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Başvekilin Londra 
Ziyaretinden Sonra: 

~ ... Londra, 19 ( A.A.) - Türkiye Büyük Elçili-

~ lırıde verilen ziyafette Türkiye Başvekili Is

- lrlet lnönü ile lngiliz Hariciye Nazırı B. Eden 

~ ~caaında yapılan konu,nıalara duir alınan ma
~ "1rıata göre, Türk ve /ngiliz noktai nazarları 
..ı Qr~ında mühim bir yakınlık mÜfahede edil· 
, ltlı"' ~ l ır, Maamalih konkre hiçbir anla,ma bek-
~ t'~emeliclir. lngiliz mahalilinde beyan olun· 
~ l '«fllna göre, fİmdiye kadar yapılan konuıma
~ ;r bakiki müzakere mahiyetinde olmamıştır. 
~ ;cah umumi olarak noktai nazar teatileri ya· 

Rüştü Ar as 'm Bükreş 
Ziyaretinden Sonra: 

Pükre1, 19 ( A.A.) - Siycui Rumen mahali
linde söylenildiğine göre, Kral Karol ile Tür· ~ 
kiye Hariciye Vekili B. Rüştü Aras arasında ~ 
yapılan konufmalarda, Bulgaristan hakkında, ~ 
bu memleketle dostane münasebat idame edil- -
mek ve fakat iki taraflı muahedeler aktedil- ~ 
memek hususunda mutabık kalınmıştır. 
Diğer taraftan zannedildiğine göre, Türkiye 

ve Romanya büyük devletlerle ve binaenaleyh -
ltalya ile o!an mü;•·ıebetlerinde bizzat bu dev
letler arasındaki münasebat tavazzuh etme· 
dikçe hiçbir ,eye teşebbüs etmemiye karar 
vermişlerdir. ~ p lrttffır 
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Dünkü ıenliklere 1·~tı'rak eden ,,.., P\ )~ tr , Beyoğlu Halkevine menıup genç kızlar C-SJ q J-
J ff v :ı 

Londra Temasında , 19 Mayıs Atatürk cı J 

Gününü Bütün Gençlik 
Heyecanla Kutladı Bütün Siyasi Mese· 

leler Görüşüldü 
1' f Büf.Ün Gayret 

Çek Anlaşması için Sarfedifmiş 

tlıe~::~ra., 19 (TAN) - Taymis gazeteıi, ıon ıiyaai görütmeleri 
La.Jile A.lbahıederek bu görütmelerde Milletler Cemiyetinin iıtik
)or, İ)j .. illan • ltalyan münaıebetlerinin de konuıulduğunu yazı
~lkt, ger gazeteler, Tuna devletlerinin vaziyetlerile ali.kadar ol-
lıy'ceğ~~ bu devletler arasındaki siyasi, iktisadi it birliğinin iler

•nı ıöyleınektedirler. 

Hat ayın 
Statüsü ve 

t·· Anayasa 
'*"k D·ı· -:--ı ının Hatayda 
Üst·· &in Olduğunu 

ileri Sürdük 

Taymlsln Orta Avrupa muhabiri, 
bütün mesainin l\lacaristanla Çe
koslovakyayı anlaştmnaktan iba
ret olduğunu bildiriyor. 
Fransız Hariciye Nazın B. Delbos 

Garbi Avrupa paktı için Merkezi Av. 
rupa siyasetini ve Sovyet Rusya ile 
anlaşma çareleri hakkındaki Londra 
hükümetinin düşüncelerini tetkik et.. 
miştir. B. Eden Cenevreye gitmiştir. 
Milletler Cemiyeti bu toplantısriıda 
İspanya, Habeşistan meselelerile si-
18.hsızlanma işini görüşecektir. 

Habet meselesi 
Deyl Telgraf: 
"Habeşistan hukukan Milletler Ce 

miyeti azası kaldıkça 1talya ile her. 
S • - türlü iş birliği imkansızdır. Halbuki 
Urıye Başvekili Fransa ile lngilterenin Habeşistanda 

Artk düzeltilmesi icap eden birçok menfa.. 
rı_ araya Geliycr • atıerı vardır ... diyor. 

il ~e\'r Siyasi mehafilin kanaatine göre, 
~l) ~ Ne, ~9 (TAN) - #'Jour Habeşistan Milletler Cemiyetinden 

1 ~leıin·'hon~,, gazetesi Hatay Eyl\ılde çıkarılacaktır. Çünkü, herkes 
tı ''° k 1

• tetkik eden mütehaa- bugünkü vaziyetin artık devam ede-
ltı11 L·hornıteıinin meaaiıini mev- w d d" 

.,~ ~ •ede ek d" miyecegi fikrin e ır. 
~Otnit r. ıyor ki: 1 P . t 

!~il 27 ~ ~ılletler Cemiye61in Siyasi temas ar arıı e 
• "l'ı ~a · devam ediyor 
t .. lld, ıik dn~lnuaani tarihli ka- Parı·s, 19 (TAN) - Hariciye Nazı-

.,.ll olar re 1 en prensiplere uy 
~tla.~,,,1 tk H.atayın ıtatüsü ve n B. Delbos, bugün Avusturya Dış • 
ti t', Sta.tJ Pro~el~rini hazırlamıt bakanı B. Schmid gerefine bir öğle 
~, et.ın kPro1eıı fU faııllan ih • ziyafeti verdi. 

lJrn e .tedir: B. Delbos, Nazırlar Meclisinde Lon 
'31er, ,~ ahkam, irtibat, harici drad.aki görüşmelere dair beyanatta 
~ll'et~d&§lık sıfatı, Milletler bulundu. Matbuat, bilhassa Delbos -
ltotttror· konseyinin umumi Litvinof görüşmelerine ehemmiyet 
~dl u llatayın askerlikten vermektedir. 
llııı t~rııcı Türkiye ve Fransa _ Petit Parisien gazetesi şunları ya.. 
lblyetl ){ rnesaısı, Mllletler Ce- zıyor: 
l'elel'f onse~1nln karar ve tavsl. Fransa, Ruıya, Çekler ve 
aı, ,~1~kalliyetler, gümrUk idare- Macarlar 
l'1ııı unıa!etlerin idaresi, İskende- "- tki hükumet te Fransız - Sov-
tı ltlerı . 1

' ı>osta ve tel münakali.. yet paktına sadık kaldıklarını teyit 
Ana~~ glr.nıe tarihi. etmişlerdir. Bununla beraber, ne 
llo 

1 
a Projesine gelin~ da Fransa, ne de Sovyet Rusya bu pakta 
atı ihtiva ..... ,. mUqhasır kalmayı derpiş etmiyorlar. 

te; k hkanı, tl ~ lemi i Fratisız - so~ryet paktının devamlı 
L. U\'\•etl 1 " ' """'l\'\·eıı ' cra vveti, ~·e kalı§ı, bilhassa Garp paktı projesine 

'-b ~ de b~ . iye. bütün kapılarını kapamaktadır.,, ,.,. 
didi hud ra dil esiıiln e Eebo de Paris: 

Udun ilavesi lazım gelm~ ·~ Pragın Budape§teye yaklaştığı 
CArka51 Sa. s :;u.> ı.)" /i (Arkası Sa 8 Sü 4 te) 

~ /:;? -

Gençlik Taksim stadyumunda 

idman Şenlikleri 

Tarafında Çok 
Memleketin 
Mükemmel 

Her 1 
Oldu 1 

Büyük Şef Atatürkün, yurdu ve milleti kurtarmak için Sam -
suna ayak bastığı günün yıldönümünü, 19 Mayıı Atatürk gününü 
dün bütün memleket gençliği sevinçle, heyecanla kutladı. Bu mü
nasebetle lise ve orta mektep talebesinin yaptığı idman tenlikleri 
çok parlak oldu. Bunlara ait tafsilatı iç sayfalarımızda okuyacak· 
sınız. Bu münasebetle Ankara gençliğininŞefimiz Atatürk için yap 
tığı çok candan tezahürata ait heyecanlı tafsilatı burada ver:iyoruzı 

Ankara, 19 (A.A) - Buglln genç- -
lik ve spor bayramı münasebetiyle 
statta idman §enliklerine başlanırken 
merasime i§titak eden bin kişinin im. 
zaladığı gu dilekçe okunmuş, stadı 

dolduran on binlerce halkın coşkun te 
zahüratı ve alkışlariyle karşılanmış. 
tır: 

19 Mayıs gençlik ve spor bayramını 

İtalya 

Kralı 

Peştede 
kutlamak için Ankara stadyomunda 
toplanan halkın heyecan ve minneti
ni ifade eden aşağıdaki tebriklerimi
zin Atatürke ve :Milli Hakimiyetin 
mümessili olan Kamutayın Başkanı 
Abdülhalik Rendaya, Atatürkün ide
al mücadele arkadaşı ve direktiflerL 

Macar Kabinesinde 
Değişme Y apdacakmıı 

-------------------·------......,/ nin en muvaffak başarıcısı Başbakan 

D •• u • • ı Ismet InönUne arzını Dahiliye Vekili 

. Uy Un U m Um ıy e 1 e ve C. H. Partisi Genel Sekreteri Şük-

Budapefte, 19 (TAN) - Bu
gün saat on buçukta ltalya Kral 
ve Kraliçesini getiren tren istaa· 
yona vasıl oldu. Misafirler Kral 
Naibi Amiral Horty, Alman, A-

Anadolu Tahvillerinden 
3 Milyon Kardayız 

Ankara, 19 (TAN muhabirinden) - Düyunu Urnuıniye tahvil
leri hakkında aon zamanlarda dolatan bazı fayialar ve haberler 
hakkında burada alakadar makamlar nezdinde tahkikat yaptım. 
Aldığım yeni mlumata göre, Düyunu Umumiye tahvillerini öde
me tarzından senede bir buçuk milyon lira kadar kar elde etmek
teyiz. Buna nazaran hakiki vaziyet tudur: 

rü Kayadan dileriz. 

• • • vuıturya, Yugoslavya ve ltalya 
J\tatürk Cümhurreiıi sefareti erkanı ve askeri erkin 

ÇANKAYA ve kıtalar tarafından kartılandı· 
Bundan 18 yıl önce vatanın ufukla- lar. 

rında ve milletin ruhunda bütün ümit Kral ve kraliçe müteakıben tariht 
ışıkları söndürilldüğU ve yesin, çare- arabalarına binerek istasyondan ay· 
sizliğin kara kabusu bütün yürekleri nldılar. Amiral Horty, ltaıya hüküm
sardığı zaman, içinde taşıdığı inan, darlarını bugün kabul etmiş ve bir 
irade ve sevgi güneşini, saltanat ve öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafetten 
hilafet rejiminin bütUn şenaatine rağ sonra lüılya kralı harp ölüleri abide
men ilk defa Samsuna milletin ezgin sine ve Italyan askeri mezarlığına bi
ve bitkin gözleri önünde parlatan ve rer çelenk koymuştur. Merasimden 
milletin içinde ve milletle beraber bu sonra kral, Macar Başvekili Daranyl 

------------- 933 Paris DUyunu Umumiye muka.. günün Türkiyesini yaratan Atatürke ve Hariciye Nazırı B. Kanyayı kabul 

B • K velesinde Düyunu Umumiye tahvilleri sonsuz minnet ve şükranlarımızı su- etmiştir. . 1 r a m yon için altın esası kabul edilmişti. Fakat narken, daima arkasından bir tek Kont Ciano ile diğer ltalyan ricali, 
buna mukabil iki nevi tediye akçesi nefer gibi gitmenin zevki, heyecanı ve öğle yemeğini Başvekil B. Daranyinin 

D • ı d • intihabı sa18.hiyeti, Düyunu Umumiye itminanı ile sağlıklar, uzun ömürler evinde yemişlerdir Bu akşam saray-e vrı 1 Meclisine verilmişti. Bunlardan birisi ve yeni başarılar dileriz. da büyUk bir ziyafet verilecektir. 
Fransız frangı esası idi. Diğer tediye • • • Peşte matbuatı bu ziyaretten mem-

On Bec yolcu esasını da Düyunu Umumıye Mecıısi Bay Abdülhalik Renda nuniyetle bahsetmekte ve bunun ltal-
s ancak frangın sukutundan sonra koy B. M. Meclisi Reisi ya hUkümdarlannm harice yaptıklan 

Y 
muştur. Bu vaziyet karşısında Fran- ilk seyahat oluşuna nazan dikkati 

aralandı gın sukutundan evvel senelik taksitin Millt hakimiyetin ve milli iradenin çekmektedirler. 
G' baliğ oldug-u miktarda değil, düşen ve milli kurtuluş cidalinin b~şlangıcı Rivayetlere nazaran iki devlet a • 
ıresun, 19 (A.A.) - Bugiln Gire F f t k b""l tt•W• "k olan 19 Mayıs gününde inkılabımızm 

sun ile Kasap nahiyesi arasında "bir ransız rangınm e a u e ıgı mı - A • • •• ili t (Arkası Sa 8 Sil 2 de) 
yolcu kamyonu devrilmiş sekizi ağır tarda ikinci bir para ödeme salahiyeti en manalı eseri olan Buyuk . M e =============• 
olmak üzere 15 kişi yaralanmış ve dogmuştur. Dürunu Umumiye MeclL Meclisinin_ sa~n. ~aşkanına denn ~ay- rulmak ve yılmak bilmez çalışma ve 
hamile bir kadının da çocuğu ölü ola si de bu şekil tediyeyi kabul etmiştir. gı ve sevgılenmızı sunmakla bahtıya- saygımızı bir daha tekrarlamak için, 
rak doğmuştur. Vilayetçe kaza ma- Buna göre tediyesi ve kuponların rız. .. .• bu mutlu günü vesile addederiz. 
halline doktor ve malzemei sıhhiye ödeme şekli bu esas üzerine tanziın ismet lnonu (İdman şenliklerine alt diier taf. 
gönderilmiş ve ilk tedavileri yapılan edilmiştir. Fransız frangının suku.. Başbakan sllat ,.e resimll'rle Dahlllye VekiUmL 
yaralılar memleket hastanesine nak 'tundan evvel yüzde 7,5 hesabiyle bir ı '.A.tatUrk rejiminin en muvaffak ba· zln milhl.m nutku yedinci sayfamız-
ledilmiştir. Zabıta tahkikat yarryor (Arkası Sa, 8 Sil, 5 tel §arıcısı Başbakan lsmet lnönüne, yo- dadır.) 
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~trafı;da dört mukactaeı ateıin yandığı bu meydanda gün in 
~ıyasını içen Hintlileri görüyorıunuz. Bunların itikadına göre,!e, 

mukaddeı ateı birleıince ruh vücuttan kolayca aynlırmıı 

İncesazla Okunan 
Bir MevlUt Dinledim 
H indistanm haflıb~~ına. bir ile~. o.lduğunu ve bütün dün-

yanın merakını uzerıne çektıgını az çok herkeı bilir. 
Bu ülkenin kendine hu öyle garabetleri ve öyle hayret verici 

h~lle~, v~d~r ki, yıllarca okuyarak bilgi edinmiye çahtanlar 
hıle: Hındıstan hakkında ~nim esaslı malUnıatım var.. di
yemezler. 

TAN okuyucularına anla- · 
tacağım vaka, bu esrarlı diya

rın garip adetlerinden biridir. 
933 şubatında Bombaya gittim. 

Hint ülkelerinden birine ilk ziya
retim olduğu için, yabancı mem
leketleri dolaşan meraklı seyyah
lar gibi kıyı, bucak, şehrin her ta
rafını görmek istiyordum. Her sa
bah, erkenden sokağa çıkıyor ve 
rastgele bir istikamet tutarak gi • 
diyord'LQll. Memlekette muntazam 
ve iyi tevzi edılmış bır uamvay şe-
bekesi olduğu iGin dolaşmak husu
sunda hiçbir sıkıntı çekilmiyor. SeY. 
rilsefer ücretleri de sudan ucuz. 
ı Şehir, geniş caddelerile, muaz • 
zam binalarile çok mamur bir man
zara arzediyor. Zannedersem bura
sı, Ozaka ve Şanghay gi'Qi belli 
başlı Asya şehirlerinden sonra U
çUncü derecede geliyor ve bir mil
yonu aşan bir insan kalabalığı için

de barınıyor. 
Ekserisi, ayaklarmda patiska bir 

aon ve sırtlarında bezden bir göm
lekle yalmayak, başı kabak dola

ean bir halk kütlesinin böyle mede.
ni bir mamureye nasıl sahip oldu

ğuna insan gıpta Jle bakıyor. Şar
kın en iptidai adetlerini, A.syanm 
en köhne ananelerini ve asılsız hu
rafelerini sinesinde yaşatan bir 
millet, nasıl oluyor da böyle bir şe
hir kurabiliyor diye düşünüyor. 

~ 

M emleketin takriben dörtte u. 
çil, (Pan) denilen ve bir ne

vi ağaç yaprağının içerisine muh
telif baharatla kıpkırmızı bir mad
deyi koyarak meydana getirdikleri 
bir nesneyi çiğniyor. Saatlerce ağı
zın içerisinde dolaştıra dolaştıra 

geviş getirilen bu Hint sakızı du
dakları, dilleri ve ağızm her tara
fını kan çanağı haline getiriyor. Bu 
vaziyette, bir Hintli kazara ağzını 
biraz fazla açacak olursa Hindistan
da rastgelebileceğiniz en çirkin man 
zara ile karşılaşmış olursunuz. 
1 Panm iğrençliği bu kadarla kal
sa yine iyi .. Bir de onun çiğnene 

çiğnene ağızda hasıl ettiği kan ren
gi usareyi etrafa saça saça tükür -
mek var. Bakıyorsunuz, yanıbaşı
nızda birisi "şark,, diye avuç ka
dar bir kırmızı mayii sokağa ya
pıştırıyor. Cad~eler, duvarlar, tram 
vaylar, evler hep onun kızıl leke

lerile boyanmış. 
Bu pisliğe, bu geriliğe bakarken, 

gözUm heykellerle sUslil caddelere, 
~bircilik zevkinin mUtekamil eser
lerine, villalara, apartmanlara ka
yıyor. Hayranlığın ve tezadın şaşır
tıcı tesirleri altında bunalıyordum. 

B ombayda kaldığım müddet 
zarfında bir çok ahbaplar 

edindim. Kendilerinden her fırsatta 
Hindistanm Metleri, ananeleri hak 
kında malumat toplamıya çalışıyor
dum. Bu hususta bana Çoparti sem
tinde Bihindibazar mahallesinde ki
tapçı Şerafettin isminde münevver 
bir Hint çocuğu çok yardım ediyor
du. Memleketini tamtmak için elin
den geleni esirgemiyor, Bombaym 
kUltür llemile temMımı temin için 
beni hir cnk münevverlerle tanıştı
rıyordu. 

Bir akşam Şerafettin beni, Mo
gol mahallesinde bir ahbabımın ya
nmda buldu: 

- Aman, dedi, saatlerce seni 
bulmak için dolaştım. Rastgelemi
yeceğim diye korkuyordum. Bu ge

ce, Bombayın milli merasimlerinden 

birinde bir mevlfıt alemi görecek

sin! Hiç olmazsa, buradan gittiğin 
zaman Hindistan mevlfıdıu görme
dim diyemezsin. Saat altıda bana 

uğra, beraber gideceğiz. 

Söylediği saatte, kitapçı Şe. 
rafettinle beraber yola dü

zUldük. Bir mUddet gittikten son
ra mevlfı.t okunan yere geldik. Fa
kat burası bir ev yahut cami fil8.n 
değil, sokağın ortası idi. Bir yolu 
tutmuşlar, iki yana atlas kumaşlar 
germişler ve yukansını yine ipekli 
kumaşlarla kapamışlar. MevlO.t sa
hası her tarafı kıymetli kumaşlar
la süslenmiş bir salon manzarası ar
zediyordu. Binlerce sandalya ara -
8lllda, ön tarafa yakın bir yerde o
turduk. Şerbetler falan içildikten 
sonra çalgı başladı. Kanun, körilk· 
1U armonik, ut çalmıyor, birtakım 
hanendeler Hintçe mevlO.t okuyor-

lardı. llk defa, bunun bir kına ge-
cesi olduğunu ve arkadaşmun yan
lışlıkla mevlO.t dediğini zannettim. 
Fakat, hanendelerin söylediklerine 
dikkat edince mevHit olduğunda. 
şüphem kalmadı. Bu arada şerbet· 
ler, yemekler, tatlılar dağıtıldığı gi
bi milli sakızları da ihmal edilmi· 
yordu. Herkese birer (Pan) verili
yor ve bu, yemek UstUne alman kah 
ve gibi davetlilere ikram ediliyor .. 
du. 

Mevliltçular arasında bilhassa ar
monik çalan Hitlinin armoniğin ü
zerine kapanarak yanık bir sesle 
münacat okuyuşu, inliye inliye 
feryat edişi, görillecek şeydi. Bü • 
tUn başlar eğilmiş, derin bir huşu 
ile onu dinliyordu. Mevlftt bir müd
det daha devam etti. Bu esrarlı di
yarın bir garip adetini daha öğren
miş ve görmüş olmanın zevki için
de oradan ayrıldım. 

C. Y. 

~AN 20-5 937 ~ 

iZ E BAS . OKULUNİ>A 
Atatürk Biistu \ 

('""'""" Yatıh '""""1 

Dün Büyük 
Merasimle 

~ Müesseselerde Bol: 
~ Balak Sarfedilecek ~ 

AÇ ı I dl ~ D ahiliye Vekaletin· ~ 
"" den gelen bir ta· -

Kasımpatada Deniz Erbaıp Mektebine diki- ~ mimde, reımi ve husıısi ~ 
A 

·· k b" .. ._ bütün yatılı müesseseler· ~ 
en tatur usti.inün açıhıt merasimi, dün ke- "" , 
sif bir d. avetli kütlesi önünde yapıldı. Merasim- ~ de muntazam bir şekilde -
d d k b ı "" balık sar/edilmesi bildi· ' e enız ve ara su ay arımızla Mektebin Ko- ~ -, 
mutan ve muallimleri de bulundular. Açılış ~ rilmiştir. Vekalet kana· ~ 
meraıimi ıpöyle oldu: ~ lından gelen bu haber, ~ 

'- balık piyasasında guzel 
Saat tam dokuzda birer süngUlil talebe, büstün sağ ., ' 

ve solunda yer aldılar. Genç bir erbaş , elinde bulunan ~ akisler yapmıştır. Balıkçı· 
' lar bu karardan memnun ' 

tepsi içindeki makas mektep komutanı yarbay B. Hil S -
miye uzattı. Komutan bu makasla büstün etrafına olmuşlar ve dün ihracat ' 

1 
için getirilen torik balık- l 

san mış olan kırmızı kurdelayı kesti. !ki deniz eri, ; 
yavaş yavaş büstün örtüsünü kaldırdı ve bu esnada larını 14 - 15 kuruşa sata· ~ 
mektebin bando bölüğü istiklal marşını çalmıya rak nazlı davranmışlardır. 
başladı. 1 Bunun üzerine piyasa yük· 

Bundan sonra, mektep komutanı !bir nutuk söy • ~ selmiş ve toriklerin. çilti ~ 
Iiyerek dedi ki: ~ ~ , 22 - 24 kuruşa Fırlamıştır. , 

"-Okulumuz bahçesinin şu mütevazi köşesine _,.-.,....... ~ 
büyük kahraman Kemal Atatürkün büstünü koy • -========-====-=---' 
makta sevinç içindeyiz. Bugün, Büyük Atanın Kur • GEN E RA L 
tuluş Savaşını en kestirme yoldan hazırlamak için Büste çelenkler konuyor 

----------------------------__, samsuna ayak bastığı günün yıldö • 
nümüdür. Her yıl burada okulca bay c EVA D ı N 
ram yapacağız.,, DUN SABAHKİ SİS 

KAZALARA SEBEP OLDU 
B. Hilmi, bundan sonra, Kurtuluş 

Savaş~run kısa bir tarihçesini yaptı, CENAZEs·ı· 
Bu ugurda ölenleri minnetle anarak 
sözünü şöyle bitirdi: 

Dün ıabah limanı çok kesif bir ıis kaplamıf, bu yüzden vapur ''-:-. Atatürk çocukları, güzel bah-
ıef erleri aksadığı gibi, bazı kazalar da olmu•tur. Sis bilh çemızı~ Atatürk köşesi, okulumuza 

M 
T , assa nı h .. 0 

armarada ve Boğazın atağı kısmında uzun müddet keıafe .. yepye. can ve ayat ve~ıştır .. nu~ 
kaybetmem· ..: tını manevı huzurunda gençlikten ıstedı-

lf"•r. •· · d · h -gmı aıma atırlayacagız. Burası bir 
Adalardan Köprüye ilk seferler ya- - and kö=mız' 1 ktır 

ıl t 
_ ~- o aca .,, 

p amamış ır. Bogaz vapurları da · · · 
geç işliyebilmişlerdir. Galata Köprü- B • V f Nutuktan sonra, ıki denız askeri, 
sü, sis yüzUnden açılamamıştır. ır 1'.G/) an güll~rd~n !.ap.~l~ış çapa şeklindeki ~.e 

Limandaki kazalar şunl d . D lengı bustun onune bıraktı. Bunu bu-
l - Limannm7.a gel:e~ olan ün Tevkif tün Deniz Erbaş .. ~~~~ebi talebesinin 

Amerikan Eksport Liyn kum _ muntazam bir yuruyuşle yaptıkları 
yasma ait "Nevyork Ekspre panL E' J. · J. geçit resmi takip etti. Davetliler, ha-
lebi, dün sabah Moda Jayıl~: U [/ U [ zırlanan büfede ,.ağırlanarak meraııl-
karaya oturmuştur. KB.pta:n, 818~ me nihavet verildi. 
ten önünü görememiş ve vapuru Limanımızda bulunan Amerika ban 
sahildeki kumluğa dü~ürmüşttir. dıralı Ekshipter vapuru süvarisi M. Zarft!ıların Müracaati 
Bu sırada vapur ~ok yavaş git- Jan, dün geç vakit, dördüncü sorgu 3 
tiğlnden hadise hafif atlatılrru~ ve hakimliğince tevkif edilmiştir. Kap • Şehrimizde kağıttan zarf yapanlar, 
gemi kendi vasrtalan Ue öğleden tan, tahmil tahliye amelesinden lbra- artan gümrük .:esminden ı:!~layı Tica
sonra kendini kurtarabllmlştir. h' _

1 1 
ail' ret odasına rııuracaat etmışler, zart-

2 - Silivri limanına ait Hasan kap .. ımo~ u 5 :11 ın ambara düşerek lann pahalıya mal olduğun•J bildirmiş 
tanın idaresindeki Yıldırım motörü, olınesıle netıcelenen kazada tedbirsiz lerdir. Maliyet fiyatlannm artmasının 
dün sabah Beşiktaş önlerinden geçer- davranmaktan suçludur. sebebi, Alman zarflarının yerli mal-
ken Kuzguncuk iskelesine bağlı Hak. 1 larımıza rekabet etmesidir. 

kının sandalına çarpmıştır. Sandal a- Poiio Unkapanında 
labora olmuş, Andriya, A vram, Yako • 
ve Yani ismindeki yolcular denize dö- Tetkiklerine B 1 Bilecik Köylerınde 
külmUşlerdir. Kazazedeler, motör ta. aş ıyor rafından kurtarılmışlardır. Gazi köprUsünUn esas projesini Kalkınma Çabşmaları 

ihtisas Mahkemeleri 
yapmış olan tanııunış köprü mUte _ Bilecik (TAN) - Köylerde kalkın· 
ııa.ssıs Pijo, Eridan vapurile dün şeh- manın tahakkuku için ciddi adımlar 
rinıize gelmiştir. atılmaktadır. Köy muhtarlan buraya 

Unvanı Kaldırıhyor Pijo, dün 19 Mayıs bayramı şenlikle çağırılarak Halkevi salonunda top -
!anmışlardır. Vali muhtarlara elbir· 

lhtısas mahkemelerinin çalışma rinde bulunmuştur. Bugün Nafıa Ve.. liği ile yapılacak köy işleri hakkında 
devreleri her mali yıl sonunda uzatrl- kA.leti köprüler rnüdürü B. Kemal, be- talimat vermiş, daire reisleri de daire 
maktadır. Hazirandan itibaren "İhtı. Iediye fen müdürü B. Hüsnü, köprü. terini alakadar eden işlere dair iza -
sas mahkemesi,. unvanlarmın kaldı- ler müdürü B. Galip ile beraber Un- hatta bulunmuşlardır. 
nlacağı ve bunların ayrı birer ceza kapanında tetkiklerine başlıyacaktır. Vali Ali Rıza Oskay, vilayet içinde 
mahkemesi olarak çalışacakları söy- ..... ---.... ==..,,.,,=--=-==-- bir devir seyahatine çıkmış, BozöyU-

1 
ğe, oradan da Söğtite gitmiştir. Vali 

enilmektedir. Bu takdirde lstanbulda p_uı·~ fi' me ·-.-...-. d b"l - - - ---- seyahati esnasın a ı hassa köylUler 
çalışan 9 numaralı Ihtısas mahkeme- BiRKAÇ ' le temas ederek ihtiyaçlarım tetkik 
si de lağvedilecek, teşkilatı bir ceza etmektedir. 

