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Dün lnhisarlcir Bütçesi Konuşulurken 
Masrafın ÇoklUgu Oıerirİde Duruldu 
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Sevgileri 
~~~~1 20 (A.A.) -Cumur 
~~den: gı Genel Sekreta-a. 

- lk 19 )fa'-·ıs g·u· •• il ld .... t ... u mu ., nun n yı onu-
, tararın:;asebetUe yurdun her -
~ latın .an gelen n \"lltandcış- -
~leline l~k \'e samimi his - t 
t le.rıne 1 e 8Por bayramı ~nlik· ~ 
~ llğın he~ira:k eden şuurlu gen~~ 
tcU.ıtıaıı leean1ı duygu'anna ler·i 
~ tlirk ın~laıı teıg,.. 'lardan Ata-
~ ~kku tehassis olmuşlar ,.e 
~ letllın'8~le.rı ile se\·gllerinln ı. i 
~ trıetrıtır tile Anadolu Ajansını 

etnıl§lerdir • • 
...........,:: ·~ 4' - 4' I ,,,- I I 

A. Dedik 8 1 

L"' Demekte 
~ eıırn 

~ il a htnet Emin YALMAN 
IJI eJ!ıleketimiz birdenbire 

li~Steltıalti~e devrine girdi. 
leı,t n aetırttiğimiz demir kö-
1 ' Yllrd '-tıtıd . uınuzun birçok nokta· 
clUı s~ 1te kOfuldu. Gece gün
f\ltılıtı ~IYorlar. Bunların çoğu 
l>illliıi unun malı değildir. He
'- ~irt n lll&lıdır. 
~~ ~"k . ~llcak ru himayeleri yardımi-
~al'I. h ' inki§af edecek bilyük 
la ~bını Ususı ellerde olsaydı bunun 
fi(}~ eel'a.ıs nıutıaka duyacaktık. Istih
'1 ecli~.ı alırken, bir vergi şeklinde 

ll'ıehC' ıı tnaliyet farkı yalnız husu 
ttıuh ""-aa te . 
lıı ~lif ı_ni Yardım ediyor, yoksa 
'- l'or ,.,,,. Şekıllerde yurda faydalı o
'tc ""U' d" ;ıtu. ·" U§lincesi içimize dert o-

o~ ıı sarıa:vıı 
tı. ası ı... n ınilll bankalann elinde 
... . '<41.tl 
1 l'ileşrn . arının yurdun bir kat sa-
tıııı,.,,. esı ve ze . 1 .. · . 
dır ~ası ngın eşmesı ıçın kul-

· llu~ ll:ı.Ukeınıne1 bir hal çaresi
~en h ellerdeki bUyUk sanayi yU
bı~U de: ~eınleketin çektiği türlü 
~l(?' erın bu sayed ·· ·· ·· 1 ~ . e onunu a -

~ı a~at bu . 
l' etitrıiı Vazıyette de başka endi-
ttı Oruı. •13 Var. Malımız Uzerine titri
~ u, tanı : ~akinelere iyi bakılıyor 

lel'i h erırn alınıy ., d" .. 
~ epirnız· . . or mu.,, uşun-

!'f erıa b kını Uzuyor. 
ı._l:tıe kh. a ak, ihmal etmek az ve-
"<th~ - 1aa.t ' hu "'Cllldarı etınek elbette kimsenin 
he 8~Urıiyeti g~çnıe~. Milli bankaların 
le llıtı ~okt e alakası hakkında şilp· 
ti Ça}~ını/r. En Yeni ve iyi usuller-
~orıar. a elbette tam kı;r.met ve-

Ôiifii11iil . '('but ece~ meseleler 
~Olta Ve ~Çtinıat bünyemizdeki hal 
'ti aıtlar \1 rtlardan doğan birtakım 
b•:~ Ve um ar .. Bunlara çare düşün-
u-ııı· urnı bi . ili 1 lllUnak r mesele halınde her 
~l~in b aşa mevzuu yapmak be-

l! ~isaı ~rcurnuzdur. 
e d Ye bugU .. ela Urabrn. F n ıkı nokta üzerin-

~ Çok an..· abrikalanmız ilk adım-
eııdu "":mı D- 1 ' lota ~llden -ue e kullanıyorlar. 

bu ~t a.ı \1 az verim alıyorlar. 
lb. sı.ıreue e usta ameıe Jrull~k 
~k, bir ta maliyet masrafını ~~
.. _ gibi raftan da usta amele 
~lttır. Ya§anııya kafi gündelik 

. ' CA k . 
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Dünkü münakaıalar esnasında hatiplere cevaplar veren lnhiaarlar 
Vekili Bay Ali Rana 

Varidat 45 
Masraf 7,5 

Milyon 
Milyon 

TÜTÜNÜN HALKA 
UCUZ VERiLMESi 

DAHA 
iSTENDi 

Ankara, 20 (Tan muhabirinden) - Millet Meclui, 1931 ma
li yılı bütçe.inin müzakeresine bugün (dün) lnhuarlar bütçe
.ile bQflaJı. Fakat bu illı konu,ma hararetli miinal«ıfalar i,in· 
Je geçti. Söz alan mebu•lar, inhisarların yeni yıl bütçuini İn· 
ce eleyip sık dokudular, Vekil Ali Rana Tarhana sual yafma· 
ru yağdırdılar. 

Bu Kadar Masraf Niçin? 
inhisarlar biltçesi üzerinde söz alan hatipler bilhassa Uç mesele tize· 

rinde durdular: 1 - Varidata nisbetle maaraf çok fazladır. 2 - inhisar 
haricinde yapılan içkiler çok berbat olduğu gibi sıhhi bir ihtiyaç olan ko· 
lonya da çok pahalıdır. 3 - Halka ucuz tütün vermek lazımdır. Tebarüz 
ettirmek lazımdır ki, •bu üç maddeden bilhassa inhisarlar bütçesinin mas
raf fazlalığı baylı münakaşalara yol açmıştır. 

Yüzde 17 • 18 Masraf 
Bütçenin masraf fa~lmm fazlalığı iddia.sile söz söyliyen hatiplerin ba· 

~unda B. Berç Tilrker il~ B. ~met Ihsan Tokgöz geliyor. B. Türker, in
hisarlar masrafının ~nd.ata nısbetıe yüzde 17 buçuk raddesinde olduğu· 
nu, bunun ise fazla bır nıs~e~ olarak kabulünün zaruri bulunduğunu söy 
ledi. B. Ahmet Uısan ~a but~n dünyada inhisarlar masrafının yüzde on 
beşi geçmediği halde bızdc yuzde 18 e çıkmasının doğru olmadığını te· 
barüz ettirdi. 

Bütçenin Anahatları 

ı lngı tere e 
Büyük Deniz 
Geçit Resmi 

Kocatepe Muhribi 

l Dünkü Merasimde Çok 
! Takdir Edildi 

Londra, 20 (Tan) - Bugün (dün) 
PortsmouUı açıklannda, Kralın huzu 
nında 300 harp gemisinin iştirakile 
yapılan büyük deniz geçit resmi çok 
muazzam oldu. Yalnız 160 kadar !n
giliz harp gemisinin iştirak ettiği bu 
resmigeçidi muazzam donanmanın 

kusursuz bir mükemmeliyetle başar
dığı söylmebilir . 

Geçit resminde Kralın yatını ta
kip eden matıbuat vapurunda bulunan 
Röyter Ajansı muhabiri ecnebi harp 
gemilerinin intizamını ehemmiyetle 
kaydetmekte ve bilhassa Estonya de
nizaltı gemisi Kalev, Polonya destro
yeri Buna., Tilrk destroyeri Kocate
pe, Romen destroyeri Rebinam, Hol
landa kruvazörü Cava ve İsveç zırh
ımı Proytni biUtuaa methUaena ede
rek diyor ki: 

EDiRNE HATTINDA 

Yunanl~larla 
Anlasmak 

1 

Üzereyiz 
Türkiye ile Yunanistan arasm 

da. iki senedenberi muallakta kal 
mıt bir mesele vardı: Edirne ye 
giderken Türk toprağından Yu
nan toprağına geçen, sonra yine 
Tür.k toprağına dönen demiryolu 
üzerinde inzibata taalluk eden 
iti erdi. 

Lausanne muahedesi mucibince, 
bu i§e Milletler Cemiyeti nezaret e

Y cni yıl inhisarlar ~ütçesinin anahatlarina gelince; bu bütçenin vari - decektL Cemiyetin bu maksat için bir 
dat kısmı 45,546,000 lıra olarak tespit edilmiştir. Bu rakamın 40 920 000 komiseri, iki kontrolörii, bunların 
lirası doğrudan doğ~y~ satış k.~"~.ır. Mütebaki kısmını da bu g~lire 'ek· bunların bürolan, otomobilleri vardı. 
lenmesi lazımgelcn_. tutu~ ve n:uskurat müdafaa vergisinden hası:i olan Iki hükumet bu yüzden senede 10 bin 
3,516,000 lira ve butçe~ın fabrıka v~ atölyeler tahsisatından tediye edil· Ingiliz lirası, yani 62 bin lira kadar 
mekte olan 1,100,000 lıra ve ~u~telif gelir olarak hesap olunan 90,000 (Arkası Sa. 10 SU. 4 de) 

lira t~kil e~yo~ Hilkfımcl la~haı~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ile geçen yıl tahsisatından. 228,660 j 
lira fıı.zlasile 7,649,690 Ura ıstemekte 
dir. Bu fazlalık iş kanununun idare 
ye tahmil ettiği vazifeleri yerine ge 
tirmek, mütehassıs yetiştirmek için 
ecnebi memleketlere talebe gönder 
mek gibi 1937 yılı hizmetlerinin icap 
eylediği bazı lüzumlu masraflardan 
ibarettir. 

( Tan okuyucuları Millet 
Meclisinde dün geçen hara
retli münakQfaların bütün 
talsilatını aynca 1 O uncu 
saylamzchı tam olarak oku· 
yabilirler.) 

Uzak Şarkla 
Çarpışmalar 

Pekin, 20 (A.A.) - Çin gazeteleri 
Suiyuan kuvvetleri ile Mogol Mançu 
kuv;vetlerf arasında müteaddit çar
pışmalar vukua gelmiş olduğunu bil
dir.n:ıektedir. ~etelere göre. Mogol-

~iihim ask hazırlıklar yapıyor-
1lliJIIJİ..r Mo ol htikfmıctinin mer-

ezi ~ ~pscr §ehrinde askeri bir 
. ~anmıştır. 

r ..... """~"""'"""',,.,...,. ""-"' "'"""'""'""' """'~ "" ........ ~ 
i Çiftçinin Borcu ~ 
i On Beş Senelik i 
~ . . -
~Taksitlerle Odenecek ~ 
~ Ankara, 20 (Tan muhablrinden) - Hükumet, Türk köylüsünü -
~ bor~ sıkıntısından kurtarmak için Millet Meclisine bir kanun la~,- ; 
'hası vermiş bulunuyor. Bu liyıha, kuraklık nya diğer afetler yü. ; 
-_ zünden mahsulünü zamanında alamıyan, yahut umduğundan az a- ~ 

lan ve dü!)kün fiyatla satnuya mecbur olan köylilniin hükumete o- ; 
lan borçlannı tecil \'e faizlerini de affetmektedir. Uuna göre çift~i- ; 
terimiz hükumete olan borçlarını taksitle ödeyeceklerdir. ; 

SS7 - 841 yıllannda çift~iye, ziraati kunetlendirınek maksaclile, -
para, tohumluk, çift alet ve hap·anları verilmi~, bu sureUe çiftçi ~
hükümete bor~lanınıştı. 

Bütçe encümeni, bu borçlan ~iftçinin kotayca ödemesi i!;ln layı· 
~ hadakl beş St'nelik taksit müddetini on seneye, ziraat encümf"ni ise ~ 
~ 15 seneye çıkarmı~tır. Eğer bu müddet esnasında yine kuraklık \'e ; 

i diğer afetler ba.5gösterlrse mühlet hükumetin kararile yeniden u- -
zablacaktır. Dk taksit blrlnciteşrlnde ba.,layacaktır. -

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

--- --

lf Madrit itham Ediyor 1 

Milletler Cemiyetinin iki gün sonra yapılacak olan konsey top
lantısında l•panya meselesi ön planda hararetli münakafalara 
yol açacak gibi görünüyor. Madrid murahhası konseyde, ltalya
nın asilere yardım ettiğini isbat için bir yığın vesika arzedecek
tir. Şu re&imde ltalyan ve Alman mamulatı olarak ô.Bilerin kul
landığı iddia edilen mayinler görülüyor. 

2004 DELi ARASINDA BiR FACiA 

Güzel Elıa'nın 
Mecnun Katili 

asd Oldü?. 
Kaldırımcı 

Üstüne 

Katil Hüseyin, Osman Ratibin 

Tamam Yedi Kurşun Boşalt+. 

Hatıranızı yoklayınız: On sene kadar önce Şithane yokutunda 
bir cinayet olmuf, Rati.~. Patazade Osman Ratip adında sefih bir 
erkek, çıldırasıya sevdıgı,. fakat yüz bulmadığı Elza Niyego İs• 
minde' güzel, ,·rin b!r Musevi. kızını öldürmüştü. Osman Ratip 
ağır ceza mahkemesınde bu cınayetin hesabını verirken deli ol • 
duğu anlatıldı ve bu sebeple kendisinde ceza ehliyeti ~örüleme
diği için akıl hastanesine gönderilmesine karar verildi. 

şt~ b~ Ösman Ratıp, on yil ev• 
velkı cınayetin meczup ve mec -
n~n s~çlusu, evvelki gün Bakn
k.oy. b~marhanesinde, yine kendi
sı gıbı mecnun bir adam tarafın· 
dan tabanca ile öldürüldü 

Facianın bundan sonraki tafsilatı
nı , "TAN" adına tahkikat yapan mu
harririmizin kaleminden dinliyelim: 

Kaldırımcının kanlı mazin 
Osman Ratibi öldüren adam, kaldı

rnncı Arnavut Hüseyin adında bir 
delidir. Hüseyin yedi senedenberi 
Bakırköy hastanesinin Paranovabya 

hasta.lan arasında bulunmaktadır. Bu 
adam yedi sene evvel BüyUkadada 

yanından geçen bir Rumun i-umca ko 
nuşmasmı kendisine küfür telakki et
miş ve hemen tabancasını çekerek a
damcağızı yere sermiştir. Bundan son 
yin çok iyi bir kaldırımcı olduğu için 

l!.vvelki gün kendi gibi bir mec· 
nun tarafından öldürülen 

yedi senedenberi hastanenin btittin 
kaldırımlannı yapmış ve idarenin 
muhabbetini kazanmıştır. Her vakit 
serbest olarak müessesenin bahçesin
de çalışırmış. Evvelki gUn de gene 

Osman Ratip 

SURiYE DE 
ARAP BIRLIGi 

NOMAYISI 
Paris, 20 (A.A.) - Affi umumi ü

zerine, 200 Suriyeli Şam'a dönmüş 
ve 30 bin kişilik bir tczahlircU kütle
si, Panarabizm fikri müdafilerini ha
raretle karşılamıştır. Sürgünden av
det edenler, belediye dairesinde Baş
vekil ile meclis reisi ve diğer hüku
met ricali tarafından büyük merasim 
le kabul edilmiştir. 

1 
kaldınm yapıyormuş. Elza faciasının 
meczup kahramanı Osman Ratip te 
ziyaretçilerini uğurlamak için ora -
dan geçiyormuş. Hüseyin, hemen ta-

(Arkası Sa. 10 SU. 5 te) 

Ressam RAMiZ 
Bugün çıkan (KarikatUr) mecmu

asında emsalsiz resimlerilc sizleri sa
atlerce kahkahalara garkedecekUr. 
Türkiyenin biricik ve en mükemmel 
mizah mecmuası (KarikatUr)ü mu
hakkak okuyunuz. 
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Türk • Arap Kardeşlik 
Cemiyeti Mühim Bir 

Kitap Neşretti 
Türk - Arap dostluğunu takviye etmek gayesiyle Kahire'de 

bir Türk-Arap Muhadenet Cemiyeti kurulmuttur. Bu cemiyetin 
ne9rettiği bir kitapta, Türklerin Araplara ka111 beılediği ıami
mi ve kardetçe duygular izah edilmektedir. Türk - Arap Mu
hadenet Cemiyeti, Suriye'nin bazı ıiyaset adamlarını, Araptan 
Türkler aleyhine tetvikle, Lübnan'ın siyaset adamlarını ve gizli 
Taşnak cem:yetlerini de Türk - Arap münasebetlerini bozmak
la itham etmekte ve Türkiyenfm Araplara kartı vaziyetini fU 9e
kilde anlatmakta.dır: 

T yaseti cihan sulhünün istihdaf • skendenın limanında Türkiye 
ürkiye devletinin harici si- 1 ticareti için yer ayrılması 1s-

cıttiği eserlerle sabittir. Tür.kler, ken- kenderun limanının derhal Türkiye 
dilerinden ayrılan milletlerin mukad. CUmhuriyeti tarafından bütün teçhL 
deratmı kendilerine bıraktıklarını Lo zatı haiz bir liman haline konmasını 
zanda, Cenevrede firsat düştükçe her icap ettirecektir. HatU., TUrkiyede bu 
yerde ilan etmişlerdir. Hiçbir vakit yolda hazırlı.klar bile başlamıştır. 1e
mandayı tanımamışlardır. Türkiye kenperun, ikmal edilen ve edilmekte 
hü.ktimetinin, hudutları haricinde hiç olan Şarki Türkiye şimendifer şebe. 

kimsenin toprağında gözü yoktur. kesinin mllntehası olacaktır. İsken
Türkiye bütün komşuları ile sulh ve derun limanı Şarki ve Cenubi Türki. 
musalemet dairesinde yaşamakta, yenin, Irakm, Vasati ve Garbi 1ranın 
hattttı. birçoklariyle müttefik bulun- hatta Afganm ve Cezirenin tabii bir 
maktadır. Türkler her davalarını sul- limanı olacak, halk bundan çok istifa 
hen halletmetkedirler. Tilrklerin bil. de edecektir. 

yük devletler arasındaki nüfuz ve İskenderun limanında TUrkiyeye 
kudreti ve beynelmilel meselelerdeki 
sulhperverane teşebbüsleri her yerde bir yer ayrılmamış olsaydı,bu teşkUAt 

ve hinterlanttan mahrum bulunacak, 
takdirle .kar§ılanmaktadır. Uzak, ya. 

yalnız civarmm ve Halebin limanı o. 
km. bilyük, kilçilk her devlet, her mil 1 k kal kt Halb k" H ı b gü 
l ·· d tl - h . t k ara aca r. u ı a ep u n 
et Tur os uguna e emmıye ve ıy b"l ki k t" ti · k b tmi .. . . ı e es revna ıcare nı ay e §· 
met vermekte ve Turkıyenın kuvve - ı bul 
tine, dostluğuna güvenmektedir. Tür· unuyor. 
kiye de bu dostluğunu ve dostluktan Suriyenin en büyük bir şehri ve 
mütevellit vefakarlığını ve fedakarh- bilyük ticaret ve sanayi merkezi olan 
ğmı dostlarından, hususiyle .komşula. Halebin eski vaziyeti, 1skenderunun 
rından esirgememektedir. Karşılıklı bu suretle müstakil Ha.tayda olması 
hisler, Tilrkiye - İran, Türkiye - 1- ve limandan Tilrkiyeye yer ayrılmasr 
rak kardeşliğini doğurmuştur. Irak sayesinde iade edilmiş olacaktır. Ha. 
istik18.lini ve istiklalden sonra.ki mu. tayın iç istiklali ve İskenderun lima
vaffakıyetini bu dostlukla teyit et- nmm Türkiye tarafından teçhizatlı 

miştir. Irnk da bir Arap devletidir. bir liman haline konması, tskenderu. 

M ısırın istikldlinl en evvel Türk
ler istemişler ve onlar alkışla

mrşlardır. Bu defa da Mısırın Millet
ler Cemiyetine kabulUnU Tilrlder tek
lif etmişler ve kapitUl~syonlarm il -
gasmı da Türkler müdafaa etmJşler
nu. x aKlnaa ı urKlerıe Misırtaaı· ara.-
sın da ticari ve iktısadi münasebetler 
artaca:k ve bunda~ ~i taraf milletleri 
çok istifade edecektir. Mısır da bir 
:Arap devletidir. 

Suudi devleti ile Türkiye hilk\lme. 
tinin münasebetleri dostluktan ileri 
bir halde, Meta kardeşlik derecesin
dedir. Coğrafi vaziyetin bu iki mem-

leketi biribirinden çok uzaklaştırmış 
bulunmasına rağmen aralarındaki mil 
nasebet, dostluk ve anlaşma Adeta 
hemhudut devletler münasebetlerine 
benzemektedir, ve bu münasebetlerin 
inkişafını her iki taraf ta temenni 
etmektedir. Hicaz Suudi devleti de bir 
:Arap devletidir. 

Arapların istiklfil ve istikbalini bu 
kadar candan arzu eden ve Arap ik. 
bal ve istikl9.lini kendi ikbal ve istik
lali ile hemahenk gören TUrkiyenin, 
Suriye istiklaline hasım olduğunu dü.. 
şUnmek yanlış bir harekettir. Türk
lerde böyle bir his ve temayül yoktur. 
Ve hiçbir yerde böyle bir hissin ınad. 
di veya manevi izine tesadilf oluna
maz. Bu muhayyel husumet ancak 
bazı aşkın Suriyeli politikacıların ma.. 
lCU hayallerinden doğmuş bir muga
latadan başka birşcy değildir. 

S uriye, Lübnanm ayrılmasiyle 
parçalandıktan ve Hatay iç iş 

lerinde ayrıldıktan sonra da birçok 
unsurlar ve mezheplerden mUteşek.ldl 
bir camiadır. Şimalde Kürtler, Erme
niler ve hattA son defa Habur kenar. 
larmda yerleştirilen Nasturiler, Arap 
unsuruna adetçe faik bir vaziyettedir 
ler. Bu münevver ve çalışkan kitleyi 
Zur livasının nim meskfuı aşiretleriy
le Şammır ve Anze hayınenişleriyle 

idare .kolay değildir. 

Hatay hudutlarından Cizreye ka.. 
dar şerit gibi uzanan ve 800 kilomet
relik şimendifer hattı Tilrkiyenin ta. 
sarrufu altındadır. Bu yolun cenu
bunda pek çok TUr.k, Türkmen ve 
Kilrt köyleri vardır. Hududun cenup 
kısmında asayişin muhafazası mes. 
uliyetini Türkiye taahhüt ve tekeffül 
etmiştir. 

Türkiye, her itibarla Suriyenin en 
yakın. en alakalı ve en kuvvetli kom 
şusudur. Suriyeyi sulıyan, Halebe can 
ve hayat veren Firat, ve Habur su. 
lan hep Tilrkiyeden çıkar. lskende
run limanında Türkiyenin hakkı ta. 
nmmıştır. 

nu Yakın Şarkta rakipsiz bir iskele 
ve Halebi de rakipsiz bir ticaret mer
kezi yapacaktır. 

Eskldenberi en yüksek tlcart fikir. 
leri bUtün Şar.kta malfım olan Halep
lilerin, sa.mimi ruhlarında bu sevinç, 
her tcbdl\lc rh.ğmon1 belli olmakta.dır. 

Suriyenin Avrupa lle en yakın ve en 
seri mUnas<;bet: 'Vt! muvaMlasınr te • 
min eden kara yollan ve demiryol -
lan Türklyeden geçer. 

Bütün bu coğrafi, iktısadt ve tL 
cari amiller Suriyenin menfa

atini Tilrkiye menfaatine bağlamak. 

tadır. lki taraf halkının ekeeriyetinin 
dini hisleri ve asırlarca beraber ya. 
şamanın verdiği ahlak ve his birliği 
bir demiryolu hattından ibaret olan 
siyasi bir hududun ayıramıyacağı ka 
dar kuvvetlidir. Bu hakikatler ve za.. 
ruretler, Türk husumet ve aleyhtarlı-
ğmı kendilerine mesnet yapan bu -
günkü Suriye zimamdarlannm zaten 
bildikleri fakat yanlış bir siyasanın 
zebunu olarak görmemezlikten ve bil
memezlikten geldikleri doğru yolu er. 
geç kendilerine kabul ettirecektir. 
Bugün Halepte Hama, Humus'ta hu. 
susiyle Şaında ve Beynıtta böyle 
düşünen Arap münevverleri pek çok· 
tur. Fa.kat Taşnak komitecilerinin te. 
siri altında kalan birtakım eşraf, Fi
listlnden çekindikleri için kan ağla
dıkları halde hakikati söylemekten 
içtinap ediyorlar. Bıçak kemiğe daya. 
nınca Suriyelilerin hiç birşeyden çe. 
kinıniyerek hakikati olduğu gibi söy
liyeceklerine ve memleketlerinin men 
f aati uğrunda hayatlarını feda ede
ceklerine tarihte binlerce misal var
dır. Asıl Halep zaferleri tarihte ,u 
veya bu kumandanın adına izafe olu. 
nur. Halbuki o zaferlerin hakiki kah
ramanları Suriyelilerdir. Bugün mev
hum Türk dUşmanlığma karşı bile • 
nen bıçaklar yarın hakiki Arap düş. 

manlarma çevrilecektir. Yalnız bu 
kılıçlar, ilk hamlelerinde .karşılarında 
havale edilecek ne bir göğüs ne bir 
kafa bulacaklardır. ÇUnkU, onlar ka
çacak yerlerini kendi elleriyle Suriye. 
den ayırdılan Lübnan dağlarında şim 
diden ayırml§lardır. Yabancı millet· 
lerin keşişleri manastırlarında. onları 
bekliyorlar . ., 

Mevlit 
İstanbul MUftUlUğUnden: 
23 Mayıs pazar günü RebiUlevve

lin on ikisine tesadüf ettiği için önü
müzdeki cumartesi akşamı (pazar ge. 
cesi) Peygamberimizin doğduğu ge
cedir. 

