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BAŞMUHARRIRlı AHMET EMiN YALMAN 

• 
ıspanya için mütareke teklif edildi 
Avrupanın Garbında ve 

Siyasi 
Ediyor 

$clrkında Mühim 
Temaslar Devam 

C~,. Hariciye Naz.ıiı 
~ 

lrıhisarın 
hinde ve 

Pestede Macaristanın 
1 

Roma • Berlin Yolundan 
Ayrılmamas1na Çalışılıyor 

Çek Harici ye Nazın da, Kütük 
ltnat.n Sai lam Olduğunu Siylccli 

Lonclra, 21 (TAN) - Londrada Kralın taç pJIDUİ lllelUİmİ 
aD"Umda batJıyan aiyul temaalar faaliyeti y&Yaf y&ftf Londra
clan diter merkezlere ıeçmekte Ye ATrUpanm ıarbmda oldaia 
sibi prkmda da mühim eiyul konUfDMlar ppdmektadır. 

Londrada Hariciye Num Mi.ter Eden imparatorluk Konfe-· ı ranaı brfısmda ıeçen çutamba IÜDÜ bafladıiı befaDabna d• 
YUD etti •• beJDelmilel meaeleleri anlattı. Konferans buı, M. 
Eclen'den birçok meeeleleri 10rmutlar Ye Nuır ayn ayn cnaplu 
••rmİttir. ·. 

Konferans nfleden IOlll'a Jılall,e 
Nazın Mister Cımbırlaya'm riyuetl 
altmda topl1nm11 ft ~ 

.... 
lışru 

ispanyanın 

Yani 

lafY&ldli 

I ngiLiz Gazeieierine göre: 

italva. isoanvadan 
El Cekecekmis 

Çünkü Gönüllü Anaları 
Ağhyor, Fakat Franco 
Romaya Y alVarıyormuş 
Londra, 21 (TAN) - Londranm akpm pseteleri, 1nııGn as 

çok heyecan Yeren haberlerle İntİflU' etmittir. Gazetelerin IMi,WC 
batlıldarmclan birkaçı tunlardır: "Muaeolini lapanyadan çekili• 
~.", "Franco ltalyaya yalvarmak için Romaya aclam pmderi
yor.'', "ltalyan ıa~üllülerinin aileleri, hoputauzluldanm ıa.te
riıorlar.,, 

Bu tarzdaki haberlere değer verdiren bqlıca sebep, bugün 
Franco'nun Maliye Nazın olan mqhur milyoner Juaıı March ile 
Alba dükasmm Romaya gitmek üzere Cebelüttanka gelmeleri ve 
İtalyan gemili Savoie'ye binerek ltalyaya gitmeleridir. 

Bunlar huaual bir memuriyetle Ro maya ıitJDekte olduklarım tekzip et. 
B. luan N..,-in mttıer ve · Salamanka hWdımeti bu mealde bir t.ebliğ ne,rine mecbur kal 

_______ ___:•::.:..• .:...· ......;. ________ ·,...--~ıml§br. Salamanka hUlriUneti ırr._. 

Yeni ithalat 
nun Muuollniye yalvarmak uRre 
Romay& bir heyet göndecdillnl ttııt.. 
mp ederek Sin)'or Muaollnhdn ta • 
panyad& takip ettiil llyuet.l ... 

liftinnedilbıl ve cleilttirmek -
bulunduiunu ~ blr ba.ı.tta 

==.~~:t-:ij ••. J 
ba)qnmadJimı anlatmaktadır. 

ftlmla ı ' rtnıııı ..... _...... .. 
. .-.. vw14rlı* ı.-~• ... ,,, " 
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Uzaklara tlofru P#en ilıi taralı af~lılılı yoltla. ••• 

Ankarada Memur 
Talebelerin Günleri 

ve Ayları Nasıl Geçer? 
A nbra, 20 (TAN) - Saat 

beti on geçiyor ••• Banka • 
ıar mıhalleıdzıin ıenit utaıt ca<1- YAZAN: 
=~=ar<;':1:.~P~ MUALLA IHSAN 
akp.mm pldilJni baber veriyor. 
Uç btıytlk caddenin ttçünde de tat
km bir ln8an akım var. Y&flan ol
sun ve cepleri dolgun olanların 
g6zleri otobüslerde. Gençler hiç o 
tarafh detll. Yanlar! akuyalar, or 
tuı mazılar ve rangarenk çiçekler 
le buenmf9 yollarm. Uaertııden bir 
Jmllurt& bırabamz tren köpriiatl. 
Dl kadar dun.klamadın pJecü. 

Hiç iman böyle yerde otobtlle 
biner ml T lkl t&raf1ı yUUelen bl· 
Cim bloim zarif, flk fN 'Ve aputz. 
maıılann balkonlarmd&ıı genç n
dmlar kocalarmL mhb&tll sUrbb 
çocuklar eokak kapıl&rmda baba • 
larmJ bekliyorlar. 

Ekierlat ayni mn ayn oda1a • 
rmda kiracı olan talebe memurlar 
stıntın muhtellf aaatlerinl muh"8-
ltf yerlerde pçtrirler: 

Sabahtan ölJqf kadar btr t• 
blleclen ~ bdar c1&1-

rede, betten yediye kadar bir p
sbıo veya putanede, Yediden on. 
Udye kadar usanan r.amanc1&1d ı ... 
alf,.t te mevsimlere &öre dejlflr. 
BJflll toplantıl&Tla, JUlll Çiftlik. 
Kayaf ve Barajcla mehtaD ellace
lerile pçer. 

Hususi ve Ecnebi Liseler . 

Talebesi Hangi Mektep· 
lerde imtihan Edilecek 

On bir senede 
1546 apartlman 
Şehrimizde bıp edilen L 

p&rtamnlar hakkmda MB ha. 
mlanan bir lstattstlle lire. 
928 tıeaeelncle 9, 927 ele IS, 
- de 61, 929 da 88, 980 da 
1%4, 931 de 224, 9S2 de C68, 
9SI de 160, 98' te 195, 935 te 
97ve19S8-lade107apR· 
tonu yapdnutfa. On bir ... 
nede yapılan yeni apartıman
lann yekOnu 1546 dır. En fu 
la lalaat ım .. .mde ya. 
pdauftır. 

lstanbul irat sahip
leri birlini 

ı.tubul vlJ&7etl 1111Clutlan 
içinde buhuum Irat, emlik ve 
...... ..ıılplerbabı kurdukları 
blrllgln kanuni merulml ta. 
mamlanm11 ve Galatad• Ada 
Bumda 10-11-11 amna
ralarda bir büro açdmltfır. 

Blrllktea meJseej; fUD)aı'dlrı 

A1anm bulmkana mUafua 
etmek, emWl, irat ve aruL 
nlll laymeUDI ........ ile. 
tt.1 Kanuna buna alt mad. 
deleri dahDlnde ~-

!Esnaf 
l 

Dispanseri 
Açıldı 

• de bulUDmek, bina ve .... 
Yel'llJerlle alllcMar .-, 
ldraedufa mal lahlplerf ...... 
111Dda tavwutta bolun.,.... 
ana edWace hümn ftllf_. 
lirmek. uulnba laJmet .... 
............. akliye"°" 
ntlerlnla~ 
~- BlrUk, Irat ... 
hlplerlal ı•llm4ar ......... 
.. ft beledlJe emir .. .,.... 
lumlllalarm•ftldtft..,. _.,......,.,......,. ...... 
olaalkm. 
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Konseyi Milletler Cemiyeti 

Pazartesiye Toplanıyor 

Malayanm 
En güzel 

Kızı 

Londrada 1 

Türk - lngiliz 
Görüşmeleri 
-ı Bir Londra ---- l 

l .. Altın-~--;ı Hatay davamız 
,......... 

esası ıçın ~ R . 
: lngı·ıt d · . 1. uznamenın 

1 
ere e gız ı B . d 1. ın·· k I · aşın a ge ıyor 

~ uza ere er var Ankara, 21 (TAN muhabirinden) _Hatay 
~ L d i anayaaa11nın Milletler Cemiyeti tarafından ta.a-
~ tea· 

0
" ra, 21 ( A.A.) - Daily Herald ga:ıe- dik ve netrinden sonra kati hududu çizmek u" _ 

-
1 >'G.zıyor: - 1J

111 
•• l zere bir hudut komisyonu toplanacaktır. Ko-

~ relw· ~11 erde, lngiltere Banka.ı Genel Di- - misyon Türkiye, Fransa ve Suriyeyi temsil 
~ ,,.. oru B. Mo11tagu Norman üe lngiliz. Do- eden birer azadan kuruhlcak ve Milletler Ce-

11~"Yo~lcın ihtiyatları Merkez . Banka.ı Ge- miyetinden de bir mümeuil ittirak edecektir. 

~ Dırekt•• .. l Komisyonun, kuvvetli bir ihtimale göre Haziran 
ı•-.. d oru arannda beyne milel alhn b 1 "'·• 4 ı{ aş arında Ankarada toplanacağı söyleniyor. 

ı 
b.ı1ı • r ının yeniden vücude getirilmesi Kat'i tarih ayın 24 ünde Cenevrede toplanacak 0 _ 

fQ(i atnde ~:ıli müz.akerelercle bulunulmak- lan Milletler Cemiyeti konseyinde belli olacaktır. 
.. Q/._"· Sanıldığına göre, lngiltere Banka.ı 
~ ~ın ıto d d Konseyde Neler Görütülecek? 
- lcilrJri 11 ar ına rücuu memnuniyetle te-
- - .. ı._ ~Ylemekte. fakat hazine mahalüi buna Cenevre, 21 (A.A.) - Milletler Cemiyetinin 67 in-

.. ,'4,IGl.ı/ b·-' ci idi içtima devresi pazartesi günU B. o~vedo • E-l '-"Unmaktaclır. · t· quateur - ün rıyase ı altında açılacaktır. Içtimada 
~ mUzakere edilecek olan başlıca meseleler şunlardır: 

_ "lspanyanm müracaatı, Sancak me 

B 1 
l s~l~si, tethişçiliğin beynelmilel ten _ u 

9 
ar o ·1 r·ı o·, r·ı kılı. mültecilere yapılacak beynelmi. 

1( 
Jel yardım, geçenlerde vefat etmiş o-

b • lan Baron Rolinjacquemyns'in (Bel. 

a ınesinde Mezara mı :a~n~~~~~ La Haye divanına bir 

1 t.f Go·. m u· • ı mu·. s ? Mısırın Cemiyete kabulü için ça~ s 1 a 1 a r şamba gtinU fevkalade bir içtima ya. 
pılacaktır. Bay Politis (Yunanistan) 

Sot.,ada da 200 Kişi 
~ 1' •vkif r:-.n.ı: 

\1'1~ '»1~ (.A..A..) - Ticaret nazın 
~ • « .. q 

1 
dliye 21~ nazın Radi Vuilev ve 

'-ttıtı "e . Kara.gözef, dün istifa
~e '~lJJerdir. Ticaret nezareti

ru, 'l'i ~ı sabık genel direk-'· zı::t akademisi rektörü 

~kiıltı birli:. ne~a~etine ziraatçiler 
~ :ı:ıe.. gı reısı Bankov ve Ad-

' <.~t" "ukatıa.rnı uıe de Sofyanm tanınmış 
tı~ ol dan Ognianov muhtemel 

atak gösterilmektedirler. 

İzmir, (TA!~) - Karşıyaka~a krr- rn reis intihap edilmesi muhtemel -
tasiyeci Lutfinin ölUmü garip riva • dir. 
yetlere yol açmıştır. Lutfi geçenler- Silahlan bırakma konferansı büro
de midesinde şiddetli bir sa.ncı auy- sunun hakiki içtima tarihi henU.z tes
lll14.Jı ec~cll" ~t:nllU.Ul~ ı,,ıı ei1Jc h.'>l· hit o.dllmeınistir. 
yon yapılmış, fakat daha kapıdan çık Milletler Cemiyeti konseyinin me
madan ölmUştür. Belediye doktoru, saisine sekiz Hariciye Nazın iştirak 
Lutfinin kalp sektesinden öldüğünü edecektir: Bay Eden, Bay Delbos, 
tesbit etmiştir. Bay Aras, Bay Beck, Bay Antonesco, 

Söylendiğine göre, Lutfinin öldüğü Bay Sandler, Bay Litvinof, Bay Mun
ve gömtildüğü gece, mezaxcı mezar. ters. 
dan sesler duymuş ve sabahleyin aç
mak istemiştir. Gftya ertesi sabah 
mezar açılınca Uıtfi kefeni parçalan. 
mış bir halde bulunmuş. yaşadığı gö
rülmüştür. Lutfi, mezar açıJdıktan 
biraz sonra son nefesini vermiştir. 

Irak HükGmeti 

Borç Alacak 

Hint denizindeki Malaya adaları
nın kadınlan güzelliklerile maruftur. 
Taç giyme merasimi münasebetile 
Londraya gelmiş olan bu Malayalı 
genç kız, yabancı bir güzellikle der
hal gözleri kendisine çekmiş ve bir 
çok izdivaç tckliflerile karşılaşmıştır. 

Bir çocuk 
Adam 
Ötdürdü 

Izmir, (TAN) - Kemalpaşa ka
zasının Halilbeyli köyUnde kız kaçır
ma yü~Unden bir cinayet işlenmiştir. 
Askerden dönen Mustafa adında bir 
genç, ayni köyden istediği Haticenin 
kendisine v~rilm~esinden müteessir 
olmuş, kızı kaçırmıştır. Bunu duyan 
kızın kardeşi, yine Mustafa adında 

16 ya.,mda bir çocuk Haticenin bu· 
lunduğu eve gitmiş ve karşısına çı. 
kan Mustafayı çifte ile öldürmtiş ve 
yakalanmıştır. 

Bursada Turizm 

Tesisleri Kurulacak 
Sotya 

2 
200 tevkil 

l'.lııdtıı hlı. 1 
(TAN) - DUn gece saat 

tol>larıtt e kadar Sofyanm muhtelif 

Polis, böyle bir hadise olmadığnır 
söylüyor. Müddeiumumi mezarı aç. 
tıracak, ceset üzerinde otopsi yaptı

Bağdat, (Hususi) - Hükumet, sa
nayi ve imar kalkınması için büyük 
bir istikraz akdine karar vermi tir. Ankara, 21 (TAN) - Be!ediyeler 

Bu istikraz. büyük petrol şirketl:rin· ~ankası •. Bursa vilayetine 300 bin 
den birile yapılacak ve Musul petrol- ıralık bır yardımda bulunmuştur. 
lerinin İrakm hissesine düşen kısmı Bu para ile Bursada turizm tesisleri 
karşılık gösterilecektir. kurulacak ve asri kaplıcalar ıslah e-

\ıı.,._ - Yerıerind . 
~~ Ya e ve bahçelerınde 

~ ~ ... kit Pılan araştırmalarda 200 
ed.Unıiştir. . 

ı ... ,...,:-
~· ız Filosunun 

En Yeni 
~ruvazörü 

racaktır. 

Makedonya Hukukçuları 
Atina, 21 (Hususi) - Bu ayın o

tuzunda topla.nacak olan Makedonya 
hukukçuları kongresinin açılış res -
minde kral, bizzat bulunacaktır. 

Atina, 21 (Hususi) - Yedi Ada
nın Yunanistan& ilhakının 63 Uneü 
yıldönümü şenliklerine dün bütün Yu 
nanistanda başlanmış ve bugün de 
devam etmiştir. 

KARISINI 
ÖLDÜRDÜ 

İzmir, 21 (TAN muhabirinden)
Burada rakı yilzünden bir aile faciası 
oldu. Üç çocuklu gllmrük komisyon
cusu Sabri, karısı Rabıayı, kıskanç· 
lık ylizunden tabanca ile öldürdü. 

dilecektir. 

Ulusal 

Kongresi 
Ekonomi 

Toplandı 
Ankara, 21 (TAN) _Ulusal eko

nomi ve artırma kurumunun kon _ 
gresi, Başkan General Kazım Özal
pm reisliğinde toplandı. 

Gazetesi 
Diyor ki: 

Londra, 21 (TAN)- Daily Herald. 
!lll diplomat muhabiri, Mister Eden' in 
Başvekil Ismet Inönü ile görüşmele. 
rinden bahsederken şunları yazıyor : 

"Türkler, Ingiltere ile sıkı bir an
laşma yapmağa çok isteklidirler. Zec· 
ri tedbirlerin tatbikı sırasında mu • 
vakkat bir zaman için yapılan karşı
lıklı yardım paktının daimileştirilme

sini istemektedirler. Türklere göre, 
lngiltere ile Türkiye, Şarki Akdeniz
de barışı ve statükoyu muhafaza ile 
hayati bir surette alakadardırlar. ln
giltere bu tarafın en kuvvetli de
nizcisi, Türkiye de en kuvvetli askerl 
devletidir. 

Türkiye; IrAk, Iran ve Efgani.stan 
ile bir Asya paktı da mUzakere etmek 
tedir. 

Akdenizle Hindista narasmdaki 
devletlerle dost olmak İngiltere im
paratorluğu için en büyük bir ehem
miyeti haizdir. 

Hülasa Türkler, ltalyanm Şarka 
karşı beslediği ihtirasları bir tehli • 
ke, hiç olmazsa Ingiltere ile Türkiye
yi iz'aç eden bir rahatsızlık sayıyor· 
lar . ., 

8C1Jvekilimi:ı Pame Döndü 
Paris, 21 (A.A.) - Türkiye Ba,. 

vekili İsmet İnönü Londradan. bura
ya gelmiştir. 

Atatiirkun 
Cevapları 

Ankara, 21 - 19 Mayıs Gençlik ve 
spor bayramı münasebetile Ankara 
stadında toplanan halkın isteği üze
rine, !çişleri Bakanı ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya, başta Atatürk 
olmak üzere büyüklerimize sevgi ve 
saygı telgrafları çekmiştir. BUyUk 
Şefimiz AtatilrkUn cevabı aşağıdadır: 

"19 Mayıs günUnUn yıldönümünde 
Ankara stadyumunda toplanan muh· 
terem yurttaşların ve şuurlu ve gür
büz gençliğin yüksek ve kalbi hisle: 
r:ini bildiren telgrafınızı büyük se -
vinçle aldım. Teşekkür eder ve Tür
kün hududu olmıyan yükselme ve i
lerlemesinde daima başarılar dile • 
rinı.,, 