Vefatını teessürle yazdığımız GeJ1~ 
ral Cevat Bekirin cenazesi dün asl<~ 
ri törenle kaldırıldı. Cenaıede bilyU1' 
bir kalabalık vardı. Merhum ıneıe1' 
tabiatli, yüksek meziyetli bir jnsandl
Kendisini sevenlerin hepsi son ".si' 
feyi görmiye gelmişlerdi. 

Bayanların cenazede hazır fıd' 
lunması itiyadı, yavaş yavaŞ ,_,,. 
nişliye genisllye dünkü cenaıBde 
kati bir ı;;ekil almı5tır. Son :ıafllıJ11' 
larda camid,e bir kenarda dutıl11' 
~pnazeyı otonıotillle uzaktan taldP 
eden 1,..41 • ...u ..a....:.•• .. lann ,_..;,,ı 
dünkü askeri törende erkek, ~ 
dm kan~ık biİ' k rlbalık gördifli' 

Teşvikiye camiinin avlusunda te.bıl' 
tun başında merhumun damadı 1331ı 
Nurullah Esat Sümer, Bay Nu~tt= 
ile beraber kızı Bayan Fazilet suJ1l t 

de derin bir teessür içinde butıınuY0 

ve ailenin derin kederine iştirak ede!Y 

lerin taziyelerini kabul ediyordu. 
Merhumun vasiyeti mucibince et' 

naze töreninde hiç çiçek yoktu. 'fJ' 
il' 

but, buradan bir top arabasına k~dU 
larak Feriköy mezarlığına götUrU

1 

ve aile makberesine gömüldü. t• 
General Cevadın oğlu Bay ~tl~t' 

tin birkaç gün evvel vali Muhittın 11 
tündağın kIZI Bayan Gilnseli ne ıı ıı' 
şanlanmıştı. Nikah ve düğün 29 !11 
yıs için hazırlamnıştı. . r;e 

Merhumun kati vasiyeti mucıbitl ~ 
nikah takarrür eden vakitte oıacıı 
yalnız düğün geri kalacaktır. 

Yeni Vapurlar Kati 

inşaat Proiesi Geleli ıi 

mahkemesi halinde bırakılarak yine SATIRLA 
eski davalara bakacaktır. 

Alman Knıp fabrikası, DenizY'oll~ç 
için ısmarlanacak beşer bin tonlll~d~' 

.Y1uğlada Tütün vapura ait son inşaat planlantU ·eti 
Muğla (TAN) - Havalar müsait reye göndermiştir. Fen ııeYtıf· 

Tabela Yazanlar da 

imtihan Görecekler 
Bazı dükkan ve mağazaların levha

larında, vitrin ve tabel8.larında çirkin 
lisan bozukluklan görülmüştür. Be • 
lediye bunun önüne geçmek için cam 
ve tabelA. Uzerine yazı yazanlara eh

liyetname vermiye karar vermi§tir. 
Tabelacılar, bir imtihana tabi tutula

cak, iyi okur, yazar olmıyanlara ehli· 

yetname verilmiyecektir. 

Oğlak ve Kuzu 
Derileri Bu Yal Bol 

Mühim ihraç eşyalarımızdan olan 
oğlak ve kuzu derileri bu sene çok 
boldur. 1 milyon 200 bin oğlak ve 800 
binden fazla da kouzu derisi alınacağı 
tahmin ediliyor. Umumi kanaate gö
re, bu malın hepsi ihraç edılecektir. 

A dOye Vekatettntn daveti nurlne 
:Müddeiumumi Hikmet Onat 

dün Anka.raya gitmiştir. 

• 
E lektrik Şirketi Müdürü B. De-

lacroix şirkete ait l~ler hak. 
kJnda merkezle temaslarda bulunmak 
üzere Brtiksele gitmiştir. 

• 
G ürnrUklere ait bazı işler için An. 

karaya giclen Başmüdür Mus
tafa Nwi dün şehrimize dönmüştür. 

• 
İ k~~at Vek.ili Celal Bayar, dün 

ogle tremyle Ankara.ya. dön
müştür. 

• 
• nhisarlar umum müdürU ımthat 
1 Yenel, idare bütçeleri için t.ek. 

rar Ankaraya gitmiştir. Tütün ve 
milskirat kanun projeleri de meclis 
encümenlerinden ~ıknıı~tır. .. 

gittiğinden bütün kazalarda ve köy • proje üzerinde çalışmıya başla~ı; 11 , 
lerde tütün zer'ine devam olunmak. Planlar, bir kaç defa değiştirild•ğle~ 
tadır. den bu sefer aynen kabul ediJeCJC&' 

Geçen sene 90 • 100 kuru~a satılan zannediliyor. Uç vapurun kail J!lt19ı, 
tUtUnlerin bu sene daha fazla para e- veleleri bu ay sonunda imzalaJl.ııe 
deceği umulmaktadır. tır. ~ 

\TAKVi~il~HA'f~ 
\ 
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Bugünkü Hava: Kapalı 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun • 
dan alman malumata göre, yurdumu 
zun doğu, cenup ve cenubu şarki mm 
takalarının kısmen kapalı, Orta Ana. 
dolunun alçak tazyik tesirinde, Eğe
nin kısmen bulutlu ve diğer mmta -
kalarm kapalı ve yağışlı olması muh 
temeldir. Tahmine göre, rUzglrlnr 
cenup ve cenubu şarki mrntakasmda 
cenuptan kuvvetli, diğer mmtakalar 
dk. şimal istikamc.tinden orta kuvvet 
le esecektir. 

Dünkü Hava 
DUn hava, ekseriyetle kapalı geç -

• 
5 inci ay Gün: 31 Hızır: :ı.; 
Arabi 1356 Runıi 13

5 

Rebiülevvel. 9 
GUneş: 4,39 - Oğle: 
!kindi: 16,08 -Akşam: 
Yatsı: 21,10 - tmsak : 

S
• 1 

MaYl · 
12,:ı.O 
ıe.23 
2 31 

__;/' ;_ ___________ ııtll 

miş, akşama doğru açılmıştır· 1co 
gft.r sakin esmiştir. Barometre 14 

e.ı 
milimetre, hararet en çok 19, en 
santigrat olarak kaydedilmiştir 



....... -

20. 5. 937. =====================TAN a 

.ClE~ 

ISPANY ADA SON DAKiKA 

~egrin Kabinesine 
Bütün Solcular 
Yardım Edecek 

ASiLER BASK CEPHESiNDE 81R ŞEHRi DAHA ALEYLEDILER 

/mparatorluk Konferansında 1 
ARNAVUTLUKTA : 

Asiler 
Dağlara 
Kaçmışlar 

Hükumet Kuvvetleri 

Çevirme Yapıyor 
Belgrad, 19 (TAN) - Arnavutluk 

Allah Razı Olsun! 
Devlet Demlryollarmm Hazlna 

b&§mdan itibaren gazetecllere yiU.de 

altmıt temlllt yapeeağmı öğrendim. 
Şunun IOJ'Ulllda on bet seneye yakm 
zamandır gazeteclllk ediyorum. Mü
barek mesleğin t.asa ve kaygu namly
le pek çok cefasını ç.ekttm. Al'88ll'a 
sinemaya belet girmek kabilinden hu. 
susi ve masqm anaforlardaa başka 
guetecldlr diye memlekette teslim 

edllmJş bir hak yok gibiydi. Nafıa Ve. 
kiletl bu hareketiyle sınıf, derece ve 
kuvvet farkı gözetmeksizin gazeteci
lere memlekette bir mevki vermek 
SDJ"etiyle ilk admu atıyor. Meslekta§
lar namına burada tetek.ldir etmeyi 
bir vecibe blllrlm. 

Bu münasebetle burada bir nokta. 
nm tavzihine mecbunım. Halk ara. 

ti~ 19 (TAN) - Eaki Maliye Nazm Prof~ıör Neg~'ni.n 
~ e ~·.eden . yeni ispanya hüku~etı .. kuvveti~. ~ır 
~ eret.~avaaı ıç.ınde ifıne bqlamıtbr. Fatı~t .dutmanı butün 
\'•~ I hük6nıete yardım edecektir. Eski Harıcıye Nazm Del 
~ ~ayı Milletler Cemiyetinini 24 Mayıstaki toplanıtında D 1 J 

edecektir. ouıgarislanua 
I ngiliz Domİnyonları- ! 

nın Btqv~killeri ve diğer 

' tan alman haberlere göre, isyanı bas 
tırma hareketi henUz tamamile bit -
mi.f sayılamaz. Asilerin peşine dilşen 
askerler. Balkanlara çıkan ve cenubi 
Arnavutluktan Yunaniııtana kaçma
yı tasarlıyan asilerin bu pli.nlarma 
mini olmıya uğraşmaktadırlar. Bu -
nun bir çevirme hareketile temini dil 
şünillmektedir. Elebaşıların yakında 
elegeçirilecekleıi umulmaktadır. Son 
tahkikat, &silerin ilk muvaffakıyet
lerinin ancak, bazı nUfuzlu kimsele
rin kendilerine iltihak etmesinden ile 
ri geldiğini göstermiştir.· Mesell Er 
geri jandarma kumandanı ve tanın
mış şahsiyetlerden bir ihtiyat zabit~ 
bu harekete iştirak etmişlerdi. Aynı 
zamanda Ergeri hapisanesi mahkflm 

smda gazetecilerin, §U veya bu mües
seseden paso almak yahut tenzllitb 
tarifeye mazhar olmak gibi menfaat
ler mukabWnde sükfit edeceği hak. 
kında bir menfi kanaat mevcuttur. 
Bu kanaat tamamen asılsızdır. Müş. 

' 

-- Bask cephesinde Amorbeita şehri 

n •ı d yanmaktadır. Asiler, bu yangına kı - 10 b • g 1 t e re e zıllann sebebiyet verdikle.rini söylU - / 1 l n 
yorlar ve fena hava yüzünden Bask. JI A hk A J .1 

M cephesindeki ilerleme hareketlerinin ıvıa um var 
U durduğunu ileri ailrilyorlar. Bilbao azza m makamları asilerin Amorbieta'ya bir Sofya, 19 (TAN) - Tutulan bir 

G 
sUrü yan~n bombalan atarak şehri hesaba göre, .Bulgaristan~& halen • R • tahrip ettiklerini ve tayyarelerin şeb· mevcut 22 hapısanede 10 bm mah -e çıt es m 1 ri şiddetle bombardıman ettiklerini pus bulunmakta?ır. Bunlardan 240 I 

idd. edi yabancıdır. Hapısanelerde açılan a-

murahhıuları LondraJa 
imparatorluk Konleranaı ' 
halinde toplanıyorl«T. 

. Konleranıın bu aelerki 
toplantuında lngilterenin 
müdalOIUI ifine ehemmi
yet veriliyor. Reaimde, 
Konleransı toplantı vazi. 
yetinde görüyoruz. 

kW tartlar içinde çalışan gazetecile
rin böyle ufak tef ek imtiyazlarla va-
zlfelerlnl lhmaJ edeceklerini düşün. 
mek onlar hakkında pek te cemlleki.r 
bir un t.etkll etmez. Yalnız unutma. 
malıyız ki; her birimiz bir mUesseee
nhı kendi hesabmuza rastladığıma 
kü~cük bir yolsuzluğundan dolayı 
llbılrlendllfmlz zaman gözilme bunla
n gazet.elerde t.,,hlr ve kepaze et.. 

&..giin 300 Geminin 
11tlrcdıne Y apılac:ak 

ıa yor. t'"l ·1 ah 1 o ye erde çalışan m pus ann mesa-
HUkillııet kıtalannın Leon eyaletin- isinden 158 il on leva kazanılmış-

de ve Avila ile Oviedo'da ilerlemek- t m Y 
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ lan da isyancılardan tarafa geçmiş

mekt:.en b&§ka ıteY görünmez. Halbuki 
tlliyetlmlzl mucip olan ıeyln çok de. 

ır. 
te olduğıu haber veriliyor. -~ Altın Tekrar 

Mikyası 
isteniyor 

17TAYYARE 

~ol'tlrn Parlat.en verilen malflmata göre 
l'lb. (8~Utb, ~9 (A.A.) - Kral, ya Fransız toprağına iltica eden 17 Bask 
l'a. ~ ) Spıthead'de öğleden son tayyaresi, Nazırlar Meclisi tarafından 
~ ~ede~beri görülmedik mu bir karar verilinciye kadar 
~· geçıt resmini seyrede - salrverilmiyecektir. Komünist Huma 
lle ~ nite gazeteai buna &iddetle itiraz et 
le~ e 1~ İngiliz harp gemisi mektedir. 

'°\ ~ harp gemisi ve keza bir YARDIM 
~e~~ Yolcıı Yapurlan; balıkçı 
~~tlar ve Cİiğer muavin ge- Humanlte gazeteeinin yazdığına gö 
'11 ~ ~ektir. Bu suretle res re, bıı.hriyc Nı:ı.mrı Oa:mkı Duparc, 
dt 300 d buıu~a~ gemilerin ade- bu sabah Bilbaoya yardım koınitesi
)'tlk ecııe: fazla olacaktır. En btl _ nin heyeti murahhaaasmı kabul etmi§ 
~ torı harp gemisi Arjantin'in tir. Heyeti murahhasa bakana, geçen 
~- lttıçtıllttoluk "Mereno., zırhlım hafta zarfında komitenin elde ettiği 
;:~n·n k ecnebi harp gemisi de neticeleri anlatmıştır. Bu izahata na 
4j'tı re: ~ tonluk ·~alev,, de- zaran Bilbaodaki kadın ve çocuklar 
~ltrıı laidir. Resmt programda için Uç yüz bin frank ile on ton ecza 
~ Ceçtd Gra.t Speec kruvazörü ve yiyecek toplanmıştır. Heyeti mu. 

01~etn " e iştirak edecek olan en rahhasa bu ıevaznnı Bilbaoya götüre 
~~ ta~~n enteresan harp gemisi rek oradan Fransa.Ya çocuk ve kadın 
~ olunmaktadır. getirecek olan vapurların Fransız 

$eref ine 700 Kitilik harp gemileri tarafından himaye edil 

l-. 8. z· mesini istemi§tir. 
... ~ ır ıyafet ADEMİ MtJDAHALE 
~ l'tiı~ 19 (A.A.) - Londra bele- İtalyanlar, ademi müdahale komite 
~~ btı~~n, kral ve kraliçe şe- sinin dUnkU toplantısında Fransa top. 
b..-~ &tnı bır öğle ziyafeti vermiş raklarma inen tayyarelerden bahset. 
~ hdı ette, kral ailesi efradından memit ve ispanyada harbinin insanı 
~. :vt1z davetli hazır bulun - leştirilmesi li.zım geldiğini söylemiş 

'ıthfetten !erdir. 
~ l<>nra, kral, Spitheald' - ESKl KRAL lçtN ~t 'hpıiacak olan bilyilk deniz 

~oUUıt bıde bulunmak Uzere Port
~ket etmiltir. 

Türkiye 

Salamanka 19 (A.A) - Eski İs
panya Kralı i3 Uncil Alfonsun yıldö. 
nUmU milnasebetile General ~o 
nun idaresi altmda bulunan bilttln vi
llyetlerde ruhani lyinler yapılmıştır. 

Yunanistanda 
Faiz Haddi 
indiriliyor 

Atina, 19 (A.A.) - Başvekil Me
taksas, Zirai borçların tanzimi hak - Paris, 19 (A.A.) - Beynelmilel 
kmdaki kanuna dalr gazetecilere yap ticaret konferansının heyeti umumi 
tığı beyanatta, bu kanunun köylU BI- ye içtimamda bir "takrir kabul edil
nıfmm yilkUnü mUhim surette hafif miştir. Bunda ezcümle şöyle denil -
lettiğlni söylemiş ve demiştir ki: mektedir: 
"- Milli servetin kaynağı olmak "İthalat kontenjantmam ile milba 

itibariyle, köylüler, tıpkı işçi ve de - delelerin kontrolil beynelmilel tica -
nizçiler gibi, bugUnkU hUk6metin retin revaç bulmasına mani olan hi
tam muhabbetine mazhardır. Bugün rer engel teşkil etmektedir. Bütün 
kU hlikftmet. evvelki hUkflmetlerin dünyada altın mikyasının yeniden te 
hilafına olarak, bu mUhim meseleyi sis edilmesi, derhal nazan itiba.re alın 

ması llzımgelen bir keyfiyettir. BU 
kesip atmaya muvaffak olmuştur. tUn devletlere harpten evvelki sis • 
Diğer taraftan alelftmum bütiln temlerin müsamaha etmekte olduğu 

borçlar için faiz haddi yüzde sekize nispetten daha geniş bir nispet da
hilinde tedavül mevkiine kağıt para 
çıkarmak müsaadesinin verilmesi 
icap eder. 

indirilmiştir.,, 

lngilterede Silcih 

. Yarışı Yergisi 
lhtiyat altrnlarm ve ilitidal madde 

leıin yeniden tevzii meselesi, vakit 
fevtetmeksizin tetkik edilmek iktiza 

Londra, 19 (A.A.) - Daily Mail eder.,, 

gazetesinin yazdığına göre, Maliye 
Nazın bazı ekonomi mahafilinin te -
şebbUsleri üzerine silahlanma vergi· 
sinde bazı tavizlerde bulunacaktır. 
Münhasıran harici ticarette bulunan 
müesseselere bir takım hususi kolay 
hklar gösterilmesi 1ınklnlan tetkik 
edilecektir. 

Yunani•tanda Yedi Adaldar 
fenlilt yapacak 

Atına, 19 (Hususi) - Yedi ada 
balkı memleketlerinin Yunanistana il 
hakmm 63 Uncu yıldönUmUnU yarm 
ve öbUrgUn merasimle kutluyacak -
tardır. Merasime hUkflmet te iştirak 
edecektir. 

lerdi. 

intihar etti . 

Tirana, 19 (A.A.) - Delvinanm 
da işgalinden sonra, bütün isyan ma 
halleri hükumetin eline geçmiş bu -
lunmaktadır. Halk, hilkflmetçl, kuv
vetleri sevinçle karşılamıftır. Et -
hem Totonun kardeşinin öUlmUnden 
sonra amcası da dün intihar etmiş
tir. Uuatm şefi olan Etem Toto ise, 
ufak bir grup ile Guamaraya doğru 
firar halindedir. 

Aaüer mehkemeye vmfiyo.,. 
Tirana, 19 (A.A) - Ergeride hu

susi bir mahkeme kurulmuştur. Bu 
mahkeme, isyan hareketine iftirak 
edenleri muhakeme edecektir. 

Temizleme harekatına devam olun
maktadır. Asilerin bir kısmı, Kurvele 
si mmtakasına ilticaya teş~bbU' et
miştir. Jandarma kuvvetlen, bUııla -
nn peşini bırakmamaktadır. Sevoasy 
ter civarmda vukua gelen bir çarpış. 
mada bir jandarma ölmUştilr. Asi 
şeflerinden eski jıtmdarma yUzbaş181 
İsmail Gilbogadu tevkif eclil.mİftir 

M. Delbos 
Brükselde 

Brüksel, 19 (A.A.) - Fransa Ha
riciye Nazın Delbos, yarm yanında 
B. Rochat ve Massigli olduğu halde 
Brilksele hareket edecek oradan B. 
von Zeland ve Spaak ile görüşmeler
de bulunduktan ve kral tarafından da 
kabul edildikten sonra cuma akşamı 
Parise dönecektir. 

~ 'fe Lehistan 
~ ~ 19 (A.A.) - Türkiye Baş 
'11.~ : lnönU. Polonya Harici
~ ed · Beck ile iki memleketi 
--. "hlecıe :'1 :meseleler üzerinde ıbir 

imparatorluk Kont er ansı ve Akdeniz 
c... Uluıun,,.ıur. 

11P Demiryollarını 

~•sim Alıyoruz 
~ t19 

(TAN) - Cenup demir 
111~' .:::: edecek heyet, An
~?Uaı; e geldi. Cenup de
h'._~. ~u:rn :rnUdUrU de bugün 
-~~~ve tesli:rn muamelesi 

1tclva~ 'M;kavelesl 

~ liazarıandı 
ta oıı.... 19 c 
'a l'e l:>tık d A.A.) - Öğrenildiğine 
b tllllı ~"ö 'Windaör ile Bayan Simp 
t~ Uı~ :mukavelesi, mal ayrılı 

._ "4Ql-.a.ç ın:Oe Y~pılmıştır. 
~~ da l'Ui:rnı mUnasebetlle yal 

)\; .... Ylller ı,.;etiye gönderilmı,tir. 
h ~kl V&çtan aonra Avustur

erdir. 

L ondracla tngUtere BB§veklll 
Mister Baldwinln Bafkalllığı 

altmda toplanan tnıparatorluk Kon 
feransı, herşeyden fazla lmpara. 
torluğun ml1daf&B81 ve dıl slyuetl 
De meıtgul olmaktadır' bu meseleler 
içinde uAkdenb,, en büyük ehem
miyeti lıalzdlr. Çttnkil Akdeniz, 
Mister :Edenin de bir nutkunda söy. 
lediğl gibi, tmpararorluk ecsuı :;
smdald muvasalenln plıdam&n • 
Meselenin Lonclrada en bttyttk dik
kat ve itina Ue tetkik olunduğu bu 
sırada vaziyeti tahlil etmek herhal
de faydalı olur. Bu mesele tu.erlnde 
lnglllz noktal nazarmı en iyi anla. 
tan kaynak)ardanblrl Sunday 
Tlmeıltlr. Bu gazete, 16 Mayıs ta. 
1'Jıll nttshasmda tnıparatorluk kon. 
feransmm ça1ıtmalaroıa tahsl9 et. 
tlğl bir makalede Akdeniz mesele.. 
sinden ıu ıteJdlde baJısedlyor: 

••tmparatorluk Konferansmm 8• 
7.erlnde çalışacağı en mühim mese.. 
lelerin biri, Akdenizdir· Biz ltal
yanlara kart• htlsDttnlYetten batka 
bineY beelenılyoruz. Fakat Sinyor 

r·······················································ı 

L ..... ~ ~::.:~ ~ ... ~~.~~ ... ~'~ ... ~.?.:~ ~.~ ..... J 
MU880llnlııln ispanya işlerine mtt- cesbıde kuvvetli olan Alman hatla. 
dabaleei; Habeşistan.la kanaat et. rma karp muvaffakıyetsiz bir ta-
mlyen, Sicilya De Afrika arasoıcla. arruzla kalacaklarını anlatmıştır. 
ki dar noktadaki stratejik vazlye- .. Almanya böyle bir plim kabul 
tinden istifade ederek lngUtereyl ya edecek bult bir flklrle hareket et-
minnettar bir dost yapmak, yahut mlş ise hayret etmemek mümkün 
Akdenlzl lnglltere için barmJ)anll- değildir. Çtlnkil bu plin ciddiyetle 
yacak hale getirmek ve çok geçme- tatbik olunduğu takdirde, mulıak-
den Mı811' De FUlstlne çullanmak sL kak surette harp kopanr. İngiltere 
yasetlnl güden bir ihtirasın eseridir. ise Akdenlzden çlkmamak ve Mm. 