1 Tatil günlerincle çocuk;:·-:~:;;:~;: .. ı Yeni • 
Kararnamesı 

1 
btJfıboş cloltıfmaktan kurtarmak için yer 
yer çocuk bahçeleri açıyoruz. Fakat, bu 

İ tedbir, "mektep çağındaki çocukların bi- B • • 1 d a...ı d • ı • 
le clerı .günlerin~e bo~ .vakitl~rini . fay- unun er e "eşre 1 ıyor 
dalı fekilde geçırmelerını temıne elver· ı / ~ 
miyar. Mekteplerin henüz ...... - ................... : . 

. ------~------------------------~~ 
kapanmadığı fU günlerde 
bir çöp ıanclığının ba,ında 

kendilerine eğlence anyan 
çocuklar, bu kilayetıizliğe 
en açık miıal teıkil etmez 
mi? 

1 

' --····· .. ········· ----·--·----··---·· 
Nüfus 

Kesafeti 
Bütün Şehre 
Yayılmalı 

Şehircilik mütehassıe Prost, şehir
de nüfusun toplu bulunduğu semtler
ve nüfus vaziyetini tetkik etmekte· 
dir. Evvelce plansız olarak genişliyen 
lstanbulda, kalabalık nüfusun Tak • 
sim ile Beyazrt arasındaki mmtakada 
sıkışıp .kaldığı görülmüştür. 

Prost, sıkışmanın sebeplerini araş· 
tırmrş, tek sebep olarak nakil vası· 
talarınm yalnız tramvaya inhisar et
tiğini bulmuştur. Halkın şehirde <;a
lışan büyük çokluğunun çobuk gidip 
gelmek endişesile Taksim.le Beyazıt 
arasındaki sahaya yerleşmek mecbu· 
riyetinde oldukları anlaşılmıştır. 

Prost, tramvayla yaptığı bir tet • 
kikte, Şişli • Topkapı, Maçka _ Edir· 
nekapı gibi ayn mmtakalann ancak 
bir buçuk saatte ve 17,5 kuruşa gidil· 
diği neticesine varmıştır. 

Prosta göre, bu doğru değildir. Bu
nun için mütehassıs, nüfus kesafoti
nin şehre yayılmasını zaruri bulmuş
tur. Bu yayılma için neler yapılacRğı 
hakkında bir rapor hazırlamıya baş
lamıştır. 

Mühendiı Piju'nun karan 
bekleniyor . 

Mühendis Piju, dün sabah belediy*' 
fen ve köprüler müdürü Hüsnü ve Ga 
liple görüşmüş, Unkapanına gider.?k 
tetkikler yapmıştır. Piju, dönüşte va
li ve belediye reisi Muhiddin Üstün. 
dağı da ziyaret etmiş ve köprü me
selesi hakkındaki fikirlerini anlat -
mıştır. 

Piju, belediye ile kendi fikirlerini 
birleştirerek bir formUl bulmıya ça · 
lışacaktır. 

Bu işe ait tetkikler en az on gUn 
sUrecektir. Piju. ondan sonra son 
sözünü söyliyecektir. 

Karadeniz 

lc;inde 

Öbür Hafta 
Gelecek 

Valensiyaya giden Karadeniz va -
purunun bazı sebepler yUzUnden ha
reketini tehir ettiği ve ancak evvelki 
gün hareket ettiği anlaşılmıştır. "Ka
radeniz., ancak gelecek hafta lima
nımıza gelebilecektir. 

Sandalclların lmtiha· 
nına da Yakında 
Başlanacak 

Kayık ve sandal kullananlar hak
kındaki yeni talimatname, haziran
dan itibaren tatbik edilecektir. Tica
ret maksadile kayık ve sandal kulla
nanların 18 yaeından büyük oL'!laları, 
yüzme bilmeleri şart olduğundan bu 
gibilerin imtihan edilmeleri dün sey
rüsefer müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Ehliyetnamesiz olanlar hazirandan 
sonra çalıştınlmıyacakları gibi tenez
züh için sandal tutanların da sandal
larda sandalcı bulundurmaları mec • 
burt olacaktır. 

Abdülhak Hamidin 
Ruhu için Mevlit 

Mayısıu 23 üncü pazar günü aaat 
13,30 da Maç.kada Teşvikiye caıniinde 
Abdillhak Hamit Tarhanm ruhuna it
haf edilmek Uzere mevlut okunacak
tır. Merhumu sevenlerin tenriflerini 
rica ederim. 

Merhumun zevcui Lüıyen 
Tarhan 

''Gülcemal,, 
Yine Kadro 
Harici Kaldı 
Denizyollan idaresi, yolcu vapur

larının en eskisi olan Gülcemal va
purunu kadrosundan çıkarmıştır. Bu. 
nun sebebi, vapurun çok kömUr yak
ması ve masrafının ağır olmasıdır. 

Vapur, şimdi Ortaköy açtklarmda 
demirlidir. İçindeki telsiz tesisatı GU
ncysu vapuruna alınacaktır. Diğer 

parçalarmCfan da rayaalan11ması dü
şlblUlilyor. 

Çülcemale, tiştekli çıkanı:a atıla -
caktır. Ancal? henüz kati' 1 'bır karar 
verilmemiştir. 

Han9i SilCihlar 

Ahnıp Satılacak? 
Taşınması yasak olmryan silahla

rın alım, satımı hakkındaki nizamna
menin bazı maddeleri değL5tirilmiş . 
tir. Yeni yapılan bir tebliğe göre, si. 
lah satıcıları ellerindeki silahların ne
vi, cins ve çaplarını bir deftere yaza. 
caklar, ahın, satırnı bu defterde gös
terecekl~rdir. Bu defter kayıtlarının 
her hafta sonunda mahallin en bü -
yük zabite. amirine bildirmeleri 18. • 
zımdır. Yeni hükümler, dünden itiba
ren meriyete girmiştir. 

Tramvay Kapıları 

Muhakkak Kapatdacak 
Tramvay kazalarını önlemek için 

tramvayların gittiği istikametteki ön 
kapılannm vamanıar, arka .kapıları
nın biletçiler tarafından kapatılmasr 
hakkındaki karar tam ve kati olarak 
tatbik edilememiştir. Daimi encUınen 
belediye zabıtası talimatnamesine i
lave ettiği yeni bir madde ile bu hu
susta ihmali görülenlerin cezalandı
rılmalarını kararlaştırmıştır. 

Boğaziçi Lisesinde 
Verilecek Müsamere 
Boğaziçi lisesinde pazar günü tale

be tarafından bir müsamere verilecek 
tir. Müsamereye istiklfil mar~ı ile 
başlanacak, küçükler tarafından 
danslar v_e oyunlar yapıldıktan sonra 
birçok milli o~nlar gösterilecektir. 
En son olarak "Daver ve mahdumu 
mües.'*!si" isminde dört perdelik bir 
komedi oynanacaktır. 

-
Rıhtım Şirketi Tesisatı 

için Ödenen Taksitler 
Tesisatı devralınan eski Rıhtım şir~ 

.ketine dün 75,000 liralık bir taksit 
daha ödenmiştir. Bu yıl içinde öden
cek taksit tutarı 200 bin lirayı bula
caktır. 

Butun Maddeler 
Serbest Girecek 

Yeni gümrük rejimi kararnamesinin bugÜll: 
lerde Resmi Gazetede netri bekleniyor. Ye~~ 
rejim, Temmuzdan itibaren tatbik edilecel' 
iç:n kararnamenin 40 gün evvel netri lazıl1S 
gelmektedir. Sızan haberlere göre, yeni rejil1S' 
de bütün memnuiyet kayıtları kaldırılacak -1e 
her türlü maddenin memlekete girmesi serbest 
bırakılacaktır. Yalnız, bazı maddelerin güııı
rük resimleri fazlalattırılacaktır. 

Piyasaya yayılan bu haber üzerine bir çok tüccB:· 
tar, müddeti 31 mayısta bitecek olan serbest ithq} ınil• 
saadeşinden istifade etmemeği kararlaştırmışlardJt· 
GümrU.klerde bekliyen mallar için beyanname vereıı• 

I 

ler de bu mallan çekmemektedirler. 
• 

Ucuzlıyan maddeler 

Son serbest ithal müsaadesinden sonra gUrnrUktell 
çıkarılan mallardan çoğu supa.lan olarak mavnaiart 
alınmıştır. Bugüne kadar en çok manifatura. kuınaf 
deri, hırdavat, demir malzeme ve galvanizli maddelet 
çıkarılmıştır. Bu gibi mallar piyasada bollaşmış 'il 
fiyatları da nisbeten ucuzlamıştır. 

Eskiye """~ 
Rağbet Artıyor ~ 

~ B elediyenin hazırladı- ~ 
~ ğı i.tati•tiklere gö. ~ 
- re, Mezat lclareıincle eşya ~ 
~ satışları, her ay bir ay ön- ~ 
t cekine nazaran en az yüzde ~ 
t yirmi artmaktadır. Geçen a- ~ 
- yın &atışları ela evvelki aya ~ 

i göre birdenbire yanm miıli ~ 
çoğalmıştır. Bu çokluk bil - ~ 
haııa altın ve gümüş avanı ~ 

- üzerinde görülmektedir. Bu ~ 
- arada 14075 lira değerinde ~ 
- 752 altın ve gümüş avanı, ' 
~ 3964 lira değerinde 690 ha- ~ 
~ lı ve 8082 liralık 1486 muh- ) 
- teli/ eşya satılmı,tır. ~ 
~ Yine Belediyenin hazır- -
~ laclığı bir i.tatistiğe göre, f 
~ Niaan ayında şehrimizde ye- -
~ niden 38 ev, 9 apartıman, 8 ~ 
~ dükkan ki, topyekUn 57 bi- , 
- na yeniden yapılmıf ve 279 ; 
- muhtelif bina tamir edil- -
~ miftir. -

-,.., "'""""""""""""' ,,,..."""", 
Liman için 
Yeni 
Romö.rkerler 

Liman işletmesi biri Almanyadan, 
ikisi de Holandadan olmak Uzere Uç 
romorkör almıştır. Bunlara ait mu
kaveleler, dUn imzalanmıştır. Romor
körlerin her biri 40 bin liradır. Hazi
ran içinde limanımıza getirilecekler . 
dir. Bunlar limanımızdaki eşlerinden 
daha büyüktür. Liman dışında da ça
lışabilecek kudrettedir. 

Bir 
Dört 

Genç, 
Yerinden 

Bıçaklandı 
Bir genç, konuştuğu kızın erke• 

arkadaşı tarafından dört yerinden bl 
çakla yaralandı. Hadisenin tafsUsts 
şudur: 

Ortaköyde Çerçeveci sokağında "' 
turan 18 yaşında Hakkı, evvelki gUll 
Ortaköyde Dere içindeki evine dönet' 
ken ayni mahallede oturan Bayraınl' 
karşılaşmıştır. 

ötedenberi Hak.kıya içerliyen :sar
ram, birdenbire ç~~IŞJlliYa başl~ 
ve: 
"- Sen benim kız kardeşiı:nle kO' 

nuşuyorsun. Aya&ııql,.arrıık al, soılft 
fena olur.,. demiştir. 

tş bu kadarla kalmamış, kavgtı ~ 
yilmüş, bir aralık Bayram, bıça.~ 
çekerek Hakkıyı vücudünün muht 
yerlerinden yaralamış ve açmıştır. 
------------- J ıx.z:_ ·~~«SLJSV•<UW 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

•• b .. 

U niverslte tabliye ve coğrfl: 
lisans talebelerinden elli ~ 

ilk bir grup, yarın profesör pare~ 
\'e Hamit Nafizin neı.aretinde Vhıdr 
ğa gidecektir. 

~ l .. 

C errahJlaşa hastanes'ne yeıı 
lave edileeek mutfak , .c çaıı"' 

şrrhane paviyonu için AvrupadaO rJJll 
kine getirtilecektlr. 

• ~1 

M aarif Müdürlüğü, 936 • ' &
tedris yıh verimini tetli11' e 

miye başlanu§tır. 

N egüıı;iin ha!an ~onlarına d:t 
ru şehrimize gelerek bir b • 

ta kalacağı kati olarak belli otoıııf 
tur. 

• 
U• • ç günden beri sis yilzünden ": 

rü açılamamıştır. Hali~~ 
O sküdarda Bina Tahriri çok gemiler beklediği i!,'in dün il' 

Bitti muayyen saatten önce açıJınJŞ ,·e 
Usküdar kazasında yapılan umumi gemiler çıkmışlardır. 

bina tahriri bitirilmiştir. Maliye Ve- • ·ı ~ 
kiıleti 937 mali yılından itibaren İdman şenlikleri dolayısı e Ji' 
Usküdarda tahakkuk ve tarhettirile- palı olan orta mektepterle aı • 

sefer, bugün açılacaktır. orta 1
"".,.. 

cek vergilerin yeni tesbit edilen irat- teplerle liselerin son smıflarında 
lar üzerinden hesap edilmesine karar 
vermi,,,tir. giln ders kesilecektir. ~ 

"S -.,--------r-~~ ~ ....... -4JL..a..-~ ~ 

121 ~8J:137 1 Bugünkü Hava: Kapalı 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -
dan almafı mal\lmata göre, bugün 
Orta Anadolunun mevkii yağışlı, di
ğer mıntakaların kapalı olması, rüz· 
garların şimal istikametinden orta 
kuvvette esmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 
Dün hava, akşama kadar hafif bu

lutlu geçmiştir, rüzgar, cenuptan sa
. atte 15 kilometre, hararet en çok 

5 inci ay Giln:- 31 Hızır : ~ 
Arabi 1356 Rumi ıs 
Rebiüle'Vvel: 10 5. s 

Mııyı . 
12.10 

Güneş: 4,38 - Oğle: 

!kindi: 16,09 - Akşam : 
19.24 
231 

Yatsı : 21,16 - !msak: _;_,- " 
'----~- 1<!1) 
20,5, en az 10 santigrat olarııJc 
dedilmlştir . 
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__ Madrid itham Ediyor! . 

ltalyanın Asilere 
.Y ardnn Ettigi 
ispat~ Olunacak 

Peste , 
• talyan kral ve kraliçesi De 
1 İtalya Dışbakanı, Macaris· 

tan devlet merkezinde, Amiral Hor
ty'3-i ziyaret etmektedirler. Maca
ristan devlet merkezi, İtalyan kral 
ve krafü;esini fevkalade merasim
le karşılamı~ gibi bulunuyor. Kont 
Ciano'nun Macaristan ricali ile ya
pacağı konuşmaların ~ok mühim o
lacağı temin olunmaktadır. 

Bu ziyaret Londra ve Orta Av
rupayı son derece ali.kadar eden mü 
zakerelerln vukubulduğu sıraya te
sadüf ettiği için a~Tıca nazan dik· 
kate çarpıyor. 

Londrada vukubulan konuşma • 

lann Orta Avnıpaya alt kısmının 
~hedefi, Macaristan ile Küçük 
ltilif memleketlerinde yaşıyan Ma
car ekalliyetlerini hOŞnut edecek 
bir hattı hareket takip etmekti. 
Çünkü Orta A vnıpada, anlaşama
mazlığm en mühim &.millerinden bi
ri bu ekalli:vetlerin vaziyeti yüzün
den ileri g;liyor \'e bu ekalliyetle· 
rin tatmini ile mühim lııklşaflann ö
nü alm&Q~ hıamlıyor. Bu yolda 

seyahati 

atılacak ilk adım lktısadi iıı bera
berliğini temin e~ektl. Buna kar· • 
~1 Macaristanm iki prt koştuğu an 
)aşılıyor: Birincisi: Siyaset müsa
vatı (ki hunun bir minası da tek
rar silahlanmaktır) , lkinclsl ekal· 
llyetlere iyi muamele temlnL 

Anlaşılan Küçük İtllaf devletle
ri de Macarlstamn tekrar slWılan· 
lll.ILSmr kabul için kendJlerlle ade
mi tecal-ilz paktlan yapmasma ta
raftardırlar. 

Fakat Macar ekalllyetleri mese-• 
lesi daha mühimdir. Çünkü Maca
ristan sulh muahedesinin tayin et· 
tiği hududun tadllini istemekten 
de vazgeçmemekle beraber mese
leli hemen bu serada Deri sürmek 
fikrinde değilmiş. 

Macar ekalliyelerlnin en büyük· 
)erinden biri Çekoslovakyadadır ve 
bunların 600 bin kadar olduklan 
söyleniyor. Çekoslovakya ekalliyet-

ve orta 

Jer meselesini dahili bir mesele say
mak istediği halde Alman ekalll • 
yetine yaptığı muameleyi Macar 
ekalliyetlne de tatbik etmek filc
rlndedlr. 

Bu sayede Tuna devletleri a
rasmda siyMi münasebet. 

terin sali.ha yüz tütmuUe lktısadt 
iş beraberliğinin de lnklşaf bulma
sı ümit olunuyor, bilhas.lia bu sa • 
yede İtalyan ve Alman lktısadi hu

JOlünün önllne geçllmesl beklenl • 
yor. 

Hatta Londradan verilen ma
Jftmata göre Çekoslovakya ile Ma
caristan arasında bir ticaret mua
hedesi hazırlanmaktadır. 

Macaristan ile Çekosıo,-akya ara-
11Dda. anlaşma lnlkAnlanru kolay • 
laştınnak için bu te§ebbUslerln 
vukuu sırasında Kont Claııo'nun 

Yarım Milyon 
Sterlin Zarar! 

Londra, 20 (A.A.) - Dört hafta
danberi devam eden otobüsler grevi 
do1ai11~ile otobüs şirketlerinin zaran, 
şimdiye kadar beş yilz bin Ingiliz li
rasını bulmuştur. 

yana gazetelerinin yazdığına göre, 
ltalya, orta A vrupadaki siyasetinden 
vazgeçmiştir. 

Avrupa 
Peştede l\lacar rlc.allle temasa geç
mesi ile bu inkişaflar boşa mı gi
decek ve başka bir vaziyet mi ta
liaddüs edecek? 

Henüz bilmiyoruz. . 
Fa.kat Avusturya Başvekili Dr. 

Schuchnlgg'ln Venedlkte Sinyor 
Mussollni ile mülakatı üzerine, Çe
koslovakya Ue anl&.'"18k teşebbüs
lerini durdurmak mecburiyetinde 
kahmştı. 

Belkl de Kont Clano'nun Peşte 
seyahati ayni neticeyi verir, ve bu 
suretle Londrada başhyan, Parlste 
devam eden görüşmeler, mtthlm en
gellerle karşrlaşmı!f olur. 

Bugün bu ihtimal çok kuvvetli· 
dlr. Fakat bununla beraber Avm
turya n Macaristan Çekoslovakya 
arasında teşriki mesaiyi temin ede
cek teşebbüslerin de devam edece
ği muhakkak 88),lır. 

İtalyan ve Alman teşebbUsU, bel
ki bu anlaşmıya bir te\ıakkuf dev· 
resi geçirtir. Fakat her halde bu 
tevakkuf devreslnln bir sonu ceıe
cekttr. 

--- -
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AhlCik Numrasl! 

ithalat 
Rejimi 
Projesi 

Ankara, 20 (Tan muhabirinden}
y eni ithalat rejimimizi tayin edecek 
olan proje üzerindeki çalışmalar he
nüz bitmemiştir. Bazı İstanbul gaze. 
telerinin yazdığı gibi, projenin tekem 
mül ettiği haberi doğru değildir. He
le bazı maddelerin gümrüklerinin yük 
seltileceği hakkındaki mütalealar ta· 
mamen yersizdir. Proje milli sanayiin 
korunması bakımından fevkalade e. 
hemmiyetli hilkümleri ihtiva ediyor. 

2600 Çocuk 

Esirgeme Kurumuna' 

Yardım Gördü 
Ankara, 20 (A.A.) - Çocuk Esir 

geme Kurumu Genel merkezi tara • 
fmdan 1-5-1937 tarihinden 15-5-1937 
tarihine kadar 2614 çocuğa yardım 
edilmiştir. Bunlardan 152 hasta ço • 
cuk ve anne genel merkezin poliklf· 
niklerinde bakılmll'I ve tedavi edil • 
miştir. 

UMUMİ 
MAGAZALAR 

~ 'o1~!<!!~irindenl-
Merkezi Ankara olmak üzere kurula.. 
cak umumi mağazalar şirketine IBtaıı 
bul Ticaret odası 300 bin, Izmir Tica· 
ret odası 75 bin, Mersin ve Adana o
dalan da 15 eer bin lira ile iştirak e
diyorlar. --

ŞEKER F ABRIKALARI 
Ankara, 20 (TAN) - Türkiye şe

ker fabrikalan Anonim Şirketi mu
amelat merkezi 24 Mayıstan itibaren 
Ankaraya. nakledilecektir. 
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.M.ahkemelerde 

KADINY ARALIY AN 
lora Karşı , i 
Kendini Silahla 
Mudaf aa Et mis 

Beygirlerin 
Kuyruğuna dadanmış 

, ~ M eşhut suçlara bakan Sultanahmet sulh ü-

Dün, Ağırceza mahkemesinde Muataf a ia.
minde bir genci tabanca ile yaralıyan Şahende 
adlı bir kadının muhakemesine baflandı. Ke
nan İ•minde bir tahit bildiklerini mahkemede 

~ çUncü ceza h&klmi Kamil, dUn, çöpçü bey-
t girlerlnin kuyruğuna musallat olan bir genci mah· 
t küm etmiştir. Hadise şudur: 
t Belediye temizlik 1 lerl müdürlüğü, son zaman· 
~ larda beygir kuyruklannın kesildiğini görınliş, fa

- kat bu işi yapanı bir türlU ele geçirememiştir. fÖyle anlattı: 
"- Şahendenin evi Küçük Musta

fapaşadadır. Biz de orada otururuz. 
Mustafa benim arkadaşımdı. Ma.kbu. 
le isminde bir kızı arıyordu. 

Kızın Şahendenin evinde olduğunu 
öğrenmiş, beraber kapısına gittik. 
Kapı açıktı. Mustafa ayağını içer! at. 
tz ve oda kapısına çıkan Şahendeye 
sordu: 

- Makbule burada mı? 

""~~~ Kıymetli beygirlerin güzel-
~ liğini kaybettiren bu kuyruk 
~ hırsızlığına bir nihayet vermel 

Öldü~düğü 
Kadın Kendi 
Karısı mı? 

için murakıplardan Bay 1b -
~ rahim, bu işle meşgul olmı- ( 
~ ya başlamıştır. i 
~ Yaşlı çöpçülerden Raşit, 
~ düri Yenikapıya çöp götUrilr-

Şahendeye evvel! "hayır!,, dedi. Ar 
kasından da "durun size Makbuleyi 
~ağırayım,, diyerek odaya girdi. Dilber isminde genç bir kadın ge-
- Biraz sonra elinde beyaz saplı çen sene Defterdarda vücudü kama 

~ ken İbrahim de beraber bu • ~ 
~ lunmuştur. Raşit, hayvanın ' 
\ yularını düzeltmek için ara • ~ 
~banın yanından ayrıldığı bir ~ 
~ sırada İlyas isminde bir genç ~ 
~hemen beygirin ar kasma geç- ~ 
~ miş ve bir tutam kuyruk kes- ~ 
~ miştir. nyas, kuyruğu cebine bir tabanca ile tekra g·· .. kt··. yaralarile kalbura çevrilerek öldürül-

r ozu u. ti t·· Dil w hk . " Al 1 1 kbul - d. h m Ş u. n Agırceza ma emesınde 
- ın u a erı,, ıve ay- b . t• k ld s 

kı ·ı t ti-· km. 1 b.l u cınaye ın davasına ba ı ı. uçlu 
rması e e gı ~e es r oldu. . . . . 

~ koyarken cürmü meşhut ha- ~ 
~ linde tutulmuştur. 

Arkad ruld 
'lrTır. yerınde mevkuf olarak Azız ısmınde 

aşını \"U U ve yere .1 uul• . 
dı bır genç vardı. Aziz : ~ Mahkeme. İlyası 35 lira pa

~ ra cezasına mahkum etmiştir. , .,, ''- Dilber benim karımdı. O gu .. n 
Burada, Şahende sert bir eda ile ~"'-~~ 

söze karıştı: 
mezarlıkta Ali isminde birisiyle gör-
dilm. Namusuma dokunduğu için öl· 

- Hakimler, bu genç yalan söylü- dilrdüm." diyordu. Fakat, nikah ka
yor. Bu da Mustafa ile beraber benim 

ğıdı yoktu. Mahkeme, dün şahitleri 

Büyük Bir Küfe 

Sandall Devrildi 
evime hırsızlığa gelmişti. Zorla oda- dinledi. Bunlar: 
ma giriyorlardı. Hayatımı kurtar _ DUn Haliçte bir sandal kazası ol-
mak için .kendimi müdafaa ettim. "-Dilberin, Azizin kansı olduğu- muştur: 
Hem bu çocuk poliste ve müstantik- nu işitirdik.,, dediler. Muhakeme, Sabahleyin saat dokuzda avukat 
likte verdiği ifadelerinde "Mürüvve- başka bir şahidin ça.ğırılması için ta· Bay Etem Ruhi ile katibi sebze hali 
ti anyoruz,, diyordu. Şimdi "Mak- lik edildi. ,, 1 iskelesinden bir sandala binmişler ve 
bule,, diyor. Makbule, benim evimde karşıya geçmek istemişlerdir. Fakat ·• kiracı olarak oturan .kocalı ve na- Keçilerini Baııboş sandal, tam iskeleden aynlacağı sıra 
muslu bir kadındır. Rica ederim, doğ da eşya götüren diğer bir sandalın 
rusunu söylesin. lırakan Bir Kadın içindeki 100 kiloluk kUfe, yolcülann 

Suçlunun bu isteği üzerine reis şa- bulunduğu tarafa doğru devrilmiş, 
hide tekrar sordu. Kenan: Mecidiyeköyilnde oturan Fatma bunun üzerine sandal kapaklanmış 

- Evet, Mürüvvet olacak, unut -
mu.sum, diyerek eski ifadesini tekrar 
ladr. Hadisenin 10 şahidi vardı. Bun. 
lardan birisi ölmüş, diğerler de gel
memişti . .Muhakeme, bunların çağı -
nlması için talik edildi. 