K.ATATURK 

Bir Japon harp gemiai 
Alman aularında 

Kiel, 21 (A.A.) - "Aşigara,. Ja
pon kruvazörü, Alman donanmasını 
ziyaret maksadile 24 mayısta bura
ya gelecek ve 31 mayısa kadar kala
caktır. )tı~ detııı 21 (TAN) - Dünkü bil

~~~Ur. ~e_:it ~i çok muhteşem 
--~!'al ~ı sabah kral büt .. ~~ genıu . ' un 

aç 1n . enni gezdikten sonra, 

~ bllıı:wı deritnotunu teftiş et- Arnavutluk Isyanz Etrafznda 
·~ an sonra d 
t İlı.giU a bilhassa en 
~.. ı donanm to ~ ola asının en yeni 
~ ~tuvaı~· 9000 tonluk Soutbamp
,. , bu g 

0
z:1nU dikkatle gezmiştir. 

,o~ ernıde g" d" '1.i.kaa or uğil yeniliklerle 
~olnıu~ur. 

4rnavutlukta • 
t 

Vaziyet 
ıı.ı Sakinleşti 

l\ıltt _ -tre.cı 21 
,~ ~ (TAN) - Arnavut -
~ b~n haberler isyanın tama
'1t ~ir. a:18.kta olduğunu göster
d~Ytlı<ian ~ n: kadar halk :&rasm
•id.:ı ın.. .... - ogan heyecan henüz 

\leu -..ıı.şsa da b · ı · 
ticı e tak· 1 erın ele başısı 
'Yor?le kaçın~~ ediliyor ve hudut ha-
h.; biter ~ için t.edbirler alını
~~ Ya"a, t ;arı bı çet~eri de 
darı ~Un ~im olmaktadır. E-
tiz., r.nuılıiın ~i Sadık Yardakçılarm

Noyçe esir edilmiş-

Arnavutlukta. bir isyan daha. 
koptu ve hükiımet kaynakla.. 

rmdan verilen ma1Umata göre, ha
dise süratle ba.4'trnlmış ve asiler 
dağlara dawlmışlar<lır. 

İsyanın mahiyeti hakkında veri. 
len malfımata göre hükumet isyanı 
adi bir irtica hareketi gyrnakta ve 
asilerin, Arnavut kadınlarının yü
zünü açmak için hükumet tarafın. 
dan verilen karara karşı gelmek ve 

• bu teceddüt hareketini boğmak için 
ki' 1lı•nıhlc1Annı !ll(İ\')pmpktP.IUr. 

Fakat isyanın mahiyeti hakkında 
1'Öylenen sözler bundan ibaret de
ğildir. Bir de bu hareketln komü. 
nJstılk tahriki olduğu ileri sürülü
yorsa da bu iddia.ya bir kimsenin 
inanmadığı gö7.e (arpryor. 

Bir Londra gazetesinin anlatışı. 
na. göre hadl~enin mahiyeti bam. 
bruJkadır ve hükumetin si~·a~etine 
karşı bir kıyamdan başka birşey de. 
ğUdir. 

Kıyamcdar, 'Arnavutluk hükfi
mettnin takip .-ttiği ltaı~·an siya.. 
setiyle mücadele etmek istemişler •• 

[
···········-·····························~·~·-··-······ 

····· -~~~~: ... ~~.~~ .. ~'~ ... ~.?.~~~-~ ...... J 
dir. İtalyan_ Arnavutluk ittifakı mek muvafık görUlmüş, bilhassa 
ile İtalyanın Arnavutluğa mütema.. Almanyaıiın böyle bir icaba itiraz 
diyen hulülü memleket içinde hoş· etmemesi de dü5ünülınüstür. Çün. 
nutsuzltık uyandırmakta idi. Kont kü İtalyan kU\'vetlerlnin Arnavut. 
Cianonun Tiranayı ziyareti ise bu luğa girerek komünizmi bastırması 
hoşnutsuzluğu artırmış ve nihayet Almanya tarafından belki de tas\ip 
buna karşı Arnavutluğun Cenubun· edilir. Yoksa Alman diplomasisi t
da bir nümayiş lııku bulmuştur. Bu talyanın Balkanlara ayak basma.ı;ıı-
nüma~işl isyan, yahut komünist nı hic;bir veçhile ho~ görmez. 
tahriki saymak manasızdır. Fakat Nihayet Londra gazetec,ine göre 
Arnavutluk hUkfımetl, fırsattan is. İtalya, yeni bir ma<'eraya hazırlan. 
tlfade ederek İtalyan siyasetine maktadır. Evnla Habeş macerası. 
karşı gelen unsurlan ezmek lsumiş le işe başhyan İtalya, ikinci hamle. 
\'e nümayişi isyan sayarak faaliye. de İspanya. macerasına girişmiş ve 
u g~mlştlr. nihayet Arnalııtluk macerasını ha

H adlse~i bu şekilde tahlil tden 
Londra gazetesine göre ltal. 

ya, icap ettiği takdirde Arna\ııtluk 
hükiımetine askeri kun·etlerile yar
dnn edeceği için, hi.dlse~i komü
nistlik tahriki şeklinde taslir et. 

zırla.mıya ba.5lamıştrr. 
Londra gazetesi tarafından ve_rl

len bu tafsilatın mahiyeti \'e haki. 
kate uygunluğunun derecesi hak
kında birşey söyliyecek sıra gelme
miştir. 

Biz burada son Arnavutluk lsya· 

ru hakkmdakl telikkllerl tespit et. 
miş oluyoruz. 

Hadiseler pek yakriıda her hak:L 
kati ortaya çıkaracaktır. 

Yemen • Irak - Suudi 

Jlrabi.tan ittifakı: 

1 rak hükumeti namına Yeme. 
ne giden heyet tam bir mu. 

vaf fakıyet kazanarak geri döunüş 
bulunuyor. He~·etin Reisi Kahlrede 
beyanatta bulunarak Sanada. imza. 
edilen ittifak muahedesinin metin
lerlnl ta.5ıdığmı anlatmış ve heyetin 
Yemende son derece samimi tem
hürlerle karşılandığını, artık Irak, 
Suudi Arabistan ve Yemen devlet. 
lerinin en f'&ğlam ittifak bağlarlle 

bağlanmış otduklannı söylemiştir. 

İttifak bu Uç Arap '!'emleketinin, 
şüphe yok ki inkişafma yardım e. 
decek ve bu memleketlerin elele ve. 
rerek ilerlemelerini kolaylaştıra

caktır. 

s 

ifElEK. 
Nakil Vasıtaları 

htanbulda nakil vasıtaıanndA, 
frenklerln dedlklerl gibi "düzelmesi 
lsunecek çok §eyler,, vardır. Bunlar 
ki.h ağırdır, kih pistir, kilı gayrl
muntazamdır, kih pahalıdır ve kib 
Uhlikelidlr. 

İstanbul gibi denizle, dereler, vadi. 
ler ve tepelerle anıalanmıı bir büyük 
~birde kayıktan yeraltı demlryoluna 
kadar çeşnilenen nakil va.'iıtalannı 

bir bilen al altına toplamadıkça şeb. 
rin bu perakendeliğine ~re bulmak 
7.0rdur ve ondan dolayıdır ki şehir 

mütehassısı Mösyö (Prost) un dikkat 
ettiği gibi iş ve hayat yerlerine nis. 
betle uzak ve yakm olan semtler ayn 
ayn rağbet numarası almaktadırlar. 
Gerçi bu fark dünyanın her bUyUk 
şehrinde \'ardır. Likln lstanbulda bu 
biraz daha barizdir. 

Ben bunlardan bahsedecek değilim. 
Benim derdim bu nakil \'asıtalarmda
ld memurlann terbiyeleri meseleSI. 
Bir muntazam şirkete bağlı olan na. 
kil va.•ııtalannda -Edimekapı, Yedi. 
kule gibi yerlere ~hşan ikinci ara. 
halara verll.-.n bazı ,·atman ve biJet
~iler gibi -bazı müstesnaları De-
memurlar naziktirler, halka l~i mu. 
amele eder ve onları kırmazlar. LA.kin 
hususi yani tak!oiller, arabalar, kayık • 
lar ve hele otobüslerde ö:vlelerl var ki 
insana, bu gibllerle ka~ılaşmadansa 
yaya yürüme~i tercih etmesi sudan 
ucuz geliyor. 
Şu muhavere bir hakikattir. 

' Uzunca bir senis yapan otobüs yo.. 
fona giderken şoför le biletçi arasın. 
da: 

- Ali! Torbayı ne yaptın! J 
- Hangi torbayı! 
- Ulan Mehınede balık koyacalt-

mız torbayı!! 

- Ne bUeylm ben l Orada idi işte t 
- Nerede ldl '? 
- Nahl ön ırranm altında. 
Otobüs durur ve torba aranmrya 

başlanır .• Beş dakika taharrlden so ... 
ra bulunamaz. Soför devam eder. 

- Zaten sen bir .... ka yarama.r.sm 
ki. 

- Ben ne yapayım'?? Sen kendin ... 
- Swı be! Hırbo sen del Zat.en -.. 

na iş buyuranın .•..• 
Bu muhavere şoförü hlddetlendlr· 

diği ,.e enerjisinin büyük bir Imımım 
likırdıya. hasrettirdiği için otobtlıl 

yavaş gider. 
YolcuJardan birisi bu ağırlığa iş&. 

ret etmek ister: 
- Kuzum! Blzlm işimiz var. Blru 

hızlı gitfllen ! 

- Ben canımı sokakta bulmadım 
efendim! Canın isterse! Ben bu ka.. 
dar giderim. lst~mev;en in! •. 

- Neden lne~im! Sen yolunu bn! 
- Ben yolumu bilirim. Bes ld~I 

yoku Ue koca otobüsü kaldın~·onıa. 
Ziya.oma ~.alr_şıyonız da ,ine y~rana.. 
mı~·oruz yahu! Amma da ~damlar 
var be! 

- Uzatma da yoluna git! Ziyan e
diyorsan vazgeç! Alem senin kedine 
mi ti.hl olacak! ~ 

Şoför direk~lyona \'urarak: 
- Efendi! Bu arabadan mesut be. 

nim! Araba parçalanırsa sana sor. 
mazlar,• bana sorarlar •• :. 

Arkadan bir ses: 
- Sağ kalırsak ..• 
Bu numunede muhanreler hMgiln 

i,tttlebllir. Bu, ho. birşey midir! .. Bb 
terbiyenin herşeyden evnl geldiğini 
ve inun dernek terbiyen adam demek 
olduğunu ~buk öğrenelim! .. 

8. FELEK 

Bütün Dünya 
Gazetecilerinin. 

Bir Dileği 
Viyana, 21 (TAN) - BUtiln dün

ya gazete mUdilrleri diln Viyanada 
bir kongre akdetmi§lerdir. Bu kon
greye Viyana gazeteciler teşkllAh Tei&I 
Doktor Ludioig reislik etmiştir. Bir 
çok murahhaslar, yakın bir istikbal
de klğtdm barut imali için değil, 
münhasıran klğrt imali için kullanı· 
lacağı temennisinde bulunmuşlardır. 

Üç Buçuk 

Kuruıluk Sigara 
Ankara, 21 (TAN) - GUmrUk ve 

İnhisarlar veklleti, Uç buçuk kuruşa 
satılabilecek yeni bir tip köylU siga
rası Uzerinde tetkikler yapmaktadır. 
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~ahkemelerde 

Bir_ Polisi .Öldüren. Dört 
Kişiyi Yarahyan Katil 

Alemdar Facias1nın 
Suçlusu, Dün 

Cin ayetini Anlattı 
Bir poliıimizin ölümü ve üç bekçi ile diier bir poliain yaralan

ma.sile neticelenen Alemdar f aciuınm muhakemeıine dün Ağır
ceza mahkemesinde 'batlandı. Jandarmalar suçlu yerine Edime
kpıda Sultanahamamı Salmatomnak caddesinde 7 numarada otu
ran kunduracı Nazımla kahveci Salim isminde iki genç getirdiler. 
Bunları kettf bir dinleyici kafilesi takip etti, salon hmcahınc 
doldu. 

Rapordaki 
Tarih Nasıl 

Oeğişmiş? 
Dün ağır ceza mahkemesi, bir sah

tekarlık davasına baktı. İddiaya gö· 
re, resmi ıbir fabrikanm ressamı o
lan Bay Cemal, Gülhane hutaneain
de burnundan ameliyat yaptırmıf ve 
raporundaki on günlük istl.r&hati on 
bef gUn yapmak ıuretile tahrif et • 
miştir. Suçlu Cemal: 

- Ben huta idim. Evde yatıyor· 
öum. Arkadaşlanmdan Halide ilti-
rahat mUddetinin uzatılması için 
raporu vermiştim. O da yaptı dım, 
diye bana raporu getirdi. Tahrifi ben 
yapmadım. Şimdi Adanaya giden Ha
lldln de adresini bilmiyorum. dedi. 

Bundan sonra Gillhane hastaneai 
cahiliye müdürü Halit Ziya, phit o
larak dinlendi ve hasta.neden verilen 
rapor ,ekillerlni anlattı. MUddeiumu 
mi, dosyayı tetkik etmek istediği için 
muhakeme b&fka güne bırakıldı. 

Merdivenden Düıen 

Kadın Dün Öldü 
Evvelki gUn Andre !aminde bir 

kadın oturduğu apartmannı merdi • 
veninden dUşerek yaral&nmıftır. An
dre, dUn kaldırıldığı Beyoğlu beledi
ye haatanesinde ölmUştUr. MUddelu
mumtıik, tahkikata el koymut ve ta,.. 

bibiadil Enver de cesedi muayene et
m1ttfr. Vereceği rapora göre, tahki· 
kata Jevam edilecektir. 

Bu suçlular, Şubatın yedinci 
günü Alemdarda poliı Hasan 
Basriyi öldümıütler, pila Nevzat
la bekçi Mustafa, Şükrü ve Hüı
nüyü yaralamıtlardı. Nazımın 
dlSrt, Salimin de iki ıabrkuı ol
duğu anlaşılıyordu. 

Reis, istintak hlkiminin karannı 
okuttu. Bu kararda Nazınun idamı is 
tenlyordu. Bunun için de hırsızlıktan 
ve diğer polis ve bekçileri yaralamak 
tan takibatın durdurulmasına lüzum 
görillUyordu. 

Reis Nazıma sordu: 
- Dinlediniz .. Bu işi niçin yaptı • 

ruz? 
Nazım kısaca ~ 

- Avukat tutacagun. Şİmdi bir -
şey bilmiyorum, dedi. 

Reis, tekrar sord·u: 
- Avukat, senin söyllyeceğ!ni söy 

lemez. O seni sonra müdafaa eder. 
Şimdi anlat bıkalnn hldiseyi. 

Suçlu ha)latcnc anlatıyor 
Nazım bundan sonra a.nlatmaya 

başladı: 

- Ben o gUn parasızdım. Salimle 
beraber kısmet aramaya çıktık. Sa _ 
lim, Yerebatanda bir eve girdi. Çıktı
ğı zaman ancak 75 kuruş çalabildiği
ni söyledi ve bana da 25 kuruş ver
di. Bu para gilnlUk ihtiyacıma kafi 
değildi. Alemdardan yilıilyor ve soy 
mak için mUnasebetli bir ev kollayor 
duk. Salim, bana alt katında IA.mba 
yanan bir evi gösterdi: 

- Haydi, Nazım, dedi, buraya çık 
belki kısmetin hayırlıdır. Ben pence 
relere tırmanarak Ust katın pencere
ıine çıktım. Elimdeki perkerle pen
cereyi açtım ve içeriye girdim. Ka • 
ranhktı. Elktrik lambasını sıktım. O. 
danın bir tarafında karyola, karşısın 
da da kanapeler vardı. Kanapenin Us 
tUndeki kadın çantasını açtım. İçin-

de, beıs, on ve bir liralık paralar var
dı . Onlan aldım. Daha cebime koy
madan odanın kapısı mUthiş bir gU
rilltü Ue açıldı. !çeriye Hasan Basri 
girdi ve benim yakamdan yapıştı. Bir 
az sonra da Uvey oğlu Rıdvan geldi. 
O da saçlarımdan sarıldı. Hasan Bas 
rl, benden gUçUl kuvvetli bir adam
dı. Her ikisi de hırpalamaya başladı
lar. Ben yalvanyordum: 

Ağabey, Allaha&kma beni \'Ur. 

mayın. Mademki yaka.landım po
lise veriniz .. 

Onlar dinlemedller. Bir aralık 
Jluan Basri elini kanola yastı. 
ğınrn altına attı ve ~taban~mı 
çıkardı. Tabancayı be~·nlme sıka. 
caktı. Ben namlusuna atıldım. 
O sırada tabanr.a havada patladı. 
Hasan Basri \'e Rıdvan kafamı ye 
re aldılar. Kurtulmak için cebim
deki bı~ğımı ~ıkardım. Körleme. 
ye Rallamıya basladım. Hasan 
Basri boynundan \'e Rıdvan da 
kolundan yaralannufi. 

Ben merdivenlerden aşağıya ini -
yordum. Hasan Basrinin karısı ko
casına bağırıyordu: 

- Yazık vurma .. Fakat Hasan 
Basri arkamdan yetişti ve sokak ka· 
pısının önünde arkama tabanca ile 
vurdu. Bay Reis, bir odanın içinde 
'tir kedi bile !tkıştırılsa tırmalar. Ben 
sersemlemiştim. Kapının önüne ken -
ditni attım. Ondan sonrasını bilmiyo
rum. 

Reis Nazımı, susturdu ve sordu: 
- Kendisini bilen adam bir poHsi 

ve üç bekçiyi yaralar mı? 
Nazım kanaat verici bir cevap bu· 

lamıyordu. Sonra cebinden çıkardığı 
bir gazete parçasını mahkemeye ve
rerek : 

- Bakınız, beni paçavraya döndUr 
mUşlerdl Insanda nasıl akıl kalır? 

dedi. Bu gazetede Nazımın başı sarili 
bir resmi vardı. 

lJteki •uçlu inkar ediyor 

Bundan sonra Salim dinlendi. O ken 
disini §Öyle müdafaa ediyordu: 

- Ben o gece Nazımla beraber de
ğildim. Karımla beraber Gülhane has 
tanesine gitmiştim. Sirkeciye gidi
yordum. Gülhane parkının önünde 
beni yakaladılar. Hadise saat yirmi
de olmuştur. Halbuki ben saat 19,:S 
tan 23 e kadar Unkapanında baldı
zım lsmetin evinde idim. Bunu isbat 
edebilirim. 

Halbuki. Polisin dinlediği şahitler 
Salime benziyen birisinin hadise za. 
rnanında evin etrafında dolaştığını 
söylemişlerdi. Reis bir sual daha sor
du: 

=SiMDiLiK 
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intihal 
Davası 

DUn, asliye üçüncü ceza mahke • 
mesinde bir intihal davasına devam 
edildi. Dava.er fransızca ve ttirkçe lft· 
gat sahibi Bedros Zeki idi. Suçlular 
da matbaa sahiplerinden Leon ve 
Herkoviç idi. Herkoviç, matbaasını 
~attıktan sonra Romanyaya gittiği 
ıçin mahkemede bulunmuyordu. 
· Davacı 9ikayetlni izah ederken: 
"- Minimini lügatin müellifi be

nim. Bunu basan kitapçı üstüne be· 
nim adım yerine, (mütehassis bir 
heyet tarafından çıkarılmıştır) kay. 
dini koymuştur. Halbuki mahkeme· 
nize maarif müdürlüğünden alarak 
takdim ettiğim vesikada ıbu kitabın 
telif hakkı bana ait olduğu görül • 
mektedir. 1600 lira kadar tutacak O· 

lan şahsi hakkımın hüküm altına a
lınmasını isterim... diyordu. Suçhı • 
!ardan Leon kendisini şu şekilde mü
dafaa etti: 

- Kitabı b;ısan ve satan Herko -
vlçtir. O da şimdi burada yoktur. Ben 
matbaayı sonradan aldım. 

.. Mahkeme, bir şahidin çağırılması 
ıçın davayı başka bir gUne bıraktı. 

- Siz niçin beraber gezerdinlz? 
Nazım cevap verdi: 
- Biribirimize gözcUlUk yapardık 

ta ondan!. 
- Nazım, mahallesinden 130 lira 

çalmış. Benim Şehzadebaşında kah
vem vardı. Kendisini taharri memur
larına haber vermiştim. Onun için 
iftira ediyor. 

Maktulün lıarııı •Öylüyor 
Bundan sonra Hasan Basrinin re

fikası Nadire ile üvev kızı Melahat 
şahit olarak dinlendll~r. Nadire, fa
ciayı şöyle anlattı: 

- Yempl.e- ::vivorrlıık Vııkıtn .,.1 .. 

da bir gUrUltU oldu. Kocam, yukarı-

Edirnede Kurulacak 

Yeni Tayyare 

istasyonu 
Edirnede bUyük bir tayyare istas. 

yonu kurulması için çalışmalar baş. 
lamıştır. İstasyonda bir de gümrük 
teşkilatı kurulacaktır. Bununla ts. 
tanbul gümrükleri başmUdUrlüğU 
meşgul olmaktadır. GümrUk için 
buradan da memurlar gönderilecek· 
tir. · 

Poronya Sefiri 

Memleketimize Döndü 
lki aydanberl mezunen memleke . 

tinde bulunmakta olan Polonyanm 
Ankara Büyük Elçisi Bay Sokolni
ka şehrimize dönmüş, dün akşamki 
tTenle de Ankaraya gitmiştir. Dün 
bir sabah gazetesi, Bay Sokolnika'. 
nm Polonya hükumeti tarafından An 
karaya yeni sefir tayin edildiğini ve 
ltlmatnamesini takdim etmek üzere 
Ankaraya gitmekte olduğunu yaz -
mıştır. 

Halbuki, Bay Sokolnika. bir bu • 
çuk senedenberi Ankarada Polonya. 
yı temsil etmektedir. 

ltimatnamesini de pek tabii ola
rak ,bundan bir buçuk sene evvel Re
isicümhur AtatUrke takdim etmiştir. 

Bir JaFon Generali 

Dün Şehrimize Geldi 
Japonyanın Bertin sefareti ataşe

militeri General Hiroşi Oşima şehri· 
mize gelmiştir. General Oşima, dün 
kendisile görüşen bir muhaıTirimize 
demiştir ki: 
"- Türkiyeyi görmeyi ötedenberi 

arzu ediyordum. Bir iki gUn kalmak 
Uzerc tstanbula geldim. Şehrinizi 
cok ~frendim. Vaktim olduğu "!tki.t 
tekrar gelmeyi çok isterim. Yarın 

"bugün., Köstcnce yolu ile Berline 
döneceğim.,, 

Yerli Çilek Çıktı 
Istanbulun muhtelif semtlerinde 

yetiştirilmekte olan "Osmanlı çileği" 
bol mikdarda piyasaya çıkarılmıştır. 
Seçme olanlan toptan 20 kuru~a ka
dar satılmıştır. Ereğlinin çilekleri az 
olduğıu için şehrimize pek az getiril
mektedir. 

TEŞEKKÜR 

BugtinkU Program: 
Öğle n~ri~·atı: , 
Öğle neşriyatı: Saat: 12.30 .. ~1~ 

la Türk musikisi, 12,50. Havadil1 

05 Muhtelif plak neşriyatı; 14. $oO' 
Akpm neşriyatı: , 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30. ~!~ 

la dans musikisi,,19,30. Konfe~ 
Doktor Ali Şükrü (Çocuklara baSj 
lık nasıl geçer, korunma çarel~ 
20. ~asıl saz ~eyeti; 20,30 ömer p 
tarafından Arapça sBylev, 20,46 or 
sıl saz heyeti (Saat ayan), 21, ~ 
kestra; 22,15 Ajans ve borsa b.!-;;- ılf1. 
lerl ve ertesi gilniln programı,~ 
Plakla sololar, opera veoperet ı-• 
ları, 23. Son. 

Günün program• ö.tU 
Senfonik konserler : 

21,10: Laypzig: Büyilk ~ 
(Çaykovski, R. Strauss, Cbopin ~ 
haıu konserler : 

. 11. Paris kısa dalgası: Plft.k 1'~ 
n, 13,10 Hiıkreş: hak konseri. dl!' 
Prağ kısa dalgası. 15. Paris kısa 

1
,, 

gası: Marsilyadan konser nakil• tJjl' 
~5. Prağ kısa daıgası: operet JXl , 
kısi, l'ı ,l5. Varşova: Köylü or1'"ı& 
trası. 18. Bükreş: Askerı band~~d' 
15. Roma kısa dalgası: Opera P":jaı 
ları, 19 Peşte: Çigan musikisi, 19~ 
Roma kısa .dalgası: Arapça, tür 
rumca neşrıyat. 20,15. Bükreş: ~ 
fif orkestra, 20,30 Varşova: !{af~ 
konser; 21. Stokholm: Kabare ıP 
sikisi, 21,30. Bükreş: Radyo saloll ~ 
kestrası; 21,40. Prağ kısa dalgsS'ıb;· 
perct parçaları, 22. Stokholın: iı' 
sik dans parçalan. 22,25. Prağ ti • 
dalgası: Orkestra, solo, 22,35. VOt, 
şova: Koro konseri. 23. Peşte: 
kestra. 
U11t·ralar, operetler : 'fJ, 

22. Roma: Gaito'nun opereti, .ıti'• 
Milano, Torino, Florans: Stravi.IlP-
nin opereti. , 

16,15 ~nrşova: Radyo salon ~ _. 
yosu, 22. Varşova: Oda musikisi (~ 
arteti), (Tadens, H~dn). 
11~ntuı"r: f 

16,05. Prağ kısa dalgası: Döttı'
yano ve orkestra, 16.15. Roma ~: 
dalgası; Şarkılar, 19,20 Vart0 i'I' 
Şarkılar (plak), 20,05. BUkref:..o' 
yano kom~eri, 22,45. Viyana: Vb
lonsel, keman piyano konseri. 
Dans lUusikisl: 

19,10: Bükreş (plak), 23, S~:~ 
holm, 23.30. Varşova, MUnih. " 
Laypzig, 24,15. Roma, Peşte. / 

HOLANTSE. BANK. UNI rı. f• 

24 Mayıs Pazartesi gününden ıtl ' 
b ·1··. d ,.. aren gışe ennm; adı igilnler e att': 

ya çıktı, bo3uşma başlı:ı.dı. Ben de 
~ıktrm ve hemen lô.mbavı yaktım. 
Nazım, kocamın gırtlağrl"q, sarılmış 

ve karyolaya yatırmıştı. Oğlum Rıd
van da yetişti. Nazımın saçlarından 
asıldı ve kocamın boğazını kurtardı. 
Kocam, karvolanın altındaki taban
~asını aldı. "teslim ol!., dive bağır
d .. Bu sırada Nazım da koridora çık
mıştı. Kocam istimdat için tavana 
hir ktmıun stlctı. Nıi::nmm yeleği i • 
çinde bıçak varmış, hemen kocamın 
boğazına sanhıdı ve mer<livenl,.rı'"n 
aşağıya indi. Salim. sokakta idi, bir 
ara.Irk ortadan kayboldu. 

Melahat ta bu şekilde ifade verdi. 
Hadiseden 1 gün sonra keşif heyetile 
eve giden Remzi, pencerenin perker
le açılabildiğini anlattı. Muhakeme, 
gclmiyen şahitlerin çağınlması için 
başka güne bırakıldı. 

Kayınpederim General Cevad Ver
ginin irtihali münasebetile şahsıma 
vaki dost ve samimi taziyelere, duy
makta olduğum derin minnettarlıkla, 
şUkranlarımı arzederim. 

bah 9 dan 15 1/2 a kadar, CUJll '1 
si günleri sabah saat 9 dan 11 ~ 
a kadar ve Galatadaki Kasa se 1 
adi günlerde sabah 9 dan 17 l~ 
kadar ve Cumartesi günleri 9' ıı.ıd 
9 dan öğleye kadar açık buluna~5,.. NURULLAH SUMER 

SUmer Bank Umum MUdilrU bildirir. 

çipil gözlerile etrafına bakarak Güneri arıyordu: 
- Nerede o bakayım! 
Halbuki Güner, patırdıdan istifade ederek ve bit 

şey sormak bahanesile Hafız Hanımın yanma çı~Jll~~ 
tı. Erdenin oda kapısında durup, uydurduğu bır 1

'" 

soruyordu. Erden aynanın köşesinden gördü. Ve "~ 
ziyeti bozmıyarak aynadan annesine baktı. 

Hafız Hanım hissetti: 
- içeriye girsene kızım. 

Delikanlı elini yüzilnli yıkadıktan sonra konsolun 
üzerindeki aynanın karşısında ba,ını tarıyordu. Sol 
tarafta geniş ve yaldızlı bir _çerçeve içinde babasının 
eski bir fotoğrafı asılı idi. Biran o gölgeden gözlerle 
karşı karşıya geldi. Birden tazelenen bir teessilrle de 
tin derin babasına baktı. Güneşin ve zamanın tesiriyle 
rengi uçmuş olan bu resimde hayali bir kıpırdanış 
sezer gibi oldu. Ba,mı çevirdi, pencereden dışarıya 
baktı. Derenin parlak, gümUş kıvrıntıları arasında 
birkaç kadın tokmaklarla çamaşır yıkıyorlardı. Bir 
çocuk ekine giren iki ineği taşlıyarak çakarmıya 

çallfıyordu. Uıakta, iki atlı, Dereköye doğru eşkine 
kaldırmıf sUrUyorlardı ... 

-No.12- Genç kız ihtizazla bir adım attı. Erden: 

H8fız Hannn bavul~ çıkardığı çama.,ırlan sedirin 
Uzerine koyuyor, ve kirlileri kendi eliyle ayınyordu. 
Güzel ikilinin ortumda, körükleri açılmış diğer ba-
1ullara merakla bakıyor ve paketlerin, yağların ara
lıklarından içindekileri seçmiye çalışıyordu. 
Delikanlı bu yanın dakikalık hazin rUyadan ayrıl-

dı. Annesinin mefgul olduğunu görUnce: 