.. lnglltere bu ihtirası bir halle ra kallı sözlerini, Flllstin mandası-
gibi telAkld etmiyor. Fakat ttalya, na kartı taahhtttlerbıl ifa etmek 
Almanyayı da kendi hesabma kat- azmindedir. Almanyanm Oen:ıbu 
maktadır. AnlB§ılan Sinyor Muno- Şarki Avrupadakl metra ve terem 
Unl Almanyayı, Avusturyada ser- lhtlrulan, İtalyan emperyalizmi De 
best bll'akmıı, ve hiç §liphe yok ki u•lqmalrla, göreceği mukavemeti 
ona, lngllterenln Akdenizden atıL on mlsllne çrkanr. 
ması üzerine Almanyanm Cenubu 
Şarki A vrupada genişlemesine kartı 
lnglltere Ue Fransa tarafmdaıı gös
terilecek muka\·emetin deniz kuv
veti ile teyit edllemlyeceğlnl, belki 
de. ~qnm Madnot hattı dere-

'Takat ortada bir mesele vardır. 
Ve lmparat.orluk Konferansmm va
zifesi fikir mübadele ederek mü.~te
rek bir ıdyuet ve müşterek bir plln 
huırlamaktır.,, 

• 

S unday Timesin lnglllz dütUn.. 
ceslnl anlat.an bu mUtaleala

nnı daha açıkça anlatmak milm
kündttr: 

ı - ttaıya, ispanya itine kant
malda lngllterenln Akdenlzdeld va. 
ıdyetlnl bomlak ve dtlfttrmek ht.e
mektedlr. 

2 - ttaıya, Akdenbde aerhest 
kalmalr mukabilinde Almanyayı Av
rupuım Cenubu ŞarldAlncle serbest 
blralmu!fbr. 

S - ttaıyamn hedefi ya boynu 
bWdik ve minnettar bir İngiltere ile 
dost olmak, yahut lnglltereyl Ak. 
denizden atarak onun mevkllnl be
nimsemek ve arada Mmır ve Fllls
tlnl de ele pçlrmektlr. 

4 - Atmuıyanm İtalyan emper. 
yallmıUe bfrleterek Cenubu Şarki 
Avrupada genişlemesi Avrapada 
muhakkak bir harp koparır ve AL 
manyanm on kat mukavemet gör
mesine saik olur. 

5 - tmparatorluk Konf er&n81 bu 
meaeJeyl halledecektir. 

fa pek te haklı olmadıp M>nradaa 
mtlşahede etmekte gecikmeyiz. 

İ§te: 

- Gazeteler yazmaz ki efendim! 
Diye hemen hemen her pire sıçra-

dık~ sarfedllen sözlerin esası ani st
nlrlenmelerlmlzden b8§ka teY değil. 
dlr. 

Sözlerimi keserken tuııu demek iL 
terim ki; gazeteciyi itham ederken o
nun yerinde bulunduğumuzu fan. 
derek hüküm ve.nneJJyfz. 

Herifin blrl panayırlarda ta\-uk oy. 
natır, para kua1urm1i. Herk• .. 
b1I ada.mm httnerlne Pf&l'llUI. Meğer 
ta\-uklan kızgın saçm llzerlne hml. 
kmnq. Zal-allılar ayaklan yandıkça 

sıçrar dunırlamuf. 

Düııyaıım bu~nktt vazlyttinde ga... 
r.etecUerhı çok defa bu tavuklar gibi 
danstttiklerlnl görürseniz zevklerba
den oynuyorlar sanmayınız. 

B. FELEK. 
"Kalbi yaralı,, hm.asiyle mektup 

gönderen karlimbe: 
Sizin vazlyetlnbe dttşm8' pek çıc* 

klmseler gördtlm. Bunlardan nefsine 
hiJdm olabilenler, yakalanm fellket. 
ten, sefaletten ve rezaletten kurtara-

bllınltlerdlr. Gerçi bulunduğunuz va
ziyet pek kolay değildir amma ejer 

bir avundurucu teY bulunwuz çabuk 
unutursunuz. Mtlrnktlnse b&§ka blı 

yere gidin. Allah yardımcınız ols1111. 

B. F. 

lı Kanunu 
Nasll Tatbik 

Edilecek? 
Ankara, 19 (Tan muhabirinden)·

lktisat Veklleti iş dairesi mmtak& 
amirlerini Ankara.ya çağırmıştır. A· 
mirler B. Enis Behicin reisliğinde 
toplantılar yapmaktadır. Bu toplan
tılarda 1 Hazirandan itibaren mer'iye 
te giren iş kanununun tatbikine ait 
son hazırlıklar görilşillmektedir. Ko 
miByon toplantılarının neticesini bir 
raporla İktisat Veklletine bildirecek 
ve kanunun tatbikatma IUt karama
me de ay sonuna kadar vekiller heye 
tinden çıkacaktır. 

Suçlu Konsolos 

Teslim Edilmedi 
Beyrut, 19 (A.A.) - Irak sabık 

konsolosu olup ıili.h ticareti yapmak• 
tan maznun bukınan A bdilllziz Mu • 
zaffer, diin LUbnan hUkfımeti tara • 
fından serbest bırakılmıştır. Lübnan 
hükumeti, Irak hUkflmetinin iade 
talebini reddeylemigtir 
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R ad y:o SARAY SiNEHASI 
1 

• 

u 
Zengin, mütenevvi ve muhteşem bir program takdim ediyor: 
2 GUZEL Fl.LM - 2 SOPERFl.LM ve son dilnya havadisleri 

1 - 19 MAYIS Türkçe sözlü şerefli film: 
2 İngiltere Kralının taç giyme töreni renkli film: 

Bugünkü Program: 
Öğle De§riyatı: 50 
12,30 Plakla Türk musikisi 12,ra

Havadis 13.05 Muhtelif plak neşri) 
tı 14 Son. 

Suçlunun Avukatı 
"Sakat İtirafla Cana 
Kıymay nız11 o·yor 

Suçlu Noter 
• • 
çın Verilen 

R por 

ndu 

Sen mi öldürdün? ve Top • Hat 
Görülmemiş yeni ve bUyUk film. G1NGER ROGERS ve FRED AS

LEWlS STON - BRUCE CABOT 1 Tf'Al !RE pek muvaffak oldukları 
ı m. 

3,50 - 7,05 suvare 10,10 2 - 5,05 - 8,25 de 

Akşam neşriyatı: 
0 

~---• Suvare 8,25 den itibaren tekmil program. 

18,30 PIB.kla dans musikisi 19,S 
Spor müsa.hebeleri Eşref Şefik t~ 
fından 20 Sadi ve nrkadaşla.n tar8 llı1 
dan Türk musikisi ve halk şa.rıuı ne• 

---•' 20,30 Ömer Rıza tarafından afirts 
söylev 20,45 Safiye ve arkadaşlafl r-

Ayakta Duramıyacak 

Kadar Sarhoş Olmuş 

YENi NEŞRJY Af 

Dinamik Jeoloii 

rafından Türk musikisi ve halk ~
kılan (Saat ayan) 21,15 OrkeS e1 
22,15 Ajans ve borsa haberleri .,.e _o
tesi gün ün programı 22,30 Plakla j) 23 
lolar, Opera ve operet parçaları Beş senedenberi devam eden bir öldürme muhakemesi dün son 

safhaya girmiştir. Müddeiumumi tarafından suçluların idamları 
istenen bu davanın tafsilatı şudur: o 

1932 yılında Çatalcanın Kızdpınar köyü muhtarı Halil İbrahim, 
elleri ve ayaklan bağlanarak ve kafası kurşunla parçalanmak 
&uretile öldürülmüştür. 

Ihtllas yaptıkları iddia edilen Fa
tih noteri ŞükrU ile daktilosu Milncv-

15 Bin Liralık 

Tazminat 
• • 
lstenıyor 

Uç sene evvel Erenköyünde bir bal-
kon çökmüş, bir marangoz ölmüş ve 
iki kişi de ağır surette yaralannuetı. 
Dün ağır ceza mahkemesinde bu faci-
nnm muhakemesine başlandı. Suçlu 

yerinde binanın sahibi Anastasla fa. 
ciarun yaralılarından marangoz Meh-
met vardı. Muhakemenin cereyanına 

göre, hA.dise şöyle olmuştur: 

Çatalca müddeiumumisi ve jandar- ver ve başkatibi Fevzinin muhake
ma kumandanlığı uzun tahkikattan melerine dün sabah ağır ceza mah
sonra Aziz, berber Mehmet ve Arif kcmesinde devam edilmiştir. Mahke
isminde üç suçlu bulmuştur. Bunlar, me azasından Naip Salih Zeki ile 
suçu nasıl işlediklerini itiraf ettiklc- Müddeiumumi muavini Kaşiften mil

ri için tevkif edilmişlerdir. Tahkikat te.sekkil vukuf heyeti tetkikatının ne 
safhasına göre, ölen Halil lbrahimle tice · · b'Jd. ' f 1 sını ı ıren mu assa raporu 
suçlu Aziz arasında ötedenberi bir hk i . 

ına emeye verm ştir. DUn okunait 
mUnaferet vardır. Aziz, berber Meh- rd t ~UkrUn . b ·i ti rapo a, no er ~ ün u suı s -
metle Arifi bulmuş ve onlara HaliJln m 1 iht·le. ta U h . d d . a ve ı us ş p eyı a vet e e-
öldürUlmesi için iki mavzer vernıı§, 

cek herhangi bir hareketi görülme-
500 lira da vadetmiştir. 

diği gibi yapılan suiistimalden malfı
Berber Mehmet, "Ben Halil lbrahi-

mi öldUrUrUm, Fakat, sen de benim mattr bulunmadığı ve hatta noter dak 
dUşmanım olanHalaçlı muhtarmı öldU tilosu MUnevveri bUtUn defterlerin 
receksin!,, demiştir. Bundan sonra da pullarını tetkike memur ettiği ve cilt-

siz hiçbir defter bırakılmaması husu-

DUn meşhut suçlar müddeiumumi 
liğine ayakta duramıyacak derecede 
sarhoş bir suçlu getirilm~tir. Meh • 
met MUmln, ismindeki bu suçlu, ta
bibiadillere muayene ettirilmiş, tabi
bladil Enver Karan, sorgusunun 24 
saat sonra yapılması için rapor ver
miştir. 

ispirto Kaçakçlları 

ihtisas Mahkemesirtde 
Bazı dairelerin mUhür ve imzaları

nı taklit ederek inhisar idaresinden 
ucuz ispirto aldıkları için tevkif edi
len Abdullah, Dimitri, Yako, Ahmet 

ve Rupen hakkındaki tahkikat evrakı 
ihtısas mahkemesi mliddeiumumiliği-
ne gönderllmiştir. Suç, kaçakçılık ad· 
dedildiği için bu davaya ihtısas mah-

kemesi bakacaktır. 

İstanbul üniversitesi Jeoloji pro- Son. 
fesörü Hamit Nafız Pamirin Dinamik GUnlln program ö.tU 
Jeoloji isimli kitabının ilk cildi çık- Senfonik konserler : 

mıştır. . 21 Kopenhag'da verilecek 11Avrur: 
Kitap, Emanuel Kayserin 1923 se- senfonik konseri birçok diğer ıner~~ 

nesinde çıkan bir eseri esas diye ka- ler tarafından nakledilecektir· 
konseri Prag, Bükreş, Varşovıı, P~~ 

bul edilerek yazılmıştır. Fakat eser, te vasıtasile tercihan dinleyiniz· v-: 
son on dört senelik ilmi araştırma- letilecek eserler Danimarka koJI1P'!

00 larm neticelerine göre baştan başa zitörlerine aittir. 23,20 Viyana. Seİıi 
tadil olunmuştur. Ayrıca bir kısım nik takım. 
bahisler ilave edilerek eser genişle- Hafü konserler : 
tilmiştir. Profesör HA.mit Nafiz Pa- 13,10 BUkreş karışık plaklar 16,~ 
mir, bu gibi eserlerin her memleke- Prag kısa dalgası Hat;f musiki 16~o 
tin Jeoloji hususiyetleri gözönünde Paris kısa dalgası şarkılı konser ıS 19 

1 Roma kısa dalgası karışık konser si 
tutu arak yazıldığını düşUnmtiş ve Prag Bnndo muzika 19,30 Roma _ld • 
aslı Almanya için yazılan eseri mem dalgası Arap, Türk ve Yunan dill~e
leketimizin hususiyetlerine göre ta- rinde saz ve sözler 20,05 Bükreş ~o 
dil etmiştir. Bu maksatla Profesör şeli Viyana musikisi (şarkılı) 21•

1
0 

kendi mUşahedelerinden ve memle- Kolonya Eysold orkestrası, PiP4ı~ 
sonradan şarkı 21,10 Uı.ypzig Aşlt t 

ketimize ait diğer jeologların mUşa- valan (Keman, flüt, sopran, teııoll; 
hedelerlnden istüade etmiştir. bariton) 21,40 Prag kısa dalgası ll ı.. 

Dinamik Jeoloij, tabiat aleminde fit musiki 22 Viyana Eğlenceli nıu~ 
hareket halinde bulunan Amillerin ki 22,05 Prag kısa dalgası Çigan b 45 
j eoloJ'i t-ekkUllen· Uzerın' e teslrlerl- dosu refakatile çek şarkıları 2~: ... 

Anastas, Erenköyünde bir ev yap-

tırmak istemiş, Kadıköy belediyesin
den de kagir inşa nıhsatiyesi almış
tır. Buraya projede yeri olmıyan ka· 
sak bir balkon koydururken balkon 
yıkılmış, marangoz Ahmet oğlu tshak 

derhal ölmüş, ameleden Mehmet Si-

Halil lbrahim ölU bulunmuştur. 

"l'rlRAFLAR SAKA 'ITIR,, 

""T Bükreş Kahvehane musikisi 23 '\ zı.
ni çok açık ve canlı bir lisanla anla- şova Radyo orkestrası 23,30 J{oloı>' 

sunda kendisine emir verdiği yazılmış tıyor. Suların, atmosferik eartlarını ya: Hafü gece musikisi. 
Müddeiumumi, geçen celsede iddia

sını yaparak işte kasit ve taammüt 
gördUğU için UçilnUn de idamını iste
miştir. Dilnkü celsede suçluların ve-
kili çok uzun süren müdafaasını yap
mış ve demiştir ki: 

nanla demirci Mehmet de yaralanmış- "- Yüksek hakimler .. Müddeiumu-

tır. Münevverin noter Şükrüye def- Beykoz ve Çubukluda nebat ve hayvan gibi canlıların ve Operalar, operetler : 
terlerde hiçbir pul noksan olmadığı hidrokarbUrlerin toprak teşekkillle- lS,20 Roma kısa dalgası 16 :Roııı• 
ve ciltsiz hiçbir defter olmadrğı hak- y apdacak Gaz rile münasebetlerini, tabiat llemlnin kısa dalgası Boito'nun "otello .. oP" 
krnda verdiği imzalı raporları da tes- mücadeleli bir romanı halinde bu ki- rasr. 
bit edilmiştir. Rapordan, defterlerde- D I tapta buluyoruz. Resitaller: 
ki kıullanılmış pullan başkAtip Fevzi- epo arı 18 15 p · 2 '''le. "'ot" Profesör Hamit Nafizin kitabı, . • rag .r:1?'°o ı 1u~ uno • J. vJt 
nin tekrar kullandığı ve iş sahiplerin- . . Şel k . 1 bel d' yalınz JeoloJ.ide ihtisas arayanlan r.ıo. Oda musıkısı konsen. 22,30 
d 1 ald ~ h ld 11 Ingılız umpanyasıy e e ıye ır:ıova Şrammel kuartetı' 

lardır. mi, suçluların idamlarını isterken çok en para annı ıgı a e pu arı arasında Beykozda yapılacak parla - allkadar etmekle kalmaz. Her fen "' 
15 25 

p k d 
1 

kU Uk esi 
i 1 ri 1 d beş b. yerlerine yapıştırmadığı ve Münevve- . . . .. • rag ısa a gası ç " 1 Ishakm var s e ' suç u nn ın, muallel olan itiraflarına dayandı. rin de bu işe yardım ettiği neticesi yıcı maddeler deposu inşası hakkında- meraklısı ıçın bu kıtap, guzel ufku- kılar 16,05 Prag kısa dalgası SIJ 

:yara.1ı l\1..::lllllct Oi= ® 10 bin lil'tı. Fıı.kat., geçenlerde henüz mürekkebi çıkartlıyorou. Suçlulardan Fevzt .ora- ki muknvele merive~e ~rmiştir. . nu genisletccek ve zenginleştirecek ~d.l kılan 18115 Var'kova Solist ~o~ 
tazminat istiyorlardı. Bu yıkılma ya- kÜrumamış olan bir beraet kararı im k t tetk.k' . . Uhl t Kumpanya, 250 bın ııra kıymetınde bir vasıtadır. Hele inşaat munendis:: n W,.'.St> Peşte nut onsen ~.:,ı 23 sO 

lıl dan d . cl M hm d. .h poru avu a mm ı ı ıçın m e leri ve su mühendisleri ve mUteah- grad ı:ugo~lav halk şarkıları 'ı 
ra ar emır e e ın 1 ma - zaladmız. Eyüp ve Şuayip isminde i- istemiştir. Müddeiumumi dosyayı tet- 850 bin tonluk depo yaptıracaktır. . . . . Layıpzıg Piyano kl:>ırsm 23,20 Baı-
linden doğduğu için kendisi de suçlu ki gencin Vahit isminde bir kahveci kik edeceğini söylemiQ, muhakeme ta- Belediye, bu parayı, muayyen zamnn- hıtleri Dınamık Jeolo3iyi el altında grad Piyano konseri 23.10 Peşte 

D .. hk d K "' tutup tabiat alemini devamlı bir su- tar konseri. ~ yerine alınmıştı. un ma eme e a- çırağım Kadıköyilnde kumlukta boğ- lik edilmiştir. larda şirkete ödeyecektir. Diğer ta - ~ 
dıköy belediye mühendislerinden Ki- duklan hakkında polis"e tcsbit ed\len raftan Neft Sendikat da belediye he- rette değiştiren amilleri yakından ta- __.,,., 

:s nıyaeak olurlarsa projeler yaparken . . 
mil dinlendi. Suçlunun isteğile reis Kil itirafları vardı. Eyüp ''Biz Vahidi sabına Çubukluda yine parlayıcı mad ve bunları tatbik ederken birçok ha- Askerlık ışlerı _,,.,. 
mile bir çok sualler sordu. ın§aat ruh- kumluğa göturduk, ben boğazına ka- Bıçak Çeken deler için bir depo yaptırmaktadır. talardan kurtulmanın yolunu bul _ ---
satiyesı verildikten sonra aradan altı yış taktım. Şuayip te bıçakla vurdu,, Fatih Şubesine Kayıtlı 

B• K d muş olurlar. 
ay geçtiği halde hiçbir belediye me- diyordu. M;;hterem mahkemeniz bu 1 r G 1 n e Yedek Subaylara 
murunun inşaatı kontrol etmediği an. itiraflann dayak ve tazyik neticesi Ceza Yed•ı Sultanahmet Sulh Üçüncü Fatih Askerlik Şubesı Başka.nJıP 
laşılryordu. Mühendis Kflmil, bu suali olduğuna kanaat getirdi ve suçlular Ceza Hi.kiınliği KRONiK RUMA'l.1Z)ıALAR VE dan: 

ıl dı dt t d b · f FiZİK TEDA \'İLERt b'Jf §Öyle karş a : hakkında beraet kararı ve~ · şte, Fatihte Ortaçeşme mahallesinde o- On sene en erı asılasız olarak ls- 1 - Şube bölgesinde yedek su 
_ O vakit, iki memurumuz vardı, müekkillerimin itirafı böyledir. Sa - turan Şerife adlı bir kadın, dünSultan tanbul müddeiumumi muavinliğinde Tıp fakültesi profesörlerinden Dr. ların sene yoklamısı ı, 6, 937 de bSf' 

!şlere yetişemiyorlardı. Onun için kat itirafla can gibi mukaddes bir ahmet sulh üçüncü ceza mahkemesin- çalışan B. Kamil GUnas, meşhut suç- Osman Cevdet Çubukçunun bu yeni e- layıp 30, 6, 937 de nihayet bulacalt~: 
kontrol ettirilemedi. varlığa kıyılamaz ve insanın bunu is- de beş gün hapse mahkum olmuştur. lara bakan Sultanahmet sulh üçün<'Ü seri, rumatizmalar hakkında en yeni 2 - Yoklamalann başlangıç~.~. 

Muhakeme, ruhsatnameyi veren ve temiye dili varmaz!,, Şerifenln suçu, Aksarayda Gureba ceza hakimliğine terfi etmiştir. Bu- telakki ve tedavi usullerini ihtiva et- hinden itibaren bir ay zarfında ın~ııı· 
§imdi Fatih belediye başmühendisi o- Mahkeme, kararını btldimıck üzere Hüseyinnğa mahallesinde Şekerci so- günden itibaren Yeni vazifesine baş- mektedir. lkbal kütüpanesi tarafın- caat etmiyen yedek subaylar hal<~ d• 
lan Şevketin de çağınlması için baş.. muhakemeyi haziranın 15 ine bırak- kağında 24 numaralı evde oturan Fir- lıyacaktır. Bay Kamil Günasa yeni dan satışa çıkarılmıştır. Tavsiye ede- da 1076 No. 1ı kanunun 10 uncu Jllıı 
ka bir güne bırakıldı. mıştır. devse sövmek ve bıçak çekmektir. vazifesinde muvaffakıyetler dileriz. riz. desi tatbik edilecektir. 

~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!il~~~~~~ 
Kimisiyle kucaklaştı, kimisinin elini öptü.. Arada 

eniştesi yoktu. O sırada eski bir emektarın elini tut
muş, sarışın bir çocuk ilerledi. 
l - Opeyim, dayı! 
· Bu kimdi? Bir an dUşUndü, düşünmedi, çocuğun 
lri elfı. gözlerini tanıdı. Derhal koltuklanndan kaldı
rarak iki yanağından öptU. Bıraktığı zaman iki tiç 
yaşında ancak vardı. _ 

- Veli Dayı, sen evin önUne geç, biz de yavaş 
yavaş geliyoruz. 

Kalbi sıkılmakla. beraber, gene karşıya gelenleri 
bırakamıyordu. Utanıyordu. Fakat Veli Ağa gün gör 
mUşlerdendi. l.şi şakaya vurdu: 

- Yoo! Erden Efendi! Ben seni Vilayetten aldı
ğım gibi teslim etmeğe fborçluyum. Sonra Hafız Ha
nmun elinden kurtulamam 1. 
Hazır bulunanlar gülilşerek delikanlıyı tekrar a

rabaya bindirdiler ve gUcenmiyeceklerine söz verdi· 
ler. 

Erden GUnerin kardeşi Gilzell de yanına aldı. Ara
ba kaldmına benzer bozuk taşlardan alabildiğine se
ker, sıçrarken Erden çocuğun çenesini okşıyarak so
ruyordu : 

- Senin adm ne? 
- (Peltek) Gücel! 
Delikanlı bir kahkaha savurdu : 
- Koca adam oldun da hii.18. (z) yi söyliyemiyor-

sun Güzel! • 
- Abam da (abla) haJA. (R) leri söyliyemiyor ya.. 
- Aban büyüdü mil? 
- Oha! Senin kadar bile oldu. 
- Şimdi nerde? 
- Sizin evde. Hepciğt seni bekleyip dururlar 
- Ablan örtmeye girdi mi? 
- Çoktan, hani sen gittin, işte o razamr-."l bubam 

bir Şam örtUsU alıvermiş te, işte ... Abam da onu ör
tUvermiş. 

•Araba sarsılarak durdu. Kapalı duran ve içi cml 
cıvıl kaynayan bUyUk bir kapı açılır açılmaz bir 
yaygaradır koptu."'İ 

.. SiMDiLiK 

-No.10-
Hafız Hanım ağır ağır ilerliyordu. Koyu vişne çü- Abbas Efendi lakırdısı, hepsinin yüreğine dokundu. 

rüğü ve etrafı yedi sıra incili festen a.şağı, omuzla- Ve bütün hayallerde, o kır bıyıklı, uzun boylu ge -
nna anrkan Mckke yazması tirşe başörtü altındaki niş omuzlu erkek güzeli Abbas Efendinin hatrra-
zayıf yUzü sakin ve halim görünüyordu. Yanakları larına dolaştı. 
el sUrUlmemiş temiz balmumu renginde idi. Etrafı- Emektarlardan bir kadın Hafız Hanıma yaklaşıp 
nı hafif bir morluk sarmış, iri siyah gözlerinde du- sordu: 
mantı bir bakış vardı. Koka tesbihinin pUskülil elle- - Haber edelim mi? Kessinler mi? 
rinin hafifçe titrediğini gösteriyordu. Ana ve oğul HAfız Hanım başiyle (Evet) işareti verirken, ka-
karşılaştıkları ve aralarında bir adım kadar bir me- dm, ihtiyar, genç, çirkin, güzel, tir sürü kadın Er-
safe kaldığı zaman birdenbire garip ve anlaşılmaz denin etrafını almışlardı: 
bir tesir ile gürültü durdu. söz, yaygara, cMltı, her - Maşallah ta Ma.5allah! .. Hele bir bak bana! 
\\ey sustu. Taş döşeli avlunun ortasında ikisi, nefes - Ayol oğul, Hanife teyzeni tanımadın mı? Op 
nefese, kalp kalbe kucaklaştılar. lnce mavi damarlı bakayım elimi! 
beyaz eli, Erdenin dudaklarında olduğu halde, bir, Uç, - Dayısı dayısı! Hele şuna ba.k. Sen giderken 
beş. belki yirmi saniye anasının kucağında kaldı. Ay daha kırkını doldurmamıştı. Hele bakındı, sana na-
nldıklan vakit, nereden, kimin aklına geldiyse, tit- sıl gUlU gUIUveriyor. 
rek bir kadın sesi ruhların içinde ve kalplerin Uze- - Erden Efendi, Eminin Hacer elini öpecek. 
rinde dolaştı: SUtanası, tuhafhğiyle meşhur Saçıdipten Ayşe 

- Ah Abbas Efendi ah! Neredesin? Sağ olmahy- Bacı ortalığı gUldUrdü: 
·-ım da ciğerparenin bu gUnünU glSrmeliydin! - Ayol Erdenim! Biricik oğlum! Artık hekim ol-

Erdenin göğsü daraldı, kulakları uğulda.mıya dun mu sen? Aman yavrum! Eğer hekim oldun-
başladr. Anasının ince ve UstU biraz kıvnk dudak- sa. şu benim saç1a.nma bir sağlık bul. O kadar dö-
lart kUl gibi oldu. Bir an için iki kalpten hissolu - kUldU ki başımda ne fee ne mahrama duramaz oldu. 
nur derecede bir ah çık6. Hafız Hanım, bu yakıcı Bir diğer şakacı hanım bu kahkahaları katm•r 
kadın sesinin geldiği tarafa başını çevirdiği zaman lendirdi : 
çehresine gelen bir ziya parçası altında iki sıra göz - Şuna bakmdı! Ayol eana doğ'uştan Saçıdlpten 
yaşının sivri çehresine doğru parlıyarak aktığı gö- Ayşe demişler. Altmışından sonra mı sağlık arama.-
rillüyordu. Avluyu dolduranların hepsi, hemen ya- ğa kalktın! · 
km, uzak akrabadandı. Konu komşu bile kendileri- - Oyle ama, benim k8roğlu UstUme toz kondur· 
ni akraba kadar yakın sayıyorlardı. Onun için bu maz! Ona ne diyeceksin kilç.Uk hanım? 

