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KUPON ANSiKLOPEDiSi 
140 8a kuponJan toplaJIDD 10 bpo 

aa ~ Yeni Çocuk Aaeildope. 
1 abd 7 'h karata alabilininiz. 

Bütçe Müzakeresi Devam Ediyor 

Sı1t1acat V •• 
elıüı B. Relilı Saydam 

' 

Dün Dahiliye., Sıhhat 

ve Adliye Bütçeleri 
Hararetle Münakaşa Edildi 

ismet lnönünün ilk A tina Seyahatinden 

- -lımet lnönü doıtlulı anlCJfmtıaını imza ediyor .• 

Başvekilimizin Atina Ziyareti 

lnönü • Metaksas 
Mülakatında Bütün 
işlere Temas Edildi 
KRAL TARAFINDAN YEMEc;E ALIKONULAN 

BAŞVEKiLiMiZ GECE 'URA YA HAREKET em 

Alman 
Nazırı 

Harbiye 
Rom ada 

Londra, 25 (TAN) - Almanya MU 
dafaa Nazın Maretal Fon Blomberg 
2 Haziranda Romayı ziyaret edecek. 

Kralın Ziya/eti 
Atina, 2 5(A.A.) - Atin& l.jaml 

bildiriyor: Yunan Kralı Majeste tJdn. 
ci Georgee tarafmdan bugün saat Oll 
Uçte Türkiye &,vekili tenime bir 81 
le ziyafeti verilmift1r. Ziyafette tıdn
ci Georgee ile Altes Ruvayal ~ 
Andre ve Piyer, Başvekil ve Bayan 
lnönU, Türkiye Elçisi RU§en Eşref 
Unaydm ve Bayan Unaydm, • lmıir 
mebusu Hamdi Aksoy, Ordu Genel 
Müfettişi orgeneral Klzmı Orbay, 
Türk donanmam kumandanı Amiral 
ŞUkrU Okan, hususi kalem direktörl 
Vedit, Elen Bqvekili ve Bayan Me
taksas, Hariciye Nezareti mllstepn 
ve Ba,yan Mavrudis, kara, deniz ve 
hava mUsteşarlan ile refikaları,' Kral 
Başyaveri Amiral Paparigopulos, sa
ray teşrüat tefi Levidis ile iki kral 

(Arkası Sa.2 SU ı c!e) 

lngiltere Kralı 
Nasıl Taç Giydi 

Dünyayı ali.kadar eden bu merasi
min fotoğraflanm (YedigUn) Londra 
dan celbederek nefis bir albUm mey. 
dana getirdi. Taç giyme merasiminin 
albUmUnU yarm bUttlıı mUvezzilerden 
ieteY.iniz. 



:························~ f İstanbul, dün de mevsimin en 
f ıoak gUnlerinden birini yaşadı. 
Şehrin nyflye yerleri ve plajlan 
oldukça kala.balıktı. TAN. fotoğ
rn.fçısmm tesbit ettiği bu resim, 
öğle sıcağı altında rahat ve tatlı 
bir uyku çelanenin lezzetini ne gii· 
zel canlandırıyor • 
.......................... 

ismet lnönünün evvelki Atina •eyahatinden bir hatıra Eksik 
Başvekilimizin Atma Ziyareti Tartan 

lnönü • e aksas Kantarlar 

Mülôkatında Bütün 
işlere Tem s di 

(Başı 1 clde) metlidir ki, Kral M~jeste !kinci 
yaveri hazır bulunmuşlardır. Jorj'a tazlmatmıı arzedebileceğim. 

BQfuekil Metak•aaın ziya/etinde Dost ve müttefik memleketin başvekl 

Seyyar satıcılardan bazılarının. bu 
arada biltün seyyar kömUrcülerin es
ki tartıya göre yapılmış ve en az yUz 
de yirmi beş eksik tartan kantarlar 
kullandıkları görülmüştür. 

KömilrcUlerin eski .kantarları, Us -
tü kömürle örtUlmUş olan bir çuval 
veya sepetin dibinde sakladıkları ve 
"eski tam okka Uzerinden veriyorum,. 
diye bazı müşterileri aldattıkları an
laşılmıştır. 
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DEN VU D 
~ Suçlu CemaJ, 

"Nihayet intikaJlJ 
aldım ,, diyor 
Dün sabah, Haıırcılarda bir cinayet itlendi: 

Bir hamal, bir ıenedenberi içinde gizlediği 
kini yenemiyerek vaktiyle çalıf tığı müessese" 
nin katibini yedi yerinden ağır yaraladı. fli· 
diıenin tafsilatı tudur: . 

Sirkeci istasyon hamallarından Yusuf, bundan bit 
~~çuk sene evvel arkadaşlarile geçimsizliği yuzilllderı 
ışınden çıkarılmıştır. Yusuf, işsiz, güçsUz kalınca, kerı 
disini vazifesinden uzaklaştıran adamı tahkik etnıiye 
kayulmuş ve nihayet bUtUn şilphelerl hamallar kS.h· 
yalığım ve kltipliğinl yapan Sali hoğlu Hasan Uz&' 
rinde toplanmı§tır. 

Dün •abahki karııla,ma 
Mizaç itibarile asabi, hırçm ve geçimsiz olan f 11" 

suf. dUne kadar muhtelif bahaneler aramak ve be' 
men her defasında katibe çatmak ve intikam a1nıa1' 
istemiştir. 