- Sen yorulma enne, dedi. Bırak yaparlar. 
Harız Hanım gillUmsedi: 
- Dört yılda bir yavrum, dedi, hiç yorulur mu

yum? Hem ne kadar buruŞmuş, ay oğul, eski dağı-
nıklığını bırakmamışsın. 4ll ...ım jf 

Baksana kirlilerle temizler karmakarışık 
- Beklrlık anne, bekarlık! Ne yaparsın? 
HA.f ız Hanım bqmı kaldırdı. iri siyah gözlerinde o 

kadar manalı bir bakl'f, ince dudaklannda öyle llfl • 
kir bir gUIUmaeyif vardı ki oğlu utana.ra.k gözlerini 
yere indirdi. 

Annesi ayni mana ve gUlUfle: 
- Onun da bir çareet bulunur. 
Dedi. Erden sözü deği.ftirmek için GUzelle konuş-

ınıya başladı: 

- Oyle ne duruyorsun Güzel!? Aç11&n& onlan. 
- !en, aç demedin ki. 
- Peki şimdi diyorum. aç bakalım, ne çıkacali~ 

- Hu ipleri keseyim mi? 
- Al sana kUçük makası vereytm. 
Güzel bağlarını birer birer kestiği paketleri açmı

ya b&fladı. Ve her açışında.: 
- A, bu da ne sanki.. 
Diye kendisine ait olmıyan şeyleri yarım ses ve ya

trm hareketlerle beğenmemek istiyordu. Bir aralık 
ha~etle bağırdı: 

...:. A, bu nasıl pa:buç böyle dayı! A a, bunun ökçe
leri ne kadar yüksek. GUner abam giyse, bunların 
UstUnde patadak yere dUşer! YUrUnUr mU bunlarla? 

HA.fız Hanım gülüyor, oğlu onlann beyaz güderi 
iskarpin olduğunu anlatmıya çalışıyordu. Ve böylece, 
kaymakamın hanımındaki fistan gibi fistan, yilz ya
şındakilerin giydiği gibi delikli çoraplar, asma yapra
ğı kadar çevreler, şuncacık şişelerde mis yağlan, 
hep hep çıktı ve hiçbiri!! GUzelin dudaklarında mem
nun bir gUIU' uyandırmadı. En son: 

- Hah! Gördün mU ifte! 
Diye sesi 'bayram tabancuı gibi lSttU. Sıra GUze

•e gelmişti. Uzun kutunun kapağı açılınca. içinden 
..ıaçma atar bir flober, boynundan uma bir kılıç, bir 
lastik top, iki topaç. bir kamçı. altı paket çikolata, 
bir kutu badem şekeri, bir davul çıktı. 

Bunlardan iki koltuğunun alabildiği kadllrmt kav
nyarak bir kuş gibi merdivene fırladı. Hlfız Hanmı 
arkasından: 

- Aman Güzel, yavaş ol dUşersln ! 

Diye sesıenmesını oıtırmeaen, aş11g1 ı:ıuuwan kan
ıtahalar geliyordu: 

- Am~a da çok şeyler getirmiş ha! Nine! Sana 
ia var. Güner aba! Güner aba! nerdesin? Hele sana 
~u~n~! · 

Sonra mutfak tarafından devrilen birçok tencere, 
sahan fakırdısı duyuldu: 

- Baeı nine! sana bir torba sarmısak getirmiş! 
Evin e~ektar aşçısı olan bu altmışlık kara kuru, 

fakat sevınılj kadın köpUrdU. otedenberi sarmısak 
yememekle, sarmısak dUşmanlığıyle meşhur olduğu 
için aksine olarak kendisine sarmınklı bacı namını 
vermişlerdi. Rivayetine göre henüz pek genç ve gü
zel im19. Altı aylık dağlar gibi kocası sarmısaklı man 
tı yerken birdenbire hastalanmış da kırk gün sUrme
den gümleyip gitmı,. O gün bugiln sarmısak ağzına 
koymamı,. Şhndi böyle tencere sahan gUrUltUleri a
rasında on okkalık torba aarmısağı duyunca köplere 
binmifti. Bunu Günerden bildi. Güner onunla çok şa· 
ka.lqtıft için ınuka.bele&nı de bılva.sıta ona savur
du: 

-Dahi Güzel, bacak k~dar boyunla bunu sen nere
den uydurdun. Dilerim Allahtan bunu sana öğreten
lerin kocası da sarmıaak düşmanı olsun da ömrü ol
dukça mantı Yiiıü görmesin. Evin içinde kahkahadan 
kınldılar. · 

GUner mantıyı çok severdi. Bacı nine, elinde hel
va kepçem olduğu halde mutfak kapısında göründü, , 

- Büyüdükçe çekingen olmuşsun GUner. gel 
Bir dakika sonra Erdenin tuvaleti bitmişti. r 

üçU bavulların başında idiler. H&fız Hanım şaka 
diyordu: 

- Yavrum! kızın yüreği hoplayıp duruyor. SS: 
bile karşıdan seziyorum. Ne getirdinse çıkar da. ve ' 
Uzme kızımı? ~" 

- Hepsi burada anne! Açsın kendisinin olanarı 
sın. 

- Ne bilsin o? 
1 

a 
- Bellidir anneciğim! Günere de doksan dokUZ ıJ 

kuka tesbihini getirecek değilim ya. . :tı• 
En Ustteki mukavva kutu açıldı. GUner bclli.b~r tJ' 

yecanla hemen elini uzattı. Mafsalları mini m1Il1 çıc· 
kurlarla süslenmiş ucu yüksük kınalı gilzel parJll~tJ. 
lanm yarı ihtizaz. yarı hayretle kutunun içine solc 1, Kenarları kıvrımları kreme yakm terşe dantetl~ 
işlenmiş açık kili rengi krep döşen bir bluz. .Al 
dan lacivet bir margizet eteklik .. 

Günerin dudakları hafifçe kımıldadı: 
- İzmir örneği. bft 
Anadoluya uğrıyan her şeyin kendine mah!U!I t10 

ismi vardı. Buna da öyle deniyordu. Hafız gan 
bluzun kenarını, genç kızın omuzuna koyarak· 

- Ne de yakışacak dedi Biraz rengi ... 
- Anne, sert renkler şimdi moda değil 
GUner derhal tasdik etti: ' 

·(ArkaBI varl 
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Gazete 
Ah BAŞMLJHAARIRI 

1' AN' rnet Emin y ALMAN 
kirde h hedefi: Haberde fi
tiiat ' er §eyde temiz 'dü-

, •aıninı.. im ' 
~eteai ol 1 0 ak, kariin 
~ ll'Uya çahımaktır. 

GONo 1 ~~ESE LELERi 
Seyahat A-:-----'-
~ centalarını 
:ntroı Etmek Lazım 

gf Ulıdan btrı.. .. -
. decek bl -s: ay eV\·eı Amerikaya 
' geldi~ Yolcu lcln bilet almak 
~ ettÔc nı;11teııt acentalara mU. 
~lllıtnu ~lklhayet ltalyanm Rekı 
~ ltı.ıYa.n ve burada Ç:lt adın· 
b 'J)()U llıerfn ~ntaamdan Brenclizl n ::re bQeı al!en Nevyorka gitmek 
it b~, ıt1n k. Brendlzl ve Napoll. 

i"1tay-~ak ve ot.el mura
~ oteuı-, 11 o~. etııta t~ını! defa .Yola ~kıyorlardı. 

- SlıJ t Verdi. 
:::rnı:' ~urdan l'e trenden me. 

ll oteUne ıJıyacak, kumpanyL 
lbı. tı ~in Yerleşttrecektir. 

e birer d atı teyit l~in yolcuların e· 
l'o1-._. e ıneJctup \'erdi. 

llrtıı ·~QJar Yola 
~diııde n çıktılar. Fakat ne 
sı d ~·an' 01; de N apollde yolcuları 
da, e l'olcuıa u. Acentanm ora şube. 

bir gece ra Sirked otelleri ayann. 
1>'3 bir oteı ~ahı ikamet caiz ohmyan 

\'ot gosterdJ. 
ll ~ar blı 
tr tı ~e aı Ço e §iklyetlerlnl yazdılar. 
t~ gelen bit k sallhlyettar olması ll
btıı' )(llını>an • lnakama müracaat et. 
aı bir vattı~ alamı yolculan böyle 
8o llırtıı~ hlr t aldatmalarına kal"§r 

l'dtıJc. Jilıe edbir olup olmadığını 

86
- EIJnıııd ıu cevabı verdiler: 

daYleıı:ıetkeıı e bu acentslan yalan 
"~~ 1 ve safdil ~·olculan al. 
ta Ya ııııa~edecek hiçbir kanun 
~e edertın e Yoktur. Yalnız ıtze 
g bijlilk 1 seyahat.e ~ıkacağnuı 

l~~e I& öv~ eiddi seyahat mües-
""-~~.~ı. Bunlar m°'teri. I a 1UZUnı görmezler. 

kl"ct V • 
aka 

d~~-11 bir 
~ bir 3·01cu ınUddet geçti. Parlse gl. 
,. le, l.1' ınuz i~in bilet almak Is 
""ıd ,ıı... 'elkı t • 
ile '6• •~tn b ecrtıbeden ağzmuz 
tar l'ia3·et ecı' u 'Pakamm tavslyesl-

llıda erek ve dU 
l'U]c ~kllatı nyanm herta.. 
'bit seyahat bulunan ciddi ve bU. 
tı l'aprıa •centasma mUraeaat 
ıı~et \•e k n ınuamele, gösterilen 
l<tı te flcın~lal·hk hlıl tatmin ettf. 
leı !tıl>tıtny &tıııf otel mMrafı da 
~dtk. ' l.lt olmak Uzere blr bL 

te defa l> 
llJciyet d~l'lse l'l.ran yolcumm bl-
~ ~~ cec: bir mektup gönderdi: 

~I ' l>&rls Yansı vardım. A. 
g~~ ly1, fube.,1 beni Sirkeci o. 
l)ttlrdU, tnıda kU 

l)ltlle Sergı .çtik ve pis bir otele 
ltltı 1' doıu \·e ınUnasebetiyle tütün 
l>fstııt ~bu..eıı ;·a.kJt hayli geç olduğu 
'-teı \•e koJctıa Urada kaldım. Fakat 
daıy ~enıediın an yatağa gf rmlye ce
'a~ ~liııde , Sabaha kadar san. 
ttld kt&Jc IÖ:lnekledim durdum ve t' kıtttnn 0 erken eşyamı alıp o. 

t ed..io 11":~ tadaki acentaya mU-
... 

11~Yet edinlz.,. 

~ g: .. bu Od ....ı.ayı 
)~ "-!'ak ~at acentalarm<lan 
~ 3'otcuıuf Vlııpaya veya başka bir 
Ctıı llcaı etme~ tıkacak olan yıurttq. 
llle~~tt. k 'Ve hUku eti de bu a
tı 1t lb.ere b:ll• ~edblr ahmya ıevket-

tdab b s tunlarda anlatma. 
lleı UlduJc. 

~~ e bu 811'ad 
ftt Ut.tte Jl'l'&n a Paris Sergisini gör. 
tbıJ l>t1c Çokt saya gitmek lstlyen 

Is•·- ur. Bunı • 
' "«WlbuJdakl ıu çaresiz blletle-
'talal°flıd bey:nelmUel seyahat 
'~t bUtun ~:'&caklardır. Bu acen. 
'lıto bı.. oteı g·· Ulara Paıiste ikinci 

rJar. 08~e~i de üzerlerlne 

~~ Yolcut.r 
l'~let. ~ 8Uloıtu hayale u~. 
~ göstere Partste kuınpan.. 
~~ Yo~ otellerde yaşa· 

hıı 1lleıllıll 1 . • 
'ılliş ''eldi ~ &öhtet ve teşkllltı olan 
~~ ~l'lle11ııe J~hat ınUesseselerlnin 
'llıı st obna.ıa Ilı daha açık ve daha 
tl.tkedteğtı llıld;;:1 temin etmek müm. 
fta lel'bı • 'l'Urk -...u-. 'lı )( bq ald J UA L~lanr f 

ol'ttnıak atıcı oyunJanııa 
ltetektır. 

L ... 

Dirileri 
•• 

En eıki Mııırm hem Mi.
budu, hem de Hükümdarı 

f olan Firaunlardan biri 
•••••••••••••••••••••••• 

Korkutan 
Olü Firavunl-ar 

MUMYALAR 
MEZARLARINA 

TEKRAR 
GÖM OLUYOR 

F iravunlarm mumyalarını 
yeniden gömmek ve bu 

cesetleri herkesin gözünden 
artık saklı tutmak arzusu Mı 
sırda günden güne kuvvetlen 
mektedir. V aktile büyük bir 
medeniyetin kurulmasına yar 
dnn eden ve bir çoğu debde
beli bir maziye sahip olan bu 
Firavunlara, ebedi istirahat 
yurdunu çok görmek Mısırlı 
lan derinden üzüyordu. Bunun 
üzerine Mısır hükumeti, Fira· 
vunl~ yeniden gömmeyi dü 
şundu ve !1 ıravunıara yeru vt: 
muh~e~ern ~ir mezar yapmay;ı, 
hepsını mukellef merasimle 
hiçbir kimse tarafından açılın~ 
sına imkan kalrnıyacak muh
kem bir mezara koymayı ka 
rarlaştırmıştır. 
Diğer taraftan bu Firavunlara 

rilıniştl. 

İ fte bunun üzerine derhal 
mutaha.ssıslar çağrılmış, 

bu hlldiseyi tavzih etmeleri isten
mişti. Ve bunlar, mumyanın çöl. 
deki kuruluk içinde binlerce sene 
kaldıktan sonra Kahirenin ratıp 
havasından müteessir olarak bu 
hareketi yaptığını söylemişlerdi. 

Fakat mUze mUdUrlUğü bu hi. -
diseden sonra tam bir sene İkinci 
Ramscsi bekliyecek bir bekçi bula
madı. ÇünkU herkes, Ramsesin 
kendisine karşı reva görtilen ha
ht.U-et.in intikQmrrıı nldığma inanı

yordu. 
Daha sonraları Firavun Tutan 

Karnenin kabrini açan Lord Kar • 
navonun ölmesi. daha sonra Lor
dun yardrmcılanndan ve yardımcı
lannm akrabasından 19 kişinin es
r~rengiz bir surette ölmeleri, hep 
Fıravunun intikamı sayılmıştı. 

Tarihte hiçbir millet ölillerine 
Mısırlılar derecesinde ehemmiyet 
vermemiştir. :\lısırlılara göre ruh 
ölüler alemine göçtükten sonra: 
cesedi rahat kaldığı müddetçe bah 
tiyar olur. Ruh ise arada bir kuş 
şekline girerek cesedini ziyaret 
eder ve cesedi bıraktığı halde gö· 

Mısır Firaunlarının cenaze mera im! fı "il nehri • 
üzerinde böyle yapılırdı 

rerck hoşnut olur. Bu yüzden Mı
sırlılar ölülerinin cesetlerini en iyi 
muhafaza eden insanlardır. Yap . 
tı.~lan mezarlar, dünyanın son gü
nune kadar bozulmıyacak derece • 
de metindir. Her mumya ile birlik
te hayatta kullnadığı her şey gö
mUlürdU. Bilhassa Firavunlar en 
sağlam mezarlara konur ve m~zar
lar hUkUmdarlann bUtUn serveti 
ile doldurulurdu. Fakat Mısırlılar 
son derece sağlam itikatlı oldukla
rı halde içlerinde bu itikatlarıa 15• 

tihza edenler ve Firavunların me-

:z~rlannı soyanlar da vardı. Bu yüz 
den Hükümdarlar Vadisi adını ta. 
şıyan Firavunlar mezarlığı birkaç 
defa soyulmuş, Mıroırhlar bu me • 
zarlığı tamir etmek, parçalnnan 
mumyaları yeniden toplamak mec. 
buriyetinde kalmışlardı. 

D aha sonralan' ilim adamları 
bu işi ynpmıya başlamış • 

lar, ve Mısır mUzesinde birçok Fi
ravun cesetleri toplanmıştı. 

ait bir şeye dokunmak yüzünden 
fellkete uğrıyanlann sayısı da 
gündengüne artmaktadır. Bu ka. 
filenin en sonuncusu Sir Alexander 
Seton namında bir diplomattır. Bu 
lskoçyalı adam Firavunların bir 
kemik parçasını alıp bir hatıra ol
mak üzere evine götürmüştü. Fa.
kat bu tariht hatıra bu İngiliz dip
lomatının başına yığın yığın fela
ketler getirmi§, bir kere evinde 
hastalık eksik olmamış, daha sonra 
evi yanmış, ve nihayet Sir Seton 
bu Firavun kemiğini aldığı yere 
götilrmiye karar vermiştir. 

AMERiKAN KARiKATÜRÜ: 

1 875 senesinin yaz mevsi -
minde AbdUrrcsUl namın. 

da bir Mısırlı Deyr El Bahride bir 
iz bularak bu izi takip etmiş ve 
bir kemer içinde bir sUrü mumya 
sandukaları bulmuştu. Sanduka
ların etrafında bir sUrU kıymetli 
mücevherler, ve birçok değerli eş· 
ya vardı. Bunların binlerce yıl ön
ce tel&ş içinde bırakıldığını belli e
den AbdürresUI derhal Kahireye 
giderek, bulduğu şeyleri teker 
teker, fakat son derece ucuz 
bir bedel ile satmıya başla. 

mış ve bu suretle eski Mısıra ait 
birçok kıymetli eşya, bedava de • 
necek bir değerle seyyahların eli
ne geçmişti. 

F akat Mısır hilkOmetini Fira
vunları gömmek meselesi

ni dilşünmiye sevkeden amil, Fira
vun mumyalarının uğursuzluk ge • 
tirmeleri, veya felaketlere sebep 
olmaları değildir. Firavunların teş
hir edilmekle haysiyetlerine uy
gun olmryan bir muameleye uğra
malandtr. Bu şekilde teşhir olu
nan Firavunlardan biri, ikinci Ram 
sestir. Bu Firavunun Mısır müze. 
sinde mumyası bile, bUyUk mace 
ralardan yorulan bir adam oldu • 
ğunu ifa.de ediyor. Ve dudakları 
kendisini seyredenlere karşı istih· 
za ile bUkillmUş gibi görünmekte
dir. 

Bu mumyanın geçirdiği bir ma
cera vardır: Bir gün bir sürü se. 
yirciler mumyanın önünde Büyük 
Ramsese bakıyormuş. Birdenbire 
boğulan bir adamın çığlığına ben-. 
ziyen bir ses işitilmip ve mumya
nrn camekanı kırılarak hurdahaş 
oimuştur. Seyirciler korkmuşlar, 
kaçışmıya başlamışlar, kalabalık 
yüzünden merdivenleri bulamı • 
yanlan pencerelerden, balkonlar -
dan atlamışlar. Seyircilerin bir. 
çoğu da baygınlık geçirmiştir. MUze· 
umum mUdUrU hA.dl!e yerine ko•
muş ve şu manzara ile ka.ıııılaş
mıştır. 

Mumya yerinden kalkıp otur -
muştu. Ağzı yarı açıktı ve kolları 
camekandan dışarı fırlamıştı. Sağ 
elinde Osirisln kırbacı görUlU. 
yordu ve yUzU _şimale doğru çev· ispanyada ilkbahar! .• 

Abdürresul Mısır hükUmdarlan
nın en büyüklerinden birkaçının 
mezarlarını keşfetmiş bulunuyor • 
du. 

Nihayet vaziyet Mısır htikfimeU
nin nazarı dikkatini cclbctmiş ve 
Abdürrcsule bir ev verilmiş, bir 
maaş bağlanmış, o da buna mu. 
kabil bulduğu kaynağı hükumete 
haber vermişti. Bu sayede Firavun 
Birinci Seti, İkinci Ramscsin. bir
çok kralic:elerin, prenslerin mum
yalarile beraber servetlerinin en 
büyük kısmı keşfolunmuştu . 1881 
de dokuz Firavun dnha bulunc1u ve 
bu keşifler biribirini atkip etti. 

Mısır hükümetti bUtUn bu Fira
vunlara birkaç yUz metre derin
likte bir mezar kazacak, daha son
ra bu mezarı en sağlam duvarlar
la lcapavacaktır. Yalnız bu Fira -
vunlarla beraber mezarlarından çı
kan kıvmetli esvayı gömmlye im.. 
kan kalmnmıştır. 

Firavunlar bu sayede bir muhte
şem cenaze alavı daha 2örecek -
ler ve bir daha şahane cennetleri
ne münnJi bir muameleye uğramı

yacaklardır. 

1 GONONE GöRE: 

Hc1mide Ait 
Hatıralardan 

Büyük şairimiz "l\la~kn., Palasta, 
yalnız bir odası bir parra güneş g~ 
ren, arka odalan toprnı::;rn gömülü 
bulunan -Labirent gibi- apartı
mandan Şehir Meclisinin kadirşinas
lığı ile o izbenin ü-.tündeki apartıma.
na yeni nakletmi ti Ziyaretçileri~I 

iyice bir halde kabul edebllmekten 
daha doğrusu biraz rahat edebilmek: 
ten <loğan bir 1e\'k içinde idi lhti · 
ır "d • ~ar amı in bUtUn yazılaruıdnkJ tezatlar 
gibi, bu se\irune de adeta bir çocuğun 
se\'lnmesinl andınyordu. Çünkü dar 
yaşıyor \"e fakat geniş e\'de oturuyor. 
du. 

O günlerde pek sık ziyaret ettiı::;rfm 
U~tadın bu hazzını gördükçe -herkes 
gıbi- ben de se\inlyordum. Onun 
en \'e şatır bir gününde rok acı bho 

vaka ile ka~ılaştım: 

Hiimidin terkettlğl izbe apartımana 
şair Keçeclzade lzzet lUollanın to. 
runu, İzzet }unt Paşa göç <'tmlştl; 
Paşa ekseriya Hfimidin yanma ~icar 
ona arkadaşlık ederdi. 

Bir defa, listadm ısmarlamış oldu
ğu kamış kalemlerin iyisinden tedarik 
etmiş, iyi kalem açanlara kendi iste
di~i uzun şeklllerde açtırarak götür. 

: nıUştüm; bü~iik alonda karşısına o
turmuş kendisini dinliyordum. Kapı 
çalındı \'e biraz sonra koJtuğunda bü. 
~ilk bir bohça olcluğu halde nn<:a ice-
ri • dl r-,.. " 

gır . noh~adaıı !'lkarılnıı adeta ye. 
ni çlenecek derecede pırıl pırıl hir "İs. 
tanbolin,, i masanın üzerine serdi. 
Paşa "İstanboUıı,, f satmak isti. 

yordu \'e Hamit te abcı~·dı. Pazarlık 
~:ok sürmedi; on lira kararlaştırıldı. 
Beş Ura bir tamir ücreti ile "redin
got,, halini alau bu elbiseli bÜ)'Ük şa.. 
ir uzun zamanlar rrtıncla taşıdı. 
. B~n bu nlış,·eriştcn iki taraflı in. 
c.mdım; göz kapaklarım biber gibi 
l an~ı. b~t Funt elbise satsın; llnmit 
tamır ettirerek sevine, sevine giysin .•• 

.. TCt"S~ilriimil, heyecanımı gören bil· 
~,ık Hamit -yine bir teuıt olnrak
beni teskin edecek sözler sörlemire 
ba§lndı. Dayanamadım· üstat· dedi~ 
m1ılingin bankaya çektiği ~eklerU: 
bedelini, Kipling hesabına ödiyerek, 
o:nın fmzasını ta ·ıyor diye çerçe\•ele
fap ~ alonlarınn asıyorlar. 
.. Büyük ~lllrnlt beni dnha ziyade 

so~·letmedı; anlatmıya başladı: 
- Rlfat, oğlum; bu memlekette ba

na muhtelif suretlerde gösterilen hür
met, başka memlel<etlerde büyüklere 
gösterilen hürmetlerclen -dikkat et 
manen eliyorum- kat kat büyüktür. 
Sana kUçUk bir nilmune anlatayım: 

Daha birkaç gUn evvel Arna\'utkö
y~nd.".. .••• nln yalısına gidecektim. 
Uındıgııu tram\'ay yalıya yaklaşma
dan \"atmanın yanına çıktım. 410~-
lurn ded" b f • • ım, en alanca yaJn·a gıdl-
ı-orum · , .al d • · · • " ı an e\"\'el veya sonra is-
tasyonlardan hangisine ineyim ki da-
ha az yol yürümüı:; ola~·ım \'atman 
ıl .. d" •• . 

?n u \'e bana "haber \'edrlm efen. 
dım,. dedi. Tam 0 yalmm ö .. 1 
1
..... . nune ge • 

~. 1~~rnız sırada idi ki tramvay kapının 
onunde birdenbire durdu. Vatman da 
bana dönerek: 

- llfunit Beyefendi nerede inmek 
i tf'!rlerse her tram\·a~'Jn istasyonu 
orasıdır: buyunın ... ' 

Dedi. Halbuki orası istasyon de~ 
dl. Soranın sana Rlfat; zenginlerlD 
para ile satın aldıkları imzalı kaı";rıtla.. 
ra gösterilen mi, yoksa birkaç yennL 
ye ·ini r,ezaen ,·erme~1 göze alarak 
tram,·ayı i tasyon olmıyan bir yerd.e 
durduran bir \'atmanın gösterdit~i 
hürmet mi daha ;}1lksek \'e daha kı~;. 
metli? 

Hfımidin eserlerlncleld t "h.::::.: .... ·::: . 
delik hayatında d;:ı daima kendini 
ı;ö terir. Yine ziyaret ettiğim bir gün. 
dü; kendisini adeta. sinirli buldu~. 
Apartımnnının karşısmclnki du\'nnn 
içinde çocuklar bir n!m:•p buJ;nu J nr 
\'e ölclürmiisler. 

Hamit bunu görmiic; : n:-aıl<ın .. ~t 
ler geçtikten s::>nm •b 1 • • 
otıırcluğıı kn't~··•ıı" :,.·- • t 
adet.:ı yerine en 7.1" ·n 1 

chyı hno:luı t;e~·:ı>. • 
o, muttııs•1 ' um• 

şöyle bir hil.u:.·e n· · 
-..- Bir güm ç~ ., 

gezinirl<ı-n yn'a 'l ,. 
uzunca bir ~'J!!' ., .,t• • 
tr. dillnl "' ... ~• 

"- llıın n· 
na, rldl~~. •· 

Bunun ii ı· · 

hu uııan •a:ri" 
hula kula' t!nrı 

' ... 

• 



6 ================================:::::::=====================7 ·~ 22 - 5 - 937 

( SPOR ) 

Galatasaray ~ Bu9ül1kü 
" 

Maç~a _ Kendini ,Tetik Tutsun 

lzmir ıağ içi Saidin mücadele kabiliyetini ,a 
reıimde iyice görüyorıunuz. (Sait solda) Sağ
ıla da O çok' un ıağ açığı, Vehabın kardeıi Saim 

Çünkü Üçok 
Çok çetin bir 
Takım oldu 

( Yazan : Eıref Şefik ) 

lzmirin Üçok takımı iki gündür lıtanbulda 
istirahate çekilmit, bugünkü Galatasaray ma
çını bekliyor. Üçok takımını buraya ilk gel
dtği haftalardaki kuvvetile ölçmiye kalkanlar, 
aldanırlar sanırım. lzmir takımının bugünkü 
beraberliği ile dünkü anlafJD&ıı arasında, Üçok 

lhin iyi bir fark hasıl olmuttur zannındayım. 1 

Çünkü, Milli küme maçları için, 
buraya gelen Üçok oyuncuları bir ta
kım halinde uzun zamanlar çalışmış 
değillerdi. Bu itibarla her beraber 
geçirdikleri gün ve maçtan sonra 
aralarındaki rabıtaları daha kuvvet
le hissetmeğe başlamışlardır. 

Izmlr Üçokunun diğer bir avantajı 
da bu takımda ilk maçlarında bile go 
ze çarpan mücadele ve müsabaka. ka
biliyetidir. Müsabaka kabiliyeti, bir 
çok maçlarda oyunun mukadderatı. 

MÜHiM GÜREŞLER BAŞLIYOR 
-ı nı değiştiren bir hassadır. Uçak ta

kımının gün geçtikçe iyi neticeler~ 
doğru gitmesi, yukarıdan beri saydı
ğım ihtimallerin tahakkukuna dela
let eden işaretlerdendir. 

Amerikalı Bir Pehlivan 
Burada Tekirdağlı ve 

Nazariyede, takım kabiliyetinin art 
tığını kabul ettiğim Üçok takımının 
elemanlannı, gol yapıcı ve gol kesici 
olarak tetkik ettiğim vakit te vasat
tan yüksek bir kanaate vanyorum. 

M • • ı A • 1 B • • ı • • k Sağiç Saidi milli takımda ve muhte-U ay 1 m e oyo ç us ece lif fırsatlar~a gördük. En aksa?ığı 
1 oyunlarda bıle gol çıkaracak şekılde 

• • manevralar yapan bu futbolcU, Gala-
Gelecek hafta Cumarte11 akf&lDI 'faksım stadında Avrupa ve tasaray müdafaası il:liı hatirı sayılır 

~meritkadan gelecek çok kuvvetli pehlivanlarla bizim Türk pro- bit' tehlikedir. 

fesyonel pehlivanlarının mühim karşılatmaları batlıyacaktır. Solaçık Namık, biraz eski sistem-
Taksim güreşlerine, Tilrk pehlivan de, yani kaleye girmiyerek oynama. 

lanndan Babaeskili Ibrahim, Yarım- sına rağmen hücum hattını sürükle-
dünya, Millayim ve TUrkiye başpeh- mektedir. Geçen seferki gelişlerinde 
livaru Tekirdağlı Milli.yim girecekler sağda ve içte tecrübe ettikleri Veha-
dir. bın kardeşi Saimin top kontrolU ye -

Bu pehlivanlanmıza karşı çıkmak 
Uzere bir ltalyan, iki Amerikalı ve 
bir Finlandiyalı pehlivan yola çıkını" 
tardır. Avrupalı ve Amerikalı profes 
yonel pehlivanlarını şehrimize geti • 
ren eski dünya şampiyonu nıeşhur 
Zibiskonun da burada gilreş tutacağı 
söylenmektedir. 

Gelecek pehlivanlar arasında '.A.me 
rikada Buga namını kazanmış olan 
güreşçinin fevkalft.de sert olduğu ve 
bi.zimldleri de, diğer A vnıpalı hasım. 

