
kat bu kararlan verecek olanlar 
kimlerdi, ve bu teklifler kime yapı
lıyordu?!. 

Kabakçı Mustafa gibi bir cahil 
zorbanın elinde oyuncak olan 1ıı • 
tanbul hilkömetine ..• 

rak tanılıyor., bil
hassa zamanın ricaline yanaş • 
masını pek iyi biliyordu Bu 
yüzden vaktini boş geçfrme • 
~. her işe burnunu sokarak sürat 
le zenginleşmenin yolunu bulmuş. 
tu. Kısa bir zaman sonra Gelibolu 
Barutanesl Nazın, daha sonra 
Mutbahı Amire emini, Esma Sul • 
tan KeUıUdası ve Darpane Emini 
olmanın da kolayını elde etmişti. 

Valde KethUdası olduğu devir, 
onun en parlak zamanıdır. Devletin 
mahremi esrarı ve müşaviri oldu. 
ğu için konağı an kovanı gibi iş • 
liyor; kendisine sorulmadan hiç bir 
i§ görülemiyordu. 

Fakat bu ikbal devri çok uzun 
sUrmedi. Selim ID indirilince ken • 
dislnin de yıldızı söndü. Evvela 
Bursaya nefyolunmuştu . Bu kadar. 
cık bir ceza onun için en büyük 
ltltuf yerine geçmiş, huzur içinde 
Bursada yaşamıya başlamıştı. Fa. 
kat Kabakçı isyanını körükliyen · 
Köse Musa, Yusuf Ağanın zengin. 
Uğine tamah ettlği için mallarını ve 
parasrnr eline geçirebilmek hırsiyle 
hiç yoktan bir sebep bularak şuur. 
euz hilkUmdardan katli için irade 
almıştı. ~ l 

F.mh• ıi11tolln1 ıro,.ı.11 \. •• 1.:ı., 

M allan müsadere edildi, evra. 
kı aI'fi§ttttlrrl'en .ae garip 

bir senet meydana çıktı. Benim a_ 

sıl bahsetmek istediğim senet bu. 
dur. 

Senet "Şeytani,, lakabiyle maruf 
olan Galata Kadısı Haffafzade 
Mehmet Emin Efendi huzurunda 
resmen tanzim edilmi!jtir. 

Bu senedin muhteviyatını milm. 
kün mertebe bugünkU lisana çevL 
rerek aşağıya YflZIYOrum: 

MahnısaJ Galata muzafatm. 
dan Beşikta.ş nnhiye,inin Paşa 
mahallesinde oturan Valde Ket ... 
hüdası snadetıfı, atrfetlii İsmail 
Ağa mahdumu Yusuf Ağa Haz 
retlerlnln sahilhanelerinde. akto. 
Junan met'llste Ahmet o~lo El. 
Juı.ç Sadullah Ağa huzurumda 
kendi rizasiyle "Ruhların halk 
olunduğu zaman benim için tak. 
dlr ve le\·hl mahfuza yazılmış 

bulunan eceli mevudumdan öm • 
rUmlln yedi senesini Yusuf Ağa.. 
ya hibe ediyorum,, dediği ve Ya· 
suf Ağa da ıtifahen bunu kabul 
buyurduğu l!;ln hiikiın me\·kiln. 
de olan tarafımdan kitaba uy • 
gun olan bu alı \'eriş kabul \'e 
imli edildi. Bin lkl yUz on bir se· 
nesi ReblyülAhlrtnbı yedinci gti.. 
Dil yazıldı. 
~, Mahrusal Galata Kadısı 

Haf faf zade )lehmet Emin 

7AN 19.5. 937 ~ 

Miitehassıs 
Piio Bugün 

Geliyor 
Gazi köprUsUnUn istinat aya.klan 

için fennt bir tetkik yapmak üzere 
köprUier miltehassısı Bay Pijo, bu sa 
bah şehrimize gelecektir. 

Pijo, evvelce köprü projesini ya. 
parken istinat ayaklarının 15 • 18 
metreyi geçmiyeceğini tahmin etmiş, 
fakat tatbikatta ayaklar 28 metreyi 
bulmuştur. Bu vaziyet, bütün milna
kasa ve İn§a hesaplarını karıştırmış. 
tır. 

Projeye göre, ayaklar, ahşap ka. 
zık sistemi ile yapılsa bile keşif be
deli mühim miktarda artacaktır. Hal
buki, ihaleden sonra anca.k yüzde yir. 
mi nisbetinde bir değişiklik yapılma. 
sı ve yüzde yirmiyi geçen değişmeler 
için yeııi baştan münakasa açılması 
kanun icabıdır. 

Belediye, seyrilsef eri bir an evvel 
kolaylaştırmak için yeni bir müna · 
kasa açmıya taraftar değildir. 

Pijoyu bu maksatla 1stanbula ça
ğırmıştır. Pijo, burada istinat ayak. 
!arının, keşif bedelinin yüzde yirmi
sinden fazlaya çıkmaması Uzerinde 
çalışacaktır. Mütehassıs, köprünün 
diğer kısımlarını hafifleterek masra
fı kısmıya ve bu suretle keşif bedeli,. 
ni yüzde yirmiden fazla aşırmamıya 
fennt imkan bulamazsa yeni müna • 
kasa açılacaktır. 

Pijo ile belediye arasında.ki milza· 
kerelerde Nafıa Vekaleti namına köp 
rüler mildüril, mühendis B. Kemal de 
bulunacaktır. MUdür, bu sabah gel· 
!fiİş olacaktır. 

BALKONDA DA KAN 
iZi BULUNDU 

Yere Batan 

Sarayı Ne Y apdacak? 

Belediye dünden itibaren Y erebatan Sa. 
rayında tetkikler yaptırmıya başla· 

mı,tır. 

Heyet, bu •araydan Üerde ne ,ekilde iıtilad 
edilebileceğini, bunun için neler yapmak lazım 

olduğunu teıbit edecek, raporunu. bu ay ıonu-

na kadar belediye reialiğine verecektir. istim
lak Haziranda yapılacaktır. 

Hidiv Kötkü Bele~iyeye Geçti 

Çubukluda eaki Hidive ait köıkün belediye. 

ce ıatın alınma muamelui, dün bitirilmiıtir. 

Şehircilik mütehC18BtBı proat, yakında burada 

tetkikler yapacak ve müstakbel lıtanbul ıehri· 

nin vaziyetine göre bu binadan ne -.ıretle iıti

lade edilmesi lci:r.ım geleceğini tayin edecektir. 

Son 

Önce 
Faciada 

Ölen Kim? 
S on P~galtı f adasında ölen Bayan S~bt

ha ıle kocası Hüseyin hakkında nıırıı' 
bakımından yeni bir mesele çrktığını ve üçiill" 
cü hukuk mahkemeı"nin bunun hakkında arılf 
tırmalara girittiğini yazmıfhk. Mesele, tlü5~ 
yin ile e'inden hangisinin daha evvel öldüğÜ1111 

tesbit etmiye taalluk ediyor. 
Dün haber verdiğimiz gibi, mahkemenin-~· 

tiği naip Bay Zeki ile Adli Tabip Doktor En
ver Karan evvelki gün hadise yerinde tetkiklet 
yapmı,lardır. Raporlarını bugün hazırla.mal•" 
bekleniyor. 

Hey etin araıtırmalan 
Tetkik heyeti, apartımana gittikleri .aman h~· 

disenin geçtiği odayı Beyoğlu müddeiumumiliği.ıliD 
mlihürile mühürlenmiş bulmuşlar ve kapıyı açtıl<. * 
tan sonra da Sabihanın öldüğil odayı ve HUseyinil> 
düştüğü pencereyi gözden geçirmişlerdir. 

Davacılar Uvey babalarının anne· 

I: k . G · ı• k t t y k •jil• !erinden evvel öldilğilnil hadise yerJıl eme iz eneraL ısa e ı ı ae izah etmişlerdir. 
Hüseyin, evvela refikasırun göğ'SU 

B • • ne tabancasını boşaltmış , yaralı ~ıı· u CJU n yan Sabiha: "ay yandım!,, diye bagıt 
Hicaz d e m i r Y 0 1 u Nazırlı. mıştır. Başka odada bulunan bizrnet 

ğnıdan mütekait General Ce- G • d • deD 
1 .yor çi bu feryat üzerine odaya girzne 

vat Bekir, evvelki gece sabaha karşı · doğruca polise koşmuş, polisle beta* 
vefat etmiştir. General Cevat, dört her döndüğü zaman Sabihayı odad• 
gün kadar önce vali Muhittin üstün. lktısat Vekili Bay Celal Bayar, dün 

Cevat öldü 

dağın kızı ile nişanlanan Viyana se- de tetki.klerine devam etmiş, limanda ölmüş bulmuşlardır. Yanındaki oda; 
Anal!tan Dücen fareti ikinci katibi Nureddinin baba. yapılacak ıslahat i.5ile meşgul olmuş- nm açık balkonundan bakınca da Y 

!I 3 s sı ve Sümerbank umum müdürü Nu- tur. Öğrendiğirrıize göre, yeni liman de Hüseyinin cesedini görmUşlerdit• 

Ö
!dii rullah Esadın kaympederidir. tesisatının 5,5 milyon liraya mat olq- Hüseyin, kafatası parçalanarak öl * 

Çocuk - • Süvari feriki merhum Bekirin oğlu cağı katl olarak tespit edilmiştir. milştUr. üzerinde hiçbir kurşun Y' ' 
SUleymanlyede Nazır İzzet soka _ olan General Cevat, 1284 te İstanbul. 1ktrsat Vekili, dünkü tetkikleri sı. rası tesbit edilememiştir. 

ğında 5 numaralı evde oturan Meh· da doğmu§, Er.ldl.mharbiye mektebini ra.~rnda İş Bankasına giderek · bir 1 Kan lekeleri var 
met Şerifin on yaşındaki çocuğu Ca bitirdikten sonra Süvari Birinci fır. muddet meşgul olmuştur. Bay Celal . . _ tO· 
bitle komşularından Kadir oğlu Meh kaya verilmiş, kaymakamlığa kadar Bayar, öğleden sonra saat 17 de tek- Halbuki, HUseyının aşagıya dUş U 
met, evvelki gün Silleymaniye camii bu fırkada hizmet etmiş, sonra muh- rar İş Bankasına gitmiş ve ve şehri. ğ.il odanın balkonun~a kan ~~rUIX: ~ 

l dak. ·u b" - telif fırkaJarda ""'rı::mı§tır. L;va olun- mizde bulunmakta olan Etibank u- tür. Davacıların iddıasma gore B av usun ı çı en ik a.gacw,a Çlhmuı " ~z:;.- ffl ~ kO , 
ı .... ;ı, .. c""'ulTıo,. .. c; • n7-P-rindP nrin ca Tra'blusşama gönderilmi y~ ı:num mildürU Bay tıhami Nafizi ka. yan Sabiha yar.ş,lan ıktan sonra 
oturduklan dal kırılmış ve Cahit e- ısymunaa ıyinizmetlerı gortlıatigii ı. ouı eaereK-ıtt:uun:ıife"6oır.-nıuauc:a; gô- 'cuım1uı arkasından RbUr odaya g~ 
re dilşmUştUr. ; • " Ilı. tçin b~a ffiÜkatat Qlarak o ıl{tda ya- rüşnıU§tilr~ ı •r,rı mı~, ~., ıı'!:'r'f~ ~ Z:!llt ~1: ~oc~~t~ 
Baygın bir halde Ce~ahpa'Şa .. hasta 'I)ılıruy4 liaşlanan Hicaz demiryolla- Celill l3ayar, undan sonra Univer- fecı bil'. surette. öldug~U gord biı-

. kald l 11 kil Uk d" rma memur edilmiştir. Meşruti'-•et o. sitede Belçika mühendisler cemiyeti sonra tekrar odasına donmliş ve 
nesıne ın an zava ı ç , un .; d .. 1 ·• .. 
ölmUştUr. Cesedin muayenesinde ö • lunca Hicaz demiryollnrı nazırlığına azasından Bay Marsel Migeon'un kö- ra a o muştur. . 
ilime sebep olabilecek açık Araz gö • getirilmiş, Balkan harbinde Yarıya mürden maimahruk istihsali hakkın. Balkondaki kanlar da annelerındeıs 
rUlmemiş, morga kaldmtmıştrr. Ve- fırkası kuman~~nhğ.ıru _Y~pmış, harp. da verdiği onferansta b~tun?.1_uştur. akmıştır. Giden heyet, bu kanın ~ 
rilecek rapora göre tahkikata devam ten sonra tekau~. ~dılmıştır. . Bay Celal Ba~ar, bu~ ogle tre. kanı olup olmadığını tetkike ltızllı:O 
edilecektir. dMilrüe~humb: butün askerlik hayatı. rhle Ankaraya gıdecektır. görmliş ve ıslatılan bir süngerle k~J 

Posta 

Yeni 

Vapurları için 

Bir Kolayhk 
Limanlanmız arasında yolcu ~ı

ya.n mitli posta vapurlarının sıhhi 

kontrolü hakkında yeni bazı kolay -
tıklar kabul editmiştir. Bu vapurla· 
rın yolcuları, sahil sıhhiye idaresi bu 
lunan limanlarda silvari, gemi tabibi 
veya sıhhat memurunun mesuliyeti 
altında ve sıhht muamelenin yapılma 
smt beklemeden karava çıkabilecek -
lerdir. Çanakkale ile lstanıbulda bu • 
lunan Galata ve Büyükdere sahil ınh 
hiye merkezlerindeki sıhhi muamele
lerde hiçbir değişiklik yoktur. Yalnız, 
milli posta vapurları hakkındaki bu 
karar aybsşndan itibaren tatbik edi
lecektir. 

. 
Denizden Bir Ceset 

Çıkarlldı 

Diln, Sarayburnunda yUzcn birce
set görillmüştUr. Ceset, denizden çı· 
karıldıktan sonra arama. yapılmış, 
bunun Mehmet oğlu İbrahim olduğu 
anla.şılm ıştır. 

nı st ır surette geçirmiş, fazilet alarak adli tıp · 1 • Udü IUğillle 
sahibi bir askerdi. A b y 1 .. . . ış en m r <Y 

Cenazesi bUgu"n Şişl'd M m ara uyar anan gondermıştır. Bu kanın insan kanı 
• ı e ansur so- 1 1 d - h k · bil ' 

kağındakı zafer apartm d A 1 o·· Öld.. up oma ıgı a kındakı rapor 
15 te kaldırılacak Tec:ıv aı'k~m an s~at me e Un U gün verildiği takdirde heyet te ra'f"' 

• °" ıye camım- tn 01• 
de ikindi namazı kılınacak d Limanımızda bulunan Amerika ban runu hazırlıyacaktır. ean ka.nı el 

' ora an as d - t kd' d H" . . ""'' keıi merasimle Feriköyun·· .. t .... 1 dırah Ekshipter vapurunda iş gören ugu a ır e useyuıın daha. e 
e go uru e. ·· ıd" -ü 'h · ı· k .~ .. rek ailesi makberesine gömülecektir. tahmil ve tahliye amclesindcn 45 yaş o ug ı tıma ı uvvetlenecek.-· 

Merhumun kederli eşi Bayan Eşre- larmda Ibrahim oğlu Ismail vapu -
fe, oğlu Bay Nureddine ve damadı run ambarına düşmüş, ve baygın bir 
Nurullah Esat Sümerle eşine samimi halde Cerrahpaşa hastanesine kaldı
taziyelerlmizi bildiririz. rılmrştı Ibrahim diln ölmütür. Tabibi 
....,,....,..__., .._~ Adil Salih Haşim, cesedi muayene et • 

miş ve gömUlmesine mUsaade etmiş
tir. Kaza hakkında tahkikata devam 
edilmektedir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

S anayı Birliği umumi katibi B. Babktan Zehirlendi 
HaJit ile muhtelif .~anayl mi:- . 

e"'~eselcri mümess·ııı i d b . ki 1 ı Konyadan tstan bula yenı gelen 17 . .,. er n en e; ş - ~ 
ilk bir heyet dün Ank . gitml yaşlarında Sıtkı oglu Orhan, Tahta 
dir. ara:l a şler. kalcsıe Fazlının dükkanında balık ye-

• 

Ayasofya Mozayikleri 
Ayasofya müzesinin mozayıkleriııl 

meydana çıkaran Amerikalı 'l'arib 
Profesörü Bay Vitemor, dUn teıcr3f 
şehrimize gelerek Perapala! oteliJle 

inmiştir. Bay Vintemor bir iki gnıı• 
kadar Afasofyadaki çalışmaların• 
başlıyacaktır. Amerikalı Alim, bU se' 
fer bilhassa mihrap üzerindeki ınoı'· 
yıklerde meşgıul olacaktır. 

Yalvaçta Y ağmurıor B ır mUddcttenberf şehrimizde 
bulunan Hlndistanm sabık 

BombaY vallsl Bay Hamit All ile eşi 
bugün bf r hafta kalmak üzere Bur. 
sa.ya gideceklerdir. 

miş ve zehirlenme alametleri göster
miştir. Orhan hastaneye yatınlm.ış • 
tır. 

Yalvaç (TAN) - On beş gliıı ~ 
Muallimlerin Çınarcık Gezintisi vam eden yağmurlar adeta kışı g 

Geri Kaldı getirmiş, hava soğumuştur. Denl.ı st-

• 
Ç öplerln denize dökülme!lll l~I 

25 mayısta bir müteahhide \'6' 

rUcoektir. 

tstanbul ili öğretmen ve işyarlan- viyesinden 1150 metre yüksekte ol~ 
nın ölenlerin ailelerine yardım cemi- Yalvaçta herkes tekrar kazaklarlV" 
yeti tarafından 23 mayıs tarihine ras kil. 
lıyan pazar günü yapılması kararlaş. ve paltolarını giymiştir. Buna ~tl şl• 

1 O İstanbul hükQmeti ki, başında 
deliliği, şuursuzluğu herkesin ma. 
Ifimu otan Mustafa IV, Sadaret 
kaymakamlığı mcvkiinde hırsı, ba
yağılığı ve müfsittiği ite maruf Kö. 
se Musa, ve bayağılıkta onunla ay. 
ni ayarda olan Topal Ataullah E
fendi vardır .. Ve bunlar hiç bir si. 
yasf bilgiye, kanaate malik olnu • 
yan alelade kimselerdir • 

Senette yazılı olnuyan bir nok.. 
ta vardır. Senetten anlaşıldığı veç
hile Sndullah Ağa, vakıa Yusuf A. 
ğaya ömründen yedi senesini hibe 
etmiştir. Fakat buna mukabil de 
yedi kese akçe almayı ihmal etme. 
mi!jtir • 

Bu alışverişte, hangisinin kaza
nıp hangisinin kaybettiğini oku • 
yanların takdirine bırakıyorum. 

Tahkikat esnasında yataklı vagon 
memurlarından Uç vabancı. bu adamı 
biraz evvel gördüklerini söylemişler 
dir. 

• 
B el~iye ve \ililyetln yeni yıl 

büt~~ 1 henüz tasdikten gel· 
medlğl için haziran ayına mahsus mu 
vakkat bir bUt~e yapılmaktadır. 

tınlan Çınarcık tenezzühü 20 haziran bil çiftçi, "gökten yağmur değıl, 
tarihine tehir edilmiştir. tın yağıyor,, diyerek eevirunektedir• 

Bu devrin umumi hatlarını daha 1 ık•ı 
fazla çizecek değilim .. Ben, bu ka- Bavul Köylü 
rışık ve berbat devirde devlet ri. 
callnden birisinin terekesinden çı. 
kan garip bir vesikadan bahsede
ceğim. 

Vesikanın ıahfbf Valde kethll • 
dası Yusuf Ağadır • 

Yusuf Ağa Giritli fakir bir ba • 
banın oğludur. Babası oğlunun is
tikbaliyle alfıkadar olamıyacağmı 

kestirdiğinden bir yolunu bularak 
onu Serhadi Girit Ağası Süleyman 

Sigarası Tutuldu 
İstinyede köpril ba,rnda Hasan ka 

nsı Ayşe il'e kızı Naşide, ellerinde bi 
rer bavul olduğu halde caddeden ge • 
çerlerken polisler şüphelenmişler ve 
yaptıklan araştmnada bavulların i· 
çinde 272 paket köylil eiga.rası bul • 
muşlardır. Sigaralar alınmıştır. Suç
lular yakalanmıştır. 

fbrahf min denize d~erek boğuldu· 
ğu zannedilmektedir. 

- Meninde imar Planı 

• 
H avuzlaıınuı.k Uzere llmanmuza 

gelen Sezar Ferdlnand adffi. 
daki Rumen torpitosunun süvarisi 
dün sabah vaU muavinini ziyaret et. 
ml_stlr. 

Mersin, (TAN) - Şehircilik muta
hassısı profesör Yansen buraya gelip 
bir mUddet kaldıktan sonra Torosa ve 
Adanaya gitmiştir. •anır~'"'-'-~ 

Profesör Yansen, Mersinde müstak Belçikalı Mühendiain Konferansı 
bel liman için hararetli bir hazırlık Belçika MUhendisler Cemiyeti lza
gördUğünü, bu geniş tasavvurlara gö smdan Marcel Migeron, dün saat 17, 
re imfır pl!ıunın elli eeneye kadar da 30 da Universite konferans salonun
tatbikma fmkAn görillemiyeceğinl tah da kömürden maimahruk istihsali 
mln ettiğini s8ylemiştir. hakkında bir konferans vermiştir. 

'
ÇARŞAMBA 1 
19 Mayıs 1937 

Bugünkü hava: BULUTLU ı 

Yeşilköy meteoroloji istasy~ -
dan aldığımız malQmata göre, bu -
gün Doğu Anadolu ve Ege mıntaka • 
larmm bulutlu, diğer mıntakalann 
kapalı ve mevzii yağışlı olması, rilz -
garların umumiyetle cenup istikame
tinden orta kuvvette esmesi muhte -
meldir. 

Dünkü Hava 
DUn, hava tazyiki 760 et re, 

·-----------------------;__.,,, 5 inci ay <lftn: 31 Hızır: 14 

Arabi 1356 Rumi 13~ 
Rebiillevvel: 8 Mayıs: 6 

Güneş: 4.40 - Öğle: 12,1~ 
İkindi: 16,08 - Akşam: 19,2 
Yatsı: 21,15 - tmsak: ~ 

ti • 
11cakllk en az 12, en çok 17,5 saJl 
aat olarak kaydedilmiştir! 
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ispanyada ·yeni Kabini Oıumden 
Kurtulan 
Bılbao 

;ocukları 

Londrada fngiliz 
/mparaiorluğu için 
Gizli T oolantılar Dün işe Başladı 

Yeni HükUmet 
Zafer Teminine 
4 Çalısacak 

1 
b 1 

Londra, 18 (A.A.) - lmparatorluk konferansmd&kl dominyon mu· 
ralı1wJ heyetlerinin re.isleri bu sabah topJanDU§lardır. Toplantının 
tamamlle gizil tutulmuş olmasru a rağmen halk, domlnyonlann bq.. 
ve.klllerlle Hindistan murabba& nm domlnyonıann bayrağını tafıyan 
lüks otomobillerle saat 10 da Ba şveki.let binasının önüne geldiklerini 
görmüştür. Murahhaslar, öğle a amanı aynlmııtlardrr. 

içtima esnasında takip edllec ek usul ve konferans mes&lslnln tan
zimi meselelerinin mevzuubahis ed.lldlğl öğrenilmiştir. 