l Adliyeye Gönderilen 
1 Pırlanta Yüzükler 
Sabahat isminde genç bir kadın, 

geçen gün Piyer Loti caddesinde 79 
numarada oturan Dr. Enserciyaru zi
yarete giderken kapının önünde bir
denbire düşmti§ ve ölmüştü. Morg 
dün Müddeiumumiliğe raporunu gön 

isminde bir kadın Asliye dördüncü ve yolcular da denize dökülmüşler -
ceza mahkemesinde, 2 ay hapis ve 35 dir. 
lira para cezasına mahkf.ıın olmuş _ Kurtanlan yolculardan avukat B. 

Etem Rluhl kolundan yaralıdır. tur. Hadise şudur: Fatma, keçilerini _ 
başıboş bırakmış, polis bunları kara- ·.·i••••···~·· A ..... L ... K ...... E ... V ..... ~ ... E•••;l~~ ~ u .. 1 
kola getirmiştir. Fatma, kendisin -
den belediye cezası arayan komiser ı. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mustafaya hakaret etmiştir. •Mahke- Halkevinde T emıil 
me, suçu sabit gördüğü için Fatma- Eminönü Halkevinden: 
ya ceza vermiş, fakat bunlp.rı tecil et Evimiz Gösterit şubesi, Gülhane 
miştir. parkı için.deki AlayköşkU binasında 
==========:==77'~=:o 21-5-937 Cuma günil gecesi saat (21, 
dermiştir. Sabahatin kalp sektesin- 30) da (Dekbazlık) piyesini temsil 
den öldUğU anlaşılmıştır. Cesedin par edecektir. 
maklarmdan çıkan pırlanta yüzükle- Arzu edenler davetiyelerimizi Ca
ri de mührülü bir kutu ile müddeiu- ğaloğlundaki merkez bürosundan ala-
mumiliğe gönderilmiştir. bilirler. 

- Güzel! Orada ne duruyorsun, gelsene?° 
Güzel başını yere eğerek cevap verdi: SiMDiLiK 
- Abamla beraber duruyoruz! 
Abam! demek (Güner) de orada idi, çocuğun ba

şından yukarı bakar bakmaz, pembe dallı, zarif bir 
şekil, hemen geri çekildi. Teyzesi söze karıştı: 

- Kız! GUner! Neredesin? Ayol el öpmeğe gel
sene! 
Hafız Hanımın hafif bir tPhf>ssUmle dudakları kı-

er· 
- Zil 2 

, 
BUGUN 

matinelerde iPEK ainemumda 
2 BUYUIK FlLM 

1 - ICESllC El 
Korkunç - Müthiş bir macera - Herkesin göremiyeceği bir film. Deh

şetli, heyecanlı sahneler 

2 - PARISll ŞANJOZ Başrolde 
MARTHA EGGERTH 

ve 

' 19 MAYIS • TURKÇE SOZLT:i FIL:M. 

TEŞEKKOR 

Sevgili kızımız "Muzaffer" in mu
hakkak öir ölümden kurtulmuş ola
rak hastahaneden çıktığı bu mes'ut 
günümüzde, kendisine üç aydan faz
la süren ağır ve pek tehlikeli hastalı· 
ğı esnasında en şefakatli bir baba de
recesinde · alaka gooteren Beyoğlu 
hastanesi müdürü Dr. FikreUc hasta
lığın teşhis ve tedavisin.deki emsal
siz kudreti ve büyük gayretlcrile ai
~enin kalplerinde minnet habraları bı 
rakan dahili hastalıklar mütehassısı 
Dr. Necmettin Hakkı lzmirliye, 
Doktor Sadrettin ve Hamdiye ve 
hastanın geceli gündüzlü yatağı ba
§llldan aynlmıyan Dr. Reşat, Giya
settine, Celale, .ve hastanenin bütün 
fedakar hemşire ve hastabakıcılanna 
en hararetli teşekkürlerimizi sun -
mağı bir vazife biliriz. 

Dayısı: Salahaddin GUngör, Kar
deşi: Tarık Taner, annesi Sami

ye Taner 

EVLNME 
Silifke Halkevi başkanı doktor Ha

san Ali kerimesi Bayan Bedia Göker 
ile Ankaralı ve Dahiliye Vekaleti dör 
düncü şube müdürü Fuat Yurttaşın 
1bu hafta velimeleri yapılmıştır. Tara 
feyne saadet dileriz. 

YENi NEŞRIY AT 

SlY ASAL BlLGlLER (MULKl -
YE) - Siyasal Bilgiler mecmuasının 
son çıkan sayısı ile yedinci yılına 
girmiştir. Altı sene hiç aksamadan 
en salahiyetli kalemlerin yardımını 

ve münevver bir okuyucu kütlesinin 
alakasını kazanmış olan bu mecmua
nın 73 üncü sayısında, başlıca "Ka
rabük demir ve çelik fabrikaları", 
"BugünkU devletlerin Maliye sistem
leri", "Siyasi Partiler" "Tek ve müs
taka; paraya doğru'' "Radikalizmin 
ve Radikal fikir menşei" "Bir siya._ 
set ilmi mevcut olabilir mi " "Yük
sek tahsil gören gençliğin işsizliği" 
isimli makaleler vardır. 

• Gülhane Müsamereleri 
Gülhane Tatbikat Mektebi ve Kli

niği Baştabipliğinden: 
21-5-937 cuma günü saat 17,30 da 

Gülhanenin 11 inci tıbbi müsamere
si icra edileceğinden arzu eden mes
lekdaşla nn bu toplantıya teşrifleri 

rica olunur. 

Askerlik işleri 

Emekli ve Yedek 

Subaylara TEŞEKKÜR 
Ailemizin sevgili reisi General Ce· Eminönü Askerlik Şubesinden : 

va.d Verginin vefatı münasebetile 1 - Şubemizde kayıtlı emekli ve 
derin clemimize uzak ve yakından yedek sübaylarla bilumum askeri me
telgrafla, bizzat gelerek veya cenaze- murlarm, yoklamaları 937 Haziran 
yi takip suretile iştirak eden ve biz- iptidasından, Haziran nihayetine ka
lere samimi dostluk alakası göster- dar devam edecektir. Bu ayda yokla
miş olan bütün tanıdıklarımıza, sev- malarını yaptırmıyan1ar hakkında 
diklerlmize karşı duyıpakta olduğu - (1076) numaralı kanunun (10) ncu 
muz sonsuz minnet ve şükran hisle- maddesi tatbik edilecektir. 
rimizi alenen izharı kendimiz için bir 2 - Yoklamaya gelirken nijfus 
vazife bilir, derin teşekkUrlcrimizl su 
nanz. 

General Cevad Vergin ailesi 

Salıncaktan Dü,tü 
Galatada Mandıra sokağında otu • 

ran Ahmedin iki ya.~ındaki çocuğu 
İbrahim, salıncaktan düşerek ağır su 
rette yaralanmıştır. Yavrucak baygın 
bir halde hastaneye kaldırılmıştır. 

Beyoğlu Halkevinin 
Hazırladığı Konser 

Beyoğlu Halkevi, 22 mayıs cumar
tesi günü akşamı saat 17 de evin tem
ı;il salonunda bir konser hazırlamı~
tır. Konseri Konservatuar talebe ve 
hocaları vereceklerdir. 

cüzdanı, doktor, eczacı ve baytarlar 
da diploma ; ihtisas vesikalarını ge
tirmelidirler. 

lstanbul haricinde bu'kınanlarm; 

doğum, isim, sınıf ve rUtbclerile; si
cil ve şubedeki kayıt numaralannı ve 
açık wreslerini bildirir taahhütlü 
mektup göndermeleri lazımdır. 

• 
Bakırköy Askerlik Şubeai Reisli -

ğinden: 

Yedek sübaylarm 937 senesi m~
tat yoklamalarına 1 Haziran 937 den 
itibaren başlanacağından şubede ka
yıtlı yedek sübayların bizzat veya 
mektupla 30 Haziran 937 akşamına 
kadar şubeye milracaat etıneleri. 

Bugünkü Program: 
Öğle neşriyatı: , 

12,30 Plakla Türk musikisi ~~ri 
Havadis. 13,05 Muhtelü plak nefl'Y 
tı 14 Son. 
Akşam n~riyatı: 

SJ' 
18.30 Plakla dans musikisi. 19 ~t 

natkar Naşidin iştirakile şehır .'fi[~ 
rosu komedi kısmı tarafından oııııer 
sil 20 Türk musiki heyeti 20,30 ~~ 
Rıza tarafından arapça söylev. dsD 
Vewa Rıza ve arkadaşları taraf~s-· 
Türk musikisi ve halk şarkılatl •sJI! 
at ayarı) 21,15 Orkestra 22,~51~niiD 
ve borsa haberleri ve ertesı 1'':..rt 
programı. 22,30 Plakla sololar, Oi"'" 
ve operet parçalan. 23 Son. 

Günün program o~•j 
Senfonik konserler : 

18,30 Roma kısa dalgası O~ 
dan senfonik orkestra konseri 2i1)S 
te Beethoven'in plak konseri J) • 
Va.rşova Senfonik konseri 22,30_ .. lO' 
yon lnghelbresht'in idaresinde ~· 
wk konser 
Hafif konserler : 

13,10 Bükreş KristJU ork~ 
(Romen musikisi) 15 Prag kısa d-1' 
gası Hafif musiki 15 Paris kısa ~ 
gası karışık konser 15,25 PtaıV~ 
dalgası Org ve orkestra 17,SO at 
va karışık konser 18 Peşte Çi~el 
kestrası. 18,15 Varşova Radyo IJll'°' 
trası. 19 Peşte Johann Stra <fl#.el 
plaklarından 19,10 Bükreş R d,l 
musikisi plakları 19.30 Roma k~ytl 
gası Arap ve Yunan dilile ne ~ 
20 Bükreş Romen musikisi pli jl 
20,40 Prag kısa dalgası VarY~td-. 
Hamburg Millöcker'in eserlerill~ 
konser 21,10 Kolonya Askeri ııı ~4 
22 Milano - Torino - Flora.Jl! ~.:J 
varyetesi 22.25 Prag kısa dal5jo 
Org ve orkestra konsertosu 22~ıısıJ 
lonya F.ski askerin bando 11~ 
23,10 Prag kısa dalgası Hafif ~ \1 
ki 23,20 Peşte Çigan takımı 23.r 
yana Eğlenceli musiki 
Operalar, operetler : OJ' 

20,35 Bükreş Romen operasıı> • 
nakil 21,45 Brüno, Prag 22 Ro~~ 

16,05 Prag kısa dalgası E~,. fi' 
si (Piyano - keman) 18,05 rı ""';' 
yano kenteti 22,40 Peşte radyo 1' 
ti takımı 
Resitaller: ~tJ 

16,15 Roma kısa dalgast· :pi';, 
resitali 19,20 Varşova Piyano "'ri', 
man cazı 20,20 Va·,.·ova Leh ~al'.!' 
rı 23,30 Kolonya şarkılar (PiY 
bas) 1 

Dans Musikisi: -...... ,/ 
23,45 Varşova (Plak) 24,05 !' 

24,30 Llıypz.ig. ~ 

S:lifkeye iyi Su GetiriliY0 ' tııl' 
Silifke (TANJ - Buradan ı.lt• ' 

çuk saat uzaktaki Bahçebaı;t su~ ti' 
fenni şekilde Silifkeye getiriln:1e5l gf 
savvurları kat'ileşmek üzeredır· ut 
hususta ilk ameliyata başJanılrıtJŞ 

Karaman Civarında Su Çı~' 
Karaman, (TAN) - Zengen ti' 

yünde arteziyen kuyusu açılınaJl ~ 
vaffakıyetle neticelenmiş, bir J' 
dan dakikada 700 litre su~ 
başlamıştır. 

- Eniştemi görmedim, iyidir inşallah! tııl 
- Eksik olma evladım, iyidir. Biraz işi vard" 

saıbah 8.fağı çiftliğe gitti. Belki akşama gelir. 
Hafız Hanım sordu: 
- Erdenin geleceğini bilmiyor muydu? 
Hem,iresi biraz yutkunarak cevap verdi: f 
- Bilmez olur mu? hatta çok hayıflandı, karŞI 

demiyeceğim diye ... 

mıldadı: 

Erden söze ı :karıştı: . , v 
- Ne beis var teyze! O bizim büyüğümüz. A.fl)e -No.11-. -. 

- Utanıyor zahir! 
- Neden utanıyor, gel gel? 
(GUner) muhteriz ve mütereddit kapıdan girdi. 

Erdenin gözleri gayri ihtiyari yerdeki halıya dön
mekle beraber, gene kirpiklerinin arasından bir ha
yal görebiliyordu. Bir aralık halmm üzerinde ve tam 
iki adım ötede, bir çift küçük kırmızı mercan ter
liğin parlak boncuklarını gördü. Biraz cebri nefis
le başını kaldırdı. 

Karşısında bUtün mlnasile bir genç kız duruyor
du. Utançla kızarmIJ, güzel bir yüz.. lnce bir çift 
yayın altında uzun kirpikleri, kıvırcık iri siyah 
gözler .. Kalınca pembe dudaklar .. Pembe dallı krep 
döşin, bir boy entarisini saran geniş sırma kemerin 
altında narin ve nefis bir vücut. Yarım saniyenin 
içinde görebildiği bu müstesna vücut GUnerdi. 

Genç kız ince parmaklan kınalı, küçük elini u
zattı. Bu galiba öpmek içindi. Erden de parmaklar 
nnm ucunu bu güzel ele biraz temas ettirerek çek
ti. Ve galiba. bu da el öptürmek ıçindi. 

- Dışanda görsem tanııruyacaktım, ıne kadar 
büyümüş. 

Halaları. yengesi, diğer kadmlar felsefeye başla-
dılar: 

_ A, yıl dediğin ne oluyor! Tanrının seneleri sa-
yısız, gözaçıp kapayıncaya kadar geçi geçiveriyor. 

l çlerinden yalnız Hafız Hanım, Erdenin s&zUnü 
ve duygulannı anlamıştı, yan gözle oğluna bakarak 

gttıumstiyordu. 
- Otursanıza! 
Sesi belli belli titriyordu. Hafız Hanım oğlunun 

arzusunu tekrarladı: 
- Otur yavrum otur! 
Gilner biraz sola çekilerek annesinin ayaklan 

ucundaki erkin minderinin kenarına ilişti. Kenarı 
savatlı gUmüş bir tepsi üzerinde mavi kenarlı ve 
çiçekli tabaklar içinde akiyde şekeri dai:rtıldıktan 
sonra kahveler geldi. 
Hafız Hanım ince lbir sigara sardı. Kadınlardan 

Uçü cigara içiyordu. Oğlu kahveyi ıılmadı. Ann~i
nin yüzüne bakmadan uzattığı cigara kutusunu da 
görmemezlikten geldi. Anasının yanında cigara ve 
kahve içmekten sıkılıyordu. Hafız Hanım ikisine de 
dokunan bir mana ile tekrar etti: 

- Iç oğlum iç! yorgunluk çıkarır. 
Ve öteki kadınların ısrarı Uzerine yalnız kahve • 

yi aldı. Dizlerinin arasında Erdenin yUzUne hayran 
hayran bakan Güzel, artık dayanamadı. söze karı,tı: • 

- Dayı! bir cıgara içmez misin? 
- Hayir yavrum! 
- Amma arabada içiyordun. 
-Ne vakit? 
- Ben gördüm, hani beraber arabada iken .. 
Herkes gtilüşmiye ln4ılamıştı. Ve Hafız Hanım, 

oğlunun bu terbiyesinden biraz gururlanmakla be • 
raber, onun artık bir aile reisi olduğunu göstermek 

arzusile bu sefer sardığı cigarayı kendi eliyle uzattı: 
- Artık ocağımızın başkam sensin? lç bakayım, 

şimden sonra seııbestsin oğul! 
Başını çevirerek ve utanarak cigarayı yaktı. (GÜ· 

tel} yüz bulmuştu, bir pot daha kırdı: 
- Dayı! sen güce! türkü söyler misin? 
- Neden sordun? 
- Güner Abam hep söylerdi, (Erden dayının se-

si çok gUzeldi} derdi.. Hani her vakit söyler de .. şey .. 
Hafız Hanım çabuk bir çevirme hareketile Güzeli 

susturdu: 
- Sen kurbanları gördün mU Güzel! 
- Yoo .. kesildi mi ki? 
- Kesildi ya, hepsi kınalt, başlarında da varak var, 

bele git te seyret. Hem hepsi kesildi mi, bitti mi ba
na haber getir. 
Oğlunun şakaklan damla dam1a terliyordu. Yüzü

nü silerken, mendilin arkasından anasına baktı. Hi.
fız Hanım, oğlunun biraz sıkıldığını anladı. Hemşire
sine bir göz işareti etti. Once hemşiresi kapıyı açtı: 

- Senin de işin var, yorgunsun, artık yalnız bıra
kalım. 

Bir işim yok teyze. 
- Hep buradayız yine görUşUrU.z. 
Hafız Hanım ısözU destekledi: 
- Oyle ya, bütün a.kraıba. akşama bizdeyiz. 
Kadınlar kalktılar. Erden, teyzesine sokularak sor 

du: · 

te olsun da. 
- Eksik olma evladım. 
- Siz gitmeyin. 
- Hayır, zaten bu akşam buradayız. 
- Anne! benim odam yukarıda mı? . IJf" 
- Evet, rahmetli babanın odasını senin içill 

zırladım. Jfı 
Kadınlann bir kısmı gitmiş, diğer kısmı, mu~1\ll>ıı bahçeye, sofaya dağılmışlardı. Hi.fız Hanını og 

odaaına çıkarırken, Güzel tekrar yetişti: 
- Kurbanlar hep dağıldı teyze .. 
- Peki oğlum. 
- Dayı ben de yukarı geleyim mi? uJf" 
Erden bu şen ve şakrak Güzelin ne havadl! ~. 

kuması olduğunu anlamıştı. Gülerek cevap verd1
• 

- Durduğun kabahat. ......dl-
- Emme ninem darılırsa, derim ki dayıın çar-
- Peki. 
- Gilner aba! Güner aba! 
GUnerin sesi bahçe tarafından geldı: 
- Ne lstiyol'15un Güzel? ~ 
- Ben dayımın yanına gidiyorum. Ninem t,tr 

dayısı çağırmıf, diyiver, kendi gitmemlf, e ıni? JI 
sen sen de gel.. Erden dayı? 

- Ne var! 
- Abam da gelsin mi? - ..... . ( ArkMI "91) 
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r f ~ bazı büyUk idlseleri 
esne 1lıakı r ki, ondan zaman İnesa-
~Yett 0 n.::!ık~a. şUmul ve ehem)! &layı8 bö ,

1 
tte tebarüz eder. İşte 

)'eQ bir ~ e &rkada kaldık~ bü-
1919 sedir. 

l~tJ, ta~esı ilkbaharında Türk mU
) ~1Yord in en karanlık gUnlerinl 
''eU u. Get •~ 
1• ilde Os ID~ senenin te.5rlniev-
liup 01nıu3 r:;?Jı lnıparatorluğu mağ
b I> devıetİ utareke iınzalannu~. Ga
le~ ~d~~:lütarekenln sakat olan 
aıı:.:tı lsttıa ed-:11 istifade ederek mem 
t'""'lS~ndı ıyorlar. Türk milletini 
ell C\)-..: rıyorlardı. Dahilde Türk
rlııte •ı unsurı 
\'e letıenın b ar ayaklanmı~tır. Pa-
~~es k a.5ındanberl toplanan 
ı~lıı le l!ıiJJet~r;:.eransı, ölmüş sandan 
ba l>atlse nılrasım paylaşmak 
tıı!: \r en~;ıenıerı dinliyorlardı. Şu
ııa,,,._ §tı. Son: konferansın önüne 
~~ l\ha sırasUe, Ermeniler 
,. Sokoınlk rfonyan, Yahudiler namı-
d~ llihayet ~U Araplar namına Feisal 
tt e(}ell ş . rtıerı temsil ettiğini id-
~ta \·UQa:.111 PaŞa dinlendi. 15 ma-

llSkerleri hmire çıkabil-
lluıııtft_ 
~ '""il d .. 
0 l(ttrtarr 0rt gUn sonradır ki, Bü-
ttı~ lektı le cı, Samsuna ayak bastı. 
to 1ett lı;iQ 11~ evvel, 19 ma),8, Türk 
'e l>l'ağına urtarıcısınm Anadolu 
~ bıtlıı;Yak .~asması idi. Ertesi 
~ ~ b~ldcnümü kutlandığı za
ttı_ 11~ mor ay dört gün e'"·el, A
~ a ~ 1 bir devlet kunılmu.5-
ec- 1920 !18 1919 olmaMydı, 23 nl
tıa~ ~dı. 1921 en 1 Ti.irk 
lı l'llt. %le etinin 'mu\-affakıyeti 
il~%: llfri kutıu bir 8elle ol~rak 
._ u, ikbıcı a ilci a~ında Blrlncl lnö
d~'lııda fkf llnda Şark zaferi, üçüncü 
uıı~· llef in.. il ln 

reıc ·aya anı on ··· önü zaferi 
lataett, 'l'tık attı ki, Türk kurtuluş ha-
lli dayana~ m?ntazam askeri teşkl-
11U::lllı~. Ve ınııır bir dava mahiyeti
lll ~ l<utıaıu 19 IDa)1sm ikinci yddö
reh. .. U etnıe:ken, Sevres muahedesiw 
tar....._ toplan 1!:ln Londrada bir kon
~et Ue netı hllştı, Ertesi sene büyük 
"~ d:. Ucün~elen~ taamız hazırlığı 
~dordifn )'lldonUmünü kutladık. 
·~~ l.oı: YıldönümU kutlandığı 
fJıı ~ idi • .8 rnuahedesi imzalanmak 
~ ... ~. de,~:dan sonra Cii.mhuriJ·e
~"ı, lnkııat IDekanlzmasmm ku • 

Ata p .•• 

~lleı~:nı bu YJldönümU, Türk 
'"• bit ita QkrJap sahasında yaptıw 

~Ilı. taka tnlenln heyecanı içinde kut 

18 l'ıstn-. ll~bUtUn bunlarm ba~ı 19 
~- bfa31 un l~lndir ki, her sene 
-.... l sı dah bU ~ ~bıde ku a yük bir heye-
.... eı-e ki ..,,,, tluyoruz. Ye ne mutlu 
""e ' .o..urk ~ götUren nıilletlnl, zaferden 
"! , oııa • onu istiklaline kavuı
te tesbıe \ llledentyetin en yüksek 5e-

gı~tıl ııu3~1'1nayı hedef olarak gös
dıı. lıugu l{urıarıcı, dün olduğu 
'"llllk- 11 de b 
)k, ~Untı 

1 
ll§nnızdadır. Bu ),Jw 

• "'t 1'1ı .... _ drak ettlğimz gUnde bil· 
-4'rıcı~ 1 iı1t bet T'.r• m nnet Ve Şükranla 

borcudur. Urk isin bir kadirşinas. 

Jı. Ş. E. ~-
~ğlada iki Kişi 
aza Kurşunu 
ile · · lj.~tt~ı Ç)ldü 

C\li 6 a ('l' 
caa~ntan ~) - DUgrek köyünde 
tıııı 1 karıştı~~ Mehnıet Tok taban
da, ~ 0ttaokuı t en kazaen çıkan kur 
'lııd 'drının ~e~esinden 16 yaşın
ltıı- exı. Çık,...,. •. agmdan girip ense-. ._,, olu Un 
ll ın e sebep olmuş 

k.:ahıo k 
~ca '-·· 6Y\lnde dil~' %.d l\OY\lnd 6"'n yapıln\ken 
L · .. ~ıı Ön:ıer en Bacı Omer oğulla-
:-U.~tt ;;. l!a:rho 1 '1 ll 16tnı ea d • o muş, havaya 
l~Ylr köyU n ığı kurşunlardan bi-

\iştur, nden 6 Yaşında Saidi öl 

r- 1 arihten "S;;r;z~ı 
;.,,.,,,.,,,.,...,....""'"'"'"'....,.....,."'"'~~~IL/'O .. .,.. "~~~,..,,,..~ ~""'""""' ~ 

I• ngiltere Kralının taç 
giyme töreni bir baf ta

danberi bütün dünya gazete• 
leri için parlak bir sermaye ol
du. Şarkın en mübalağalı ef
aanelerini andıran bu zengin 
merasimin tafsilatı hala bit
medi. Fakat tarihte de buna 
benzer, bir90k efaanevi alay
ların, düğünlerin tafsil atına 
çok teaadüf ediyoruz. 
Şen seyyahımız Evliya Çelebi 

DördUncU Muradın yaptırdığı geçit 
~esmi için §Öyle söyler : 

"Bu alay için lstanbulda üç gUn 
Uç gece kir olmayıp bir alay ter: 
tibi gulgulesi oldu, dillerle tabir ve 
kalemle tahrir mümkUn değildir. 
Amma bu ahdi hakir, evliyayi pür
taksir acizane alakaderüHmkan şu 
yolda tahririne muvaffak oldum. 
Bu alay hiçbir devirde, hiçbir padi· 
şahın zamanı saltanatında olma -
mıştır. Ne de olacaktır." (1) 

K ral Altıncı Georgf'un taç
lanması bana tarihin bir -

çok parlak düğün ve şenilklerini 
hatırlattı. Bunlardan birkaç örnek 
vermeden evvel TUrk (taç) !arı -
nm tarihine kısaca dokunmak is -
terim. Çünkü dedelerimizi · taçsız 
sananlar oldu. Eski bir yazımda : 
"İlk tahtı bulanlar ve kuranlar 
Türklerdir. Kuvvet ve satvet ifa
de eden taç ta Türklerindir. Gilne
§in karkılarma binerek batıya akan 
Türkler egemenlik ve kuvvet ifade 
eden taht ve taç sevgisini de bera
ber getirmişlerdir. lbni Batuta Ma 
veraün-Nehir hükümdarı Termaşi
rin'i ziyaret ettiği zaman kıymetli 

ı················ .......... i 
i YAZAN: i 

i. Hakkı ı 
Konyalz i ......................... ! 