larını da birer birer yere sereceği söY. 
ıen.mektedir. 

Ecnebi pehllvanlann bi rkısmı salı 
gUnU lstanbula gelmiş bulunacaklar
dır. O gün Taksim g\lre§leri hakkın· 
da daha uzun tafsilat ve gelen peh

livanlara dair malumat vereceğiz. 

Ankaradaki 

Atletizm 

MüsabakaSI 
-

19 ve 20 Mayısta Istanbul, Ankara 
ft Izmirin seçme atletleri arasında 

yeni Ankara stadında yapılan atle-
ti.zm mUsabakasmı tamamen hazırlık 

rindedir. 
Müdafaada Zehir Ali sükunetini 

! kaybetmeden çalışan bir oyuncudur. 
Izmirlilerin muavinlerle muhacimle • 
rin irtibatı evvelce o kadar sağlam 
görünmüyordu. Muavin hattiyle mu
hacimler arasındaki anlaşmanın bil • 
ytik bir farkla artmadığını kabul et
sek bile göze batacak derecede ak
samıyacaklarmı da kabul etmeliyiz. 
Çünkü bir takımda elde edilmesi en 

'
müşkül ve uzun zamana mühtaç olan, 
muavinlerle muhacimlerin irtibatı me 
selesini henüz Galata.saray da tama 
ıniyle hş.Iletml§ değildir. 

lşte Galatasaray bugün şu evsafta 
ki bir takım önüne çıkıyor. 
Galatasarayın kanaatimce bizleri te 

reddUde düşüren başlıca tarafı; henüz 
Taksim güre,lerine if tirak etme.. kadrosunun esas şeklini ve merkezi 

üzere yola çıkan Amerikalı sikletini bulamamış olma8ıdır. Oyun-
Gelua culanna her hafta yer değiıtirten 

Admira Galip 

Galatasarayın en kuvvetli kadroyu 
aradığı muhakkaktır. Fakat bu arat· 
tırmalar esnumda da, çocuklann mu 
ayyen yerlere ısınacak vakit bulama

Avrupada bir turneye çıkmış olan dıklan da mal<Undur. 
Ingilterenin profesyonel takımların· Bir Ha15im, bir E15fak. bir Salim, 
dan Chelsea takımı, Viya.nada ilk futbolcülük istidatlan ne olurBa ol • 
karşılaşmasını Admira takımı ile yap sunlar,takım kaptanmm veya ogUnkU 
nuştır. Maç, bire karşı üç sayı ile A- vaziyetin emrine göre yer deği3tiri
vusturya. takımının lehine neticelen • veren Ingiliz prof es yon el kurtlan de-

ıız olmaları ve fena seyahat şartlan miştir. recesine gelmemişlerdir. 
içinde Anka.raya gitmiş bulunmaları -~---==-----~---- Burada değildim, görmediğim için 

)'ilzUnden mutat derecelerinden çok 
agağı neticeler alm.t§ olmalanna rağ

men lstanbul atletleri kuanınışlar -
dır. lki günlük programda mevcut 

15 müsabakadan 200, 1500 düz ko -
ıularla 110 nıanialı k03Uyu, yüksek, 
uzun ve Uç adını atla.malan, di8k, ci
rit, gülle atma.lan ve uıoo, u400 
bayrak koşularını lstanbul, 100 ve 
800 metre ko15uyu Anka.ra. ve 400 ve 
0000 metre koşuyu lzmir kazanmıg-

tır. 

GörüştüğUmUz atletler , yeni pis • 
tin çok yunıuşak olduğunu ve nizami 
1tandar ebatta olmadıjmı 8öylemek· 

~ 
bir şey söyliyemem. Mesela, geçen 

Sekizler hafta Be§iktat karş181na çıkan Gala-
tasaray kadr0tıunun herkese acaip ge 

Turnuvası len şekliyle bugün de tzmirliler ö -

i 2
s-5-987 pazar güntl Şe. nünde bir tecrilbeye kalkmak san kır 

ref sahasında yapılacak maç- mızılılar için netameli olabilir. 
ıar: Herhalde Galatasaray idarecilerini 

~ 
ı. EyUp - Sllleymanlye Saat i Izmir Uçokunu geçen seferkinden da-
12 Ahmet Adem ha çetin bir rakip gibi telakki ederek 
D. Topkapı - t.Spor Saat ona göre makul, herkesin aklına ya-
13,40 Ahmet Adem kın gelebilecek bir kadro ile çı~a. 

~ m. Hilal - Anadolu Saat ~ lanru, sürprize uğrama.malan ıçın, 
~ 15,20 Feridun Kıbç ~ tavsiye ederim. 
~ ıv. Beykoz - Vefa Saat 17 ~ Bilginin, hünerin doğrusu, makul ve 

~ .... 
Feridun Kılı~ ) tabii buluelardadır. Acaip ve gayrita

bii ~yler futbol sahasından zi~ade 
"'.ambazlık numa.rala.niıda .hoşa gıder 

1 
---------------------------------------------------. ... -ı KAYE H 

Bir Sarhoşun 
Başım ağrıyor. 

Ellerim titriyor. 
Ağzımda, adeta 
bir köpek leşi ye
miş gibi kötü bir 
lezzet var. Bugün, 
hiç tc çalışabilecek 
bir halde değilim.' 

Hayır. Artık yeter. Bütün bunlara 
bir paydos borusu çekmek gerek. 
Arkadaşlarmın yüzüne bakmağa ce 
saretim kalmadı. Bu yumuşak ta
biatımla içmek, beni büsbütün ber 
bat ediyor. Vakıa başkalan da içi
yor Fakat onlar içkilerine bir had 
tayin edebiliyorlar. Halbuki ben iç
miye başlayınca hudut mudut din
lemiyorum. Mesela dün gece .. Yeni 
yılı kutfamo.lc icin bir arkac'logı~ 
evinde toplandık. Hafif tertip iç
miye başladık. Radyoyu açtık. Dan 
settik. İskambil oynadık. Bir keli
me ile benden başka herkes eğlen
di, neşelendi. Bana gelince ben 
bulut gibi oldum. Beş kişi bir ara,. 
ya geldiği halde beni bir türlü rakı 
masMından kaldıramamışlar .. Evin 
içinde büyük bir rezalet çıkannı
§ım. Ben bunlann hiç birisinin far
kında bile değilim .. Kimbilir ne
ler yapmışım?. Belki evi yakmı
ya kaJ.kmışım .. belki de yemek ta
baklarını şunun bunun başına ge -
çirmişim.. İhtimal ki polis kara -
kolunu boylamışım .. Tabii ben bun 
tarın hiçbirisini hatırlamıyorum. 

Hayır!. Artık yeter. Bütün bun
lara bir paydos borusu çekmek ge
rek .. Bugünden itibaren içkiyi bı -
rakryorum. 

Sakın ha şaka zannetmeyiniz!. 
Kati olarak bırakıyorum. Vakıa 
ilk günler bir hayli zahmet çeke
ceğimi biliyorum .. Bahusus bende 
bu yumuşak tabiat varken .. Fa
kat zarar yok. Ben bu işte dostla
rımın ve arkadaşlanmın kuvvetli 
yardımına güveniyorum. Bütün 
bu ahbap ve arkadaş gurubunun. 
benim göz göre göre rakı yüzün • 
den mahvolmama göz yumacak .. 
ıa.nna nasıl ihtimal verebiHrm ?. 

Artık benirn için mesele kalma
mış demektir. BUyUk bir kalp ra,.. 

hatlığıyle kendimi şefkatli sosye
tenin ellerine bırakıyorum. Bu sos
yete hassastır. Benim gibi idaresi 
zayıf insanlara karşı ihtimamkar 
dır. Benim mahvolma.ma, elbette 
ki. razı olmtyacaktır. Jilana yardı
mını e!irgemiyecektir. 

Ya.yaam yeni yılın ilk ayık gUnU. 

tldnclklnur 

~ 1 9 s 5 

d 
ve bir işe yarar ... 

Mac;ların 

Gene, gene baf
ladık. Beş gün, e
vet tamam bet 
gün bir kale gibi 
dayandım. Ağzı • 
ma bir damla bi
le sokmadım. Fa • 
kat dün akşam ... 

Hakemleri 
Uçokun bugün Galatasarayla yapl 

cağı maçı Refik Osman yarın Güneş
le yapacağı maçı da Sait Salihattin 
idare edeceklerdir, 

Defterinden 
Yazan: 

B. Tok 
Hayır hayır! .. Bunu hatrrlamak bi
le istemiyorum. Bu satırları ka
ralarken parmaklarım titriyor .. Fa 
kat ne yapalım ki, bu bir vakıa .. 
Şöyle bir cesaret gösterip her şe
yi, olduğu gibi, ka.ydetmek gerek. 

Dün akşam Volodyalara. git -
miştim. Orada küçük bir toplantı 
vardı. Odaya girdim. Dışarısı 

soğuk olduğ\l için yanaklarım al 
al olmustu. Basım avık ve dincti. 
RMilı k:ellm n~m ve ınhhatim-.ıye 

rinde idi. 
Masa başında birçok eş, do8t 

oturuyordu. 
- Merhaba, çocuklar, dedim. 
- O ... Merhaba Petruha. Nasıl-

sın, iyi misin?. Yeni yıl gecesi am
ma da içmiştin ha!.. Neler yaptı
ğını hatırlıyor musun?. Masayı 
dişlerinle parça parÇa ettin!. Pal
tosuz balkona çıktın!. Yedinci kat
tan paraşütle aşağı atlamak iste
din!: Elindeki şernsiyeyi güç bela 
aldık. Hatırlryor musun?. 

- Hayır, hiçbirini hatırlamıyo
rum, Rica ederim siz de bunlar
dan bahsetmeyin!. Olan olmuş .. 
Geçen geçmiş .. Fakat şuna emin o
lunuz ki artık bundan sonra böy
le şeyler olmıyacaktır. 

- Bundan sonra böyle şeyler ol
mrya.cak mı?. Geç efendim. geç! .. 
Biz senin ne mal olduğunu biliriz. 

_ Hayır arkadaşlar.. Bu defa 
karanın kati .. Bundan sonra ağzı
ma. bir damla bile sokmıyacağım. 
Esasen o gündenberi hiç içmedim. 

_ Sen neler söylüyorsun?. O 
gündenberi ağzına bir damla. mı 
sokmadın?. 

_ Evet tek bir damla sokmadım. 
_ Ha, ha., ha! .. Petruha rakıyı 

terketmiş .. Buna kümesteki tavuk
lar da güler. 

_ Demek hakikaten o gilnden
beri içmiyorsun?· 

- Hayır içmiyorum. 
- Peki burnun niye öY.le kır-

mızı?. 

- Soğuktan. 

- Ha, ha, ha! .. Çocuklar, işidi-
yor musunuz?. Petruhanm burnu 
soğuktan krrnuzı imiş .. Galiba so
ğuk müthiş.. Belki de nakıs kırk 
derece!.. Ha, ha.,ha !.. 

- Hayır canım az söyledin, elli 
altı derece ... 

- Arkadaşlar bana inanınız, na
m~umla temin ederim ki! .. 

- Bırak, namusu karıştırma!. 
Biz seni biliriz .. Sen kırk. yıllık ear
ha11sun !. Bize burada yalanlar kı· 
vıracağına bir iki tane parlatsan 
daha iyi ederBin !. Bak o z~ma.n 
aoğuk falan kalır mı?. 

- Arkadaşlar tekrar ediyorum: 
Bana inanınız!. Artık içmiyorum. 
Hattl sizin bu liflarmızı işitmek bi 
le bana ağır geliyor.. Bu işte ar-

Çeviren: 

Valentin Katayef 
w• l..zt O' 

kadaşmıza. yardım edecegın .' ,. 
nun iradesini takviye edece~~ 

- Malum, malfım. Sen her 1\• 
de buraya gelmeden evvel iy.ıce b1' 
fayı çekmişsin!. Şimdi de btıeuııl· 
81lrhoş kafa ile maval okuyors ğ, 
Sende hiç sıkılmak yok mu?. ~ııt 
zm şarap fıçısı gibi kokuyor. , 
18. da 'içmiyorum .. ., deyip durUçeJ 
yorsun!. Boş laflan bırak ta 
luıM-<>hrn Mn tAllej. ~ 

Bir çay bardagıru agızms. 

doldurdular.. H~.ri birden a~ 
kalkarak alkışlamağa, bağırıP 
ğırmağa başladılar: .~ 

pibJ..I'"' - İç... Dibine kadar ... 

kadar.. dl 
Nihayet ben de insanını .. 'f,Şd&' 

ğilim .. Bahusus bu kadar ısrs! f,?_ 
sonra .. Ve... Nesini anlataca 1'i 
bunun! .. Hatta bunu hatırla.~8~ 
le bana ağır geliyor.. Şirndı tıe' 
başım ağnyor.. Fakat artık eğl• 
nasıl hareket etmem icap e<JeC tJeıs 
n1 de öğrendim. Küçük bir be .,_ 

değilim .. Sofrasında ~akı bul~ 
ran tek bir ahbabıma ayak ~ 
ya.cağım .. Yani sizin anlayacll. 1'e
yaşlarla. olan bütün ilişikler~~,,. 
seceğim. Yalnız kurularla. go riJtY 
ceğim .. Meseli istirahat günle 5" 
de Serjantoflara giderim. ~~ tıiJ 
davet te ediyorlar .. Iyi, kUlturl Po' 
aile .. Rakı da kullanmıyorlar·· 
mina oynar, biraz çay içeriz. '/fi); " 

(Ark/ 

NE .MUTLU·· 

güzel kadına 

ki, güzelliğini ~-t. 
~e • muhafaza etmesini billr. ~ 

ne ne mutlu o gU~el olntJY~ 
dma kl gUzelleşmeoin 

bilir. 

Krem VentiS 
.. 1 ol· 

btltlln güzel kad.mlarl~ ~=ı,-e' 
mıyan yahut giızel goruıı ot· 

kadmlann biricik dostud 
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E •kiden ''Mesudlye,,nin, ıs.. 
"l' a tlkıaı harbinden sonra da 

VUz,,un SijUG .. Ull.ı 
oı..o .B. SlikrÜ .... 1U1Uerlnl yapmış 
1oıı kıs .. Pala, hatırala.n:nm 

llUnı IOyle anlatıyor: 

.zmird 
1 e liman reisliği yapar-

. ken t~-
l>enız Erk: -1.a ı.anbula çağırıldım. 
lnenzi} u an~ Harbiyesi Altıncı 
iakele ": 1'?eaıne bağlı olan umum 
ta.Yin ediı:.~.ar kumandanlığına 
lene kadar: lgtnU tebliğ ettiler. 1ki 
llrallrd bu Vazifede kaldım. Bu 
llrınnı ~ Az.erbaycan, Türk ordu
ıer deni:g.aıı altına girmiş. Ha • 
reınuerı ~e Ba.kUde bulunan Rus 
8u remil bızinı elimize geçmişti. 
istif erden mümkün olabilen 
ru ı:;ıeyt temin etmek lazımdı. Be 
Ol"dllla.:~kaatı_a, "Kafkasya islim 
Jıiı ku nezdınde teşkil edilen de
:rrı;., \'Vetleri kumandanlığına seç 
-,aer Baku 
1ır el • ye hareket emrini a -

-amaz h 
kat • azırhğa başladım. Fa -

•Yola k ~ktı çı mak kısmet olmadı. 

Bugün bir tarih olan "MuuJiye,, güvertuinden alıi 
günlere ait bir hatıra 

· ı 

·Hava Geınilerinin 
is·tilihali 
Almanlar 

Yeni balonlar 
Yapacaklarmış 

1
. ~,:::;::~i:~::::r:· ~= 

lonu daha yanmadan ön
t ce yeni bir jeplin daha 
ı yapmıya ba,lamıılardı. 

re ik ' İstanbuldan ayrılmak üze
•ıı 

0
;:· Bulgar Başvekilinin Fran
~ usu ~kumandanı General 
lit ett~w~Desperey) e mütareke tek 
~ar, ıgı haberi geldi. Bu vaziyet 
~ 181Dda tabiidir ki seyahate baş (Afağıki aatırlardaki hatıraları anlatan B. Şükrü Pala o tarih-
~: inıkanını bulamadım. Eski lerde Meıudiye ıüvriai idi). '::.-- ?_ v "---1 ~ J'-S f 'ü) i-

A bna~larm m_?§~ur Hindenburg hava gemisi 
fecı kaza gunune kadar yaptığı muntazam 

hava seferlerile dünya teknik lleminin hayretini 
celbetmişti. Fakat herkesin hava nakliyatı vasıta
larına emniyeti bakımından tam itimadını kazan
dığı bir sırada, 8 Mayıs günü Amerikadaki La
kehurst karargahına inerken tutuştu. Işte yolcu
larından birçoğunun ölümiyle neticelenen o facia
dan sonra. hava gemilerinin istikbali mevzuu bah
solmaktadır. Vakıa Hindenburg balonunun planı. 
nı yapan Dr. Eckener o kaza ile hava gemilerinin 
istikbaline hiç bir zarar gelemiyeceğini bildirdi. 
Fakat bu mesele biltUn dünyayi alakadar eden bir 

~~.~~! AMADOLUYA' ')-) etıınıtına avdet 
den Q. Çok geçnıe 

!'eke <uUta-kfnnetı mdeanı~~U - s 1 L A- H 
buı e~ları1u ka 
bi.Yet ııı, nıağlO.
tUn ~18.keu bti

Denizciler. belki biraz da Anglo 
Sakson kültUrünün tesiri altında, 
oldukça soğukkanlı adamlardır. 

Bunu, benim soğukkanlılığımı 
kastederek söylemiyorum. Deniz • 
ci arkadaşlarım milli savaş günle
ri içinde öyle harikalar yarattılar 
ki, dünyanın en soğukkanlı milleti 
olan İngilizler bile buna parmak 
ısırmaktan kendilerini alamadı -
lar. 

, itimat ve emniyet meselesi olduğu için etraflıca 

tetkike ve hava gemilerinin bugüne kadar geçir
dikleri terakki merhalelerini incelemeğe dünya 
teknik adamlarını sevketmektedir. 
Hava gemilerinin emniyetlerine dair bazı ehemml 

yetli rakamlar verelim: ltgaı orlığıyle üzerimize çökmUştU. 
\>e Jiına!Ulannın teşebbüsile iskele 
dildi. ar kumandanlW! 18.~e • 

1( ıaa bir mUddet için, Bahri • 
~·- Ye Nezareti d .. d"" ·· 1 -ıtn d . or uncu e-
' 0 aıresi reisliğinde bulun • 
' l'e?~a.n sonra da İstanbul li
Jılabette ~ 01~urn. Çqk ni.zik ve o 
~ehJ!keli olan bu vazife
j'-i Ubı._ etııne tiizmet edebilece
la, aıız--r&k ~l etmi§tim. Yok
llUJı ecnebi (Kaptan Diport) u-
'" lYrı 111 bir li ayrı hükmünü yU.rüttü • 
devıetiıı. manda mağlfıp Osmanlı 
itti. 1 temsil etmek çok ağır bir 

Siyaet 
2l.ı göıö \'aziyetin bütün icapları • 
cluın. lı:linde. tutmağa mecbur -
ııanuna h Vazifem, işgal orduları 
l~e . areket eden deniz zabit-

~lnat' t:~?1kUn olabildiği kadar i
'l.nldoı ın_ etmekti. Böylelikle 
Babına Udakı milli kuvvetler he • 
buıabu lerbestçe çalışmağa imkin 
~dan ~~ktim. Nitekim, hissiya • 
4- bu iu:: renk vermiyerek onlar
tııt hend adı uyandırabildim. Ar-
t en ·· er lti.ğı ŞUphe etmiyorlardı. Se-
l'i reın~larında imzamı gördükle
di~orı n hareketine müsaade e-

arcıı Be 
eltıtıiyett · n de, kazandığım bu 
etınıYorcı en istifade etmekte kusur 
ka\"va k.um. Saman yığınları. mu
len teiıru iğıt1an ve daha akla ge • 
luy, d Yen eşya altında Anado • 
difi,,; llrınadan cephane gönderil -

"4!1 o ta 'h 
illide n t gilnlerde, hangi ge-
~ .. .; -ı ne k d 
~ auı: a~ kwaçak cephane, ne 
haber oldugunu bana gizlice 
te \'erirlerdi Be 
ıtibat aı · n de ona göre 

~l.ıı .. arak, ecnebi liman reis-,1 h!oz~nU. boyar, sefer kiğıt
pe e llnzalatırdım. 

O devre ait küçük bir hatıra
.._ }{ı mı anlatayım: 

l'eltet et~m v~puru, lneboiuya ha • 
~alt ~h::ık ilze:e idi. Gemide, ka
lıu, ~b e ve ~ki _top bulunduğu
~iı il Uldakı &Janlar vasrtasile 
bet llm1'ma~ reisi, her naetlsa ha
~ Yan· Bir saJbalı erkenden te • 

ırna geldi: 
....... lCnı 

~arını,, 8~ :aPurunda, kaçak top 
' !:>iye una ne de"'Siniz ? 

80rdu lt . 
'1ıı eJıdiaine d h lrleri l er al yer göstererek 
l>aketim~e:a~tınnağa çalıştım. 
'1e kah bır cigara uzatıp bir 
'bfıt.. "e ısın 1 ""' bir 80 w ar adıktan sonra, bü-

gukkanlıhkla · 
ır.=:--llıater Kaptan iDpo·rt, d d" 
~ ...,8 ,.... . e ım, 
""iÇ bir ., .. rıuıa benden habersia 

tey konulamıyacağmı size 

Nasd 

Giderdi? 
Y a-z a.n: 

Saiahaddin 
Gün gör 

namusumla temin ederim. 

Muzaffer Atatürk orduları, bü
tün milletin sevinç gözyaşları ara
sında, Türk lstanbulla kucak ku
cağa geldiği giln, ben de geniş bir 
nefes almış ım. 

Millt hUkQmet kurulduktan son
ra, o zamanlar henüz tamir gör -
miyen yaralı Yavuza tayin edilen 
ilk süvari ben oldum. Ancak, Ya -
vuzdaki süvariliğim yedi aydan 
fazla. sürmedi, tekailt edildim." 

(Arkası var) 

1936 senesinde, Graf-Zeppelin ve Hindenburg b.... 
lonla.n Atlantik denizi üzerindeki seferlerinde Burada inıa halintle re•mini gördüğünüz yeni 
3600 yolcu taşımı ş la r d ı. Graf - Zeppe- balon, Hinclenburg'un yerine ikame edilecektir 
lin'in yanma 1928 senesinde 1 mil- taçgiyme merasimine yetişmek U- rikanm cevap ve'rmesi icap eder. 
yon 650 bin kilometre katetmi~ti. zere yetmiş yolcunun ayni balona Çünkü Almanlar hava gemileri.Dl 
Graf - Zeppelin kırk bir Amerika. binmesi için Amerikada hazırlık. yapmakta devam edeceklerini rea • 
seyahati yapmış ve §imdiye kadar lar yapıldığı bir sırada o feci kaza men bildirdiler. Yalnız, istikbalde 
13,000 yolcu taşımıştı. Bu rakam- oldu. Kazanın aksi tesiri, ayni se- hava yolculuğunun rağbetini kaza.. 
lara göre, hava gemileri hakkında ferlerin bir daha tekrar edileme- dan evvelki hale getirmek için ba-
dilnyadakl itimadın artmasına im- mesine sebep olacak kadir bilyü • Jonlarm behemehal Helium gazıyla 
kan yoktu. Hatta son günlere ka- dü. Halk, teknik adamları ne ka- doldurulmuş olmaları lazımdır. 
dar Avrupa - Amerika yolculuğu. dar temlilat verirlerse v ~• nler, Bundan sonra halk ancak i§tial et-
nun hava tarikiyle denizden daha kazadan evvelki emııiyet hislerini miyen bu gazla dolmuş balonlara 
emniyetli yapıldığı kanaatleri her bularak hava seferlerine tekrar binebilir, denilmektedir. Amerika. 
kesi sarmağa başlamıştı. başlayacak mıdır? Bu sualin ceva- Iılar askeri gayelere alet edilme-

·, şte dilnyadaki umumi i~ima bmı istikbal daha iyi verir. Fakat mek şartiyle Helium gazından ka-
dın bu hale geldiği ve Hin- biz bugünden ortaya konan ihti - bilisevk balonlara. yetişecek kadar 

denburg balonu ile lngiliz Kralının maileri hesaphyahm. her zaman verebileceklerini Alman 

Katiyyen müsterih olunuz!.,, r.-
1 Bu yemini, yalan etmiyordum. 1 !"*•••cgwMRREMFR ıanecsepwwwwawsa 

Kırım vapurunclaki toplar, oraya ~~~ " ., &"l'I 'I 
1 
o o • Hava gemilerinin emniyet terti- lara ihsas etmişlerdir. 

batının gUnden güne arttırılmakta Almanlar, Amerikalılann vaitle-
olduğunu yukarıda bildirmiştik, rini hesaba katarak', ileride yapa. 

benim haberim o!madan konuı _ Al( MUKAflll•• LiRA 
muş değildi. Hatta, bunlann hangi U :.: ~ 11 .&M \ ı 
gün, hangi saat~e nereye y:rleşti- 14DSA.,,.._-- ~ • 
rildıg"Wini dahi bilıyordum. Boyle de -ı. .. .ı .1 ı. l 1 . • - ..ıı 

olmasa. İngiliz kaptanına namu _ 
sum üzerine verdiğim teminat, Vic 
danımı rahatsız etmezdi. Çünkü, 

·nihayet milli bir vazüe uğuruna, 
yalan söylemiş oluyordum. 

•• ngiliz kaptanı, ~ana inan~ı, 
daha. doğrusu ınanmış go • 

rUndil. Ben de bu son ihtimali dü
şünerek, Kırım vapuruna, mute • 
met adamlarımdan biriyle: 

- Gemide bir ar~tırma. yapıl • 
ması muhtemeldir. Ambarda gizle
nen toplan, derhal denize indirti
niz ! diye haber gönderdim. 

Bu sırada. ortalık kararmak üze
re idi. Sirkeci önUnde demirli bu
lunan Kınm vapurundan iki top, 
kimse farkına varmadan. kalın ha
latlarla gizlice denize in~rildi .. ~
tesi giln, İngilizler, tahnun ettıgım 
gibi, gemide araştırma yaptıkları 
zaman tabii birşey bulamadılar. 

Bu vak'a, lngiliz Kaptanı Dipor
t'unun bana karşı olan itimadını 
bir kat da.ha arttırmıştı. O gün • 
den sonra, sözüme, kimse inanma
mazlık edemedi. Bu sayede, her 
hafta birkaç gemi, Karadenize çı
kar, Anadolu limanlarından birin
de, gizli ve mukaddes eşyasını bo
şaltarak lstanbula. dönerdi. Bu iş, 
itiraf edeyim 'ki sinirlerimi son de
rece yoruyordu. Bir şey sorduklan 
zaman, itidalimi muhafaza ederek, 
emniyet telkin edici cevaplar bu -
lup vermek lazımdı 

Vfak bir gafletle hem kendi
mi, hem Anadoluya yardım 

edenleri tehlikeye sokaıbilirdim. 

-SON GÜN 
\ 

Raim No. 30 
Bu raim,., elli türkiidcn hangi.ine aittir? 

1 - Atımı bağladmı ben bir or. 
mana 

Benden 1ellm söyleyin o gü
zel oğlana 

2 - Akıntıya alıverdim 1;lfte san. 
- dal piyade 

El salada ben cet.ada haşeııdl 
_ yar hwqendl 

S - Anne ben hutayım marul Is. 
terim 

Raftanm BODUDda düğün iste· 
rlm 

4 - Adalar salılllnde bekliyorum 
Y arlm seni 1erlan istiyorum. 

5 - Al eline kalemi kanaryam 
l' az başma geleni kanaryam 

6 - Adananm yoUan tal'hk 
l' ok cebimizde bet para harç. 

hk 
7 - Bana noldu da ben bilemem 

Eski halimi hiç göremem 
8 - Bahçelerde enginar 

En&lnann rengi vat. 
(Arkası 8 incide) 

Emniyet tertibatı arasında fennin caklan balonlanm Helium'la dol • 
bulduğu çarelerden biri de motör- durula~ak şekilde yapacaklardır. 
lerde ağır yağ kullanılarak par. · Evvelce Amerikanın arzusuna tl • 
lama imkanlarının azalWmasıdır. bi olmak istemezken bugün ayni 
Hindenburg balonunda bu tertibat mecburiyete boyun eğmek ise, son 
mevcuttu. Yalnız Hydrogene ga • facianın emrettiği bir zaruret ha. 
zrndan daha ağır, fakat daha em- !indedir. 
niyetli olan Helium gazıyla balonu 
doldurmak ihtiyatkirhğı ihmal o
lunmuştu. Ve daha doğrusu bu, 
ihmalden ziyade teknik zaruretler 
den doğan bir vaziyetti. Çün~ü 
Hydrogene ile doldurulacak bir ba
lonla Helium ile doldurulacak bir 
balonun dahill tertibatında ve göv
desinde epey fark vardır. Hinden
burg balonu yapılırken Helium'la 
doldurulduğu takdirde ufak tadilat 
la müsait bir hale getirilmesi düşü- · 

nUlmüştü, fakat son seferindeki 
şekli ve tertibatı Hydrogene'le do
lu olmasını icap ettiriyordu. Di
ğer taraftan Helium gazı Amerika
ltlarm inhisarındadır. Amerika ise 
askeri hazırlıklarda kullanmalarm
dan korktukl~rı için Almanlara bu 
gazdan satmıyordu . 

B aştan beri verdiğimiz malft: 
mata göre bundan sonralu 

hava balonları inşaatına ayni inti
zamla devam edilecek midir? 

Bu suale Almanyadan evvel Ame 