İ Hindistan ve dominyon murah hu heyetleri ıteflerlnln ilk resmi iç· 

t~ ~. =.. :-:d:::~! ~: ........ u •••••••••••••••• 

Arnavut isyanı 
Dün Bastırlldı 

~ ~dra,. 1~ (TAN)~ Yeni lıpanya hükU. 
~e ite ~rı uı riyaseti altında tetekkül ebnif 
't~ N 1&ııuttrr. BqvekiJ Maliye, lktıaat ve 

)eye IO) ~~11'lrkl~rmı. deruhte ~iftir. H~i~i· 
~Üd-1 ctinıJıurıyetçılerden Gıral gelmıthr. 
baiilt~y~ l<>lyalist Pietro, Adliyeye Buk 
toi, ~ e~nden İruju, Dahiliyeye aoayalilt Zc. 
~ t,ı6 '-rif ~e Sıhhiyeye komünist lribe Nafıa 
ltiot, ~lata Cümhuriyet lttihadmdan Loı 
cllll 4~t Muavenete Katalonya solcuların. Tiran, 18 (A.A.) - Hüldimet kuvvetleri, büyük bir mukavemetle 
lttjhtd ~l a ıetıirilmittir. Kabineye umumi it • karşılaşmadan balkın alkııtlan arasında, isyan çıkan Tepedelen ve Ergeri 
'ltlerrıi..1• 1 e Milli it Konfederuyonu iftirak et. kasabalanna gimılşlerdlr. Haber verildiğine göre, Ethem Totonun isyan ~-
1 "7'11' R. _ karma teyebbüsü o havalldekl kasabalar ahalisini gafU avlamıt ve halk işi-

o Oji Ilı"' -.vekil Madrit Oniveraitesinde bi- ilen kurşun seslerinin Del\ina'dan ecnebi memleketlerine giden Toto'yu 
Ilı~ Udefriıaidir, iktı:aadi ve mali meaelelerde te§yl için atılan silahlardan Deri geldiğini sammşlardır. 
lenı ~11hr, Belgrat, l8 (TAN) Buradaki A:r-,-----------

baııt kUtıUkı tlrnet neşrettiği beyannamede, ilk işinin navutluk mümessili demiştir ki:. M B a 1 dw·ı n 
de 1r._ e erini zat ··ıu k v bütU h ler ln"t1lz 1fabana vapurunun a:;vertaimle Bilba- d k r ""l!l&nda . ere go rm~ e n ?ep e • o• o- "Ergeri kasabasın a çı an ısyan • 
~llt ol YI birleştirmek, iktiSadi faaliyeti canlan· odan hicret eden günahsız l•panyol çocukla- birçok ecnebi gazetelerinin iddia et-
i\ bir ha dUfunu söylemiştir. Yeni kabine daha faz· nndan kalahalık bir küme.. . tikleri gibi, peçenin kaldırılması yU- D k • • 
t~lerıı h~~onıeyi makamındadır. ziinden Müslü~.an. ahal~.nin. yaptı~ em O r a S ıyı 
~Y~ nı~~ ~~en ~~,---------------------------hlr~~~~~ ~~U ~prı 
lJt Setir b :patis sefirini değiştlnniş s h d civarında .Müslüman pekazdır. Ora a- M • • d f 

"i.ııOf!a u labah M. Blum ve M. 0 ya Q halisi daha ziyad.e katoliktitr. Erge.ri u a a a 
lh .... _ görtı,rnn..+ür. k 1 
·~ '"Y" yaşlı ve miltekaıt memurların çe ı -

CEPHELERiNDE SON vahı.ne KOÇUK HARiCİ dikleri bir istirahat kasabasıdır. d 
•• ~kee ~AZIYET 1\..4 lsyanı çıkaran Etem Toto vaktiyle E ·ıyor 
'411', 8'ı Phesınde lsiler ilerlemekte- D h HABERLER Nazırdı. Nazırlık maka?1rnı k~ybet~i-