bir tahtta oturan 
hükUmdann başı 

üstünde yakut ve 
zümrütle silslU 
bir tacın da dur- BiR DUGUNDE 
duğunu görmüştür. demi§tim. / 

Taç Türklerin istiklal ve hlkl
mlyet ş.ianndan saydıkları bir ser 
puştur. İbni Batuta Kınına çıktığı 
zaman Türk prenslerinin ve Kıfcak 
ilinde Ozbek hanının tiUyUk kansı 
Taytuğlu Hatunun ba~da cevahir 
le süslU ve tepesinde ta\'ll.lS tüyü bu 
luna.n Bagtak adlı taçlar görmüş
tür. (2) 

Türklerin (Subal = Yersub) 

ZEMBILLERLE 

i N C 1 
SERPILMISTI 

c~ı oe verenlerin dedelerimiz ol • 
duğu pek açık anlaşılıyor. 

i. • 

rısı Zübeyde ve kızı Hamdune gibl 
yüksek birçok kadınlar da vardı. 

lan tekrar altın ve gümliş boşal -
tıyorlardı. 

B u yağma bittikten sonra yi
ne sarayWarın yüksek ses

leri duyuldu: 
- Eml_rilhntimlnin Efendimiz 

emrediyorlar. Her kim isterse zem 
bitlerden istediği kadar altın alsın. 

Bu alayda o kadar çok para da
ğılmıştı ki cepleri ve koyunları do
lanlar yavaşça dışarıya çıkıyorlar 
ve paralan uşaklarna aktarma et
tikten sonra tekrar içeriye dönü
yorlardı. Halife bu münasebetle bin 
hılat dağıttığı gibi, bin de köle azat 
etmişti. 

Halife Muktedf Billih (H 480) 
yılında Selçuk hükUmdan Melek -
şahın kızı ile evlenirken padişah 
kızının Medinetlisselam = Bağda
da getirilmi3 ve düğünleri de pek 
parlak olmuştu. Osman oğullarmm 
kırk gUn kırk gece süren sünnet 
düğünleri de tarihin kaydettiği en 
israflı alaylardandır. 

5 

Kanun Karşuında 

Kira Mukavelesini 

Ne Vakit 

Bozabiliriz? 
Herkes kanunu bilmez. Bir çoktan 
da yanlış olarak bilirler. Mesela, o

turduldan apartmandan çıkmak isti

yenlerln ilk ba.5vurdukları çare bir 
doktor raporu alıp, yerin mevkii ,.e 

ya çok yüksch'iç bulunu5unun sıhhat
lerine dokunduğunu tesblt ettirmek
tir. Doktor raporu almak pek mü~kül 

olmadığı hepimizce malüm ... Binaen
aleyh, blsylece, beğenllmiyen bir evi 
terk • en kolay bir hadise . eklini almış 
oluyor. Halbuki, kanunda böyle bir 
r:ey yoktur. Bilmem neden, bir çok 
kimseler kanunda böyle bir madde • 

1 nin mevcut olduğundan emindirler. 
\ Hatta "Yok,, denildiğinde ısrar bile 

!
ı etmekten ~ekinmez ve: - Aman na
sıl olur, herkesin yaptığı ve bildiği bir 

şeydir, diyerek, tebe üm dahi etme
yi kendlJerine Lir va7lfe bilirler. Evet, 
mühim sebeplerden dolayı, fesih, ka

bildir. Nitekim, Borçlar Kanununun 
(261) üncU maddesi de muayyen bir 

müddetle aktediJen gayrimenkul ica
nn da, mucibi aktin icrasını taham
mül edilmez bir hale getiren sebepler 
\'Ücudünde, iki taraftan her biri di
ğerine tam bir tazminat vermek şartı 
ile, icar müddeUnin hitamından c\ııcel 
feshi ihbar edehiJir, demektedir. Fa
kat kanunun bu ibaresinin, görülüyor 
ki, doktor raporu ile hiçbir alakası 

yoktur. Hatta o kadar yokhır ki, çı

kan veya çıkaran diğer tarafa, "tam,, 
bir tazminat bile vcrmiye mecburdur • 

Kanunu yanlı bilenler arasında hem 
kiracı hem de klralıyanlar olduğu i

çin, bir çok defalar, bina sahipleri, 
doktor raporu karşısında işi sulhen 
halletmeyl tercih edip haklannın bir 
kısmından ferağat ederler. :ftlaamafih 
Fransızlann "fena bir sulhU, mulıak· 
kak kazanılM.ak bir da,·aya tercih et
mek en akıllıca bir harekettir,, de
dilerine göre, bina sahiplerinin bu 
hareketleri ufak telek lıidiselerde. 

makul telakki olunabilir. 

1. Kemal Elbir 
(lstanbul Barosunda Avukat>: 

Bozöyükte Asri Me· 
zarlık Tamamlanıyor 
BozöyUk (TAN) - Belediye, Bo. 

zöyUğUn 300 metre garbında asri bir 
mezarlık yaptırmaktadır. Etraf du • 
varları bitirilen mezarlığın diğer kı
sımlan da pek yakında tamamlana
cak ve bundan sonra başka yere ölü 
gömUlmesi yasak edilecektir. 

tanrılarının baf}larında burclarla 
süslü süslü taçlar vardı. Taçlar
daki burç şekilleri kuvvet ve sat. 
vet üade ederdi. Türkler Yersub
lannı garbe verdikleri zaman taç 
ta garbe gelmişti.. Firicyalılann. 
yer ilahesi evvela Sibel heykelle
rinin başındaki taçlar da bizim 
Yersublarm taçlarıclır. Türkler ta
ca Didim derlerdi. Bu; İranlılara 
Dibim, Firicyalılara, Yunanlılara 
ve Latinlere Diyadem şekillerinde 
geçmiştir. Kaşgarlı :Mahmut Didimi 
şöyle izah eder: 

"Zifaf gecesinde gelinlere giydi-

O rta Karnlarda ~arkta ve Is. 
lam dilnyaamda ihtişam ve 

israfile meşhur alayların başında 

Abbasi halifelerinden Memunun dil 
ğün alayı gelir. Memun ümerasın • 
dan Hasan bin Sehlin kızı Boran 
ile nişanlanmıştı. Düğün Vasıt cihe 
tindeki Fem-is-sulhta yapılacaktı. 
Buranın ailesi ve halife uzun ha
zırlıklar yaptılar.. Kayınpeder 

miskten fındık büyüklüğünde yu· 
varlaklar yaptırdı. İçlerine binler
ce köy, at, deve ve cariye isimleri 
yazılı k!ğıtlar koydurdu. Bunları 
kızının düğünUnde Haşimilerin 

Memunun oturduğu odada yüz 
batman ağırlığında amberden bir 
mum yakılmıştı. Bu düğün için sar 
fcdilen para (50) milyon dirhemi 
aşmıştı. Züaftan sonra halife ka
yınpederine 1 milyon dirhemle 
Fem-ils-Selh cihetlerini hediye et
mişti. Keympeder bu paraları ve 
topraklan alır almaz kendi kuman 1 

danla~ma, dostlarına ve uşakları _ 
na dagıttJ. Hasan bin Sehle Faris ve 
Ehvaz mınta:kalanmn birer senelik 
haraçları da verilmişti. Zifafın 1 • 
kinci gecesi .Memun kansının oda-

OKUYUCU MEKTUPLARI 
rilen taçtır ... (3) 

Dilimizde taç için Didimden baş
ka daha altı kelime vardır: Ciga, 
Albutu. Bagıltak. Otaga, Didin. Di 

dimin. 

• slamiyetten evvel Tilrk hU- serdar ve serdar katipleri ve .Me-
l kUmdarları taç giyerlerdi. ınunun üzerine serpti. Kapışılan bu 

İslamiyeti kabul eden Yalvaç Meh- fındıklar kimin eline düşüyorsa 
medin (Elamayımutican-ül Arap - ~erhal açıyor ve içindeki imzalı ka 
Amameler Arapların taçlandır.) gıdı bu iş için ayrılan memurlara 
hadisine uydular. Sarık sardılar. tescil ettiriyor ve derhal kağıtta. 
Fakat milli Didimleri büsbütün bı- çıkan köy, at, veyahut cariyenin 
rakmamak için amamelerini sor • kendisine tahsis muamelesi yapılı-
guçlarla süslediler. Hatta Sultan yordu. Memunun da saray adamla-
Selim Türklerin milli tacını kur - rına, kumandanlarına ve hassa as-
tarmak için KeyhUsrevin tacı gi- kerlerine ayırdığı yüksek hediye -
bi ıbir serpuf kabul etti: Başlık_ ta- ler ve bahşişlerden bqka düğün a-
rihinde Selimi acliyla aııılır. Türk- !ayının UstUne altın ve gümüş pa-
ler İslamiyeti kabul ettikten sonra ralardan başka o devrin en makbul 
hükümdarlar sorguçla iktifa etti- ve kıymetli bir kokusu savılan 
ler. Fakat kişi zade kadınlar ve misk göbeklerini ve amber yu;,,ur-
sultanlar tacı bırakmadılar. Os - t~lannı serpmişti. Bu düğünde ne-
manlı saraylarmda da kadınlar ta~ hır nakliyatı yapmak için 36 bin 
giyerlerdi. Topkapı sarayında yenı gemici hizmet etmişti. Düğün es • 
bulunan bir vesikada Fatma Sul- nasında ziyafet kazanları kayna-
tanın düğünU için murassa. bir tep t~cak odun kalmadığı için odun ye 
si içinde kıymetli taşlarla sUslU bir rıne zeytinyağına batırılmıs cuval-
taç getirildiği görülmektedir. Şu ... lar yakılmıştı. 
kısa tetkikten tacı adıyla beraber 

(1) Evliya ~lebl seyahatname
si, rllt 1, sayfa 668. 

(2) lbnl Batuta &eyahatnamesl 
1&yf a 868 \'e 878. 

(8) Divanı LQgatttttürk, cilt 1, 
sayfa: 828. 

M em un zifaf gecesi gelinin ge-
çeceği yere altından dokun· 

muş bir hasır sermişti. Güzel Bo
ran zifaf odasına ilerlerken Memun 
murassa bir zembil içindeki iri in
cileri avuç avuç Boranın başına 
eerpmişti. Burada Harunreşiclin lca 

s~a girer.ken Boranın bUyUk anne-
sı a_I~ bır tepsi dolusu inciyi gU
veyının başına serpmişti. 

T arihin bUtun tafsllatile bize 
kadar getirdiği ikinci bir 

debdebeli ihtifal de halife Müte • 
vekkil tarafından oğlu Mutezin 
Berkvaze zaferi için yapılan alay
dı. Sarayda amber ve misk hamu. 
runda.n yapılmış nahllann, heykel
lerin altına mücevher kakmalı al
tın tepsiler sıralanmıştı. İki uzun 
sıra teşkil eden bu tepsilerin içi 
kıymetli inciler v~ mücevherat ile 
doldurulmuştu. Bu tepsilerden son 
ra da gümüş ve altm para dolu 
zembiller sıralanmlljt:ı. Davetliler 
toplandıktan sonra içki başlamıştı. 
En eski §arapların verdiği tatlı se
kirden sonra saray adamları hali
fenin emirlerini yüksek sesle sa -
!onlara yaydılar: 

- Herkes birer kadeh daha iç • 
tikten sonra zembilJerden liçer de
fa ikişer avuç dolusu alarak çe
kilecekler. Bu tatlı davet altın ve 
gümüş yuvarlaklarının tannan ses
lerine karlljtı. Herkes zembilleri a
vuçluyor, torbalarını, eteklerini dol 
duruyorlardı. Zembillerdeki para 
seviyesi alc.llldıkc.a mDiyet oğla"-

Kasapların Terkos Suyu 
Kasap dükkaıilarmda akar su tçin hemen tedbir alınmasını dilivo

bulundurulması hakkındaki Şehir ruın . ., 
Meclisi kararının tatbikına geçilmiş, 
alakadarlara tebligat yapılmıştır. 

Fakat, önünden terkos geçen dük
kanların muhakkak Terkos suyu al
ma.lan da şart koşulmuştur. Bu İ§ 
için sular idaresine müracaat eden 
kasaplardan tesisat parası olarak 
istenen ücret te, 50 - 60 lira arasın
dadır. 

Dükklnların temizliğini istemek 
belediyenin vazifesidir. Fakat, bu -
nu kendi sattığı Terkos suyu ile yap 
tırmak istemesi ve su yolu için de 
50 - 60 lira tesisat para!ı alması 
bazı şikayetlere yol açmıştır. 

Sular idareıtlnin bu tesisatı daha 
ucuza mal etmenin yolunu huJaca
ğını ilmit ediyoruz. 

• 
Edremit Ortaokulunda 
Biyoloji Muallimi Yok 

- Edremit orta mektebinden Şük
ran Beniç yazıyor: 
"- Okulumuzun biyoloji dersleri 

öğretmenliğine tayin edilmlı:ı olan 
bir doktor maa,lan verilmediği için 
vazifesine devam etmiyor. Biz talebe 
ler. Oğretmensiz kaldık. Son sınıf ta
lebesiyiz. Bakalorya imtihanı ver -
m~k mecburiyetindeyiz. MüşkUl bir 
vaziyette kaldık. Sınıfta kalmak teh
Ukesi var. ~unun ön1\ne P 0 cilmA•' 

Türk - Mısır Anlaşmasının 
Tam Metni 

Divanyolunda okuyucule.rımızda.n 
B. M. Salim yazıyor: 
"- TUrk - Mısır anlnşmasmın bir 

kısmını gazetelerde okudum. Resmi 
gazeteyi tedarik etmek p~~= ~ii~!:ıu 
olduğuna göre, tam metnini nerede 
bulabilirim?" 
Anlaşmanın tam metnini 20 Nisan 

937 tarihli Anadolu Ajansı bültenle
rinde de bulabilirsiniz( Oraya müra.
caat ediniz. 

• Aspidistra Fidanı 
Söğütte, Tuzaklı muallimi B. Tev

fiğe: 

"- Aspidistra fidanı, yansı killi, 
yani buğday toprağı dediğimiz kırını 
zı sanmtrak renkli toprak ve bir kı

sım yaprak veya ağaç çürüğü - ol
madığı takdirde - eskimiş, çtirilmilş 

koyun gübresi ve bir kısım çok ince 
dere kumu ile yapılar. bir harcı qe
ver. Çoğaltılması; fidanın sovanlan
nı birer yaprağı ile birlikte ayırarak 
yapılır. Mevsimi şubattır. Fidanı top 
rağtndan silkmeli ve sovanlannı a
}'lrdıktan sonra ayn ayrı saksılara 
dikmelidir. Gölgeli yeri seven bu fida. 
nı kışın soğukta" muhıı.fuıa etmP.11 
di.,. 
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( S POR ) 

Gençlik ... Anketimize lzinir -
1 

Sporcuları da Cevap Verdi 1 
1 

f- ANKETiMtZi ' 1 Sait ve. Nanıık l 1 

~ ŞU CEVAPLARLA Mütalealarmı 
i BiT, RiY,ORUZ Söylüyorlar: 
~ 
~ 

Gençlik şırmgası anketimlzde Izmir Uçok takımının ve Milll ta-
önce ihtlyarlann, sonra da gPnç. kımın sağiçi Sait bütün sporcular ta-
lerln cevaplannı naklettik. Bu rafından se~ilen, bilhassa milli seya-
anketten maksadımız, bugiine hatlerde kafilenin neşesini arttıran 
kadar \'erilen cevaplarla tahak· nükteci ve temiz bir sporcudur. An-
kuk ediyor. Bu Jtibarla ankPtl· ketimiz için söylediklerini aynen n~- t 

mlzl bugi.in lzmlrll Salt ve Na· rediyoruz: 
mığm cevaplarile nlhayetlendiri. "- Ben şahsım itibarile eski fut-

i yoruz. bo!Un pek aşinasi olmamakla bera -

Çıkan netice ıudur ki: thtl· ber eskilerin vücut kabiliyetleri iti-
barile şimdiki nesle tefevvuk ettikle-

~ yarlar kendi oyunlarım, gençler rini söyliyebilirim. 

- de keza kendi futbollerlnl beğe. Bizim neslimiz son zamanlarda ye-

Bu Ud netice ka~ııimda biz de, ~ine bu sütun- 'Solda: lzmir .ağ Teknik itibarile şimdiki takımlar es-

21 - 5 - 937 ... 
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_,J 

~ 
nl:rorlar. işen kavruk gençliğe istinat ediyor. 

larda kendi görüş ve diişUnüşUmüzU, mU~t bir ~ içi Sait, .ağda: kilerden daha iyidir. 
~ gfuıde okuyuculamnıza vereceğiz. Tabii son hUk- ~ . ... ihtiyarlar şınnga ile yanılıp ta kar 

mü de okuyuculanınız vermfıt olua klardır. ~ lzmır .ol açıgı şımıza çıkarlarsa şırınganın tesiri geç 
.,,,../'-,,_,,_,"""""""""""'""~~ .. """~~~~ .. -.~ Namık tiği 45 inci dakikadan sonra gemici GERi DONEM ADAM 

-----------------------·------.lisaniyle mayna edecekleri şilphesiz

Oçok Takımı 
Dün Geldi 

KAFiLE REiSi VE UMUM{ KAPTAN, NETiCEDEN 
ÜMITVAR OLDUKLARINI SÖYLEDiLER 

lzmirin Oçok takımı dün sabah Bandırma tarikiyle tehrimize 
geldi. Kafile eaki Altmordulu B. Mehmedin riyaıetinde olmak 
üzere on dört kitiden mürekkeptir. Ayrıca kendilerine umumi 
kaptan B. Fehmi de refakat emıe~-.1:_ 
~k ta.kımmm en iyi oyuneulann

dan olan Adil, Basri ve Envere izin 
temin edilemediği cihetle bu oyuncu
lar lzmirden yarın geleceklerdir. 1z.. 
mir futbolcUlerinin kendisini bir ağa. 
bey gibi severek hUrmet ettikleri ka. 
file bqkanı B. Mehmet kendisile gö
rUşen bir muharririmiu IUJllan söy
lemiştir: 
"- Bidayertenberi aksi giden tali

himizin biraz da bize gUlmeğe yüz 
tuttuğunu, takımımızın son oyunlar
da aldığı neticelere istinaden söyliye
bilirlm. -Şimdiye kadar Milli küme 
maçlarında iyi oyunlar çıkarmamıza 
rağmen bir tUrlü talihimizi yeneme
miştik. Ve bu yüzden mağlup olmuş
tuk. HUcum hattındaki bazı oyuncu
ların şahsi oyunlan ve tecrübesizlik
leri bizi netice almaktan uzaklqtın • , 
yordu. 

Takımımızm Galatuaray ve Gllne
ee karşı iyi bir oyun ~kartmağa ça-

lışacağı şllpheeizdir. Futbolde iyi bir 
oyun çıkararak yenilmek, yenmek ka 
dar şereflidir." 

Uçokun umumt kaptanı Fehmi de 
ıöyle dedi: 

"- Arkadaşmım sportmence mtl
Weasma ben de iştirak ederim. Son 
Fenerbahçe maçındaki oyunumuzu 
çıkartırsak ve hakem de anlayı§lı, 

idareli arkadqlardan intihap edilirse 
neticeden Umitvanm. 
Takımımız son zamanlarda f ormU

nu bulmuştur. Yalnız yarm gelecek 
olan Uç oyuncumuzun relmeısi tart-
tır.,, . 
Bu Haftaki: 
Millf 
Maçlar 

lstanbul Futbol Ajanlığından: 
Milli Kilme maçlarından: 
1 - Uçok • Galatasaray karttlat

.ması 22 Mayıs 1937 Cumartesi gUnU 
ıaat 16,30 da Taksim Stadyumunda 
olacaktır. 

lzmirlilerin ka file reua 
B. Mehmet 

8 • Balkan 

Otomobil 

Yarııd •. 
Yunanlrlar, lst&Jlbul, Sofya, 

Tiran, Belgrad \'e belli başlı 
diğer bazı Balkan şehirlerin· 
den kalkmak, Atinada toplan· 
mak suretlle bir otomobil raJ. 
ly'sl tertip ederek Türkiye f. 
çin de (Türkiye Turlng ve (). 
tomobll klilp) e miirac&at et· 
mlştir. Turing klUp ttirkçe ve 
yabancı dillerle çıkan belllbaş
lı gazetelerle Ui.nJar verdiği 

halde bu müsabakaya iştirak 
için hali. bir tek otomobil mü
racaat etmiyor. Caddeleriml • 
zln her gün biraz daha husu· 
ıl arabalarla ve hele spor mo
deli otomobillerle süslendiğini 
görerek memnun olurken • Ar 
navutluk ta dahU olduğu hal
de • bütün Balkan memleket
lerinin girdikleri bu Balkan 
müsabakasına bir Ttirk oto -
mobilinin girmemesi hakika
ten şaşılaca.k ve acoıacak bl" 
§eydlr. 

---·---·-·-----------------·· ltalya Milli 
Takımı Sofyada 

dir. Şaka bertaraf, eskiler bize an
cak vücut ve atletik kabiliyetleri iti
barile tefevvuk ederlerdi. 

Halbuki biz kavruk kalmış nesli -
mizin vücut müsaadesi dolayısile o
yunumuzu kısa paslara ve kaçak ta
biyelerle yapmağa mecburuz. Ve bun
da vücudUmüzün kifayetsizliği yü -
zUnden şüphesiz haklıyız.,, 

lzmir Uçok takımının solaçığı Na
mık fazla sUrati sayesinde muvaffak 
olan ve arkadaşları tarafından sevi
len dürli8t bir sporcudur. Anketimiz 
için bu eporcu diyor ki: 
"- Futbol aleminde uzun zaman

lar muvaffakıyetlerini alkışladığımız 
ağabeylerimizin bu sahadaki çalıfıpa 
lannı ild cepheden mUtalea. edebiliriz! 

I - Vücut kabiliyetleri. 
f 

II - Zamanlarındaki hayat prt-
ları. 

Onlar vücutlarmrn kendilerine bah
şettiği enerji sayesinde muvaffak o • 
lurlardı. Sonra futbol oynadıkları se
neler hayat şartlan bugünkü mUşkUl 
şartlara nazaran çok kolaydı. Geçin
mek ailesinden uzak ve düşüncesiz 

1 1 

spor yapmak kolaydır. Halbuki bu-
gün öyle mi? 
Hayatımı kazanmak için çalıştığım 

müesseseden izin koparabilirsem an
trenömana gidebiliyorum. Aksi tak
dirde topa ayak silremediğim hafta

lar oluyor. Onun için bizim neslimiz 
spor yapmak için birçok müşkülleri 
yenmek mecburiyetindedir. Umuınl 
harp maluıulU olan bizler zaten bün

ye itibarile ufak kimseleriz. Eskiler 

bize burada tefevvuk ederler. Fakat 

itiraf etmek llzımdır ki ~knik ve an
laşma itibarile herhalde biz onlardan 
yUkseğiz. Şırmgalaşmış ağabeyleri • 
mizin dakikada bir bu şrrmgalannı tıı. 
zelemeleri şartiyle bizleri yenebile • 
ceklerini zannediyorum." 

ATLETlZM 

İstanbul 

, ·An karoda 

Birinci 
Ankara, 20 (Tan muhabirindenr

Atletizm federuyonunun Istanbul, 
Izmir, Ankara mıntakalan arasında 
tertip ettiği mtlsabakalarda Istanbu-
175 puvanla birinci, Ankara 104 pu
vanla ikinci, lzmir de 80 puvanla ü. 
çüncU oldular. 

Adliye Vekili Bay Saraçoğlu, gU • 
nUn en muvaffak atletine stadyum 
kupaamı merasimle verdi. Bu yarış
lar, her eene ayni tarihte tekrar edi

lecektir. 2 - Uçok. Güneş karşıla§Dluı 23 
Mayıs 1937 Pazar günü saat 16 aa 
Taksim Stadyumunda olacaktır. 

3 - Fiatlar: Balkon 100, Tribiln 
80, Duhuliye 25 kuruştur. 

Sofya, 20, (TA.~) - İtalyan futbol Wyan milli takımı, burada Haziranm 
federasyonundan buraya gönderilen ilk gilnlerinde Bulgar milli takımiyle 
bir mektuptan anlaşıldığına göre, 1- karşılapcaktır. 

Y anyana çeşmenin karşısın • 
daki çitin dibinde oturu • 

yorlar. Ak sakallı, fersiz mavi göz
lü ihtiyar, ellerini belindeki kırmızı 
yUn kuşağın arasına sıkıştırmış ya 
nındaki adama hayret ve merha • 
metle bakarak konuşuyor. Öbürü 
çelimsiz vücutlu, avurtları içeri 
doğru çökük bitkin tavırlı bir a
dam karşıdaki çeşmeye dalgın dal
gın bakarak onu dinliyor. İhtiyar: 

- Hey oğul hey diyor, kim der
di ki ansuzun geliverecen köye .. 
Tam beş yıl bu, dile golay!. 

Öbürü göz~erini çeşmeden ayır • 
madan tekrar ediyor: 

- Beş yıl! 
İhtiyar başını yana sallıyor: 
- Beş yıl ya .. Beş yıl! Demin • 

cek seni şu yolun dibinde görUve • 
rince inan olsun sen olduğuna yi.i
reğim ganmadı da benzetiverdim 
dedim. O gadar da götülemiş ki ha 
lin! Amma, gurbet bu golay mı de· 
sene hey oğul.. 

O hiç cevap vermiyor gözleri hep 
çeşmede. Belli .ki oluğuna tahta bir 
sopa sokulmuş, kırık taşlarının ren 
gi kararmış, bu harap çeşmenin 
onda uyandırdığı hatıralar var. İh
tiyar yine ağır ağır sözüne devam 
ediyor: 

- O zamanlar Memiş almış ba

şını gitmiş köyden dedilerdi, gül
düm. "Döner yakında dedim. Ca
hillik, niye gınldı kim bilir?,. Am

ma ne inat ne inatmışın meğerim 
oğul! Dönmedin .. bir ay değil bir yıl 
değil, tam ibeş yıl geçdi de.. Gıza
n ınrn gözli yaşlı galdı, anan koca

mış garının biri idi zati bilsblitün 
çöktU. Garın saçını başını yoldu 

yasından, kimsecikler bu işten bir 

şeyler anlayamadı. Herkesler "ne
den Memiş gitti acap?,, diye, hay
rette galdılar. 