~~~ 

~Bahar Müsabakası 

iKUPONU:30 
; Bu kuponları kesip 
; saklayınız 

Görülüyor ki, hava gemilerinin 
istikbali, halkın eski itimadına tek 
rar varabilmesile alakadar bir İf'

tir 

!Kediler Kadroda 
Değilmiş? . 

Univer8iteden röportaJlar sütunu. 
muzda Kimya. EnstitUsUnUn be§ ke 

disinden bahsetmi§, bunların resmi
ni de koymu§tuk. Kedilerin enıtitl 
kadrosunda bulunup bulunmadıtı 
hakkında bir sualimize cevap ola • 
rak latifeci bir profesör f(Syle de
mişti: 

- Evet, kadrodadır. ikisi maaşlı, 
üçü ücretlidir. 

Dün haber aldığımıza göre işin L 
çinde ufak bir yanlııtlı kvardır. Kedi· 
ler kadroda değildir. lkl senedenberl 
hergUnkU ciğerleri Kimya enstitUatl 
liburatuvar asistanı Bayan Dr. Löv-

venin kurduğu bir vakıftan ödenl • 
yor. 

Bayan Doktor Lövve kedi1eri ~ 
sever. Enstitüde farelerin ziyankir
lık yaptığını görUnce kedileri bekçi 
olarak hizmete aldırmış. bunlara her 
gün ciğer almağı iı edinmi~tir. Ke
diler de bu devamlı vazif ede."l gayet 
hoşnut bir halde iki senedir vaz.ife 
görüyorlar. 

Bayan Doktor, sevgili kedilerinin 
resminin gazetelere geçmesine çok 
memnun olmu§tur. 
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SON GÜN 
_ _.,, (Başı 7 incide) 

9 - BülbUI olsam konaoil.sem dal. 
lere 

Akar çeşmlm ya31 da benzer 
sellere 

1 O - Bahçelerde aşlamSJ 
Aşlamayı taşlallUI 

11 - Cıgaramrn dumanı 
Yoktur yarin imanı 

12 - Çamlıcada havuz, etrafı ya
\.'UZ 

Onllmllzde kara ıtl~e meze. 
' mlz de karpuz 

l S - Çayırda buldum seni 
Ellere vermem seni 

14 - Çek deveci develeri 
Yokuşa aman aman aman 

13 - Dama çıkmış bir gUzel 
Damın etrafın gezer 

16 - Derilze dalayım mı 
Bir balık alayım mı 

17 - Darıldın mı clclm bana 
HJç bakmıyorsun hu yana 

18 - Entarisi ala benziyor 
Şeftalisi bala benziyor 

19 - Evlerimin önll Mersin 
Mevlam da seni bana \'ersin 

20 - Ezrganda bir kuş var 
Kanadında gUmUş 

21 - Haydindi hopla da gel 
Şalnrm topla da gel 

22 - Felek bana neler etti 
Bu gençllğim elden gitti 

23 - Gemi gelir yanaşır 
İçi dolu çamaşll' 

24 - Gemilerde talim yar 
Bahriyeli yarim nr. 

v 

25 - Hamsi koydum tavaya 
Başladı oynamıya 

26 - Hadi yavrum otomobilim 
• geldi 

YeşU gözlU yar ~förilm 
geldi 

2'7 - Hanlya da benim elli dirhem 
dliz rakım 

İçer içer kalkar benim mera. 
kım 

28 - tkimlz.1 bir odaya koysalar 
Cstümtize altın kilit vur

salar 
29 - Karşıyakada lz.mlrln gWU 

Beri yakada gönUI bWbWll 
80 - Karşıda Kürt evleri 

Yayılmış denlerl 

31 - Kaynana kayna 
Kalk geli noyna 

82 - Karga da seni tutarım aman 
Yelpazeler yapanın aman 

83 - Katip benim ben katibin el 
ne kan,ır 

Katibime kolalı gömlek ne 
güzel yaraı;ır 

84 - Kekliği düz ovada avladnn 
Bacağına iplik bağladım 

85 - Merdlnnden tıkır mıkır 
inerken 

Yazması boynuna dolanıyor 
öperken 

36 - Oğlan yaylı kız yaylı 

Ben dayanamam gayri 
8'7 - Oturm.uıt kumar oynar 

Olğerlmln kö,esi 
88 - Nolaydı ah nolaydı, 

Yar bftde dolduray•lı 
89 - Pencereden kar geliyor 

Arkama baktım yar geliyor 
40 - Rakı içtim al bardaktan 

Meze aldım al dudaktan 
41 - Sabah olsun ah all\.·ere~;m 

Sabahacak dayanamam Os. 
man nğa 

42 - Seni gördükçe titirlyor ytire. 
ğim 

Asıl lşıla aadıkım ah mele
ğim 

48 - Söğüdün yaprağı naziktir 
narin 

Zeynebl ettiler bu hafta ~e
lin 

44 - Suya iner tavşanlar 
Yine oldu akpmlar 

45 - SUrU aürU sürmeli kı7.taı
Göğsü de ~.apraz. diiynıf'li 

kızlar 

46 - Telgrafın telleri 
Pamuk gibi elleri 

4 7 - tl'skUdara gider iken aldı da 
bir yalmur 

· Katibin paltosu uzun eteği 

48 - l'emenlmln uçlan 
Çıkamam yoku11lan 

çamur 

49 - Yerde buldum bir elma 
Elmalı yar klradı yar 

50 - Yürü )'8\.TUID ylirU 
Aslan ya.1lm ·yUrtl 

(Asıl esaslı ve mufassal izahat di
ğer sUtundadır.) 

lngiliz Gazetelerine Göre 
(Ba§ı l incide) 1 riyetçilerin mevzilerini tayyare ile 

man tayyareciyi muhakeme etmiş ve bombardıman ettiklerini bildiriyorlar. 
idam hUkmUnü tasdik etmiştir. Tay- L dr h f·ı· "- hük\lme . . . . . on a ma a ı ı .u;panya -
yarecılenn bırl Valter Kınzle, dığe, .. 
ri Gunter Schultze'dir. Kinzle Is an- tinin ltalyan müdahalesini isbat ıçın 
ya.da birçok Alman tayyarecisi v: Al· Milletler Cemiyetine müracaatını 
man tayyaresi bulunduğunu, bunlara mevsimsiz sayıyorlar, fakat resmt 
kim olduğunu tanımadıkları birinin mahafil birşey söylememektedir. \1u
emir verdiğini söylemi§, Schultze ra mahafillne göre Milletler Cemiye
kullandığı tayyarenin hangi memle- ti bu iş üzerinde ademi müdahale ko. 
ket mamulatından olduğuhu bilmedi. mitesinden fazla birşey yapmıya· 
ğini ileri silrmU§, §ahitlerden tayya- caktır. Roma mahafili müracaatı IS.
reci Vandel bu ifadeyi cerhetmiş ve kaydi ile karşılamıştır. Gazeteler bu 
tayyarenin Heinkel tayyaresi olduğu· müracaatı mevzuu bahsetmiyorlar. 
nu aöylemigtlr. 

Müddehımumt suçluların askert is
yan suçunu i§leml§ olduklarını anlat· 
mış ve idam{annı istemiştir. Mahke· 
me de idam hükmünü vennietir. Iki 
Alman tayyarecisini ölümden ancak 
Ba.ıık Cumhurreisinin affı kurtarabi. 

lir. 

Harp cephesinde· 
Bask cephesinde muharebe dur -

gunlaşmıştır. Durgunluğun fena ha· 
va yüzünden ileri geldiği iddia edili· 
yor. Asiler Bilbaonun son müdafaa 
hattı olan Elgallo ile irtibat tesis et
tiklerini iddia ediyorlarsa da Basklar 
bu haberi tekzip ediyorlar. Basklar, 
tayyarelerinin Amorebeitadaki isi 

Sefaretimize 

Edenler 

iltica 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)
Madritteki Türk ııefaretlne sığınan 

muharipleri almak için gönderilen 
Karadeniz vapuru, Valensiya lim& • 

nmdan A.kdenize açılmıştır. lstan -
bula ça.11amba gUnU varacaktır. Ka
radeniz vapurunda 712 milliyetçi var 
dır. Bunların kısmı azamını Franco or 

dularma mensup İspanyollar teşkil 

etmektedir. Fakat içlerinde istikbal· 
lerinden endişeye düşerek korku sa

ikasile Türk bayrağına sığınmış Mad 
rid muharipleri de vardır. 

Bugün Madriddeki elçiliğimizde 

ancak 20-30 milliyetçi kalmıştır ki, 
bunlar için ayrıca bir vapur gönde
rilmesi mevzuubahis değildir. 

Çek lstikrazına 
Fransa Kefll 

Avrupa da 
Siyasi 
Görüşmeler 

. (Başı 1 lncide) 
Macaristan arasmda mühim konuş • 
malara vesile teşkil edeceği muhak
kaktır. Bu müzakere zemininin Lon
drada hazırlandığı anlaşılıyor. 

I tal ya - M acari.tan 
Fakat bu sırada ltalya Kral ve 

Kraliçesi Peştedc bulunmaktadır. Ve 
Macaristan reisleri tarafından fev • 
kalade izaz edilmektedir. Peştede 
Kral sarayında, ltalya Kralı şerefi

ne muhteşem ziyafetler ve balolar ve
rilmiştir. Diğer taraftan Italya Dış 
Bakanı ile arkadaşlan Macar devlet 
adamlarile siyasi müzakereler yap -
makta ve Macaristanrn Roma • Berlin 

mihverinden uzaklaşmamasını temin 

için uğraşmaktadırlar. 
Arşidük Joseph ve Arşidüşes Au· 

gusta, dün ltalyan Kralı ve Kraliçesi 
şerefine bir öğle ziyafeti vermişler • 
dir. Hariciye Nazırı Bay de Kanya 
da Kont Ciano şerefine bir öğle ziya· 
feti vermiştir. 

Öğleden sonra ttalyan Kralı ve ::Ma 
caristan Kral naibi, Gödöllö'de yapı, 
lan bir av eğlencesine iştirak etmiş· 
lerdir. Akşam ~facar Kral naibi A· 
miral Horty ve refikası !talyan Kralı 
ve Kraliçesi şerefine ikinci bir akşam 
ziyafeti verml~l~rdir. Ru ziyafeti, bir 
danslı suare takip etmiştir. 

• 
Ayni sırada Avusturya devlet a -

damları da siyasi görüşmelerle meş
guldürler. Bugün Avusturya Dış Ba· 
kanı Muavini, Isviçre Cumhurreisi i. 
le görüşmüştür. 

Romanyada 
Ayni sırada Romanya Hariciye Na 

zın M. Antonesko Cenevreye hare -
ket ederken mühim beyanatta bulun
muş ve, silahlanmanın Romanya si· 
yasetinin en mUhim noktalarındırn 
birisini teşkil ettiğini söylemiş ve 
demlştr ki: 

"-- Romanya hudutla'rlnı "t:elt a
şma .mUdafaa edebilecek bir. hale gel
miş bulunuyor. Romanya bütün dev
letlerle iyi münasebetler idııme et • 
mek arzusundadır. 

Harici siyasette, Romanya, Fransa, 
Lehistan, KUçUk Anlasma ve Balkan 
Anlaşmasiyle olan ittifaklara sadık • 
tır. Bay Bek, Rüştü Arasm son zi
yaretleri Romanyayı Lehistana ve 
Türkiyeye bağlayan rabıtaları teyid 
etmiştir. 

Fakat bu ziyaretler dış siyaseti
mizin anahatlannda veva tamamen 
tedafilt mahivette olı:ın ittlfAklıırmırz
da herh11.ııs; bir değişikliğe asla ma. 
tuf değildir.,, 

Brükıelde 

Şarki A vrupada bu faaliyet devam 
ettiği sırada Garbi A vrupada da mü
him konUfmalar yapılryor. Fransa 
Hariciye Nazırı M. Delbos, BrUksel
de Belçika Bapekili Van Zeeland ve 
Hariciye Nazın Spaak ile eski Lokar 
selesini göıiifmUştUr. M. Delbosla M. 

Spaak'ın lspanya hakkında. da bir 
emniyet paktı meseleBi ile meşgul ol
duğu anlatılıyor. Paris gazeteleri bu 
konutmalan uzun uzadıya tahlil et· 
mekte ve Belçikanın yeni Garp mi
sakı çerçevesi içinde Almanyadan te
minat istediğini, iki taraflı ademi te
cavüz paktlarına muhalif ofduğunu 
yazmaktadırlar. BrUkaelde verilen zi 
yafetlerde DelboB, Belçikaya verilen 
teminatm Avrupada umumt intiza
mı teBise baflangıç teşkil ettiğini 15öy 
lemiş, Spaak, FranBanm hiçbir vakit 
sulh davaBile milli davasını birlbirin
den ayırmadığını ve Belçlkanın mUş, 
terek emniyet ve alllhsızlanma zih
niyeti ile eulhe yardım ettiğini anlat
mıştır. Fransız gazeteleri Almanya
nm. Belçikaya teminat vermek için 
Belçikanm Milletler cemiyeti pakh
nın 16 met maddesinden vazgeçme
sirıi l~tediğinl ilerl sUrUyorlar. 

Brüksel konuşmalarında İ!nanya 
harbine blr son vermek lcfn mütare
ke teklifine de karar verilmiş ve bu 
alakadar devletlere tebliğ edilmiş • 
tir. 

İsteklilerin ihalei kat..'iyesl olan 28 

mevzilerini bombardıman ettiklerini 
bildirmektedirler. San Sebastlyandan 
verilen bir habere göre, Franko tay
yareleri Bilbao nehri üzerindeki va
purlardan birkaçını bombardıman et. 
miş, bir kısmını haBara uğratmı§tır. 

Frankocular Bilbaodan 1~ kilometre 

mesafede olduklarını söylüyorlar. 
Paris, 21 (A.A.) - Meclis, yakında Belçika B81}vekili Van Zeeland. re-

30 sene içinde itfa edilmek üzere 937 fakatinde hariciye ne.zareti yüksek 
ve 938 senelerinde iki tertip olarak memurlarından birisi olduğu halde,12 
Parla piyasasına çıkarılacak olan 800 haziranda Amerika Birle.şl~ Devlet
milyon franklık Çekoslovak istikrazı terine hareket edecek ve Vaşington
na Fransa devletinin kefalet etmesi- da pek muhtemel olarek 12 j!tin ka
ne müsaade eden kanunun müzake· no yerine yeni bir emniyet paktı men 

1 
4000 çocuk yola çıktı 

Bilbaodan bir lspanyol vapuru ile 
hicret eden 4000 çocuk bu sabah yo
la çıktılar. Yarın Ingilterenin Sout
llampton limanında bekleniyorlar. 

Asiler Madrit cephesinde Cumhu· resine başlayacaktır. dar kalacaktır. 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

lnhisarın 
Lehinde ve 
Aleyhinde 

(Başı 1 incide) 
sa. kendi mUşterisile rekabete giriş -
mış olur. 

Satış mağazaları lilzumsuz ıbir 
masraftır. Maksat rekl!m ise idare, 
müşterilerinin camekAnlarmdan bol 
bol istifade suretile masrafsızca bunu 
temin edebilir. 

B ay 'Mehmet Somer! bu nokta
da haklı görmekle beraber 

köylU tutunu meselesinde İnhisar 1-
daresine hak vereceğiz. HUk\lmet tU
tiln satışını başlıca gelir kaynakla
nndan biri sayıyor ve tUtUnU bUyUk 
bir karla halka satıyor. Köylü için 
ayrı bir ölcU kullanmak icap etmiş
ti~. çUnkil köylil kolayca kaçak tütün 
buluyor. Kaçakla mücadele ise kül -
fetli ve masraflı bir şevdir. Bunun i
çin köylü için gelirin bir kıRmından 
va7 noel'mek zaruri görUlmUstUr. Hu
susi bir maksatla sırf köylil için ya
pılan bir fedaltarlıkt~n sehirlerdeld 
fakir halkın da istifadesine imkan 
varsıı. bu ayrıca dileilnUJmelidir. Fa
kat devlet varidatı bak1mmdan hu 
me.~ele hal'ed;lmedikcı> k.DylU tütu. 
nünden sehirlilerin istifade etmesine 
İnhisıır İdaresi elbette göz yumamaz. 

İ spirtonun pahalı olduğu hak
kırıı'l~ki tenkitler rok haklı

dır. Bu pahalı fiyat yüzünden istih
lak çok a.z oluyor ve memlekette an-

Devlet Demiryolları Avrupa Hatb 
9 cu işletme Müdürlüğünden: 

22 Mayıs 1937 tarihinden itibaren gerek Avrupa Sürat katarlarile Trak• 
ya ~atarl~ ve gerek Istanbul - KüçUkçekmece arası Banliyö katarla.ti 
yenı vakti hareket cedveline göre işlemeğe başlıyacaklardır. Bu katarla· 
rm kalkış ve varış saatlerindeki değişiklikler hakkında istasyonlardaıd 
afişlerde tafsilat vardır. 

Banliyö katarlarının eeyrU hareket saatlarını gösteren cep cUzdanlarl 
gişelerde satılır. MUDUR1YET: 

DördUncU Icra Memurluğundan : Istanbul !kinci !cra Memurluğun. 
Tamamına (2800) lira kıymet takdir dan: Mehmed oğlu Osmanın tahtı 
olunan Daya Hatun mahallesinde tasarrufıunda iken Bayan Mühibe° 
Çakmakçılar yokuşunda KUçUk Yeni den istikraz ettiği resUlmal 5()0 
han altında eski 57 yeni 36 numara- liraya mukabil Birinci derecede ipO' 
lı dUkkanın 3 te bir hissesi ile dük. tek irae eylediği Aksarayda Sofulıı.t 
kanın arkasına isabet eden mezkur mahallesinin Ragıp bey sokağınd• 
hanın ikinci katı eski yeni 12 numa- eski 5 yeni 9 sayılı sağı Şerif hert1" 
ralı odanın yarısı, 57, 36 numaralı şiresine ait bostan arkası, osmıııı 
dükkanın hududu. Sağ tarafı Raci mahdumu Salih bostanı ve yıkicl 
Hasan, sol tarafı Ermine arkası hıı.n Hacı Hasan hane ve bahçesi solll 
dıvan cephesi Çakmakçılar caddesi, 548,5 arşın müfrez maabahçe hane 
12 numaralı odanın. hududu: sağ ta- cephesi Ragıp bey &okağıle çevril • 
rafı Reşit Paşa ve hissedarı sol tarafı miş H57 metro mikdannda maabab!:' 
Rupen ve Meryem arkası Çakmakçı- hane satılığa çıkarılmışt1r. 
lar caddesindeki mezk\lr 57 numa- Evsafı: zemin kat: 9 numaralık .. 
ralt dükkanın dıvan. Evsafı:. Mez. pıdan girJldikte bir avlu Uzerine zl' 
kf.tr dUkkan ve bda elyevm aralann. mini malta ve toprak tavansız dolaP" 
daki divar kaldırılarak birleştirilmiş ıı bölmeli ev altı olup buradan bit 
olup 57 numaralı dilkkan ile birlikte kapu çimento döşeli bir koridor uze
kullanılmaktadır. Her ikisi 23 metro rinde bir oda ve bir helaya geçilir• 
murabbaında olup zeminleri tahta ve bu kısım sokaktan 11 numara ala' 
dıvarları tonoz kemerli kari kadim (Numarataj-) almaktadır. Evin altın• 
taş bina olup dükkan istor kepenkli dan bahçeye çıkılır. BahÇede 
ve havasızdır. !çinde elektrik terti- kısmen çimento döşeli bir ıcı· 
batı vardır. Me7.kur dükkan ve oda sım üzerinde 3 metre derinliğiıl" 
hisseleri açık artırmaya vazedilmiş- de sarnıç tulumbalı kuyu ve 8 rne'f• 
tir. Arttırma peşindir. Arttırmaya ve ağacı vardır. 1 _ Kat: bir sofa 
ıştirak edecek müşterilerin kıymeti Uzerinde Uç oda bir hel b' gusülb&-

h · " d 7 5 · b f d a ır mu amm~nenın yuz e • nıs e ın e ne ve bir de zemini Kresmen :met" 
pey akçesı veya Milli bir bankanın te 1 mer musluk taşlı ve maltız caklı bit 
minat mektubunu h9.mil olmaları l · mutbağı vardır. 