• 

~~~edeki Amorebieta !siler DU ranı ği için hırsını yeneme~ı§.Ve boyle bır Londra, 18 (TAN) - İngiliz Ba§-
~'h.._. ıııgal olunmu§tur. Şehir A lıısturyada 1914 doğum. harekete teşebbUs etmı§tıtr. ~~adam vekili Mister Baldvin, bugün Albut 

.. re. 'Pbecıe~d Y&nmalrtAdır. Asiler bu Sofya, 18 (TAN) - Bulgar kabi- lular sonbaharda u- ayni zama~da dı§~ndan komünıst ya.r Ha.ll'de bir nutuk aöyliyerek beyne1-
..... 1tltL ·~· a.\a ba il~!lmevk eri "'4•gal nesinde Ticaret nazınnm iatjfaaı do- •-,,.- •tm ....... ,...... dımı da görmUttilr. hyan hareketi- mil-'' V"•ı'vetten ete b-"'·-tmfa ve 
lr\I~ ~ ... "- "S layuıilıı hfuiıl olıı,, ol)•no: ı. .• l. .... _,..,. ... ..., .. .. ..... .,.\I~ a 1 ı u ~ 9" ~ 
ıe,.._'lll \....._ "~~~uı4~t.C"enn' hı'l' • run, ııK arua:uıa ~ısa a o sa u 1 m • demı',.tir ki.· ·~ ~ .. 1Jklar1 r•-V li ~ J. .. llıne(h:, e8aslı değişikliklere yol a.. • Of 

eli "e 80 a uıuı esir verdik çacağı ve bazı nazırlarla beraber Har S of ya ~hrinln planı AJ- vafiakıyet elde etmesi Ergin kasa • "- B48iin A WU.PI\ ne harp halin. 
l'f Jorlar lnilisffi litf'ca ettiğini bil- biye Nazırının da değişeceği söylen- basında birkaç jandarmadan başka de, ne de sulh halinde sayılabilir. Av-
llti hiiı.:,. mektedır' • man mlmarlarmdaa hükftmeti temsil eden kimsenin bulun rupa daha dogrw usu bir d gunl k . 

it to -uııı t profesör Musman tarafmdaL . . 1 . t. ş d · ur u ge 
t Pra~ e tayyaresi daha Fran- hazırlanmaktadır. mayışmd.an ılen ge hmış ır. ut ab~. ailıs çirmektedir. Ne tuhaf .ki, bir çok a-
d~r: ~.:na ~iye mecbur olmuş yan ba.stırlmış. ve er §ey a ıı s · kıllı adamlar harbi, çok eerefli bir 1tbıi hı sıs yüzünden ileri gel- Lindberg y arııına • kunetine dönmUş bulunmaktadır. şey sanarak takdis ediyorlar. Biz bu 
!:'~a :ıatnıışlardır. Tayyareler Y ugosla\'yada bir tren ka- MUSOLİ1'~ VE KOMV~ZM sahte ilahlara karşı daima mukave. 

dır. Pra.ğrnda muhafaza altın . - Amerika Girmiyor zası neticesinde üç klş' Londra, 18 CA.A. > - Dalıy Herald met edeceğiz ve tmparatorluğumuz 
~ ölmüş, otuz klıJI yaralanmıştır. gaz.etesi, Arn~~tluk i~y~nı ~Unase - yaşadıkça bu vazifeden geri kalmrya-

GllJz 'l"ORPITosu NASIL Nevyork, 18 (TAN) - Lindbergin e betıle, Mu~ohnı~ kom~nıstlıge karşı cağız. Bizim gayemiz demokrasi ~a-
l'ARAL Atlas Okyanosunu geçmesinin onun Romanya prenslerinden koymak içın yenı sergilzeşte atılaca- vası içinde yaşamak ve daima serbest 

il ~lıtııut ANDI · cu yıldönümti mUnasebetile Fransa Bibesko resmi bir vazL ğını ve Kral Zoguyu, komünizme kar- nefes almaktır. Bazıları, insanların 
dıt'iıı ta.rıkta lngiliı torpidosu ta.rafından Avrupa ile Amerika ara. fe De Bükr~ten Parls ,.e Lon- şı tedbirler alma!l için harekete ge- kardeşliği esasını cinnet ve hama-
~ 'l'~u{'aruı tetkik olunmakta • smda bir hava yarışı tertip edilmiş, draya hareket etmiştir. tireceğini sanmaktadır. kat sayıyorlar. Asıl cinnet ve hama. 
l'~·~( bir eıune VUkubulduğunu gös- buna Amerikanın da iştiraki isteniJ. • kat bunlardadır. Bizim nesil gibi ge-
f:ıe lltç bir ley görUimemintir. Hadise mişti. Fakat Amerika hUkfimeti, bu cenubi Fransada ziraat MISIR KRALI lecek nesil de demokrasiyi müdafaa 
•la~ nıayinin sebebiyet verdi yarışı, bir kaza vukuunda halkm tay. IJçlleri grev ilin etmlt· Parls, 18 (A.A.) - Bir aydanberi etmek vazifesi ile karşıl8.§acak gibi 
le ilde buı or. ~Orpidonun ocak daire· yareciliğe .karşı itimadını kıracak ma lerdlr. burada bulunmakta olan Mısır Kralı göıiinüyor. Gelecek nesilin bu vazife 
'll~uı~~ ıki ölU denizci merasim hiyette görmUş olduğundan buna iş- Faruk ile ailesi Londraya hareket et. ile karşıla§tığı zaman vazifesini ilga 

"IQl hllıt '"ftUr. Madrid cephesinde tirak etmemiye karar vermiştir. miştir. edeceğine inanıyorum.,, 
~ boırıba Unı BUrmektedir. Vali.ncia'
lti de gÖtn l'drnıanı sırasında ölen 30 
A.deırıı tUnıuştUr. 

~<it IıPa l?ıtidahele komitesi ya
« ~!lde ı:Y~a döğUşen iki taraf 
llı-d.urtrıah'asautta bulunarak harbı 
~ to Çalışacaktır. 
~1 ta~taklanna iltica eden lıı

daıı Pro ~erinin iadesi ltalya ta 
~tot edilecektir. 

liabeıistanda 
~ .. ltalyan 
~ste111lekeciliği 
~, ·18 (AA 
~dı_ töre, lla · ·~ - Gazete haber· 
~~babacı beeıstanın payitahtının 
~~e tlakı~ji~n_ıa veyahut Des
~ .\dieabab esı ihtimali vardır. 
~ llyıuıı anın iklirnl, Avrupalı. 
~ U blbe gelıneınektedir. 
!~~~~erde, ~iğ~ bazı §elıirlerin 
bııt~ değiştirileceği ilave o
~~ buıı.uı~ 2•400 metre yilksekli
'1 )UltıekI~ndar §ehrinin 1800 

ilıtinıaü Yeniden in§a edil-
ınevcuttur. 

Co~ ~-----
Şt:oıc BAŞMODORO 
~ IUMtZE DöNDO 

~...._, 18 ( 
ti, \t lı: ba,

111 
TAN) - lstanbul 

'-ıt e1tııet U UdUrU B. Muata.fa Nu· 
~ '°tı?ı bu e teınaalarda bulunduk 
~ a.ktanı Lıta.nbuıa hare. 

Cenevrenin iVLukadderatı ve istikbal 
• talya • Habeş harbinden 
1 sonra tspanya meselesi de 

Milletler Cıemlyetlnln istikbali De 
yalandan allkadar olmağa veslle 
teşkil etti. llabet Harbi sırasmda 
bir aralrk Milletler Cemiyetinin nü· 
fuzu f&hlkalara yükseliyonnut gi
bi göründü ise de çok geçmeden bu 
nüfuz aanılmıı ve Milletler Cemi
yetini ıslah etmek limn geldlği an. 
laşdmıJtı. 

İspanya harbi ise dahili mahl • 
yette kalmıyarak ispanya topra • 
ğmda dövti§ülen umumi bir harp 
teklini aldıktan sonra, dünyada sol 

hö sağlamlamak ve her ıeyden ÖD· 

ce tecavüze kartı gelmek vazlfesL 
le mükellef olan Milletler Cemiye
tinin nüfuzu ağır bir darbe daha 
yemlt ve cemiyetin mukadderatım 
yeniden mevzuubahis etmek IUzu • 
mu kendini bir kere daha göeter-
JDtltl. 

Bugttn Milletler Cemiyeti mev. 
zuu üzerinde muhtelli devletler ta
rafuıdan muhtf!llf düşünceler Deri 
ıtirWmektedl.r. A.vnıpa devletleri i
çinde kovvetll bir ~yete taraf· 
tar olanlar, bu eeınlyetln her teca.. 
vttze karşı kati bir tedbir alıp bu 
tedbirleri kararlaştrrmumı lstlyen· 
Ier vardır. Sovyet Buya ile Fran
aa bu devletler anmıda sayılıyor
lar. Fakat cemiyetin bu kuvvet ve 

r·····~~~: .. ·~~~~·. ·~·,~---~~~;~·~·-.···· ....................................................... ! 
kudreti Uın.z etmesi için olMID cL 
haııtümul olması Jizmı geldiği der· 
hal kendini gösteriyor ve bugün 
ceınlyet haricinde bulunan AlmaD
ya, Amerika ve Japonya devletle
rini cemiyetin sinesine almak lhtl. 
yacı kendini hissettiriyor. Çtlnkt1 
ancak bu sayede cemiyet clhantU· 
muı bir nüfuz sahibi olur. lngUte
renln de bu fikirde olduğu göze 
çarpmaktadır. 

Fakat Milletler Cemiyeti clhan· 
JÜJnul Olmakla nüfuz ve kudret sa. 
hibl olmaz. Çilnkü evvelce cemiye
tf! mensup olduğu halde bugtln ce
miyet lı&riclnde bulunan Japonya 
ile Almanyanm, ce.mlyetl kuvvet • 
lendlrmek lehinde olmadıklan an. 
laşlhyor. Cemiyetin kuvvetlenmesi 

·bu devletlerin genlfleme slyuetlne 
uygun gelmez. ÇlinkU cemiyet için· 
de bulunan bazı devletler de, cemi
yet mlsakmdan zecri tedbl.rlerln a
tılmasnu latlyenler vardır. Ve ltaL 
ya bu devletlerin bqmdadır. 

Amerika ise, cemiyete glmıeyl 
katlyyen düılinmemekte, bllllds 
cemiyet drşmda kalmayı ve A vru· 
pa l§Ierlne katlyyen k.anpnamayı 
en muvafık hareket saymaktadır. 

Bu yüzden Milletler Cemiyetine 
cllwıtümul bir mahiyet vermek ce
reyanı aksıyor ve bu hedefi tahak
kuk ettirmek lmk&nı zayıf kalıyor. 

D ller taraftan Milletler CemL 
yetini mmtakavi paktlarla 

takviye etmek cerel:anı vardır. Bun 
dan m&ksat kolektif emniyeti ma
hallileştlrmek, ve bir mmtakaCla 
tecavüz vukubulduğu zaman 0 mm
takadakl devletlerin askeri tedbir
ler alarak tecavüze karşı gelmele. 
rlnl tf!mln etmektir. Tecavüz mm
takuı haricindeki devletlene mali , , 
Jktısadi ve lcabmda askeri mahl • 
yette sankslyonlar tatbiki De mtt. 
kellef tutulacaklardır. Bu hattı Jıa
reketf! k&l'fl gelen devlet bllhMlla 
Almanyadır. Almanyada Sovyet 
Blrllfl De U,rlld mesai etmlyecetlnl 
Deri sürmekle bu cereyanın hızını 
kırml§trr. 

Bundan başka Milletler Cemiyeti 
mlsalmu sulh muahedelerlnden a
yırarak cemlyetf! yeni bir hayat ver. 
mek, Milletler Cemiyeti misakını 

Kellog mlsala De uygmı18§tırmak, 
cemiyetten çıkmayı gtlçlettlrmek, 

slllhlan ar.altmak için ciddi t.e§eb
blislere glrlımek, konseye ve a.
sambleye teıtrU malılyette daha 
büyük saı&hlyetler vermek, kon • 
seyl ıslah etmek, muhtelli memle
ketlerin muhtaç olduklan iptidai 
maddeleri alabilmeleri için tahld • 
kat yapmak gibi teklifler de va.r. 
dır. 

Fakat cemiyetin ıslahına ve tak 
viyeslne engel olan çok mühim me
seleler \'ar. Bir kere Milletler Ce 
miyetl demokrasi esasları üzerine 
kurulmU§tur. Fa§lzm ise, demok • 
rul dütmanıdrr. Yani Milletler Ce
miyetinin ideallerine fqlzmln ide. 
alleri taban tabana Zlttrr. Bu böyle 
olduğuna göre Milletler Cemiyeti
nin mukadderatım bugttn ispanya.
da demokrasi De faşizm arumda 
vukubulan mücadelenin sonuna 
bağlı görmek, yanbı olmua ge • 
rektlr. Belki bütttn Avrupanm ln
ldtaflan bu mücadelenin neticesi
ne bağlı bulunuyor. MWetler Ce • 
mlyetlnln kuvvetlen.meal, veya • • 
ydlafmuı, fatlmıln Avruı-da 
k•unacap kuvvet veya ufnyaea
iı dfa bakar. Bu yüzden Milletler 
Cemiyetinin bu sıralarda, ıslah e 
dilmesini, yahut k'""'"'t'"""'-:lni 
beklemek beyhudedir. İntikal dev. 
rlnln netlceelnl beklemek Jimn &el· 
dlğl apaçıktır. 

s 

.flEK. 
Bana Kallrsa .. 

Dalılliye Veklletl, Matbuat Uımım 
Müdürlüğü lfadeslle muharrirlere ve 
hlkayecllere bir tamim mektubu gön. 
derdi. Bu mektuptan maksat halkm 
okumak lhtlylM'ml tatmin için bugün
kü terbiye ve telikldlere muvazi g1. 
den, fakat halkı ya.dırgandınnıyan 

hlkiyeler yazdmnaktır. 
Bu t.amlmden bir tane de bana 

geldL Geçenlerde bir karlln halka o. 
kuma ze\id nasıl verileceğine da1r 
bana· göndennlt olduğu bir mektu~ 
tan bahsetmek için yazdrğnn bir 
bentte çok okunduğu görtilen &§ık 
Garip, Köroğlu, Nasrettin Hoca n . 
emsali masallan halka okutan imIJ. 
ler gm.önlinde tutularak eser yazılır. 
sa balkın okuması ihtimali çok oldu
ğundan bahsetmiştim. Matbuat U
mum MüdtirlUğünUn yukarda bahset. 
tlğlm mektubu bunun üstüne bir 
tf!\ıuiit gibi oJdu. 

Dahiliye V ekiletbıln bu l§t;e, m~ 
barrirlerden istediği ıudur: (Tamim
den alıyonım) : 

"Gerek köylerde, gerek kasabalar. 
daki geni§ halk yığmlarmın okuma 
ihtiyacını kBJ'§ılamak ve bu vasıta ile 
onlarm mllli ve killttirel terbiyeleri tL 
zerinde müessir ohnak ve telkin ya. 
pıldığı hissini vermeden okuyanı se. 
vindire, acmdrra tesir altına almak 
maksadile yeni halk hikayeleri ve 
romanları yazdırmak.,, 

"Bu hikayelerin ilk serisi on eser
den mürekkep olacaktır ve bunların 
isimleri gunlardır: Anık Garip, Kör
oğlu, Ferhatla Şirin, Leyla ile Mec. 
nun, Yedi Alimler, Tabirle ZUhre, Ar
zu ile Kanber, Şahmeran, Kerem ile 
Aslt, Nasrettin Hoca.,, 

Vekilet maksadını daha açık an. 
latmak için sinemalardaki (Mlky 
Mavs)u misal olarak gösterip, nasd 
halk bunu tuttuğu I~ onun her men. 
kıbesl rai!;bet buluyorsa yukarda ismi 
geçen eserlerin kahramanlanna da 
bugünkü telikldlere göre halka aşt
lamak lst.eııen çetnlde yeni maceralar 
~tacak eserler yazılması, onlan11 
fazla okunmasına vesile vereceğini 
nevama telkin ediyor • 

Gerçi, romancr deflllm. Fakat na 
Od 9elledir, hl~ fasıla \'ermeden bD· 
hassa halk tabakulle yazı mtinaee. 
betinde olduğum için dlyebUlrlm kh 
Bu telkin \•e tahmin tamamlle psiko
lojik ve mUsbettir \'e bu yolda gldf. 
lerek yazılan eserlerin halk ve köy. 
lö tarafmdan herhangi roman n hi
kayelerden çok daha fazla okunmalı 
!JADSI ,·ardrr. E888en tamimde adı ge
çen ve kim blllr kaç ~,ldanberi hallr 
elinde dol&!f&JI Aşık Garip \'e emsaD 
hlklyelerin ilk orljinallerine her de. 
vlrde birtakım ilaveler, nazireler de 
yapılmıştır. Mesela: Nasrettin Hoca 
fıkra.lan diye bugiln piyasada dol .. 
fan fıkrala.mı büyUk bir kısmı son
radan merhumun ağınndan söylen • 
mlş, yahut ara~ \'eya f~ hattl 
freııkçe eserlerden ~nfJerek Hocaya 
mal edilmiştir. Böyle olmakla bera
ber bu ekleme fıkralar da Nasrettin 
Hocanın hakiki fıkralan kadark tut.
muş ve halk diline yayılmışhr. 

Demek istiyorum ki; halk tabaka. 
smın okumakta olduğu görülen eser
lerdeki kahramanlara bugünkti tetik· 
kilere uygun blrtalam maceralar ya. 
ptan eserler yazmak, bugün lçla 
halka yaldaprak onlara kitap oku
ma sevkini qılamak yolunun en kee
tirmelldl.r. 

B. FELEK 

Müddeiumumi 

Ankaraya Gidiyor 
Ankara, 18 (TAN) - İstanbul 

mUddeiumumtsi Bay Hikmet Onat ba 
zı işler hakkında kendisinden izahat 
alınmak Uzere Vekalet tarafından An 
karaya çağınlmrftrr. 

Gazetecilere 
TenzilCith 
Seyahat 

~ara, 18 (Tan muhablrlnden)
Devlet demiryollan, 1 Hazirandan 
itibaren gazetecilere yüzde 60 tenzl
lltlı biletler verecektir. Haftada en 
az bir defa in ti' ar eden yerli veya ec 
nebi bir gazete veya mecmuaya sa • 
bip, mesul mUdUr, muharrir veya mu 
habir sıfatile mensup olanlar, kazan~ 
getirir başka bir işle meşgul olmadık 
lan. takdirde yüzde 80 tenzllltlı yeni 
biletlerden latifade edeceklerdir. 
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M..ahkemelercle Ulla Ondertmlz AT.Al'URıK'tln ADMlol11 ~ayak buMr••n ' ' 
19 MAYIS tenlill ile pııQllk Ye lpOr myramms 

• SAKARYA sınaması 
iKi KATIL SUÇLUSU MAHKOM 

•••••••••••••••••• •• OLDU .... ~ ............ ~ .... ~ 
A iır eea mülwMel, dibi 

iki öltllD ........ .... 
leadlrmlttlr. llid ..... blrill ~ 
talcanm Çalarki)'lade bir .pJ. 
da geçmlf*;lr. Mevkuf balanM 
ı.m.u 11e ubdlıeı DmD. v• 
ojlu .&11 iPnlnde lılr pnel .... 
la öldtlnmk ......... - .. al • 

Uabkeme, ı.maae 11 lllMI-. 
pl8 ceau ver.mit, fabt oa IMll 
J1IMlı bltlrmedljl için eenum 
8 .. eye lndlrmlttlr. ı.-o, •J. 
nea AUııln n.r181eıtiıe bin Bn 
da tarmbeM vawıaldlr. D1j9 
AÇla Dmll de beraat karan Üt 

Bftlr. 

Laf Atmıs, 
1 

Yaralamıs 
1 

ve Sövmus 1 
1 

Allfye dördUnctı ceza mehkemeıi, 
dtln, .ı.m.tı ıamınde bir gence 3 ay 20 
gUıı hapiı cesa11 verdi ve derhal tev· 
kif etti. llm&ll, yaralama, llf atma 

Zengin ve muazzam bir programla kutluyor: · Bugilııldl Progl'Ull: 

1- 19 MAYIS l:lml = =~ m~ 
. T O R f< C: E S U Z l (J Havadla 13,05 Muhtelif pllk 

2 - INGILTERE KRALI S. M. yı. ncı JORJ ve KRALiÇE ELIZA· tı 14 Son. 
BET'in TAÇ GiYME TORENLERI (bllttbı tmilltlle) Akpm nepi,atn 
8 - Dün akpm, erklnı hUkftmet ve Kor • Diplomatiiln h&F, bulun- 11 Ankara ıtadmdan na~ 
dukları gala ıuvareainde büyük bir muvaffakıyet kazanan, muhteşem ~mls~~;:~e:ni ~ 

lngiltere Tacının incileri ~:=.=~~~0~=. ~ 
-------· Partı8l namJM.: Aglh ınrn ( fevaldi baklanda) 20 Nezih•., 

tına ....... nbr. 

Mahkene, ......... -
karan döa nwhk-necle olaatm1ll 
tar. 1116e, Vmmöt lemfnde 
a-ç bir im,...... ....... 
tar. 8açhl 1-U, i1i11 .&ibda m 
kanlflll Vmmlle s&all ..-.. 
onanla evlemnek lıdemlltlr· h 
bt, Rlp·lu- teıı~lllrull 
iken Vmmüt Aliye qa=h ı 
tır. JamaU,AllJI .......... ftl 

1ldnel bidlae, Y•'hp+ Pi 
mittir. Mahlremede awwlmf olao 
nk lmhmall Mmt.4, köJ11 ... 

ve IÖvme suçlusu kil. Edirnekapıda ---------------------• oturan Hakkıımı 13 yapıda bir km 

da.elan tarafından Türk mu 
baik p.rkılan. 2Q,30 Ömer 
fmdan arapça söylev. 20.~ 
Şen ve arkadaşlan tarafındall 
musikisi ve halk şarkıları ( 
yan) 21,16 Orke8tra 22.15 A 
bona haberleri ve eıt.ı gtlDUD 
ranu 22.30 Pllkla sololar, o 
operet parçalan 23 Son. 

~-- JlllDllye ...... ........elan aldıp bir lnmda. 

Yardır. hmail, bu km sorla evinden al 
mak ve gezmiye tötilrmek iıtemittlr· 
Kımı amıeel Seniha buna mani ol· 

mak llterken b&bul Hakla da gelmit, 
1smaU bu mUmaneate kızarak saldll'
mumı çıkarınca Hakkıyı yaralamit
tlr. Bu llrada yetifen polla MU8tafaya 
,umruk wrduğu gibi Huriye adlı bir 
komtuya da balraret etmiştir. lsmail, 
mahkemede •ÇtmU itiraf etmlttir • 

BU UCŞAM SAAT 9 DA 1 S 1 K Liseleri Cemiyetlnbı 
lSTANBUL VALi ve BJ:I.FJ>i\'E REI8I llUHIDDIN USTUNDAG'm 
Yilklek himayelerinde olan 181lellk m"•mereleri 

MELEK meınaamda vertlecektir. 
~ pJ'Oll'Ullda: 

Yeni fllmı• • Ktıcnk dana Marta Broc!, 
Piyano komer1 • Şartalar • FERDi TA.DUR tantmdan 
LOIUtL • HARDI JSTANBULDA monolotu ve 

MONiR NUREDDiN vearkadql-"koueri 

~ OIDlla propua 6A 
ae.to.111 koMerler : 

21,'3 Viyana Haydn'in 
pdrmekldaatdasltmllr.P 
kavgw blçaia daJ'M ata. ı.. 
...., Allyl banda bir -- duo 
bellle ,.. ..... t.lr. 

nablpille,_. r•ı-.. 
nndma iki tokat indirdikten 
llOUa blçajl ıöiatme ..,....... 
Ye hçm ..... llaet.efum tuı.... 
hktaa ve eroin kaçakçdığmduı 
da malıldimlyetl vardır. 'hlpft. 

me, suçu süit &lnDllf, ........ 
15 Hne 11 gön hapee ve ölealll 
l'Vltllne bin Ura tumlMt vennl
fe mahkftm etmlttlr. 

den 22,45 Viyana, Millno, 
(Kral Lear}dan bir senfonik 

Fiyatlar 100 ve l50 kmqtur. Blletl6J' VR!J.EK lhıemuı glfeeinde Renaee. Struburg: RoleJl 

Kavı kaoama u.tılmaktadQ'. ·------.. reainde aenfonik kon&ef Oda Musikisi: - ---- - -
BugQn matlnelfl'den itibaren ----•, 11,40 Prag Salon kuarteti 22 

SDI HER no. Torino Oda muaiktst 

Sinemasın·da OLUM HABERLi Büyücülü"ü Kendine A,}'~=~~b~ ka· ~ pı kapama yüsUnden çıkan clneyetiD 2 btıytlk tllm birden ı.,tı,or: 

.... 

Meslek Yapan Genç EAE;-!~?. =-=~~a SARiKAYA 
• ' & - 1 • d"rd" " mabk • dün b" L.!• J1ıL d na da Uakildar 1nh11&r idaresi oda· G ZLi VE Si K A 

Müessif Sır Ölüfll 
Ferik Bekir P&f&Dın oil• 

Ferik Nuri Pa,enm damacfı, 
yana Elçilili kitiplerindeo 
reddin Virıin'in babuı •• 
mer Bank Umumi Müdilrl 
rullah Silmer'in kaymb..,..., 

AMlfe o uncu ceza emeM, • 8ÜJÜCÜ ua &Yallna cllarmdan Pehlivan Recebi klraci ola-h.ktı. Suçlu Eclimebpıda oturan Haan Benli iuninde bir ıenç- rak almJ§tır. VERA KOREN • JEAN MURAT 1 (Yellowatone)' 
ti. Mühqir, meunm ilatGne bir JliıD nüalıa, fal kitabı ve at nalı Geçen Ağultoeun bir aıcak akta • ve JEAN GALLAND tarafından ~ Aşk ... F.erar ... Heyecan filmi. 

kadar büyük üç te mühür koydu. mmda Zeki Uç arkadafl ile eğlenirken lllveten : lngtlte. re Kral ve Krall~ealnın Ta~ 

1 
Poll1, Huanm bakıcılık ve bUyUctı- Pehlivan Recep aarhot olarak eve • girme mer-lmlnl bUtUn ıafellltile ghteren ı. caz Demiryolu eski Nasır' 

Hali Hrw ıuttı kendlaine meslek yapbfm.ı öğ- gelmtı ve patırdı yaparak kapıyı ka- tabii renkli tllm 
renmiı ve m-..arlaıdaıı ıJayan Nimet pamıttır. Zeki, mllafirlerlnin bu te- =:;~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;~~~==~===

Tevkif E•• le bir arkadqmı ctırmtı meşhut yap- kilde rahatm edllmelerine 1azmıt, ve "-Benim gibi bir civana nasıl kıy 30 Bizans Altını 
Sabıblılardan Çarlt8ton Ahmet ev- mıya memur etmlttir. Nimet, dtln sa- Recebe blğmnıttıt.bReceir p te Zekinin dm?., be adaliı diyere'k M\JDI yum· 

General CE: VAT Vir 

odum& glrmif, ve yumrukla onu rukl&m11tı. Zeki, kasten (Sldürmiye Poliı memurlan, dttn, Kapilıçar. 
Telld gtln gece Aaliye blrtncl ceza a- bah Haa•nm evine gitmil ve Halan yere yuvarlamJttır. Bu mada mua· teoebbüaten, Recepte döinıekten sug şıda bir şahsın elinde 30 tane Bi • 
saamdan Bay Nebinin Saraçanebqın· tarafından kal'lllanımştır. Hasan, nm Uzerlndekl llmtııa da devrilerek lu idiler. Mahkeme her fkiıinin de zans altını il gesdifinf lJ Ut1 
dakf evine girerek 30 lira kıymetin • Nimeti odasına çıkarmıı, niyetini sor aöndnttl için karanlıkta bir bojut- auçlanm sabit gördtl. Recebi bir ay dlr. Bu adam~ Omer admd! ~: 
4e bir hall8IDI çıahmtbrlltıdıdeiumuml duktan IOD~ ~ * '"l ~ ma bqlputtJr, ~,~~tıar ta- ha• malı~ e\ıl-.,ıe\Y,~ .evwll 15 ~.et ~üd~ ,yerdfti Jfa • 
llk dtln 1Uçlu hakkında tsvlril kararı getU;erek, içiu twı ekmek &tmıl, fa.. bancaya aanlmJt ve k\ırlUDJ&rmm Hne hapis cezası vef.?!.1İldisede tah~. dede.. J1~ı.;- •...:----.3--"'- blr ~ 
amDtm'· tına bakmıştlr. Nim.er, trendlihm 'Dfı- nepnm ~ ~... nu 1-tu ..u;.ı ~"' .. ~ u.J,.,k ....- dift1ou ura ... ı.ııu" - - ·-'· .o 

Jen yara alıml ve lrn..ı1n1111 b:de bul ettiği için cezumı ~ seneye ıemı~ •• ~ ~-
•--'....!~ rı~ ... _1ıı.._ildar marüt ~-iti 11J"llta "'1Dif. ~lj'!pr....,. •• " ~ .... 
• CYKU ..amca • .... ,. tl Ruan bundan mnra Nimetin ar- gcsptlnUn u.ttlnde kalmıftı. indirdi. Recebin mabkWnlyetl de te- A1tnıJar müzeler idaİ'e.ıne tellim 

Bir mtt1111e11e adm& Kmlaydan 11- "':~ .._ -~- baı.-- .. __ .. IODI'& Recep Zekiyi altına a1mıt : cll edildi. edilm1'tir. tık aatıcı aranmaktadır. •---------
.W.tıs makbus yaarak 2300 Ura -uapmD ua 1.a.uua ouwıırı ODuau ua 
almak ve po9ta ne pim pandan sim numaram teebft edilen ikinci bir Ura 
metine geçirmekten 1UGlu tlh'"dar daha alım§tır. Bu matla da etlrmtl 1 
Fuat tevkif eclllmiftlr· mqhut tesblt edilmllt1r. t&llaya gö

re, Hasan, ıreyyar falcılık ta yapar. 
mış. Elinde ntllha ve mtıhtır çantam 

Sokakta Nara Atan oıdutu halde evlere gider, kachnlann 

ıstanbuıun t.n oüyük 4 ve Ankarada 2 s.nemasında bırden 
Ulu Önder-Büyük Şef ve Reisicümhurumuz ATATORK'ü 

aruma girerek fallarına bakar ve nlla 
Bir Kaclm ha yazarmıt. Hasan, mahkemede her 

18yi inklr ediYQrdu. lııfahkeme. gelml-

Milletimizin mukadderatım deflştlren, ve 18 1e11e evvel ANADOLU TOP RAGINA. AYAK BASTIGI gtlııtln hatıi'UIDı tebcil için h .-.111.1111'1 

TÜRKÇE SÖZLÜ 19 MAYIS F.LMI . BUGUN MATINELERDE?f lTIBAREN 

Saray-ipek-Sakarra-Mi!le trlldldarda oturan Selim kızı Hay- yen blr tahidln ça1ırııma11 için mu
rlye, evinde rakı içtikten IODl'a soka· lı&kemeyl m.ıune talik etti. 

p çıkmıf, lekele caddesinden geçer- -------ımllll!'l~--~!'9 
ken de batırıp çağırmıya ve tqkm· dm yakalanarak muddekımumllile 
bk yapmıya balıam.tır. Sarhot ka. - tesUm edllmlttlr. ve AnKARADA MiLLi ve HALK ılnemalannda programlanna illveten 1&ym halkımı:r.a takdim edilecektir. 

._ O l8ılllU çercl, eUn1 cebine IOktU, çıkardı, a.
wcunda benim kapaklı kurfUD durup dururdu. 
Ben gene yalvarmap bafladun, aman çerçL zaman 
çerçi, bent lalem ele verme! Hem yamı akfam ba.
waklar p.liba! Ne Qiliyomm? Çüııktlm ÇU"f&Dlba. 
diyorlardı. Yarın çal'f&IDI>& mı! Hayır salı. Ben de 
Alı olduğunu biliyorum. biliyorum emme, aptal 
Kamat, ulmm ÇU'f&Dlbanm farkmda mı! Oy!eyae 
dedim, g&l'f&lllb& ne gün ille o ıtııı hamlan! 

Çerçi llclm için para almadıkt&a maada bana bir 
de, Sultan Mahmut ytlzlüğtl bahfit verdi. Ben kop 
k09& daftl'lll bl.fma gittim. Kia Jda gtll1lyordum. 
O pce pne vlraneUkte bekledim, Çerçi gelmed!.. 
Sabah oldu, karfıdan dtıkk&ııa balrtDn. dtıkkln ka
palı. ytl.ıHlftl bir çoeuta ftl'dlm, git b&na bet para
lık leblebi ile, be, paralık akide al diye gönderdim. 
çocuk dWıkbı '\"Ulda. vurdu, ... veren olmadı. A· 
radaıl bir hafta ~ gerçldeD hab&f ~adt. otu 
1111eyl pçt1, hlll ela habar yok. :bıme ben anla
Dllfbm, Çerçi u.lı pceıdnden villyetin ıoJunu tut
muttu. Hem ~ delildi lııl o. .. 

Mehmet Ağa aU9tu, clprumı tazeledi, Kayma-
kam bot gödede dlnliyor ve yilzihlde hiç bir ~ 
gicik olsun görUlmUyordu. .Blnbafl 111euafnl yut • 
tuktaıı IOD1'a : 

J - Ya öteel? dedi. 
\ - qte bu. 
i - Yok! Asıl bundan Meal. Hem tas ftl'd1n. a. 
llrsiıı kl blsdeD ıaı çıkmu. Çıka& da otu lark. 
1ene geçmlt olur! 

Mehmet Ata tekrar ll5ze blıflam: 
- Çerçinin tamam glttlltne emin olduktan 

eonra artık Kralkmna ben sttmete ba"ıdnn X... 
ma kttrett ora4akl pdlkte ..ıdar, peelerl, bur 
yatmurlu gUndtızlerl Meyi beriyi kuardnn. Bir 
hafta uiraftmı, bir gtln 1ıütmı mandllll, tam llOll 

kazmayı vurdum. vurma.dmı. kuJatmıa bir_. pt. 
dl. Bir Dd kürek toprak attım, amantn ne gareytm ! 

-------

• t -No. 9-
Detlııe ! BeHd otuz MJraJ•k 1U k\lp, u.tbde ap.tı lal' defineler \'e!'lnlfınlt. 
da var. ftrelim hopllp hopla,_ JraNı kaldırdım. - Buraları blae 1bım detll Mehmet Ata. Sen 
EUm1 daldırdmı· Y aımna kadar boftu, blru daha blae Villyete lidltlnden 80Dl'UIDI anlat. 
IOktum, ftte deftne diye haylan•em•'fim. Bir avug - Şehirde bir arraf Karabet vardı. Ona göttlr• 
çdwdmı. Artık zengin olmqtum. Bir stS• yumacak dtım. Ben lelda on meddiye beklerken, bana dört 1&-

1&manda aklım• neler neler geldi. Ellınl çıkardım, n Ura verdi. Anlayacağnm 911 ki KraJkızmm çuku· 
yere bir awç para dökUldtl.. Emme ne param! Btr runcla ne buldUIDI& tqrdun Ne yalan aöyllyeylm 
awg kMll b&kıt! elime ytlz altına yalan para geçti. Onlarla ı,e bq • 

- Amma yaptın hl! ladmL O Yllİar da hep bolluk yıllan idi. Halkın dili 
- tııan ki ,böyle .• Jtmme vugeome4lm. Yamn· durur mu? Nereden duymu,ıana duymllfl&r, on yıl 

dan, aatmdan. 1<>lundan kazdun. Onun ıtbl bir kip 1<>nr& adımı Defineye çıkardılar. On yıl sonra Vali 
daha buldum, o da öyle idi. Yahm tlatUDde tuvir- pa.talara çıktık, sorgulara çekDcUk. Doğrusu birfey 
ler vardı. Onda da küflü ı..tırıar. Artık kırdım, aöylemedim.. 
tuvirll ırttpe bir kazma 1&pı vurdum, aju tarafm· - Daha dolnısu.. 
dan çat diye çatladı. Kan ter içinde b1mJttım. Son· - Eh.. itte.. Bet on paramı aızdırdılar. itte ka-
ra dtlfUndtlm, Ne ola b~ bakırlar bet cm meddl· cebin, bizim ele zorlamap hakkmm yC>L Zaten f&-
ye de etmes mi?! Halbuki o güne kadar ben bir panclı. Neye yarar kl adım Define kaldı. 
mecidiyenin bile ytızUnn görme~ On mecldi- - .Anlqıldı, een bir tUrltı doirusunu aöylemiy• 
yem oluna Hd öktlz alırdun. O zamanlar 1ekılen 0 olaun diye 1Uı açtık. 
kurup bir 8Jdls verlıierdl Ben l1d iç avuç bakın Kaymab.ınm &özl rl çoktan k mıftt Ona 
1rufatmıa doladım. Koynuma da çatlak tlptln b- n bir oda verdiler çe t ... __ ~~~...ı • .ı.. '4x.. .. ,. ~!-
,.ımı eoktum. Oyle ya nereden balclun 11erleıne, • ;an.um....u ..--..wa& vıra U&~ 
lmm olmadılmu ı.mt•amü 1ltmn. Samadla .,,_ tildnU. JH+ıtım aldı, stttt Köy dafetlncle yatama'-
rendlm ki kendini çerçi diye yutturmak l8teyeD .... IDJf. 
rr ..nııı bir A1aman frenli im1f. Ttlrkçeyl Bulp
rlatanda lJlrenınif te onun için muhacir gibi lıonu
f1D'IDUf. Hep bu ifler Peflncle kOfUl bir bilgiç a
dammlf. Abdtllhamit Paalphken ona gole kipler. put 

••• 
Derenbı le1l durmllf, hava iyice açılllllf, ortalık 

iyice JmrumQftu. Erden dere bqmda Kaymakamla 
Binbafldan aynlctr. 

On dört, on bet yaflarmda ild çoban çocgp 
baya dofru koftular. Veli Dayıyı tanıyorlardı. 
cigara istediler. Çocuklar ErdeDi görünce .. ırJJl&P.I' 
ve MVUaerek : 

- Hot geldia, Erden Ağa. . 
- Sen bizi tanımaz•n ama biz teni tanınJ· 

çende Muatata kuabaya oğlak götUrmiittU. 
ğini HUız Hanım gilden öğrenmif. 

Erden Velinin yüztl.De baktı. 
Veli Dayı kim .olduklarını söyledi: 
- Sizin eKi Fadime B&cı vardı ya, çam&fll' 

dı, onun oğlaıılan, flmdi bizde çobanlık ediyorlal'• 
Tıbbiyeli arabanın aralıjmdan iki gU.mtlt çeyre) 

b. Çobanlar çeyrekleri kapınca llÇl'&m8ğa, 
ki deinekleri arabanm &!'kumdan, havaya atıl' 
ne bpmap bqladılar. Erden sağma oturdu, rah 
oldu, soluna döndü, dizi ağrıdı. Yulandı, oımadlt 
tUrltı nJıat edemiyordu. Veli Dayı ,uterek: 

- Uç gtlndUr pek nbattm. fimdi mi rah&tld 
luyonun! • 

- Yok, Veli Dayı.. Ayafım uyuftu da .. 
- Hele hele .. Oyleyme MDl çabuk yere ,...~,.. 
Hayvanlar! kamçılamap bafladı. Atlar 

/Ülqtıfmı anlar anlamaz zar zor tınaa k~ 
d&ba dUn, yolmfta, lnitte b1ru sorlau., yapma 
Dayı, acelemls yok, diyen delikanlı, flmdi h• 
lar dört nala kalkmadıklan için lmıyordu. 
Uk 911bMinln bahçeelne geldiler. Parmaklıklar. 
banm yntıklanndan 8llratle görtıııüp kaybol __ ,._,. 
Divan kap181 6ntlnde sabitle bir lld yazıcı çavafr 
ferler duruyordu. Onlark tamfDllyordU. ~ 
ramdıkl yolcuyu görmek için biraz baf1aı1DI 
ter ve araba pelnce gene konutmala.rma de~ 
tiler. Arak artık tam kuaba yoluna ~ 
tin ~ mektebi pçtl, köprüye yakJllt 
katHe Ue karfılafb. Veli Dayı durdu. Arabaftlll 
rafı hemen llrllclı. Delikanlı indi. Birçok bileli). 
reba. eül mektep arkadqlan... (Arlcall 
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T',AN===========================~AN 'FIKRA 

GündeUk Gazete -~AŞMUHARRIRI 
'f AN• Emin y ALMAN 
kirde, he hedefi: Haberde, fi· 
riiat, .. ~:~rde temiz, dü
•azet -:-111111 olmak, kariin 
..... eaı olnuya çalqmaktır. 

............. 

~N::O:::-N--MEs---=E=L=EL=E=R=lı 
sa1a, •1a 'lltıi a n ve Serse- . 
.... Ça1tıhramaz 
•••IYQ? -.. 
d 

3
'...,. ha ~ 14aaa ... ~heple hapluneye 

----... ..... daha eadlabıl ~ 

~ &lrlp ı:dımıt - llL 

--Nt. bUttta ~ için ele artık 
.._ ~ ite Pllar kapahclJr. H&o 
"ıtıa .. 16~ 1iremez. Keacll bap. 
llQ blie Polle P&ruı yoktur. Bir it 
~ dalma arkumdadır~ 
~ .. ~a baıalsanec1en çıkanlar ser. 
.. ~ llıahkam olur. Cemiyetin . 
~ ~~ lle vennedlğinl zorla 
~~. 
~ ~- bapiqneye d~ a,Z- lratlİ d bir hasta, inen hınız, 
te1ı --)'a b.~~· Ç-Ok defa suçlu 
~ .. UCUUl ObnQftur. Ani bir 
~ te ~lınııtır. Yahut mttb-
11:,""let ..n._ . nıthnkttıı ohnıyan za. 
;ra ~---..ne su~ 1tıem1tt1r. Bir 

llQ ,~e ve hapee dütmek 
~)'e kln ve yenl bir bayata 
'-t 'Irat bQ geleblllr. 
ııı..ıı~lle b~ktl tellkkller ve prt
~ tdrb kabn lltlçlulara hapill&
~ ~nra yeniden hayata 
~~ '11ç!Qlu, Yoktur. Haplsane. 
~ ı. ... _ tetkik ediniz. Bun· :!' ~~eye birkaç defa gir 

1ıı .. .._1ol'Q ile erdir. Yani cemlye
--ae ~~ ltlemeyl bir meelek 

-·-..11111 Olanlardır. 

"'~d..... • . 
' ' d~r, hele kttçtlk yerler. 
'-._ ~ er ekseriyetle o mu-
k •~en lleld, en faal ansur-

~~-:r:ı=~.a';; ~ ...._- >·~~ ,la~lardır. El· 
lııll~~~ keaCfOer1ııe dotra yolu 
~ bit .lbtlınkttn olsa, bmılardan 
~..:::: tekrar cemiyet 

hQ ~ mllmkttndth'. 
bir~ llltlbJm Sovyet Rusyada 
...._ ~ ve dikkate pyan 
bir ~Pddı. Mollkovada bulu. 
~ 'flet,e:ehunurnı, gazetelerde 
~ Ota eJ'ek btttttn ll&bıkalılan 
' it ~Ya davet etti. İltica &-

''ftecllıece flaethıJ, eski gtlnalıla-
"-"et tını vadetti. 
~ bUttın Sovyet Busyada, 

... ~ ~ıuç ltlemeyl m•lek e. 

'~ U'aaoıda bUytlk bir .. 
~ -....~- ller taraftan yttz bbı.. 
~ '-hıı~ 1&pddı. Bunl&r gttnah 
~!'i a;:a Veda ederek ~ 
>et~ ....... ll&muala insanlar gibi 
'~ b UD.u izhar ettiler. Sov. 
"' tcsb. 11 aablkalılann gUnaJı.. 
lal ~~ nıektuplan, ltlraOan 
b._.~ bu De doludur. Mttddelu
~ ~ llltl.racaatıert hUsntt ka.. 
ba,. >'ert.; iltica edenleri muhtelif 

.~~~~!::.!::-~: 

Kültür 
Yugoslavyan.uı U~üncü parçası Slo

Yenyadır. A\'118turyalılar burayı cer
menlettlrmek l~ ellerinden geleni 
yapmıtlardı. Toprak Alman aileleri 

' arasında taksim edilmişti. Slovenler 
Büyü\( Harbe kadar köylü kalmış. 

lardır. 

Fakat dlllerinl koruduktan i~indlr 
ki, avuç kadar memleket asırlarca 
kendini cermen temsiline karşı müda.
faa etti; nihayet cenup slavl.Jğı bloku 
içinde hürriyetini buJdu. 

YARiNiN 
TURK ALiMLERi 

Vnivenite Fen Falrülte- ı 
.inde m talebe, erltelt 
talebeye nubetle daha 
lalaJır ve lıalanmız la
boratuarlarda yannın ôli-

Bir kısmı ltAJyada kaldığından, Yu
goslav Slovenyuında bir buçuk miL 
yon nülus \'ar: Türkiye nöfusunun 
onda birinden az! Slovenya 16 bin 
karekUometrellk bir yer: Türklyenin 
kırk altıda biri kadar! Slovenlerin dili 
Hırvat ve Sırplann konuşma ve yaz. 
ma dilinden çok farklıdır. Karaçlç dil 
inkıl&bı onlara gecmemlştir. Slovenler 
eski slavcayı bütün saflığı Ue de\·am 
ettirmektedirler. Demek ki, slovence 
k!taplar yalnız Slovenler tarafında 

okunduğu gibi, Sloven sahnesi de 
yalnD onlar tarafından seyredilmek
tedir. Slo\•en neşriyatı, bundan baş. 
ka, hudut ötesindeki Slonnlere de, 
İtalya tarafından, yasak edilmlştlr • 

lmcll bir buçuk milyonun mükem
mel 1kl sahnesi \'al': operası, \'e ko
medyası! Burada edebi kitaplar 8000 
adede kadar satılıyor. Gazetelerinin 
sUrümU ~ 50 bin Ue 60 bin arasında. 
dır. MUli ktttüphanelerl Ue her mem
leket merkezi övtineblllr. Etnografya 
mUzele~ eşi azdır. 

KIZLARDAN 
YETISECEK 

mi olmalı •ayretiyle 
~alıfıyorlar •• 

mek iınklnı yoktıJr. TA.il del'Bleii a
zaltmak ve her talebenin asıl bir 
derste ihtiaaSilla lmki.n vermek her 
halde daha doğru bir yoldur. Bu 
talebe bafka fen dersleri vermiye 
mecbur kalsa bile tetkik usullerin. line gelınittir. Çilnktı artık terbiye 
deki kuvveti sayesinde buna mu _ dersleri de üniversitede yeni kuru • 
vaffak olur. Bu usul Bayesinde U- lan Terbiye enstitüsünde görUUl • 
ıans talebesi arasındaki is- yor. 

Tahrip etmlyerek orman lflemeyl 
ve yeni ormanlar \.1lcude getirmeyi 
bir çok büyilk mWet.lenlen daha iyi 
blllrler. Va.tanlan bayındır ve Yetil· 
dlr.BuradayUzde95halkolmmayu 
ma bilir. tıdncl bir dll konuşnuyaa 
mtlnevver yoktur. - Fatay 

•ı ıtanbul Oni•enitetıi ile 
ilk temulanm hu • 

kuk Te iktıaat f akültelerile kar
tılatmak olmuf, beni biraz bed 
binliie aevketmi9ti. Bu iki fa
kültede pek çok talebe var. 
Derıler, uauller, imtihanlar 
tmdilik ancak bir meslek mek 
tebine aare kunıl~. Burala-
r• Uuivor• ;•• ._.J,ı.& h (;.ulLr. ~lı· 

mi ye imkin bulmamıf. T ale
benin çokJuiuna kartı profe
sör, mu&TİD Te Yalda azhtı bü
yük bir botluk dofuruyor. 

Fen f akUlteaile · temaalarnnda 
kendimi tam üniversite havaaı i. 
çinde buldum. Burada sınıftan, im
tihandan, diplomadan bahaedilıni
yor. nim namına çall§malar var. 
Bu çalışmalarda profesörün takriri 
çok az yer tutuyor. Llboratuar tec. 