- Ne diyeceğim, kına. maerafından kurtulduğll 
için derim. 

Bir kahkaha tufanı Hafız Hanımın da balmuı.ııll 
kadar san, zayü yanaklarına sirayet etti. 

- Hanımlar, tekbir alınıyor, tekbir! 
Bunu ahır tarafındaki bahçeden, tesadüf 'I sıv 

çıdipten Ayşenln kocası haykırmıştı. Kadınlar ar&' 
ınnda bir fısıltı dolaştı: 

- Ya, kurban, kurbanlan unuttuk ayol, kurbaJl" 
lar kesilecek .. 

Ve ince bir kerpiç duvarla ayrılan avluda erke1'· 
ler hep birden ağır ağır, hUnnet ve huşu ile teıtbif 
almağa başlarlarken ana oğul taş merdiveni çııcs.· 
rak ~ve glrlyorlardJ. Otede erkekler, Hafız ganı· 
mın, adadığı Uç tane kınalı kurbanı kesiyorlardı· 

Mutfakta da oğullan gurbette olan hasretli analar' 
irmik helvası dağıtmağa başladılar. Sofada kız ıne1'· 
tehi l>ğretmeni Hacı Hanımla Şeyh Muradın gelıııl 
aşir okuyorlardı. Ana oğul odaya girdikten sonra 
en yakın akraba sedirlere erra ile oturdular. l1d bil. 
lası, dayısının haremi, teyzesi, bilyük kızı, halasınJD 
gelini birer birer ve yeni baştan sorgu suale b3f" 
ladılar. 

- Hoş geldin. 
- Nasılsın? 

- Yollarda rahat ettin ya? 
- Bu kadar yıl göreceğin gelmedi mi? ıı 
- Fatma ablanın oğlunu gördün mü? l{ırrıt~. 

hırkalı, yumuk yumuk .. Sana de ne knda.r bcll 
yor. 

- inşallah o da emisine benzeı •t' 

Vaziyet gittikçe tabiileşiyordu. Dellkanl'Inın h~Yde 
canı geçtikçe, daha doğrusu kendine geldikçe içıil ,,,. 
batka blrşey, yUreğinde başka bir helecan duytrlğıt 
ğa başladı. Her söze, her sorguya cevap verme ı1' 
çalışırken gözuciyle etrafa bakıyordu. Bir ~f 
gözil kapıya m,u. Kapının dIŞarısında sekiz o~ deıı 
daha vardr. !ç tarafta iki elini midesinin Ustiıil dtJ• 
sarılı kuşağına sokmuş, başını eğmiş (GUzel) 
ruyordu. Erden Be!lendi: (Arkası var) 
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kirde h e e ı: Haberde, fi· 
,.;~ , er §eyde t . d ... 
• 4&t, •anı. .. emız, u 
illıeteai ~~~lmak, kariin 
b:..._ 

0~•uya çalıımaktır. 

GO ~· -----== NO~ MESELELERi 

Çocuk 1 1 s ahhaneleri 
lıı~t.ıı~ııı \'e 
::-lll&ne aç blahkfun ~cuklar için ıs-
tall l'~ inak flkrinı ortaya ilk a. 
llu~ Obn~-tu. 

fiktl ~Adliye Vekilinin bu 
dılllı attığı ettirmek üzere ilk a. 
l<iıett bu 1 ıu öğreniyoruz. Adliye Ve
talııı1aat k ~ 1~ bUtçeye 20 bin lira 
tUkttıt. lh~nıt13tur. Bu rakam kü. 
llıı lene Ya Yaçla mütenasip değildir. 
ttr~ Prlacak tecrübe bunu gös.. 
~lı ~: Adl.iyb Vekaletini daha 
llu lebe lrler alınıya sevkedecektlr. 
lılseııe ::.. bu lik adunı biz memnu. 
~~!'baa.ı:Yoruz. Zaten Vekalette 
~ha. tak ihtiyaçla mütenasip ol
_, ..... "IJ!acl&n dir ederek, belediyeler 
~ ~ açllacak ıslahhanelere yar 
bftt.oı.Jı d" ".e au~lu_Ian buralarda ya
in Patan 113iinınu~ıur. Bu suretle az 

e)c nı~Ülılmce neticeler elde et. 
A.dJJ)'e V .. olabilir. 

~de YUtij ~lett bu ilk adım üze. 
, ''ı g~· erek bu sene bir tecrübe 
~il ~ikten SQnra, gelecek yıl 
~~ .b... meselesini kökünden 

~blrter almalıdır. 

t.,Qdrid H"~kG +· 
~i . u me ı 

Çın beg"'" ·, +·, 
Seı.ı_ § ı. 

lcftın "ll aydan 
ltıt ettn.1.ıı b bert CUmhurlyet hU-
ll ett ftılid aıtında asilere karşı mem-
g Ütayet te::.: eden Largo CabaUero 
g 

0 Oabau Ye ınecbur oldu. Lar. 
le "1J)latrıı ero büttin sol temayilllil 
~~ bir ka~UınessUierlnden mürek. 

de ~ ne kurınustu. Öyle olduğu 
'l<t 1lıı ~tıaıı !lekUnııye mecbur oldu'! 
ı.ı~ ~ Ce\'nhrnı tr.nanvAdald fır
-~ ~ "- hl vcut antaşamamaz
~lette dır. SOn aylarda komu. ,,... 4nark 
~l'şfstter 0 

- SendlkaUst clenl. 
~I &rasmda bazı anlaşa. 

~llıa~k bas göstermişti. Bu an-
l'atJo11 evvela Katalonyada 

O)dll leJu.fnd b'-
~ · ll11 1 e ac isyana sebep 
h.~ o'Yan bastırıldı, fakat UıtL 
b~ SOrııuı. kaıknıad.ı. Komünistler 

'~ılı...tltıde ~adar müttehit bir cep. 

0 
1~ llctid ~asını istiyor, anar
~s &!' ınevkllnde hlklm rol 
'l!iet ~ ~ ısra d tlJe . 

1 

.,"Uat r e lyorlar. BütUn dl-
1 lıı t lcoı.ılfn lNlrtllerle Cilmhuriyet. 
~ ~Is lt1tlerin fikrinde olduğu 
lıaıJ baııer0 tler ekalliyette kalıyorlar. 
~ e ~ ~ rnUddet bu ihtilafı 
~tbıJ ~ ~lttu,•affak olamadı. Onun 

111"~ 'grittn kurduğu kablne-
&ttı ·~tt il 
~U "l'ılsnıda e tskt kabinenin slya-

tlıe~'hlt <le fark yoktur. O da yine 
~tın l>heye dayanan bir hükO. 

1111 lı~ur. 
~ itatp et anarşistleri de kandr-

tftı itJc 8otıuna kadar büttin ~-
elden ldar lt . eslnJ temine çalı. 

b,A~~l'iıaıd 
~de ı:u bu kabine deği~mesl harp 
"'«ta bbıe de~ olacaıc değildir. Ye-

etrtııye ~be sonuna kadar de
vennı,tır. 

~Clhcıı.~ • 
tQ 9Hnız Yunanis· 

"ca G • "~ e~ıyor 
>o; ld: Ctkan EtnlkJ gazetesi dL 

)'\, il~ l 
b1tı""1c g ~ bbı l~unaniı halıcılık 
'"1etı-e ~ nrnektedlr. 1936 da 58 
'e\1c lı.rı 28 :::J'&bbaı hah yapılmı,tTr. 
ta ~llrntşılr nıetrenıurabbaı harice 
l' Iıılll1na · CalıŞ8.cak olursak As

hh lltıanıst rekabet edeblllrlz ... ~_ . ana h •• , 
~t ~ o- alıcılığı götürenler 
1 • «ltı .. "!a hl t 't tılar ~ ere eden Rumlar-
teı~~ bb~ re~. halı<'rlığı llerletmlş. 

'a\,, sı" .. dir -.oet edebileC('k hale 
.._U.tlct • 

"~ 'l'u Yenın b 
d~ "kist. ~ Yerlerinde Acem 
•ıc ~. IQı''Ventt halılarına rekabet e.. 
ılL "ll}'l..ı ~ haJr ya J d 
~le '"l'enı m ır r. Haber-

\' tinden b~en bUylik lh~ mad. 
~'-il tbıanıstana 1 teşklı ederdL 

~h«Jn.~kl faaliyet blzl tekrar 

--- ~-

TAN 

Kültür, 1 erbiye islerimiz İzmirde 
Elektrik 

· santralı 

' .. 

COCUGUN TERBiYESi 
ANCAK. Y ASANARAK 
~ KAZANILIR 

Muharrir diyor ki: Çocuk için az cazip, cazip, çok cazi;:~"; 

!zmir, (TAN) - Ankaradan ge • 
len mütehassıs bir heyet, büyük ve 
küçük Mendres nehrlerile Gediz 
nehri boyunca tetkiklere başlam~ • 
tır. 

Araştırmaların mevzuu, mUnasip 
bir yerde su kuvvetinden istifade o
lunarak bliyUk bir elcktTik santralı 

vücuda getirmek ve buradan alma 
cak cereyanla bütün Ege havalisini 
ışıklandırmaktır. Bu takdirde en 
küçük köylerde bile elektriğin kilo
vatını 2,5-3 kuruşa vermek mümkün 
olacaktır. 