0 

cak ispirto yanmakta kul'anılabile • cap eder. Müterakim vergi , tanzifat, U es h 167 5 t ... ,. ,_ h . . mum m a ası , me re ..... 
ce.... am maddeler heder oluvor. Hal- tenvırıye ve vakıf borçları borçluya u-
buki ispirto yarımayı c:oğaltmak, bu, aittir. Arttırma şartnamesi ilan tari. rabbaı olub bunda 62,5 metre JJl 

nu muayyen nisbetlerde ben1ine karış hinden itibaren dairede mahalli mah rabbaı bina ve 105 metre murab'oll 
tırmak ve hariçten e;elecek dövizden susuna tali kedilecektir. Birinci arttır da bahçedir . 
bu sayede tasarruflıır wınmı:ık cere- ması 22-6-1937 tarihine müsadif Sa- lşbu gayri menkule Uç yeminli ef" 
vanr. hemen her memlekette ileri git- 1ı günü dairemizde saat 14 den 16 babı vukuf tarafından 1335 lira kI1• 
mic:tir. ya kadar icra edilecek. Birinci artır. met takdir edilmiştir. 

İnhisıı.,.lru- t-"~,.e~i. rnil qhpt Nr zih- d b d 1 k t• h · dil ma a e e ' ıyme ı mu ammenenın Artırma 21-6-937 tarihine müsa 
nivetle idare edilen. U!'IUlhrini devam. yüzde 75 ini ~..ıldu~u takdirde Uste Pazartesi günü saat 14 den 16 yal<~ 
lt hit- sul'E't:te ivilc~tiren hir idaredir. bırakılır. Aksı takdırde son arttıra - dar dairede icra edilecektir. 'f1UıP 
Haklı tenlı-itlPri '!Ö,.nniinilP tutl'l<'ağı. nın taahhtidü baki kalmak üzere art- olanlar takdir olunan kıymetin yUS
na ve n" ima <lş.ha. J"ive doğru gidece- tn:_ma 15 gil~ ?aha .tem~it edilerek de yedi buçuğu n1gbE!tlnde pey akçesi 
??ine şüphemiz vnktur. 7 " 1'"'7 ~- h ü d f Ça b - -.Jt , • :.'-. _, ı..nrı ıne m sa 1 r~~ a ·veya ulusaloir. liallKanm<temiruı~ 

Ahmet Emin YAL~t\N gunU sn.at 14. d~n .16 ya kadar .daı:e- tubunu vermeğe mecburdurlar. lşb 
de yapılacak ıkıncı artırma netıoesın- arttırmada verileclık ?.lStklel kı~ 
de en çok arttıranın üsttinde bırakı- muhammenenin yüzde yetmiş bcşiııl 
lacaktır. 2001 numaralı icra ve iflas bulmadığı takdirde son artıranın tJ" 
kanununun 126 ıncı maddesine tev- ahhüdü baki kalmak şartile artırırı; 
fikan haklan tapu sicillerile sabit ol- 15 gün daha temdit edilerek 7.7.93 
mıyan ipotekli alacaklarla diğer ala- tarihine müsadif Perşembe günil sa• 
kadaranın ve irtifak hakkı sahipleri- at 14 den 16 ya kadar temdidcn JJlÜ• 
nin bu haklarını ve hususile faiz ve zayedeye devam olunarak en çok at• 
masarife dair, olan iddialarını ilan ta tıranın üstünde bırakılacaktır. ArtJf• 
rihinden itibaren 20 gün zarfında ev ma peşin para ı:edir. Müterakinı vel"' 
rakı mUsbitelerile birlikte dairemize gi ve tanzifiye ve tenviriye ve ç6P 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde parası, vakıf icaresi borçluya. ait .<r 
haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ı.tıt• 

Valiler Ankaraya 

Taplanacaklar 
Ankara, 21 (Tan muhabirinden)

Dahiliye Vekaleti Kamutayın tatile 
geçtiği günlerde bUtün valileri mer, 
kezde toplamak ve bunların beşer 

yıllık planları etrafında kendilerlle 
görüşmek tasavvurundadır. Bu top
lantıda iklim, ekonomi ve bayındır
lık şartlan biribirine uygun olan vi

layetlerde miişterek inşaat program
ları yapılacaktır. 

Hint Müslümanları 

Çarpııtllar 
Lucknow, 21 (TAN) - Değişik i, 

ki mUslUman tarikati mensupları ara 
sındaki çarpışmalarda 90 ki§i yara • 
lanmıştır. Bunlardan 2 si ölmUştUr. 
48 kişi tevkif edilmiştir. 

(TAN - Lucknow, Hindistanda 
240 bin nUfuslu bir ticaret şehridir.) 

lup satış wtarından tenzil edilece,. ,ı• 
lar satı§ bedelinin paylaşmasından Tapu harçlarile 20 senelik vakıf ta"J.OO 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, ten. a • bedeli mü§teriye aittir. 2004 nu:ın d• 
viriye ve tanzifiyeden ibaret olan be- a 
lediye rüsumu ve vakıf icaresi ve 20 ralı icra ifraz kanununun 126 cı rn bit 

desine tevfikan tapu sicillerile s~. _., 
senelik evkaf tavizi bedeli mUzaye - olmıyan ipotekli alacaklılarla dıg~ 
deden tenzil olunur. Daha fazla ma- · ıe • 
lt1mat almak isteyenlerin 936 56 nu· alakadarların irtifak hakkı sahıip .;I 

rinin bu haklarını hususile fa z 
maralı dosyada mevcut evrak ve a ıa· 
mahallen haciz ve takdiri kıymet ra. maraza dair olan iddialarını il n g6-

rihinden itibaren 20 giln içinde 9 _,. 
porunu 5ı;örilp anlayacakları ilA.n olu- 3272 numaralı dosyasına bildirmele~ 
nur. (32822> lazımdır. Aksi takdirde hakları ıa~, -----------lstanbul Harici Askeri 

Kıtaah llAnları 

sicillerile sabit olmıyanlar satı§ be 
linin paylaşmasmdan ~1ariç kalırlar• 

a • 
Artırma şartnamesi herkes tar s1 

f mdan görUlebilmek, üzere 31-5-~. 
tarihinde icra divanhanesine asılı 1 a • 

Suıtanahmet UçUncU Sulh Hukuk • lunacaktır. Daha fazla maı(ınıat 1J 
Mahkemesinden : lstanbulda Tarab. Beher metresine biçilen ederi 305 mak isteyenlerin 935-3272 nu:rnıır~ 
yada Böğürtlen sokak 

92 
sayılı evde kurug olan 100 bin metre kaputluk dosyasına müracaatla vaz'iyet r 

Kostaki Ağa tarafından Yunanlı ölU kumat kapalı zarfla almacakt~. Şart- takriri kıymet raporunu görebilirle f 
Nik 

zevcesi Foreb' . k 
1 

namesi 1525 kuruga alnıak ve ornekle- Artırmaya. iştirak edeceklerin bu ~~~. 
o ını ve ızı Mar • . . .. k · u· 1 · h ·· k · k l 't büt"n mal"matı 0

" 
1 

rını gorme ıs yen enn er gun o rı men u e aı u u 
ka ile Yunan ı ölU Apaminonda ev- . · 1 . . · r lltıarı tstefan ve Mihal ve Sof a ve mısyona gel~elen. Ik temınat mık· renmiş addolunacakları ilan olu~ 
i 

ölil Aleksan.d .. Y. tan 15950 lıradır. ihalesi 25 Mayıs . • 
Y ne . 

1 
ros kızı Hırısbı a· 937 salı günü saat 11 dedir. Müna- Istanbul Asliye Uçüncil fJU~ 

ıeyhlerıne açı an lzaleyi ştiyu davası· kasaya gireceklerin 2490 sayılı kanu- Mahkemesinden: Mordohay kııl "' 
nın cari durugmasında müddeialeyh·, nun 2 ve 3 No. ıu maddelerinde yazı- du tarafından Beyoğlunda FurUll 

9 ıv 
lerden Istefan ve Sofya ve Mihalin 1ı vesikaları ilk teminatları ile birlik· kağın.da 26 No. lu evde oturan kOC l• 
Yunanistana gittikleri ve ikametgfı.h- te teklif mektuplarını ihale saatinden sı Yako Firuz aleyhine mahkeıneı:, 
tarının da meçhul bulunduğu celpna. en az bir saat evvel Ankarada M. M. zin 937 / 659 No. lu dosyası ile açıl yJı 
melerine mübaşiri tarafından verilen Veklletl satmalma komisyonuna ver- boşanma havasında: mUddeiale 1)1 
meşnıhat~~n anlaşılmasına binaen meleri. (692) (2568) Yako Firuzun ikametgahının ıneç~e-
yirıni gun mUddetle ilanen teb. olduğu anla§ılmakla olbapta ına~l<,.o 
ligat icrasına ve mUşado kabiliye- Istanbul UçUncü lcra Memıurlu - mece ittihaz olunan karara tevfı ııJI• 
ti takeimiye mevcut olup olmadığının ğundan: Mahcuz ve paraya çevrilme- dava arzuhali sureti mahkeme diVdsJ! 
ehlivukuf marifetlle tetkik ettirilme- si mukarrer Büfe ve halı ve sair ev hanesine talik edilmiş olduğUn d 
sine ve tetkikatın 4-6-937 tarihine eşyası 28-5-937 tarihine müsadif cu. M.aleyh Yakonun bir ay zarfında ıtır 
milsadlf cuma gUnU saat 16 da icra- ma gilnü saat 10 dan itibaren Bey- racaatla bu hususa mütedair daVB 

8 
\JI 

sına ve muhakemenin de 12-6-937 ta. oğlunda Feriköyünde eski Karakol zuhali sl.l':etlni tebellUğ etmesi ıuz 
rihine mUsadif cumartesi gUnU saat sokağında 209 numaralı evde açık art mu ilan olunur. 
11 e talikine mahkemece karar veril- tırma suretiyle paraya çevrileceğin- ----------------~ 
miş olduğundan yevm ve vakti mez- den talip olanlann mezk\lr giln ve sa- ZA Yl - 2393 sicil numerolu ıt;. 
kürda hazır bulunmadığı takdirde atte mahallinde hazır bulunacak me- bacılık chliyetnamemi zayi ettiIIl· 1< • 
gıyaben muhakemeye devam oluna_ muruna müracaatlan ilan olunur. nisini çıkaracağımdan hilkmil yo ,ilJ 
cağı ilanen tebliğ olunur. (32813) <32823) tur. ause) 
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i Kaldırllmamah Q ir kısnn küçük imalat. 

''Hepiniz 
lsaretr , 

Bekleyin· .. 
ldüaliınin 

tnU}ı • sut gibi beyaz olan 
Jni.tillrebe atı, derhal hazır edil-

"7 • Ata· bo • ~ • ynundan diz kapak· 
.. a kadar ın' d . . . d 
orıne b' • • ce emır zıncır en 
de _ ~ ag geçirilmişti. Müslim 
ltendisin anı İbrahim tarafından 
lltQı e hediye edilmiş olan -
raı-ga~:ldızıı zırhını giymiştit. Ka 

_ Sa bıraktığı (Halid) e: 
te har U\'arj kuvvetleri, ilk işaret
bu.ıllns ekete geçecek halde hazır 
~-'i . i Verdikten sonra, atma 
~~anına birkaç Nakip ala -
tada. iki ıneydanına inmişti. Bu • 
tlekı~r tarafın kuvvetleri, hen • 
}dilsı~kasında beklemektelerdi ... 

,.;~ h ını: bilaperva Kermanile_ 
""' end k , 
Ve orad e letine kadar ilerlemişti. 
~ltın a.n Kerınant zadelere bir 
~&kip ıyorıar. lşte ben, buraya 

YolUuyarak· 
-~ . kadar e duruyorlar.. niçin harbe 

b"1a .... geldinı. Eğer şimdi harbe 
~atıa 

aıçratır rsa, atımı hendekten 
ıeç~ 0~unun başına binat ben 

' diye haber göndermişti. 

,., Usuının bu cliretkarhğı, Ker 
,\'e o an~l.ni1ere hayret verimşti. 
daıgaıa.n a. her tarafta. bayraklar 
~ltet tnış.. piyade ve suvariler 
~ugu e geçnıişlerdi. 

~ot ~~~ ~~cumlar, dünkUnden 
ll' etıı ıdi. Kızgın bir güneşin 
lez.-.bi~lıyan kılıçlar ve hançer
taraf1 'k. 'lldırznı ke ilmişti... Her
~ ~rkunç bir velvele istila 
lerf, t · iaır bin Seyyarın kuvvet. 
ta.t "ft~ halde sarsılllll§ .. Elim ri-
ı,t;tgosterm~i. 
~~ tanıan, herkesin tUylerini 
~lr b.t~ herkesi rikkate getiren 
~ bir 2Uhura gelmişti... Ya • 
ilıtıya.r ~Ubarebe atmm üzerinde, 
~llıııtıd ~r ~danı ortaya atılmış .. 
~erın~ bırkaç yüz suvari ile, 
?ine aaı 28.delerin karargahı üze
"~ııc.a ~ıştı. Ölüme karşı per • 
StYyar) 0Şan bu adam, (Nasrr bin 

?ilen- dı. 
tnllıluy' IllUteınadiyen atmı mah
l'llr.ıı ~ .. ınUtemadiyen elindeki 
l'ı.ty0r cı b~ınm. Uzerinde savu-

.. ve ınu 
-...... ~ teınadiyen: 

~en, ~nn, Allahtandır. Allahı 
biye t Rlnda.n gelsin. 

})ll.kıe.r 1 eryat ediyordu. Beyaz kö
ltilıtke Çinde kalan yağız at, ileri 
~be~' :NA.sırın göğsünU doldu -
~8.dağı:ıı beyaz sakalı rüzgarla dar-
2tıaıuult oluyor ... ona esatiri bir 

lıttrıı ~kli Veriyordu. 

llattt ).{a:a •. hazin ve heybetli idi. 
h ..... • Usıım bile kendini tutamı.. 
-~.:Na.ki 1.-...t 

-...... İ§t P·~ne dönmüş: 
~""'~ e, tanı ınanasile cesur ve 
<l -"üll.n bir ad • b t'ıt'ece am ... Emevıler, u 
~ 0~Ukut etmeden evvel bu 
tı1'tYdı harın iındatlarma yetişmiş 
~~te~ kiç şUphesiz ki onları fe-

ltten. Ul1.anrdr... Fakat, artık 
tJ, \>\le geçnıiştir. Emevi hükfune_ 
~ .... Uodı unun her tarafı yamn 
ı "I( an 'h i elhı~. ı t yar ibir deveye ben
t! ~ır. l3 
e ~a.Pabu· u ad~m, bundan sonra 

h.rı taıcdirır? .. Diye, Nasır bin Sey
eltnıştL 

N ~ırnı bu oessurane hare
~ltl'a.r Irnı bu cesurane hare
d~ l..ı- geri ÇeVfrın;..+; H b' -

"ll'e bU ~w. arp, ır 
l'aya ~ BbUtUn başka bir mec-
~u Set işti, 
~ haıd er de Kermani ordusu fe-
'~ 9&.r8Ilınıştı. lhtiyar ku • 
·~ kal çıJ~ca hUcumu karşı .. 
~~ daği pıyade kuvvetleri, ki.
' lit kl'! IllIJtı. Suvariler de, muh 

lhu:var ~ra ay.rılmıştt. 
~ "e ldar Asır, yüksek bir stya • 
~· 'l'lıl e adaını olmakla bera • 
t lturna.n:aınanda iyi düşünceli 
l~tıeti 8.ndı. Vakıa şu anda, 
!ft..~ll g(5pU taınamile sarsmış ol
~erf nı.~Y0rdu. Fakat. Ker • 

~l6p ve perişan etmiş 

hane sahipleri, mua-
. ~ mele vergisi muafiyetinin 

~ kaldmlma.~ı l~in büyük sana
~ yi erbabı tarafından yapılan 
~ te ebbüslerin nazarı dlkkat.e 
~ alın.maması l~in İkhsat Veka. 
~ Jetine "·e Ticaret Odasına ba15-

olsa bile: Emtr Şeyban ve bahu
sus Müslim ile ayrı ayrı mücadele
ye girerek büyük ve kati bir zafer 
elde etmenin mümkün olmıyaca
ğmı idrak ediyordu. Onun için, ce
surane bir hareketle iKermanileri · 
sarsıp ta bu galebe neticesinde, 
kendi ordusunu büsbütün dağıl • 
mak tehlikesinden kurtarır kur -
tarmaz, derhal gerilemi§, Merv 
ova.sının arkasındaki kayalıklara 

çekilmişti. 

Bu büyük harp günü, güneş gu
rup ederken; o dakikaya kadar ha
disatı pek yakından takip etmiş o
lan (Müslim) derhal planım değiş
tirmişti. 

Ka.rarigahma avdet eder etmez, 
(Halid) i bir köşeye çekerek: 

- Kermani zadeler, bugiin öy
le bir dayak yed Her l:i; bunun 
neticesi olar.ak artık bellerini doğ
rultamazlar. Ben; burada harp ve
rerek askerlerimizi yormak fikrin
de olmadığım için, onların şu vazi
yetinde bile harbe girişme~ .iste -
miyorum. Sadece, Kermanı~ o • 
ğullannı ölüme mahkum edi.yo • 
rum ... Nasır bin Seyyare gehnce; 

Cenabıhak .. onun mübarek re
sulü.. ve bUtün Ehlibeyt ırkına 
kasem ediyorum ki; bu sözlerim ta 
mamile samimi ve insanidir. Eğer 
bu davetime icabet edersen, ömrü
nün bakıyesini rahat ve huzur i
çinde geçirirsin. Eğer kabul et • 
mezsen; en büyük düşmanların -
dan ziyade, bizzat kendi kendine 
fenalık edersin. Biz, hakikatı söy
liyelim; bizden günah gitsin.) 
Nasır bin Seyyar, bu mektubu 

okuduktan sonra, derin bir dü
şünce devresi geçirmişti. Ve sonra, 
harem çadırına çekilerek bütün 
akrabalarını toplamrş, vaziyeti mü 
zakereye girişmişti. 

U ç kuvvete, ve bilhassa Müs
lime karşı kati bir muvaf

fakıyetten timidi kesilenler; 
- Bizim, artık buralarda yaşa

mamıza imkan kalmamıştır. Biraz 
daha böyle geçerse; zaten yan is
yan halinde bulunan adamlanrnızm, 

hazinemizi yağma ederek bizi bı • 
rakıp savuşacakları: muhakkak -
tır... Böyle bir felakete uğrama -
mak için, biz daha akilane hare-
ket edelim. Hazinemizi sessizce 
en kuvvetli katırlara yükleterek, 
gece yansından sonra Şam istika -
metine doğru çekilip gidelim. 

Demişlerdi. 

Fakat Nasır ıbin Seyyar, bu fi
kirleri tama mile reddetti: 

(Arkası var) 

~ vurmuşlardır. . 
Bu müracaate göre, sanayi 

teşekkülJerinin :rüzde sekse. 
nini küçük sanat erbabı teşkil 
etmektedir. Bu itibarla, ken
dilerinin korunmasını istemi~. 
terdir. 

Bu son müracaat, şehrimiz- ~ 
~ de bulunan bisküi, l'abun, ga.. 
' zöz, tıbbi ecza, karemela, ve 
~ şeker imaliithanelerl ile ecza- ~ 
~ cdar namma yapılmıstır. 

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

Bir Ziraat Heyetimiz 

Bulgaristanda 
Sofya, 21 (Tan) - Birkaç günden 

beri Bulgaristanda bulunan Türki • 
ye Ziraat Bakanlığı memurlarından 
Servet, ziraat direktörü Hamdi, zi
raat makineleri direktörlüğü şefi 

Toner , Flibe havalisinde, Flibe kon-

solosumuz ve Bulgar ziraat ve iktısat 
direktörü ile beraber nümune çiftlik-
lerini, Sadovo köyünde Ziraat mekte
bini, tütün istihsal merkez köylerini 
gezerek zirai tetkiklerde bulunmuş. 

lardır. Heyet, burada da Ziraat Fa-
kültesini ziyaret etmiştir. 

Yeni Senenin ilk 
Sarmısak Mahsulü 

Karacabeyden piyasamıza bu sene 
nin ilk sarmısak mahsulü getirilmiş-
tir. Bu sene sarmısak ziraati her ta
rafta genişlemiş olduğundan g~çcn 

seneki gibi fiatların yükseleceğine ih 
timal verilmiyor. llk mahsul on ku
ruştan satılmış, fakat dün piyasad~ 
dört kuruşa kadar düşmüştür. 

onun da ümitsiz bir halde bulundu- ı- N ....................................... ·.·,·.·.;.·.·.-.·.-. .... ., .... . 
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dip şehri işgal edecegım .. B~ du • 

Nekadar Tuz_ Yemeli? 
9üncelerime, sen ne. dersın · :: 

Demişti... Halit, hıç tereddut et-

memişti: . 'k b' 
Ç k ·· ... a 1·p Bır daki a ı-- o mun .... · 

ı k ·t . eden bu fikirler:ini-e va ı geçırm • 
zi tatbik edin. Diye. cevap ver • 
mişti. 

Tilki, hiçbir zaman 
culan olmaz 

M 
.. 1. Na.kiplerden Kara.it 
usım, b ... 

1 -1 • hiz isminde ırı ı e og u ua . 
Nbır bin Seyyara şu mealde bır 
mektup göndermişti: . 

(!Kahramanlara hürmet ed_il'mek 
laznngeldiğini bilen ve takdir e • 
denlerde:nim. Dilnkü muha~~e, 
senin de kahramanlığını gordUm 
ve takdir ettim. Onun için sana, 
.,u mektubu gönderiyorum. 
Y •• Horasan· Biliyorsun ki, lbugun . . 
da, Emevi hükftmcti namıle .bır 
kuvvet mevcut değildir. Yarın ıse, 

· k· ar her yer Horasana benzıyece '. • 
tık bu hUkO.metin nam ve. nışaw 
büsbütün ortadan silinecektır. 

Sen bu hükftmete karşı, son A/a· 
zifeni 'ifa ettin. Bundan f a.zlasınr 

d muktedir değlisin ... 
yapmıya a . akalı-
Onun için senın ya.şına. ak 8 

na. ve kahramanlığma hürm~t e
diyorum. Aramızdaki husumetı or-
tadan kaldırarak ( ebedi misafir ) 
im sıfatile daima nezdimde bulun
manı istiyorum. 

Bize sadakat ve (Al. Resül) e 
hürmet gösterdikçe, hayatın mut
lak bir surette emniyet altında bu
lunacaktır ... Artık ııenin yerin at 
sırtı ve harp meydanı değil; mi~
raba karşr serilmiş bir seccadedir. 
Elinde bulunması lazım olan şey 
de kılıç değil, tespihtir. 

Tuz da -zaten bu dünyada her
&ey gibi- dile benzer: Hem fayda
lıdır, hem zararlıdır. 

Kimisi, tuz hayat için mutlaka 
18.zımdır, insan tuz yemeden yaşı. 
Y&nıa.z, der. Kanımızın içindeki tuz 
nisbeti binde dörtten a.~ağı derece
ye inince kanda azot toplanır, in· 
san zehirlenir, diye de Uive eder. 
Bu da yanlış sayılamaz. Kanda a
ıot birikmesi demek olan azotemi 
hastalığına karşı tuz yedirmek baş. 
hca ll&çtır. 

Tuz birçok işler için insanın vü
cuduna lazımdır. Bir kere kana, in
sanın hareketine IUzu.mlu olan şe

ker ,hem de glikoz cinsinden hazır 
olarak yenilse bile, onun kana geç. 
mesı lc;:in tuza ihtiyaç vardır. Son
ra şeker yapaea.k gıdalann şeker 

haline geçmeleri için de yine tuz li
zun olur. Mesela patatesi tuzlu yer. 
seniz daha ziyade şeker verir, tuz
suz yersenlz ondan daha az §eker 
alırsınız. 

Tuzun iştah arttırdığı, yemekle
re lezzet verdi~ de ~Uphesizdlr. He. 
le sebzeleri tuzsuz yemek hemen 
hemen kabil değildir, okadar yavan 
olur. ManıI bile tuzsuz yenilemez, 
hıyar da öyle. Meyvalardaıı bazda. 
rmm da tuzla lezzeti artar, can eri· 
ğl tuzlanmca. başka bir lezzet verir, 
baıılan kavunu bile tuza batırıp 
yiyerek keyiflenirler. 

Bununla beraber tuzu ayniyle 
yemek mutlaka lazım gelmez. İn. 
sanların en c;:oğu yemeklerine tuz 
katarlarsa da tuz.-.uz :)iyen kavim
ler de \.'ar. Bunlann tuzu etlerde, 
balıklarda bulduklan sanılır, hal. 

bukl Arabistantlakl bedeviler gibi 
bazı insanlar et lokması da bulama. 
dıkJarı halde yine hız yemedt-.n ya
şıyabilirler, 

Zaten tuzun zarar vercli~i haller 
de ,·ardır. Böbrek hastalığmcla tu. 
zun zararını herkes bilir, tuz damar. 
lardaki tansiyon arttığı vakit te 
zararlı olur. Kalb hastahklannda 
da öyle. Deri hastalıklarmda, ek. 
zemada, çok kaşınmada, shilce dö. 
kenlerde, kara kan daman iltiha
bında tuz zarar verir. Tuzlu yemek 
şişmanlığı da artınr. 