rübeleri, arazi üzerinde gezintiler, 
müessese ziyaretleri ,talebenin ken
dine düşen arattıımalar asıl teme
li teşkil ediyor. Fen fakültesinde 
hariçte iş tutmıya imkan y<lktur. 
Dersler ve lA.boratuar çal11malan 
bütün günü alıyor. Talebe vaktin 
bir kısmını naaıl öldüreceğim!,. su. 
alini soracak mevkide bulunmuyor, 
çünkü bUtUn vakti doludur. 

Fen f akWtesinin birkaç vazifesi 
vardır. Bqlıcası, riyaziye, fizik, 
.kimya ve tabil ilimlere ait araştır
malar yapmak ve kendi başına böy. 
le araştırmalara girişecek ilim un. 
surlarını yetiştirmektir. Bundan 
başka bu ilimlerle alakalı meslek
lerde çalışacak ehliyetli unsurlar 
yetl§tirmiye çalı§ır. Bu arada ecza
cı ve kimya mühendisi de yetişti. 
rir. Bir de tıp ve difçillk talebesine 
ihzari tahsil temin eder. 

Tabit ilimler talebeaile doktorla: 
ra, eczacılara, dişçilere mahlue ~ 
lan ihzarl sınıfa fızik, kimya, ta. 
bil ilimler kelimelerinin ilk harfini 
bir araya getirerek F. K. T. deni
liyor. Fakat bu Uç kelimenin fran
sızcalarmm ilk harflerini alarak 
.P. C. N. demek daha fazla yıLyıL 
nuıtır. 

P. C. N. de altı yQz l61aıen 
talebe var. Bunlara llbora

tuar tecrUbeai göstermek bir m&o 
seledir. Talebe altı grupa ayrılıyor. 
Sırası geldikçe ve imkin müsaade 
ettiği kadar tecrübe görüyor. Sene 
sonunda aıkı bir ayıklama imtihanı 
var. Muvaffak olanlar P. C. N. eer. 
tifikasmı alıyorlar ve Usana veya 
doktora için ta.haile devam hakkını 
kazanıyorlar. 

Şimdiye kadar P. C. N. ihzarl 
mııfma devamma lilJ:um olmıyan bir 
kDmn fen talebesi, tahsillerinin so
nuna kadar imtlhan geçirmiyorlar
dı. Bundan sonra onlar da ilk sene 

Yazan: 
Ahmet Emin 
YALMAN 

tidatlar ortaya çıkar ki, bir ünlver- Bunlar ve kimyagerlerle eczacı-
sitenin en büyük hizmeti, bu gibl lar bir tarafa bırakılırsa U.niverai-
istidatlan ortaya çıkarmaktır. teye serbest olarak gelen fen tal~ 

İhtisas arayan Webe, doğrudan besi içindeki bt1ytlk ekseriyet kız.. 
doğruya doktora talebesi olarak dır· 
fen fakWtesine devam edebilirler. Sebep, çok bulttir: Erkekler~ 
Bu takdirde mi.ktarca daha az ders limlik ve öğretmenlik gibi mahdut 
görürler, fakat daha müstakil şe- kazançlı meslek istemiyorlar. Me-

sonunda imtihana tabi olacaklar ve kilde çal11ırlar ve orijinal bir tez murlu.k, politikacılık, avukatlık, 
ayıklanacaklar... hazırlayıp müdafaa edebilirlerse ve kimyagerlik, doktorluk gibi ilerisi 

Bence bu noktada Üniversitenin tahsilin sonunda doktora imtihanım hudutsuz meseleleri tercih ediyor-
zararma bir mantıksızlık var ki, ta.. verirlerse fen doktoru olurlar. Jar. Kızlar mahdut kazancı ve '5ğ-
lebenin ae haklki menfaatlerine ka- retmenlik hayabndaki feragatleri 
tiyyen uygun değildir. · F en takilltMbıe' devam eden rö• alıyorlar ve liae muallimi mee-

llk senenin sonundaki sıkı imti- talebenin çofu kızdır. Bazı Ieğine giriyorlar. 
h~nlardan maksat, lise tahsili za • derslerde kızlar yüzde doksan be- Hele tabil ilimlerde kızlarımız 
yıf olan ve Üniversiteden tam :i8- §e kadar çıkıyor. Erkeklerin bir çok muvaffak oluyorlar. ÇilnkU ço. 
tif ade etmiye hazır bulunmıyan un kısmı, ordudan ihtiaas için gönde- . ğu çalııkan, dikkatli ve iyi görllt-
ıurları tasfiyeye uğratma.ktır. rilen subaylardır. Bunlar doktora lüdilr. Yalnız gezmek, görmek, ta.-

Fakat acaba bu tasfiyeyi olgun- talebesidir. Fennt kıta zabiti sıfatile biat aleminde arqtırmalar yapmak 
luk imtihanlarında yapmak daha zaten iyi yetiştikleri için derslerde hueusunda elbette erkelcler kadar 
doğru olmaz mı? Bazı liseler çok ç<lk muvaffak oluyorlar ve unıu • müsait vaziyetleri yoktur. 
zayıf talebe yeti§tiriyor ve diplo. miyetle üniversitenin en mUkem • BugUnkU gldiı 0 eekildedfr ki, 
ma vermekte müsamaha gösteri - mel talebe unsurlarından birini teş. gelecek neslin erkek ve ku lise ta.-
yor. Olgunluk imtihanı sıkı değil- kil ediyorlar. }ebesini tamamile kız öğretmenler 

Okuyucu 
Mektubu 

Her Sene Kültür Şenliii 
Yapılmalı 

A. M. N. remzıle Beyoğlundan bir 
okuyucumuz yazıyor: 
"- Kitapların, mecmuaların en ft

lek caddelerde yerlere, kaldınmlar& 
serilmesi, beni çok Binlrlen<\irfyor. 
Halk okumuyorsa,~yatınd Jiyilr 
olduğu rağbeti bulamıyorsa kabaha
ti sadece halkta aramamalıdır. Ben· 
ce, ona okuma zevkini vermek lazım. 
dır. Bunun için alakalı usullere bat 
vurulmalıdır. Halkı yeni neşriyatuı 
peşinden koşan devamlı okuyucu ha
line getirmelidir. 

Her aene bir kUltUr eenliği ihdas 
edilmeli, sergilerde çok ucuz kitap 
satılmalı, bir seyyar kitap sergimil 
bulunmalıdır.,, 

dir. Üniversiteye zayıf unsurlar gi. Dig-er bir kıaım talebe, Ylt'·--k aee yet.i§tirecektir. llmi ar&ftlrmalarda 
riyor. Bir sene müdaet bunlar vak- Muallim mektebinden geliyor. Bu mU.bet neticelere varacak ve isim- • 
tini kaybediyor. Asıl Üniversite tah- mektep leylidir. Talebesini seçerek leri her tarafta duyulacak Türk Emlik Bankaıı !'arayı 
silini takip edebilecek mevkide o. almıştır. Bunun için Muallim mek- lllmlerinln çotu da Tllrk kızlan a- Nasıl Verir? 
lanlar da kalabalık yüzünden tah- tebi talebesi de seçme bir talebe rumdan yet:ifecektlr. Bunun ilk a- Aydmdaıı F. 14. yazıyor : 
sillerinden tam istifade edemiyor- unsuru sayılabilir. Bugün h&kikatte !&metleri timdideıı ufukta görUl • "- Emlak BankUindan müsavi 
lar. Üniversiteye büyük ümitlerle Muallim mektebi bir pansı'yon ha- takaitl k. mtlştUr. e ve se ız senede ödemek şar· 
girmiye muvaffak olan talebe, im- c---------~---~==---------- tile bir mikdar para tedarik edip ı.. 
tihanda tasfiyeye uğrayınca elbet· , ... --- -- tanbulun münasip bir kl>şesinde eT 
te yese düşüyor ve kendi hakkında 1 A T o almak istiyorum. Aldığım evi Ban • 
ki itimadı kesiliyor.Ayıklama ameli • A T R K kaya ipotek te edebilirim. Acaba 
yesi birinci senenin sonunda yapı. · '\. banka bu parayı verir mi?" 
laca.k yerde olgunluk imtihanı llI· 

raamda yapılacak olursa ve bu ol. Y olıtur bir e,in, ey wüne,in en ala nura/ Em1lk Bankuı emllk mukabmn. 
gunluk imtihanlan ancak Universi. Ey bayrafımın, tarihimin •anlı ıwara.. de para verir. Bwıun için evveli kea-
tede üniversite usullerine görece- Senain uluaun önderi ahen~ aiirara cllsine ipotek edeceğbıb mWke kıy. 
reyaıı ederse üniversite lÜZ\lm.8UZ s • b b ' ' ' met 'takdir eder ve mülkün kıymet 

ensın u üyülı ülltenin en anlı -ı ıu.ı.--- ... u .. d SO ., __ ;ıı __ 1·--..11 
emeklerden kurtulmuş, olgun olml- S .,.-· - ._...... "---~ u a.w&.- an:u1 

yan talebe bo§ yere bir sene kay. en, çünkü özelthnberi varlılıla biiyiihiin açar, tediye yapar. Karşılık olarak 
betmemlt, olgunlar da kalabalık Sen, bizlere cennet yaratan bir ( Atatürlt) aiin/ mal gösterllmezae para vermez." 

YilzUnden tam tahsil imkinlarından • • • • 
mahrum kalmamıı olur. Sen.in bize Bz lıaynafunızılan 0 temiz lıan Zeytin Sineklerile Mücac!e!e 

İ hzart sınıfından geçenler u. Sensin o özel varlıfımızdan bize özcan ' Havranda B. Ruhı Sevim Sale : 
sana imtihanına girmek i- Senain ebeJiyetlere lôyılı olan insan.. ' "- Kavunlara zarar veren kırmı· 

çin daha Uç sene okuyorlar. Bu Senain 0 büyült aanlı 
0 
aybatlı kumandan! ZI böceklere umumi surette ve elbir-

~U~det zarfında çok şükür sınıf S .. lı liğiyle mücadele açmak lazımdır. Bu-
ımtihanlan yoktur. Talebe imtihan en, çun ü özeldenberi varlılıla büyülraün nun için t eytin sineklerine karşı kul-
endişeeine ve ezbercilik haatalığma Sen, bizlere cennet yaratan bir ( Atatiirlr) sün. landan ve Melas ile hazırlanmış olan 
maruz değildir. Yalnız devam mec. • • • Aninikiyeti kıqun veya Arainikiye-
buriyeU vardır. BGftanb"f'I yurdum ez.ilip hırpalanırken; ti sud illcmı yapraklar ve filizler U-

Bir de muayyen laboratuar çalıf- Vatünde lıızıl leanlanmu daloalamrlten,· zerin~ pWveriz.e etmelidir. Bu ilacı 
malarmı ikmal etmek zaruridir. Bu- • ziraat mücadele idaresinden isteyi • 
nu yapnuyanlar ,daha yüksek sö. "Tü.r/riiml,, diyenin afzı hemen ptJ7Salanırlrenl niz. Yalnız zehirlidir. Ellerinize bu • 
mestrin derslerine devam etmek Doğdun aen ° vahfetlere •ölıler uyuyor/ten !atabilir. Dikkat ediniz. Yaprağm 
hakkını kazanamazlar. Hakikt Uni- Sen, çünlrii özeldenberi varlılıla biiyühiin nuagunu emen böceklerin hortumla-
versite mefhumuna ve ananesine Sen, bizlere cennet yaratan bir ( Atatürlt) slin. nna geçecek olan ]bu zehirli madde 
uygun olan bu sistemin imtihan u- • • • böceklerin hepeinl öldürür.'' 

ıulUne nisbetıe faydalarını Adeta Mazltim ulaaun alt )'ÜZÜ yü/inJen atandı, • 
gözle görmek mUmkUndUr. "S.. .. (?) ~ il Hariç Memleketlere Tenezzüh 

F f onmuf ,, cıen en at"fi .; ... •elr ltİbi yanJı,• 
en a.kUlteainde lisans imtihanı "-·-y- Trenlerı· 
nı "Yolı 1,, zannedUen sii,..a.ü lıanlarla bo-~.11,• ~ere er lise muallimliği, kimyager. ru- lzmlt zabrtai belediye memurlarm-

lik füin gibi muayyen mesleklere Dünya da büyüklük ne İmİf, •ördü, inandı.. dan Bay Esat Balkılıya: 
girmek hakkını kazanırlar. Ders- Sen, çünlrii özeldenberi varlılıla büyü.imin "- Hariç memleketler için tenes-
ler, lise programlarına göre grup- Sen, bizlere cennet yaralan bir ( Atatürlr) .an. züh trenleri ihdas edilmesi dUşUnU-
lara aynlnu§tır. Lisede birden fazla /zmir: ŞEREF SOYGDK IUyor. Ancak, bunun ne vakit 11e ne 
ders vermek zarureti olduğu için suretle ftletllecefl henb teebit edil. 
dersler çok yUklUdUr. Ihtisas!I- git- memietir." 
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Galatasa;;;""Niçin 
Acele Ediyor?. 

G üne, takımının An
kara maçlannı iJa. 

re eden Galataaraylı A'i· 
ltat laalılııncla keneli Jılü. 

bünün raetelere yolladı· 
ğı tavzihle, futbol halrem· 
leri haltlnnda bcıflıyan 

imalı tenkitleri Cümlaari· 
yette okudum. Bugün ye-

YAZAN: 
EŞREF ŞEFiK 

yİm iri; ıenelerce dofnı

lufıı ve ıporculuiu ile laer 
ltae lrendini ıevdirmif ve 

Galatcuaray için tüften· 
mez bir leflalrarlılrla ça• 
llf"llf olan Nihat gibi bir 
imana dair deJilrodu baf 
lan61cınJan ba,lta birfe
Y• yaramıyan malıim tav
zihi yollamakta Galataıa-

Jenai% olduğu, Anlrara· 
Ja çıkan l/lm re/ikimizin 
iltinci maç halrlnnda yaz· 
dıfı hülrümlerle meyclana 
çıkmalıtadır. 

Bupnlült Ulustan nalı
lettifim ClfGiıdalri satır· 
larla bala.i bıralııyorum. 
Sonrcwna infallah yarın 
ba,lıyacajun. · 

-H i KA. YE 

~ 
rimiz lıôli derecede •enİf 
olmadığından bu lıunııta
lıi düfiincelerimi yanna 

bırakıyorum. 

ray itime heyeti pelr acele 
ttmİftİr. Sankırmuılılann 

·ıöıterdiltleri titizlik ve a· 

• ~ ~ 

i SiGARA DUMANILE iDAM Şimdilik fllllU ıöyliye- celenin nelıaJm yer.O ue 
Ulus gazeteebılıı pazartesi 

--------------~---~-------:' nüshumm altmeı eayfunıda-
Hakemleri Kötülemek ':;rıın:.;."ı;.=r;:.: i S

ea~l~'m Uç misafirinden tu. Fakat işitir işitmez beniıll -
bırı Jollifer: YAZAN: olduğumu tanıdı. 

"- lyi tüccar mısın, iyi bir adam Max lnnes . Aldicott: mısın vallahi bilmiyorum Searle, "- Defet Searle kör bir ~ 
fakat muhakkak, misafir ağırlayı. phadetile, jüri heyeti bir ;_,ı 

H d b 
Gtinflf taknnmı çok beğen· 

uyun an Aca a Niçin :.,1!.~== 
yenin en Heri ve teknik eklpl v azgeçmiyorLiz 1 o~ ... ıın - --
tallhslzllkle geçiren Gttnetin 
gelecek yıl pmplyoll&8Dlda 
mtlhlm roller o)'lll1&C&ğı biç (Yazan: Burhan Felek) 

Bizde fena bir itiyadın bir müddet ıindikten aonra tekrar alev
lendiğini ıörerek müteeair olmaktayız. Bu fena itiyat hangi ıpor· 
da olursa olaun müsabakanm aleyhimize çıkaiı teknik neticeıini 
hakemin gafletine veya biyanetine hamletmektir. Nitekim aon 
Ankara maçlarında galip gelen Günet takımmın da Ankara takım 
larına kartı aldıtı iyi netice bu müsabakaları idare eden hakem 
Nihadın tarafıirliii .emereeidir, deniliyor. 

~ ttlpheslzdir. 
~ Talanı, lstl9ııuız güzel oy • 
,, nadı, Cihat, Faruk, hmail, Re
~ bil ve Necdet Fevkalide idiler. 
~ Ankarada futbol sevenler Gtl· 

net ta1ommm oyununu dalma 
görmeyi arını edeceklerdir • 

ı • 
Otuz seneyi bulan apor hayatımda ------~--~-------.:..-_ ......... ...._...__.;.;.;..~~.:.ı.:..-

Gençlerden ihtiyar 
Sporculara Cevap 

tanıdığım sporcı,ıla.f i~in kendisile 
m~Qdit A V?'\\l>fırft'~tleri ve i
cabında acı tatlı m\inakaplar yap • 
tığım Galatua.raylı Nihadm böyle id
dia edildiği gibi ouna buna ka.ıan&r
mak için bir maçın haklı neticelerini 
değiştirip gol çalacak veya bağJllıya
cak bir adam olmadığını - hatta 
kendi klübünUn bu meselede ona kar
ii aldıj'I garip vaziyete rağmen -
burada alenen yazmayı bir vicdan bor 

SAG MUAViN DANIŞ DiYOR Ki: 

cu bilirim. 
Milli kUme maçlarmda kuvvetlerin 

Günet takımının sai muavin mevkiini pek kısa bir zamanda. ze
kiaı ve futbol ittidadiyle doldurmıya muvaff~ olan B. Danit 
diyor ki: 

u çok denk gelmeler yU.zilnden fU ve 
ya bu takım mağUibiyetini herhangi 

bir sebebe yormak zaruretinde kalır
ea haklı dahi olsa hakemi bu itte 
auçlu göet.ermemelidir. Akıl hareket 
apor bünyemiz için pek büyük zarar 
olduğıu gibi idmanın beslendiği bqlı
ea gıda otan (spor adaleti) n1n bizde · 
mevcut olmadığı zannını doğurması 

cihetinden de mızırdır. 
HergUn, her veaile ile hakemlerin 

aleyhinde bulunmakla halkı hakemle
re kal'fl itimatsızlığa eevketmekte ve 
sporculara mağlflbiyetlerini dalıİıa ha 

kemin hakıızlığmda aramak itiyadını 
vererek iki taraflı mUaabakalarm ye
glne memıedi olan hakem mtıeueeeai 
ni yıkmakta olduğumuzun bilmem far 

kında mıyız? 

Otedenberl ecnebi mUaab&kalarda 
ma"8 netice aldığmıu zaman eeefle 

mtlphede ettiğimiz bu beynemu öz· 
rtıııUn timdi de milli kiline mil.aabaka

larma girdiğini görerek teeuiiıilmUz . 
artmaktadır. Bu söylediğimiz mtlllha 
zalardan hiçbirisine iltifat etmeeek bi 
le nekadar gayrimUaait ve nankör ol 
duğunu görmekte olduğumuz bugUn
kU p.rtlar içinde bir mUaabaka idare 

etmek zahmetini ytıklenen memleket 
çocuklarının iffet ve haysiyetine ale
nen tasallut etmek hakkımız olmadı
ğmı olıun unutmamalıym ve yfııe u-

DANIŞ 

lzmitle 
Maçlar 
lzmit (Hususi) - Beykoz takımı i· 

le Akyeeil arasında zevk ve heyecan· 
la 3 bin kitinin eeyrettiği bir maç ya· 
pıldı. Hakem GUneeli Klmıranın ida· 
resinde Akyeşil kuvvetli misafirlerini 
3 • 2 aayı ile yenriıiye muvaffak oldu. 

Misafir oyunculara Izmitte gU.zel 
bir arkadqlık ve kardqlik gösterildi. 

Seyirciler arasında General Mür • 
eel ile Amiral llllhmet Ali de bulun· 
makta idi. 

untmamalıyız ki; dihıyaıım hiçbir ye- Or+ 
rinde hakemden tiki.yet eden mUaa- a Avrupa 

için~ 

Kupası 
bık hoş görülmez ve bU tiklyetler bi
rer züğürt teaellisi olmaktan ileri ge
çemezler. Bunun en bQyk phidi elde Orta Avrupa kupuı turnuvasının 

edilen teknik neticelerin bu dedikodu· birinci turunun tarih ve ha.kemlerini 
lardan hiç mftteeulr oJmakmmJ kale teebit etmek Uzere 29 ve 30 mayısta 
Jfbi yerinde durmuıdır. bi~ toplantı yapılacaktır. 

Buıünkü futbol dünküne na
zaran herhalde daha mütekamil 
ve daha iti ek bir tekil almıfbr. 

Bizden enelki futbolcu tiple
ri daha iri idi. Bu itibarla onların 
futbolü didifken ve mücadeleci 
idi. Bu,Unkü futbol cüaae farkını 
teli.fi edecek daha fenni tarzlar 
buldunnuftur. 

Dünkülerin bizleri tenkitte bir ci
hetten haklan vardır : lnaanlar ya -
radıl11larmda mutlaka bir tımitle ve 
bir hisle avunmak jsterler. Futbolcü 
istikballerine güvenmek ve ilerrisile 
ümitlenmek kabil olmıyanlarm mazi
lerinin hiklyelerite a vunmalarmdan 
i:abit ne olabilir? ... 

Şlnngalanmıt bir eski takmım bu-
gUnkU gençlere kareı alabilecekleri 

1 
netice ancak matUlbiyet olabilir. Yu
kanda IÖylediğim gibi eskilerde fen
nl tarz ve takını oyunu hiç yoktu. 

Şerefli Kalecl 
Geçen cumartesi günü yapılan Çe

koslovakya • lBkoçya milli takmılan 
maçında Çekqslovakya milli takını ka 
lecial Planiçka 66 mcı defa enternas
yonal otmuft,ur. On dört aenedenberi 
Çekoslovakya milll takım kaleciliği
ni yapmakta olan Planiçka hlll for
munu· muhafaza etmekte, mUtemadt 
surette takımınm en muvaffakıyetli 

oyuncusu olmaktadır. 

Fransa ile ltalya 
Kcqılaıacak mı? 

Geçenlerde ltalyanm iştirakten in
tinklf ettiği Fransa • İtalya millt ma
çmm 11 lklnclteşrinde yahut 5 Bi • 
rinciklnunda Pariıte yapılması atl
kadarlarca teabit edilmek üzeredir. 

cılarmıri sultanısın" ÇEViREN: darağacına göndermez. v~ 
Dedi. Filvaki toplantı, Burma Ce + K b v Oldu olacak!." Dedi. 

gibi her şeyin eksik bulunduğu bir - va a aagaçlı Searle devam etti: ..ı 
yerde yapılmasına rağmen, ziyafet- "- Hiç te değil! Hem lJi r..: 
te hiç bir şey eksik değildi. Ta. müri heyetine bırakmak ni~ 
kımlar tamam, nefis likörlere, si- nm ne yapıyor diye yukarı çıka- değilim. Köpeğin birini o~ 
garalara da diyecek yoktu. cak oldum. Yukan çıkınca kan- kaldırmak için bu kadar uzuJl till' 

Searle: mm bir maiıyak tarafından boğul- lu zahmete katlanmanın l~ 
- Vallahi belki istediğiniz şarap mUJ olduğunu gördüm. KlübUn hiz yok. Şuradaki teak tah~ 

v.e içkileri bu. ya~an yerinde teda. metçileri ardını sıra içeri koştular. yapılma paravanı görüyorsuııul.~ 
nk edememlşımdir. Fakat herkese Sağı solu araıtırdılar, bir perde- Kör Çinli onun ardında saJdI,... 
sev_diği çeşitten s .• igara bulmus ol- nin ardına gizleJll'.Dit olan pis Çin- Bilirsiniz ya, di.ründünyada, b'! 
duguma eminim. dedi. linin birini yakaladılar. Az kalsın hem iyi gUn hem de fena gün dar 

Pakingham söze karıştı: herifi oracıkta paramparça edecek. olan bir de aşçım Charter -1ar"'' 
"- Misyoner olmakla misyone. tim. Fakat adam kördü, açlıktan Çinli hepimizin sesini duyunca ~ 

rin ali.sıyım. Amma iş si- ayakta duramıyacak kadar derman tilin kim old~u anladı. ŞetlP"' 
'IMlf•~iydf. Papazhğım mdl. ~~~adam de- eu 1evcUği..Getı.t ~a is~ '-

•••ıtt:ııııu.ı...-.ı ~··~ Lri .t-n.-ı.. ~.. man, Cha~~ ~l ~ 
~ YJUlYOrum doğrusu... B en Çince ~ 1 ... 1_ n ~'ı;11111e ~~tr.ıWt~ ue 

--~ .Jıııldl byruğu denilen ince ~ muthi, bil' ı~~ııjq.llpir iki d 
hizmetçilerden Ba Pe onu 1 · ledi ş· di be d b 

uzun sigaralar yok mu, onlara ba· fıticvap etti. Herifin dilenciliğe e zehır . mı n e ti1 ._. 
yılınm." dedi. yorum, fakat aranızda ka _ -A 

YUzbaşı Aldicott'un sesi tram. geldiği, öğle mcatuıdan kurtul- se, ~nu tanımak için uzun ~ 
pet gibi öttü: mak için ses sada yokken binanın beklemeğe lUzum kalmıyacak-~ 
"- Ben ıu nefismiş, bu kokulu içine kaymış bulunduf\1 ve perde- kü bir iki dakika içinde ~ 

inill, böyle ince şeylerden pek çak- lerin birisi ~ gizlendiği, orada birisi, ölU olarak yere seriliv~ 
mam. Ver bana Cheroot'u, ondan uykuya daldığı hep bir bir anlaşıl. tir. Pakingnam sevdiği Avust t# 
sonra keyf~i seyreyle." diye ba. dı. Uyurken bir kadının çılgınca u- çe~i~i sig~in dumanını tatlJ 8' 
ğırdı. Herkesın kafam biraz tütsü- yandığını ve fena fena gUrültüler lı ıçıne çektı, ve yav&f yavaf 

A ldiçott dişlerini ardfll::: 

lUydU. duyduğunu söylUyordu. daklan arasında tellendirdL 

Searle gözlerini misafirlerinin Biz ıorgu sualle meggulken bir-
yUzleri üzerinden geçirdi. Hepsinin den isyan patladı. Bir kiyamet 
yUzUnU aradı. Cinayeti işlemiş olan koptu. Elimdeki tabancayla yanı-
acaba bunların hangisi idi?. İşte ruza koştum. Aldicott imdadımıza 
anlaşılamıyordu. Hepsi birer ikişer yetişti. İtişe kakışa yol açarak, u. 
kadeh daha çakıştırdılar . fak tefek yaralarla ormana 

ve selamete erişebildik . 

S earle ayağa kalktı. Yilziln
de alaycılığından, şakacılı. 

ğından eser kalmamıştı. Duruşu 
da bakışı da trajik idi. Misafirleri
ne şöyle diyordu: 

"-Efendiler, geçen sene bu va. 
kitfe Çinliler Chaukmyo da ayak
landılar ve A vrupalılarm üzerine 
atılarak, bizden maada orada ne 
kadar beyaz varsa, hepsini kıtır kı
tır kestiler. Yalnız burada toplu bu 
ıunan biz dört kiti kurtulabildik. 
Herkes kanın Jenny'nin o katli
lm gecesi Çinliler tarafından öl
dUrilldUğUnU 1a11dı. Çinliler ayak
lanmakta haklı mı idiler, haksız mı 
idiler bilmiyorum. Fakat kanını 
onlar öldürmediler. Çinliler ayak. 
lanmazdan iki saat evvel kanın bir 
arkadaşım tarafından boğulmuş, 
ve öldUrUlınUştU. Arkadaşnn kan
ma hücum etmişti. Ve istediğine 
nail olamayınca kudurarak, onun 
boğazını sıkmıştı. Bu bir cinayetti. 

O zamandan bu zamana kadar i
tim gUcUm caniyi araştırıp, mey
dana çıkarmak oldu. 

Siz de muhakkak hatırlarsınız. 
Karımla yeni evlenmiş ve yer yü
zünde beraberce yayan yürümeği 
aklımıza kurmuştuk. Burma'nm 
tabii gilulliklerine bayılıyorduk. 
O vahşi yerde birkaç hafta kala. 
lım dedik. O ak,am klUpte siz de 
vardınız. Ben kannıla klübUn mi
safir odasında yatıyordum. Geç va· 
kit yüzbaşı Aldicott'un ültimato • 
mu geldL Orada kaynaşan bir şey 
vardı. Ertesi gllnU ilk trenle kaça
caktık. Ben qağıda otururken ka. 

Klübiin hizmetçisi iki tane idi. 
Bunların ikisi de hep aşağıdaydı. 
Kör Çinlinin ise cinayet değil ayak
ta. duracak hali yoktu. Binaena
leyh cinayeti işlemiş olan olsa olsa 
burada toplanmış bulunan dört ki
şiden biridir. Çünkü hepimiz ara. 
sira ya şu iş veya bu iş için yukan 
çıkıp, aşağıya inip duruyorduk. 

Aldicott: 
" - Searle sen delisin! Bu cina

yeti biz nasıl yapanz ?" Diye bağır 
dı. Pakingham pek sakindi: 

" - Durunuz, dedi, Searle'ın 

mantığı pek doğru, yalnız Uç kifl 
Uzerine müsavi bir şilphe saçan, 
b\l mantığın mutlak bir akeak yeri 
vardır. Dur bakalım!" 

Jollifer de: 

" - Evet evet, dinle Searle een 
şüphelerini ancak bir kişi tlzerinde 
toplamak mecburiyetindesin" dedi. 

Searle : 
" - Bakınız! Bunca zamandır, • 

benim asıl derdim, sizin hanginizi 
öldürmekte hakli olacafmu ketfet. 
mek oldu. Birinizden birisini mu
hakkak bu akşam öldüreceğim. Am 
ma hanginizi öldüreceğim? İşte beş 
on dakika sonra belli olacak." diye 
bağırdı. 

•ı htilll geçince ilk işim (.,"'ha. 
ukmyo'ya gitmek oldu. O-

rada kör Çinliyi buluncıya kadar 
akla karayı seçtim. Herif kördü. 
amma, körleTde olduğu gibi, kör· 
ltığe mukabil adamın öteki duy-
,guları çok incelmitti. Metiell herif 
sesimi ömründe bir kem duymue-

Cheroot'u ısırırcas:ııı• .,
yordu. "Searle senin yaptığıll ,1 
tildir. Fakat Allah vere de taJO _.,. 
mmı katletmiş ol!" derken ~ 
dan bulut gibi dumanlar sa ..,.ti' 
yordu. Hepsi koltuklarma ~ 
nı dayadılar. Bütün gözler ~ 
fer'e döndü. Jollifer'in beti tlA' 
atmıştı. Alnında ter damlalaJ'I il' 
tanıyordu. Kısık bir sesle " b~, IJ' 
liliktir. Ben artık içmiyeceğilll· ~ 
di. Searle " Sen "ıgannm Y~ 
dan f azlasmı içtin, biraz dalı• tJ' 
man veyahut biraz daha çok 
mişsin ne fark eder." Dedi. "-

Jollift>r dört tarafa kıpkJSIİ ~ 
ler gezdirdi. Ve inatçı bir iç ... ~1' 
ıiyle sigarinin uc;unu kıp~ 
yaktı. Bir iki saniye sonra, ıcol ti' 
tan apğıya kaydı, ve ur'&SI ı" 
muş gibi havayı tekınetemel' 
yuldu. Artık lfi bitmiştL ,.,, 

Aldlcott yerinden sıçradı. ~ 
arte yaptığın ıenin kocı. bir~ 
yettir. Bu ı, için, ne ıen, ne 1" 
kör Çinlin, ne sadık aşçıbdııı'. . ..r 
kalarınızı kanundan kurtar~ 
nız!" Diye bağırdı. ,; 

Searle'ın yüzünde yorgun bltwd' 
vardı. Sör.e başladığı vakit ~,, 
ne muvaffakiye• duygusu -
korku vardı. ~ 

.. Potiı ıigarlan alıp birer bi~-' 
1il edebilir. Hiç birinde zehir Yo tı"' 
Burma'yı da bir baştan. ~~r ~ 
arayabilir. Benim tarif etUgJ~ 6~ 
li dilenciyi bulamazlar, çUDlf ;;iJt'. 
bir adam yoktur. Kanının k ~ 
keefedecek hiç bir emm~. ti' 
madmı. Onun için bu Çinh b~td"' 
ilini uydurdum. Na Umiı ~t ·ıcttJt' 
Size dediğim gibi bir köpeği ~dl",... 
me va.ıntalan yalnız bir deği fd' 
Ben buna ttıtUn dumalliyte 
derim." 
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tük. Öyle B&Diyor 
1335 yılının bel 

ki niaan, belki de 
bir mayıe ayı i
çinde, uı.ta.nbu • 

lun lliyah bir tuı. 

~ rtbıı le saklı gibi" dur 
Jro; erin birinde idi. Kara-
~~; yatalak koc11mm 
lıb- kl!ı • "1klarile eğlenen 
~ ~bi, renk renk bayrakS llÜfti. Saru.k adımlarla 
~ ~doğru yürüyordum. Sert 
ııı... 'bit leei ile döndüm: önüm-

JteQ Yolcu geçiyordu. 
de, lıJç bu Yolcuyu, o zamana ka· 
l~ birha Yerde görmemiftim. 
ır.ıı rp mecmuumda çı • 
lflru9' l'eahnıerden tanıyordum. 
l'IQz bent '1rıltonnaamm keskin hatla 
~ eden genif röğaü ile, ne 
~~ aan, ne kahramanca bir 
~da "ardı. Yolcu köprünün 
hııQ k 4Urdu. Marmara ile Bo
llt& ~C&klattıfı noktada, sıra 
ile bıaı...-:-eıı Yabancı harp gemileri-
~YQrdu. S biz de her rutla~ 

dik. l'aka derin bir •ızlayıfla bakar
~ ~ bu üniformalı yolcu, 
~ 

8 
lımız gibi bakmıyordu 

~i İöı.ı.!2,,. YJldınm, inecefi he
~ -rue dolatan bir kartal, 

~Ullanacafı ava ancak böy 
Onu annemle birlikte. 

ctnıuill ~eAtttıbte ta· 
:.'raıaunıöf:Köprtt ijs;. 

~~ usun Wtmedl. 
~--irı~ i8hiin, ıe, tik
tba d libt batını öte tarafa, Hali 
~.~ve tenha eularma çe • 
... bir - ... cgın yanak derileri, hu-
lordu. llabız gibi atıyordu. Annenı 
~'!lrp 1' , ~ 89& olacak .. Kimdir. 
t~et.. dedim, ·bir Pa.p.. Ana-
~ ~--~ı Mustafa Ke • o ~"M.. 
~nlerde, blll bir ku -S olabilecetfne f&fJYOr 
~ '1'-ru ecUlmlt birer m&• 

' libi, yqh gözlerle biribi· 
,~. 
s1Uıun bUytik yolcusu için, 
~ p..... layafetile bende 

ilk Ye IOn hltıra budur. 
G6ztepe Uerlaln 

de genif bahçeli 
bir köfk.. BttyUk 
Şefin yakin arka 
dqlarmdan emek 

tıaı ~ 11 orgeneral Ceva 
'1laa 'ıtı ·· Bir 19 mayıa gttntı
S~~ ilk bltıra gelen or
~ bir~~ öntınde ıbt1 • 
'it.-~ brplıyor: 

"lr lll;"1ll'Un.· diyor, ai&l tanıya • 
~ OlUJ'Orum ama.. 

S ~ rahataıs ediflmln 

' llalatarak kendimi taııJtı • o.sa,. llrez. 
'O- llnnes: 
~~· Aerauta m, diyorum, yarm 19 
~-"it türkün Samsuna ayak 
~ l\lıı .. 
~ l'&l oh çeker ıfbl, bütün 

, ~ ıent, bir nefea alarak: 
~. • 19 Mayıa. ... diye tek • 
'- ? .. ..-~ 

'I(~ 16ze bqbyorum : 
~· bQ • buyurunuz da. Türk 

8'lıı hakkın kadar utunu gelen 
~ daabden ... 
....... Bu aözümtt kesiyor: 

""~ bek~ btıyttk a1lka duy • 
~ blı- d , diyor, 19 Mayıs, 
~etln el~ değil, bütün bir 

, bir ~ "'e&fl.lll gtlııdtır, Ha • 
«ıMlrt bb- Paratorluk anllasn'Mlan 
it 19 11& delrıeun kurulacatmı bi
'1,_lıı 118 mUjdeledl. yeni Tllr-"t &Jrı~ YU!hrken, 19 llaym 
~kur. ;oktuı olarak kabule
'«a~ ".,!~Ylat&n önce ve 19 

- uq.. Cefak1r Türk mil 

V E 
dum ki, son mült. 

kat.muz bir cuma gilnUne rutla
mıttı. Yanılmıyorsam, Vahdettinln 

• cuma selimlığına çıktığı bir sıra
da idi. Yaptığımız bu görtı,melerln 

birinde, bazı ted-

0 N DAN SONRA birler alnıağıda 
dtltUndük: Eldeki 

tif relerin iıgal 

Orgeneral Cevat 

Hahralarmı Anlatıyor 
• 

Yazan : 

Salahaddin Gün~ör 

Jeti, 19 Mayıer, IUID'lardanberl bet .. 
liyordu. AtattırJdln. Samsuna ayak 
buıfı, bir kurtulUfUD ve bir ayak. 
lanlfJD ifadealdir. 

Orgeneral Cevat, bundan aonra, 
hevecanlr bir aeale, hltıralarmı an 
latmağa bqladı: 

__ '1'evfik P&f& kabinesinde Har 
biye N&Zll"I olar&k biılundum. Fa. 
kat bu vazifede, ancak 15 gtln kal. 
mağa tahammtU edebildim. Datıl
Dllf bir ordu. çtpenmlt bir vatan •• 
Ve ben, bu çtpenmlf vatanda, bu 
dağıl'mıf ordulanD idaresine me • 
murum. Tevftk Pqaya, çok acı 
f8Yler yuara.k, Harbiye Nazırlıtm 
dan ı.tlfa ettim. 

Evime çekHmlt 
oturuyordum. Bir 
gllıı, kapıya bir 
polis memuru gel 

\~ dl. Getlrdill ha-
\ >. 

ber fU leli: 
_ Sac:lrizam Pa,a. Bizi görmek 

istiyor. 
Sadri.zam, yani Damat P'erft~. O 

zamana tadar Ferit Papyı tam· 
masdmı. Fakat, kendiaı ""'hı 'll"" 

eeklden tanıdıfını, hakkımda iyi 
kanaatler belll,cti#lni. söylüyor ve 
mutlaka bir vulfe kabul etmemi 
latlyordu. ~ 

- Yorgunum, affediniz .• dedim. 
Fakat, dinletemedim. Bt1ttln ıs

rarlanm, hatt& Harbiye Nazırı 
lılilflr Şakir Pata nezdlnde· beni 
kendi halime ıbırakmalan için yap
tılun tefebbo.ler neticesiz kaldı. 
Erteel gllnU, umumi erklnı harbi· 
ye reiallğine 1:ayinbn emrini aldım. 
Damat Ferit bana Uk gUnlerde iti
mat eder görUııUyordu. Bu da ra.-

Aıatürlı: Harple ve Sulhte 
yurtla ve milleti lnlıeıyle 

ve lıalemiyle lıurtartlr. 

hat çalıtabllmek için lüzumlu bir 
,eydi. Atatürkün, Samaun ve ha· 
valiai umum mt1fettifliği vazife • 
aile latanbuldan aynlacağı günler. 
Y&kl&flYordu. Bir akpm, Damat 
Ferit, Nipııta.fmdaki koııatma A· 
tatttrkle beni çağırmıftı. Yemek· 
ler yenildikten sonra, ortaya bir 
harita geldi. Damat Ferit, pattayı 
açtığı zaman ömründe hiç harita 
ıörmemı, bir adam gibi, parmağı· 
nı bfT noktaya buarak hayretle 
llUl'Jldandı: 

.. Işte Mer Noir! 
Belki de Karadeniıin, bu kadar 

ıenif olUfuna J&tmıft!. AtatUrk. 
harita tlzerlnde izahat verirken. 
Damat Ferit te arada bir, tendiai· 
ne, timdi tef errilatile hatırlayama 
dıiım birtakım mlnam sualler ~ 
ruYordu. 

Nilt,.ntqmdald konaktan ")(~ 
tala Kemal" le birlikte çıktık. Ka
ranlık yollarda, yanın aaat. belki 
bir saat, kolkola dolqtık. Neler ko 
nu9tuğumuz kolayca tahmin edile 
bilir. lıluetata Kemal, dn,tıncell 
görünüyordu. Kafumm içinde; ta 
18.t'laD.DUf bir pllnı oldufwıa filP
he etmiyordum. O lll'ada tenha bir 
sobfnı içine glrmiftlk. Ben aor • 
dum: -r 

-'Bi~y ml yapau.bm Kemal! 
Atattırk, sofukkanhlıkla cevap 

verdi: , ~ 

- Evet ........ Bir .. ,.. 
,.,....... Ye mnhaJr!n• _. • 

1 ftffakoı....pn: 

ordusu kumandanlannın eline geç
mek ihtimali vardı. Fevkalade bir 
vaziyette bu ,ifrelerden istifade e
dilemezdi. En iyisi, kendi aramız
da, yalnız bir defa kullanılmak U
zere, hususi bir 9ifre tertip etmek 
ti. AtatUrkle baf başa vererek, iki 
nüshalık bir fifre hazırladık. Biri 
bende, öteki kendisinde kaldı. Mus 
tafa Kemal. Samsuna gideceği 
glln, ben te,yiciler arumda yok • 
tum. 
.Aramızdaki adcı mUnaaebetin se 

çilmetneal için buna önceden ka
rar vermi,tik. Paraketasız, puala
aız kOçUk Bi.ndirma vapurunun, 
aziz yolcuyu salimen Samsuna bı. 
raktığı haberini, büyUk bir sevinç
le aldım. Fakat, arası çok geçme • 
mifti ki, Mustafa Kemalin, Ana
doluda bulunmaaı, devletlerce hoş 
görtllmemeğe bqladı. Onu, reri 
çevirmek için latanbul hilkflmeti
ne,.,, fjd~tı; bjr _Jıo~ verdiler. 
Jıluatm_Kemıt, latanbula davet 

~dildi. lşte t all\ bu sıralarda, Ata-

~D ~ tit-
- Beni ı.tanıbula çağırıyorlar. 
aziyet nedir? diye aoruyordu. 
tAyni ılfre ile çektiğim telgrafta 

. aztyeti kendisine anlattım: 
- Sizin gibi kudretli bir elin 

AnadohıcJa buJDnnıuı, devletıen 
kuşkulandırdı. Birtakım •Un>riz • 
ler hsı:n.,.hırnJf olabilirler! dedim. 

Mustafa Ke • 
mal. zaten kara
rını vermifti. ta -
tanbula dönmedi. 
Ve bir "ferdi mil-

. let" olarak Ana .. 
doludaki kalkınma hareketini, teş
killUandırmakta devam etti. 

Atattırkle, bu tarihten sonra da 
mk ilk muhabereler yaptık. Feda
.kir bir posta müvezzii vardı. Orta
lık kararıp el ayak çekildikten son 
ra, gi&llce kapıyı çalar, Anadolu • 
dan namıma gelen telgraflan bı
rakırdı. O günler Babıi.l'ide, Yu -
nan ifgal mmtakuının hudutsuz 
surette geniflemeıinden dolayı 
himedilir bir telq vardı. Bu teli.
flD ilk tezahürü, nazırlan, fevkall 
de bir toplantıya çağırmak oldu. 
Şevket Turgut P&f&Dm 111'1.riyle 
ben de bu toplantıda bulundum. 
Dalpat Ferit, A vrupada idi. Vil· 
kell Heyetine, Şeyhisllm Mustafa 
Sihri riyuet ediyordu. Müttefik 
devletlerin yaptıklan yeni bir ~ 
tebbU., müzakerenin mevzuubu 
teı,kil ediyordu. Te,ebbUa 9u tdl: 

Devletler, Anadolunun sillhtan 
tecridlnl latiyorlardı. Dlyarbekir 
havalislndeki ukerf kuvvetleri
mis, dağıtılmalı, memleket uayifi, 
muayyen miktarda Jandamıanm e
Uııe bırakılmalı idi. 

Vükell Mecll • 
sinde Ali Kemal 
ile (Maarif Nazı

n), Mehmet Ali 
(Di.hlllye Ntzın) 
nm dahil olduğu 

ekseriyet, itillf devletlerhıi gllcen
dlrmemek için tekliflerin derhal ka 
bulilne taraftardılar. Şevket Tur • 
gut Pap ile ben ise, vaziyeti u
ker gtidyle görilY.orduk. Aramızda 
flddetli mtlnakqalar oldu. Ben 
fazlaca. lllnirleDJ'1lttim. Ağzıma ge
leni söylüyordum. Bir aralık Ga-

T 

latuaraydan eald hocam, Abdür • bilere yetiftlrlyorlarmJt. Hattl. Ali 
rahman Şeref merhum - kabinede Kemalin. yabancılann da bulundu 
88.lldalyesiz nazırdı ·yanıma geldi, iu bir toplantıda yUksek seale: 
ağzını kulağıma yalda,tırarak: - Şu Harbiye Nezaretinin altı· 

- Aman oğlum .. dedi, çok ba.- na bir bomba yerlettirlp içindeki· 
ğırma.. Sana o kadar söylerim! lerle birlikte havaya uçurmalı .• 

MUnaka,a, gitgide öyle ,ıcldetlen Memleketin sellmeti bunu iktiza 
. di ki, Sabri Hoca celseyi tatil et- eder." 

miye mecbur oldu. Meclis daiJldık
tan sonra Hoca, beni bir kenara 
çekip ,unıan fJBıldadı: 

- Pa,a .. İyi ibil ki, burada BÖY· 
lediğiniz sözler, iki saat sonra, İn
giliz ve FraDBIZ mUmeuillerinin ku 
lağındadır-!. 

Hoca Sabrinin yalan söylemedi· 
ğini sonradan öğrendik. Ali Ke -
malle Mehmet Ali, meğerse, dev· 
letin bu en mahrem mecllslnde ge 

Diye haykırdığını duymuftuk. 
latanbul hükftmetlni ifte bu se

viyede ve bu tıynette adamlar ida
re ediyorlardı. 

Bir gün, big 
uhutmam, Damat 
Ferit beni çağır • 
eh : 

çen sözleri, yemeyip içmeyip ecne M 

1

_ j ~ ... )IJ 

-Hazır olu• 
nuz .. Yakında A• 

!Arkam 10 uncuda) 
~L) 2:: 