zu yoktur. Her §ey, her ders çocuğun tekSmül seviyesine uygun ~ 
olduğu müddetçe caziptir. ~ 
~~~·~~~~~~~_,_,...,.,.,, 

Geçen yıl lzmirde 4 milyon kilovat 
elektrik sarfedilmiştir. Beş yıl sonra 
bu miktarın 25 milyon kilovata çıka 
cağı da tahmin ediliyor. 

• lkokul programının 27 nci 
1 sayfasında 7 nci fıkrayı o

kuyorum: 
"Derslerde faaliyetleri çeşit

lendirmeğe çalışmalı, çocukları 

yeknesak faaliyete sevketmekten 
çekinmeli.'• Bu sözlerden ne anlı
yorsunuz? Ben mtiphem olarak 
aynı mevzu üzerinde çok durmayıp 
değiştirmeyi anlıyorum. Demek Jd 
program bu durmanın antipsiko
Iojik ve a.ntipedagojik olduğunu 
düşüntiyor. Bunda hiç şüphemiz 
kalmasın, çünkü aynı fıkrada şu 
satırları da okuyoruz: · 

"Meselil bir derste çocukları birta
kım meseleler etrafında düşündür 
mek lazımsa da bütün bir dersi 
böyle düşündilrticü meselelere has 
rederek çocuktan fazla yormuş, 
bıktırmış ve mevzulara karşı ala • 
kalarını azaltmış oluruz. Halbuki 
dersin ibir kısmmı düşilndlirücü 

meselelere, bir kısmını temrinle. 
re, bir kısmı tahtada, har
tada, kum s a n d ı ğ ı n d a 
çalıştrrrn.ağa, bir .kısmını resim
leri ve başka ders malzemelerini 
tetkik ettirmeğe, bir kısmını tet
kiklerin neticesini talebeye sözle, 
resimle ve başka vasıtalarla ifade 
ettirmeğe ayırırsak hem dersin ga 
yesl /'\aha ivi ~1'1P. ~i1,,.,i9, hQm tcı.
lebenin dikkati dersin sonuna ka
dar uyanık bulundurulnıu§ olur.,, 

Acaba öyle mi? Acaba ger • 
çek aleminde programın de

diği gibi mi olur. Resmi bir prog
ram da insanların kafasından çı
kar, onlarda da yanlış telakkiler, 
sübjektif kanaatler olabilir. Bu hti 
kUmlerde de aynı mahiyeti görU • 
yorum. Gördüklerimi göstermek 
te isterim. Her terbiye tekniği ter
biyenin psi§ik ve sosyal tel!kkisine 
bağlıdır. Eğer bu telakki ilmi de • 
ğilse bundan çıkan tekniğin sağ • 
lam bir illet gibi ku11anılmasma im 
kan yoktur. Onun için bu çeşitlen 
dirme pedagojisinin dayandığı psi
kolojik kanaati önce tenkit etme
miz lazımdır. Bu bahiste doğru yo 
la çıkabilmek için her şeyden önce 
şu hakikatlere temas edelim: 

ı _ Çocuğu alakadar eden şey 
kendi tekamUIUne uygun olan fa. 
aliyetlerdir. Bunlar ister fikir, is
ter beden dersi olsun, hepsi birdir. 

YAZAN.· İsmail Hakkı 
So.bık Terbiye Profesörü 

ıı - ~cuk için az cazip, cazlp. 
çok cazip, btisbiltUn cazip mevzu 
yoktur. Her şey, her ders çocuğun 
tekamill seviyesine uygun olduğu 
müddetçe caziptir. Tabii şartlar 
içindeki riyaziye dersi bile bir o
yun kadar caziptir. Nasıl ki ezber
letildiği zaman oyun bile mUz'iç O· 

lur. 
m - Sadece mevzu değiştir

mek, ~ocuğun dikkatini tazelemez. 
lbaşka vesiyle ile yarar. Mühim o
lan çeşitlemek değil, tahsili şahsi 
ve canlı bir istihsal haline getir
mektir. Çocuğu sebepsiz boş kal
ması bile yoraı 

IV - Terbiyenin asıl ve asil he
defi çocuğu serçe kuşları gibi dal· 
dan dala kondurmak değildir, bila
kis ayni mevzular, hatta. en çetin· 
leri Uzerinde bile saatlerce durdur
mak, düşündürmek, yaratma gü· 
cünU işletmektir. Elverir ki bu 
mevzular çocuğun · tekamUlü için 
faydalı olsun. 

lngiliz Karikatürü: 

Görülüyor ki prograın böyle 
düşünmüyor ve böyle yap

mıyor. Çünkü ayn mebdelerden 
hareket ediyor. Onun çocuk ve 
ruhi hayat hakkındaki telakkisi 
bambaşkadır. O çocuğu dışarıdan, 
dışlık mebdelerle idare edilebilir 
sanıyor. Onun gözilnde öğretmen 
bir okutucu, en nihayet bir öğre. 
ticidir. Hatta önce kullandığı o
kutan sözü de bunun bir delili de
ğil miydi? Sonradan alınan öğret
men sözü de muayyen inancın ese
ri değil midir? Bu inanç şudur: 
Çocuğa müfredat programının ta
şıdığı bahisleri öğretmek mUm • 
kündilr, bunun için bir öğretici ge
rektir, okulun vazifesi bu öğretici 
vasıtasle bu mevzuları çocuklara 
öğretmektir. Halbuki ... 

H albuki biz tamamiyle aksini 
dUşünUyoruz; hem de bu

gün, bu vesiyle ile değil. yıllardan 

_ Gazetede bize dair bir haber yok mu John? 
_ Hayır •evtIİlim .• M~t izdivaçlardan dedikodu çıkmaz kil .. 

beri, en müsbet kanaatlerle. Biz 
diyoruz ki, çocuğun terbiyesi - bu 
terbiye ister cismani. ister fikıi, is
terse ahl8..kf olsun - öğretilmez. 

Ya ? .. Sadece yaşanarak kazanılır. 
Terbiye etmek, öğretmek yoktur, 
terbiye olmak, öğrenmek vardır. 

öğrenmek dışarıdan hazır bazı te
sirleri almaktan ibaret menfi mUn 
fail bir iş değil, olmak, bliyUmek, 

istihsal etmek, tekft.mtll etmek gibi 
tamamiyle hür. orijinal, şahsi ve 

faal bir hldiscdir. 
öğretmen yok, evrimınen var • 

dır. Evrimmen bazan bir arkada§ 

bazan bir usta, bazan da bir hasta 

bakıcı veya bir hekimdir. En bil • 
yUk vazüesi sağlığı korumak, ço

cuğun kendi adamlığını kendi İS· 

tihsal etmesine yardım etmektir. 
O da çocuğun yerine kendi çalışa
rak değil, çocuğun çahşmasıni 

mümkün kılacak dışlık şartlan te 
min ederek. 

Okutan yerine öğretmeni koya
rak bilyUk bir adım attık. öğret -
men yerine de evrimmeni koyduğu
muz gUn bütün bir ideal devrimi 
olacaktır. 

Diyarbekirde Sıcaklar 
Diyarbekir, (TAN) - Burada şi

kayet edilecek derecede sıcaklar baş 
lamıştır. Herkes serin, gölge yerler 
aramaktadır. 

Van Gölünde 
lşliyecek 
Vapurlar 

Diyarbekir, (TAN) - Van gölUn 
de işiliyecek olan yUz ellişer tonluk 
Uç gemi parça halinde buraya getiril 
miş ve kamyonlar Vana naklolun 
mıya başlamıştır. Bu parçalar Tat -
van tersanesinde sUratle birleştirile 

cek ve vapurlar Van gölU kıyısındaki 
kasabalar arasında muntazam sefer 
ler yapmıya başlıyacaktır. 

Adapazarından Kaçan 

Mahkum Teslim Oldu 
Adapazan, (TAN) - Bir katil mad 

desinden mahkfün bulunan ve bura 
hapisanesinden kaçan Hendekli ber 
ber Yusuf kendiliğinden müddeiumu 
miliğe teslim olmuştur. 

' ' 

OKUYUCU MEKTU_PLA_RI 
Çarşamba Pazarı Başka 

Yere Kaldırılmalıdır 
Fatihte Haraççı Muhittin mahal

lesinde Ders Nazırı sokağında 22 
numaradan H. A. imzasile yazılıyor: 
"- Fatihte Haraççı Muhittin ma-

Geciken Kıdem 

Zamları 
hallesinin Ders Nazırı ve Hattat Na- Okuyuculanmızdan muallim M. 
zır sokağında oturuyoruz. Burada yazıyor: 
iki haftadan beri çarşamba pazarı "- Geceli gUndilzlU çalıştığımız 
kurulmağa başlandı. Sokaklarımıza halde aramızda altı senede bir kıdem 
henüz kaldırım yapılmamıştır. Toz zammı gören arkadaşlarımız var. O 
ve topraktan şikilyet ederken pazar zamlar da vaktinde verilemiyor. 

yerinin de sokağımızda kurulması, Orta ve yUksek kısım muallimleri, 
bizi lbüsbütün rahatsız etmeğe baş - zam görür görmez derhal istihkak· 
ladı. Pazar esnafları Salı gUnü akşa- tarını alırlar. Maarif idaresinin 

romdan başlıyarak sabaha kadar de- mekteplere gönderdiği bir tebliğe 
vam eden gürültUlerlle bizi uykusuz göre, zam gören muallimler cylUl 936 
bırakmaktadır. Bekçinin müdahale- başından itibaren maaşlannı zamla· 
sile dahi gürültünün önUne geçile - rile birlikte alacaklardı. Halbuki h&
m i y o r. E r t e s i s a b a h la eski maaş esasına göre pa
soğan. sarmısak, pırasa ve ıspanak: ra alıyorlar. Şimdi bize: "-Mesken 
et, ciğer, zeytin, pekmez gibi mad- bcdelleriniz unutulmuştur. Kıdem 
deler kapılarımız önUne konuluyor. zamlarınız bütçe meselesidir.'' diyor-
Müteaffin kokularla sinek ve mik • lar. 
ropların evlerimizin içine kadar gir- Unutulan bu haklarımızl:ı. H::ı.nri! 
meleri bizi büsbütün rahatsız edi • Vekaletinin daha yakından alfı'lcıı-1ar 

yor. Bu vaziyeti bütün giln çekmek
le beraber geceyi de rahatsızlıkla ge
çiriyoruz. Çünkü ertesi perşembe gil· 
nünün öğle vaktine kadar Belediye 
arabaları temizlik yapıyorlar. 

Pazara ihtiyacımız yoktur. Evle • 
rimlzde çoluk ve çocuğumuzla rahat 
oturmak istiyoruz. Binaenaleyh pa
zar yerinin dar sokaklarımızda kurul 
mak suretlle havamızın ve sıhahtle
rimizin bozulmasına ve rahatımızın 
ihlal edilmesine mahal bırakılmama
sını, bu pazarın müsait bir meydana 
nakledilmesini diliyorum . 

Mahalle arasına kadar sokulan 
Ç~mba pa:zarmm umumi sıhhati 
\'e hususi istirahati bozduğu muhak
kaktır. Bize kalırsa bu pa7.&r, Hacı 
Ha.«ıan bostanına nakledllmelidlr. Bu
rası hem bo~, hem de daha geniş ,.e 
serbesttir. 

olmasını diliyorum .• , 

• 
Evkaf Mütekaitlerine Yardım 
lmzasmın yazılmamasını isteyen 

Aksarayda bir okuyucumuz diyor 
ki: 
"- TekaUt, dul ve yetimlerden 

ihtiyacı olanlar için Eytam Banka
sı üçer maaş nisbctinde avans ver
meyi kabul ediyor. Biz Evkaf teka
üt, dul ve yetimleri bu şefkatten 
mahrumuz. Gerçi Evkafın Vakıf Pa
ralar idaresi varsa da kadrosu dar
dır. Bu yardımı üzerine alamıyor. Bu 
gün tam teşkilatlı mali bir idare o
lan Vakıf Paralar DircktörlUğti de 
Evkafın tekaUt, dul ve yetimlerine 
yardım elini uzatamaz mı? Baştan 

aşağı Evkaf emeklilerini sevindire
cek olan bu muavenetin bir an ev • 
vel yapılması için Vakıflar umum 
mUdürlüğUnün nazarı dikkatini çek
menizi rica ederim.,. 
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Bugünün Genç Sporcuları 
ihtiyarlara Cevap Veriyorlar 

Futbolculuklerı 
11 
Onların 

Masaldır, Efsanedir! 11 

Günet takımının muvaffak olmuf merkez muavini Rıza Avru
~ fu~b~lünü ve modern futbolün bütün nazariyelerini bi; antre
nor gıbı uzun uzun tetkik etmit genç futbolcülerimizdendir. 
, Ferdi idmanlannı fenni bir tekilde tanzim eden ve ciddi bir 
~ vrupalı futbolcü hayatını ıüren Rıza eskilere kartı fU aşağıdaki 
dıkkate fayan cevapları veriyor: 

- Şırınga ile gençleşecek eskilerin 
bizlere karşı yapacakları maçlarda 
nasıl neticeler alabileceklerini kendi
lerinden sormıya başladığınız zaman
danberi anketinizi alaka ile takip et
mekteyim. 

Eskileri sabırla dinledik ve bizim 
konuşacağımız günleri bekledik. o 
günler geldi. Şimdi de ağabeylerimiz 
gücenmiyerek bizleri dinlesinler. 

Ben, pek eski futbolümUzü seyre. 

1 
Her halde Mayzet'in futbolU anla

yışı bizi tenkit eden ağabeylerimiz • 
den iyi idi. Söyliye aöyliye bitireme
dikleri enerjilerinin şuursuz bir didin-
meden ibaret bulunduğu Mayzel'in 
yukardaki sözlerinden meydana çık
mıyor mu? 

Ulvinin ve Galatasaray müdafaası
nın yediği altı golden, ustalar, Tür
kiyenin en müessir ve en kuvvetli 
kombine muhacim hattı sayılan Fe
nerlilere senelerce dayanmış olan sa
n kırmızı müdafaanın teknik futbol 
önünde nekadar güçlüğe düştüğü ben
ce anlaşılmış oldu. 

'..rAN 
20 - 5. 937 ~ 

1 1 .H -ı KAY E 

C:!emedim. Meşin topla Kadıköyünde, 

Papazçaymnda oynandığı zamanlar 
çok küçüktüm. Fakat en methedilen 
futbol devrimize yetiştim. Zekilerin, 
'.A.19.lann, Bekirlerin, Ulvilerin, Meh • 
metlerin parlak zamanlarını bilirim. 

Biliyorsunuz ki, Fenerbahçe • Ga
latasaray rekabeti anlarında Fenerin 
§Öhretli muhacimlerine karşı Gala • 
ta.saray müdafaası sarsılmadan da -
Yandı. O mukavemetin sebebi ne i<li 
bilir misiniz? Galatasaray Honter is
mindeki antrenörü getirmişU. O mu
allim Uç beş tane teknik futbol hüne
rini bizimkilere anlattı. lki ayda öğ
retilecek kadar basit olan bir markaj 
sistemile Fenerbahçe bütiln galibiyet 
avantaJ1annı gaybedivermişti. O mü
dafaa sistemine karşı fenni bir hücum 
tarzı çıkaramıyarak senelerce uğraş
tılar. 

FELSEFENiN TESELLiSi 
Onlan şöhretlerinin bir genç he -

vesll Uzerinde bıraktığı tesirler altın
Cia senelerce seyretmiştim. 

Bugünün birinci ıınıl lutbolcü· 
lerinden Rıza 

Bu vakalar, bizim futboIUn o za • 
manki iptidailiğini ap~ikar göstere
cek şeylerdir. 

D oktor aciyle kararan bir 
yüzle "karını artık ancak 

Allah kurtarabilir, benim yapaca
ğnn bir iş kalmadı" dedi. Enrico
nun ytizü kansmınki kadar soldu. 
Kam hayatla, sevgiyle çınlayan 
genç kadına, sevinçler yuvası ol
muş olan o döşeğe kadın, ölümün 
~~apkara eliyle serilmişti. Yüre -
gınden kopup gelen acı çığlığım En-

Eskilerin bUyUk kudretlerine ben de 
eenelerce, kendileri gibi inanmı§tım. 

tele avdetimizde meşhur futbol nıüte 
hassısı Hugo Mayzel'in sözlerini işit 
tim. 

Şınngalı eski futbolcülerle şimdiki
lerin karşılaşmasından ne netice alı
na bilir, sualine şu cevabı vereceğim: 

Resimlerini mektep sıramın içine 
yapıştırmıştım. Her açışımda onlan 
göıi.ir, sevinirdim. 

Fakat bir gUn milthiş bir sukutu 
hayale düştüm. Keşki o glin Viyana
da olmasaydm da eski futbol yıldız
larımızın ayarmı en bUyük bir Avru· 
pa mutahassısmın ağzından dinleme
l!!eydim. Bir genç, idealine aldanarak 
dahi olsa bağlı kalmak ister ... 

Geçen ay Viyanada vefat eden May 
zel bizi, Santral otelinde ziyaretinde 
şunları açıkça söyledi: 

" s· ı b' - ız er ır maçı on maç oyna-
mış gibi yorularak nahak yere şu. 
ursuz bir enerji sarfederek tamam
lıyorsunuz. İşlenmemiş bir haldeld 
lstldadınız muhakkaktır. Benim e
lime sizin elemanlan nrseydiler 
fevkaJiide bir takım yapardım. Bu. 
gün futbol o»munu bilmlyonu-
nuz.,, , 

. 

Eskilerin saha.da bazı şahsi gayretle
rini görebiliriz. Fakat takım oyunu
na ve futbol tabiyelerine tamamen bi
behre olmalan yüzünden gençler es
kileri bUyUk farkla mağlfıp ederlet·di. 

Eskilerin bi?Jere faik taraflan ara
larındaki derin arkadaşlık ve spor aş
kının ihtiras halindeki tecellisi idL 

Yoksa, a~ları yırtan slitlcri, d:ıl~ 
kıran mUdafilerin aşan driplingleriYu 
nan ~eleri.gibi dinlenmesiJıoş1 fa
kat inanılması güç masallardır. 

Galatasarayın Yaptığı 

1930 senesinde ıaı. Galata.Mrayla 
'.A. vrupa turnesine çıkmıştık. Buradan 
giderken bizim yıldızların Avrupa u
fuklannda pırıl pınl parlıyacaklarını 
Banıyordum. Içimden; şu Viyanahlar 
öa görsünler nasıl futbol oynanırmış, 
diyordum. 

O tarihlerde bizim kalecimiz Ulvi, 
meşhur demir şUtlU Zeki Rızadan bir 
gol dahi yemiyecek kadar ehliyet gös ı 
termiş bir kaleci idi. Galatasaraym 
ıenelerce pmpiyon kalmasında, Zeki, 
Alaaddin kombinezonuna dayanma • 
8Illda tnvinin hayli rolU olmuştu. 

Tavzihi Bir de Kendi 
Ağızla rından Dinliyelim 

(Yazan: Eşref Şefik) 
Viyanada. Vinerspor takımile çar

pışacaktık. Bize karşı çıkardıkları 
kadronun ekserisini maden amelesin
den toplamıştılar. 

o gUn biz.im yıldızlarnnızm adeta 
topa ayak süremeden çabaladıklannı 
ve demirşUtlU Zekiden, senelerce bir 
tek gol yememiş olan Ulvinin Viya· 
nalılardan altı gol yediğini hazin ha 
zin seyrettim. 

O manzara yetişmiyormuş gibi, o-

Asılsız 

Cezalar 
GUn geçmiyor ki, bir gazetenin 

çor sUtunlarmda acayip spor haber 
!erine rastgelmlyelim. N. gazetesinin 
evvelisi gUnkU nüshasında da yine 
böyle bir haber okuduk. lzmirde ya
pılan ve gençler birliğinin Doğanspo 
ra mağlubiyetile neticelenen maç için 
federasyonun son yaptığı içtimaın • 
da bu müsabakanın bitaraf saha o • 
lan lstanbulda tekrar edilmesine ka 
ra.r verdiğini ve Ankarada yapılan 

son GUneş - Gençler Birliği maçında 
hakem tarafından oyundan çıkanlan 
Hali din cezasının affedildiğini bildi -
riyordu. Gerek federasyon ve gerek 
hakem otoritesine tamamen zıt olan 
bu kararların sıhhatinden şUphe ede 
rek federasyon nezdinde yaptığımız 
tahkikatta vaziyetin şu şekilde oldu
~unu öğrendik. 

Güne' klübünün Ankara maçlarını idare eden Galataıaray~ı 
Nihat hakkında klübünün gazetelere gönderdiği tavzih yüzün
den, ıpor muhitlerine yayılan •iipheleri dünkü nüshamızda ita.ret 
ederken meselenin daha etraflı tahlilini bugüne bırakmıftıın. 

Dünkü Fudbol 
Maçları 
19 Mayıs Atatürk spor bayramı şe 

refine dün şehrimizin muhtelif stad 
larmda canlı spor hareketlerine şahit 
olduk. Bunları sırasile yazıyoruz. 
TAKSİM STADI: 

Bu stadda SUleymaniye, Vefa, ts
tanbulspor, Topkapı, Karagümrlik, 
Fener Yılmaz, Eyüp klüplerinden teş 
kil edilen iki muhtelit takım karşı -
!aştılar. 

Heyecanlı bir oyundan sonra kır • 
mızr takım İstanbulsporlu Seyfi ve 
Bahrinin yaptığı Uç golle 3-0 galip 
geldi. 
ŞEREF STADI: 

Bu stadda muhtelif spor hareket
leri yapıldı. 

Beşiktaş Halkevinin organize etti
ği karşılaşmalara voleybol maçlarile 
başlandı. Arkasından pehlivanlar a
rasında alaka ile takip edilen güreş
ler yapıldı. 

Beşiktaş, Güneş, Arnavutköy, Orta 
köy Doğanspor, Halkevi takımları a
rasında yapılan futbol maçlannı Be 
şiktaş takımının tekaüt futoolctile -
rinin gençlerle yaptığı ve sUrekli al
kışlarla karşılanan mUsa:bakası ta -
kip etti. 
FENER STADI: 

Meğer; "gün doğınadan meşimel 

şebden neler doğarmış ... mış ... ,, 
Evvelki akşam gazeteden çıkınca, 

Galatasaray kIUbünde Galatasaray 
idare heyeti izalarile meşhur mesele 
hakkında uzunca konuştuk. 

Sporcu denilen erkek cinsi, en 
mert ve en açık sözlU ve açık özlU in 
san nUmunesi olmak gerektir. Bu iti 
barla Galatasaraylılann tavzihlerin -
den çıkarılan manalardan dolayı gös 
tcrdiklcri teessüre inanmak lazım -
dır.• 

San kırmızılılar o tavzihi, Nihadı 
şüphe altırUa bırakmak gibi dişi ar
zulardan tamamile uzak olarak yaz
dıklarını tekrar tekrar ısrarla temin 
ettiler. 

Maksatları: Galata.cıarayın milli 
kUme mUsabakalarma kolaylık olsun 
diye, Nihadın Güneş takrmını iltiıam 
edemiyece~ni efkarıumumlyeye bil -
dirmek i~ ... 

Yazılan tezkerenin samimi maksat 
tarım ters ifade etmiş olması bakı -
mından Galatasaraylılar güç bir mev 
kide kalmış bulunuyorlar .. 

Bu dünya garip bir dünyadır, ha
zan en iyi maksatlarla yapılmış olan 
hareketler. en samimi hislerle sövlen 
miş olan sözler zamansır.lıklan yüzUn 
rien tamamen tersine manalar alabi
lirler. 

rico güç halle zaptedebildi. Yanı 
başındaki odaya koştu. Kendini 
mlndere attı. 

Lisa! Lisa! zavallı Lisa, hayatı
nın sevgisiz ve sevinçsiz kurak ve 
ıssız yolu üzerinde bir çiy gibi bir 
çiçek gibi serpiliverileli daha bir 
ŞÇJle olmam19tı C:Ancti. t.azP.yıti. 
daha! tabanına tozlar, tavanına 
örümcek ağları biriken, odasına, 
dışarlık bir sağnak .gi:bi gelmiş, bö
cekleri, tozlan açtığı pencereden 
silip süplirUp kaçırmış, hayatını 
seven ya.:adrhşın sıcak güneşi gi
bi parlamıştı ... Fakat kitaplar in· 
tikamlarını alıyorlardı işte. "Bizi 
bir kenara mı atarsın? Biz bak sa
na ne yaparız? Gerisir. geriye "na
sıl geliriz, bir gör'' diyorlardı. 

A ansızın çarpan, cayır ca-
. . yır. yakan bu felakete karşı 
kaınatta bır teselli yok muydu? 
Doymak bilmiyen paralayıcı, çiğne 
yici, yutucu, obur, kedere karşı 
insan oğlunun bir korunma çaresi 
yok muydu? Yıllarca kitaplar üze 
rine eğile eğile, göznuru dökerek, 
başka insanların tecrübelerini top
lamanın hiç mi hiç bir faydası do
kunmıyacaktr? Enrico düşü _ 
nüyordu. "İşte şimdi mühtacım!" 
diyordu. "Bu kadar büyük bir bil
gi harmanından kendime biricik 
bir somun ekmek olsun çıkmıya -
cak olduktan sonra, bu didinme 
neye yarar? Mademki felaketle ba 
şı hoş bir arkadaş gibi beraberce 
geçinilmesi öğrenilmiyecekti. bun
ca bilgiden ne çıkar? ÇünkU ge -
rek benim, gerek bütün insanlann 
muhakkak ve mutlak hayal yol • 
daşlan felaketin öz kendisi değil 
midir? Neye düşünüyoruz öyley· 
se? ' 

Ey felsefe, imdadıma yetiş!. Sen 
eşyayı ve hadisatı haricimizde gö
rürsün, binaenaleyh onlan kendi 
özlerinde ve hakikatlerinde görür
sün, bize kıyasen \o'e bize göre ola· 
rak değil. Sen her şeye bir maze
ret, bir illet bulur, ve hiç bir şeye 
şaşmazsın. Ey felsefe, sen ki Epi- • 
curus'ün fakrini ona bir servet, 
Seneca'nın servetini ona bir saa -
det, Socrate'ın ölUmUnü tatlr bir 

hat hem de kendi hesaplarına olan 
teessürleri iki misli olmuştur. 

Samimi teessürler önUnde ses çı -
karmamak ve hffrmet etmek, en ta
bii insanlık kaidelerindendir. 

Onun için susalım ve hadiseyi ol
mamış gibi telakki edelim. 
Şu söz meşhurdur: 

Güneş maçında. oyundan çıkanlan 
Halidin affı ve Doğansporla Gençler 
Birliği arasındaki maçm tekrar edil
mesi hakkında federasyona resmi ve 
hususi miiracaatlar vaki olmuştur. 

Fakat f cderasyon lbunlann hiç biri
li hakkında kat'i bir karar verme • 
miştir. 

Bu stadda spor hareketlerine Hal 
kevinin tertip ettiği atletizm müsaba 
kalarile başlandı. Ve muhtelif klUp
lere mensup futbolcUlerden mürek
kep bir muhtelit takımla Fenerbah
çe takımı karşılaştı. Zevkli bir oyun 
dan sora Fenerliler 0.5 galip geldiler. 

Galatasaravm tavzihi de böyle ka 
dersiz bir netice doğuran beyanname 
!erden oldu, klliplerinin en temiz ve 
on fedakl\r basını sllnhelerden kur 
tarmak arzusile yazdıkları tezkerP. 
ile Galatasaray idare hPvPti kendi 
le hisleri h~l<kında tereddütler do -
ğurtmuş oldular. 

Bu itibarla, Galatasarayın hem Ni-

"Ocakta yanan ne olursa olsun 
elverir ki, dumanı doğru çıksın,, der 
ler. 

YAZAN: 

Carlo Dossi 

ÇEViREN: 

Cevat Kabaağaçlı 

münakaşa, bir hoş beş, Marcus 
Aurelius'ün imparatorluk ve dev
letini serin ve sakin bir Akademi
ye çevirdin. Sen ki seni sevenleri 
tesellisiz ve ümitsiz ortada bırak: 
madın. Talihin acı vuruşlanna ve 
ziyaretlerine karşı her zaman elde 
sağlam sermaye oldun. Gel! beni 
teselli ef! Sen o yune.ıt taıu.mdan 
dünyanın küçücUk bir .nokta oldu
ğunu görürsün. Bu noktada otu
ran insanın, ufacık tefecik hırsla
rının, kederlerinin ise ne kıymeti 
olur? Hayatın yıldırım gibi çakma 
sı. ve ölümün güldüremesi arasın
da insan nerede yahu? 

Ey felsefe, bana büyüklerin 
gülümsemesini değilse bile, hiç ol
mazsa lakaydilerini bağışla! Yalan 
söyliyeceksen, söyle, uydur! Fa • 
kat yasımı avundur. Her fenalık
tan muhakkak bir iyilik çıkar di
yorsun. Fırtınayla paralanan bu -
lutlann üstünde berrak ve parlak 
gökler var diyorsun. Bulutlar, e
rir, göçer, gider, fakat berraklık 
parlaklık erimez. Çünkü layemut
tur diyorsun. 
Eğer hayat acı bir ahsa, ölüm 

onun sonu değil mi? Ve eğer ö • 
lüm acının sonu ise, neden, insan 
oğlu ölümden kaçıyorsun? Neden 
sevdiklerini o teselliden mahrum 
etmeğe kalkışıyorsun ? 

Sevdiklerin? - pekala! fakat sen 
ey adam, bu kadını daima sevecek 
miydin? Lisa güzel? - fakat ihti
yarlık onu çirkinleştirmiyecek miy 
di? Lisa iyi? - fakat çirkinlik onu 
haşinleştirmiyccek miydi? Yahut 
Lisa gözlerine haşin görilnmiye -
cek miydi? Şimdi ölüvermesile, sa. 
na, sende hiç ölmiyecek olan ebe
di bir hatıra bıraktı. Çünkü hiç 
değişmiyen geçmişe geçti. Ölüm sa 
yesinde, o senin gözlerinde ilelebet 
genç ve güzel kalacaktır. Onu is
teyeceksinM Sevgi arzularla büyür, 
beslenir, istediğine nail olmakla 
ölür, biter. İdealleri onlara ulaşa
madığımzı için severiz. Başlayan 
mutlak bitmelidir. 

S eni tamamen doyurmadan 
geçip gitmiş olması daha 

iyi olmadı mı? Sen zaten asıl tet
kik ve tetebbu için doğmadın mı? 
Sükutu yalnız başına kalmaktan 
başka nerede arıyorsun? .Her gün 
ailenin, çoluk çocuğun ge~ici yo
lunda didinip duracaktın. Her gü
nünü, bir pişen aşa, bir de yazdığın 
kitaba bakmakla geÇirecektin. Sa
ğa, sola savsalııyacak. halinden 
memnun olmıyacaktın. Zekayı bir 
yay gibi yalnız bir nişana doğnt 
germiyen, neyi vurur? Seni fela
ket ateşiyle saadete götüren tali-

he şUkret. Kitapların seni Jfetd 
ler. Kollarını açmrş, seni bekli>:°' 
lar. Gözilnün önüne defineleriı11 r 
çacaklar. İçlerinden okuyac~ 
Satırlar arasında gizli hakilt•tl 
keşfedeceksin. O eski dostıarl• gU' 
zel günler geçireceksin. tşte IJJ~ 
nm başındasın. İşte kitapla.P" ~ 
sarmaş dolaş, bir gövde olınU~ 
Parangabendin bendin parang~~ 
lan ellerini, dUnya deıı1 

o kUrek cezasını unutacaksın·~ 
ka bir beyinle, başka bir a~ı~~e' 
kı fıkı kaynaşacaksın. FiJCW 
fikir doğacak. istikbale doğrtl ~ 
ni ufuklara doğru uçacaksın. ~ 
nya. giden merdivene gitgid~ 

'"E::ın~=·l .bı~~:;;k~--dil!.~ 
gözyaşları kurudu. Başı yavaŞ; 
vaş irkiliyordu. Aradığı fe tJ01 
dizlerine oturmuş, ve kollaz:ile tJ]dfo 
nunu sarmıştı. Doktor fçerı ·~ 
Hem gülüyor, hem de "karın 9' 
kurtuldu!" diye müjdeliyo:dU· sif 
rico "öyle mi?" dedi. Sesi ıstel< 
di. Memnun muydu? I' 

- "Ey duygu mütehassıslafl ' 
tiniz de anlatınız bakalım.~ 

lt;,ir Turan Okuı1111cld 
Müsa1111r' 

UJI" 
tzmit, (T~V- Ders sonu ri'> 1 ~ 

sebetile Yeni Turan okulu tal~be~,1" 
zel bir müsamere vermişlerdir. ,ııil 

rularm muvaffakıyeti ve başın.ıJ~' 
Bayan Maide ile arkadaşlarının ~ 
ları yetiştirmek yolundaki hiıJlıtle 
takdir edilmiştir. 

Çankırı belediyeainJd .ıı~ 
ıev-· 

Çankırı, 19 (A.A.) - ae e~ 
meclisi 937 bütçesini tasdik ed 
dağıldı. BUtçe 64 bin liradır. ' 

• 
Sinema Gre\fl 

Devam Ediyor JJ' 
re Jel\ 

Hollywood, 19 (A.A.) - . ıı' 
•teSI• 

çiler sendikalarının icra kolJ'll ud''° 
nüz grev yapmıyan müstaıdl st iŞtif• 
!arın boykot edileceğini ila~. c::ı,rd' 
Adetleri 40 ı bulan bu st~dy eıcte ' 
3,000 teknikçi istihdam edilıtı 

dir. ·ıct1S,-
lcra komitesi, aktörler scodı tJ01 

da az~ olan artistlerin filınleri~ ııit 
kot yapılmasının teminini n1es 
liğinden istemiştir. 

Cim Lo1tdos 

Sahnede , 
Atina, 19 (Hususi)-Cim ı.,ondO:r'' 
lskenderiyeye gitmiştir. Cirtl i,ı0ıı~ 
da pazar günü Kanada şnrt1Ja~ d~ 
Kambcl ile güreşeccktir. orıı yer ,.,. 
Kıbrısa gidip müteaddit gtıre~ 
pacaktır. 
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19 Mayıs Atatürk Günü 
~---------

bütün Gençliğin 

D·ahiliye Vekilimiz Büyük 
Gün için Mühim 
Bir Nutuk Söyledi . 

··1 
1( 9 Mayıs En Müşkül Şartlar içinde Bile 

endine ve Milletine inanışın Bir Remzidir ... 
CeA.nka.ra, 19 (TAN muhabirinden) - Dahiliye Vekili ve Parti 
li :el Sekreteri B. Şükrü Kaya bugünkü ıpor tenliklerinde verdi
•öyt\lt~~' 19 Mayıı 1919 gününü anlabnıf ve ezcümle tunları 
.. ~ttır. 

~eu:;~ıarca genlg ve derin hare
tı..ıtrnu§ 1~~an tarihinde büyük yer 
hakim ' 1~nlığın tarih ve talihine 
tnı..ıa~ tnuş. bir devlet çöküyor. Bu 
ltlağduru irıhızam ve inhidamm en 
lltJnda b olan Türk milleti de ankaz 