A dam birdenbire başını döne
rek soruyor: 

- Bizim garı bir şeycikler di • 
medi mi? 

thtiyar omuzunu silkiyor: 
-Ne diyecek onun da neden gitti

ğini bildiği yoktu belli, ağladı, yo
lundu o gadar işte .. 

Adam yine başını çeşmeye doğ
ru çeviriyor, dudaklarında acı bir 

tebeSsüm var. O, şimdi bu harap 
çeşmenin önünde bir kadın görür 

gibi oluyor, gilrül gürill akan oluk 

tan destisini dolduran bir kadın. 
Bu kadın incecik fidan boylu sim
siyah gözleri ve al yemen.isinden 
fışkıran simsiyah büklümleri var. 

Bu kadın kendi karısı. Yalnız de
ğil. Yanında uzun boylu esmer ya
ğız bir delikanlı duruyor, delikanlı 
\cadma doğru eğilmiş bir şeyler söy 
Iüyor ve kadın kızıl dudakları ara
lık gülüyor. Sonra oluğun altında
ki bakraç köpiire köpüre taşarken 
onlar kucak kucağa dönilyorlar. tş 
te tam bu sırada çeşmenin yanında 
başka bir adam görünUyor. Bu a
dam yorgun, argın kasabadan dön-

~~""""" ""_,.. ·~ 
; Yazan: ~ 

~Peride Ceiaı ~ 

i#'l~~~!!::J 
m~ktedir. Elindeki çıkmda karısı
na aldığı oyalı yemeniler, yağlı bas 
malar, omuzunda da yine ona aldı
ğı sivri uçlu parlak siyah çarıklar 
var. Bu adam o kadının kocası ya
ni kendisi. Onu görilnce karısı ve 
genç adam süratle biribirlerinden 
ayrıldılar ve elini arka cebine ata
rak silahmı çıkardığını ve bu silahı 
delikanlya doğru çevirdiğini gören 
kansı birdenbire kendi.Sini delikan
lının önüne attı. Ona siper oldu ve 
gözleri pırıl pırıl yanarak bağırdı: 

- Ona gıyma beni öldür evvel.. 

lin yanında? 
İhtiyar onun uğradığı heyecaıı1' 

farkında değil. Gülümsüyor: ııl 
- Ya .. Anangilin yanında. Se 

görüverince ne şenlik iderler gaytl 
ne şenlik!. 

Y UzU sararıyor: 
- Peki. öteki ne oldu! 

thtiyar evveli. anlamamış gıııl 
ona hayretle ve birden•bire kiı:Jll ~ 
duğunu anlıyarak yUzU hemen cı 
dileşiyor ve ağır bir sesle cevap 'il 
riyor: 

- Hey oğul, genç, güzel galf 
Sonram yalnız galmak golay ~.d 
Ancak bi yıl bekledi yolunu, bı Y"' 

bitiminde bi b~n peşine-~ 
kıldı köyden çikıp- gıttiler. li~~ 
senin oğlanı islememlş onu anllll""' 
yanına bırakıyediler. h'I 

İhtiyar susunca adam göil • 
cam gibi parlıyarak ağır ağır ye 
rinden kalkıyor ve ihtiyarın yU.sU' 

E vet, evv • i. onu sonra öbU- ne hiç bakmadan eline sopasını.!; 
rünil öldürmeli. Fakat ka- !arak köyün aksi cihetine, geldi&· 

nsının gözlerinde parlıyan ateş öy tarafa doğru yilrilmiye ba.şlıYo1; 
le kuvvetli ki yüregıV'ni kavurdu bir İhtiyar hayret içinde ayağa fırlJ , 

· ot• 
denbire sanki.. Eline garip bir uyu- yarak onun arkasından seslenıY 
şukluk geldi, tiksinir gibi silahı ye- - Köye dönmüyon mu be? • 

O, başını arkaya dogv ru ıtere re fırlattı. Çıkını, omuzundaki ça- ... 
"a, ah,. diyor ve beş yıl sonra bzı,v 

rıkları da başka bir tarafa attı ve .•. ,. 
geldiği tarafa doğru döndü yürü- retlerine dayanamıyarak geldigt 
miye başladı. lşte 0 gündenberi, beş nasına oğluna bir selam bile b~· 
yıldır hep geriye doğru yürüyor • mayı unutarak ayaklarını toıl0 
du, fakat hasret bu dayanılmıyor yollarda silrüye sürüye yürUY~ 
ki.. Doğduğu yerleri görmek 'için Omuzları büsbütün çokmUş, za d 
gözleri yanmıya başlamıştı. Anası elmacık kemiklerinin Uzerinde !if~ 
bumunda tUtilyordu. Oğlanın birer damla bUyük gözyaşı vs.t· 
hasreti bağnnı göz göz etti. tık senelerdenberi asıl kimin içiJI 
Yanında oturan ihtivar, bala an yandığını ve köye kimin için .d0~ 

latıyor: dilğünU çok iyi biliyor. 1ncecılt 1'11 
- Gızanını görme bi büyüdü ki.. dan boylu, ateş gözlü, kızıl duda Jı• 

anangil gocadı filan amma yi.ne kadın için, karısı için .. O olınadl,. 
elinden geldiği gadar bakıyor oğla- tan sonra bu dönüşün hiçbir ~ 
na doğrusu.. nası kalmadığını da şimdi gel J1Y 

Birdenbire başını çeviriyor. Do- yollardan yine geri dönerken ıctiJl 
nuk bakışlı gözleri ilk defa heye - lıyor. !çinde beş yıl içinde çe 0~ 
canlı bir parıltı içinde hayretle ih- bütün yi.irek acılarını bastıran 1 
tiyara bakıyor: le bir acı. öyle müthiş bir va.ııJSl 

- Dimek bizim oğlan anamgi- var ki 

==================================~ 

bina;! 1 Akhisar - Ortamektep 

t te~ 
· Akhisar, (TAN) - Dört sene evvel açılan ve 300 den fazla '~e,ııı1: 

olan ortamektep binası ihtiyaca kafi gelmemektedir. llçebay Rıf~t ·ne ~
her yıl 100 • 130 mezun veren orta okul için yeni bir bina te~Jl~ ııçe' 
h$maktadır. Gönderdiğim resim, bu mektebin son sınıf talebesını, 

bay ve muallimleriyle birarada gösteriyor. 
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ONJv ERSIT EDEN 
RÖPORT A]LAR 
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Yazan: Ahmet Emin Yalman 

An karada 
19 

Mayıs 
1 • 

Kimya E t•tü .. ·· b ·r k a·ı · 

sııR;nun ~~iA YAL DOLU 
Y U• K s E K la çizgilerle ailece biribirini takip 

ederken, anlayayım diye kafamı 
boş yere zorlama yüzünden ben bo 
yuna ah, of çekmişim. Bu iddia ak
la vakın gibi geliyor. 

RiYAZiYE DERSi ki~a:!u!:lm~:: 
riyaziyenin en zor 

F en !akuıtes!ni ziyarete Ye-
8\ind rebatandaki kimya enstitü

en b 1 
Versited aş adım. Burası asıl Üni-
biraz Y e~ UZak kalıyor ve kendini 
'raıe~nı va~~ette görüyor. 
_ 1\ en hırı dedi ki: 

kln:ı.ya aç ~~~~~r "tahsisat var, 
~orıa enstıtusu yapılacak.-" di-
iİdiy~r sonr.a tahsisat başka işlere 
Pata k. Bır türlü bizim enstitüye 
laıier alı~tyor. Kimyada "ideal 
va11lfl " dıye bir bahis vardır. İdeal 
hiç te~ ~lan bu gazlere hakikatte 
titu ..... ua lif edilmez. lşte biz de ens 
1. '" ze " ·d ~ıy0ru ı eal gaz., göziyle ba -z. 

Sorup 
binlik b anladığıma göre bu bed -
l{itnya u se~e için yerinde değildir. 
lak sur:stitUsünün yapısına mut
lebesi . te başlanıyor. Kimya ta

ı,.. ıdeaı gaze kavuşacaklardır. 
"'tn .).'Q tctleb • • d • "• uının ertlerı , a UgUn kimya talebesinin baş 
ltıesinin lıca derdi, tecrübe malze
Bör ger azlığıdır. Bu kadar profe
tedatiıc ırtmek, bu kadar techizat 
tııt~tı. etn:ıek için paralar sarfet
~liııtaa~onra tecrübe eczası için 
.l'a &'İbi ~~ az 'Ohnası Yazıktır. Kim
dir. ~'1 ır derste hE}r şey tecrübe· 
~iıı dab !!ene tecı::Ube malzemesi i
lnit ede~ Çok talisisat olduğunu ü-

l{jta nı. 
kiınya p halinde çtkmıya başlıyan 
di vasıt.notıarı vardır ki talebe ken

ala ·1 tderneını rı e bunları neşre devam 
l">·. şlerdır' 
~uYilk · 

birkaç ili emeklerle meydana çıkan 
A.caba fa~. kitabı yarım kalmıştır. 
ltıiyeti kuıte veya kimyagerler ce 

'l' Yardı:nı edemez mi ? 
alebe · bir 
8 

nın Ankaraya yaptığı son 
l'eti~Yalıat kısmen kimyager cemi
tlı.iyetn Yardımile olduğuna göre ce-

' Yen· tıı.eaıe ~. . 1 Yetişen arkadaşlara ve 
tiy0r ~ ılerlemesine alaka göste-

l{j emektir. 

ltoop nıya talebesinden on kişinin 
"' eratif Pans· .. d"' ~eııış ıyonunu gor um. 
bu taieıbol ışıklı ve havalı bir evde 
vaıt181 be, Yatmak ve sabah kah
tah. nıasraf ını ayda dört beş li

ta~ t~aı ediyorlar. Yatak ve mut
•ly0n tını tedarik edebilseler pan
l<arrn nıevcudunu iki misline çı
latl'n. akk ve Sıhhi bir yemek hazır • 
~ nı·· 

hu l>an . UnıkUn olacak. Fakülte 
huııuı sıyona küçUk bir yardımda 
t~ıaa Uyor. Tahsisatı olmadığı için 
tecli 4llıı Yapamıyor. , 

~ I{ u;:Ya enstitüsünde beş kedi
' lesine r en mürekkep bir kedi ai
l'orıal'd astgeidim. İnsandan kaçını

l. 

llrofes" 
orden sordum· 

-~ . 
ltadrOd Unlar burada memur mu? 
lğzınd~ Yerleri var mı? Piposunu 
~Yap çıkarmadan ciddiyetle 

Verdi: 

1t - :E::vet, ikıs' ·ı m lı .. .. U t .... aaş , uçu ere -

~eğer . 
l'll.da nıe Ciddi olarak kediler bu-
nıı,. l<a:1Ur sıfatile bulunuyorlar
tarn su .. rttOdan kendilerine munta-
reı ·e e •w elin k' cıger alınıyormuş. Fa-
dıı_ ltnva "<l}kün 1 " malzemesine fazla 
bt!kçi kaodınası 1böyle beş kedilik bir 

rosun l" a uzum göstermiş. 

bı r Qtlı •eali prol .. 
~?lslit" eaor 

<li.,· 'Ude prof .. 
.. ı gib' . esor Arndtan ken-

bi 1 'l'Urk" d il Profest1 1 ."'e ers. veren ecne-
~ hıiı:nı:r erın isimlerini sordum. 

of. ~a . arasında riyaziyede 
gerın de ı·a .... ; d 

..... uı. var ır. 

DiNLEDiM 
bir bahsi olan 
Tewror tahliline, 
yani izafiyet na
zariyesinin riyazi 
esaslarına taal -

Riyaziye Profesörlerinden 
8. Prager 

Riyaziyecilerlt 

E nstjtüpen ç1kı,P doğr,\lca fen 
fakilltesine gittim. ' Prof. 

Pragerin dersi olup olmadığını sor
dum. lyi bir tesadüf eseri olarak 
son sömestr talebesine dersi var-
mış. 

Riyaziyenin son sömestri diğer 
dersler gibi kalabalık değil. İmti
han üstU de bir kısım talebe gel
mediği için yabancı bir ziyaretçi
nin gelmesi ilk anda göze çarptı. 
Fakat ders o kadar ateşli ve me
raklı bir yerinde idi ki derhal beni 

unuttular. 
Kara tahta başında şaire benzi

yen genç ıbir profesör Türkçe ders 
anlatıyor. Çok tatlı bir sesi var. 
Radyo spikeri olsa bu sese sevda

lananlar az olmıyacak. 
Tatlı ses, pUrüssüz, yaman bir 

türkçe konuşuyor. Bir yabancınm 
kitaptan belliyerek önrendiği yol
da muntazam, ölçülü cümleler kul
lanmıyor. Lisanına tamamile sahip 
ve hakim ... 
En çetin bir dersi havadan, sudan 
bahseder (ibi her günkü serbest 
konuşma dilimizle anlatıyor. 

Aksan hiç fena değil... Tilrkçe 
kelimelerde yalnız mesela altı ke
limesindeki noktasız (ı) larda zah
met çekiyor. 

Hayal dolu roman 

P 
rofesör Pragerin anlatışmı 
dinlerken kara tahta • 

dak.i riyazi hiroğlifler ca~ • 
lamyor, şahsiyet peyda. ~: 
yor. P çizginin alfa çızgı ı

le münasebetinden bahsedilirken in 
san adeta hayal dolu bir roman 
dinledfğini zannediyor. 

Dersin sonuna kadar tatlı tatlı 
dinledim. I)ullanılan k~lim~eArin 
hepsi mah1m kelimelerdı. Hıkaye 
kulağa hiç yaıbancı gelmiyordu. 
Yalnız insan şifreli bir yazıyı, elde 
şifresi olmadan okumıya çalışır gi-
bi oluyordu. 

Mayi halinde bir mantık gibi ka
ra tahtaya akan hakikatleri bir tür 
lü kavrayamıyordum. 

Ben etrafıma merakla baktığım 
gibi talebe de bir yabancının yük
sek riyaziyeyi anlamak için sarfet
tiği emeği biraz acıyarak takip e
diyorlarmış. Sonradan profesörle
rinden birine anlattıklarına göre 
alfalar, P ler. V ler bir VP. da.ha faz 

lfık ediyormuş. 

D ersten çıkm<!a pro!esore yak 
laştım. Yabancılara kendi 

lisanlarile hitap etmek hususunda
ki manasız itiyadımızın sevkile Al
manca olarak dedim ki: 

- Türkçenize hayranım. Bu ka
dar Türkçeyi nasıl öğrendiniz? 

Türkçe cevap verdi: 
· - Bilirmisiniz ki bu hayret bana 1 
bir iltifat gibi gelmiyor. ı 

Siz almancaruzı nasıl öğrendi -
niz? Başka Türkler, tUrlü türlü ec
nebi lisanlarını nasıl elde ettiler? j 
Neden benim türkçe öğrenmem qir 1 
mucize olsun? , 

Çok hakkı vardı. Yalnız şurasını 1 
bilmiyordu ki biz senelerce ara -
mızda kaldığI halde ya hiç türkçe 
bilmiyen, yahut dilimizi başını gö
zünü yararak konuşan ecnebilere 
alışığız. Bir ecnebi diline tamamile 
sahip münevver bir insanın bildiği 
ve konuştuğu gibi dilimizin bilin
mesi, bizim üzerimizde fi.deta bir 
mucize tesiri yapıyor. 

Profesöre sordum; . ı 
- Yüksek riyaziye gibi bir ders

te türkçe kullanmakta zahmet çek
miyor musunuz? 

Tatlı türkçesile cevap vereli: 
- Türkçe mantıklı bir lisandır. 

İstisnaları azdır. Riyaziye de yine 
mantıklı bir şeydir. Bunun için 
türkçe, riyaziye ilmine çok uygun 
bir lisandır. 

> 

Ruim No. 29 

f 
Evvelki l_filn bütün memleket ı:enç

liği 19 ~layıs"' Atatürk gününü sevinç-

J
le, heyecanla kutladı. Ve o gün yapı
lan jimnastik şenlikleri, gençliğin yiik 
sek dinçliğini gösterdi. Ankara foto 
muhabirimizin gönderdiği şu .resimler 
Ankara gençliğinin göğüs kabartıt'J 
mertliğini ve gürbüzlüğünü tebarüz 
ettiriyor. 
• h!Ea 

J J ·I .Ç 1 dl 

Bu reıim fU on türküden han~.i~~ aittir? 
1 - Atımı bağladım ben bir onna 48 - Sogudun yaprağı naziktir na-

na rin 
Benden selim söyleyiniz oğla- Zeynebl ettiler bu hafta gelin 

na 46 ..... Telgrafın telleri 

ıs - Çaynda buldum seni 
Ellere vermem seni 

14 - Çek deveci develeri 
Yokuşa aman amman 

19 - Evlerimin önü 1'fersin · 
1'1evlf.un da seni bana versin. 

80 -:- Karşıda Kürt evleri 
Yayılmış develeri 

32 - Kargada. seni tutanın aman 
Kanadım yolarım aman 

36 - Oğlan yayh laz yaylı 
Ben dayanamam gayrı 

39 - Pencereden kar geliyor 
Arkama. haktrm TIU' S!'Plivor • 

~ 
~ 

Pamuk gibi elleri 

~Bahar Müsabakası 

iKUPONU:29 
~ 

i Bu kuponları kesip 
saklayınız . ~ 

""""'~~~ 

'l 

tlnkara kayakçıları I~ Mayıs geçit reamıncte 
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KAMDIRADA BiR 
SOYGUNCULUK. 

Bir Yolcudan 220 
Kurus Alarak 

1 

Kayboldu 
Kandıra, (TAN muhabirinden) - Buraaa 

çok garip bir soygunculuk vakası oldu. 
Tafailitını bildiriyorum: 

Yeni ıantral bu iki değirmenin bulunduğu 

yerde kurulacaktır. 

Civar köylerden biriainden atla Kandıraya 
inen bir yolcu, tenha bir kötede yüzü yazma 
mendille aanlı bir gençle kartılatmıttır. Bu 
e_srarengiz adam. tehditkar bir tavır alarak 
yolcuya durma.aını emretmittir. 

Yolcu durunca. atının yanına yaklaşın~. kendi
sinden "iki lira yirmi kuruş" istemiştir. Karşısında· 
kinin bu kadarcık bir para ile kanaat etmesi, atımın 

r Niksarda 

Elektrik Santrah • • : • i N ikıar, (TAN) -
Belediye, yeni bir i elektrik santralı kurmıya 

: karar vermiıtir. Santral. 
1 16 bin liraya mal olacak
• tır. lnıaatın Cümhuriyet 
J bayramına kadar yetiıti
İ rilmeıi muhtemeldir. Ye-
J ni santral, su ile İfliye-
t cek ve 60 beygir kuvve-
ı tinde olacaktır. i 
i ••••••••.••••••..••••••• i 

Çanları na 

Ot Tıkanan 

Keçiler 

-------------- tuhafına gitmiş, önüne çıkan bu a· 
1 B J damda. bir soyguncu hali görmediği erg ama ua için cesaretlenerek sormuştur: 

"- Benden 220 kuruş istiyorsun. 

Çe me }e Eğer soymak niyetinde olsan, daha 
Ş Lı 7 fazla istemen lazım. 220 kuruşu ne 

A lt yapacaksın?" za ılıyor. öteki şu cevabı vermiştir: 
Bergama belediye hudutları içinde "- Ağa, sen beni tanımazsın, fa-

ki 70 çeşmenin Haziranda otuza., da.- kat ben seni tanırım. Bu para sana 
ha sonra da 12 ye indirilmesine karar borcum olsun. Ben sana bunu son
verilmiştir. ra öderim. 220 kuruş ver de bir ye-

Suları yamı azalan 70 çeşme bile re vereceğim var, onu ödeyeceğim. 
ihtiyaca kati gelmediği için halk bu Kazara bir yere borçlandım. Şimdi 
karar karşısında dilşünmiye başla - beni çok sıkıştırıyorlar. Kendimi ta
mıştır. nrtarak senden borç istesem olmaz, 

Evlerine çeşme suyu almış lbulu - belki sonra sen de beni sıkıştırırsın. 
nanlar da. konulacak saatlerin gös- Tanıdığım birçok kimselere baş vur
terdiği sarfiyat miktarına göre para dum, hatta Ağama, babama yalvar-
vermiye mecbur tutulacaklardır. dı k~ t edi " m, 11or em .. 

Kanclarada. Hayvan 

Miktarı Çoğahyor 

Atlı, cebinden Uç lira çıkarıp ver
mi,, mec;bul adam da hepsi kırkar 
paralık olmak üzere 80 kuruş- iade 
etmiş sonra: 

Kandıra (TAN) - En son yapılan "- Sağ ol. Paramı tamamladın. 
tecrilbe sayımına göre, kazamız da- Elim genişleyince sana borcumu bi
hilinde 18878 dişi ve 1082 erkek keçi, risile gönderirim. Beni hüktımete 
68 erkek ve 51 dişi deve, 5202 erkek haber verme! demiş ve ortadan kay

r- lzmirde .-ı 
Yeni Su işleri 

lzmir, (TAN) - Sıhhat 
Vekaleti sular ııhhat mü
hendiıi Amerikalı Prole
•Ör Rayt, beraberinde An
kara Hılzıısıhha müe•se-

•eai müdür muavini Dok
tor Kamil olduğu halde 
ıehrimize gelmiıtir. 

Profesör Rayt ve Dok
tor Kamil, ııhhat müdü
rümüz Doktor Cevdet Sa
racoğlunun da iştirakile 

lzmire çok yakın mesa
fedeki Ağamemnun ılıca
ları, Çeıme kaplıcaları ve 
Urla yakınındaki içme 
mevkiindeki aular hak
kında bazı tetkiklerde 
bulunmuşlardır. Profesör, 
Halkapınar ve Bostanlı 

bataklıklarının da vazi
yetlerini gözden geçir
miı ve akıtılmaıı için ka
nal halriyatına devam e
dilmekte olan Cellat gö-

l 
lünü görmiye gitmiştir. 

Oradan fehrimize döne
cek ve Ankaraya giderek 
Sıhhat Vekaletine uzun 
bir rapor verecektir. J 

Hava Seferleri ı 

Cuma ovcuı iatcuyonu 
civarında kurulmakta o
lan hava postaları istas
yonunda inıası tekarrür 
eden büyük hangarın keş
li yapılmıştır. Yakında 

İnşaata başlanacaktır. 

Buraya akaeden haber
lere göre, Haziran ortala
rına doğru lzmir - lstan
bul ve lzmir - Ankara ara
sında hava seferleri baş
lıyacaktır. Bunun için ha
zırlıklara büyük bir gay. 

ret~: ~.e::: .e.~i~~:~:~~: J 
ve 4857 dişi manda 14689 dişi at bolmuştur . 

.tsıga (TAN) - Kasabamız havali- 69 erkek ve 79 dişi ~şek, 3428 erkek ==~========~~~;;;;;~~~~~~~~™~;;;;;,;~; 
ıinde sayım yoklamaları bu sene çok ve61718 dişi .koyun ki ceman 1211651 
sLkı yapılmıştır. Dört koldan çr- baş hayvan vardır. Bu miktar geçen 
kan yoklama memurları bUtiln dağ- senekinden hemen hemen yarıyanya 
lan elekten geçirir gibi taramışlar, fazladır. 
ve birçok sayım kaçağı hayvan yaka 
lamışlardır. Yalnız Ambaroba kö- M·ı~ t s ı· s· 
yünde 250 ve Hoşap köyü civarında 1 US G es 1 ınema 
Kilise alanı merasında da 135 sayım 
kaçağı keçi müsadere edilmişttir. 

Bunlardan ceza olarak iki misli sa
yım parası alınacaktır. Her sene sa
yım işlerinde memurlara yardım et
tikleri için muhtarlara - köyün bU
yüklüğUne ve hayvan adedine göre
birer miktar ikramiye veriliyord~. 
Bu yıl köylerinde saynn kaçağı bu
lunan muhtarlara ikramiye verilmi
yecektitr. 

Sayımdan kaçırılmak istenen keçi 
terin - memurlar işitmesin diye -

Gösterildi 
Mllb (TAN)) - Burada ilk defa 

olarak sesli sinema gösterilm~ir. 
Milaslıların birinci defa seyrettik

leri sesli film, "TAN" gazetesi na -
mına Antakya.da cP.vrilen film olmuş 
tur. 

lzmirde iplik 
Buhranı Bitmedi 

çanlarına ot tıkanmıştır. Memurların !zimr (TAN) _Burada ibir mild-
ansızm geldiğini, anlıyan hayvanlar, 
sürilyü bırakıp kaçmışlardır. 
Sayım muamelelerini düzgün ya -

pan muhtarlara ikramiyeleri veril -
miye başlanmıştır. Yoklamada, iki 
yaşını bitirdiği dişlerinin çıkmasın -
dan belli olan genç kara sığırlar da 
sayım kaçağı sayılmıştır. BUyUk hay 
vanların sayım parası 60 kuruttur. 

Şehir Tiyatrosu 

Manisada 
Manisa (TAN) - İstanbul Şehir 

Tiyatrosu artistleri buraya gelmiş -
Jer, verdikleri temsiller pek ziyade 
rağbet görmUştUr. 

Malatyada Meyva ve 

Mahsul Bol 
Malatya (TAN) - Bu sene mey

ve ile diğer mahsullerin çok bol ola
cağı ümit edilmekte, müstahsil bun
dan dolayı sevinmektedir. 

"Türk Dili,, 12 Yatında 
Balıkesirde çıkan "Türk Dili" refi

~iz 12 yaşına girmi§t,ir. Tebrik e
der, muvaffakıyetler dileriz. 

dettenberl devam eden iplik buhranı, 
Denizli, Buldan ve Kadıköyde el do-

kumacılığı ile uğraşanlann da şika· 
yetlerine yol açmıftır .. Şikayetçiler,, 
ipliksizlikten tezgi.hlarmın durduğu
nu alakadar makamlara bildirmişlel'
dir. 