~~~~ 

Mayısının 

On Dokuzu 
Samsunda 

... ............. ~ 
bullMt&Wtılıehm, ~ 
yardan etmek delU. llmltllls ... 
. Jotlartle, keadlBIDe yardımcı arı-
yordu. Mut.uamf, blru 1101U'a, 

beQbnle de IDefgal olarak fU ta. 
Umatı verdi: 

- O.man Bey.. ı.tanbaldaa 
ordu mtlfettltl Maataf• Kemal 
Pqa ıeUyor. Maiyeti De blrbf 

ilk 
gün lçbı Suma • 
DUD mlaftrl ola • 
eaJdar. Banda ba 
luncluklan mld • • 
det arfmda iRi -
nJaat;lerlDl t.emill 
edeoeklblh.. Hatıralar Leftlllll ahit -
leıinden Yapl' 

Bey de ebıe Jardanda balaDa • S ...-.18(Tanmahabl. 
rl telgnfJa blldlrtyor)

MJW mtklldeleYI buntamak ti· 
sere 19 Mayısta Samsuna çıkan 
Atatllrke, mlb'llMdarhk yapmak 
preftnl lm•nmq olan eekl bu
ıml mahuebe mlldürtl Oemaa 
AU. ._., o bfıyeCanb IÜJllere 
alt batlnlanlu töyle anlattı: 

- Mütareke devrinde 8am-
8Ull en ıuıa tuJlk ıöıea. tehir· 
lerlinbden biri idi. Çok aaklı 

prtlar altında idik. MiDi ftl'h. 
İJllllZ körletllmlt, llltDdU eli -
mbden alm!DJIÖ. ........ bir sav. 
de balble plmlttlk. Umaml ı.r
bln baaktılr aedaı' yetmtyona111 
pbl, Rnmlv da bir ywlaa PoD
tOB hulyulle fUtliYete ~ • 
lerdl. Btlttla yollar, ... tan bL 
.. çeteler tarafmdan tutulmut
ta. • 

Her llln yurt köfelerlnden bl
rbıla dlifaau tanfmdaa lfpl e. 
cBkllllal ötnalyorduk. B1I Mlkll 
sUalerln blrla4e idi. Dairede 0-

tanıyordam. Bir möddett.ellbe
rl buta oldap .. nblde lst1. 
rahat eden matuunf Etem Be
yin belli llt.ettlilal ...... verdi
ler. 