Tuzun böyle hem lüzumlu, hem 
zararlı olmasmdan dolayı şa.51rmı. 
ya mahal yoktur. Her gıda yerine 
göre, miktarına göre zehir de olabi
lir. Vitaminlerin in"ana nekadar 
lilzumlu olduğunu blli~·orsunuz. On. 
Iar da fazla olunca zehir olurlar. 
Suyla bile zehirlenenler \.·ardır. On. 
lar gibi tuz da fazla yenilince böb
reklere dokunur, onlan J"orar, insa.. 
na zehir olur. İnsanın tahammül e. 
deblleceği tuz miktan vücut ağırlı. 
ğmın bir kilosuna en son ü~ ~m 
nlsbetlnde tuzdur. Ondan fazlası 

zehirdir. 
Fakat herkes kendini tartarak o. 

na göre tuz )iyemlyeceği gibi, ka
nma lazım olan tuzun bir miktannı 
etlerde ve başka gıdalarda bulaca.. 
ğmdan adam başına kifayet edecek 
bayağı tuzun mlktannr on beş gram 
olarak gösterirler. Bundan azı ye
tişmez, bundan fazlası da insana 
lüzumsuz şişmanlık ,·erir. Damar
lan yorar, susuzluğu artırır, fazla 
terletir. 

Borsada · Hararetli 
Satışlar Oluyor 

Dün sabah Pariı bonumdan açılıt fiyatları gelmemittir. Buna 
rağmen borsada Türk Borcu 20,15 liradan açılmıt ve yirmi liraya 
kadar dütünce bir hayli aatıtla.r yapılmıfhr. 
Öğleden sonra Paristen kapa- --------------

m! ~iyab 215 f~~nk. olarak gel- Piyasada 
mıttir. Bunun uzerıne borsada 

biraz yükseli, ha,Iamıf, fakat, K t h 
20,5 liradan fazlaıına alıcı çık- eten o umu 
maınıtlır. 

Merkez Bankası hisseleri 89, Si • 
vas - Erzurum hisseleri 96, Ergani 
hisseleri 95, Anadolu tahvilleri 40, 
mlimessiller 44,15, Anadolu hisseleri 
24, Aslan Çimentosu 13,85 liradır. 

Paris borsasında Osmanlı Bankası 
hisseleri 436, Paris Elektrik Şirketi 
1350, Süveyş kanalı 23750, Royal 
Doyç 5065 Fransız rantı 66,60, Yu • 
goslav rantı 230 franktır. 

· Polonya ile Ticaret 

Müzakereleri 

Polonya ile Türkiye arasındaki Ti

caret mukavelesi iki ay uzatılmıştı. 

Bu müddet te bu ayın sonunda bite
cektir. Yeni Ticaret müzakerelerine 
bugünlerde Polonya elçisinin de işti

rakile Ankarada ba§lanacaktır. 

lstanbullular En Çok 

Taze Üzüm Yiyorlar 
Istanbulun zirai mıntakası dahi • 

!inde 936 senesinde lstanbul halkı ta 
rafından sarfedilen meyva mikdan 
ceman 23.518,751 kilodur. Muhtelif 
meyvalar arasında en fazla istihsal 
15,184, 700 kilo ile yaş UzUmdedir. 
Bundan sonra 5,277,480 kilo taze in
cir. 565,800 kilo kestane, 275,926 ki
lo vişne, 567,800 kilo dut ve Heybe
lia.dada yetiştirilen 22 bin adet man. 
dalina gelmektedir. 

Sovyet Rusya ile 

Yunanistan Arasında 
Atina 21 (Hususi) - Yunanistan 

ile SoV):et Rusya arasmda ~kted.ile~ 
ticaret mukavelesinin ta.sdık edıldı
ği bugünkü Resmi gazete ile ilan edıl 
miştir. 

r-------, 
BORSA 

21 MAYIS CUMA 

PARALAR 

Sterlin 620,- 627 ,-
Dolar 123,50 126,-
Fransız Fr. 110,- 113.
Liret 120,- 125.-
Belçika frangı 80,- 84,-
Drahmi 18,- 22,-
tsviçre Fr. 575,- 575,-
Leva 21,- 23,-
Florin 63,- 66,-
Çekoslovak Kro 70,- 75,-
Şiling 21,- 23,-
Mark 25,- 28,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 24,-
Ley 12.- 14,-
Dinar 48,- 52,-
lsveç kuronu 30.- 32,-
Altın 1055,- 1056,-

Banknot 254,- 255,-

Ç EKLER 

Londra 625.- 626,-
Nevyork 0,7906 0,7893 
Paris 17,7275 17,6975 
Milano 15,0240 15,-
Brüksel 4,6892 4,6810 
Atina 87,44 87,30 
Cenevre 3,4575 3.4516 
Sof ya 64,- 63,8975 
Amsterdam 1,4380 1,43!>8 
Prağ 22,6592 22.6230 
Viyana 4.2096 4,2025 
Madrid 13,78 13,7380 
Berlin 1,9675 l,9644 
Vorşova 4,1696 4,1630 
Budapeşte 3.9840 3,9775 
Bükreş 107,68 107,5075 
Belgrad 34,40 34,345 
Yokohama. 2,7486 2,7443 
Moskova 24,695 24,735 
Stokholm 3,1032 3,0982 , _______ _; 

Aranıyor 
Dün, şehrimize yirmi altı vagon 

buğday, üç vagon çavdar gelm.i§tir. 
Gelen buğdayların on yedi vagonu 
Ziraat Bankasına ait olduğundan 

siloya çekilmiştir. Piyasaya çıkanlan 

dokuz vagon biraz gevşek satılmı§, 
4. 5 çavdarlı beyaz cinsler 6,12,5 ku

ruştan muamele görmüştür. Çav
darlar 4,12,5, biralık arpalar 4,7,5, 
yemlik arpa.la.r dört kuruştan veril
miştir. Sarı mısır üzerinde dört ku
mu otuz paradan muamele olmuştur. 
Piyasada ketentohumunun kilosunu 
on kuruştan arayanlar vardır. Ke. 
tentohumu Uz.erinde istekli satışlar ol 

muştur 

................... -........-ı 

ZAHİRE 
BORSASI ,......._..._ .............. 

21-5-937 
F1A'.l'LR 

Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 6 5 
Buğday sert 6 10 
Arpa çavdarlı 4 20 
Çavdar 4 14 
Mısır san 4 39 
tç fındık 46 -
Pamuk Maydos 47 -
Yapak Anadol 52 -
Yapak Trikya 67 -
Peynir beyaz 24 15 
Peynir kRl}ar 40 -

Bugday 
Çavdar 
Bulgur 
Mısır 

Yulaf 
Un 
Tiftik 
Yapak 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 

Ramzol 
Un 
Tiftik 
Yapak 

Gt.U.~ 

uID.f:N 

Kr.P~ 

6 12,5 

4 15 

57 -

27 20 
52 20 

760 Ton 
90 Ton 
15 Ton 

113 Ton 
54 Ton 

109 Ton 
15 Ton 
4 Ton 

30 Ton 
8 Ton 

618 Ton 
15 Ton 
18 Ton 
18 Ton 
3,5Ton 

11 Ton 
lç fındık 
Kuşyemi 

Af yon 3,3/ 4 Ton 

DIŞ FİYATLAR 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T.: Londrtı. 
Fındık G.: Hamubrg 
Fındık K.: Hamburg 

6,63 K. 
6,13 K. 
6,21 K. 
4,90 K. 
3,71 K. 
8.07 K. 

94,01 K. 
94,01 K. 

Askerlik işleri 

Emekli ve Yedek 

Subaylara 
UskUdar Askerlik Şubesinden 
Her sene mutat olan emekli ve ye

dek silbay ve memurların, yoklama
larına başlanacaktır. Şubem.izde ka
yıtlı bulunup Istanbulda olanların bis 
zat ıve taşrada bulunanların mektup
la 1 Haziran 1937 den 30 Haziran 
937 nihayetine kadar yoklamalarını 

yaptırmak üzere şubeye müracaat ey 
lemeleri, gelmiyenler hakkında 1076 

sayılı kanunun 10 maddesi ahkamL 

tatbik edilecektir. 
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Emlak ve Eytam Bankası idare 
1. 6. 937 günü saat on birde fevkalade olarak toplanacağı 7. S. 937 tarihinde ilan edilmit olan 

umumi heyette görütülecek itler: 

Eski Madde 

Madde 39 -

Madde 49 -

Madde 50 -

Madde 51 -
Madde 52 -
Madde :53 -
Madde 54 -
Madde 55 -
Madde 56 -
Madde 57 -
Madde 58-
Madde 59 -
Madde 60 -
Madde 61 -

Madde 62 -

Madde 63 -

Madde 63 -
Madde 64 -

Madde 65 -

Madde 66 -

Bankamız esas nizamnamesinde lüzumlu görülen tadilat; 

l'idll edilecek maddeler 

Yeni Madde 

Madde 39 - Maliyeden müdevver emlakten banka tarafından satılan· 
lann takdiri kıymet muamelesi aranmaksızın satış bedelleri, bi· 
rinci taksiti berveçhi peşin istifa edilmek şartile, 15 senevi tak· 
aite rapt ve bila faiz istifa olunabilir. 

Altıncı Fasıl 
Bankanın idaresi 

Madde 49 - Bankanın idare uzuvları (Hissedarlar umum! heyeti), (1-
dare meclisi), (ldare komitesi) ve (Umum müdür) den ibarettir. 

J\. - lDARE MECL!Sl 

Madde 50 - ldare meclisi ikisi Adliye, ikisi Maliye Vekaletleri tarafın· 
dan tayin ve mütebaki ikisi de hissedarlar heyeti umumiyesin· 
ce B tertibi hisse senedatına malik olanlar tarafından intihap 
olunan altı azadan terekküp eder. 

Madde 51 - Bankanın Umum müdürü idare meclisinin taoıı azasından· 
dır. Umum müdürün bulunmadığı zamanlarda muavini ayni 
salahiyetle idare meclisi içtimaına iştirak eder. 

Madde 52 - Eski 51 inci madde aynen 
Madde 53 - Eski 52 inci madde aynen 
Madde 54 - Eski 53 üncU madde aynen 
Madde 55 - Eski 54 üncü madde aynen 

Madde 56 - Eski 55 inci madde aynen 
Madde 57 - Eski 56 ıncı madde aynen 
Madde 58 - Eski 57 inci madde aynen 
Madde 59 - Eski 58 inci madde aynen 
Madde 60 - Eski 59 uncu madde aynen 
Madde 61 - Eski 60 ıncı madde aynen 
Madde 62 - Eski 61 inci madde aynen 

IDARE MECLtSlN!l'! VAZi~·~ VE SAL~-!-Iri"n.ı·LERl 

Madde 63 - ldare meclisi, BR~!rn.ıuu emrti idaresinde umumi heyetten 
sonra en visı salahiyeti haizdir. Umumi heyetten karar istihsa· 
lini istilzam etmiyen ve idare komitesile Umum müdürün sala· 
hiyetleri haricinde kalan hususların kaffesi hakkırıda i~are mec
lisi bilmüzakere karar ittıhaz eder. 
Alelhusus: 
1 - lkrazatm muhtelif aksamında istimal olunacak ~t!rmd.ye

lerin miktarını tayin eyler, 
2 - Iskonto fiyatını, avans, ikrazat ve mevduata verilecek 

olan faizin azami ve asgari miktarını kararlaştırır, 
3 - Bankanın bilümum talimatı dahiliyesini tanzim ve mua· 

melatmm kavait ve şeraitini tayin ile bunların hüsnü 
tatbikini temin eder, 

4 - Muamelatı mezkfıre meyanında evvelce mezuniyet istih-

saline mütevakkıf olanlar ile badelakt meclisin tasdikine 
tabi bulunanları ve banka memurlarının sureti kabul ve 
terakkisi ile vezaif ve salii.biyetini bir talimatname ile ta
yin eyler, 

5 - Müdürü umuminin inhası üzerine müdürü umumi mua
vinini ve idarei merkeziye ve şuabat müdürlerini ve ban
ka namına imza vaz'ma mezun memurini nasp ve azil ve 
miktan maaşlarını tayin eder. 

6 - Şube ve acentelikler küşadı hakkında karar ita ve veza. 
ü ve salahiyetlerini tayin eder, 

7 - Şube ve acenteliklere ifraz olunacak sermayelerin mik
tarını takdir ile bu sermayelerin muhtelif muamelatta 
sureti istimalini tayin eder, 

8 - Kefalete tabi memurların kefalet miktarlarını tayin eder, 
9 - Banka namına iştira veya isticar olunacak emvali gayri 

menkule hakkında karar verir, 
10 - lhtiyat akçesinin sureti tenmiyesini tayin eyler, 
11 - Uç aylık hesap huliuıalannı ve her hesap senesi sonunda 

senelik bilanço ve kar ve zarar hesaplarını Maliye ve 
lktısat Vekaletlerince müştereken tesbit edilecek formüle 
muvafık olarak tanzim, temettü hisselerini tesbit ve bir 
senelik muamelata mütedair hazırlayacağı rapor ile bir
likte umumi heyete takdim ve teklif eder. 

12 - Hadleri ne olursa olsun açık yani karşılıksız kredi he· 
sabı carileri banka umum müdürlüğünün teklüi ve idare 
meclisinin kararile açılır. Kefalet veya teminat mukabili 
açılacak borçlu cari hesaplar için salahiyetler idare mec
lisince tesbit edilir. 

13 - Bankanın alakadar olduğu deavi ve ihtiliifattan dolayı 
müddei, müddeaaleyh sıfatile bilfımum mehakim ve de· 
vairi resmiye huzurunda bankayı temsil, her türlü ilamat 
ve mukarrerat istihsal ve bunların icrasını . takip ey· 
ler. Sulh olur ve hakem tayin eyler. Işbu madde ile be
yan olunan hususat iş'ari olup tahdidi değildir. 

Madde 64 - İdare Meclisi, idare komitesinin faaliyetini murakabe et
mekle mükelleftir. 

ldare meclisi azala.mıın her biri idare komitesınaen, bu ırn
mitenln faaliyeti hakkında her türlü malumatı istemiye, müna-

• sip göreceği her nevi kontrolü yapmıya salahiyetlidir. 

Madde 65 - Eski 63 üncü madde aynen 

Madde 66 - Idare Meclisi 63 Uncu madde mucibince haiz olduğu sala
hiyetin tayin edeceği aksamını icra için tasrih eyliyeceği şe· 
rait dairesinde mUdürü umumiye. muavinine ve azasından bi· 
rine veya herhangi bir zate vekfilet verebiliı i. 

Madde 67 - Eski 65 inci madde aynen 

Madde 68 - Eski 66 ıncı madde aynen 
Madde 69 - ldare Meclisi ve idare komitesi reisı ve azalan hukuk usu

m mahkemeleri kanununun 245 inci maddesinin 3 numaralı 
bendinde yazılı derecelerde karabeti bulunan kimselere taal
JU.k eden kredi, teminat ve kefalet taleplerinin müzakeresine 
iştirak edemeiler ve bu işler hakkında rey veremezler 

B - IDARE KOMlTESl 

Madde 70 - ldare komitesi, Jda.re mecliei tarafından bu meclise dahil 
ualar arasmdan seçilen iki zat ile umum müdilrden milrekkep 
üç kişilik bir heyettir. Bu komite 2999 numaralı bankalar ka· 
nununda yazılı vazüelerin ifasile mUkelleftir. idare komitesi 
kararları, aralarında açık bırakılmamak ve satır aralarında 
çıkıntı olmamak şart.ile Ticaret kanununun 69 uncu maddesi 
mucibince tasdik edilmiş bir deftere kaydedilir ve her kararın 
altı komite reis ve azaları tarafından imzalanır. 

ldare komitesinin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğ· 
ruya, ekseriyetle verdiği kararlar idare meclisinin ta.svibinrlPn 

" 

Yeni Madde 

Madde 67 -

Madde 68 -
Madde 69 -
Madde 70-
Madde 71-

Madde 72 -

Macide 73 -

Mıı.ddf' 74 -

Madde 75 -

Madıie 76 -

Madde 77 -

Madde 7?S -
:Madde 79 -

Madde 80 -
Madde 81 -

Mndcle 82 -

Madde 83 -
Madde 84 -
Madde 85 -
Madde 86 -

Madde 87 -

Madde 88 -

Madde 89 -

Madde 90 ~ 

Madde 91-
M:adde 92 -
Madde 93 -
Madde 94 -
Madde 95-

Madde 96 -
Madde 97 -
Madde 98-
Madde 99 -

22. 5. 937 == 
Meclisinden : 

Ec;kJ Madde 

sonra infaz olunur. Herhangi bir içtimaa iştirak edemtyecel 
surette mazereti zuhfı.r eden idare komitesi azası yerine va.ıf!' 
görmek üzere idare meclisi tarafından iki yedek aza seçilir. 

ldare komitesinin salahiyet ve vazifeleri Bankalar kanunu
nun hükümleri dahilinde idare meclisince hazırlanacak bir tr 

limatname ile tayin ve tesbit olunur. 

C - UMUM MUDUR 

Madde 71 - Umum müdür, Mal1ye Vekaıetınin inhası üzerine tcra "/&
killeri heyetinin kararı ve Reisicumhurun tasdikile tayin ~ 
lunur. 

UMUM MUDURUN VAZtFE VE SALAHiYETLER! 

Madde 72 - Eski 68 inci madde aynen 
Madde 73 - Eski 69 uncu madde aynen 
Madde 74 - Eski 70 inci madde aynen 
Madde 75 - Eski 71 inci madde aynen 

Sekizinci Fasıl 

MURAKIPLAR 

Mcıddt: l6 - 844 ve 2999 numaralı kanunlarla ucaret kaııunu ve ışou ntf· 
zamname hükümlerine tevfikan murakabe vazüesile mUkelle 
olmak üzere hissedaran heyeti umumiyesi her sene erbabı ihti
sastan iki murakıp intihap eder. Ancak ilk senenin muraktP' 
lan Maliye Vekaleti tarafından tayin olunur. • 

Madde 77 - Murakıpların müddeti bir senedir. Müddeti hitam bulanla
rın tekrar intihapları caizdir. 

MURAKIPLARIN V AZlFE VE SALAH!YETLERI 

Madde 78 - Murakıplar bankanın bütün muamel8.t ve hesabatını ınua
me!atı cariyeye sekte vermemek şartile tetkik ve murakabe 
hakkını haizdirler; bu cihetle bankanın bütün defterlerini "' 
muhaberatını ve zabıtnamelerini ve biletimle muharreratı ..,., 
vezne ve senedat cüzdanları mevcudunu mahallerinde mura• 
kabe ederler. Murakıplar idare meclisi müzakeratında rey 1/1 

müzakereye iştirak etmemek şartile hazır bulunabilirler v• 
münasip gördükleri teklifatı idare meclısi ve umumi heyetiıı 
adi ve fevkalade içtimruan ruznamelerine ithal ettirebilirlet• 
Murakıplar yolsuz gördükleri bilcümle muamelatı ve rapor v• 
tekliflerinin suretini 115 inci maddede yazılı komisere ihbal' 
ve tevdie mecburdurlar. 

Bundan başka murakıplar banka idare meclisi, idare korrıi• 
t esi reis ve azalarile mildUr ve memurlarının 2999 numaralJ 
Bankalar kanunu hükümlerine ve işbu nizamnameye aykı:tl 

hareketlerini gördükleri takdirde bunları vesikalara dayanarıt1' 
hP.yeti umumiyeye hitaben tanzim edecekleri raporda zikreı

miye mecburdurlar. Murakıplar bu raporlarının birer sureti.ol 
Malıye ve lktısat Vekılletlerine gönderirler. 

Murakıplar, Bankalar kanunu mucibince hazırlanacak UO 
aylık hesap hulasalarını tetkik ettikten sonra tasdik etmek "' 
bankanın senelik bilanço ve kar ve zarar hakkındaki milt.
;le~lar.mı bir raporla mumt tı:ey te bTidirmeıt1 mecburiyetindl" 
'lirbr . 

.l\fad<le 79 - Eski '75 inci maddedeki (Ticaret Vekaleti) tabiri (Ikt~ 
Vekaleti şeklinde tadil edilmek üzere aynen 

Madde 80 - Eski 76 ıncı madde aynen 

Madde 81 - Eski 77 inci madde aynen 

Dokuzuncu Fasıl 

Hissedaran Heyeti Umumiyeıi 

Heyeti Umumiyenin Şeraiti \'e lUukarceratı 

Madde 82 - Eski 78 inci madde aynen 

Madde 83 - Eski 79 uncu madde aynen 

Madde 84 - Eski 80 inci madde aynen 
t1adde 85 - Umumi heyetın alelade veya !evkaliide olarak içtim&aıl 

dair olan davetnameler idare meclisince içtima gününden eO 
az bir ay evvel resmi gazete ile diğer iki gazetede ilan olunu!· 

Madde 86 - 113 üncü madde ahkamı mahfuz kalmak üzere alelade ve"f• 
fevkalade olarak içtimaa davet olunan heyeti umumiyenin i.r 
bu nizamname mucibince müteşekkil addedilmesi için gere!< 
bilvekale ve gerek bilasale sermayenin laakal ruhuna müsavi 
hisse senedatına malik olan hissedaranrn hazır bulunması icllP 
eder. Haddi mezkür istihsal edilemiyecek olursa heyeti uınu
miye iki haftadan dört haftaya kadar fasıla ile ikinci defa al<• 
di içtimaa davet olunur. Bu davet dahi resmi gazete ile diğef 
iki ga:letede ilan olunur. Bu içtimaa iştirak eden hissedariaJ111 
miktarı ne olursa olsun umumi heyet nizamen toplanmış _.
yıhr. 

Madde 87 - Eski 83 UncU madde aynen 

Madde 88 - Eski 84 üncü madde aynen 

Madde 89 - Eski 85 inci madde aynen 
Madde 90 - Eski 86 mcı madde aynen 

Madde 91 - Eski 87 inci madde aynen 

Madde 92 - Eski 88 inci madde aynen 

Madde 93 - Heyeti umumiye ruznamesi idare meclisi tarafından bl~t~ 
zim içtima giinünden 18.akal bir ay evvel 85 inci maddcô aO 
eşkal dairesinde ilan edilir. En az 10,000 hisseye malik .ol yi 
hissedal'larm içtima gününden bir ay evvel esbabı mucıbe eO 
havi tahriri talepleri üzerine idare meclisi müzakeresi isten 
mevaddı ruznameye koymıya mecburdur. rO 

Ancak işbu teklüatm mUzakeresi için mezkur hissedara~ 
heyeti umumiyetle 87 inci maddeye tevfikan hazır bulunma! U 
veya vekil izam eylemeleri lazımdır. Işbu madde ile 84 unc.,.. 
maddenin ikinci fıkrasında zikrolunan ahval haricinde hiSS 
daran tarafından vaki olacak teklifat ruznameye alınmaz;. 

Madde 94 - 90 ıncı maddenin 5 numaralı bendindeki (89) rakamı c93> 
olarak tadil şartile aynen 

Madde 95 - Eski 91 inci madde aynen 
Madde 96 - Eski 92 inci madde aynen / 
Madde 97 - Eski 93 Uncu madde aynen 
Madde 98 - Eski 94 Uncu madde aynen 

Madde 99 - Eski 95 inci maddedeki (94) rakamı (98) ,eklinde ıacJll 
'}artile aynen 

Madde 100 - Eski 96 ıncı madde aynen 

Madde. 101 - Eski 97 inci madde aynen 
Madde 102 - Eski 98 inci madde aynen at 
Madde 103 - Eski 99 uncu maddedeki (Ticaret Vekfi.l~til tab!ri <tı<t19 

Vekaleti) şeklinde tadili sartile avnen 
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Emlak ve 
l~kı lladde 

liadde lOO _ 

l.tadde 101 -

l{adde 102 - . 

>.!adde 103 -

ltfadde 104 -

ıt 
~de ııo _ 

de 111 _ 

)ır 

~de 113 -
de 114 -

======================TAN 11 

Evtam Bankası idare Mec~isinden: 
Yeni Madde 

Onuncu F aııl 

Şirketin ~enei maliyesi, bilançosu, 

temettü ve ihtiyat akçesi 

Senei maliye ve bilanço 

Madde 104 - Son fıkradan evvelki kısmı eski 100 üncü maddedeki gibi 
aynen. Son fıkra yerine: 

Bilanço ile kar ve zarar hesaplan, meclisi idare ve murakıp 
raporları ile birlikte heyeti umumiyenin toplanma tarihin
den itibaren bir ay içinde Maliye ve Iktısat Vekaletlerine ve

rilir ve bilançolar ayni müddet zarfında biri resmi gazete 
olmak Uzere en az iki gazete ile neşir ve ilan olunur. 

Vç aylrk hesap hülasaları 

Madde 105 - Her üç ayda bir bankanın vaziyetini gösteren Maliye ve 
lktısat Vekaletlerince müştereken tesbit edilecek formüle mu
vafık bir hesap hulasası tanzim edilir. Bu he.- p hulasaları mu
rakıplar tarafından tasdikli olarak taallUk ettiği devrenin hi
tamından itibaren nihayet üç ay içinde Maliye ve lktısat Ve
kaletlerine verilir. 