Altı, sekiz ve on numara iplikkr 
piyasada pek azdır. On iki ve on dört 
numara iplik yok gibidir. Buldan, Ka 
dıköy ve Denizli havalisinde aranan 
iplikler ise bu numara ipliklerdir. 
Gerçi uyuşturucu maddeler inhisa
rmın buradaki deposunda yUz yirmi 
balya kadar iplik varsa da bunlar ih
tiyaç hissedilen numaralar değildir. 

Adana, ötedenberi !zmire gönder
diği ipliklerin halen yarısını bile gön 
dermemekte ve tabii bu yüzden ihti
yaç nisbeti de artmaktadır. 

Uç mütehassıs arkadaıile birlikte 
tehrimize gelmif olan İktisat Vekl
leti BagmUşaviri Fonder Porten ip
lik vaziyetini gözden geçirmi§ ve ay
ni itin tetkikine devam etmek üzere 
Adanaya geçmiıtir. 

Mutta Feyizli Yağmurlar 
Muş, (TAN) - Ma.yıaın ilk on beş 

gUnünde yağan yağmurlar kuraklığı 
giderml§ ve köylUyU sevindirmiştir. 

B urıa Orman Mek
tebi ıon ıınıl tale

beleri, lzmite gelerek ka
ğıt labrika.ıını gezmiıler· 

d ir. Tal ebeler, Derince
deki travers labrikcuında 
da tetkikler yapmıılardır. 
Bu resimde, talebeleri 
Atatürk anıtına çelenk 
koyduktan ıonra birara· 
da l"Örüyorıunuz 

-

Tıraş bıçağı yerine batka bir 
bıçak verirlerae aldanmayınıl· 

, .............. __ ,, __________ ..... , 
ÇiLLER ve Lekeler 

KAnZU K 
Balsamin Eksir i 

Bugünün 

Büyük Devletleri 
(Yedi Gün) Müessesesi 
taraf mdan ne,rolunan bu 

serinin ikinci kitabını 
tetkil eden 

Bugünkü 

INGiLTERE 
Ba,tan ba,a nefis fo

toğraflarla süslü olduğu 
halde çıktı. , 

Taç giyme merasimle
ri dolayrsiyle bütün dün
yanın dikkat nazarlarını 

celbeden İngiltereyi bu 
kitap kadar h" çbir eser 
tasvir edemez. 

TUrkiyenin her tarafında bu
lunan (YEDİGÜN) bayilerinden 
talep ediniz. Fiyatı yalnız (25) 
kuruştur. 

(25) kuruşluk posta pulu mu
kabilinde Yediglin idarehane -
sinden de talep edebilirsiniz. 

Adres: İstanbul Ankara cad-

ı 
lesi İkdam Yurdunda (Yedigün) 1 
nildürlüği.l 

"' -
Bir Nahiye Müdürü Attan 

Düterek öldü 
Gaziantep (TAN) - Kilisin El 

beyli nahiyesi mUdUrtl İhsan Erdal 
birkaç gün evvel attan düşmüş, Mem 
leket hastanesine götürülmüşse d 

yapılan tedaviye rağmen ölmüştür. 

Ölüm, düştüği.l yerde yara -
nm tetanos mikrobu kapmasından 

ileri gelmiştir. 

ile tamamen zail olur. 

Kanzuk Balsamin Eksiri cildi 
yumuşatır ,mat ve cazip bir teJl 

temin eder. 
Ingiliz KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu - Istanbul 

Bir mükaleme 
- Bugünlerde sizi pek dUŞÜflcell 

görüyorum azizem, neniz var? ()'fJ 
- Nasıl düşünmiyeyim; kızımı • 

beş gi.ine kadar evlendireceği.Dl· l1i 
la cihazını hazırlıyamadım. 

- Bütün düşüncen, üzüntil~ b: 
mudur? Bunun tedariki bir gil.,111U1'd•• 
tir. Hemen yarın sabah Beyogıurı ~s 
Galatasaray Lisesi karşısında 1 'ı. 
No.lı DA vtD mağazasını ziyaret e,, 
yatak takımları, sabahlıklar, _gece~ 
likler, kombinezonlarm en güzel 

1 
r

en müntehap çeşitlerini seçerel<. a \e 
1 

sın, işin de umduğundan ala bıtJll 
olur -. 

bllcı 
KAYIP: 2422 sıcıl No. lu arı\ ıl)i 

ehliyetnamemi zayi ettim. Yell 
9 

çıkaracağımdan hükmü yoktur. cıP" 
V Pmicı İG1'PIPı:::inrlP ff P 
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LAF iSTEMiY oRazaüiZı, Buğday 5 Para Düştü 
~Kuşyemi ~ SUKUTUN SEBEBİ FAZLA 

.PARA 
istiyoruz, 
PARA 

-"'· oız Bit' 
~ğer t:._ ın en tabii nıUtt f'k' · · l . ~anı h e ı ınızız. 
el'lni siz d atretıerinin teveccüh-
~ite Irı\id e hkabuı eder, bizim i§i
lt illı.a size a ~e etmezseniz, biz 
0rknıaYın nı':1Zaharet ederiz. Hiç 

tıe Baldı,.. .. · Dlişnıanıannızın üzeri· n· ...... 
1Ye cev 

ap vernıişti. 

'f alnız · 
k ' artık hakıki vaziyeu 

~fy~. ::anı.~ş ~.lan. Nasır bin 
~i ... Ç nıuşkul bır vaziyete 

kfıtn.et· ok tabüdir ki· Emevi 
ada ıne · ' ~ ltla ittif ısyan etmiş olan bir 
~da Ve ak teklif edemezdi. Sa.
llıanı d solunda ik' b" "k d" lt Ururk . ı uyu uş -
lı~rna dik~n; şımdi birdenbire 
ci' cunı etnı ilen (Müslim) e karşı 

1
1"· l§te esi de mümkün değil -
an ~asır 'b. bu müşkül vaziyette 

Çare kaı ın SeyYar için tek bir 
\'~tile u:ı:ı~ı ki, o da; bütün kuv
~klene.rek, Vrnanın birden üzerine 
e - gaı· Ya - zayıf bir ihtimal 

tene can1~!elrnek .. veyahut ta, şe-
F'akat . tnıekten ibaretti · 

bir şırnd· · 
() felaket d 1

• onun ba.J?ına yeni 
ih l'liugô.hnıd aba kanat germişti. 

11 
tilaı aıa. aki askerler arasında. a: da, se:eu.eri başgöstermişti ... 

tl~ar da ~ız değildi. Nasır bin 
~ hYet 'h U:çok Emevi rüesası 
~an <>ldı.ığ~s.ıs ve tamakar b.ir a
t·e be1''-\er~a~ bir hayli zaman-

;ll111t:ı dn . erıne 111.ra v.ermemiş 
l.l gatı• gız: etnu~ 

"aıı ~ll ku li _:Yetten h. nıa,ıdan, henUz bu 
t ınin tehdi aber:ıar değildi. Mtis
l a, bUtü.n a~llanıesini aldıktan son
:;' t~ci ed arnıarmı toplamış; on
ll.d~elt iste;:e~ bir hareket gös-

tn.ıarın ı.ştı... Fakat o anda 

l'uz-1..tt i: ar~dan = 

~erıara .... enuyoruz .. para istiyo-

l')'atıarı . 
YllkselmişU. 

ti lsır f ~ ~İe .ena halde ş141ırmıştı. 
lıt !etine d l'lni, sanki onların gö

lrtara,k. ayayacakmış gibi ileri 
'ls . bi Yan ve nif 
~ Ye bağı aktan sakınınız. 

!ar lka.t <> rnııştı. 
~· • iltiye a gece, ordugahtaki adam 
~~ çarılnııştı. Yerli ukerler, 
diQ bakı~rınn etraf na toplana-
haı: başıa~stemişler; ve onu teh 
~ll' e ~ı.ınaı ardı... Nasır, fena 
~ &öste nııştı. Adeta isyan va-

Çtkıp ~en bu adamların kar-
'h"';' ~l 8.şlnı açarak: 
·"'lllt.. lYorunı .. 
~k '<O l>ara, ·• sızın maksadnz, 
çlıı, at:nıaktır i~enıek değil;. fesat 
ıtlt ç~lış1y0~ Sız. şer için, ihtilal i
ıı._ lti, bıernı unuz. Ne kadar ya -
~ta boya eketinizin topraklarını 
~~kle., ~a~aksnuz ... Bana isyan 
iıe~ ola nı tehdit etmekle ne ka 
~~ · taksınız? Ben' 

~""''Uz, halif · · ı katle-
~ ~p ed enin askerleri gelip 
8\~~ayae~ktir. Şayet hazine -
ti! ~ birin alkışırsanız, bu da 
~gelecekti:.~ h~ un uzdan fitil fi 
~haber v '. Sıze, her şeyi evvel

ao Q h erıyorum. 
~ lreketJ rd 

<le~ • hayalini e en vazgeçiniz. 
~ :de bU . zden geçemiyecek 
~. lrgı aıtı::k o1a~ .bir felaketin 

bi a hepınız ezileceksi-

°l'aı:e, tnukabu 
() ~ Çalı tehditlerle onları 

geı l'dı.ıglha ~nııştı. 
bı.ı:ı.tl. F'ak ~uvakkat bir sUklm 
'ltıe tel'rrıa.nt' bu hfldisat, çarça -

ttnlştı zadelerin ordusuna. 
~et'ttı . 

~lt ~~~adeler, bufrrsatı ka .. 
1'ttıa har ~nıişlerdl. Derhal or
ııı e et enıri vermişlerdi. 
1 ki <>td 

!la~ nı1'tt u, çarpışmıya başla .. 
~ı11 lkla.tnı · Emevilerin beyaz 
~d~Yyarı: ~dık kalanlar, Nasır 
~ ~· ~et'tn~ ~ında toplanmış -

lrarglhnı erı~ suvarileri, Nisı 
a hUcum etmişlerdi. 

Fakat bunlardan çoğu, kirpi gibi 
karşılarına dikilen mızraklar kar
şısında durmak mecburiyetini his 
eylemişlerdi. O zaman, Nasırın su
varileri, bunların arkalarını çevir
mişler .. çok kanlı bir harbe giriş· 
mişlerdi. 

Müslim. harbin başladığını ha -
ber alır almaz, derhal atma atla -
mış; yanına (Halid) i almış .. mü
nasip bir yere kadar ilerliyerek 
harbin safhasını temaşaya başla

mıştı. 

Harp, (Halid) i heyecana getir
mişti: 

- Fırsat, bu fırsattır. Onlar bu
rada boğuşurken, biz derhal şehre 
girelim. Kaleyi işgal edelim. 
Demişti ... Fakat Müslim, bu tek

lifi şiddetle reddederek: 
- Eğer böyle yaparsak çok bU

yük hata ederiz... Farzedelim ki; 
Nasır bin Seyyar, mağlup oldu. 
Fakat ya öteki iki kuvvet biribirile 
birleşir de; bizi şehirde muhasara 
ederlerse ... Hayrr. Şimdilk şehrei 
girmek olamaz. Neticeyi beklive • 
lim. 

. Diye cevap vermişti . 
Bu sırada, Süleyman Kesir tara. 

fmdan Müslime bir haber gelmiş
ti. Bütün nakipler, köye yerleş -
mişlerdi. Bu vaziyete karşı emir 
ve talimat beklemektelerdi. 

M 
üslim, bu haberi alır almaz 
köye gitmişti. Nakipler de, 

Halit gibi fikir beyan etmişler; bi
ran . evvel şehrin işgalini tavsiye 
eylemişlerdi. Mtislim, bu teklüi de 
reddetmişti. Bu genç kumandanın 
sözleri o kadar kısa ve kati ol
muştu ki; artık orada bulunanla
rın hiçbiri, ona itiraza cesaret ede
memişleridi. 

Ovadaki harp, bütün şiddetile ak 
şama kadar devam etmişti. Ortalık 
karardığı zaman, artık iki taraf ta 
karargahlarına çekilmişti ... Birden 
bire ovaya bir sükunet gelmişti. 
Gündüz akjama kadar devam ede~ 
naralar, tekbirler, at kişnemelerı, 
kılıç şakırtıları kesilmişti. Fakat 
buna mukabil, gecenin derin zül
metleri içinden, yaralıların acı a
cı feryatları yükselmişti. 

Müslim, her tarafta emniyet ter-
tibatı aldırmıştı. Ve sonra; 

(Bugün, çok muvaffakıyetli har 
bettiniz. Eğer müşkül ıbir vaziyet
te kalmış olsaydınız; size imdada 
gelecektim. Yarın, Nasır bin Sey
yara kati darbeyi indirmelisiniz. 
Pederinizi katletmiş olan bu ada
malayık olduğu cezayı çektirme· 
!isiniz.) 

Diye. Kermani zadelere bir mek 
tup yollamıştı. 

Kermani zadeler, bu mektuba 
memnun olmuşlardı. Ve ertesi gün 
için, daha şiddetli bir harbe ha • 
zırlanmışlardı. 

Fakat sabaha kŞJ1I, Ni.sır bin 
Seyyardan da, şu mealde bir mek
tup almışlardı: 

(Hey, gafil insanlar .. gözlerinizi 
açın!.. 

Dört gündenberi Eba Müslimin 
ordugahında ~alışan casuslarım 
geldiler. Ve bana, şu hakikat ha.-

berini getirdiler ... EM Müslim, si
zi ve bizi mahvederek maksadına 
muvaffak olmak için, silahtan da
ha korkunç bir vasıta kullanmak _ 
ta .. hile ve desiselerle bizi biribiri
mize parçalatmaktadır ... Şuna e _ 
min o~un~z ki; şayet bana galip 
gelsenız bıle, bu adam sizi yaşat •. 
mıyacaktır. 

Geliniz. Bu kavga ve nizadan 
vazgeçelim. Bu türedinin Şeytan
ca desiselerile mahiv ve perişan ol
maktansa, birleşelim. Siz ve ben; 
maiyetimize yüzer suvari alarak 
müştereken Merve girelim. Ondan 
sonra da kuvvetlerimizi birleştire
rek Eba Müslim üzerine hücum e-

. delim.... Siz, ve ben .. ikimiz de ay
ni ırka, ayni kavme, ayni millete 
mensubuz. Et. tırnaktan ayrılmaz. 
Felakete düşenlerin, dostu olmaz. 
Geliniz: a.k sakalıma hürmet edi
niz. Nasihatlerimi dinleyiniz. Son 
pişmanlık fayda vermez.). 

K ermant zaaeler; bu mektup 
karşısında, dilşUnmek mec

buriyetinde kalmışlardı. Hatta 
akşamdan verilen kararla, sabah 
namazından sonra hücuma kalka: 
cak olan suvari müfrezelerini de 
bir müddet durdurmuşlardı. 

Vaziyeti, bütün teferrüatile tet
kik eden Müslim, hücumun gecik
tiğini görür görmez, derhal şüphe
lenmiş: 

- Atımı hazırlayın .. zıhnmi ge
+· . 
ırın .... 

Emrini vermişti. 
(Arkası var) 

Bu Sene Bol Olacak~ MAL GELMESİDİR 
B u ıene, kuıyemi 

mamulünün çok 
bereketli olacağı anl<ıfı· 
lıyor. Faa ve laplata kuf
yemleri Türk ku,yemleri

Dün tehrimize elli bet vagon buğday, bet vagon çavdar ve iki 
vagon arpa gelmittir. Gelen buğdayların yirmi iki vagonu Ziraat 
Bankasına aıit olduğundan ıilolara ahnmıfbr. Geri kalan bul· 
daylarm bir kısmı ki.milen pefİn para ile aatılmıttır. 

~ ne rakip olarak bilha .. a 
~ lngiltere piyaıalannda 

yer tuttuğundan piycua-

mızcla /ngiltere için •atı,. ~ 

larJa acele edilmemekte- ~-· 
Jir. Faı ve Lôplata re- ~ 
kolteıi anlafıldıktan •on. 
ra kuıyemi piycuamızın ~ 

! yükıelmeıi muhtemeldir. ~ 
Yeni mahıulden Haziran- ~ 
Eylıil ayları tulimi ve ~ 

i 
yüzde iki analizli kufyemi, ~ 
kilosu on kuruştan anga. ~ 
je edilmiıtir. ~ 

""""~"""'-

Paris Borsasında 

Dünkü Fiyatlar 
Paris, 20 (TAN) - Paris borsası-

Gelen mallar arasında yalnız bir 
vagon Polatlının 1-2 çavdarlı ekstra 
buğdayı kilosu 7,07,5 kuruştan, 2-3 
çavdarlı Polatlı ve Ankara buğday
ları 6,30 kuruştan satılmwtır. Diğer 
buğdaylar muhtelif çavdar nisbetle
rine göre 5,32 - 6,25 .kuruş Uzerin
den muamele görmüştür. 

Çavdarlar 4,15 - 4,30 kuruş a
rasında müşteri bulmuştur. Düzce
nin sarı mısın 5,04, Adapazarı ma
lı 5, Adapazarınm beyaz mısırı 4,34 
kuruştan satılmıştır. Arpaların pi
yasada satış fiyatı 4,07 kuruştur. 
Dün gelen malların fazla lığı ve sa-

tışların peşin para ile yapılması yü
zünden buğday fiyatlarında beş para 
düşüklük olmu§tur. 

ihracatı 
Artan 

Memleketler 
nın bugilnkil kapanış fiatlan : Cenevre, 20 (A.A.) - Milletler 

Londra 110,40, Nevyork 22,85, Ber C~miyeti istatistiklerinin son bülte-
lin 901 Brüksel 378 Aın . t d nı başlıca memleketlerin harici tica-

' ' 5 er am retl 'nd b' t "d .. erı e ır ezayu gostermekte, 
1234, Roma 117,95 Lizbon 100 75 1937 · · 'lk ·· 1936 ' • senesının ı uç ayını se-
Cenevre 512.22, nesinin ilk Uç ayı ile mukayese et-

MADENLER mektedir. 
Bakır 64-67, Kalay 250, Altın lthalat Aınerikada yüzde 40, ltal-

140,8 1/ 2, Gümü§ 20.3.8, Kur~n yada yüzde 32, Çin, Japonya, Bel-

23 12 Ç
. k 23 2 6 çika ve Kanadada yüzde 30 miktarın-

' , ın o , , . da artmı§tır. 

Bir Ayda Mezbahada 
Kesilen Hayvanlar 

Geçen ay İstanbul mezbahasında 
10629 karaman, 2138 dağlıç, 314 kı
vırcık, 28 keçi, 45836 kuzu, 1297 ö
küz, 161 inek, 245 manda, 176 dana, 
225 malak, 10 boğa olmak Uzere 
61393 hayvan kesilmiştir. Ayni ay 
içinde 119222 liralık balık tutulmuş
tur. 

Ihracat Aı-jantinde yüme 100, ltal 
yada yüzde 77, Çinde y\izde 54 mik
tarında tezayUt etniış ·r. 

Bulgaristanda ilk çilek mahsulü, 
Almanyaya tayyare ile gönderilmiş
tir. 

-
Çiçek Mezadı kapandı 

Yaş Meyve 
Ambalajı 
Başarıldı 

Ankara, 20 (Tan muhabirinden)
lktısat Vekaleti, yaş mevye ihracatı
mızda çok mühim yeri olan ambalaj 
işi Uzerinde muvaffakıyetli neticelere 
varmıştır. Vekalet, muhtelif memle
ketlerin ambalaj usullerini tetkik et
miş ve Arjantinden bir sandık dolu
su ambalajlı üzüm getirtmiştir. San· 
dık, Arjantinden Türkiyeye 6 hafta
da gelmiş, burada açıldığı zaman bir 
t?;11esinin bile çürümediği görUlmUş
tur. Vekfı.let memleketimizde en ko
lay şekilde tatbik edilebilecek bir am
balaj usulü aramaktadır. 

Türk Borcu Dün 
Biraz Düştü 

Düyunu Umumiye hakkında Anka
radan verilen haberler üzerine dUn 

Borsada Türk Borcu bir miktar düıt
müştür. 20,10 liradan açılan Türk 
Borcu yirmi liraya kadar inmi§ ve 
akşam Paristen gelen 279,5 franklık 

kıymet Uzerine tekrar on .kurtl3 yUk
selere k 20,20 lirada kapanmıştır. 

Merkez Bankası 89, Aslan ~
mentosu 18,90, Aııaaolu tahvilleri 
40, Anadolu hisseleri 24, mümes

siller 44,20, Sm•s • Erzurum 96, 
ve Ergani hisseleri 95 liradır. 

Merkez bankası, bir sterlinge 623 
alış ve 626 satış kıymeti tesbit etmig. 
tir. Paris borsasından bir sterling 
11,84 ve 4,9412 dolar olarak gelmif. 
tir. 

Her sene birincikanunun ilk gü -
nünde açılarak Mayısın yirmisine ka
dar devam eden çiçek mezadı dünden 

\-L--O ___ k ___ M ___ A ____ N ___ i=-~=~-=~=~-:r-==~~-;:;=-~=~-=~~-=~;-:;:-~=~-~:~-=~=;-:~:-~:=-~=-:::=-==~-:==-====-~- ~~~a;:~ç:~~~:el§~:ti§!~:i~;!~:ı~i-

ı~!(~,~TiliII~~~LM J!R~T'-~iı~~N! :;~e:.:~:O:,:'"·k yerinde aattl-
LIM"N H.o\R.EK'~~LER;I 

Bugün limanımıza gelecek vapur• 
lar: 

c; ı :i=i=~=~=l=i=~=~~=~=~=;~=~=~~tJfü;;~~;~;füıJ;ı B O R S A 
idman Çocuğu Nasll Büyütür? 
Çocuklann muntazam bU;)'iime

leri, cılız kalmamaları için, hekim· 
ler ötedenberi, onlara idman yap
tırmak, hareket ettirmek lüzumu
nu tekrar ederler. Çocuk annele • 
rinden ve: babalanndan kimisi 
buna inanmazlar, çocuk uslu otur
sun diye hareketine mini olmak 
isterler .. inananlar da bu ta\·siye
nln sebebini pek i)i bllmerler. He
kim sözüne inanmak §lipheslz iyi 

' bir §eydir. Fakat sadece inanmak 
ta doğru olmaz • Her tavsiyenin 
sebebini de sormak daha iyi olur. 
Zaten sebep anlaşılınca inannuyan· 
lar da • mantıklı sözU kabul eder· 
lerse • inanımya mecbur olurlar. 
İdman çocuğu bakınız nasıl bil· 

.• ,.Ut" 'l' .ru ur. 
Çocuklarda her türlü vücut ld· 

manmm ilk yaptığı tesir ~ocuğtm 
nefes alıp vermesini artırmaktır. 

İdmanın bu tesiri, §iipheye hiç mey 
~bıraknuyacak surette, aletler
le ölçülmüştür. 
Çocuğun yattığı yerde yani tam 

istirahat halinde nefes alıp ,·er • 
mesini 1 farzedersenlz, başka bq• 
ka. vaziyetlerinde teneffüs derere• 
si şöyle olur: 
Oturduğu vakit: 1,24. 
Ayağa. kalkınca: ı ,40. 
Yavaş, !'4aatte 2 kilometre kadar 

yürüdüğü nkit: 1,87. 
Bayağı, saatte 4 kilometre yU • 

rtıdttğtt vakit: 3,06 

Yine öyle, fakat elinde, kendi a
ğırhğınm ~te biri nisbetinde bir 
yükle yürürse: 4,21 

Jimnastik adımlle yürürse: 6127 
Hızlı koı;anıa: 9,35 
Koşmaca oynarsa: 14,2. 
Görüyorsunuz ki, çocuğun yat-

ınasile koşmaca oynaması arasın
da, teneffüs bakımından on dört 
ınb;ll fark vardır. Çocuğun bedeni
ne on dört misli fazla oksijen ga
zi girer. Bu gaz vUcudündekl hüc
relerin her birine girer, fakat en 
ziyade kandaki küreciklere yapışır. 
Onlan daha. ziyade parlatır. 
Çocuğun vücudilndeki kUreler de 

daha IJi teneffüs ederler, daha te
miz olurlar. Fakat kanda okı;ljen 
ga.zi daha fazla olmıca ~ocuğun da- · 
bili guddeleri l~lerini daha iyi gö
rürler. Çocuğun büyümesi, bütün 
uzuvlannm muntazam işlemesi 

- yine bilirsiniz ki, • bu guddelerln 
lşlemeı.ine bağlıdır. Kemiklerin 
kuvvetlenmesi ipofiz guddesinin te
sirlle olur. Bütün neslçler daha i)i 
işlediklerinden kemikler kuwet • 
Jendikçe, uzadıkça çocuk ta munta
zam olarak büyür. Yalnız vücut~e 
büyümekle kalmaz, zekası da ar
tar, çünkü o da guddelere bağlıdır. 

idman, ç.ocuğun iştahım da ar
tınr. Bu da ~ocuklarma idman yap
tıran annelere ve babalara ikinci 
bir nzife )iikletir: ldman yapmı
yan çocuğa, büyümesine yetişecek 
kadar yedirmek. 

20 MAYIS PERŞEMBE 
PARALAR 

· Sterlin 627,- 627,-
Dolar 126,50 126,50 
Fransız Fr. 110,- 113.
Liret 120,- 125.--
Belçika frangı 80,- 84,-
Drahmi 18,- 22,-
lsviçre Fr. 565,- 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,-
İsveç kuronu 30,- 32,-
Altm 1057,- 1058,-
Banknot 254,- 255,-

Ç EKLE B 

Londra 625,- 625,-
New-York 0.7906 0.7905 
Paris 17,73 17,735 
Mi lan o 1.5,02 15,0225 
Brüksel 4,6925 4,6925 
Atina 87,44 87.44 
Cenevre 3,46 3,46 
Sof ya 64,- 64,-
Amsterd. 1,4382 1,43SO 
Prag 22,68 22,68 
Viyana 4,2096 4,2096 
Madrid 13,44 13,44 
Berlin 1,9675 1.9675 
Varşova 4,1696 4,1696 
Budapeşte 3,3840 3,3840 
Bükreş 107,68 107,68 
Belgrad 34,40 34,40 
Yokohama 2,7486 2,7486 
Moskova 24,695 24, 695 
Stokholm 3,1032 3.1032 \.. _________ .) 