Matuarnf, yatalmda yatı • 
yordu. Fırka knmenduı, jMdar
ma kumudam etrafma toplan. 
mqlardı. .Jandarma lmmuadam 
Rum oetelerhl yaptıiı mltbnlerl 
anlatıyor, banlara brp ae ya
pdmak ll.llm plclltmJ eonıyor
clue Fakat matuarnf. buta ve 
bltldll bir bide ldL Ölmek ..... 

caktır.,, 

M utuarnım verdJll mdl' 
llserlne fullyete koyal • 

dam. Atatürk ve malyetJerlala 
latlrabat etmeleri lçla ........ 
Halk partl8I blnMnn annafık .... 
..... mim, daireden t.edarlk ... 
tllbD IJIJ& ile dötettlm-

Fakat mlllaftrlml.m ..,.... 
Kandenbdeld fD1ma .,..,...... 
blru a,......a. s.n.aıatalar, .._ 
tala :&elMI PafuDl pleoell•I 
eok ıecmed• ...._ .....-.. 
Grup, pap lekele &ltbade t.opla. 
IUJOI', oaa uls An!MWa topra • 

ima aı.ttıraak ftlllDU - ftıo 
kit gelecellal öPmmek ldyor. 
lanb. Nihayet 18 Maymta, Pa. 
...... ert.fJlll ...... ~ kati 
Mrett.e ölnnlldL Bittin ..... • 
lddar tamamdı. Bt1JUk Kartan. 
ama mlu.flr oı...lı bina, ._,. 

nklarla ........ ukerl ..... 

lolD helıQNh yer aynbmttL 
En.I _...., matuarnfbim 

ileri plfll bötön memurlan 'f8 

uhlMıhlr bir halk ldltleel. Wıe-
1e önünde toplumlflanb. Vapur, 
......... yaldapren, mt tam do. 
kmdu. lllBaftrler, halkm qkB 
teahtlratı arumda s.nwu
çddılar. 

Atatürk önde ~r. mafa. 
earnf, kamuclular, bDdlBllll 
takip edlJorlardL 

<Utf• .,,.,. ~tlwbab) 
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Her gün yeni bir bayın• j 
Jırlık uerine kavuıan gü. 1 

·c ... > 

SAMSUNDA 
ÇALIŞMA 

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

ısınmağa başladı 

TE~ 

PUDRASI 

z.el Samnında Atatürk 1 
Parkı .• $EHRIN IHTIYAÇLARI 

- ' 

Bütün Vilayette 
Yol inşaatı· 

Hı~la ilerliyor 
Samıun, (TAN Muhabirinden) - Vilayet ummni meclisi, yeni 

yıl bütçeıi üzerindeki çalıtmalarını bitirmek üzeredir. Vilayetimiz 
dahilinde bir ıene içinde birçok bayındırlık eserleri vücude geti· 
rilmif, bilhuıa yol inJ&&tı büyük bir hızla devam etmi,tir. 

1935 yılında ihalesi yapılan Ala- ı 

çam, Günenüs yolu tamamile bitiril- Samsundc: · 
miştir. Terme - Ezine yolunda in- -
taat işleri ilerlemiştir. Bu yolun ilk 
kısım şose inşaatını üzerine alan 
müteahhit, çahşmalanJ.U . vaktinde 
bitiremediği için mukavelesi feshe
anmiştir 1 'ermp VP filil" KÖprtller\
Din betonarme olarak in~sı tamam
lanmak üzeredir. Bu iki köprü için 
36,500 lira harcanmaktadır. 
Tal ebe ve muallim •ayı•ı arhyor 

Geçen bir yıl içinde vilayetimizde 
ktiltlir harek<>tleri d~ çok canlı geç
miftir. Birçok yeni illı r"lektepler ku
rulduğu giL:. birkaçının da inşasına 
ooşlanmıştt:-. Biltiln Uk.0lmllardaki 
fakir talebe)'e 387 liralık kitap alın
mış ve dağıtılmıştır. Bu devrede bü
tün VilayPt huduttan içindeki mek
tep sayım H'j dır. B ı nıekteplere 
14. 205 tale~e devam etm ş•ır. Öğret
n. rn adedi dt' 259 dur. Ders yılında 
lı.c talebe sayısı S74, muallim sayısı 
10 fazlal~mıştır. Her sene vlduğu 
gibi vilayetin muhtelif yerlerinde 
43 ulus kursu açılmIJ, bu dershane
lere 830 kişi devam etmiştir. 

. Muzır hayvanlar öldürülüyor 
Geçen yıl içinde muzır h1yvanlar

la mUcadele faaliyeti genişletilmiş -
tir. Bilhassa. Havza , Vezirköprü ve 
Ladik kazalarında tUreyen tarla fa
relerinin imhası .için, 280 liralık tah
sisat verilmiştir. Domuz ve kurtların 
öldtirUlmesi mUcadelesı bü·ıtlk bir 
hızla devam etmektedir. Mükellefi -
yet harici olarak domuz ve kurt öldü 
renlere para mükafatı verilmekte
dir. 

Nümune Hastanesi 

S am•an, (TAN) -
~nı•qnJa ı>:r ni.i -

mune hcutanesi ~nılmaaı 
için t(!febbü•lere giri,ü
mif tir. Yapılan tetkikler, 
dahil ve •ahi! halkından 

mühim bir yekıinun mem· 
leket hastane•ine ba,vur
duğunu göıtermiıtir. Hal
buki, memleket htı8tanesi
nin kadro•u ancak mahal· 
li ihtiyaçlara cevap vere
bilecek vaiyettedir. Sam· 
sun vilayeti, Sıhhiye Ve
kaletine müracaat ede
rek bir nümune /uutanai 
kurulması zaruretini bü
dirmif ve bu iıin bir an 
evvel nazara alınmcoını 

rica etmi,tir. 
Altı ay içeminJe Sam

ıun memleket haıtane&in
d e 1443 ki.fi tedavi altına 
alınmıftır. Bunlardan 
1219 u iyi olarak çıkm'f, 
126 n ölmüıtür. 

1936 seneıi Haziranın· 
dan lkinciteırin •onuna 
kadar %Ühreviye lıa.tane
•inde teJavi wören hasta• 
lann yekıinu 225 tir. 

Alınan Tedbirlerle Birer, 
Birer Karşılanıyor 

Samıun, (TAN Muhabirinden) - Belediyemiz, verimli çalıt
maları aayeıinde tehrin en mühim ihtiyaçlarına cevap vermiye ça

lıtmıt ve birçok mühim itler batarmıttır. Bu arada halkın sıhhati
ni yakından alakadar eden itler üzerinde çok ııkı ve ciddi tedbir
ler alınmıttır. Bunların belli başlılannı bildiriyorum: 

Semerli ve küfeli hamallık kaldı· ·-------'------
nlmıştır. Sivrisinekle mücadele için 
talimatname çıkmış, şehrin temizli· 
ği, çöp ve lağım işleri hakkında bir 
çok sıhhi kayıtlar konulmuştur. Müh 
taç asker ailelerine daimi Şekilde 
yardım ve müzaheret temin edilmiş
tir. Belediye kadrosunun genişletil -
mesine karar verdiğinden memur 
yetiştirmek için Haziranda bir kurs 
a.Çılacaktır. 

Asri mezarlık ve asri mezbaha te· 
sisi için tatbikata geçilmek üzeredir. 
Belediye, mezbaha kurulmak üzere 
72 hektarlık bir sahayı istim.lak et
miştir. Gümrük iskelesine konula -
cak vinç !.stinye Dok şirketine iha· 
le edilmiştir. 

H alkevi bincuı için iıtimlak 
Belediye Halkevi inşası için 30 bin 

lira kıymetinde bir sahayı ~tim.lake 
başlamı~tır. Fırınlar, sıkı bir kontrol 
altına alınmış, hepsi asri vasıtalarla 
işler bir hale konulmuştur. Şehrin 
temlzliğine karşı büyük bir itina gös 
terilmektediT. Samsunun çamurlu 
ve bakımsız bir tek sokağ bile kal
mam.ıştır. Şehir dahilinae anır 'tesl
'Si yasak edilmiş ve mevcut ahırlar 
da şehir dışına kaldırılı.n»Jtır. 

Şehir imar komisyonu, Samsunun 
mUstakbel planına esas olacak çalış
malarını Herletmiştir. 

Şehrin bugünkü ilıtiyaçlan 
nelerdir? 

Şehrin göze görünen ihtiyaçtan ve 

eksikleri de şöyle hulflsa edilebilir: 

Belediyenin Sıhhiye memurları 

kadrosu az olduğu için gıda madde

leri satan yerlerle han. otel ve lo· 

kanta ve kahveler sık sık kontrol 
edilememektedir. Bu arada zabıta 

kadrosunun darlığına da işaret et
mek lazımdır. ÇünkU 35 bin nüfustu 
bir şehirde ancak 15 zabıta memuru 

vardır. 

Sanuun Valiai B. Fuat Tukıal 

Beş Yıllık 

imar Planı 
Samsun, (Tan muhabiri bildiri -

yor) - Samsunun beş yıllık iş pr•g
ramına göre, Havza ve Hilyas kaplı
caları asrl ve fenni bir hale getirile
cek. bunun için birlikler kurulacak
tır. Ancak bu inşaat, 1350000 liralık 
istikraz akdine bağlıdır. 

Samsun, Havza ve Ladikte yapıl
makta olan mekteplerle inşası karar· 
taşan lnönü, Sakarya, 1stikl8.l, Köp
rü, Bafra ve Kavak mektepleri için 
16G bin lira ayrılmıştır. 
Beş senelik iş programına vilayet 

müzesi kurulması ve köy mektepleri 
inşaatı için ayrıca 25 bin lira konul
muştur. 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 
nahog kokuyu gideren yegane 

sıhhi pudradır. 

lNGn...tz KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU - İSTANBUL 

~-------------# Kadıköy sulh icra dairesinden: Sı· 
dıka, Muhsine, Rıfkiye. Hamdiye, 
Zahide, Servet, Refik, Mahmud, Said 
ve Seher ile şayian ve müştereken 

mutasarrıf oldukları Kadıköyünde Os 
man ağa nam diğer Hasan Paşa ma
hallesinin Saray arkası Mustafa Bey 

sokağında yeni 2 eski 3-7-9 maklup 
numaralı ve 600 lira krymeti muham 
meneli olup olbaptaki dosyasında 
mev<:ut haritasında miktar ve hudu
du mallım arazi dahilinde iki odalı 
bir kattan ibaret ahşap köşkü Kadı
köy birinci sulh hukuk mahkemesi . 
nin ilamına milsteniden yapılan satı-

\ fi neticesinde mezkur gayrimenkul 
451 lira mukabilinde Saide ihale e
dilmiş iken şeraitin noksaniyetinden 
dolayı ihale kararı bozularak icra ve 
lflb kanununun 133 cü maddesi on 
beş gün müddetle ve tarihi ilandan 
itibaren satı9 şartnamesinde muhar -
rer dairesinde ve peşin para ile 7 -6· 
937 tarihine tesadUf eden Pazartesi 

Bugünün . 

. Büyük Devletlerı 
1 (Yedi Gün) Müesseıetİ 
1 tarafından nefrolunan bU 
1 ıerinin ikinci kitabını 

tefkil eden 

Bugünkü 

INGiLTERE 
Ba,tan hafa nefi• fo

toğraflarla ıüılü oldui'I 
halde çıktı. 

Taç giyme meraıimle
ri dolayıaiyle bütün dün· 
yanın dikkat nazarlarını 

celbeden İngiltereyi bu 
kitap kadar hiçbir eaet 
tuvir edemez. 

Türkiyenin her tarafında bU • 
lunan {YEDlGUN) bayilerinden 
talep ediniz. Fiyatı yalnız (25) 

kuruştur. 

(25) kuruşluk posta pulu uıu· 
kabilinde Yedigün idarehane • 
sinden de talep edebilirsiniz. 

Adres: Istanbul Ankara cad· 
desi lkdam Yurdunda {Yedigün) 
müdürlüğü. 

gUnU saat 10 dan 12 ye kadar açık .; 
artt:Jrma ile Kadıköy sulh iorasında darlann gayrimenkul Uzerindeıd 
satılacaktır. Taliplerin % 7,5 buçuk haklarını hususile falı. ve masrafa dJ 
pey akseel . virmelerl lbımdır.~ ir olan lddlalannı evra'kı muııt>tteljt 
tarihine kadar ıb!na ve evkaf ve ylrm\ te satış tarihine kadar bildirIJlel 
senelik taviz ve belediye vergi borç - ve aksi halde İıaklan Upu sicilleflli 
lan bulunduğu takdirde ve satış har sabit olmadıkça satış bedelinin paY' 
er ve resmi tellaliyeel hissedarlanna laşmasmda hariç kalacaklar ve da~• 
ve ihale pulu müşterisine aid olmak fazla mal<lmat almak isteyenleri' 
ilzere satılıktır. İcra ve iflas kanunu- dairemizin 935/171 numaralı dostt 
nun 126 mcı maddesi mucibince ipo- sına müracaat eylemeleri 1Uzutıl11 

tek sahibi alacaklılarla diğer alaka - ilan olunur. (32791) 
========================================<=~ 
..... ,. ............ ·*~*****'* ... ""' ·~·*** ... • 

Samsunda itfaiye teşkilatı iyi ve 

mUkemmeldir. Yalnız, efradın talim 
ve terbiyesi için mtisait bir yer te

min edilememiştir. Belediye Meclisi· 
nin bu ihtiyacı da ilk fırsatta gözö
nUnde tutulacağına şüphe yoktur. 

İskele resmi tarifesinde tktısat Ve

k8.leti tarafından son defa yapılan 
tenzilat geliri yUzde 70 azaltmış ve 
bu hal bUtçeyi oldukça sarsmıştır. 

Bunlardan başka ayni programa 
göre, bir nümune fidanlığı tesis edi
lecektir. İnşası kararlaşan aygır de
posu için boğa alınacak, sıfat istas
yonları ve koşu tribünleri tamir edi
lecektir. Memleket hastahanesinin 
eksikleri için de altmış bin lira. 
hk tahSisat ayrılmıştır. 

Belediyenin bUtUn dairelerinde ı, 
sahiplerine büyük kolaylıklar göste· 
rildiğini görmemek elden gelmez. 
Fakat, buna mukabil muhasebe it-

Havzada Yeni 
Bir Köprü 
Yaplldı Sıfat atuyonunun eksikleri, bu 

ıene içinde tamamlanmı9tır. Aynca 
koşu sahasında bir hayvan lf'.tgisi 
yeri hazırlanmıştır. Sıfat için getiri
len yedi aygırdan biri merkezde bı-

lerinin çok ağır yUrtidüğünU de bil
rakılmış, diğerleri Bafra, Çarşamba hassa işaret etmek llztmdır. Buna 
ve Havza duraklarına yollanmıştır. karşı tedbir alınması llzımdır. 

J f1rı a- ;z 1 ..l ı f\0x C?l 

Havza (TAN) - Müftü H . tsmail 
Danış, ikinci defa haccetmek için bi
riktirdiği iki bin lira ile, Havza un 
fabrikalarım işleten Tersakan ırma
ğının başında ve Erbaa, Kavak, Çar
şamba, Ladik kazalarına giden yol -
lar Uzerinde kagir bir köprU yaptır -
mıştır. Uzunluğu 28, genişliği 4 ve 
yüksekliği 3,5 metre olan bu köprü, 
dört kaza halkının ötedenberi çektiği 
yolsuzluk sıkmıtsmı gidermiştir. 
Halk, bundan dolayı sevinmektedir. 

· Jleıim ti o. 21 

Ata.tUrk, o gUn geç vakte k&. 
dar hiç durmadan mutasarrıf ve 
kumandandan \'aziyet hakkında 
izahat aldı. Mushlfa Kemal Pa • 
pnııı pek büyük isler yapmayı 

kararla§tırdığmı \'erdiği emir -

lerden de az cok kestlr.mek mUm
kUndU.,, 

A tatttrktln mlu.ftr oıaufu 
bina derhal bir karargi.b 

haline gelmlştl. ıteı.mt dal.reler, 
bir makine sUratlle çah~ıyordu. 

E.11kl idarenin uyuşukluğu, bir 

anda üzerimizden gitmL,tt. Öyle 
ki, Kurtulu' sava.,mı, o günden 
bqlamıt sayanlar hata etmezler. 
Akşama dolnı, muta8arnfla 

lnımandanm deifıtlll pyialan 
cıktı. Şayialar dofru fdJ. Mus • 

Wa Kemal Paşa ilk icraat ola
rak Etem Beyi mutasarrıflık • 
tan affetml~le.r ve yerine, teftiş 

heyeti reisi Hfunidl, kumandan. 

lığa da lsmall Hakkı Be.)1 tayin 
etmiflerdl. 

Mlralay Refet Bey (İstanbnJ 
. · mebusu emeldi general Refet), 

Bi.mlt Bey gellnclye kadar mn· 
ta..-ıamfhk \'azife.sinl vekileten 

görmlye ba.,ladı. Saırumn üzerin
de slhlrll bir hava esmiş gibi 1. 
dL Daireler sık eık teftiş olunu
yor; emirler veriliyordu. Ata
türk, Müdafaal Hukuk CemJye. 
tinin çalııtmaiarlle de yakmdan 
alikadar olma.kta idi. Bir yan

dan uaytıln temtni için 
tedbirler alınırken, öte yan. 

dan da, milli teşkllit için hazır. 

bklar yapıhyordu. 
AtatUrkUn, Samaundakl gtin

lerl, hep böyle canlı ve hareketli 

g~ti. Bize o kara gtlnlerde ı. 

nanç nurunu aşılayan Atatürk, 
uğurlu ayağtle Samı1un toprak. 
lannı işte böyle tenlendlrmlştl. 

Ergani Oımaniyeainde ıazeteler 

Geç Daiılıyor 
Ergani Osmaniyeai (TAN) - Bu

raya gelen gazeteler posta idaresi ta

rafından bayilere sabah saat 9 dan ev 
vel verilmemektedir. Gazetelerin o ea 

atte alınması tevziatı geciktirmekte
dir. Bu halin önüne geçilmesi için 
posta idaresinin himeti bekleniyor. 

Muğlada Zeytinler 

lslah Edlliyor 
Muğla (TAN) - Zeytinlerin ıslahı 

için Erdek ve Mudanyadan salamu
ralık ve yağlık altı bin kadar aşı kale
mi getirilerek zeytincilere dağıtılmıı
ıtr. 

Zeytin bakım memurları köylere gi 
derek aşılama işlerile meşgul olmak
tadırlar. 

Bu raim fU on türküden hangi.ine aittir? 
1 - Atımı bağladım ben bir orma- 23 - Gemi gelir yanqır 

na tel dolu ~a.,ır 6' 
.denden selam söyle)inlz oğlan t7 - Vsküdara gider iken -Jt!' ~ 

2 - Akıntıya salıverdim çifte san. bir Y~,. 
dal piyade Katibin paltosu uzun etei' ,.,-. 

l'ar safada ben cefada hoşen- ~ 
dl yar ho,endi 

S - Adalar l!lahillnde bekliyorum 
Yarim 9elli serian istiyorum. 