Safi kar 

Madde 106 - Ba.nka.run bir senelik muamelatmdan elde edilecek 
karlardan bilcümle imha akçelerile tahvilat, ikramiye ve faiz
leri ve her türlü masarif ve taahhildatm tesviyesinden sonra 
kalacak bakiye safi karı teşkil eder. 

ihtiyat akçesi 

Madde 107 - Sa.fi k'ir, aşağıda yazılı şekil ve nisbetlerde ve sıra ile kıs
men ihtiyat akçesine tefrik ve kısmen tevzi edilecektir. 

A - 1 - % 5 kanuni ihtiyat akçesine 
2 - % 5 ilerde vukuu muhtemel zarar karşılığı 
3 - % 10 fevkalade ihtiyat akçesi 

B - Yukarda. A fıkrasında yazılı ihtiyat akçelerinin tefrikinden 
sonra safi kardan bakiye kalacak miktardan; tediye edilmiş 
sermayenin % 6 swa tekabUI edecek bir miktar birinci temettü 
hissesi namı altında tevzi olunur. Herhangi bir senenin temet
tilli işbu ylizde altıyı temin etmezse noksanı fevkalade ihtiyat 
parasından tefrik ve tevzi olunur. Fakat bu suretle fevkalade 
ihtiyat parasından ayrılan mebaliğ, gelecek senelerin temet-

tUlerinden ayrılması icabeden borç mahiyetindedir. 
C - Yukarda A ve B fıkralarında yazılı ihtyat paralarile birinci te

mettü hissesinin tefrikinden sonra safi kardan kalacak bakiye 
aşağıda yazılı nisbetler dairesinde tevzi olunur, 

lşbu ba1;.;yenin: 
% 15 i eytam mevduatına 
% 5 i idare meclisi azasına 
% 5 i Banka memurlarına 

Bu tevziat yapıldıktan sonra kalan bakiye ikinci hissei te
mettü olarak hissedarlara tevzi olunur. Ancak heyeti umumi-

yece işbu ikinci hissei temettüden münasip bir miktarı yukar
da A 3 de yazılı fevkalade ihtiyat akçesine ilave olunur. !dare 
meclisi azası hlssei temettüe müsavaten iştirak ederler. Aza 
arasında tebeddül vukuunda halef ve selef veya varisleri mec
lise iştirak mtiddeti itibarile hissel temettüe iştirak ederler. 

Yukardaki fıkralar mucfüince idare meclisi azalarile banka 
memurlarına verilecek senelik temettü hisse}cri almakta ol

dukları birer aylık aslf maa.ş veya ücretleri tecavüz edemez. 
Bunlardan artacak kısım fevkalade ihtiyat akçesine ilave olu

nur. 

Madde 108 - 107 inci maddenin A fıkrasının birinci ve ikinci bendinde 
yazılı ihtiyat akçeleri şirketin muhtemel zararlarına karşı
lıktır. Fevkalade ihtiyat akçesinin kullanılacağı yerleri heyeti 
umumiye serbestçe tayin eder. Bir hesap senesinin hasılatı his
sedarlara. kar tevziine kafi gelmediği takdirde fevkalade ihti
yat akçesinin bu hususa tahsisi caizdir. 107 inci maddede ya
zılı ihtiyatların ye~ftnu ödenmiş sermayenin tamamına baliğ 
oJuncrya kadar tefrike devam olunur. Şu kadar ki zarar tahak
kuk ettiği zaman bu ihtiyatlardan yapılacak mahsup nisbetin
de ~eniden ihtiyat tefrikine başlanır. 

. On Birinci F aııl 
Şirketin feshi, nizamnamei esasinin tadili 

Şirketin feshi, tasfiye muamelesi 
Madde 109 - Eski 105 inci madde aynen 
Madde 110 - Eski 106 mcı madde aynen 
Madde 111 - Fevkalade olarak içtima eden hissedarls he\,eti umumi

yesi işbu esas nizamname üzerinde tadilata karıı:-r verebilir. 
Tadilatın hükOmet tarafından tasdiki lazımdır 

Madde 112 - Eski 108 inci madde aynen 

Madde 113 - Eski 109 uncu maddedeki (82) rakamı (86) haline tadil 
şartile aynen 

On ikinci F aan 
Komiıer, komiserin tayini 

Madde 114 - Eski 110 uncu madde aynen 
Madde 115 - Eski 111 inci mad~~deki (Ticaret Vekaleti )tabiri (Iktısat 

Veka.Ieti) şeklinde tadilı şartile aynen 

On Üçüncü Fasıl 

Müteferrik hükümler, meclisi id~re azaıı 
Madde 116 - Eski 112 inci madde aynen 

Meclisi idare azalan ve mürakıpler 

Madde 117 - Eski 113 üncü madde aynen 
Madde 118 - Eski 114 üncü madde aynen 

Bankanın memur ve müstahdemleri 

Madde 119 - Umum müdür dahil olmak lizere bankanın blltlmum mU
dür, memur ve milstah~emleri bankaya veya. banka ile mua
mele yapan şahıslara aıt srrları her ne suretle olursa olsun 
ifşa edemezler. Sır ifşa ettiği anlaşılanların vazifelerine niha
yet verilir. 

Ma.dde 120 - Umum müdUr ve bila i8tiına bankanm. bütün memur ve 
müstahdemleri idare meclisinin müsaadesi olmadan herhangi 
bir müessesede vazife deruhde edemezler. Bunlar kollektif 
bir şirktle alakadar olamayacakları gibi komandit şirketlerde 
de komanditer sıfatile bulunamazlar. 

Madde 121 - Bankanın idare meclisi ve idare komitesi rel! ve azall!k-&ın 
ve murakıplarının ve banka adına imza koymıya salahiyetli 
müdür ve memurlarının doğrudan doğruya veya muvazaa yo
lu ile bankadan her ne sekilde olursa olsun kredi almaları, 

Bayanlar! Dişlerinizin sür'atle 
beyezlanmalarını isterseniz! •• 

KOLYNOS 
Diş macunile fırçalnmağa başlayı

nız. Ne çabuk bir beyazlık ve göz ka
maştmcı bir parlaklık alınış olduk
larını göreceksiniz. Siz de bu hılle im
reneceksiniz. 
Başka bir diş patmın veremiyeceği 

bu güzelliği KOLYNOS size hemen 
- temin eder. Çok az bir zamanda diş-

lerinizin birkaç derece beyazlandığmı görmek arzu ederseniz bugünden iti
baren dünyada milyonlarca Bayan ve Bayların severek kullandıgı KOLY
NOS diş macununu istimal ediniz. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SA TINALMA KOMlS YONU iLANLARI 

Tahmin edilen bedeli 501 lira olan 11 kalem sebze 26 • 5 - 937 çarşamba 
gUnU saat 16 da Sahpazarında Askeri Fabrikalar yollamasındaki satınal
ma komisyonunda açık eksiltmeye konacaktır. Şartnamesl her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatı olan 37 lira 57,5 ku
ruşu Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak mezkür gün ve saatte komisyon_ 
da bulunmaları. (2636) 

• • • 
Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan 16000 kilo ekmek 26 - 5 - 937 çar

şamba gilnil Salıpazarında Askeri Fabrikalar satınalma komisyonunda 
saat 14 de açık eksiltmeye konacaktır. §artnamesi her gün komisyonda 
gifrUlebilir. Isteklilerin muvakkat teminatı olan 120 lirayı Beyoğlu Mat 
müdürlüğüne yatırarak mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmalan. 

(2638) 
• • • 

Tah:ı:rıin edilen bedeli 1400 lira olan 4000 kilo sığıreti Askeri Fabrika
lar satmalma komisyonunca 26 Mayıs 937 çarşamba gilnil. saat 15 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnamesi her gtin komisyonda görülebi
lir. Isteklilerin muvakkat teminatı olan 105 lirayı Beyoğlu Malmüdürli.i
ğüne yatırarak makbuzunu ve 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 cü maddelerin. 
de yazılı vesaikle o gün Ye saatte komisyonda bulunmaları. (2637) 

lstanbul Jandarma Sat na'ma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi 

1958 Metre Silindirli kanaviçe 
178 ,, Kırmızı çuha 

49 ,, Mavi çuha 
70000 Adet Büyük mat düğme 

125000 ,, Orta mat düğme 
50000 ,, Küçük mat düğme 

620000 ,, Dört delikli çinko düğme 
50000 Çift Küçük kopça 
42000 ., Büyük kopça 
25000 Adet Pantalon tokası 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

450 34 
427 20 
127 40 
525 00 
812 50 
175 00 
620 00 

42 50 
71 40 
40 00 

Ok teminat 
Lira Ku. 

24.6 88 

1 - Jandarma Dikimevi için alrnmasrna lüzum görUlen cinsi. miktarı, 
tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı "10., kalem dikim malzemesı 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 24 Mayıs 937 pazartesi saat "11,. de Gedikpaşadaki Jan
darma satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname her gtln komisyonda görülebilir. 
4 - Isteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı vcsikalan 

ve ilk teminat makbuzlariyle komisyona müracaatları. (2621) 

İstanbul Liman işletme idaresinden: 
1 - İdaremizin Galata Gümrük binası yanındaki Mumhane antreposu 

ve ittisaJindeki büro binası yıktınlacak ve ankazı da satılacaktır. 
2 - Teminatı (2000) lira olan bu işin pazarlığı 31-5-1937 pazartesi gU

nf.i saat 10 da şefler encümeninde icra edilecektir. 
3 - Her türli.i izahat ve şartname için Fen servisi şefliğine müracaat 

olunması. (2837) 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Kasımpa§ada çatma mescit mahallesinin cezri atik sokağında eski/2 

fla 9, 9 ve yeni 3 iliı 5 ve 7 ila 13 No. ile mürakkam sağ tarafı tarik ve 
sol tarafı Ali Mahir hane ve bahçesi, arkası Hürmüz ve Adil ve sairenin 
haneleri, cebhesi tarikiam ile mahdut maa dekfı.kin, han ve hamamın ta
mamile, derununa cari valde sultan vakfından nasıf ve hasanpaşa vak
fından 1 ki, cem'an bir buçuk masura mai lezizin 11/12 hissesinin tekrar 
32 hisseden üçer hisselerinin ipotek fazlası (1360) lira borca mukabil bi
rinci derecede ipoteklidir.) 

Ve Kasımpaşada Bcdrettin mahallesinde eski Kabristan, yeni Meşruti
yet sokağında eski 28, yeni 80 ~ayılı ve Darüşşefaka ve Evkafa millhak 
lsınaU ağa vakıflarından bir tarafı zelik apartmanı ve bir tarafı Sebutun 
hanesi ve kömllrcU dUkkanı ve bir tarafı orta sokak ve tarafı rabii Kab. 
ristan sokağile mahdut Darüşşefaka vakfından 540,2 ve Ismail ağa vakw 
fmdan 157,30 arşınlı maa bahçe bir bap hanenin 3/32 hissesi, 

Avukat Orhan Mitatrn Galata Maliye şubesine olan vergi borcundan 
dolayı yukarıda hisse ve evsafı yazılı emlakin tahsili emval kanununun 
hükümlerine istinaden aleni müzayede suretiyle satılacaktır. 

İsteklilerin ihalel kat'iyesi olan 28-5-1937 gününe rasthyan cuma gü -
nU saat 14 den sonra Beyoğlu Kaymakamlığında toplanan idare heyeti· 
ne yüzde 7,5 pey akçaleriyle birlikte müracaatları ilan olunur. (2891) 

#m------, 
YAŞINIZ 
Hiç bir şey 

ifade etmez 
Bir çok genç kızlar, ihtiyar 
göründükleri halde . • . bir 
çok anneler de genç gibi 

görünüyorlar .•. 
Bu meselede yaş mevzuu

bahis değil -
dir. Asıl rol 
oynıyan bel
ki cildinizde
ki "Biocel,, 
hayat hUcey. 
releri) 

Cildinizdeki «Biocel» i 
canlandırınız ve her ne 
yaşta olursanız genç 
bir ten temin ediniz. 

Cildinizdeki "Biocel,, nisbctı 
derecesinde yüzUnilzde genç -
lik \·ardır. Cildin tazeliğini ve 
gençliğini muhafaza ve idame 
için tabiatin cildde yarattığı 

bu kıymetli cevherin kuruma -
sına meydan vermeyiniz. Onu, 
genç hayvanlarda gizlenmiş 

cild hüceyratı merkezinden is . 
tihsal edilmiş saf ve taze Bio • 
cel ile besleyip canlandırınız. 
Bu şayanı hayret cevherin cil -
diniz için büyük bir tesiri var. 
dır. Biocel'in tabii ihtiyatını ih
ya edecek ve hali takayyüzde 
bulunduracaktır. O zaman, cil
diniz, kendi kendine yaşın iler -
leme alametleri olan buruşuk, 

çizgi, siyah benlerden kurtula
cak ve hakiki ve devamlı bir 
gençlik manzarası alacaktır. 

Cild için yalnız bir tek "Bio -
cel., li unsur vardır. O da (pem
be renkli) Tokalan kremidir. 
Hemen bu akşam yatmazdı:ı.n 
evvel tatbik ediniz. Sabah ta 
beyaz rengindeki Tokalon kre • 
mini kullanınız. Cazib ve şaya -
ni hayret neticeler elde edecek
siniz. 72 yaşlarındaki kadınlar
da buruşukluklar kalmıyacak 
ve 50 yaşlarındaki kadınlar an
cak 30 yaşlarında görünecekler 
dir. Genç kızlar da hiçbir vakit 
~öremediklcri cazip bir güzel -
tikte bir tene malik olacaklardır 

r --··---
Binlerce Toka) on 

müv ~.erisin den müea • 
sesemize mektub ya
zanların mü,ahedele
ri kendiliğinden ge • 
len en kıymetli delil
lerdir: 

(Yağsız cildim da
ima çatlar ve kırışır
dı. Tokalon buna ma
ni oldu.) 
K. S ... M. E. Manisa 

(Düz ve pürüzsüz 
bir yüze ancak Toka
lan kremile malik ol
dum. Bütün arkadaş
ların yüzümdeki de -
ğişikliğe hayret et -
tiler.) 

M. F. sokak Na. M. Bursa 
Mektub)arın asılla

rı dosyalarımızda sak 
lrdır. 

bankaya lehlerine kefalet veya teminat verdirmeleri ve yahut 
menfaat rabıta.sile bağlı oldukları eşhas ve müesseseler lehi
ne kredi. kefalet veya teminat verilmesini temin ettirmeleri 
ve bankanın da bu nevi muameleleri yapması memnudur. 

Maade 116-
Madde 117 -
Madde 118 -

Madde 119 -
Madde 120-

Madde 12i -

Banka kendi memurlarına gerek doğrudan doğruya \'e ge
rek muvazaa yolu ile ödünç para ve lehlerine teminat vere • 
mez ve kefil olamaz. 

Madde 122 - Eski 116 mcı madde aynen 
Madde 123 - Eski 117 inci madde aynen 
Madde 124 - Eski 118 inci maddenin son fıkrasındaki (Uç ay), (Biı: 

ay) şeklinde tadil şartile aynen 
Madde 125 - Eski 119 uncu madde aynen 
Madde 126 - Eski 120 inci maddedeki (Ticaret Vekaleti) yerine (Iktısat 

Vekaleti) tabiri konulmak şartile aynen 
\!adde 127 - Istatistik idaresince verilecek nümunesine tevfikan her se

ne muamelatına dair bir istatistik defteri tanzim ve talep vu-
kuunda iktısat vekaletine veril~cektir. (2909) • 
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Paslanmaz ve Hasan 
TıraşBıçağı 100·Defa TıraşEder 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede bilyUk muvaffakıyet kazanan HASAN TIRAŞ Bıçaklan yeni ve kat'iyreD 
paslanmaz nevini piyasadan musırran isteyiniz. Yeni HASAN TIRAŞ Makinelerile birlikte HASAN TIRAŞ Bıçaklan tıraş olduktan sonra kat'iyreD 
eilmeğe ve kurulamağa hacet yoktur Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neşe içinde yüz defa tıraş ede~ 
Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN TIRAŞ Bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 
adedi 5 - 10 adedi 35, Paslanmaz Hasan bıçağı 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan TınuJ Sabunu - Ha.san Tıraş Kremi - Hasan Tı~f 
Pudra.sı - Hasan Tıraş kolonyası da çok zevk ve n~e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. Hasan depolarile satış yerleri ve bütün Anado \& 

tuhafiye ve bakkaliye mağaza.larile eczanelerde ve aktarlarda bulunur. 

1J-ADEMD IKTDDAR 
Ne Kadar 
lstırab 
Çekiyor 

ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI LiN iıı 
HORMOBiN Göz Kamashran Muvaf f akiyeti 

~ 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutuıu) 1255 Hormobin Galata lıtanbul .. Terkibinin yüksek fenni kıymetine 

rağmen, rekabet kabul etmez dere. 
cede ucuz ve sarfiyatının çokluğu 

sebebile daima taze olmasından ileri 

Dr. t H S A N S A M t 

V • d Ş ara OKSORUK $URUBU 
™lJ pac Öksürük ve nefes darlığı boğma· geliyor. ha&i.ce \lıeÇ~ ca ve kızamık öksUrllkleri için "Radyolln,, bütün' memleketin tas

dik ettiği bu meziyetleri sayesinde 
halkı yabancı ve pahalı diş macunla.. 
nndan kurtarmıştır. 

tam. u~ .... Ji oek tesirli U!çtır. Her eczanedt> 
~ • 

1 

•ve ecza depolannda bulunur 

EMiR EM 1 R ' A~ık 
e 9 e T ~aş BLÇ o.ğA. kuUanma.kJa olur 

arttırma ile fevkallde 
aatıt 

Tı hu yud4 cıc:a. 
Yerlı raşBıçağr, çptrcık~nde ıo tan~~· 1~ kuru$tUr. 

~.~~~~ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 

Şişli Çocuk hastanesi baştabipliğ-inden 
Çocuk Hastanesinin Poliklinik günlerile muayene saatlerini gösterir 

cetveldir. 

Şubeler Öğleden evvel Öğleden sonra 

Dahili Hastalıklar 
Pazartesi, Çarşamba 

Cuma, Çarşamba 
Perşembe, Cumartesi 

Çocuk Hastalıkları Pazartesi, Perşembe 
Pazartesi, Perfembe 
Cuma. 

Cildiye ve Efrenciye 
Pazartesi, Salt. Çar -

Salı, Çarşamba. 
şamba, Cumartesi. 

Kulak, Boğaz, Burun 
Salı, ~amba, Cuma 

Salı. Çarşamba, Cuma Cumartesi. 

Göz Hastalıkları 
Pazartesi, Salı, Per -

Salı. Çarşamba, Cuma şembe, Cumartesi. 

Harici Hastalıklar 
Pazartesi, Çarşamba, Pazartesi, Salı, Perşem 

I Perşembe, Cumartesi. be, Cuma. 

Çocuk Cerrahisi ve 
Pazartesi, Perşembe Pazartesi, salı, Pe.rşem 

Ortobedi. be. 

ldrar Yollan Pazartesi, Per,embe Pazartesi, Perşembe, 
Cuma. 

Rontken Her gün. Her gün 

Asabiye Cuma 
1 

Diş 1 Salı , 
Poliklinik saatleri sabah saat 10,30 dan 12 e kadar ve öğleden sonra sa-

at 13,30 dan 15 e kadardır. (2819) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Ne§riyatı ldare Eden: S. SALDI 
Gazetecilik ve Neeriyat Türk Limit.et Şirketi. Basıldığı yer TAN m~tbaası 

• 

vam eden müthi~ 

bir diş ağrısı 

Halbuki bir iki kaşe 

• 
e zın 

bu aayanııma.z ağmyı bıçak gibi 

kesmiye kilidir 

Nevrozin 
Bütün ağn, sızı ,.e sancılan mideyi 1 
bozmadan, kalbi ve böbrekleri yorma.. 

dan dindirir. 

, 

' 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN 
Fevkalade tenzilatlı aylık ve iki aylık abonman kartlarının, sayıll 

yolcularımıza bir kolaylık olmak üzere bundan böyle Köprüde Enspe1'. 
törlük dairesin.de satılacağı ilan olunur. 

1937 Mayısının 23 üncü Pazar gü
nü saat 10 da Beyoğlu lstiklil cad
desinde Hacapulo pasajı yanında 208 
ve 210 numerolan arasında bulunan 
Tütüncü çıkmazında Arif Paşa hanın 
2 N. lı dairesinde mevcut ve muteber 
bir aileye ait gayet zengin eşyalar 

açık artırma ile satılacağı ilim olunur. 
Grize kaplama ve 8 parçadan mürek
kep meşhur Sofiano fabrikası mamu 
litı emsalsiz bir kUbik yatak oda ta
kımı, ayni fabrikanın mamulatı ve 
9 parçadan ibaret gayet zarif bir ye
mek oda takımı, kadüe kaplama ve 
7 parça pomye salon takımı, mar -
kizleri, portatif sandalyeleri, balan
suvarlan, masa ve etajerleri havi ha
kiki mügarabi salon takımı, Şam işi 
bronz kandil ve lambalar, gümüş ke. 
narlı kristal bakara' vazo ve bollar, 
105 parçadan mürekkep güzel bir ta
bak ve çay takımları, kristal kadeh 
takımı, meşhur Apollon markalı 

möble gramofon ve 40 pllk, Ayva -
zovski, Kapioci ve diğer yağlı boya 11•••-••••---
tablolar, eski bir Şam tavlası ve rah- Sıhhat noktal nazarından • 
le, Şam ~ii bronz biblo ve vazolar, gü 
müş kaplama tepsi, kristal bir şam
panya bollesi, çok güzel Salamandra 
ve sair sobalar, masif bir bronz hey
kel, Karnifiks elektrik fırını, poker 
masası, cedid istorlar ve Şam işi ve 
sair perdeler kadife yastıklar, duvar 

ÇOK GÜZEL 
bir tanda yapllmılj şık çocuk a.. 
rabaları, her yerden ucuz fiyat

larla yalnız 

Baker Mağazalarında 
saati, hayli bebek ve biblolar, elek. satılmaktadır. 

trik avizeler, portmanto, mutfak ta- ~ .... •••••••••••
knnİan ve sair lüzumlu eşyalar. •• ,~ ,~ 

Apartrman dahi kiralıktır. Afgan, 
Ferahan ve sair mükemmel halılar 

Pey sürenlerden yüzde 25 teminat ıı
lınır. Satış peşindir. (32826) 

6 Diş tabibi ~ - BU GUN NE KADAR GU2EL:..) • 

1 Pari~!~~~~nu~~~A!ezun ı - TABİ. CtPOKER_PlAY.,TRAS eıçAG1 
Cağaloğlundan lstanbul beledi· • ., 

• yesi karşısına nakledilmistlr. • lLE TRAŞ OLDUM~.. - _/ 

-~-~-~-1~-j-iA_c_1_· _, --_-_-ıs_t_a_n__,,_b_u_l__:_V_a_k_ı_f_ıa_r_O_~r-e-k-to-·· -rl_ü_ğ_ü_i_la-~I 
Semti m~hur ve mahallesi Cadde veya sokağı Nr: sı Cinsi 

26-28 Valde apartımanmm 10 un- oO 
cu dairesi 25 oO 

Aksaray, Şirmend çavuş. Arapmanav. 10 Hane. 22 oO 
Büyük Ayasofya, Kabaaakal. 1 Meşrutahane. 15 oO 
Unkapanı, Haraççı Kara Mehmet. Hiaaraltı. 65 Hane. 9 oO 
Saraçhane, Mimarayas. Haydarhane. 2 Taşmektep 5 oO 
Edirnekapı, Karabaş. Perendebaz. 90 Hane. 5 oO 
Balıkpazan, Hacı Mustafa A2a. Tuzcular. 20-3 Dükkan. 55 oO 
Gefilkpaşa, Divanıali. 65 ,, 22 i:JO 
Bahçekapı, Hobyar. Hamidiye. 25--23 ,, 20 oO 
Babıali, Nallınıescit. Aziziye. 16-55 ,, 10 oO 

w5•" 
1 
Çarşıka~ı, Kaliçecihas'!-n. . Makasçılar. 18 ,, 9 5'J 

ı- ı 1 Çemberlıtaş, Atikalipaşa. Çilingirler. 2 ,, 6 oO 
Am rik d 

· t tkik t Zindankapı, Ahıçelebi. Buğdaycı. 8 ,, 6 oO 
e a a uzun e a çarşıda. 5 

neticeıı· olarak buldug"'u bir Yağlıkçılarda. 129-97 " oO 
" Keaecilerde. 3-1 ,, 4 oO 

formüldür. KANZUK NA- Fatih, Hoca Hayreddin. Devehanı. 2 Baraka dilkkan. 3 oO 
SIR iLACI en etki nasır- Bahçekapıda 4 üncU vakıf hanın asma katında 35 Oda. 15 oO 
lan bile kökünden çıkarır. " " ,, ,, .. zemin katında 3 lç kısımda büyük mağaza. 125 oO 
Ciddi ve 9ayanı itimat bir " " " ,, ,, • Bodrum katında 10 Depo. 1~ 1~ 

Hoca Hamza. Deveog·lu yokıı•u. 56-54 İki bodrum. na11r ilacıdır. _. 
tNGILIZ KANZUK J Mahmutpaşa. · · suıtanodaları. 1 Sultanhanında oda ve oda.. 

5 
oO 

ECZANESi - başılı.k. ııtl11' 
Beyog"'lu lırtanbul Yukar~a yazııı ~ahaller 938 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık arttrrmay~ ~~k~.~ı 11ı,, 

tır. tstekhler 3 Ha.ııran 937 Perışembe gUnU saat 15 e kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar BafmUdurlUo'" 
' nasında. Akarat kalemi.ne gelmeleri. (2898) · 

Şişli, Meşrutiyet. Ebem 