lsteııiy 1rakılıyor ve mahvedilmek 
latbika~du, ~ert~p tamamdı, yer yer 
leııı ve 

18 
geçılmışti. Memlekette e

deheeu· tırap umumt idi. Fakat, bu 
Y~ 

0 

1 .~elaketin acısını en çok du
tıera,1 ;un Samsuna çıkan o genç ge-
lUtı tatUrktü Tü' k ·11 t" · b'" 'Ilı. acıı . r mı e ının u-
.. ~\ ~rı onun yüreğinde toplanmı§, 
tı~ "icdlletınin tarih ve talihine o
l'et.li bi an ve irfanı sonsuz ve kuv-
Orı r ıtıihrak olmuştu. 

~Ule~is ve kanaatine göre Türk 
de~ild· Yle bir akıbete elbette !Ayık 
bitı. d:~ bu millet, tazyik ve terti
~tete kat ve tesiri ne olursa olsun 
~· 'ter hU değil tahammül edemez. 
•Uıarııeı Yer mevzii milli birtakım ak-

?du8ta hareketleri başlamıştı bile ... 
tlyetten fa. Kemal, memleketi bu va
~laaı \' çıkarmak için hazırladığı si· 
~a Çt e SUeı planını tatbik için Sam
le latb~tı. Planının muvaffakıy~t
\te bı..ı :tn.. olunacağına, bu memlexet, 
her Ve 1lletin her şeye rağmen ve 
~tına Y~ karşı ve her halde kurula-

nı bir inanı vardı.,, 

ll. ŞUk ~lT KAYNAGI 
~rı 18 rü Kaya, bundan sonra ge
tir ki: Yı1nı tarihini yapmış, demiş-,, 
-~t 

~ nıuşk~ YUrttaşlanm, 19 Mayıs, 
e tnllıettn lartıar içinde bile kendine 
19 lda e inanışın bir remzidir. 

~e llıeıırii~:· ~zguncul~k. pesimizm 
~desinin 1 

illetierine ltarşı, insan i
h Uıı şahs \'e insan zekasının, Atatür-
ir llatıze ıııh. da. tecelli eden en şifalı 
19 lrdır. 

f,.ı_ ldayı8 .• 
1 ''!ide b · guç Ukler ve sıkmtt!ar 

tem unaıın h .i.Yt:t haı ış ge.rek fert, gerekse 
tlı ~'Ye etti ~ndekl ıns;ına, Atatürkim 

it kıı.,,., ~1 en canlı bir teselli ve u. 
l.9 "•ıf\gıdır. 

1tı ~aYıs 'l'" 
'f'a.ş Sa.vıı.şın ' Urk :n!lıfti'!in kurlu -
•a !(, Yı.ı.Inız 1~1 b_aşladığ: ısık1ı tarih oh 

tılık tarıh· ~ım için lı-ğ'il bUtUn in· 
li·~~· ŞUkru kıçin mut.hı bir gündür.,. 

...... hitan aya, bundcn sonra genç 
•• t• ederek. . 

lel'i - ~e nıutıu · . 
• dcınıştı sıze ey Türk genç-

.\tatıı r, 
l'ttıct ~rt~ reji 

a g0l'tn minin Tr,.ır çocukla . 
ek istc?diği vasıflar, genç 

liğin sağlam, dürüst, mert, çalışkan, 
güzel ve güzel sanatları sever olma 
sıdır. Türk ailcı:ıiyle At:-•tilrk rejimı, 
her meselede olduğu gibi, bu işte de 
tam bir mutabakat t:,: ı.aedir. 

Türk gençliğinin r -.?l•ftli, civan -
mert, bilgili ve her sahada kuvvetli 
ideal hayat adamı olması için, Türk 
ailelerinin ve cümhuriyet hükumeti
nin yapmıyacağı hiçbir fedakarlık 
yoktur. 

Türk gençleri, 
Sağlam ve Jcuvvetli bir milletin ço_ 

cuklarısınız. 

Sinirlerinizdc ve damarlarınızda a
nanızdan ve babanızdan kalma kö. 
tü hiçbir miras yoktur. Biribiri
nizden farksız, sınıfsız, imtiyazsız, il. 
timassız hepiniz ayni sevgi ve şefkat 
içinde, aynı hukuk ve fırsata sahip 
olarak bu vatanın ve milletin sinesin
de yetişeceksiniz. 

İftihar edeceğiniz en büyük sıfatı.. 
nı.z, asil Türk milletinin çocuğu olmak 
tır. Hayatta güveneceğiniz, en kuvvet 
li istinadmızsa kendi çalışkanlık, ken
di faziletiniz olacaktır. Bu millet size 
güveniyor ve sizin için çalışıyor.,, 

Dahiliye Vekilimiz sözlerini Atatür 
kün ebedi nutkunun son fıkralarını 
hatırlatarak bitirmiş, bu büyük günü 
kutlamıştır. 

B. CEVAT ABBASIN NUTKU 
B. Cevat Abbas ta 19 Mayıs 1919 

daki umumi vaziyeti izah eden nut -
kunda ezcümle demiştir ki : 
"- Kardeşlerim, 
Bu elim ve feci felaket girdabından, 

kurtulmak için sızhyan vicdanlar, dü
şünebilen dimağlar söndürülüyor, bu 
Türk çocukları, hapse, idam sehpa
sına gönderiliyor, veyahut yurtları 
dışına sürülüyor, zindanlara atıl~or
du. Biribirini takip eden bu bogucu 
musibet lavhalan önUne geçmek için, 
topsuz ve tüfeksiz bırakılan ve bir a. 
vuç .kadrosu ile kumandanlarının em
rine bakan kahraman orduda ve onun 
ana kaynağı olan fedakar millette 
kurtuluş umudlan hergün biraz daha 
azalmakta ve vicdanlı, namuskar fert 
ve cemiyetler gamlı, dertli, tereddüt
lü idiler.,, 

MISIR MA V1 GO~ILEKLILERI 
ILGA EDiLDi 

Kahire, 19 (TAN) - Mavi göm
lekliler namında :Mısırda vücuda ge
len teşekkül bugün ilga olunmuş -
tur. 

dinfliğini temıil eden kızlarımız Takıim abidesine 

l 

Dünkü idman fenliğinde mektepli kızlarımızı mert aıker 
yürüyüşiyle ilerlerken görüyoruz 

i Dün on binlerce gencin iıtirak ettiği idman ıenliğinde 
bir izci kafilesi 

Taluim •ladyumunda hep birarada bedeni hareket 

. , , 

fİçek serpiyorlar 

19 
t)~~t~ \ 

Mayıs Ata·türk 
__ Gününü Bütün Gençlik 

Heyecanla Kutladı 
19 Mayıı Spor ve Gençlik Bayramı, dün kutlandı. Bu münase• 

betle öğleden evvel Taksim ve Fener stadyumlarında, öğleden 
sonra da Şeref ve Taksim stadyunıile Bakırköy, Topkapı, Oskü
dar, Şifli ıpor sahalarında büyük ıpor hareketleri yapıldı. 

OGLEDEN EVVEL 
Taksim stadyumundaki resmi geçi

r de ve §enliklere i§tirak edecek tale
! be, grup grup Tepebaşı Halk bahçe
sinde, Galatasaray lisesinde ve Be -
yoğlu Halkeviride toplandılar. 

Saat 8,50 de üniversiteliler ve yük
sek mektepler talebesi şehir bandosi
le Tepeba§ından, kız talebe de Gala
tasaraydan stadyuma gittiler. 

Sokaklarda biriken on binlerce halk 
gençlerimizi alkışlarla selamladılar. 

Bütün mektepler, stadyumdaki yer -
lerini aldıktan sonra vali B. Muhittin 
Ustündağ, büyük bayramı açtı ve 
gençlerin bayramını kutladı. Genç 
mektepliler, hep bir ağızdan: 

" --Sağol!,, diyerek cevap verdi-

ler . 
VALTh1N NUTKU 

Müteakıben vali, bir nutıuk söyledi 

ve dedi ki: 
"- Spor ve gençlik bayramının ls-

tanbul şenliklerini açıyorum. ~u ~~y 
ram, milU tarihimize dayandıgı ıçın 
geniş ve hakkı ile mütenasip bir ne§e 

ile yaşanıyor.,, 
B. Muhittin Ustündağ, 19 mayısın 

manasını tebarüz ettirdikten sonra 
sözlerini şöyle bitirdi: 

"- 19 Mayısta Samsuna ayak ba
san Bliylik Atatürk, fedakar, şefkat
li ve yiğit gözlerile ve demir elile 
Türk milletini tutarak ona varlık ve 
bayat zaruretini haykırmıştır., . 

GENÇLİK NAMINA 
Bay Ustündağdan sonra kürsüye 

Kız öğretmen okulundan Bayan Mu
zaffer geldi. 19 Mayısın tarihini yap
tı ve: 

" Bugün, dedi, yeni Türk haya
tının doğum, ayni zamanda Türk genç . 
liğinin de spor bayramıdır. Sp~r, ku~
vet, fazilet, disiplin, beraberlık, gu
zellik ve fazilet demektir. 

Nesillerce gelip geçecek Türk gen~ 
likleri daima AtatUrkUn Ulküsüne dog 
ru akıp gideceklerdir. Varol Ulu Ya
ratıcı , yaşasın , Türk genc:liği .. ,, 

HAREKETJ ... ERE BAŞLARKEN 
Bayan "Muzafferden sonra Bayan 

Mübeccelin idaresi altındaki kız tale
be hareketlere başladılar. Kızlarımız 
bu spor hareketlerini intizam ve mü
kemmelivet lçind~ yaptılar. Bunu er
kek talebenin ayni m11vnffakıyetle.yn
pılan beden harPketlcri tnkip ettı. 

Jimnastik hareketlerinden sonra 
başta üniversiteli knvakçılar olduğ\'. 
halde mektepliler, Ti.irkkuşu talebı>sı 
ve snorcular çok muntazam bir geçit 
resmi yaptılar . 

FEl\~R STADINDA'. 
Fener stadında da şenlikler binler-

ce mektepli ve sporcunun iştirakile 

yapıldı. Bütün mektepliler, sporcular 
saat 8,45 te kaymakamlık önünde top
landılar. 

Askeri bando başta olduğu halde 
stada giren gençler, sporcular. vall 
namına kaymakam i3. Ihsan tarafın· 
dan teftiş edildi. Bayrak çekme me
rasimi yapıldı ve şenliklere lstiklll 
marşile başlandı. Müteakıben B. Ih
san, 19 mayıs gününün tarihi ehem
miyetini izah eden bir nutukla şen • 
likleri açtı. Gençlik namına Yüksek 
öğretmen okulundan B. Muhsin genç. 
liğin hislerine tercüman oldu, büyük. 
!erimizi saygı ile seiamladı. Sonra, 
binlerce mektepli ve sporcu, çok mu· 
vaffakıyetli jimnastik hareketleri 
yaptılar. Alkışlandılar. Bunu büyük 
geçit resmi takip etti. Mıntakanm bil· 
tiln spor teşekkülleri de bu geçit res
mine iştirak ettiler, Daha sonra stad· 
yumdaki Ataturk büstüne çelenkler 
konuldu. Onuncu yıl marşı söylenerek 
şenliklere nihayet verildi. 

.(Lutfen sayfayı ~e\'irlnlz) 

-

Krzlarrmrı Jiirı tülier irincf.; rit
mik dam: la yaparak 

takdiı kaz.andılar 
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Londra 
Temasları 

. Düyunu Umumiye ile 
Anadolu Tahvillerinden 

bakkmdayatmda'="=ı Jn- 3 Milyon Kardayız 
giliz beyannameahıin netri beldenebl- -"' (Bqı 1 incide) mı alacaklıları tabitler tutanDJD 
lir.,, diyor. tahvllhı 1e11ellk faizi 87,5 frank tu- mamen TUrk mallariyle 
Moskovanm ıCSriltU de 9aclur tuyordu. Bu miktar b1sim paramula kabul edebileceklerdir. ÇUnJdl 
Moekova, 19 (TAN) - Son Londra 310 kurut etmekte iken flnidi 220 ku- ile yapmakta. oldutumuz ticari 

rörOl!nelerini mevzuu baheeden İL rot kadar blrteY lutmaktacbr. melerin eeyrl, Franaaya utdaD 
veetlya diyor ki: Franmlar, bu Akutta bizim her. mall&rma 1&bl puarlan temin 

.. _Yalnız Avusturya ne Çekoalo- hangi bir teldlde lmll olmachpnm eelinden dayinler rayiç fiyatı 
vakyanm dejil, bütün dünyanın mu- lrabul etmJe olduJdarmdan bu mllı:- den alaoıJdan TUrk mallarmdaD 
kadderab mevzuu balıiatir. Merkezi tara lttru etmemteJerdlr. bkfey ziyan etmiyecekler, ııatt& 
Avrupa meseleel, bütün dünyayı teh- ikinci uılqmıda dolarm lleÇl1mJf ki de kir edeceklerdir. MaıUDI~ 
dit ediyor. ÇUnldl, buram, dünyanm olmısmdan da hazlnemls bir zarar hmuta hentlz kati birleY yoktUI"• 
Yeni bir paylaşmam yapılmak için u. görmtlf dejildir. 937 blltçe proje.tııde 
kert ,aiyaat ve ikbsacU UsaUlhareke o- Düyunu Umumiye için 4 milyon 742 
lacakbr.,, bin 634 lira konulmqtur. Bu mUrtar 

Roma, 19 (A.A) - İtalyan guete- 986 bUtçeeinde 6 milyon ö29 bin l588 
leri, B. Schmidtin Parla eeyahati ile Ura ldl Hazinenin lehine 1 milyon TM 

Diinlıli Wnt1111 ,.,.ıilıl..ınftn: N.,eli ialarunu abüle Bnüıwle yakmctan alt.kadar olmakta ve Fran- bin 9154 llralık bir fark vardır. Franmz 
OGLEDEN SONRA m hWdllnetinin takip ettiif gayelerin fraııgmm dUpıeet yUzllnden Anadolu 

Beyoflu Halkevine meuup ll50 genç pek bariz oldutuna ilaret eylemekte- Demiryollan tahvilleri mtlnuebetiyle 

b1a 100 erkekten mUtqekldl bir ltalya kral 1 Peşted e dlr. Parla, Avusturyayı yeni bir Fran de 1 milyon200bin Urabdarblrkl-
grup, uat 15,30 da tehir bandoeile · m - lngWs ai8temine glrmlye bil rmm vardır ki, bu auret1e basfnemt 

beraber latikW caddeehıl takiben cbracafmı ve muvaffak o1aealm1 sin kazancı takriben 2 milyon 900 bin 
Obnhurlyet lbideaine gitti. Hepe! bir · (Bqı 1 incide) dlll nutukta eeuen buna temu et· Omlt etmektedir. liraya ballf olmaktadır. 
imek spor elbi8eal glymie olan genç-~ &raSIDd& mWıhn w etraflı mitti. Ve bugQn iktidar mevldinde bu ......-~ Buraya p1en haberlere g6re J'ran-
Jer, IatikW caddeelnden geçerken tld- aonupıalar olacaktır. lunan Macar devlet adam1arma da bu 'T'' A N 
detle allatlarıc:hlar. Buı mebafllde bu slyaretl mite&- huauata gQvenmektedir. Diler taraf· .& 

Taka1m meydanmda, atmhurlyet lap llacar bblwlnde ~ tan bu harekete Almaııyanm da yar. 
&bideai.nhı etrafını kutattılar. Ban • yapılacalı ve Harlelye Nammm dmı ettiği anla,ılıyor. Fakat bu hare 
donun çaldığı Istiklil marpm hep ~ yerine Mac:ari8tanm tbndiki BUkrel 
nher aöylediler. Kafile reisinin bir aefirinin getlrllecefl aöylenme1rtedlr. ket Yugoelavya Naibi Prens Paul nez •400 Krf. ı lene 2800 &q. 
kuinandasile genç ıporoular, ellerinde l talya ~elerinln uertlili dinde pek okadar muvaffak olamıyor. 750 • e A.., ısoo • 

ld kırmızı ve beyaz gülleri abidenin eMrnmiyet Çihıldl Roma - Berlin mihveri böy. ~ : ~ ~: = : 
ltatUne atmıya bqladılar. Manzara Roma, 19 (A.A.) _ Italyan kralı- le bJr anlatmada Parla - Londra lllJ1etleran11 Po.ta ltttba4ma 

dablJ ObnlJUI m.mlelretJer lcfD 
tevkallde gtlzeldi. 10 dıkika BilreD nm Budapetteyi ziyareti dolaymile, hareketine karp bir engel sörmekte- IO • 11 . t . u '!rachr. 

ba çiçek ;vaimunmdan llOlll'a sene btlttııı meaeleler psetelerde ildııci =dlr=·--------========;ı:·==·==·=·=----=·=·=·==··==·==·==--=--=·==·==--=='= IPOrcular, atadyuma girdiler. Orada, pl&na bıraJalmıetır. 
eneli latikW marp aöylendl. Balk- Trtbuna gazetem, Budapette ziya
..t Batkanı B. Ekrem biF nutuk ver- ret1niD ilk gllnUne alt havadisleri 
4 AtatUrldln bUytlk hizmetlerini tük "kahraman ve kıymetli ICacar mille
ranla anarak, 19 Mayıs 1919 u bir tiDbı yaptıfl muhtetmı k&bul merut.. 
brtul111 mudwntn kaydedildiği mi,, bqlJP altmda netretınektedir. 
s0D olarak tamdJimı ~ Giornale d'ltaıia gueteai de, hal-

MUZIKLl JiMNASTiK km allal1anm tebarUa ettirmekte ve 
Bundan sonra jimnutik muallimi kral ile naibin ve kraliçe ile Bayan 

Bayan Mübeccel kız sporculara gra.. Horty'nhı 6ptlfmelerln1 bydeylemek 
mofonla muzikli jimnastik yaptırdı. tedir. 

Bu hareketler esnaamda genç imi FrtlMd mat6aalına • Bre 
lar, bir aralık sahanm ortumda ve Parla, 19 (A.A) _ ttaıyaıı Krah-
lar bir halka halinde toplandılar. mn Budapllte ..,matiDf mnzuu- balı 

..-~'6-... 1• ... L.uı,I,__~ go=l~om!pa ~ Mwoıı1w*-v11!ll'!ll'"W..,.."9111W1 ............. ...tıılhlrıt~ 
byan halkanın ortaamda ince tnnere "İtalyan. Baridya.Bum Kont et. 
bUrUnmflf 25 ıent kız görtlldD. Bun- aııo, ltaıyan- Yugoelav anlapaSIDı 
lar da mUzlkle bedii danslara bq1a - tamamhyuak ola Yugoalav _ Ka
dılar. Stadyomu dolduran on binler- car w,..,.emı tabükuk ettirmek 
._ halk, bu hareketleri hayranhlrla proje.mden vugeçm11 dellldlr. SlSyle 
.e,rettller. Gtlzel bir geçit remnln -
.. llOD!'a bu feDllk1ere de nihayet 

-. HALKE\ILERINDE Haf ay Statüsü 
19 Maym gtınU, bllttın Hal'kevle -

ltnde ıem. programlarla )'&f&Ddı. A sa ıratidar Halkevl Şellllipqa l&bıam ve naya 
bllytlk mUl&mereler tertip etti. (Bap ~ melde) 
bol m&Qlarr ve geçit resmi yapr1. 
Gece bir mUumere verildi. tedir. Burada Mnen p.ylalara göre, 

"-· .... ··ISY Halkevl, Fener ltadmdıld Kenemenciollu Batayda TBrk dUbıbı 
Ork bUstUııe çelenk koydu. Ba- mlltefevvik bir lisan olm&BI Milletler 
öy, Şehrembıl, Şitll, Emln&ıll. C'Amiyet1 lwvmm mukteza81Ddan ol-

8eflkt&f Halkevlerl de bu deferli g0 dupnu ileri atlrerek TUrk ve Arap 
al sqiD mUd.merelerte yuatblar U..nlarr anmnda gayri tabii bir mO.. 

.a k acla 1avat teelelnt redcletmlftlr. Mw1e .... ar koııaeyin ~ KAnunUADi tarih1l kara.. 

tbkara, 19 (Tan muhabirinden}-= ~ m=: :nm: 
t1lrkOn Samauıia ayak butrlı gtl- ---~ 

.. • .. • .. • .. • • • • .. • • • ... • .. • .. • .. ıt .. • • • • .. ... ... .. .. 
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Elektrik Plonjörü 
18 inci yılclöntlmtl. bugtln mem- 1lzmı plmektedlr. 

~etin her kÖfellnde kutlandı. sURtYE BAŞVJ!lKlLt _ 
Bayram, 1&&t 7 de atilan toplarla, Ankara, 11 (Tan muhabirinden)~-

Bu raim,. on tiirlılitlen laanPin• aittir1 
1 - AlaatQra Rlınrdlm allte .... lerlnl ......... bal mıektaplarma 

dal piyade WfedlJmMI - pim otm adet mtL 
:rar l&fada ._ cefada ho. ...,. .. 1mp1a--. eblk olanlarmm 

Kolay Seri ve Ekonomiktir 
a.lılika dtldtlklerlle bafladı. Yeni ltad Suriye Bqvekill Bwyit Cemil MUr 

tıklım tıklım dolmuftu. dtlm, yaJmıda Ankaraya gelecek ve 
Saat 14 te ve1dllerlmls, mebala .. buradan Part. ~..ir. Suriye 

ve llefaretler ileri gelenleri 1o Bafvekill Anbndald teımllannda 
ııııala!'da yerlerini aldı!ar. Tllrldye • l'raua • Suriye muahede-

KektepWer, RiyueticUmlıar buı • linin tatbik teldllerl t1aerinde temal 
e ada girdiler. AlJaf1arla kar • 1arda bulunaca.km 

llilalld!llU'. Jimnutik tenllklerlne t. · 
m&l'flle -.ıandı. Bunu, Dahi- Buraya plen malibnata göre, Ce-

Veklll B. Ştlkrtl Kaya, Bolu me- mil Kürdüm Ankarada tlç gtln kala
B. Cevat Abbu ve pnçllk Dl- cak ve buradan doğruca Part.e gide 
ela B. HUmıtl Göklelln 6leri cektir. Pariate fU dört melele ile 
etti. m9f1111 olacaktır: 

Gençler ancl içtiler. Hep beraber 1 - Caevrede 11-pılan anJıpa 
u JD&rfJDI aöylediler. Onee ım, ne Ttırldye - Suriye ve l'ran1& ara· 

erkek talebeler jlnmutlk ha.- lmda aktedlleeek olan a taraflı anlat 
erine bqladılar. SUrekll aJkıf- aıayı ki.bul etmek, ki. bu eon anlat -
takdir edilen bu hareketleri mU ma Surfytatn hudut emniyetinl te • 

teü11> cmuncu yl! ınartı aöylenerek m1n .,.ıemektedir. 

e nihayet verlldl 2 - Milletler Cemlyetlaln Sanca -

,...ıu Jar Jıotaadu ..,..., .... tedarik edllmellal taftlfe 

' - Adlllar .. Qlnde bekUyuram ederlL 
-rar1m ..ı ..... latlfomm. Mikafatlanmmclan 

ıı -.,_.......,..._ ......... ,... 
zı - l'elek ..._ ae1er ett1 • Kasmı: 

Ba ..-11m elclell pttl 1 inciye 200 .. 
Z1 - ...,. bealm elll dirhem z inciye 100 Ura 

dtb nlam S Unellye bir radvo mQmM1 
... loer ....... badm me. ' tlaeU7e bir ...... 

nlmn 5 lnelye gömüt kol IUtl 
Z9 -~ hmlrln gtlltl 6 IDCIJ& ~erkek kol ..ti 

Beri yakada göntu bUlblUll 'J inciye bir fot.olraf maldnesl 
18 - Nolaydl alı aolaydı 8 inciye komple bir tofra takom 

Yar bade doldar&Jdl 9 •caya komple bir tallak takmu 
fO - .... lltlna .. hudütaa 10 aMllP. 1llr ............ 

lleme aldlln al..,..._ Ve pıt blu 1C01dt17e li)uwel 

a - a.ı ..-. lltrb• ,._ 1011ıa,. lmdar 'hlll•......., 1117-
. rellm .... bedlnler. 

~ ................... -----------ta alt hamladılı atattlde BataJdaki 

--Fırsat-~ ::'8eım~ ait haklan ıe - • - Dil ,..IW Jlrl 
8 - Suriye • l'rau& muahec!Ml Mimi ,...... J'lıll 

.... 
J'erlköylnde Tepe ldnde Sat 

• IOkak 52 numarada köhne bir 
ahpp ev, Beyotlu IU1h mahke
mem taratmdan pek ueus bir be
delle aatılıkbr. 7 aqm cepheld, 
80 &rfDl derlnllli vardır. 21 Ma 
,. Cuma gUııll saat 14,30 da 
Be:Jollu IUlh mahkemealne mil
neaat edilmelidir. 

l'ranms parllmento.mıda gGrllfWtlr- Dllnr•Tı 
ken onda huır INhmmak. n ..,_. (IWlar ın ,,,_,,.> w 

4 - Parilte bir Suriye mUmel - llltlJor. a. ..._"'hya lttlnlr ..._ 
ll1Ulf Bıdaa etmek. Jeıba hep......., mtlWaf.ludaa 

M. Pomot ......._ ....,_ JUIYOl'Bo KuUe. 
Parla, 19 (A.A.) - Hariciye Na- r1m111a mtlıl8beh • aade elhmcell 

an Delbol, bUllD ntleden aonra w wülr ._... dolayr delD hal 
Fran•nm Ankara btlyllk ~ B. ledelllen tnd edDecek mtlWa&lana 

·--------- Pomat'JU kabul etmiftir. .... ..... dolayı da ltdnlE ---

Bu kuponıarı Kesip 
saklayınız 

SATiE 
ve Şubelerinde 

VERESiYE SATIL:IR 
Fiyat, : 240 kuruştan başlar: 

NEDYiN 
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~ 
~~k~lr taraftan (Süendiç) 
h'_latııe 1 

• hareketlerin oralarda 
tıt-. -ı.~et!rdiği tesirleri tetkik 
-ıet~n. d"ğ - 'l'lırıd 1 er taraftan da: 

let. 8-baeı er, lranlılarla birleşti • 
~l (?da.ban) lı bir Tiirk a
~ olan (Müslim) i başlarma 
e~. ~· Araplar aleyhine isyan 
eııt bine ; &nda; bet yüz köy ile, 
~. la lknı ~i silahlı Tilrk ve 1-
lflııcten Yan halındedir. Bu kuvvet, 
~da~ büyümektedir ... Ya.km 
~ı.. nlar umuınt harekete ,.., iller· k 
"IQ~rt ~•- endilerlne itaat et • 
eekler. -aıUen kılıçtan geçire -

l>th btrço 
tteıni'etel"dt. k Propll&'andalara gi-

1-i ~ IU anda Müslimin 
~ bl11 U \P\reti, karşısında üç ordu 
~'-~idi. e~hi boy ölçecek hal • 
--ı ~ buki o, yaradılışm -
°l'tt,_ lrbktan ilham alarak 
~ ~tıhrıakla beraber, bir taraf 

~ da M.. _laıVVetUe, diğer taraf • 

~ (bföf) terle işini yü. 
leı.ıt ~ etnhıdl._ Nitekim, bu 

"ıı \'e Ira - daha hlll (Hora
lltııı Jb.lıb k Valit Umumtsi) unva • 

') Uaza eden - NAsır bin 
tek lrt4." acı bir mektup göndere
llıetlnııı b llorasanda Emevt hUkft
'- bu ita.ın bulduğunu bildirmiş 
S bıektubun sonuna da 

l~ı 0larak fU sözleri ilAve et 

(~ 
' 11 l'&tafmda stlrUlerlni otla. 
~arlarsa ı o sUrülerin 

• aaıanıar yapar.) 

lııo.., ~ Kermanı zadelerlo 
~~ltr Şeybana da ayn ayrı 
ı ~ g6 röndermi§ti. Kermant 

O.'-ıt llderdiği mektupta: 
"- lt h1le bbı Seyyar, ldi bir de&

~. '-klrdan b&fka blrşey de 

'~ C. Z&mandan beri, Ho
' 'lll~ hallmıa, halifeler na 
llreı.. ~ etnıı,tir. Halbuki ha
~ '1 etten düşer düşmez; 
br 'Yhine dönmu, Horu&
~ ~ haolıbqına

1

bir hU
~ ~ k latemiftir. Hattl 
~ ~da babanızı öldürmek
~ llıt enıı,tir ... Şimdi bu & • 

~ ~•mda görUr görmez, 
~ llıt e'lf halitelerine sarılı • 

~ g:a «mek için, Şamdan 
:-"'1 ~ tıneye Çalıfıyor. Hal

~ "ker e Mervan, buraya bir 
li ~bile ~önderecek meyld-
~ btıı · Nıtekiın bunu artık 
~ blıe SeyYar da anladığı için 
,, haber göndermlf, sizin 

~t hlı· lttttak teklif etmi§tir. Fa.;:e ~böyle her tarafa ve her 

' •lar ittihaz etmit o
bıı ~b la birleşemeyiz... Size 
~ ar.11_ u Yazmaktan maksadı
..,, d.2".~Ce• ...a ,_ 
a -...ı detıiı:-..ıa bugUn sizin-
~ · Fakat tuna emin 
it:~ ki; bizim ftlerlmbe k& 
~ k.atzd ,~ e Uşma.n olmayı 
I& lı: f1ı reçinneınekteyiz. 
tl ~)et bı,.~a.r ki; insaniyet ve 18-

'-tı hıı- tftılJk eriın1ze tlbl olarak si

S.:tuı· l)ı=:u ~aberdar etmek 
~lb-1..... tın Yent edıntz. Ni.sır bin 

-~ litın bir hile ve desisesine 
eyfntz,) 

Müslim, 

Yazan: Ziya Şakir 
Halit!.: · Nekadar az olursak ola. 
lım; mutlaka biz kazanacağız. Şun 
dan emin ol ki; ben son dakikaya 
kadar harbetmiyeceğim. Karşıda 

gördüğün şu üç ordunun kuman
danlarını mahirane idare ederek, 
onları biribirlerine tepeleteceğim .. 
Ah, göreceksin .. Şu koca ovayı dol 
duran lbu binlerce insanın, pek ya
kında biribirlerinin üstüne nasıl 

saldırdıklarını.. Ve sonra da na
sıl perişan olduklarını, gözlerinl~ 

göreceksin ... 
Demişti. 
Halit, bu sözleri büyük bir ha

kikat olarak kabul etmişti. Çilnkü 

Harbi 
Müslimin cesaret 
ve pervasızlığı 

kadar; insanları 

istediği §ekilde i-

1 
IEKONOMö 

1 
Borsa Dün 

Dur9un Geçti 
Dün, borsa muameleleri çok gevşek -_ 

geçmiştir. Paristen sabah 277 ve ak- ' 
şam 279,5 frank gelen Türle borcu il- -
zerine açılış 20,20 ve kapanış 20,20 
liradan pek az muamele olmuştur. Di- ~ 
ğer tahvil ve hisseler ise muamelesiz i 
geçmiştir. Paris borsaamda bir ister
lin 110,43 frank gelmi§tlr. Osmanlı 
Bankası hisseleri 449, Paris Elektrik 
Şirketi 1380, Süveyş Kanalı 23120, 
Royal Doyç 5100, Fransız rantı 64,15, ~ 
Yugoslavya rantı 223 frank kapanış ~ 
fiyatı gösterilmiştir. --Suriyeye Dün 300 

Küfe Kiraz Gönderildi 

Tiftik Üzerinde J;i~ı 
Satış Oluyor -

Y apağmın kalite itibarile en yükseği, Tlakyanm lm'll'cık ko. -
yunlanndan alınmaktadır. Yerll 1abrlkalammz bu hafta , 

içinde kilosu 68 - 65 kuruş arasında üç yüz elli balya kadar ya...u
pağı satın almışlardır. Bu fiyat fabrika tesllmldir. Anadolunun 
ve bilhassa Esklşehlrin mallan iberinde ancak iki yüz balyalık sa-
tış olmuştur. Bu mallarm kilosu 49 - 51 l.mrq arasında veril-
miştir. """"~'"° 
lzmir ;mallannm kilosu 55 - ,--

Dun 56 kuru.,tur. Fakat, bu hafta 
muamele olmamıştır. Keçi kıh 
üzerine hit;blr yerden hıtek 

yoktur. Bu kıllann kilosu 
45 - 47 kuruş arasındadır. 

• Memleketimlzin en mühim 

Buğdaylar 
patates mmtakuı olan Adapa... p e Sin para 
zarmm yeni patates mabsu. ı Kazanacağına 

Yüzde Yüz Emindi 
dare etmek ve on-
lann ruhlan Ü· Suriye tUcca.rlan piyasamıza baş.. 

vurarak taze kiraz istemişlerdir. tki 

1tl idrak edllmlıttr. Dtln pi- ı· ı s t 1 d 
yaumna turfanda patates e a 1 1 
gel.mit ve küçük boylar 6, i 

"Muhakkak 
Biz Galip 
Çıkacağız" 

· Demişti... Ordusunun mühim 
bir kısmı (Yemen) lilerden mü -
rekkep olan Emir Şeybana gönderdi 
ği mektup, daha samimi bir lisanla 
yazılmış ve o da şu teklifi ihtiva 
etmişti : 

(Biz de sizin gibi Emevf saltana 
tından nefret etmekteyiz. Buna 
binaendir ki; Emevt saltanatına 
isyan ettik. Yakında bu saltanatı 
bUsbUtUn devirmek için, (Ali Re
sul) den (İmam İbrahim) i hill
fet mevkline geçireceğiz. 
(İmam İbrahi~, Suriyelilerden 

nekadar müteneffir ise; Yemenli. 
lere karşı da o kadar muhiptir. 
Hatta bize, Yemenlilerle hoş geçi
nilmesini, onlar tarafından bir ta
arruza uğramadıkça bizim tarafı
mmlan da kendilerine taarruz edil 
memesini tavsiye eylemı.ttr ... Biz, 
bu tavsiyeye son derecede riayet 
edeceğiz. Onun ~in bizden emin o
labilirsiniz. 

(Düşmanlarınız olan (Nasrr bin 
Seyyar) ile (Kermant zadeler), 
bize ayn ayn müracaat ettiler. Si
zin ordunuza hUcum etmek için 
bizimle birleşmek istediler. Fakat. 
biz, bu teklifleri reddettik. Ve on 
tara, llzım gelen cevaplan verdik ... 
Gözlerinizi dört a,çm. Ve bir a.n 
evvel, dUşmanlarmlzı tepelem~k 
için hiç lbir fınatı kaçırmayın. Bız, 
şimdilik tamamile bitaraf kalaca
ğız. Fakat şayet siz. hücuma ge -
çer de müşkUI bir vaziyette kalır
santz; o zaman biz de. İmam lb
ralılmin emir ve tavsiyesi mucibin 
ce vazifemizi ifaya çal'ışaca.ğız.) 

Bu mektuplar gitmişti. Müs
lim bunlann husule getire

ceği tesird~n emindi. Yalnız, Müs
lim kadar cUretklr ve maceraperest 
bir ruha malik olmıyan <Halit)• bU
yUk bir endişe içinde idi. 

MUslim, Halidin bu endişestn!, 
ça~abuk sezmişti. 

_ Halit!.. Hislerini benden sak 

lama. Doğru söyle. Ordumuzun 
azlığından ve mücadeleye gf ri,ece
ğimiz kuvvetlerin çokluğundan kor 

kuyonıun, değil mi?-

Dem1'tl. 
Zeki Halit; MUslf mfn ne demek 

istediğini anladığı için ,u cevabı 
vermişti: 

- Vlkıa, vaziyetin görllnüşUne 
nazaran böyle bir korku taftsam 
da haklı olalbilirim. Llkin, bu işin 
b&fmda senin gibi bir kumandan 
bulundukça, emiyet ve itimadımı 
gUndengtlne kuvvetıendirmekte
yim. 

Halit, hiç şüphesiz ki; hem 
MUslimin gururunu okşR· 

mak, hem de MUsliml teşçi etmek 
!stemfştl... Nitekim, onun bu ce
vabı. MUslimin çok hoşuna gitmiş
ti. Artık, muvaffakıyetten başka 
hiçbirşey düşünmiyen bu genç baş 
kumandan : 

- Cok.. çok fyi dUşUnUyorswı, 

zerinde müessir o
labilmek kudret 

ıe kabiliyetine de malik olduğun
dan çok emindi. 

Düımanların Hakiki 
Vaziyetleri 

M üslimin gönderdiği mektup
lar, her Uç ordunun karar

gihmda da mühim tesirler husule 
getirmişti. 

Germanı zadeler, derhal Mtisli
me haber göndermişler: 

- Biz, sizinle ittifak edeceğiz. 