10 - Bahçelerde &§lama 
Allama), taşlama 

16 - Denize dalayım mı 
Bir balık alayım mı 

29 - Ka~ıyakada lmılrln gUltl 
Beri yak~a gönUI bUlbWtt 

38 - Nolaydı ah nolaydı 
Yar bade dolduraydı 

45 =- Sttrtt ıUril ıtlnnett lrmac 
GöğıU de çapraz dttfmell 

kızlar 

~~~ 
~ 
Bahar Müsabakası 

KUPONU:27 

i Bu kuponları kesip 
saklayımz 

"" ,..., "" ,,....., l'-1'-,r 
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Fe;yatları 
Her Tarafı 
·Doldurdu 

1 EKONOMi 1 
Bu Sene 

Tarafta meyva 

Her 

Bol Olacak 
Dün, Borsada Çok 
Az Buğday Satıldı A' natlolaının malatelil meyoa nnntcıWann· 

tlan Tiirlıolue welen laa6erlere sör•, Ka-
ratleııd aaltil nantalıanntla hndılı mahmlii Dün tehrimize 21 ftJOD bufday ıelmitt!İT• 
miiJıemmel ue 6.relıetlWir. Ba mıntcdranm iJa.. Bu miktarın altı vqonu Ziraat Bankasına ait 

oldufundan silolara alınnııftır. Aynca iki vae 
racat me)'IJGll olan elmalann tla pelı iyi ue bol ıon dtt çavdar ıelmiftir. Piyuada bir firmanm 
oldafa 6i1Jirilrnelıtetlir. Dif.,. yerlerde ceui2, tediyatmı tMıil eltili haberi f&yİ olduiu içia 
elma H lıa7UI maJ..ulii de leulıalôtle iyidif'. dün bonacla haiday aabcılan pefin para ile 
Bu Wte /ea7f61 pelı bol oltlafantlan -,,... lıa mal Mtmair iDmiflerdir. 
ram ile ,elıirdefi i~n iyi İfler olacafa fim"iden Alıcı oldufu halde satıCilar bu yüzden mal satma. 

~~ bqlarken, Si
~ lı&uıı' ldeta mühim bir or
~k da ~ Plmifti. Birdenbire 
~ lıAt ":\'Ul leelerl, ortalığa bU • 1. 
~ '1veıe vennifti. Köyün iki f • 

talamin ediliyor. JDll}ardır. Piyasaya bir evelkl fiyatlardan bet para 

Bu ..,..,.in tarlanda pafata nuılıaılü piya- noksanına fiyat t.eklif edildiği halde it yapılam&mlft 
mmım •Jmiy. IHqlam11tır. lllı maleml Trab- ancak 1- 2 çavdarlı Polatlı mallarından iki vagon buf 
zontlan •dirilmiftir. ln•öltlert de diin bir milı- day satılmıttır. 
tar tarl"*'" palata Welmiftir. lllı mala.ulün Bu buğdaylar 7,10-7,18 kuru,tan verilmiftir. Pi-

~ ( llıhıareıerinden yükselen ı. 
it, ~) ve (münacat) eeale
~ ~Uç ordunun end:i§e ve 
~ ıt...L._ - bulunan karargihla-

~ IÜrilklenmifti. 
" ~ btıtUn bu ka.rargihlarda • 
~ Sitelldiç köyU t1zerlne 

~ "'1 Oradaki kaynatmalar, 
U.....:: .. ~· lall ve münacat aa
.;, l,te eain aklmı bafma ge
~ ,._. 0 &aman, bu Uç karar-

..... ~: 
~Y&lı.. Etratmuz çevrildi. .. ~.~· 
bir ~-.ı'I, her tarafta ıbillbUtün 
~ •e helecan husule getir· 

1 atı 
littlkç.tlıdlç kCSYllndeki hareketler, 
.O...h ~ bir ,ekle girmifti. 
~; kes an nakipler ve muha· 
~ k-.._>:'ln meydanında, SUley
~ ~konağı karpmia, bU-
~ '-'re çevirmiflerdL 
'dıııa ( boyıuızundan yapılımt 
~ ta.Pı..~) denilen - boru ça-

'~· deriıal davul BeBleri ~ lılııİ Bir anda ihtiram vaziYetl 
~ ~e muharibin ağzından 
~ """ tekbir aadaaı yt1kael -"' . :tldtı- c•n: ~~ tmıaıa 
~~ar kf~ o1an Ebl 
~~il konalı 
'dotrıa ~. me~ orta 
~ de, Uerıemı,iı. Ebl MUeli
ı(ll.aat) hııe ai)"alılar giymif olan 
~ l9 (8Weymaıi Kesir) ile 

lıilom 10 - 12 lıımq araıntla aatılmlfhr. yuada beyu mmır aranmaktadır. Fakat 4,32'h ku· 

yük harelietlerin - henüz mal<ım ol- G~en lealta 120 6al70 ti.ltilı Ntdtr11ftır. Rm l'Uft&n fazlaya alıcı olmadığı için satıcılar da bu fi.. 
mıyan- netice1ini aabıraızlıkla bek lar bü)'iilı bir parti mal aatın al,,..,Lartlır. San yata vermemiflerdir. Yalnız Antalyanm beyaz mm-
liye dursun; Baba MUslim, itlerini ve itaba ciM mallar 105 -101,S, .,..in mallar rmdan bu fiyattan bir miktar eatılmlfbr. Mevsim iti· 
muvaffakıyetle yUriitmekte idi. 92,S, AnJrara mallan 120, Boluatlin mail barile büyük horoz fuulyesinin kiloeu 15 kW'Ufa yUk 

Bayram gelmişti. Dint merasim, 112,S lıarn•tan aatılmlfhr. eeımı,ttr. Piyubk olan bu cins fasulye çok aran• 
tamamlle (Baba Milllim) in emri • ..,. _._._..ı_ maaWM&U"". 
mucibince icra edilmiıti. Ondan son ~ Memleketin eark ve cenup mınta • 
ra da, bütün orduya umumi bir zi. ------~---------·...:--------.kalarile merkezi Anadolunun birçok 

yafet verilmijtl. I · 1 ·e·n n in BORSADA yerlerine devamlı olarak bereketli 
Köyün civarına bUyUk ve mtDey- J ngıtl I ~ yağmurlar yağdığı bildirilmektedir. 

I• htilll, bu wreUe Üln edil- yen çadırlar kurulmul)tu. Artık bu k TÜRK BORCU 
dikten 10nra, Ebl Milllim küçük ihtilll ordusunun bqkuman Yeni pamu 

derhal teşkili.ta girltmiştl. Orada dam olan genç (Baba MUalim). ku- Eski düyunu umumlyeye alt kıu- Ame,•ı'ka 
mevcut olan (iki bin iki yUz, piya- mandanlar ve köybeylerile ayni sof Rekoru ponlar hakkında hUkilınetimizce alın- , . 
de) ve, tam (bin ıuvari) den mü - raya oturmuştu. Çocukluktan he. maaı kararl&§&ll t.edbirler piyasada ('Y J • 
rekkep kuvveti Uçe taksim ederek, nilz kurtulmut olan bu Türk lhtiW . derhal t.eairinl göet.ermiftir. 20,.0 ll- ı.JQnSQT UeTİSl 
bunlara en kudretli ve cengiver na- cisinin takındığı &fır, sakin, vakur Londra, 18 (A.A.) - lngUız P&- ra olan Türk borcu 20 20 liraya diit-
kiplerden birer kumandan tayin et- ta vur, herkesin kalbine heybet ve- muk mllstah8illeri cemiyeti. tarafın. müştUr. ' ç k ' 
miştl. riyordu. dan netredilen bir rapora göre, Hin- Parilten sabah gelen telgrafta e llJOT 

EbA. Milllim, Emev!lere allka • Baba Müslim, az aöylUyordu. fa- distan hariç olmak! wtuedre,
1
b
936
Utün İn- Türk borcunun 275 frank gösteril • Rekolte gelmiı oldufuıidan piya • 

k--"'diğin k giltere lmparator ugun a sene- · d b h' l te i tm1• nm klmllen <ceu l göat.enne kat aöyledlli sözler; ya kaU bir em . edilen uk miktan mesı e u ıue ere ı r e ,.,, BU· aada. pekaz av cjeriai kalmıştır. On 
için bazı emirler de vermifti. Her ri, ve yahut mühim bir hikmeti lh- aınde istlhlalld bUt"_PU1k 1 .kır kut 20,10 lirayı bulmuıtur. Fakat, ak- bet ... n .. içinde Amerikaya ihraç edil· 

bundan evvel wı re oran - oğru Pa-' .... - 279 f yU'--- 6
'4&& 19yden evvel, lhtillle dahil olan tiva ediyordu. (Halit), bir dakika §8.ma d cuıı.ıı:: ranga ..., mek Uzere piyasadaki sansar derileri 

köylerde, arapça konuşulmasını şid bile onun yanından aynlniıyordu. mıştır. tahmini . . k arih 1 len TUrk borcu borsamızda da 20,25 kim.ilen denilecek niabette aatm alın-
detle menetmiıti. Hatta kendi kUn- Bu çok zeki ve Rkilından daha faz-

1937 . ennldm pe 
1

rda il~ a- liraya çıkmıftır. Merkez Bankası hia mı•tır Sanaann çifti 28 30 liradır 
rak daha mUsaıt o uğu rapo •ve . . s .,, · · • 

yeainin batında bukınan ve yalnız la dirayetli ve tecrübeli olan a- edilmektedir selen 89 lıradır. Allan çimentosu 1 • Zerdevanın çifti 35- 40, tilki çifti 6,5-
Araplara mahsul olan (Ebl) ke- dam bile, genç ihWllclnln son de- · 90 lirada durmutnır. Diğer tahvil ve 8,, pomık çifti 5,70. 5,80, çakal 2,40-
llmesini kaldırarak: rece manalı ve itinalı hallerine hay ı·· ••k 5 yf •ı ri hiaeelerde bir defipıe yoktur. Mer • 2,50, tavp.nm tanesi 26 - 26,5, kun • 

- Artık ben, (Ebi. Milllim) de- ret ediyordu. UÇU ana CI e n kez Bankuı bir iıterllne 823 - 826 ku duz çitti 16 • 16,5, vqak çitti H,5 ., 
iil- (Baba Mtlallm) ~ B1pıdan Baba :MUalim, en mühim hare - NazırLUl.e. Rapor ruş kıymet tesblt epntfij.r. Loııdra 15,5 liradan muamele görmlletilr. 
8oiıra bana bfJyle hitap edecekefnfs. ketlerin en ~ teferrUatma u; ~ borsaımda bir iaterlln 110,40 fraak _ 

Aail meeele, (Şim 1iilifelerl) ne dar hiçbir teyi ihmal etmiyoniu. Şebrlınimeki kUÇlik aanaYt erbabı- ve ~.9"7 dolardır. Parla bori&8ıııda ~tCQICk:I 
dint bir darbe indirmekti. (Baba Daha lhtilllin bqladıfı daiikadan nm himayeal idfir~ tedbirler dil_- iae bir iılterlin 110,25 v' ~frank 22, 
MUallm), bunun iÇin de 111 emri ver itibaren derahl ovadaki tıç dt1pıan 1 tilnülmektedlr. Allkadarlar, bu hu - 32 dolardır. Panıte Osmanlı Bankası Feyezan ZGrarlan 
mlıti: ordugt.hma caaualar göndermlfti. BUata llrtlsat Veklletine verilmek U- hiueleri 448, Pariı Elektrik Şirketi 

- Şamda halifelik iddiasında (Arkuı nr) zere bir rapor huırlam11lardır. 1395, SUven kanalı 23125, Doyç 4976 Sofya, 18 (TAN) - Hesap edi~df. 
bulunan adamlll' birer fuık, bl • Fransız rantı 642,5 Yuplav rantı iine göre, Bulgarlatanda geçen t ln. 

: tb& ~er takip etmifti. 
~~~·n elinde, on Uç met 

t °'ıı da bir mızrağa mer
~ 11 (8ehap = bulut) lmnin -

rer faclrdir. ()nlarm tayin ettikleri .----------------------- 219 frankta kapanmııtır. , kO aeyllpta 100 bin dekll' ekili ara. 
• naip ve nakipler de, kendilerinden L o k M A. N · ·~~ • mde yeni mahsul mahvolmuttur. 
farklı delildir. Bugünden itibaren ~ -. : : ~ ·,:.· .. ::: Tramvay Şirketinin hiaee eenetlerl- YENi MUAHEDELER 
bunların arkasında namaz lalmmı. :.· .. ~-m . mm M E K 1 M 1 N nin gittikçe dUımeat ııazan dikkati 

: ~~ laııcak bulunmakta i-
SVVetıi bazulan Uzerin-
~ 11..,__~u ıiyah sancak, dal
ı.. ~ -..ıana meydanm ortası
~ lebnı,, orada hazırlanan 
-~~.bir sehpa üze-

~ ~; aancatı yerine ge
~ loııra, birkaç adım geri L.' ~k. o annan, o va-
--, ._ evver& bir tekbir ge-
(ıı.._~ da· 

~~erin· terlerini defet • hs-aue harbedenlere, izin 
; -.~ ~ cı-..bı Hak, onlara 
~ 1e kadirdir.) 
~ o1Q (lyeti kerime) yi 
~ ; bunu Uç defa tekrar et-

b ~illa.. .. -
... ,~ fU andaki tavru 
bıı...~ ~~~ ve o kadar mtt• 
~ ı.ı..:.....~ kendinde bir tlr • 

~.~~-!fer- derlD bir -.u.. -..ıu bqmı önllne 

yacak .. Cuma günleri de bütbeler. f..·.~.f,:~:~i·.·~::::~:~::=.$ ... ~.·.l~.==·:..:r:_.;~°'"' "'li/;.:,;~.~~,·li~~:.!.: çekmektedir. Vaktile ytız lirayı geçen Belgrad, 18 (TAN) - Evfelki gt1n 
de ilimleri o~ktır .•. Or. --,.-, ... ~,,. ~-.:-=~~-=·; . ... ~ R bu hisseler dUn ancak 1•,75 Uraclan Stokholmda İsveç ile Yugoslavya.,. 

dunun imamlığına. <Keairin of~ <?!> G l!!J T L E İ ~l-i1 satııabilmiıtir. Bu wkutun 1ebebl ılr rumda yeni bir ticaret mukaveleli 
SUleyman) I tayin ediyorum. Ordu- ketin birkaç aenedenberi temettü tev- lmqlenmııtır. 
glhta, o namaz ıaıdıracaktir. Köy- Bu da B·ır Terı·ı Bayan zi etmemesi, 3 milyon liralık borcu ö-
lerde de imamlık vazifeıi; onun ta- demek mecburiyetinde kalmasıdır. 
yin edecefi nakipler tarafmdan ifa Yas 11eaklan henüz pılmecllll lerl demelttlr. Oalamı koltuklan "-\ 

ol::· halde, Uırlemekten flk'yet mektup- berbat olunca- Ondan dolayı olacak B o R s A 
lan blrlblrlal takip ediyor. Bir kaç ki. bayanlar ~k terlemejl öteden 

.... ı zamafıda, namazm erki.- gün oluyor, yöatbıden ~k t.erllyea beri balam olank, eevmeder. FAkl 

A 3
"" -- tadf1At LL. '--• OJmvnMlmn- --.n -- ....... lanJa bayanlama çok kul • m U.rinde de ua- ,.. .,... -,,- "---- ""'·-r .,-

lcruuu emretmi\tl. Bet gün sonra nu,tnn. Bu sefer, Eytlpt.ea, yllle luıdddan belladoaa otunun göz • 
kılınacak bayram namazında, Eme- terlemekten bir tlkiyet mektuba lerln bebejlnl bllytttA!ırek gttzemp 
vtlere benzememek için ıu emirleri pldl... labmeet etmelllnden batka bir de 

Mektubun yaa11 bir erkek )'&il• teri keemek hl'•Hı olduiunclan ba-
vermltti: Ukba yaaJarea pek makbuldü. (Bu ota 

Namudan evvel. h\ıtbe ve ezan ° 1111& 0 kadar beulyor ki. ya- bizim eakl dlllmlr.cle güzel avrat o-
....... _wutİocak.. kamet (1} getiril - anı kendlalnl bildirmek ~ 
AY&W&&J• vn "11 leln bdm lmml atan bir erkek - diye çirkin bir ad takm'fW'dıo 
mlyecek. (Halbuki Eme er, na.- ......___ Bqtbakij dWmhıle ona gösel ba-
mas.dan evvel htltbe ft eDll okur - o-...,-.-. aanda, fakat: - ..ı--'- ~-

ptirlr1erdi-) - __ ._ _._ ..ı_...:ıı._ ., ..... __,_ • yaD Oo.u ......nıa 11:111~•-.a daha doğ• 
lar·, kamet - uı:ı ~ ..--- ra olur) 

lıle-'·-· btlylk mtmber ku • -- Anmk yöslbn delil. koltukla- • 
ruıac:t:İik defa olarak Stlleyman l"llD. Beni de o bdar fula ki, her Şimdi •e mektup gönderm ba • 

w-1..ı--'- a11..1e-1a ------- _...._ .. '""~k. yan olmyueamma, De de •ık•la. 
K -t-, --"' namazı ~Q&&-al ... tı.. ...__ avı------ ba ~ u..,-- ta... nna ottan po.mata yaptırarak 
Bu namı-ta da, bir 111'& ile _......_ __ ta-'- ed . ..-. n1.. 
tekbir ptirdlld:ell ~ maete bq Feryadına pllnoe, lınanm dol- --.r• ·~e eme,, ... ~-· 
,..,_ - '-•• -" .. el tekbirden 80Dl'& .'- ndulunu kabul etmlye mecbur ol- ldl sUul bayan ota, IÖS bebelderbal 
u;,•ıı;;a& ;/..,.,...,. kb d btlytttttr, t.erl kuru• uuaa imam 
kinci rllldlda blr mra ile bel te ır um. Bununla beraber yamua • u ~k ublrler de. Ne ofma kendl-
getirecek •• Böyle bir taıam tadillt kek J'Ulllma pek bemeyltl .U.•lm-
ile namu bltlrlldlkteD I01lr& hütbe den rılmadı. Bir samanduberl er· al, 118 de Olldaa Clkanlan atropbl 

bıı cUnt me kek ola .__. ___ ., __ .-..ıG..ı.:ıı. Bir (Bu ela stlsel ..,.._ buı• .. .ı. 
okuyacak... Bu suretle • ........ - :ııı-&_. inek olduiaadaa allm m&numa 
rulm hitam bulacaktL (Bu d& E- IÖB ba Eytipltl bayu okuyuca • pllr) mahaU8 hekim reoetell ol-
mevllerhı uauıtıne mupyirdl.) mm ela erkek oluverlrlle .,_ ldo ...,, ....... ..._. 

Baba Ktlallm, o peedeD ltib&rell ~ 
da il

-- etmı .... ı ._._ ~ ___ .... _ _.. Şa laalde faftiye edelllleeell•ls 
teravih namazmı e- ,.,w. .._.... ...... ......., U9J-- ~ ..... ----leırl 
Çllnktl teravih nımur, birinci Eme t.eıt.ektea fM7et etmelrl pek teJ', '°k Wa::;• JW em. PP-
- ... _ 11 .. Ml ( ııuaviye ) tarafm- te laaldı dellldlr, cbldl t.erlemek ~ mya ., .., RJ1I ile, ho ..... 
~ uaıu,ı bebl de ~ ..,. • ilk ilk Jlkalllaldır. a. 
dan icat eclllmlttl. Bunun te ' - 4'Mla Blrlerlal pkaıddltaa stbı dik n clöldbuDek te iyi pllr. 
halla bu namu ile JD9ICUl ederek ..... - ataeDlle de tlllpl delll-

tti. dlr ...... --.._ __ bir..... Llftllta ~ cdmnlaa .,. 
dedikoclularm önUne geçme ...... dalla --. J- _.. hem t.erl ...ıtır, hem de en. 

Meruv cwumdakl Uç ordu, (Slfen ltllllıl ~· 8oDl'a sel kokum •ter kokma• ..,.. 
..... ) to-Unde cere,.n eden bu bil- c1a baJMlana ter kolm91ladan laot-
~ ., ..... bir - eıblder ftl'dlr. Bir fır. Bu .... hem rieade, hem 

- ...-1r ..._._ .._..__._ --..ı,.. ... ..._...._. Jım. _...elere 8'lrllltlr, elbiseler de ~ 
. (1) NelaMJar ~ M; uu .,...-,- •--- --.-. ..-.... Uftllta 
-... ~ mutlaka blidlle- ratmak leln lrnllaadllı meadlJI kok· bat,, o1maktu kartalar. 
&...-a -- .__ .. .....__.. _._.__ IÖ_.._ oaa eN"•m h ...... I ba)ablllnelalL. 
rbae -8 etmek l9tlyell Arap tuuwıı:ır. -,,--. •- - .-- daha tlrHl 
rllderl Oll8 (Da JDWlm) diye tarih- Atık olan lılr pnaabı hlk&y....., e- Çok t.erlemlye bl1I 
lerlae pelaawıkU llrU' etm111er;'l'tlrk peyce sam oıvı-, banda yu • ttbttl llAçlaıı ftl'dlr. Fakat bUllJa. 
tarlbcD8rl c1e, ._. blylece bbal et;. iil4t.aD. na hep9l wü Wr beldm r.-a-

ll'üat ...... de ...... ilet- le JmlludeNllr • ......... 

18 MATIS 8ALI 
PARALAR 

Sterlin 627,- 827,-
Dolar 126,50 126,50 
F'ranBIZ Fr. 113.-- 113,
Liret 120,- 125.-
Belçika frangı 80,- M,-
Drahmi 18,- 22,-
hviçre Fr. 570,- 575,-
Leva 20.-- 23,-
Florin 63,- 86,-
Çekoalo'YU Kro 70,- 75,-
Şntng 21,- 23,-
M'ark 29,- 29,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 24,-
Ley 12,- H,-
Dinar .f8,- 52,-
hveç kuronu 30,- 32,-
Altın 10M,- 1060,-
Banknot 254,- 255,-

Ç EKLE B 

Londra 
New-York 
Parla 
Millno 
BrUk8e1 
Atlna 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterd. 
Prag 
Viyana 
)(adrld 
Berlbı 
VU'fOV'& 
Buclapefte 
Bflkret 
Belgrad 
Yokohama 
Moakova 
Stokholm 

625,50 
0,7905 

17,85 
15,015 
,,69 

87,37 
3,'556 

83,9'88 
1.43M 

22,8618 
•.2082 

13,7090 
1.9888 
4.1862 
3.9810 

101,940 
M.3725 

2.7'86 
2•,7125 
3,10 

823,-
0,7890 

17.72 
15,08 
•.71 

87,72 
3,•7 

M,205 
1,ü36 

22,7525 
•.mo 

13,76'0 
umso 

= 108,025 
M.51 
2.7575 

24.815 
3,1132 

Y apafılarm lalalu İçin Tedbirler 
Yapağılanmızm ıalah edilmesi için 

bazı tedbirler alınması dUtUnUlmekte 
dir. Bazı ticaret odalan tarafmdan 
geçen sene yapağılarm kontrolU için 
bulunan formUller, yurdun her ta • 
rafmda tatbik edilecektir. Bu mak • 
satla bir rapor hazırlanmıttır. Ra • 
porda, yapağı ve tiftiklerin dikensls 
olarak alınması için esaılı çareler dtı
•UnülmtlftUr. 

ZAHiRE 
BORSASI 

18--6-881 
FlAı:LB 

Buiday yumupk 8,11 8,35 
Buğday sert 6, 5 8, 7~ 
Arpa 4,- -.-
Çavdar 4,20 4,23 
Mmır beyaa •.32% -.-
Tiftik derili 112,20 -,-
Yapak 61.- -,-
ipek Kamçıbqı 160,- -,-
Peynir beyu 23,25 26,22 

Bufday 
Çavdar 
Tiftik 
Razmol 
Un 

G•L&!ıl 

Keten tohumu 
KUfYeml 
Nohut 
l'uulye 

G t D B N 

327 Ton 
105 Ton 

12'h Ton 
100 Ton 

871h Ton 
20 Ton 
28 Ton 
13 Ton 
9 Tail 

Razmol 235 Ton 
Çavdar •05Ton 
Tiftik 12 Ton 
le ceviz · 21h Ton 

Dil l'l~TLAR 
Buld&Y $ikago S.94 K. 



===ıo 

Bugün 
19 Mayıs 

(Bqı 7 incide) 
ıupaya gideceğis! dedL 

Derhal itizar ettim: 
Hastayım, P&f&IJl.. Gidemem. 

:Affinizi rica ederiDı, hem beDJm 
burada kalmaklığım dalı& faydalı 
olur .. dedim. 

Damat Ferit, hemen ayağa kalk 
tı. Elini bana uzatarak: 

- Hazni&nDUf bir A vnıpa se
yahatini reddeden bir zate ilk de
fa rastlıyorum. Sisi tebrik ederim. 
dedi. 

lJamat Ferit, Avrupadan dö • 
nUşUnde beni bir daha yanma ça
ğırdı. Fakat bu sefer, yüzU değif 
mı.ti. 

Hafitçe ka,Janm çatarak sitem
li bir eda ile : 

- Paşa.. Sizin Anadolu ile mu
habere ettiğinizi söylüyorlar, doi· 
ru mu? diye sordu. 

- Evet, Paşa Hazretleri.. Dof 
rudur .. Anadolu ile devamlı 11\U'et-
te muhabere ediyorum. 

Bu ifin, benim vuifelerlmden 
biri olduğuna kanaat etmeliydi
niz ... Emrederseniz, muhabere ev
rakını size de gösterebilirim. de -
elim. 

Damat Ferit ses çıkannadr. Fa
kat iki gtın eonra, erklm hamiye 
reisliğinden azlimle askert t<ıra a
zalığına tayinim hakkında bir e • 
mir aldım. 

Askeri şfırada iken tabit bir it 
görmek imkanı yoktu. Ve istifa et 
tim 

Samsundan 
Sonra 

(Bap 1 incide) 
ka)'t>etmek suretile. öderler. Hareket 
noktuile varı9 noktası a.rumdaki 
mesafe bakımından Ttırk inkıllblle 
mlikayeeeleri hatıra bile gelmiyen 
birtakım kurtuluş tecrübelerinin ver 
diği neticeye' bakalım: Medeni teç
hizatta çok ileri giden, neelllerce de
mokrasiye doğru yol alan birtakım 

milletler, mlkO. talie k&rfl olan 
kurtulu., teşebbilslerini demokrasiyi 
tamamile elden kaçırmak ve mukad
deratlarma sahipliği kaybetmek SU• 

retile ödemiflerdir. 

Yeni Vapurlar 

Alıyoruz 

Torbahdaki 
Son Otomobil 

Kazası 

Pamuk 
lgin Bir 

lpllderl 
Karar 

Ankara, 18 (A.A.) - OOmrllk ta. 
rlfeei kanununun 886 lll 370 inci po
zlayonlarma giren panuk lpWderinin 
gir kararnamMlnhı 8 u.teldne alına
rak memlekete ... ı.toe ttballeri 
baklnndüf icra vekilleri beyetl kara
n ytllrlek tud'Jra lktlruı et:mlftlr. 

-
lzmlt Dava• 

Gelecek Salıya 
t.mit, 18 (TAN muhabirinden) -

ı.tanbul ftlla1 B. Odndai De Hu.. 
y1n Cabit Yalgm &J'Mllldakt davaya 
bugln cea mabkem.mde devam • 
dildi. Fakat 8UÇlularm 1&bıkalan olup 
olmıdıiz bakJrmdüt laWl.m\ cevap 
gelmedlğtnden muhakeme p1ecek & 
1ıva bırakıldı. 