Saat 16,15 te Uğur hmitten, 6,so 
d& Seyyar Bandırmadan, 6 da Tay· 
yar Karabiga.<lan, 9,30 da Dumlupı• 
nar Mersinden. 

Bugün llmanıımıdan gidecek ,...,. 
pu.rlar: 

Saat: 8,80 da Bartın Modan yaya, 
19 da Seyyar Karablgaya, 17 de Baa· 
dırma Ayvalığa. 

~ ............... 
20-5-987 

FlATLR 
Kr. Pa. Kr. Pa, 

Buğday yumuşak 6,10 6,1772 
Buğday sert 6, 5 6,30 
Arpa 4, 7 -,-
Çavdar 4,15 -.-
Mısır beyaz 4,34 4,35 
Mısır san 5,- 5, ~ 
Kuşyemi 10,- -,-
Tiftik derili 110,- -,-
Tiftik deri 106,- 107,20 
Göz yünü 67,20 80,-
Peynir beyaz 24,15 27.20 
Peynir k~ar 42,20 -,-

G il. LE .N 
Buğday 
Çavdar 
Arpa. 
Un 
Kepek 
Pamuk 
Tiftik 
Peynir beya1 
Peynir kaşar 

Karamuk 
Uy on 

GiDE~ 

·- 'f65 Ton 
30 Ton 
30 Ton 
82 Ton 
15 Ton 
63 Ton 

71h Ton 
20 V:ı Ton 
1 Ton 

80 Ton 
80 Kilo 
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Millet Meclisinde Münakaşalar ABAŞMAKALEDdENMABk AAT 2004 Deli ~ 
De İ l Arasında 

Emektar 
Jimnastik 
Hocamıı 

Dün inhisarlar bütçesi konuşulurken B Demekte Bir Facia 
M f kı d ıd 

(Başı 1 incide) 

asra ın ço uğu üzerinde uru u Lazım ~::r~:·::y~:~.:~·::::~~ . : B. Faiğin Çok 
Hazin Bir Ce\'Clbl 

•• deli) 

· _'.Ankara, 20 (Tan muhabirinden)-ı--·-·--.. - ...... --·-- - • (Başı 1 incide) 
Millet Meclisi, bugün B. Refet Carute. V • • ı ·· T T 7 .. 

1 
. . ı· Bu gayeye doğru gitmek için mem-

zin reisliğinde toplandı. Düyunu U. J\.. 011 uqe LJ CUZ U un lekette fabrikaların kudreti ve vası-
mumiye 936 mali yılı bütçesine ınun ::1 ı1 talan haricinde birtakım içtimai te-
zam tahsisat konulmasına dair olan 1. h • 1 y k • ı • ı : şekküller ve mUesseselere ihtiY.aç var-
kanun projesi Jcabul edildikten sonra n 15 ar ar e 1 1 e t dır. 
inhisarlar umum müdürlüğü 937 büt- ! Almanlann bir sözU var: "A deyin· 
çesinin müzakeresine geçildi. B. Ziya M ı· ce B de diyebilmeli,.derler. Sanayi ha-
Gevher Etili hükumetin teklifile blit K Üt ah ya e bu 5 u yatına girdikten sonra bunları mey-
se encUmeninin kabul ettiği tabr;isat dana getiremezsek mükemmele doğru 
arasında 200 küsur bin liralık bir inkişafın icap ettirdiği elastikiyeti te-
fazlalık olduğunu söyledi ve bunun Ara 51 n da Mü na k a c a min edemeyiz. lşimiz yarım kalır. 
sebebini sordu. ~ Diyelim ki, amele içinde ustalar ye-

Bütçe encUmeni namına B. Raif tişmiye başladı. Bunlardan bir usta 
(Karadeniz, inhisar maddelerinin Ankara, 20 (Tan muhabirin- 1 Affedersiniz, kelime ağır te- Uç veya dört acemi amelenin işini gö-

. satışının arttığını stokların azaldığnıı den) - Millet Meclisinin bu- Jakkl olunabillr. Ne vek9.letln riiyor. Fabrikanın verimli bir surett.e 
bu stokları yerine koyabilmek için ·a. günkü toplantısında inhi."arla.r vekili, ne hiçbir memuru samimi çalışması için ameleyi gittikçe azalt-
tölyelerde, tuilalarda imalatı bira2' bUt~esl konuşulurken Kütahya yete muhalif hareket etmezler. mak ve maliyeti indirmek lazım ... 
daha artırmak lazım geldiğini, bunun mebusu B. Haeı Mehmet Soner, Köylil, nasıl mevcut ahkama ri- Bundan fabrika da istifade edecek,ilk 
için de ayrıca memur kullanılacağını söz almış, köylü tütününün mın- ayete mecbursa, memurlar da ihtiyaç eşyasını ucuza tedarik ede--
söyledi ve satış merkezleri çoğaltıla- • taka\'İ olmaktan çıkanlarak bil· mevzuatı tatbike mecburdurlar. cek müstehlikler de ... fakat bunu ya-
cağmdan memur sayısının da arttınl- tün Türkiyede satılmasını, köy- Herkes kendi ,·azifesini yapı~·or. parken açığa amele çıkarmak lazım ... 
dığı cevabını verdi. lüye ucuz sigara verilmesini ,.e Bu ,·azife.)i yapmakta hepimiz Bir milli fabrika için bunu yapmak 

B. Kemal Kusun sordu: bir nuntakaya mahsus köylü si- de samimiyiz.,, güç gelir. Fazla ameleyi çıkarırsa se-
"- Bu teşkilatı biltçe encüİneİıi mi garasmıalarak, diğer mıntaka • B. Mehmet Suner: falet uyandıracak, fakat çıkarmazsa 

yapar?,, lara geçen köylülere kaçakçı mu "- Rica ederim, tUtun Uze • rasyonel işleyiş şartlarına göre inki-
B R 'f ad · amelesi ''apılmasmı samimi bul- rinde yapılan bu muamele doğ· . aı Kar enız şöyle dedi· " şaf eclemiyecek ... 
" tnh" ı d madığını sö,·lemlı;:tir. Bu müna • ru bir şey midir?,, 
- ısar ar a çalışmakta olan. " u Du"zenli dahili muhaceret 

l sebetle B. Ali Rana Tarhan ile Vekil: 
nr kamilen ücretlidir. Her sene bilt- · Memlekette kol kuvvetine ihti • B. Jla<'ı Mehmet arasında şu mü "- Kanun böyle emredıyor.,, 

çe kanunile bunların kadroları tesbit ııakaşa olmuştur: B. Mehmet Suner: yaç var. Açıkta kimse kalmaz, 
olunur. 936 senesinde inhisarlarda ça Vekil: ·"- Kanun böyle demedi.,, mutlaka iş bulur. Fakat açıkta ka-
lışan memurların sayısı 5230 du. Bu "-Muhterem arkadaşımız Bundan sonra mUz.akeratın ki lan ameleye yeni bir iş bulmıya tavas-
sene 5310 dur. Aradaki farktan do samimiyet kelimesi üzerine tek- fayeti hakkında verilen takrir sut edecek müesseseler ve birdenbire 
layı tahsisatı hUkfunetln teklifinden rar tekrar avdet ettikleri l~in k~bul edildi. l\leclis, yarın topla· yeni iktısadi yollara giren bir memle-
ayrı olarak değüıtirmiş bulunuyoruz nacaktır. ket için zaruri olan muvakkat ve de-
Diğer taraftan hilkfımet bu bil~çeyi rahatsız ettim. 

- ---··-----·---·- vamlı dahili muhacerete düzen vere-tetklk ettiği zaman ancak 6-7 aylık ·•"'-;;;·;;-;·;=;;:;;;;:;; .. ;;;;;;-;;,-;;0

;;;·-;-;;,;-;;;; .. ;"';;' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,~~======:::===~=:===~~ = dik cek teşekkUller yok. satış miktarlarını ele alabilmişti.. En- arkadiaşla.rımız var. Şimdiye kadar tır. :Nasılsa bütçe encümeni buna . 
lşsiz kalacaklara muvakkat bır za-

cümen bütçeyi milzakereye başla bundan hiç bahsetmediler. Bu ka • kat etmemiştir . ., man bakmak ve bunları yeni sahala-
dzğı zaman inhisar idaresinin 11 ay- dar yu"ksek dereceli İ"kileri halkımı Bir Miıal t' ·1 
1 "" ra yerleştirmek için vUcude ge ın e-
ık vaziyetini elde bulunduruyo:-du. zm irmesine nasıl müsaade ediyor - Bay Ziya Gevher Etili söz aldı ve: · b 

~ cek teşekküller, milli sanayiimız a-
Bu hesaba göre varidat kalemlerin - ıar? Sonra arlradaJ:ılar, kolonya zan "- Geçenlerde bir J:larap aldım, de. b 

Y ~ kımından mutlaka verimli bir teşe · 
de ayrıca artırılmaları yapılmıştır. nederim ki, rakıdan, şaraptan daha d'ı, Bakkal fenadır almayın dedi. In- · 

büs olur. Bu saye.de meslek işçisı mey 
Binaenaleyh bu tahsisat fazlalığı icap rok mUhimdir. 300 kuruşa, 400 ku- hisar aarabı biliyorsunuz ki. son za-
ttti 'k hUkr. · ... ~ dana çıkar ve istihsal hayatımızın 

e ren mı tarı, ı.ımetın teklüin· ruşa alıyoruz. Kolonya temizlik f. mantarda çok aranılan ve bir A vru-
d f muhtaç olduğu elastikiyet temin edi-

en azla olarak encümen ona göre çin lazımdır. yolda lazımdır, kırda pa sofra şarabından daha kuvvetli bir 
·tesbit etmiştir.,. JA.zımdır, dağda lizımdır, zengine, maldır. Geldim, Vekil arkadaşıma söy lir. 

Masraf Varidatın Yüzde fakire Ii.znndır. Lazımdır, lazımdır. ledim. Derhal. 0 sarapları piyasadan işçi ve arkada.,ı 
17 ıinden Fazla? Bu kadar lüzumlu olan madde, daha toplattı. ve yerine Y,enilerini göndert- •kinci no'ltta:, lşçi ile makine a-

:Afyon mebusu B. Ber,ç Tür.ker, in- çok ucuza yapılmak Jmkanı varken ti. Bu kadar itina eden bir Vekilin 1 rasındaki münasebeti kur-
hisarm 45 milyon lira varidatına kar- 400 kuruşa nasıl olur? Bunun çares bütçesinde masraflarda hassas olaca- maktır. Bugün pahalı pahalı makine
§ı 7 milyon 800 bin lira masraf tah- acaba ıtimdiye kadar dUşUnUlmUş mU ğına kaniim. Kendisinin getirmediği leri ister istemez acemi ellere veriyo-
sisatı verildiğini, buna göre gelirin dür. Ve ne eibi tedbir almmıştrr?,, birşeyi bütçe encümeninin bütçeye ruz. Bunlar ancak makineyi az, çok 
yüzde 17 si nisbetinde masraf yapıl · Yine Masraf Fazlalığı koymasına razı değilim. Eğer Bay Ra işletmeyi biliyor. Makinenin nasıl iş· 
dığmı söyledi ve şunlan ilave etti: Meselesi na, 3 _ 4 ay içinde "vaziyet böyle ol- lediğini, nasıl bakılması lazım geldi-
"- Bütçe encümeni bu masrafı B. Ziya Gevherden sonra, masraf- du" derlerse asla hayret etmem. Çün- ğini bılmiyorlar ve hergünkü dilsiz 

boyuna kapatmak yoluna mı gidiyor? b .. arkadaşları olan makineyi sevmiyor-
Yoksa tahdit ve tenzile imkan mı gör \arın yüzde 18 i bulduğunu. unun kü metotla c:a1·"'nn bir muessese ve 

muyor "· Demek istiyorum kı", ı'nhı·sar. doğru olmadığrnı söv.live. n B. Ahmet j bir insan böyle birşey getirm.e. z. .. Bay lar. . . 
1 k ti (Gül En ıyı unsur ar çırak olarak itina 

lada masraf yüzde 10.12 yı· tecavn- Ihsan Tokgöz de dedı ı: Rana da bunu ge rmez. uşme- k 
1 ı.u Dil ile yetişece o anlardır. Bugün her 

etmemelidir, halbuki burada mi'7de "- Ben tetkik ettim. nyanm ler). k 
"""" 'd l · · l k 'k' fabrika az, ço çırak yetiştirmiye ça-17 yi aamıatır. Bunun i,.ın· ınaır·mat hiçbir yerinde inhisar ı are ennın Çünkü onun planlan bir ay ı .' ı ı F k b 

,.. ~ :ı ı.ı k k 0 ı ı lışıyor. a at u iş henüz memleket 
Yerebilirler mi?,, masrafı vil~de on be~ten vu. an çı • aylık, üç aylık değildir. nun P an a· .. bi 

s u sanayıın r meselesi halinde umumi B. Raü Karadeniz, varı'dat çog-al· mıyor. Bizde ise yUzde 1 ç çeyrek rı, 5, ıo senelik planlardır. 1 1 ı h ölçüde e c a ınmamıştır. Bu sahada 
madıkça masrafın tvıg-altıım'ıyacagı- . tir. . İnhisarlar Vekili za at kt 1 i 

:ı~ •-+ t ı ilkme epe ş beraberliği halinde çok 
nm prensip oldugun· u söyledı'. Evet, hizmPtlerl eoMur. yı şev er Ven"yor 

d arıdik esaslı bir harekete ihtiyaç vardır. 
Bu memleketin, inhisarlar gelı'rın' ın· çıkarıyorlar. Bu nokta a naz - BUtu··n mu"talealara Gümrük ve tn- . 

C .. rtlikten b' Sonra ışçi unsurunu yetiştirmek işi 
artması için her türlü fedaka" rlıg·a katlerini celbederim. ome 1 h'ısarlar Vekı"lı' Bay Rana Tarhan şun · 1 d dilnvamn biraz da psikoloji Jaboratuan işidir. katlandıgın· ı, hatta bunun yı'yecek, 1•• raz daha vaz geçsın er e 

isard ·ı bareminden ları söyledi: Sanayi işçilerimizi vetiştirmek mesele 
recek üzerine konulmu<> bı'r vergı· ol- inh a takip edı en d 1 ·nh· as " ,.. ,.. 1 1 "- Bazt arka aş ar 1 ısar m · sinde bir psikoloji laboratuarmın son 
duğunu söyliyen B. Ziya Gevher Etili, avn masın ar.,, rafının .. ıı .. rıe nisbetini söyliyerek 

K ld ., ;r.......... sistem araştırma usullerinden istifa-
inhisarlarda göriilen varidat failalı . Tahsisat Ne Zaman onu u · çoklugu· ndan bahsettiler. Şunu arzet- ed de ecek olursak işlerimizi tesadü-
ğmın birta.kım masraflarla giderilme- Biltçe encümeninin koyduğu tahsi mek isterim ki, mn~raf lı:ıletme mas· fe göre yürümekten kurtarırız. 
mesini söyledi ve dedi ki: satın hUkCımetln proJ'esinin görüşUl- rafından ı'baret değildir. Bunun için· D .. 

unyanın en tanınmış mütehas-
"- Evvela stoku yapalım, memu. mesi sırasmda yapılan bir teklifle ko de inşaata ayrılmış yUz binlerce li- srslarından birinin idaresi altında 

ru sonra alalım.,. nulduğunu encUmen namına söyli • ralar vardır. Bunlar ic:inde kanumı~ üniversitede kurulmak üzere olan 
İnhisarlann güzel mamulatı kar • yen B. Raif Karadeniz dedi ki: inhisarlara tahmil et~ı<~i vazifelerı psikoloji tecrübe laboratuan bu 

eısmda piyasadaki kötü i"kilere işa- "- Dige· r taraftan ibir noktayı d-a- yapmak 1·,.1·n mesela· ekı'lPn tUtünleri h d 
:ı .. sa a a çok mUhim rehberlik va-

ret eden B. Ziya Gevher: ha arzetmek istiyorum. Buyurdular yazmak ve kontrol etmek için gene 'f 1 · . 
zı e en görebilir. 

"-Hükumet mademki inhisar ya- ki, niçin masraf artıyor? yüz binlerce liralar vardır. TUtUnUn 
pıyor. Acaba hepsini birleştirerek bü Çok satış olduğu için çok masraf ıslahı için de alınan tedbirlere karşı Ahmet Emin YALMAN 
tün ıbu mamulatl kendisi sayıp vari yapmak lA.zımdır. Mesela tütünde, a- konulmuş masraflar vardır. Bunlar 
da tını çoğaltamaz mı? tölyelerin miktarını artırmak icap çtkanldıktan sonra işletmeye ko • 

Geçenlerde lazım oldu. Küçük bir eder. Bunların miktan artınca da 0 • nan para ancak işletme parası adde. 
eişe konyak aldım. Satıcıdan istedim. rada bulunacak memurlara ihtiyaç dilmcktedir. Bunun için masrafın pa
Tabii inhisar konyağından başka bir vardır. Onun için masraf artıyor. rasının hepsini işletme parası addet· 
eey aklımdan geçmezdi. Adam verdi. Şark rnmtakasında havalar mUsa!t mek, muhakeme yürütmek doğru ola.
Pis, murdar, bulanık, hatta etiketleri gitmedi. Bu yüzden tuzlard~n tuz ıs 
bile ele almmıyacak kadar kötü bir tlhsalatı yapılamadı. Yapılamayınca 

şey. üzerine baktım. Suıı'i Eskişehir da Şark mmtakasına bu sefer, daha 
konyağı. Ne demektir bu? Bu mem- uzak tuzlardan tuz sevketmek zarure 
leket ki bu kadar güzel mahsul verir. ti hft.sıl oldu. Ve bu yüzden masraf 
Burada sun'i konyak ne demektir? yapmak l~.zımg-eldl. 

Bunun önüne geçmek acaba mUm lnhiıarlara Teşekkür 
kün değil midir? Bunlara müsaade Izmirin müstakil saylavı Bay Hils-
etmek. bilmiyorum amma, meseli. ra nü Kitapçı inhisar imalatının çoğal
kı gibi derecesi fevkalade yüksek olan masırun bu kadar fazla memur kul
bazı içkileri memleketin umumi sıh- Ianılmasını icap ettireceğini, niha -
ha ti için indirmek ve hepsini tevhit yet inhisarlann toptancı olduğunu ve: 
ederek biraz daha halkımızın sıhhati "- Varidat çoğaldı diye sarf im. 
ni düşünmek imkanı yok mudur ve kanlan bulmak doğru değildir. O va
memleketln sıhhati acaba bunu icap rldatı bütçeye kir olarak kaydetmeli 
ettirmiyor mu? Bunu hiç Vekili muh yiz .. tnhisar idaresine bu vesile ile de 
tcremlmiz düşündüler mi? teşekkür edecektim. Çünkü inhisar i~ 

Yüksek Dereceli İçkiler daresi, hakikaten tuarrufu kendisine 
ve Kolonya şiar edinmiştir. Varidatta görülen 

B. Ziya Gevher daha hararetle de yüksekliklere karşı masrafı artırma-
nm etti: mış, bilakis aynen muhafaza etmiş -
"- Sonra icimizde bircok doktor tir. Ve hatta fedakarlık dahi yapmış-

maz.,, 
Bay Rana, bun<lan sonra. geçen se

neye nazaran memur adedinde yilzde 
30, masrafta da yl.lzde 20 tenzilat ol· 
duıhınu söyledi ve dedi ki: 

" -Bütçe encümeni, bu sene hasıl 
olan memur ihtiyacı karsı~ında kııd. 
ronun artırılmasını haklı buldu. Ha
ldkati gördü. Çok rica ederim. Bil
yUk Meclis, hakikate uyan bu artır
mayı diriEr buyurmasın. 

Suni ve Tabii Konyak 
Meseleıi 

Sun't konyak iGln vaki şikA.yetıer 
yerindedir. Bir seneden beri tabit kon 
yak pivasaya <;ıkanlm:ıstır ... 

Kolonya ve inhisarlar 
Vekil rakıların derecesine temas 

etti ve: 
"- lspirto. dedi. Bir inhisar 

olmakla beraber, hükumet, varidatı 

Edirne Hathnda 
(Ba.§ı 1 incide) 

masraf ediyorlardı. lki sene evvel 
her iki taraf bu masraftan kurtulma
yı ve Milletler Cemiyeti komiserliği. 
le bürosunu lağvetmeyi kararlaştır -
dılar.- Karar derhal tatbik edildi. Fa
kat bunun yerine geçecek sistem mu 
ulakta kaldı. 

Bir müddettenberi şehrimizde hil
kfımetimizin murahhaslarile Yunan 
heyeti arasında bu mesele hakkında 
müzakereler devam ediyordu. Diln 
öğleden sonra yapılan toplantıda ihti 
laflı noktalann çoğu halledilmiştir. 
Cumartesi sabahı yapılacak içtimada 
kat'i bir anlaşmaya varılacağı ümit 
ediliyor. 

da icabında feda etmeyi göze almak 
şartiyle, en §iddetli alkollü müski -
rattan en hafif alkollü mUskirata git 
meyi esas itibarile kabul etmiştir. Şa 
rap satışı artJyor. Kolonyayı inhisa. 
ra almayı şimdiye kadar düşUn.me -
dik." 

Kur3unlardan birisi Osmanın bel ke
miğinden girmiş, karnından çıkmış -
tır. Diğer iki kurşun da iki k,~ ·ın· 

na rastlamış ve birisi içinde kalmış
tır. Osman Ratip belkemiğinden gi -
ren kurşunun teslrile oracıkta der • 
hal ölmüştür. Cesedi şimdi Morgda
dır. 

Katille maktul biribirlerini 
tanımıyorlar 

Dün bazı gazeteler katille maktu -
liln aralarında bir kavga çıktığını 
yazdılar. Halbuki Osman Ratip Arna
vut Hüseyinle şimdiye kadar hiç ko~ 
nuşmamıştır. Fakat Arnavut HUse -
yin hastalığı dolayısile Osman Ra -
tibin kendisile alay ettiğini bir sabit 
fikir haline koymuştur. Osman Ra
tip öksürürken Hilseyin suratını ga
rip ve korkunç bir şekilde buruştu
rarak : 

- Bak.. gene bana öksürdü, de
miş. Evvelki gün de Osman Ratip 
yeni yapılan kaldırımdan geçerken 
Hüseyin birdenbire cebindeki taban
casını çekmiş ve mUthiş bir sinir az
gmlığivle haykırmış : 

- Vay! .. demek benim yaptığım 
kaldırımları da beğenmiyor ha .. O -
nun için yere bakıyor, demiş, ve son-
ra da tetiğe asılmıştır. . 

Tabibi adli Enver Karan katili de 
muayene etmiş ve cezai ehliyeti haiz 
olmadığı hakkındaki raporunu müdde 
iumumiliğe vermiştir. 

Amnvut Hüseyin, dün ilk sorgu -
sunda, Osman Ratibe sıktığı yedi pat 
tar tabancayı hastane civarındaki ça

Ankara, 20 (Tan muhabıriD ~ 
19 Mayıs münasebetile Anka!8 .,ti 
tan bul radyolarında konfer&J19 ~ 
meleri için spor ve gençlik ırı;.. 
lan üzerinde salahiyetle k011 

cek zevata B. ŞükrU Kaya 
mektuplar gönderilmişti. ~ oı 

Galatasarayın eski jimn lt 
limi Bay Faik te memlekete ço 
genci yetiştirmiş emektar b~ roS 
ve sporcu sıfatile İstanbul r3 )t o 
da bir konferans verntlye da.ve 
lunmuştu. l}d 

B. Faile, Matbuat Umum Jll ı61:" 
ğilne gönderdiği bir mektup~ rjpt · 
ri görmediği için bu vazif e)'l ~ 
madığmı söylemekte ve şu Jı e-ıt' 
cilmlelerle iztırabını ifade etııl 
dir: ... aP 

"Parti Genel Sekreteri JJ. ~ 
Ka,·anm e\ime göndermek tfı f!1 
hul~ınduklan mektup, KadıkÖ:;.,, r 
yönkurul başkanı tarafından ;ı.tı 
kundu. Tarumar ömrümün tO İ,ıİ 
yar bir Hanlyeslnl ya.5arken 11~ 
bahtım ki, görmilyor bulunu. o)' 

Gözlerimin nuru çoktanberl ~ 
Onun l~ln Genel Sekreterin nıe Şiir 
nu nJnız dinledim ,.e lnJedl~ 
lil sİ>orcuyu lütfen hatırladık ~ 
dolayı B. Şükrü Kayaya ruhi ~ ( 
lanmı sunar \'e emirlerini ye ~' 
tirmekten beni alıkoyan görıt' 1 
liğimden dolayı bahtıma ıs~·aJl 
<;l•P'> .., ... , rl~ ,, 
Saygılamnm kabulünü 

rim. 
yır.'1a buldu~nu söylemiştir. 

Hastanenin bah~esi çok geniş, ve insan Kurtara" 
etrafı yalnız telörgtilerle <;evrilmiştir. 1 

Elde edilen tabanca tetkik edilin- Köpeğin Vahıet -' 
ce paslı olduğu görUlmUştUr. Fakat ail f"' 
kurşunlar pırıl pırıl ve yenidir. Tah- Paris, 20 (TAN) - Bund ~ 
kikata göre Arnavut HUsevin tedarik yıl önce tesis edilen meşhur rt'tP 
ettiği bu tabancayı toprağa gömer, Bernard manastırının insan kll ~' 
övle saklarmış. Fakat kurşunlan ce- köpeklerinden birisi, bir çocu~· 
binde taşıdığı ve saKradığı anfaşıl - dUrmUştftr. Malf1mclur kl bU ~ 
maktadır. ler karlar arasında yollann1~,>lf 

Katil Arnavut Hüseyin : ve bayılan s y ahlan kurt tıl~ ~ 
_Ben kurşunları şişe içinde t.op- maruftur. Ve şimdiye kadar :% 

rağa gömilvordum. Onun için küflen Saint Bernard köpeği insan ·~, 
medi demektedir. mış ve öldürmemiştir. Bu ıııdı 

B'.lkırköy Jandarma kumandam ve rin bir hayret uyandrrmıştı::A 
Müddeiumumi Ubeyd dün tabanca = oerıe 
ve kur~unların hastaneye nasıl girdi- hanede kazaen ölmUştür. t' 

· hafta evvel hastane civannd~ııı•i ır 
g-ini tetkik etmişlerdir. btr" 

~n bir kadına hastalardan JJI 
Hcutanenin inzibatı ne halele? cavilz etmiştir. Jandarma kuıt1 çl 
Bundan altı ay evvel de hastanede nı ve milddeiumumi tahkik~t fe ı/o 

gene bir cinayet olmuş, bir de- ken bu hadiseleri de gözönUıı 
li, arkadaşının başını bir kürek dar- maktadırlar. . U ol 
besile ikiye bölerek öldUrmüştü. Bir Bakırköy hastanesi~in dilnlt 
ay kadar evvel de bir hasta apdest- ta mevcudu. 2004 idi. 