Hangi şart ile olursa olsun, sizin
le anlaşmıya hazınz. 

DemişlerdL 

(Müslim) ; bunlara kısaca cevap 
vermiş: 

- Şimdiki halde, resmen ittifaka 
lüzum yok. Fakat icap ederse, onu 
da yaparız. Biz, şimdilik bitaraf ka

lacağız. Siz, evvell Nlsır bin SeY.
yan ortadan kaldırın. 

Diye haber göndermigti. 
Emir Şiban tara.tından gelen' a

damlar da, ayni şekilde müracaat 
etmişlerdi. (Müslim) onlara da: 

(Arkası var) 

gilndenberi hale gelen kirazlardan ve büyükler on laırottan satıl- Dün şehrimize dokuz vagonu Zira • 
orta kalite nevilerden Uç yüz küfe ki- mıştır. at Bankasına ait olmak Uzere, yirmi 
raz dUn Suriyeye gönderilmiştir. Bu ~--,._,,.~Ll"'l~IV'""'-"'""'"~ Uç vagon buğday gelmiştir. Piyasaya 

1 
çıkarılan buğdaylar bu sene borsa· 

kirazlar toptan 5-10 kuruş arasm- IZM R mızın ilk ve mühim bir hadisesi ala-
da satılmI§tır. ra.k klmilen peşin para ile satılmıştır. 

Yunanistanın ithalini 
Menettiği Maddeler 
Yunan hUkfuneti bazı maddelerin 

Yunanistan& ithalini menetmiştir. 

Bunlar da balık yumurtası tW"§uau 
(Boutarque), Umondan başka her
türlU yaş meyvalar, hurmadan bq.ka 
hertUrlU ıturu meyva ve komprime. 
leri ,süpürge otu, soya tohumu, Tom

bak, ayçiçeği tohumu, çulga ve Mige 
tohumlan, susam patı, Kopra, Uzilm 

şırası, üzümden yapılan rakılar, sak
karin, ka.kao, mutfak tuzu, kesme tq 
ve tuğladan ibarettir. 

l'IALYADA SlJNI LASTiK 
FABRİKA.LARI 

Roma, 19 (A.A.) - Devletin ve 
hnsust mUeaseaelerln fşt.lra.klle pek 
yakında terkibi lA.atik imal edecek fab 
rikalar işletecek bir oirket vUcude ge
tirilecektir. 

f U ARI Bu satışlar, 3-4 gün evveline naza. 
ran ve cinslerine göre 5 - 10 para 

lzınir fuarına iştira.k edecek :fırma. noksan olarak muamele görmUştür. 
larm geniş ölçüde hazırlanmalarını te 
min için dün Ticaret Odasında mua
melat müdürU Galip Bahtiyarın reis. 
liğinde bir komisyon toplanmıştır. Zi-

1-2 çavdarlı polatlı buğdayları 7,12, 
An.karanın 1 - 2 çavdarlı beyaz mal 
lan 7, Bolvadin mallan 18 -19 çav
darlılar 60,3 - 6,04 ve diğer sıra be
yaz mallar 6,05 - 6,12, sert sıra buğ. 

ya Taner,Hallt Sezer ve Ali Vafinin iş daylar 6,05 -6,10 kuruştan satılnut
tirak ettiği komisyon, bazı kararlar tır. 

almqtır. 

Şeker Tortusunun 

ithali Menedildi 
Yeni alınan bir kararla ispirtonun 

ZAHiRE 
BORSASI 

iptidai maddesinden olan ve inhisara v- ____________ -
~-tA bi bulunan melb denilen eeker tor- 19 • 5 • 937 

tusunun hariçten ithali yuak edil- F 1 A T L ~ 
mi§tir. Bundan batka, yq ve kuru Kr. Pa. Kr. Pa. 

6,22~ 
6,20 
4,35 
4,221/' 

asma ve bağ çubu.kla.rile, yonca ve Buğday yumuşak 6,10 
ipek böceği tohumlan da memlekete Buğday sert 6,10 
ithal edilmiyecektir. Arpa çuvalll ' ,,10 

Çavdar 4,l 71h 
Mısır san 4.37 -,-

Borsa Dııında Altın Tiftik derili 110,- -,-
Yapak Anadol 35,- 57,-

Son on gUn içinde borsa dI§mda al. 
tın piyasası yükselmiştir. Türk altı.. 
nı diln, alış fiyatı 1059 ve satl§ fiyatı 
1062 kuruştan muamele görmüştür. 

ITALYA iLE 
LEHiSTAN 

Yapak Trakya 67,-
Peynir beyaz 25,-
Susam yağı 45,-
Bezir yağı 36,-

G~ U. ı-. 

26:22 
48,-
41,-

Buğday 508 Ton 
Arpa 12 Ton 
Mısır 14 Ton 
Fasulye 16 Ton 
Nohut 61 Ton 

Kansızlara Yemek Roma, 19 (A.A.) - BugUn İtalya 
ile Lehistan arasında birçok ekono • 
mik anlaşmalar imzalanmıştır. 

~ ~T~ 
Bulgur 53 Ton 

Kansızlığa karlı lliç çelik oldo
bı için, kansızlann )iyeceklerl ye
meklerde de mümkün olduğu kadar 
çelik bulunmalıdır. 

En 90k çelik etlerde bulunduğun 
dan (yttzde 87,7 miligram nlsbe
tinde) ötedenberl kansızlara kanh 
kanlı kWbastı yemeği tavsiye eder
ler. Kanlı kanlı da yenilmesine se
bep, çelik nlsbetinln kanda daha zl
Yade olmasıdır. Ban hayvanla.mı 
kanındaki çelik ytbde 68 mlllgram 
nlsbetlne kadar çıkar. Fakat et de
nhıee, sığır eti, koyun eti anlaşd· 
lD&lıdır. Yavnı hayvanlann etlerin 
deki çelik nlsbetl azdır .•• Yumorta
noı sansı da etten sonra iyi çellldl 
bir Yemektir. Balık eti daha sonra 
gellr. . 

BU#day ekmeğinde çelik az, yu

laf mwnda çok olduğundan zayıf 
ÇOcokJa.ra kan vermek için yulaf 
unundan bulamaç yedlrlllr. 

Selneter &rMmda en çok çellkll
ıl lsJ>Uaktır. Fakat hlndJba Ue ma
nıJda da batın sayılacak derece
dedir. Onlardan sonra sıra Ue ve 

çelik nlsbeti gittikçe ualarak: Ta
ze fasulye, havuç, patates, doma
tes. (laş mevslmlne kadar hatın
nızda kalırsa lihananm yetU yap
raklan da epeyce çellklldir). Koru 
sebzelerden kum fasulye, kuru be
ulye, Pirinçte pek az olduğundan 
piliv kansızlara faydab olmaL 

Y emiflerden gene ııra De: Şetta
U, elma, kiraz, çilek, badem, fındık, 
ve ceviz. 

Bu listeyi öğrendikten sonra kan 
sızlara yedirilecek yemeği bunlarm 
arasmdan gelişigüzel seçmek ye. 
tlşmez. Çünkü kansızlann çok defa 
mldelerl de bozuk olur. Bu yemek-

terden hsngislnl dah& iyi hazmet
tlğine dikkat etmelidir. Fakat kan 
BiZ olanın sade kendi sözüne bak
mak ta doğru olmaz. Kansız olanı 
-kendJ havuma bırakırsanız.. kan
llZlarm 90ğu kızlar oldufu için, es
kiden denlldJil gibi, ya davulcuya, 
ya zurnacıya Varmak istemese hl· 
le- hiç yemek istemez. Onun için 
biraz da zorlamak lbnn olur. Zorla 
JDak, yahut daha nAz1k tabirle, ls
rar etmek te bir l?Jtah l1icı sayılır .. 

Amerikalı hekimlerin tecrilbele
rlne göre, kansızlığa kartı en iyi, 
hem de iştahı artıracak yemek 
karaclğerdlr. Dulanm kara ciğeri 
en iyisidir. Gene dananın böbrek
leri ve yüreği blle etlerden ziyade 
çelik verir. 

Karaciğerin de en iyi tekU çlk 
yemektir. Dananm karaciğerini bı. 
~kazıyarak öztlııü çıkanrlar. 
Sonra bono reçelle kanıtovak iki 
dUJm ekmek arumda sandviç ya.. 
parlar, yahut et soyuna veya pa
tates püresine kanttınrıar. 

Ancak bono yemek pek te kolay 
bqey olmadığından, yüz gram da
na karaciğerini döverek hatlfçe 
plşlrdlkt.en sonra bir marul yapra
ğı üzerine koyarlar, tuz ve bibere
kerler, daha sonra bir dllinı çiy 
domates Ue kıyılmıı maydanoz, bir 
az da marul katarlar. 
• Bwıwı adına dı:. karaciğer kok • 

t.eyll derler. Bu adın bir lyllltl var 
ki karaciğeri bu eekllde yemek, 
ttirltl türlü acalp ispirtolardan ya.. 
prlımt kokteyl Jçkllerlnl içmekten 
daha güç deifldlr. Bununla bera
ber çiy karacllerl bu !jekllde bUe 
ylyemezsenlz, hiç olmazsa adından 
dolayı, öteki kokteyllerden de vaz. 
geçeniniz. 

BORSA 
19 MAYIS ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Sterlin 627,- 627,-
Dolar 122,- 126,-
Fransız Fr. 113,- 114,-
Liret 120,- 125.-
Belçika. frangı 80,- 84,-
Drahmi 18,- 22,-
lsviçre Fr. 570,- 575,-
Leva 20.- 23,-
Florin 63,- 66,-
Çekoslovak Kro 70,- 75,-
Şiling 21,- 23,-
Mark 25,- 28,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 24,-
Ley 12,- 14,-
Dinar 48,- 52,-
lsveç kuronu 30,- 32,-
Altın 1059,- 1060,-
Banknot 254,- 255,-

Ç EKLER 

Londra 
New-York 
Parla 
Mili.no 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya. 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Va.rşova 
Budape9te 
Bilkref 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

625,50 
0,7903 

17.68 
15,0168 

4,6914 
87,37 

3,46 
63,9488 

1,4375 
22.6618 

4,2062 
13,7090 
1.9664 
4,1662 
3,9810 

107,5940 
34,3725 

2,7486 
24,7125 

3,10 

623,-
0.7910 

17,7575 
15,0750 

4,7084 
87,72 

3,4730 
64,205 

1,4425 
22.7525 

4,2230 
13,7640 
1,9743 
4,1830 
3,9968 

108,025 
34,51 

2.7575 
24,615 

3,1132 

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

Peynir beyaz 28 Ton 
Tütik 17 Ton 
Kaşar 4 Ton 

OIŞ FIATLAR 
Buğday Liverpul 6,52 K. 
Buğday Şikago 6,14 K. 
Buğday Vinipek 6.29 K. 
Arpa Anvenı 4,96 K. 
Mısır Londra 3,65 K. 
Keten T. Londra 8,04 K. 
Fllıdık G. Hamburg 87.58 K. 
Fındık K. Ha.mburg 87,58 K. 

1 LiMAN HAREKETLER! 1 

Bugtln lhnunnn.a gelecek vapur-
lar: 

Saat: 12 Emınım Karadenlzden, 
8,SO Saadet Bandırmadan, 18,SO Bar. 
tm Mudanyad&D. 

Bogtln llmuımmlan gidecek ~ 
parlar: 

Saat: 12 Ege Karadenlze, 9,SO U· 
pır lmllre, 8,SO Bartm Mudanyaya, 
20 Saadet Bandırmaya, 10 İnönü Her 
stne. 

Tireboluda Öldürülen 
Domuzlar 

'nrebolu (TAN) - Bu havalinin 
en kıymetli mahsulU olan fındıklara 
bUyt1k zararlar veren domuzlarla ge
çen kıftanberl ısrarlı bir mücadele
ye girişilmiştir. Sık sık yapılan sUrek 
avlan neticesinde 970 domuz öldürül
mUştUr. 

Geçen sene ancak 170 domuz öldU
rUldUğU, Giresun vilayetinin dört ka
za.sile merkezinde 1350 domuz itlaf 
edildiği gözönüne getirilirse kazamı
zm bu sene göstermiş olduğu gayre -
tin iyi semereleri daha kati şekilde 
anl&§llır. - K. F. 



===ıo =======================================================~AN 20-5.937 ~ 

Kapalı zarf usulile Eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti 
Samsun Su lşleri 8 ci şube 

mühendisliğinden : 
1 - Çarşanba ovasının kurutulması ameliyatından olmak Uzere 'Abdal 

Irmağının islahı için projesine göre yaptırılacak ameliyat ve inşaatın ya
pılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur et -
mediğinden yeniden 26-4-937 tarihinden itibaren bir ay müddeUe ve ay
ni usul ile eksiltmeye çıkarılmJilbr. 

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

A - Ameliyat ve inşaat resimleri 
B - Keşif ve hülasal keşif cetvelleri 
C - Bayındırlık işleri Genel şartnames~ 
D - Hususi şartnamei fenni 
3 - lkinci Maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabilinde Samsun Su 

işleri 8 ci şube mühendisliğinden tedarik edilebilir. 
4 - Eksiltmeye girmek için Nafıa Vekaletinden bu gibi işleri yapabile 

ceğine dair 937 senesine aid ehliyet vesikasına malik olmaları lazımdır." 
5 - Eksiltme 27-5-937 tarihine müsadif perşembe gUnU saat 15 de 

Samsunda su işleri 8 ci şube mühendisliği binasında toplanacak eksiltme 
komisyonU" huzurunda yapılacaktır . 

Talipler ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 numaralı kanun 
hükümlerine göre usulüne tevfikan hazırlanmış ve mühürlenmiş olan 
zarflarını su işleri şube mühendisliğine makbuz mukabilinde vermiş bu
lunmalıdırlar. 

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

6 - Bu ameliyatın muvakkat teminatı 2431 lira 50 kuruştur. 
7 - lşi üzerine alan mUteahhit yUksek vekfı.cltçe ihalenin tasdik oldu

gu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihden itibaren 15 gUn içinde mu -
vakkat teminatını kat'i teminata iblağ ve ayni zamanda mUddeti içinde 
mukaveleyi noterllkden tescile mecburdur. (2588) 

!stanbul UçUncü icra memurluğun

dan: Mukaddema Boğaziçinde Kuru -
çeşmede tramvay caddesinde 116 No. 
'hı>.nodo nı.ukün ikon hcı.lon ilc..ıunQtg&.hı 

meçhıul bulunan Mari Volkmana: 
Temelin ve zimmetinize dairemizin 

86-3707 No. dosyasile alacağı olan ez
gayri masarif ve saire iki bin elli se
kiz liranın temini istifası zımnında uh 
dei tasarrufunuzda bulunan Boğazi-

Siz de bu kremden 

!aşmayınız 

çinde Kuruçeşmede Yalılar caddesin- Çilnkü~ 

de eski 79, yeni 2 No. kayden arsa ve Biltün cihanda elU senedir dalma \is. 
halen kömilr deposu olarak kullanılan j tün ve eşsiz kalıru~tır. 
gayri menkulün haciz ve paraya çcv- KREM BALSAMIN 
rilme muamelesine esas olmak üzere Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe 
erbabı vukuf marif etile mahallen ya- mahsulü olarak vtıcude getlrllnıiş 
pılan vaz'ıyet ve takdiri kıymet mu- yegane sıhhi kremlerdir. 

amelesi neticesinde mezkftr gayri men _ KREM BALSAM iN 
kulUn tamamına bin dört .. lira kı • Şohretlni söz ve §a.rl::tanlıkla değil, 

. . ~ yuz Y sıhhi evsafının Paris, Londra, Berlln, 
met takdir edılmı§ oldugu ve tapudan !'ev • York gUzellik enstitülerinden 
gelen tasarruf kaydına nazaran yani yüzlerce krem arasında btrlncillk rnU 
baliye olan üç bin lira Nesimmaç ve kfıfatını kazanmış olmaıkla tsbat et
Rober Bensale dahi Uç bin iki yUz sek mlştlr. 

sen beş lira elli altı kuruş borcunuz- KREM BALSAMIN 
dan dolayı aynca mezk~r gayri men· Gilndüz l!;in yağsız, gece için yajth 
kul kaydında işaret bulunduğu ve ·Ve halis acı badem kremleri. Tanm

bu husustaki müstenida.tm lstanbul mış ecm, ltriyat ve tuhafiye mağa· 
ikinci icra memurluğunun 34-310 ve zalarmda bulunur. 
yedinci icra memurluğu 34-5295 No. Deposu: tngiliz Ka.nzuk Eczanesi 

Beyoğlu - ls~nbul 
lanna mukayyet dosyalara vaki ol • 
makla. beraber tanzifiye, tenvlriye rU-
sumundan 21lira67 kunış ve vakıf i-, SATILIK 6AZ NO' 
carcsinden 16 lira ve bina vergisi bor ~eli. Efen~i. çayırında M~lre ma-ı 

hallınde kam Çınarlı Gazmo mo 
cundan ise sabıka ve hali olmak üze. bilyasUe beraber satılıktır. tstek-
re 515 lira 75 kuru§ borç tahakkuk lilerin B~kırköyUı_ıde keresteci 

. . _ . Bay Zıya'ya mUracaatlan. • 
ettirilmış oldugu ait olduğu dairesın-
den gelen aanlaştlmakla bu hususta 

bir diyeceğiniz varsa icra ve lflfts 
kanununun 103 ve 128 inci maddele-

rine tevfikan Uç gün zarfında daire· 
mize bildirmeniz bu baptaki vara.kala 
nn tarafınıza tebliği makamına kaim 
olmak Uzere ilanen tebliğ olu
nur. (32767) , 

Ankarada AKBA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

•· kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 

1stnnbul İkinci Iflls Memurluğun• 
dan: 21-9·936 tarihinde iflasına lstan 
bul !kinci Ticaret Mahkemesince ka
rar verilen 1ttihadi Muadin Türk Ano 
nim Şirketi hakkındaki tasfiyenin a
di surette yapılmasına karar veril -
miştir. 

1 - MUfllste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların ala
caklarım ve istihkaklarını ilandan 
bir ay içinde ikinci iflfı.s dairesine ge 
lerck kayd ettirmeleri ve delillerini 
senet ve defter hUlbaları ve saire 
asıl veya musaddak suretlerini tev
di eylemelerini. 

2 - HilA.fma hareket ceza! mesuli 
yeti müstelzim olmak üzere milflisin 
borçlulannm ayni mUddet içinde ken 
dilerini ve borçlarını blldirmelerl. 

3 - MUflisin mallarını her ne sr • 

1 
fatla olursa olsun ellerinde bulundu-

Yeni Çoculc Ansfklopedls ranların o mallar üzerindeki haklan 

\.ı•••••••••-" mahfuz kalmak şartiyle bunları ay -
nl mllddet icinde daire emrine tevdi 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
15 - 5 -1937 Vaziyeti 

AK T 1 F 
KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 21.043,4971Llra 29,599,361,58 
BANKNOT • • • • • • • • 15,354,704,-
UFAKLIK • • • • , ı • • 1,109,275,66 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirsı . . . . . • • .Lira 1,670,465,05 

Harİfteki Muhabirler: 

ALTIN: Safi kilogram 5,054,4HILira 7.109,522,04 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler . • • . • • • • · 8,432,29 
Diğer dövizler ve Borçlu klermg 
bakiyeleri , • • • • • • . 43,486,012,56 

Hazine Tahvilleri~ 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
karşılığı • • • • • . • • • . lira 158, 7 48,563,-

Kan un un 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tedlyat • • • 1 , • • • • 13,372,427,-

Senedat Cüzclanı: 
HAZİNE BONOLARI , , , -~Lira 2,000,000,-

TlCARI SENEDAT • • • • ., 24.826,784,95 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

A - (diyenin karşılığı Esham ve 
(TahvilA.t (itibari kıymetle) Lira 

B - Serbest esham ve tahvilat . 
37,622,990,471 
3,857,800,77 

(Deruhde edilen evrakı nak·ı 

·-----------· 
Avan•lar: 
Altın ve Döviz üzerine • • • 
TahvilA.t Uzerlne 

Hissedarlar • • 
Muhtelif • • • 

• • • • • 

• • • • • . . . . . 
ı·ehun 

64,447,10 
8,746,188,98 

Lira 

46.063,341,24 

ı.670,465,05 

50,603,966,8$ 

145,376,136,-

26,826, 784,95 

41,480, 791,24 

8,810,636.08 

4,500,000,-
11,990,213,83 

337,322,335,28 

PAS 1 F 

Sermaye • • • • 
ihtiyat Akçen • • 

Adt ve fevkalade 
Hususi 

• • • • 
• • • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 

2,105.172,40 
4,516,007,70 

Deruhde edilen evrakı nakdiye r 158,748,i563,
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vlki 
tedlya.t • • • • • • • • . 3,372,427,-

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi • • • • • • • • • 145,376,136,-

ilaveten tedavüle vazedilen . • • ira 19,000,000,-
Karşılığı tamamen altm olarakr 

Reeskont mukabili UA.veten ted. 
vazd. 12,000,000, 

Türk Lira61 Mevduatı: 
Döviz Taahhüt/atı: 

1,193,92 Altma tahvili kabil dövizler •. ·ıLira 
Diğer dövizler ve alacaklı klring 
bakiyeleri • .. • • , • • . 22,506,387,77 . 

.. Muhtelif • • • • • • • • 

Yekıin 1 
2 Mart 1933 tarihinden itibaLren 

Lira 

ı:s,ooo,OOo· .... 

6.621,180,lO 

176.376,138• ..... 

'.l4.841,6()9,si 

22 507 5S1 fi 

101,tı ':>,8:t b.sı 

337,322.~ 

Iskonto haddi % 5~ Albn üzerine avanı % 4Vz 

~----------------------~----~----------------------------------------------------------------------___.,,,--11' _____________________________________ , Ista.nbul !kinci Icra memurıui' 

ıstanbul GayrimübadiUer Komisyonundan: 
O. No. 

--
8419 
8302 

8524 
8584 

7606 

7649 
5551 

3834 

5070 

3399 

3407 

2747 
1453 

4115 

3875 

2045 

1943 

2232 

8337 

5317 

ScmU ve maha.lleai 

BUyUkdere 
Pendik Yayalar köyü 

Balat Karabaş 
Kadıköy 1brahimağa 

Kumkapı Çadırc! 

çelebi 

Tarabya 
Kadıköy ZühtUpaşa 

Çengelköy 

Heybeliada 

!Kurtuluş Yenişehir 

Tophane Ekmekçlbatı• 

Yeşllköy Umraniye 
Edirnekapı Hacı 
Muhiddin 
Kuzguncuk 

ÜskUdar SelD.mi Ali 

Edirnekapı Hacı 
Muhiddin 
Burga.zada 

Bostancı Çatalçeşme 

!Kuzguncuk 

Kuzguncuk 

Sokağı 

Lamlbrinos 
Bilyükdcrc Pavli 
mevkiinde 
Köprübaşı 

Sara yarkası 

Çifte gelinler 

Dereiçi 
Bağdat cad. 

flasanpaşn !!eddl 
yukarı sokağında 
E. Çimento 
Y. Bığrt ve 
KömUrcU çıkmazı 
E. Marki kalfa 
Y. Dev Silleyman 
E. Yeniçeşme 
Y. Cambaz 
Çekmece caddesi 
Yağhane 

E. Flacı Kaymak. 
Y. Hacı Menteş 
Babacan 

Kalos kalfa 

E. Yeni 
Y. Sarnıç ve yeni 

ali paşa 
caddesi 
E. Menteşbağı orta 

Eml&.k No: 

E. 9-11 

896/ 10 
E.13 Y. 31 
E. 49 MU. 

Y. 2 
E. veY. 

6-8 

E. 41-43 
E. ve Y. 2 

E. 8-8 MU. 
Y. 3ve13 

"€. 13-15.17 
ve 3 MU. 

E.12 

10 

13 
15 

E. 12 

E. 13-15-17 
Y. 1:5-17-19 
E. ve Y. 6 

E.8 

E. 15 Mil. 
Harita: 102 

Y. Menteşbağı ve BerekeUl 
E. Kumbaoğlu 

E. 3 
Y.7 

7 
Y.Hamam 

, 

Cinsi ve ~ssesi Hisseye göre 
muhammen K. 

453 metre arsa 
25, 722 metre tarlanın 
% his. 
Bahçeli ahşap hane 
1084 metre müfrez arsa 

Bahçeli klgir fınn ve ar • 
sanın 19/ 120 tam ve bir 
pul ve 4 humus pul hioesi· 
nin 16 sehim itibarile 9 
sehmi 
312 metre ana 
İçinde Uç kuyueu ve meyva 
ağaçları ve oda ve ahın bu· 
lunan bostanın 2839/ 12672 
his. 
Ahşap ha.ne ve arsa 

581,50 metre 4 kıta arsa 

72,50 metre arsa 

38,29 metre arsa 

13780 metre tarlanm ~ his. 
89,50 metre arsa 

433 metre arsanın l/z hisse.si 

!ki kıta arsa. 

46 metre arsa 

189.50 metre ara& 

181 metre arsa 

240 

2800 

650 
550 

1000 
320 

1500 
420 

580 

80 

80 

565 
450 

230 

330 

280 

200 

200 

Bahçeli ahşap hanenin 1/ 6 his 210 

Kagir hanenin 1h his. 350 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 31-5.937 tarihine tesadüf eden Pazartesi gününden itibaren pazar
lrkla !atışa. çıkarılmıştır. Talip olanlıırm Sair ve Perşembe gUnleri 11aat ondan on ikiye ve on dörtten on ye
diye kada.r ve bu iki günden maada diğer günlerde sabahları Hat ondan on ikiye kadar müracaatları. 

Satış münhasıran gayri.mübadil ıbonosiladır. 

dan: lpotek cihetinden paraya çevı+ 
lecek olan Beyoğlunda, Şlşll ınahB~ 
sinde Levent çiftliği ıJokağmd& e 

1, 1 mükerrer kapı No. lı bir ta~ 
dörtte bir payı lsmail Cenan! k8 

Havva. Senlharun ve Uç payı da cer' 
ni oğlu Kadri Cenanlnln malı ol-' 
tarla satılığa. çıkarılmıştır. l§bU t•I" 

lanın heyeti mecmuası ( 4343) ırıettf 
bl' murabbaı olup beher metre murab 

ına Uç yeminli erbabı vukuf taraf~ 
ııı• dan birer lira ki heyeti mecmııas 

( 4343) lira kıymet takdir edilnıi;tft• 
Satış 23, 6, 937 tarihine mUsadlf çıt" 
şamba gUnU saat 14 ten 16 ya ka0~ 
dairede yaprlacak ve verilecek bed iJ1I 
takdir olunan kıymetin yilzde 75 'JJ,111 

bulmadığı takdirde en çok artır' 
taahhüdü baki kalmak şartile ~ 
ma 15 gün daha temdit edilerek 9, C 
937 tarihine milsadif cuma gUnU 9ıı,a, 
14 ten 16 ya kadar temdiden JXl~ 
yedeye devam olunarak en çok 8 

• 

ranın Ustilnde bırakılacaktır . .A.rtırıı'• 
tif S 

peşin para iledir. Müzayedeye ~ "' 
1 t•'" edeceklerin işbu gayri menku e bfi 

dir olunan kıymetin % 7,5 u rıl9aıY 
tinde pey akçesi veya ulusal bir b 1,., 
kanın teminat mektubunu verıı1d~t 
mecburdurlar. ihale tarihine 1<9,el"' 
gayri menkulün nefsinden doğan \11ıı 
gi, tanzifiye ve tenviriye ve rUS~ıı1' 
belediye ile resmi telUillye bot~l< t' 
ait olup bedeli mUzayededen tef ~ 
dilecektlr. Yalnız tapu harçlaril~t>" 
eenelik vakıf taviz bedell mU!tt ıııJ' 
aittir. 2004 No. h icra ve lflA.ı l<:a1'' 
nunun 126 cı madesine tevfikan l• 
ları tapu sicillerile sabit olrnıYallıclf• 
potekli alacaklılarla diğer ala~ tı1' 
ların ve irtifak hakkı sahiplerin sffl 
haklarını ve husu!'!lle faiz ve nı~ııtı'' 
fa dair olan tddialıırını tı!n ta~a](f 
den itibaren yirmi gUn içinde e bil' 
müsbitelerlle birlikte dairemize ıı•• 
dirmeleri lazımdır. Akei takdirde _ıJt 

yaıl' 
\arı tapu sicillerile sabit olrnt ıııı.tlO 
satış bedelinin paylaşmasından Jtlegl .. ________________________________________ • kalırlar. Artırma şartnııl< U_. 

etmeleri ve etmezlerse makbul ma - ~ herkes tarafından gBrUlebilme ,ı.11 
zeretleri bulunmadıkça cezai mesu - O 1 1 O I ..- re l, 6, 937 tarihine rastııysnr O"' 
liyete uğrayacakları ve rüçhan hak- ev 1 em ryollırı ,. limınlarl ,,,.ımı u. idaresi Ointırı gUnU dairede aeılı bulunaca~~~1eritl 
larından mahrum kalacakları. ha fazla malftmat almak iıtıY ,tl' 

4 - 24-5-937 Pazartesi gUnU saat 1 Haziran 937 taıihinden itibareni en aşağı haftada bir defa olmak 936-3248 No. lı dosyasına mUr~~fit•' 
16 da alacaklıların ilk içtimaa gelme Uzere intişar halinde bulunan yerli veya ecnebi bir gazete veya mecmua - takdiri kıymet raporunun v~ur>)!f' 
lerl ve mUflis ile mUşterek borçlu O· ya; sahip, mel!l'ulü mildür, muharrir ve muhabir srfa.tile men11up olan, ka- sını tetkik etmeleri lazımdı~İ rtn ışlı1'I 
lanlar ve kefillerinin ve borcunu te - zanç getirir başka bir işle meşgul olmaya.n gazetecilere bu vasıflarda ol· deye iştirak edecek mUşten e tt ~ 
keffül eden sair kimselerin toplanma duklanna dair Türkiye CUmhuriyeU Ma.tbuat Umum MUdUrlilğünden gayri menkule ait bUtUn met<ırrıll otıJ' 
da bulunmağa hakları olduğu ilan o- vesika getirmek şartile iki aylık halk ticaret biletleri % 60 tenzilatla sa- renmlı, addolunacakları illn 
lunur. (32779) tılacaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara mUracaat edilmelidir. (2842) nur. (32764) 



~ D 20.5_937 

ııNız ~!~l~.~T.t~Mr;:~ 
\. ÇALISIR.. 
e~ llUSUSİ ŞARTLARIMIZ f.lAl(l(INDA 

GIŞ~LEIHMiZD~N MALUMAT ALiNi Z 

~· 

.................... 
lstanbul Harici Askeri 

Kıtaall ilanları .................... 
Pmarhisann 80000 ve 45000 ve Al-

1 

pullunun 77000 kilo ınğır etleri kapa- ! 
lı zarfla Vizede yapılacaktır. Pınarhi . 
!ar etlerinin tutarı 36250 lira Alpul- 1 
lunun et tutarı 20020 liradır. Pmarhi 
sar etinin ilk teminatı 2719 liradır. 
Alpullunun teminatı da 1502 liradır. 1 
Alaylara aid etlerin ihaleleri ayrı ay
n 21 Mayıs 1937 cuma gilnU saat 1 
14,15 de yapılacaktır. 

Şartnameleri arzu edenlere her 1 
gün Vize satmalma komisyonunda 

1 
gösterilmektedir. (690) (2546) 

• • • 
3 Kor birlikleri ihtiyacı için kapalı 1 

zarf ile 88 ton benzin alınacaktır. Mü 
nakasası 21 Mayıs 1937 cuma günü 
saat 16 da Çorluda Kor satınalma ko 
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi İstanbul ve Ankara le • ı 

...... ir-::-~ 'fli,_"t:i vazını amirlikleri satın alma komis - • , ...... ,
0 

:,\~~ ~ yonlannda ve Çorluda kor satınal. l 

~ l A N T ( r f)A N , / ', , 'N ı· ~ :u:::ı~:~~u~~~og:~l~~~~r.mtıü~:e: 
~l\J&ı\JL- J I=.. f!> K U V. · k~Y~ iştirak e~ecekler kanunun 2, ı 

............_ ICARAl(OY PALAS - ALALEMCI MAN 3 Uncu maddelenndeki belgelerle bir 
~ tikte mezk\ir gün ve saatte komisyo la na müracaatları. (688) (2544) 

~ Pseki Belediyesinden: * * * 
l2ıaı Plekj Beı • Kayseri garnizonundaki kıt'atm ek 
teıı 'ı., ediyesi tarafından 935 yılı içinde batlanıp 936 yılında lk • meklik ihtiyacı olan 145000 kilo un 
\'e lrıiıt dile~lan ~odern 60 beygir kuvvetinde mUceddet mazotla mil • kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
2'eıı ~Utezıa\ri nıotor ve mukabili dinamo ile mücehhez tam teşkilatlı tur. Unun tahmin bedeli 18850 lira -
tın llıiyeYi h . P ceryanlı elektrik tesisatı ve buna merbut ruhsatı dır. Şartnamesi kor satınalma komis 
~'tl itibaaı.ı bulunan bir taşlı un değirmeni Haziran 937 iptida - yoounda her gün ~örülebilir. Eksilt
ltı .\, t ~ belediye kanununun 19 uncu maddesi 4 üncü ben • mesi 21 mayıs 1937 cuma günü saat 
~'talık 0~ l'ası dahilinde şerait ve devletçe müttehaz kaidelere 16 da kor satmalma komisyonunda 
la Ye rnecu ~~k Uzere 40 seneye kadar imtiyaz verilmesi be • yapılacaktır. llk teminatı 1413 lira 

taliplerin s n_ın 29 - 4 - 937 içtimaında karar altına alınmış olmak • 70 kuruştur. isteklilerin belli gün ve 
Lapseki Belediye Riyasetine müracaatları ilan olunur. (2831) satte teminat mektupları ve makbuz 

B Ankara Nürnune Hastanesi 
aştab· ı· ... . d • ıp ıgın en: 
~~~~ 937 mali aeneai ihtiyacı olan aşağıda cins. miktar, tahmbıi 
be~ ı51;e 9ekUleriyle muvakkat teminatları yazılı 44 kalem erzak 
~ ltıUdd RYIS/ 1937 tarihinden 31/Mayıs/1937 tarihine kadar on 