IHava 

19. 5. 937 

' ı· .. ·~~~~i:~~iaıNDI 
Şehitleri 1 "B;;gi;;ku Mer 

Programı 
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19 - 5 - 937 ==========================::;::==================TAN 11 

Hay~tta Muvaffak 
Olmak ister misiniz? 
Ccuıon iıminde bir müellil hayatta muvallaln

~.ti~ bütün anahtarlarını a,ağıdaki kitaplarda ver-
•••lffir: 

• ideal Büro 
Bu kitap bürolannın it çı

karma kudretini artırmak 

iatiyenler, için kısa, fakat a
melt bir kitaptır. O size az 
maaraflarla çok İf nasıl çı
kardabilecetini göıterir. F e
na ve yanbt büro usulleri 
yüzünden geri kalan, hatta 
zarar eden veya batan müeı
teaeler ıayılamıyacak ka-

tlar çoktur. Bu kitap, bu ıibileri kurtarmak için ya-
11bıuıtır. Fiyatı 50 Kurut. 

• Yeni Müıteri 
Bulmak San'atı 

Dr. Ga11on diyor ki: 
''T etkika tım neticeaind~ 
gördüğüm hakikat tudur ki, 

her tacir bu kitapta ıöıter • 
diiim uıulleri tatbik etmek 
suretile bir iki ıene ıibi kııa 
bir zaman içinde müıterile -
rin adedini bir miıli arttı • 
rabilir. Mü9teri arayıp bul-
mak bir aan'attır ki, bunu 

Pek a.z kimıe bilir. Ben bu kitabımda ıize bu san' 
~ti öiretiyorum.,, 

Fiyatı 50 kurut·· • 
Talih Sensin 

Talihini batka yerlerde ara
ma. Talih binat ıesin. Elve

rir ki bunu bileein Ye bun • 
dan iıtifade edeıin. Talibini 

batka yerlerde anyanlar, ha

fifler, zavallılar •• mailGp

lardır. Bu kitap ıize talihi

nizi öiretecektir. Fi 75 Kr. 

• 
Kendini 

Tanır mısın 1 
Dünyada en mühim teJ in
sanın kendi .-arlıiıda. Bü • 

' tün öteki 9eyler teferrüat • 
tan ibarettir. Kendinizi ta • 
nımak iıtiyor muıunuz 1 
Kendi kabiliyetinizi, kendi 
varlıiınızı, kendi huıuıiyet
lerinizi tanımanın ve bun • 
lan iyi yolda kullanmanın 

L.. 1_. 11rrm1 öğrenmek istiyorsanız 
••tabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. • 

Müşküllerle 
Mücadele 

Dr. Ga11on diyor ki: 
Bu eser dinamitle doldurul-
mu9tur. Bunun ıayeai, bir 
çok it aahipledini mahveden 
atalet ve korkaklıiı berhava 
etmektir. Bu kitap ceıaret • 
lerini kaybetmek üzere olan-

~~~~\)\ lara kurtuluı yol ye vaııta • 
\f.'·;~ "' 1 ·· t · B kı'tap \\): arını goı enr. u 

h . . müfkülleri yenmek iıtiyen 
~ ıçın yazılmı9tır. Bu kitap bot eözler, "evet 

:. endiın, hakkınız var,, "bqüıtüneler,, kitabı deiil
~~~n bir nazariyeler kitabı delil. umumi çareler 

1 Yazdım. Fiyab 75 Kuruf. 

~~or Gcuaon'ım bu ıa'ada wBrclilfilnllz aerlm
ıtai~elaanernizJ en alabilirainiz. l atanbulda bulun

cır, bedellerini poata pula olaralı idar~laan~ • 
mize ııönderebilirln. 

ısr A.NBUL "1 AN,, MATBAASINDA 

. . 

Son derece müessir FLiT-mayii Kul/anını~ 
Karı·ncaıa~ kolay kolay ölmezler. Onları öldürecek f 

ta•lrl kat'ı mayiler intihap adınız ... 
FLiT, bOtOn ha,arat. OldOrOcO mayllerln fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit olmuştur. Flit'in formQIO hiçbir vakit taklit edil· 
memlştlr. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldOrOr. Şüpheli mayileri reddediniz. Haklkl 
ve yeg6ne Flit aldığınıza emin olmak için: siyah ku
,akh ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Yvıltüua ve ltöşeurt lnraz FLiT TOZU 
serpiniz. H"l"rat derhal telef oüır. 

[!stanbul Harici Ask eri Kıtaatı llCinlan 1 
Beher metresine biçilen ederi 40 ku 

ruo olan 125 bin metre kılıflık bez ka. 
palı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 1-

, halesi 1/Haziran/ 937 Salı günü saat 
15 tedir. tık teminat 3750 liradır. 
Şartnamesi 250 kuruşa M. M. V. Sal tmalma .Komisyonundan alınır. Eksilt 
meye gırecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad-

1 delerinde yazılı belgelerle birlikte tek 
lif mektuplarını ihale saatinden en 

1 az bir saat evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(695) (2703) 

• • • Beher metı:esine biçilen ederi 280 
kuruş olan yüz bin metre kışlık elbi
selik kumaş kapalı zarfla eksitlmeye 
konulmuştur. Iha!esi l / Haziran/ 937 
Sah günü saat 11 dedir. tık teminatı 
14950 lira.dır. Şartnamesi 1400 kurU
şa M.M.V. Satınalma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanu
nt teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 Uncu maddelerinde yazılı be' ge -

ı lerle birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel Ankara 

1 da M. M. V. Veklletit Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. (696) (270i) 

• • • 
Beher metresine biçilen ederi 800 

kunı~ Olı\n pnJ:>in .;tane :)'ÜD )?attımiye 
kapalı zadla eksiltmey,e konulmuştur. 
lbale 2- Hazlran-937 çarşamba günü 

Tekirdağ kıtalarının ihtiyacr bulu
nan 125000 kilo sığır eti ile ~'1:alkara 
k.ıtaatırun ihtıyacı bulunan 70000 ki
lo sığır eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuş ve ihale gUnUnde talip çık • 
madığından pazarlık ihalesı tekarrilr 
etmi§tir. Pazarlık gUnU 21 Mayıs 937 
cuma günU saat 16 da Tekirdağında 
Tümen satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tekirdağ kıtaatının mu _ 
vakkat teminatı 2250 lira ve Malkara 
kıtaatına ait olanın 1155 liradır. 

(704) (2811) 

• • • 
Niğde ve Yozgat garnizonlarında 

bulunan kıt'aların ihtiyacı olan 
530 000 kilo ekmeklik un kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 58300 lira olup ilk 
teminatı 4372 lira 50 kuruştur. Ek
siltmesi 11 Haziran Hl37 Cuma g-linü 
saat 15 de Niğde satmalma komis • 
yonunda yapılacnktrr. İstekliler tek
lif mektuplarını 2490 savılı kanun 
hükUmlerine uvgun olarak ihaleden 
bir saat evveline kadar makbuz mu 
kabilinde komisyon BaŞkünlTğma ver 
miş ıbulunacaktır. Şartnamesi her 
giln ve parıuıız oJıırak komiı:ıvnnumuz 
dan alınabilir. 1705) (2827) 

• • • 
1 - Demirköy alayının 90MO kilo 

sığır et:r.-r 
2 - İşbu eksiltme kapalı zarfla iha 

le edilecektir. 

Dıılet Demlryollır1 vı limanlara 1$1ıtmı U. idaresi ilinları 

Cev.et Denıiryollarında: 

Ailelere Mahsus Büyük l'enzilat 
1 - Hazirandan - Eylül 937 nihayetine kadar herhangi bir tarihde ba.

lanmak şartile, dönüş kısımları iki ay zarfında muteber gidiş, dönUş aile 
biletleri için: 

Bir kişiden tam ücret, diğerlerinden bunun yüzde yirmisi alınır. Bilet· 
leı, ücretin 1i( 20 si m ukal • .1de bir ay daha temdit edilerek Uç aya iblağ 
olunabilir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1236) (2756) 

• • • 
tık eksiltmesi feshedilmiş olan ( 85.000) lira muhammen bedelli vagon 

yedekleri 29·6-1937 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulU ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır .. 

Bu işe girmek isteyenlerin (5.500) liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numa
ralı nüshasında intişar etmi9 olan talimatname dairesinde alınmış vesika 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30-a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şart•1ameler (425) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde satıl-
maktadır. (2757) 

Pazar ık E uretile Eksıltme lanı 

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

Sivrihısar Hamdiye yolunun 12 + 550 - 34 + 000 ci kilometreler a..-a

sında 35665.34 lira keşif bedeli yeni şose ve ımalatı sınaiye inşaatı 2490 
numaralı kanunun 43 cü maddesine tevfikan pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminat 2571.9J liradır. 

inşaata ait her evrak her zaman Nafıa Direktörlilğiinde görülebnft. 

Evvelce ilan edilen şeı ait dahilinde vesaikı haiz olan istekliler her gün Vi

layet Daimf Encümenine müracaat etmeleri. <2631) 

l saat 11 dedir. Şartnamesi 400 kuruşa 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan 
alınır. Dk teminat 5250 liradır. Ek
siltmeye girecekler kam•ni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

3 - Sığır etinin muhammen bede 
li 25200 liradır. 

lir!dır. Sığır etinin ilk teminatı 1890 -Dev!et Dem " ryollaı 1 Avrupa Hattı 
·maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
l azteklif mektuplarını ihale saatinden en 
1 bir saat evvel Ankarada M. M. V. 

5 - !halesi 4 haziran 1t37 Cuma 9 • l M •• d • • l • • .., • • d 
günü saat 15 de Vizede yapılacaktır. 1 UflCU iŞ etme U Ur,ugun en: 

Satmalma Komisyonuna vermeleri. 
6 - Şartnameler arzu edenlere b 1 8 r .. . d l/ h. T At 

her giin VizPde satmıılma komisvo - Is arı u an ıyosun e ıv Ü :m enz a 
(697 (2705) nunda gösterilmektedir. (703) (2810) Florya, Yeşilköy. Bakırköy giıbi sayfiye yerlerine aid demiryol banli~ 

. Ucretlerl pek ziyade indirilmiştir. 
-------------------------- Her gün istenildiği kadar seyahate müsait olan on beş günlUk, bir ay • 

lık, üç aylık abonumnn kartları gündelik münasebette bulunacaklar için Sihhat ve içfmai Muavenet Ve~ aletinden: 
Mülga etibbanın hizmeti mecburi~·esi hakkındaki kanunun Birinci mad 
i mucibince mecburi hizmetini yapmak üzere çektirilen kur'ada adına 
bet eden Şarkikaraağaç kazası hilkömet tababetine gitmekten çekin -
i üzerine adı geçen kanunun 4 ncil maddesi hükmüne teVfikan15-5-1930 

rihinden itibaren beş sene milddetle tababet yapmaktan menolunan Ber
Tıp Fa.kültesi mezunlanndan .Ankara nüfusunda mukayyet 1315 yı • 

da Rusyada doğmuş Mahmut Can oğlu Dr: Ibrahim Veli Otar'ın müd
tini bitirmesine binaen hakkındaki kararın kaldınldığı ve tababet yap-
ına müsaade olunduğu ilgilJlerce bilinmek üzere ilan olunur. (2830) 

lKTtSAT VEKALET! !Ç T!CARET UMUM MUDURLUGUNDEN: 
30 ikinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş olan 
nebi şirketlerinden İtalya tabiiyetli (Banka KomerçiyaJe İtalyana) bu 

re müracaatla Bankanın Türkiye Umumi vekillerinden Francesko Po _ 
, Riza Benzon. Panfilos Demetriyoı, Popi Mario, Unberto Marka ve Me 

Muhaaip Bruno Çerioli'nin çekildiklerini ve geriye kalan Davide Parodi 
Tokatov Victorio'ya ilaveten Aroldo Vannucchi, Haim BarnatJıan, 

sua Afker ve Feruccio Colla'yı Türkiye vekilliğine taYtn ettiğini bil
ve llzımgelen vesaiki vermiftir. Keyfiyet kanunt hükümlere uy

görUlmUş olmakla ilan olunur. 

-Fırsat-, 
FeriköyUnde Tepe üstünde Sak 

111 sokak 52 numarada köhne bir 
a.hfap ev, Beyoğlu sulh mahke· 
meei tarafından pek ucuz bir be
delle satılıktır. 7 arşın cephesi, 
30 arşın derinliği vardır. 21 Ma 
yıs Cuma gUnü saat 14,30 da 
Beyoğlu sulh mahkemesine mü
racaat edilmelidir. 

İstanbul 7 inci icra memurluğun -
: Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
ar verilen ev eşyası 25-5-37 tari· 
e rastlayan salı günü saat 12-13 
lstanbulda KUçUkpazarda Kıble 

esi Murat ef. aokağmda 12 No. 
lu hanenın 3 Uncu katında saWaca.-

Zührevi ve cilt hastaııklan 

Dr. Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Apcami 
ka1"3ısında No. 133 Telefon :4S:S~ 

KAYIP: Orhaneli ziraat bankasın. 
dan aldığım 40 numaralı tuamıf 

cüzdanımı kaybettim. Yenisini alaca.. 
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. Or
haneli Keles karakol kumandanı İb
rahim Sungur. 

ğından istekli olanların mezktir gün
de mahallinde hazır bulunacak me
muruna mUraca.atlan illn olunur. 

(32747) 

çok elverişlidir. • 
Uc: aylık bütün bir "Sayfiye müddeti için, abonuman kartı alındığı tak-

dirde, verilecek para; 
Yeşilköy, Florya - !.stanbul için: 
Uçilncü mevkide 775 
ikinci mevkide 1107 
Bakırknv • fqt.8J'1"lul için de: 

554 
775 kuruştur ki. seı·er başına isabet eaen miktar 

6..:S kuruştan ıoarettir. (1237) (2754) 

Liseler Satınalma Komisyonundan: 
Akşam ve Tan Gazetelerinde 8 ve 14 Mayıs 937 tarihlerinde ilan edilen 

yiyecekler arasındaki soğan, patatese aid teminatın 321 lira 38 kuruş ol-
duğu tashihen ilin olunur. (28H5) 

lstanbul Defterdar lığından : 
Lira Kurut 

YENIKAPI: Eski Katlpkasım yeni yalı mahallesinin eski bos-
tan derunu yeni kumsal sokağında kain eski 82 yeni 229 
11ayılı ahşap hanenin tamamı. 175 00 

ARNA VUTKOY: Sucu bah_seei sokağında kain eski 25 yeni 23 
sayılı hanenin 2/5 payı.... 200 00 

YENlKAPI: Eeki Katipkasım ·yeni Yalı mahallesinin eski Albo
yacılar ve orta l!IOkak yeni Çorbacılar sokağında eski 
-43 mUkerrer yeni 74 sayılı 35 metre murabbaı arsanın 
tamamı.... • 35 00 

USKUDAR: Rum Mehmet P8.J8 mahallesinde Balaban iskele-
si sokağında yeni 20 sayılı 5,60 metre murabbaı arsa-
nın tamamı. 28 00 

KUÇUKP AZAR: Kltip Şemsettin mahallesinde Dökmeciler 
sokağında eaki yeni 93, 95, 97 Hyılı iki dükkanın tamamı. 150 00 

BEŞiKTAŞ: Sin~ pa..,a mahallesinin Beşiktaf caddesinde k~in 
eski 73 yeni 52 sayılı üstünde odaları bulunan dükkl-
ıım 1440 da ~ payı... 590 63 

AYVANSARAY: Ayvansaray caddesinde 29 sayılı dilkkanm 
tamamı... 750 00 

Yukarıda yazılı mallar 4-6-937 cuma gUnU saat 14 de açık artt:n:la ile 
satılar.91.ktır. SatIJ bedeline istikrazı dahili ve % 5 - faizli hazine tshville
rlde kabul olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerin! yatırarak defterdarlık 
MllU Emlik MtldUrlUğtınde müteşekkil aa.tıf komiJlyonuna müracaatları. 

(F.) 
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lstanbul Komutanllgı Satın 
alma Komisyonu ilan ıarl 

Ayazağada Sv. Binicilik okulu bina 
ve mUştemilltı inşaatı için lüzumu o
lan malzeme kapalı zarfla alınacak

tır. lhalesi 25 Mayıs 937 salı gUnU 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen 
kegif bedeli 9999 lira 29 kuru§tur. 
Şartnamesi her gUn öğleden evvel ko. 
misyonda görülebilir. Isteklilerln 750 
liralık ilk teminat makbuz veya mek
tupları ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 cU 
maddelerinde yazılı vesaikle ihaleden 
en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıda komutanlık 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

EOKALMıN 
' 

• 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyat~k, Baş ve Diş 
Ağrlları Artritizm 

BEYKOZ KUNOURALARI 

ISMARLAMADAN FARKSIZDIR 

4.95 
KURUŞTAN İTiBAREN HER 

FIATDA ZENGİN ÇEŞİTLER 

YERLi MALLAR 

PAZARLARL 

• (2623) 

• • • 
Bostancıda inşa edilmiş olan bina

ların arka ve yan taraflanndaki sathı 
maillerden gelecek suların temellere 
nUfuz etmemesi için çimento sıvalı 
mecra yaptırılaeaktır. !halesi 25 Ma. 
yıs 937 salı gUnü saat 15,30 da açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Muhammen 
keşif bedeli 252 liradır. Şartnamesi 
her gUn öğleden evvel komisyonda gö 
tiilebilir. Isteklilerinin 19 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile 
ihale gUnünden evvel inşaat şubesin
den alacakları vesikalarla birlikte 

! Fmdıkhda komutanlık satınalma ko. 
misyonuna gelmeleri. (2624) 

~ Di• tabibi 

• 

1 MEHMED RIFAT 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- P~s DariKUnun~dan mezun 

Akay işfetmes:nden : 
Köpril Adalar iskelesindeki bUf e bir sene müddetle ve açık arttırma ile 

kiraya verilecektir. · 
Arttırma 27-5-937 Perşembe gUnU saat 15 de Karaköyde ldare merke

zinde şefler encilmeninde yapılacaktır. 
Isteklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin % 7,5 ğu nisbetindeki 

pey akçelerile şefler encümenine ve şartnameyi görmek ve malumat al -
· mak isteyenlerin de her gün idare levazım bölilmüne mtiracantla.n (2787) 

DLŞ Macunlarının inclsi 

o • 
1 

Diş Macunudur . . 
Bunu bir kere kullananlar art.ık ayrıla.ma.zla.r. 

Kullanmamıf olanlar bir denesinler. 

Muhterem Müşter·ıerimize ilan 
Her nevi, her miktarda çivileri fabrikalarda teslim Iktisat VekAleti ta

rafından tesbit olunan baz 19 kuruş fiyatla muhterem müşterilerimizin 

emrine amade tuttuğumuzu ilan ederiz . 
ÇIV! F ABR!KALARI 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 

Şişli Çocuk hastanesi baştabipliğinden 
Çocuk Hastanesinin Poliklinik günlerile muayene saatlerinl gösterir 

cetveldir. 

Şubeler 

Dahili Hastalıklar 

Çocuk Hastalıklan 

Cildiye ve Efrenciye 

Öğleden evvel 

Pazartesi, Çarşamba 
Perşembe, Cumartesi 

Pazartesi, Perşembe 

Öğleden sonr& 

Cuma, ÇaJ9nmba 

Pazartesi, Perşembe 
Cuma. 

Pazartesi, Salı. Çar • 
tamba, Cumartesi. Salı, Çarşamba. 

Kulak, Bog"' az, Burun Salı, Çarşamba, Cuma S 1 C Cumartesi. a ı. Çarşamba, uma 

Göz Hastalıkları · 

Hami Hastalıklar 

Çocuk Cerrahtsi ve 
Ortobedi. 

İdrar Yolla.n 

Rontken 

Asabiye 

Pazartesi, Salı, Per -
,embe, Cumartesi. 

Pazartesi, Çarşamba, 
Perşembe, Cumartesi. 

Pazartesi, Perşembe 

Pazartesi, Perşembe 

Her gUn .. 
Cum& 

Salı, Çarşamba, Cuma 

Pazartesi, Salı, Perşem 
be, Cuma. 

Pazartesi, salı, Perşem 
be. 

Pazartesi, Perşembe, 
Cuma. 

Her gün 

Cağaloğlundan İstanbul beledi· 
'- yeai karşısına nakledilmiştir. 1 

lstanbul Levazım ı mirli§ ı 
:atrnalma komısyonu i'a. n r -

Piyade ve Topçu alaylan için 52 
adet alay sancağı 20 Mayıs 937 Per • 
şembe günü saat 15 de Tophanede 
satınalma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi ya.pılacalctır. Tahmin bede 
il beheri 95 liradır. tık teminatı 370 
lira 50 kunı.ştur. Şartname ve nUmu 
nesi komisyonda görilebilir. İstekli 
Ierin belli saatte komisyona gelmeleri 

(2826) 

Emniyet Sandığı MildUrlUğUnden: 

Bay Alaattin 6-8-934 tarihinde san -
dığımıza bıraktığı para için verilen 
84148 numaralı cüzdanı kaybettiğini 
söylemiştir. Yenisi verileceğinden es 
kisinin hükmü olm.ıyacağı ilan olu -
nur. 

Sa.bibi: Ahmet Emin 1' ALMAN 

Umumt Neşriyatı İdare Eden: 

S. SAI.lM 

Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Limitet 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaam 

----·------------- .. Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. Ci Keşide 11 / Haziran / 937 ded r. 

y r mi 
40.000 Liradır 

Bundan Başka: 15.000. 12.000. t0.000 
Lirahk ikramiyelerle (20.000ve10.000) 

Lirahk iki adet mükafat v ~rdn .. 
Ayrıca: (3.000) Liradan başhyarak (20) 
liraya kadar büyük ve küc;ük birc;ok 
ikramiyeler:e amortileri havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek ic; n bir 

bilet almaktan c;ekinmeyiniz ... 

Zonguldakta 

.. Eti Bank 
Ereğli Kömürleri ltletmeainden: 
Ereğli Şirketinin HUkiimetiıni1Je yapmıf olduğu anlaşma veçhile mez

kOx firketin uhdesinde bulrman işletmeler 1 Mayıs 937 tarihinden itiba
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ bbe g~~ş~~~~ans~üg~~ş~~tt~~v~~~~m~m~k~ 

Poliklinik saatleri sabah saat 10,30 dan 12 e 
0

kada; ve öğleden sonra sa.- işletmeleri alakadar edüp 1 MaYJS 937 den sonra tesiri bulunacak olan 

Diş Salı 

at 13,30 dan 15 e kadardır. (2819) işler için teşkilatımıza müracaat edilmesi. (2639) 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Gellyorı 

ONA KARŞI 
Aazırlıklı oavra-nını•' 

Liseler Satınalma Komisyonundan: 
Yiyeceğin cinsi Miktarı Beherinin nk teminat Eksiltme gUıı ,,. 

Kilo tahmin L. K. 6a&ti 

1 Süt 

fiyatı 
__.; 

39500 11 Kr.) 372 75 24.5.937 Pazar -
Kase yoğurdu 12500 adet 5 Kr.) tesi saat 11,30 dl 

Silivri yoğurdu 30500 16 Kr. 366 24.5.937 pazat' 
tesi saat 10 da 

Kuru çalı fasulye 19700 12 . ) 
Barbunya fasulye 8900 9 ) 

368 85 24.5.937 pazat -
Kırmızı mercimek 3150 12 ) 

tesi saat 16 da 
Yeşil mercimek 3500 17 ) 

Nohut 6500 12 ) 

umurta 320000 adet 1,50 360 24.5.937 pazat -
tesi saat 10,30 

Odun gürgen 1050 Çeki 260 ) 253 50 24.5.937 Pazard; 
Odun meşe 250 Çeki 260 ' 

tesi saat ıo,15 

Mangal kömürü 32000 Kilo 4 96 24.5.937 pazat -
tesi saat 11 de 

Soğan 29500 3 ) 321 38 25.5.937 Salı sa -
Patates 42500 8 ) at 16 da ııo• 

Komisyonumuza bağlı pansiyonlu yatılı liselerin Mayıs 938 son~ 
kadar ihtiyaçları olan yukarda mikdar, muhammen bedeli, ekslltıne ıı
ve saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacak açık eksiltmeye J<O 
muştur. it' 

Eksiltme Istanpul Kültür DirektörlUğil binası içinde toplanan korıı 
yonda yapılacaktır. od'' 

lsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret 
11 

, 
sının yeni yıl vesika ve teminat makbuzlarile birlikte belli saatte korıl 
yona gelmeleri. ·Jili 

Dk teminatların belli gUn ve saatlerden evvel liseler muhasebfCl 
veznesine yatırmaları. 

Şartnameler komisyonda görilüp öğrenilir. (2611) ,._..-/ 

ILACLARINIZI Bahçe· 
l<apıda 

SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 
dikk&t. ciddi bir istikametle hazırlanrr FOSFATIN NECATI Çok kiymetli bir bebek gıdaaıdıl'· 

Bununla beslenen yavrular toı:ıı ' 
bul ve kuvvetli neıeli olur. 