lstanbul dördüncü icra memurluğundan :5,,l 
lsmail, Ayşe ve Havva Sadiyenin tasarruflarında olup Emniye~JJ!d~ 

ğma birinci derecede ipatek olan ve tamamına ehlivukuf ta.r ı11'~f' 
(3440) lira kıymet takdir olunan Sarıgüzelde Çıkrıkçı Kemalettin dıJ~ 
lesinin Zülali çeşme sokağında eski ı, 1 yeni 16, 16/ 1 numaralr l'ftl si r. 
Sağ tarafı 2557 arkası 1915 sol tarafı 1918 numaralı mahaller cepll~~ 
~e mahdut mezkur gayrimenkul caddeden itibaren 2 hane ve bir 8 oJıfl 
sonra gelmekte olup kapısı üzerinde 1 ve 2 numaralar bulunms.I<ta 
iki evin satılmasına karar verilmiştir. ~ ~ 

Evsafı: üst .yandaki 1 numaralı kısmın zemin katında bahçe 186~111' 
mini kırmızı çıni ve kırık malta döşeli koridor üzerinde altında d iJıİ j 
den girilir bodrumu havi tavanı gayrimevcut bir oda bir he!~ ıe~8 ıJI, 
mento matbah solrak cihetinde karosimen antre Ust katında bır 80

1 
re.e' 

rinde birinde yük ve dolap ve camlı dolap bulunan iki oda bir M1 iıJ f 
cuttur. 2 numaralı kısmı, bir numaralı kısmın ayni olup yalnız ze~ ~ 
tındak.i koridor zemini çimento ve tavanları tamam ve bahçe sol<9 iJ' f 
fında demir parmaklık vardır. Diğerinde bahçe ciheti odasında de~UJJ ' 
maklık ve her iki evde elektrik tesisatı vardır. Mezkfır gayrimenl<tl 11~~ 
varları kagir ve döşemeleri ahşap haricen sıvasızdır. Umum Jlle rfitll"' 
146 m2 olup bunun 99 m2 bina zemini kalanı •bahçedir. Mezkfi: ~lt· 
kul tapudaki kaydı mucibince tamamr ... açık arttırmaya vazedıl tl 111~ 

Arttıpna peşindir. Arttırmaya iştirak edecek milşterllerin kıyırıe tt~ 
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir banl<s.Jl~,5-9". 
nat mektubunu hamil olmaları icap eder. Arttırma şartnamesi ~ eıJU' 
tarihine milsadif cumartesi günü Dairede mahalli mahsusuna te.I U d# 
cektir. Birinci arttırması 5-7-937 tarihine müsadif pazartesi gUn el ~ıf 
mizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada t>ed ·~ 
meti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde Ustte bırakılII'·oJl V'~ 
takdirde son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere a.rttırJJl8 t :t4 t1• 

gUn daha temdit edilerek 20-7-937 tarihine müsadif Salı giln Uss.ll-~~ 
16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çol< ı.1tl j,~J 
nm üstUnde bırakılacaktır. 2004 numaralı lcra ve !flas kanun.un teıcli ' 
mcı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyaan ıp~-1'1~ 
caklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin ıbu ıti"'°'--, 
ve hususile faiz ve masarifc dair olan iddialarını ilan tarihi~den ıetl ~r 
20 gtin zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirıtl~ tı"' , 
zımdır. Aks! takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar 58 ve t9~ 
linin payl~masmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvirlYe ıcıff'" 
zifiyeden ve dellAliyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf ·se ıı'~ 
bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi 

1 tıfl'' ,Jr 

'teriye aittir. Daha fazla malfımat almak istiyenlerin 934/ 2705 ~ıJ ,. 
dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet rapO 
rüp anlayacakları ilin olunur. (2881) 
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Pronjörü 
Ekonomiktir 

ve Şubelerinde 
r:· VERESiYE SATILIR 
~atı : 240 kuruştan başlar. 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Alinin tasarrufunda olup Emniyet sandığına birinci derecede ipotek 

olunan ve heyeti umumiyelerinin tamamına yeminli ehlivukuf tarafından 
(7525) lira kıymet takdir olunan her biri Mevlevihanekapısında Aydın 
Keyhüda mahallesinin Mevlevihane sokağında bulunan eski SO MU. yeni 
86/6 No. lu hududu sahibi senetlerin diğer ·132 zira 7 parmak ve yine 
mezkfır arsa ve müfrez bahçesi ve yol ve eski 80 yeni 82 No. lu hududu 
Hasanağa vereseleri arsası ve Fatma varisleri hane bahçesi ve mukadde
ma Bekir halen Ayşe veresesi bahçesi ve bazan evvelce Hüseyin ve şimdi 
Rıfat ve Hulüsi bahçesi ve Zehra bahçesi ve bazaıı Ali hane bahçesi ve 
lbrahim hane •bahçesi ve Nesibe arsası ve sahibi senedin müfrez 6 No. lu 
arsası ve dilkkii.nlan ve eski 80 Mü yeni 86/5 No. lu ifrazen Ahmedin 15 
zira 17 parmak arsası ve sahibi senedin 132 zira 7 parmak arsası ve sahibi 
senetlerin bahçesi ve bir tarafı yol ve eski 80 ve 80 Mü. yeni 84/ 86 No. lu 
hududu: Zehra hane ve bahçesi ve sahibi senetlerin bahçesi araksı sahibi 
senetlerin bahçesi methali ve cephesi yol ve eski 80 Mü. yeni 86/ 7 No. lu 
hududu sahibi senedin 132 zira 7 parmak arsası ve sahibi senedin bahçesi 
methali ve sahibi senedin bahçesi ve yol ile mahdut evsafı aşağıda yazılı 
gayrimenkulün satılmasına karar verilmiştir. 

JJört kat imalathanenin zemin katı harap çimento olup diğer katların 
döşemeleri tahta ve tavan kaplamalan yoktur. Yalnız çatı altı, katı ta -

1 

vanlı.dır. Bina ~agirdir, ~iğe: bir katlı kagir bina ayni evsaft~dır boyaha
ne bır kattan ıbaret kagır bına olup harici kısmı sıvalıdır. Dıgerleri sıva-

1 sızdır. Ahşap kısım kolübe şeklindedir. Bahçede bir sarniç ve bir kuyu 

1 
ve muhtelif cinsten 25 kadar meyva ağacı vardır. Büyük imalathaneye çift 
kanatlı demir kapıdan girildikte zemini çimento bir antre olup taş mer
divenle bodrum katma inilir kapısı bu bina dahilinde ve .kendisi bina ha-
ricinde büyük bir kuyu vardır. Birinci kat bodrum katının ayni olup ay
nca bir hela ve •bir ocak mahali vardır. !kinci kat bir sofa üzerinde ikisi 

' yUklil dolaplı 4 oda 1 mutfak ve hela ve bir ara kapısı ile ayrılmış dokuma 
hane vardır. Uçilncü kat çatı katı olup iç içe geçilir üç oda bir hela ve 

i tarafeyininde zeminleri ve demir parmaJdık korkuluklu iki tarasa vardır. 
' Sahası: 4 katlı imalathane zemini 204 m2 1 katlı imalathane zemini 79 

m6 1 katlı boyahane 44 m2 ahşap baraka 8 m2 bahçe 1420 m2 olup umum 
mesahası 1755 m2 dir. Yekdiğerile birleşmiş olan işbu gayri-

1 menkullerin tamamı tapudaki kaydı mucibince ve bir şartname ile 
j Tapodaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya konmuş olduğundan 
5-7-937 tarihine milsadif (Pazartesi) günü saat 14 ten 16 ya kadar daire-
de birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamme
nin o/0 75 ni bulduğu takdirde müşterisi Uzerinde bırakılacaktır. Aksi 

1 takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzre arttırma 15 gün 
müddetle temdit ed;;erek 20-7-937 tarihine mUsadif (Salı) günü saat 14 

1 
ten 16 ya k.adnr ke~a dairemizde yapılacak ikinci açık ~rttırm~nda art
tırma bedelı kıymetı muhammenenin % 75 ni bu1madrgı takdirde satış 
2280 No. lu kanun ahkamına tevfikaıi geri bırakılır. Satış peşindir. Art -

'!'Illaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nispe
.nde pey akçası veya milli bir bankanın teminat mektybunu hamil bu -

lunmalan lazımdrr. Hakları tapu sicili ile sabit olmıyan alacakhlarla diı!;er 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını evrakı müspitelerile birlikte ilan tarihin
den itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicili ile sabit olmıyanlar satış bedeli
nin pabla.şmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tan.zifiye 
nin payla.şmasmdan hariç kalırlar. Milterakim vergi, tenviriye, tanzifiye 
ve deJIB.liye resminden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli 
müzayededen tenzil olunur. 20 senelikvakıf icaresi tavizi mtişterlye aittir. 
Daha fazla maltımat almak isteyenler 3~5-937 tarihinden itibaren herke
sin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 
934/ 695 No. lu dosyaya müracaatla mezkür dosyada mevcut vesaiki gö-
rebilecekleri ilan olunur. (2879) 

TU 
,,,..- J 

'Juvafet jahunfarı 

lık eksiltmesi feshedilmiş olan (85,000) lira muhammen bedelli vagon 
yedekleri 29-6-1937 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır .. 

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

Şartnameler (425) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde satıl-
maktadır. (2757) 

lstanbul 6ü.mrüğü Baş Müdürlüğünden: 
Gilmrilk satışından: 787,52 lira değerindeki E H markalı 246 kilo ayak

kabının 24-5-937 günü saat 14 de eski Galata gümrük binasındaki satış 

ambarında satılacağı Uan olunur. (2832) 

~------------------·--------~ dan: Müddei Hayrünnisa ve Nevza
- dm müddeaaleyh Halil Kamil, Fatı-

Kadıköy sulh icra memurluğun-!#-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••-, 

lstanbul Gayrimübadlller Kom~syonundan . lstanbuı u·· .. .. . M 1 ..., d 
liaYret. çuncu ıcra emur ugun an: 

(le i tin l{p,,~· . - b' . . d . Po~kU ~ının tasarrufunda olup Emniyet Sandıgına ırıncı erece-
1\l-a kıYın bulunan ve yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına ( 4000) 
~eıti Luı et takdir edilen Tophanede Hocaali mahallesinde eski Hendek 

\~e t~cilıendek sokak eski 106, 106 mü, yeni 112, 114 No. lu 1bir tarafı 
~ hah ~Catından ölü Hacı Salt varislerinin menzili ve iki tarafı Emine-
ıı.. Çesı ve t il b' r "l:J kat le arafı rabii yol ile mahdut maa dilkki.n bodrum e ır ıkte 

~~inin :gir hane maa dükkanın evsafı ~ağıda yazılıdır. 
0

• ltı k atı: 112, No. lu kısım halen zemini tahta döşeli bir dükkan. 114 

ll~Ciıs;:n=. Ze.ınini mermer döşeli demir kapılı bir methalden ~barett~. 
. llcıııci 1_ at. Bır sofa üzerinde üç oda bir mutfak bir hela.dan ıbarettir. 
~. ~~·a·. . -
~cu ı. . · lrincı katın aynıdır. Uçüncü kat birinci katın ayndıır. Dor-

trj~ ~at ık· . . 
"'er t 1 Oda bır çamaşırlık bir taraça bir heladan ibarettir. Elek • 

lıınuın erkos tesisatı vardır. 
01Uı> kaıannıesaııası: 50 m2 olup !bundan 45,50 m2 üzerinde bina mevcut 
lıtıdaki ka ı aralıktır. Evsafı yukarda yazılı gayrimenkulün 3/ 8 hissesi ta-

a.ial>oda~d~da olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiştir. _ 
de~~! tarihi aydında olduğu gibi açık arttırmaya konmuş oldugundan 
~ -~ci ne nıUsadif (Pazartesi) günü saat 14 ten 16 ya kadar daire
~(% 75 ~tırnıası icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamme
'tlı.u:1l'de en 

1 bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılaca.ktır. Aksi 
~tı. detıe te so~ aıttıranm taahhüdü baki kalmak üzre arttırma 15 gün 
~ 16 n k:ıdıt edilerek 20-7-937 tarihine müsadif (Salı) günü saat 14 
~<a a bedel' :ar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında art
t~ ~o. luı k 1Ynıeti nı~hammenenin % 75 ni bulmadığı tak~i~e satış 
tİltd Ya İşti anun ahkamına tevfikan geri bırakrlll'. Satış peşındır. Art· 
ltııı e l>ey r•:ı1k etnıek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niape
-ıl ıtıaıal't ı~çası veya milli bir bankanın teminat mektubunu himil bu -
Ve ita.daranın ı~d1:· ~akları tapu sicili ile sabit olmıyan al!caklılarl~ diğ~r 
detı,ltı~atife dai; ırt.ifa.k ~akkı sahiplerinin bu haklarını ve ~u.susile. f~ız 
~ itıbaı-en . olan ıddıalarmı e\Takı müspitelerile ıbirlikte ılan tanhın
tlitı. dır. Aksi ~ıha!'et 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri l~
\'e labıEllJllıas kdirde hakları Tapu sicili ile sabit olmıyanlar satış bedP.h
~nı:ııauYe r ın~an hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvlriye, tanzifiye 
l.>aıı ~ededen esnu~den mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli 
~lıı a .. r~la nı ~nzıı olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi müşteriye aittir. 
9a5 g0rebunı a. ~~at almak isteyenler 14-6-937 tarihinden itibaren herkP· 
~~65o ~o. ~sı ıçın dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 
'Celtleriij~ dosyaya müracaatla mezkür dosyada mevcut vesaiki gö-
~ n olunur. (2877) 

~zu:hr~e\1f~-----..J #Satıhk mükemmel e"' 
l) Lı Ve cilt hastalıkları fstanbulun havadar yerinde 

... ~ay . a·· dört oda mutbak çatı arası tara 
~ğleden rı mer 1 

ça her keseye elverişli ve zevkli 
a1lısınd:o~ Beyoğlu Ağacami mükemmel evdir. Fatihte Kum-

•-.o. 133 Telefon:43585 rulu Mescitte 40 numaralı eve 
müracaat. 

metüzzehra Cemile ve küçük Ümit va 
sisi Sabiha ve Şadan ve Haticenin şa

yian ve müştereken mutasarrıf olduk 
!arı Erenköyünde Sahrayı Cedit ma
hallesinin eski Mehmet ef. yeni Ali 
paşa sokağında eski 11 No. lı ve şar
ken Ömer paşa caddesi garben Salih 

veresesi tarlası, şimalen orta tarik. 
cenuben Saffet paşa vereseleri tarla
sı ile mahdut ve (3600) lira kıymeti 
muhaınmineli (11028) metre tarlanın 
izalei şüyuu zımnında Kadıköy birin
ci sulh hukuk mahkemesince ilama 
mlisteniden ve tarihi ilandan itibaren 
(20) gün müddetle açık bulundurulan 
satış şartnamesinde yazılı eerait da
iresinde ve peşin para ile 23, 6, 937 
tarihine tesadüf eden çarşamba günü 
saat ondan on ikiye kadar açık ar
tırma suretile Kadı.köy sulh hukuk 
rnahkeınesinde satılacaktır. Yevıni 

mezkürda satış bedeli kıymeti mu --hanımenenin yüzde yetmiş beşini bul-
madığı takdirde en son artıranın te
ahhildü baki kalmak üzere müzaye
denin on beş gün daha temdidi ile 8, 
7, 937 tarihine' tesadUf eden perşem
be günU saat ondan on ikiye kadar 
en çok artırana ihalei katiyyesi icra 
kılınacaktır. Mezkür emlakin satış ta 
rihine kadar vergisi ve satış harcı 
hissedarlarına ve ihale pulu ve yirmi 
senelik evkaf icaresi ve tellB.liye res
mi ve ferağ harcı müşterisine ait ol
mak Uzere satılıktır. Taliplerin sa
tışa iştirak etmeleri için yüzde yedi 
buçuk pey akçesi vermeleri 18.zıındır. 
İcra ve iflB.s kanununun 126 mcı mad
desi mucibince ipotek sahibi alacak
lılarla diğer alA.kadarla.rm hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarmx 
yirmi gün içinde icra dairesine bildir, 
meleri aksi halde hakları tapu sicil
lerle sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları ve 
daha fazla malumat almak istiyenle
rin diremizin 937-:563 N .. lı dosyasına 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan o
lunur. (32796) 

D.No. Semti ve mahallesi Sokağı Em1ak No: Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

49 Beyazıd Tavşantaşı Kalaycı 39 Sırmakeş hanı altında 500 Açık ar-

1132 Ortakö'\' Portakal 
kagir dilkki.nm 'iz his. 

E. 64 Y. 66 No. lu kagir ev ve 
tırma 

yokuşu ve 2 ve 4 No. lu dükkanların ı,~ his -
Dereboyu cad. sel eri 500 " 6561 Küçük Mustafa paşa Küçük Mustafa E. 44 15 metre arsa 150 ,, 

Molla Hüsrev paşa cad. 
2560 Kuzguncuk E. Hacı Ka~• E. 1 66,50 metre arsa 100 ,, 

Y. Menteşe Y. 24 
3186 Üsküdar Sellmi Ali Silah dar E. 43 103,50 metre arsa 130 .. 

bahçesi Y. 39 
3335 Ferikö3 E. Ayazma E.4Mü. 51,25 metre arsa 160 

" caddesi Y. 32 
4778 Bostancı Çatal çeşme Çatalçeşme E. 15 Mil. 98 metre arsa 160 ,, 

Harita: 70 
4644 Yeniköy Molla çelebi E. Kiremitçi E. 23-25 İki ahşap hanenin 

Y. Bağçe Y. 16-18 5/ 15 his. 170 " 5808 Eyüp Süleyman Münzevi E. 27 18370 metre tarlanın 2500 Kapalı 
Subaşı Kışla cad. Y. 27-27/ 1 127,50/ 240 his. zarf 

6223 Samatya Hacı Narh kapı E.45 üstünde odaları olan 600 Açık ar-
Hilseyinağa ve Kuleli Y. 85 kagir dilkkanm 1h his. tırma 

6584 Kadıköv Rasim paşa .-ı Ka.rakolhane E. 15 ve Altında dükkanı olan . 
15Mü. hanenin 1h his. 760 il 

Y. 71-73 
8421 Boyacı köy Yani kalfa E. 8 27~ 90 metre arsa 560 •• 
8613 Eyüp Süleyman Münzevi E. ve Y. 1122 metre bostanın 2500 Kapah 

Subaşı Kı,ta cad. 25 % his. zarf 

Yukarıda evsafı ya.zıh gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 2-6-937 tarihine dü
şen Çarşamba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 
...................... __ J 
Jandarma Genel Komutanllğı Ankara Satınalma Komisyonundan: 
Şartnameleri parMız olarak komisyondan alınabilecek olan cins, miktar, muhammen bedeli, ilk teminat, a

lım tarzı, gtin ve saati aşağıda yazılıdır. İsteklilerin şartnamelerinde yazıldığı şekilde belli gününde teklif mek-
tuplarını komisyona vermiş olnıalan. (1268) '2841) 

CİNS! 

Küçük kazan 50 kişilik 
Küçük kazan 30 kişilik. 
Kulplu kapaklı bak.rac. 

Mahruti çadn 
Portatif çadır 

\ 

Kaput kürklenmesl 
Kaput kürklenmesi. 

Beheri Beherinin Muham nk teminatı 
Adedi 

40:50 
40:50 
50:80 

300 
3000 
\ ' ~00 kısa. 

lOOOUzun 

KG. men bedeli KG. Adet Lira Kr 

12:13 150)Kr. 
9:10 150)Kr. 
3:3,5150)Kr. 

63 Lira 
7 Lira 

14 Lira) 

11 Lira) 

1AA 75 

1417 50 
1575 ... 
1462 50 

İhale Eksiltme 
Tarih şekli 

GUn S. 

Pazartesi 
7-6-937. 10 Açık 

Eksiltme 
Pazartesi 

7-6-937 15 Kapalı 
8-'>-fl~7 zarf 
Salı 10 ,, ,, 

8-6-937 Salı 15 
Kanalı Z. 
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HASAN ILEVANTALARI 
\Yasemin, Leylik, Menelqe, Şipir, Karyoka, Nergiı, Fulyalar, Bahar çiçekleri, la Rwİıba, Pompadur, Dai çiçekleri, Kukaraça, Nadya, Suar de Parl1, Lile, Rev Dor, Kadm Eli, Amber, Pupi, 
Şanel, Zambak, Oriıan, Neroli kokuları çılunıttır. Fiab: 25. 50 • 7S · 100 kunıftur. Haaan Deposu: latanbul, A'.Dkara, Beyoflu, Betiktaf, Eakitehir. 

TÜRK TiCARET BANKASI 
Mer~cezi: AN:<ARA 

HER NE\'i BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri 6denen : 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

SUBELER: · 
Ankara 

Telefon: 2316 

Adapaz•n 
Bandırm• 
Bartın 

Bolu 

l'ozQyQk . 
Bursa 
Dlzce 
Eskişehir 

Geml~k 
izmlt 
Safranbolu 
lekirdai 

İstanbul 
Telefon2297 I 

Türkiyenin her tarafında muhab:rıeri vardır 

TELGRAF ADRESi: 
" --0ENEL DiREKTÖRLÜK: TOllKllAftK Şubeler: TICA111!T 

Koıaylık·9•klı_IC 
.... ..,... ..... ....,.., ;;.J ,.. ..................... ...... ............. .... .. ....... ... ............................... 

• ... ........ " ............ Vlo 
..................... 11 ... .. =.. ............. ..ı. ........ 
P:ı,.t11T'1I ...... . 

11.!'ı .... ,_...~ .... 

levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonu ilanları 

İltanbul Levazım Amirliğine bal· 
h mUeueaat için mUtea.hhit nam w 
hesabına 27 ton zeytin 2• maym 937 

--İİİİİİ-iüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; pazarte.t cUntı A&t 15,30 da Topha-
• • nede 1&tmalma komiayonunda açık 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. Ci Keşide · 111 Haziran /937 dedir. 

BOyOk ikramiye 

olarak ebtıtmeet yapılacaktır. Tah
min bedeli 7'25 liradır. tık teminatı 
1557 liradır. Şartnameeı komisyonda 
görWeblllr. latekllleri.n kanun! veai
kalarile beraber belli eaatte komta. 
yona gelmeleri. "'41" "2571" 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

40.000 Liradır n:-artıaa.::.:::.: 
Bundan Batk•: 15.000. 12.000. 10.000 ton ••iır ettne tew edilen fiat pa

Llrallk ikramiyelerle (20.000ve10.000) :.::d::Uırtır~ır;: ;::: 
Llrallk iki adet mGklfat vardır.. 29-5-937 Cumarteei gnnu saat ıı de 

Aynca: (3.000) Liradan bafllyarak (20) =!::u:..!:=!r.':::1:~ 
llraya kadar bGylk ve kG~Gk bl~ok nın wtan 1e1men bir btn ud yüz em 

lira olup muvakkat teminatı 'ıe5312 
ikramiyelerle amortllerl havi olan bu 11ra M tuıııttur. Şartnameaı 406 ku· 

Otomobil veya kamyo· 
nunuzda emniyetle 

kullanacağınız yağ
1

ar 

A~cak 

WHiZ 
Mamulatıdır. 

Whb motör yap - En ytlktek evsaf. 

ta Amerikan motör yağıdır. 

Wlıb motör yağı - Şanjman ve dlfnaafyellerbıbdeld Mil keser. m~ bir markada emsali olımvan li-
blr y~dır. • 

Wlıb 1987 modellerine maJmıs h11111 si 1&11Jman • dlfnnılyel yap. -
11937 model teaezzülılerde Bypold tipi dlfraulyel lm"u•bnqtır. Bunun itin bütün markalar haaual IJlı 
yağ knllanılmumı ehemmiyetle tawlye etmektedirler 

Wlıb bttttta otomobil fabrlkalarmea kabul edilen yaldır. 
Wlıb mafsal yap.- Mafsallammm ömrlbıtl arttırır, sesini keser. 

Wbb Y.•&lan, otomobil veya kamyonetbılzln ömriiııtt arttmr. 

Tccrlbe ediniz .. Veya kullananlara sorunuz. 

• 

"'7HIZ 
Tüdciye Acentem: 

JATKO ŞiRKETi 
Beyotıancla Tablm Balı~ kaqmm ela 

Her tarafta Goocl,..... acentalarmda 1&blır. 

• • 

zengin pllndan istifade etmek irin bir nıı mukabilinde verilir. Iateklilerin 
~ kanunun 2 ve 3 llncü maddelerindeki . _.!~~---------~ bilet almaktan . ~eklnmeyinlz... veeika ve teminat makbuzlarile bera· -

~----------------_, ber Y,Uılı flln ve eaatte komlaf.On& gelmeleri • .(706) <2841> .. 8ahibl: Alamet Emba Y~IMAN. Umum! Nepiyatı idare &:leıi: S. uı.fM 
Guet.eclltk w ~ep'JJat ftrk 'Limiüt lirketi. Buıldıjı yer TAN ıu.tbaUr 