4--;:_~ etle ekalltmeye konulmu,tur. 
~~ ~erl Ankarada Nümune hastanesi Baştaıbipllğinden ve Iatanbul 

~ 8iltıne : çthn~ Muavenet MUdllrlUğünde görülebilir. 
I)~ ~ - Hazıran • 1937 Çarşamba gUnU saat 10 da Ankara Nü-
~: ealıide te,ekkW eden husust komiByonda yapılacaktır. 
lıfuvalck 

~~nı.aın.ı at teıntnat olarak para ve para mahiyetindeki evrak komisyon
ı;:.,~~Ye ~Rcağın.dan bunları vermek istiyenler ihale gUnlinden evvel 
~ ... ~Uracaat ,.,ı .. ..rek teminatlarmı Maliye Vekaleti veznesine ya-

tlı.... . (121:5) (2730) 
~ edil 

l.ıra ll'tYat eQ 

............ ltr. 
AA~ Kilo 
~~ ---
?tı~ ~ 

'- 50oo :...~- 3SOoo 
'""IJQ 200() 

86oo - 4000 
..... '400o 

~ ..... 
27000 aao 

2&oo - lOOo 
2it ..... ıoooo G...., -..... 

G500 
2eo ..... 500 

~ ..... 20oo -..... 
ıooo 

aoo ..... 3()() 

270 ıooo 

Muvakkat Cinat 
Teminat 
Lira Kr. ------

---- Birinci nevi har 
500 - ekmek) 

54 - Francala) 
997 50 Koyun eti) J 
52 50 Kuzu eti.) 

270 - Sade yağ 
495 - sut 

344 25 Yoğurt 
24 - Kesme şeker. 

210 - Toz teker. 
185 65 Sabun 

5 - Birinci nevi un. 
19 50 Kuru f a.sulye. 

9 - Nuhut. 
2 70 Mercimek 

60 - Kuru kaysı. 

Eksiltmenin 
Şekli 

Kapalı 

usuliyle 

" .. 
., 

" 
" " 

zart 

.. 
,, 
,, 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

usuliyle 
Açık eksiltme 

,, ,, 
.. H 

" 
,, 

,, ., 
,, ,, 
,, H 

,. ,, 
,, " 

Iariyle komisvona müracaatları. 1 

(689) (2545) 

• * * 1 
• 1 - Beher çiftine biçilen ederi 425 
kuruş olan kırk bin çift erat kundu
rası kapalı zarfla eksiltıneye konul- 1 
muştur. ı 

2 - !halesi 4 Haziran 937 cuma 
günü saat 11 dedir. ı 

3 - llk teminatı 9750 liradır. 
4 - Şartnamesi 850 kuruşa M. M. 

V. satmalma komisyonundan alınır. 1 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler. 
le birlikte teklif mektuplarmı ihale 
saatinden en az bir saat evvel Anka
rada M. M. V. satmalma komisyonu
na vermeleri. (701) (2742) 

• • • 
Beh::n- ktlosuna biçilen edP.ri "'30 ku

ruş olan 20 bin kilo yün çorap ipliği 
kapalı zarfla eksiltıneye konulmu§
tur. !halesi 2 Haziran 937 çarşamba 
günü saat 15 tedir. nk teminat 3450 
liradır. Şartnamesi 230 kuruşa M. M. 
VelClleti satınalma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecekler kanunt 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 lincü maddelerinde yazılı belgelerle 
biriikte teklif mektuplannı ihale saa
tinden en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Veklleti satmalma komisyonu
na vermeleri. (698) (2706) 

• • • 

B i O C E L . . . Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal ed ?lmiş 

cild f çin yeni ve kıymetli 
bir cevher 

~8 gün zarfında yaıll kadınları 

daha genç gösterir. 
Cildinizin genç, terü taze ve pembe kalması için 

beıleyiniz. Artık buru9ukluklar kalmadı. 
onu 

25 yaşından son 
ra; cildiniz, kıy 
m e t U Blocellm 
kaybetmeğe b8§. 
lar. E'1er hemen 
beslenip ihya edil. 
mezse buruşup 80_ 

lar ve ihtiyarlar. 

50 yaşlarmda mil. 
yonlarca kadmlarm 
karakterleri genç 0 _ 

labilir. Fakat, ihti _ 
yarlamış gibi gö • 
rilndükleri cihetle 
erkP.klerin yUzUnde 
hiçbir itibarları yok 
tur. Son zamanlar • 
da büyük bir filim, 

Blocel bu yeni 
c ı 1 d unsurunda 
cildinizinkinin ay. 
nidir. Adeta beşe
rinbin limn• gay. 
ri müfarikidlr. Cil
dinlzl açlıktan öl • 
dürme3iniz. Onu 
Blocel De besle~i -
niz ve yaşlandığı -
na zamanlarda bi. 
le clldlnlztn dalma 
taze ve cazip gö -
rUnmealnl temin 
ediniz. 

BiOCEL . 
Tesirini gösterd1 

Tecrübe ediniz. 
Blocel'U zengin bir clJde 

malik olan elli yaşlannda 

bir kadın SO ve 80 yaşla • 
rmda bir kadm 24 yaşmda 
göriineblllr. Genç kızlar da 
hiç bir vakit göremlyecek. 
lerl şayanı ha~Tet bir tene 
malik olur. 

Viyana Tıp Fakültesinin prof esö. 
rü tarafından keşfedilen bu yeni 

dan evvel kullanınız. Beyaz ren
gindeki (yağsız) Tokalon kremini 

cild unsunır.da kemali itina Ue 
intihab edilmiJ genç hayvanlar • 
da gizlenmiş cild hüceyratı mer-

kezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 
renpndeld To«alon kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir
mek için matlup nisbet dairesin. 

sabahlan kullanınız. Terkibinde 
''Beyaz Oksijen" bulunduğundan 

birkaç gün zarfında biribirinden 
daha beyaz Uç !evin üzere cil

diiıiZI pyanı hayret bir surette 
beyazlatır. Siz de hemen bu iki 

kremi kullanmağa başlayınız. 

Memnuniyetbahş neticesinden son 
de mevcuttur. Geceleri yatınaz- derece memnun kalacaksınız. 

BIOCEL'li TOKALON KREMiNi KULLANI· 

NIZ VE HER SABAH DAHA GENÇ 

GÖRÜNÜNÜZ-

Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektup 
yazanların müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihakkın iıtifade ettim. Yüzüm

deki çirkin kabarcıklar zail oldu •••• ) 

Z. B. H. O. Fatsa 

(Tokalon kreminin benim cildimin neıcine çok uygun 
geldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildi.m eımer ol
duğu halde T okalon ıürdükten ıonra bevazlanmakta ve 
uf ak kabarcıklar tamam ile zail olmaktadır.) 

B. Şehir 1. B. M. Eşi.. Tü. Konya 

Mektuplann aadlan doıyalarımızda aakbdır. 
l8o ..... ıooo 20 25 Makarna 
8Go ..... Ô()() 11 25 Şehriye 

" 
,, 
•• 

Beher metresine biçilen ederi 330 
kuruş olan 70 bin tane kilim kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. !hale
si 3 Haziran 937 perşembe günü saat 
11 dedir. ttk teminat 12,800 liradır. 
Şartnamesi 1205 kuruşa M. M. Ve. ______ __:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kileti satınalma komisyonundan alı- ~----·---

~- 20oo 37 50 Pirinç unu 
300 7 - Nf.fasta ..... 

ıaoo ..... 20oo 15 50 Çamaşır sodası 

~- 25()() 67 50 Benzin 
30ooo 135 - Tuz. 

2? - 22000 

~- 330 - Pirinç 
ıooo 20 65 Kuru üzUm. 2ioo- 160()() 96 - Patates. ..... 

~-
4000 180 - Tavlik adet. 

23000 - 34 50 Yumurta adet. 

~-
80()() 

18 - Limon adet 
400 6 -Salça ..... 

~- 50oo 26 25 Kuru soğan 
2000 - 18 75 Semiz ot~ 

ıo 40()() 
22 50 lspanak aoo- 200 - 75 Havuç 6<>o ..... 30oo 22 50 Kabak a12 ..... 4000 9oo Go 2tsoo 
45 - Patlıcan. 
23 50Domates. ı0o ..... 6000 ... 

20o- ıooo 
67 50 Taze fasulye 

~2to:: ıooo 
7 50 Taze bakla. 

23 ...... 400() 
15 - Taze bamya. 

lieo ..... ~ 18 - Prasa. 

~ ..... 800 
9 40 Lahana. 

500 
42 - Zeytin yağr. 

::---..... - 800Ton. i 
41 25 Kuru bamya. 

'~ 
1740 - Kok kömUril. 

'teknıı .• 

" 
H " 
H " ,. .. 
" 

H .. " ,, ., 
.. " 
" " 
,. " 
" 

,, 

" 
,, 

,, ... 
" " 
" H 

,. ,, 

" •• 
" 

,, 

" 
., 

,, " 
" " ,. " 
H " 
" 

,, 

" 
., 

" " 
" 

,, 
Kapalı zarf 
usullyle 

nır. Eksiltmeye girecekler kanunt te- Öksürenlere : katran Ha kk 1 Ekrem 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Uncu maddelerinde yazılı belgeler- --------------------------------------
le birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel Anka. 
rada M. M. Vekaleti satınalma ko
misyonuna vermeleri. (699) (2708) 

"Providence" transatlantiğile ' 
Paris Seyahatleri 

1 ci seyahat 11 Haziran 
2 nci seyahat 4 Ağustos 

Dönüş: Nis - Monte Karlo - Ro
ma - Brindizi - Pire - tarikile va 
pılacaktır. 

-=~~!!!"'~ev~~~a~l-um .. u .. ! ,Ka'ıtarya' da FLORYA PALASl 
arasında deniz kenarı, cadde U- Qt 1 p • L k t 
zerinde on beş odalı, bahçeli, or- e - ansryon ve o an a 
manlı ve mobilyalı kagir bir Floryanın en 8ilzel yerinde - Tren istasyonuna 8 dakika meaa-
VlLLA SATILIKTIR Talip • f d 
lerin Galata Tun el caddesi 

48 
ede ir - Temiz odalar - Komple panıiyon: 200 - 250 kurut tur. • 

numarada Mih~an Gesar Oğul- B U Z L U İ Ç K L E R --- " 
lan Ticarethanesine milracat-

Ian. Telefon: 40308 •-• 

Fazla malfimat için: N A K Levazım Amirliği Satmal-
seyahat acentalığma müracaat. ma Komisyonu ilAnları 

'Galata, Rıhtım cad. 7. Tel. 43126 I .. ----------· 
Piyade ve Topçu alayları için 52 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Öme 
öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
ka.rjısında No. 133 Telefon:43585 

adet alay sancağı 20 Mayıs 937 Per -
şembe günü saat 15 de Tophanede 
satmalma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bede 
li beheri 95 liradır. nk teminatı 370 
lira 50 kuruştur. Şartname ve nümu 
nesi komisyonda görülebilir. İstekli 

.. •••••••••••• lerin belli saatte komisyona gelmeleri 
(2826) 

Kliıelerinizi TAN ÇINKOC RAFHANESl'ne 
idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Sefl 

KEMAL FERİDUN 

Yerlıiz • 
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Bu
z ÇIKARMA TERTIBA Ti 

SANiYEDE 

Yalnıı 

FR\GIDAIRE 
dolaplarında bu· 
lunan bu har!k'!· 
1 ad e sıstemının 
na 5 ı1 çalıştığını 
görmeğe gelınız 

Hayran 
kalacaksınız 1 

20-5.937 ~ 

Hakikfbir .. FRIGİOAIRE" e malik 

olduğunuz zaman, size 5 SENELiK 
RE S M 1 BiR TEMiNAT ŞEHADE TNAMESI 

verilir. Bu şehadetname, kabiliyeti ve 

selahiyeti memleketimiz piyasasında 

malum ve rubuarsılık te.crübe sahibi 

olan bir müessese tarafından imza 
edilmiştir. GENERAL MOTORS 'un 

mamulatı olan FRIGIOAIRE soğuk 

hava dolabı ile verilen teminat, 

bozulan aksamın tamirini değil, 

soğutmayı tevlit eden cihazın 

H E Y E T 1 U M U MİY E S 1 N 1 N . 
OEGIŞTIRILMESINI 
TEKEFFÜL EDER. 
Soğuk hava dolabı alır· 

ken, bunun gibi kıymetli 

bir teminat isteme ğ ~ 
u n u t m a y ı n ı z. 

• 

;sTANBUL 

ANKARA 

BÜTÜN SATIE ŞUBELERİNDE 
--~~~~~~~..--~~~..--..--~~~~~~..--~~~..--..--~..--~~..--~==---;--==----:-..--~~~~~..--~~~~--.-~~~____.-A 

HAKİKİ -VIM 
• 

DAHA EYi 
TEMİZLER 
ve ZARAR 

VERMEZ 
Ucuz sert temiz-
1 eyi ci maddeler 
kullanırsanız hem 
çok çalışırsınız 
hem de eşyanın 
satıhları derin çiz· 
gilerle çizilir. En 
emin usul HA
KlKl VlM'i kul
lanmakdır. Onun 
yumuşak ve hafif tesiri satıhları bozmaz ve 
çizmez. En büyük lekeleri bile VlM çabuk 
ve kolayhkla siler. Islak bir beze bir az kor· 
sanaz kafi gelir. 

ÇAT AL BIÇAK, AHŞAB AKSAM, PORSELEN EŞYA, 
BOY ALI YERLER, MADENi EŞYA ve CAM EŞYANIZ~ 

Temizlemek için dalma VİM kullanınız. 

Taklidlerden sakınınız. 

Devlet Demiryolları Avrupa Hattı 

9 cu işletme Müdürlüğünden: 
22 Mayıs 1937 tarihinden itibaren gerek Avrupa Sürat katarlarile Trak

Ya katarları ve gerek İstanbul - Küçükçekmece arası Banliyö katarları 
yeni vakti hareket cedveline göre işlemeğe b~ıyacaklardır. Bu katarla
rın kalkış ve vanş saatlerindeki değişiklikler hakkında istasyonlardaki 
afişlerde tafsilat vardır. 

.Banliyö katarlarının seyrU hareket saatlarını gösteren cep cUzdanlan 
~ • .,e.;~rde satılır. MUDURIYET: 

İstanbul Liman işletme idaresinden : 
1 - idaremizin Galata GUmrük binası yanındaki Mumhane antreposu 

ve ittisalindeki büro binası yıktırılacak ve ankazı da satılacaktır. 
2 - Teminatı (2000) lira olan bu işin pazarlığı 31-5-1937 pazartesı gü. 

•li Baat 10 da şefler encümeninde icra edilecektir. 
3 - Her türlü izahat ve şartname için Fen servisi şefliğine müracaat 

olunması. (2837) 

Sizi iz'aç ve elbiselerinizi tahrio eden 
T E R in izalesi için 

50-DO-RO-NO Pertev 
Kullanı'ı : PEK KOLAY 

Tesiri : KA T'i ve DEVAMLI 

w TURKiYE BiRiNCi 1tıı 

TERAZi FABRiKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Her cins T Q P AN E Terazileri 

n 
Af@~ 
OtJ~~ 
Markaya 
dikkat 

· Tartı ve Ölçü Aletleri 

}itlerinden sakı-

nmız. 

} 

İstanbul, Tahtakale caddesi No. 68 
Satış Depoları Marpuçcular caddesi No. 51, 

Kantarcılar cad. No. 46 