Atinn, 25 (A.A.) - Atina Ajansı liyle iki memleketti doğrudan doğ • 
bildiriyor: Bu gece Elen hilkftmeti a- ruya alakadar eden biltiln meseleler
dma Başvekil Mets.ksas tarafından le umumi politika çerçevesi içine gi
büyük bir ziyafet verilmiştir. Bu zi- ren meseleler hakkında görUşeceğim. 
yafette Türkiye Başvekili ve refikası Çok derin bir sempati beslediğim Yu
ile Türkiye elçisi ve refikası, Ordu mü nanistana bundan evvel yaptığım zi
fettişi Orgeneral KAzım Orbay, do - yareUerden en iyi hatıraları muhafa
nanma kumandanı Amiral Şükrü O- za ediyorum. Milletlerimizin dost ve 
kan ve sair misafirler ile bütün na - müttefik asil Yunan milletine olan 
zırlar, Balkan Antantı devletleri el- dostluğ"Uliu ifade etmekle bahtiya -
çileri, hariciye nezareti yüksek erkaru rım.,, 

Bunlar, hem ölçü ve tartılar nizam 
namesine aykırı hareket ederek .ka -
nunla yasak edilmiş alet kullanmak
tan, hem de bozuk ve eksik tartı bu
lundurarak halkı aldatmaktan suçlu
durlar. Ölçü ve Ayarlar başmüfettiş
liği, bunları takip etmek için beledi
ye zabıtasırun yardımını istemi~tir. 
Belediye reisliği, bu · işi ehemmLyetle 
gözönüne almış ve bu gibi seyyar sa
tıcıların sık sık kontrol edilmesi için 
Ölçü ve Ayarlar ba§mUfettişliği me
murlarile beraber çalışmalarını clli'ı -
kadarlara bildirmiştir. 

Yusuf'. ?u arada bir çok müesseselere girmiş, çıt<• 
mif, ~içb.U:sinde dikiş tutturamamış, talihinin bu fe • 
na gıdişını hep katip HUseyinin dUşmanlığııJ• 

----------------------- - da aramıştır. Yusuf, bu hırsla Ht.ıse • 

P 
e e d yini takibe başlamış ve dün sabııb 

daha bir çok yUksek zevat hazır bu- Türkiye Başvekili, Yunan matbua-
lunmuşlardır. tının hattı hareketini ve meziyetini 

Bu ziyafeti, çok parlak bir kabul methüsena ve iki memleket matbuatı 
resmi takip etmiştir. nm mevcut dostluğun takviyesi ese-

General M etaksa.ı çok memnul) rine olan hizmeti kaydettikten sonra, 
sözlerini §u suretle bitirmi§tir: 

Atina, 15 (A.A.) - Atina Ajansı " CUmh B k d '"d .. . . . - ur aş anımıza og ugu 
bıldinyor: Başvekil General Metak • vı· h d' e d b tl biltli . .. . e e ıy e en ve u sure e n 
ııas, ~az.etecılere aşagıdaki beyanatı Türk milletinin derin heyecanını cel
vermı§tır · 

" .. ·k. . . l tn·· beden SeJanik halkının ve alelfı '? 
- Tür ıye Başvekilı B. smet 0 mum Yunan milletinin dost milleti • 

nU ile olan görUşmelerden tam ma-
na.siyle memnunum. Yunanistan ve 
Türkiye, bUtUn m~seleler Uzerinde 
tam bir itilaf halindedir ve Balkan An 
tantının istikrarı, kuvvet ve kıymeti 
hakkında da tam bir itimat besle -
mektedir. Şahsen, B. İsmet İnönü ile 
görüşmekten azami bir memnuniyet 
hissediyorum. Bu temas, Türkiye 
Başvekilinin yüksek zeklsmı ve fikir 
}erindeki se18.beti tamamile meydana 
koymuştur.,. 

Yunan gazetelerinin dostluk 
neşriyatı 

'.Atina, 25 (A.A.) - Atina. Ajansı 
bildiriyor: Gazeteler, Türkiye Ba.şve 
kili !smet 1nönU'nün ziyaretine uzun 
ve hara.retli makaleler tahsis etmek 
te ve bu ziyaretin, Elen resmi ma -
kamları ile Elen milletinin Türk mil 
letine ve Tilrk büyüklerine karşı o • 
lan samimi dostluk hissiyatını gös • 
termesine bir vesile teşkil eylemekte 
olduğunu teba.rU:ı: ettirmektedir. Ga
zeteler, Türkiye ve Yunanistanm, bu 
gUn beynelmilel camia içinde, ayrıl
maz bir gurup ve kendi emniyetini, 

refahını ve inkişafını müdafaaya 
muktedir bir birlik olarak telakki e -
dilmekte olduğunu kaydetmektedir. 

Türk • Elen dostluğu Balkan An· 
tantınm esasını Balkan!a.ra nizam, 
sUkfuı ve sulh getiren bu eserin te • 
mel taşını teşkil etmiştir. Yeni Tür· 
kiyenin vUcut bulmasında Kemal A
tatUrkUn en yakın mesai arkadaşı o
lan B. İsmet lnönU, ayni zamanda 
TUr.k - Elen dostluğunun da mühim 
ft.millerinden biridir. Geçen seneler, 
bu dostluğun gerek ayn ayrı iki mil 
let için gerek bunların heyeti umu • 
miyesi için gerek Balkanlar ve A \.TU 

pa için ehemmiyetini daha ziyade te
tebarüz ettfmiştir. 

Başvekilmi:z: Selanikten 
ge~erken 

mize karşı en iyi tezahüratına vesile 
veren Selinik'ten geçmek için bu fır
sattan istifade ettim.,, 

BiltUn güzergahta. Türkiye ve o
nu idare edenler lehinde kendiliğin -
den halk tezahüratı vuku bulmuştur. 
Lianocladi istasyonunda kalabalık bir 
halk kütlesi başlarında Lamia beledi
ye reisi olduğu halde B. Ismet lnönii' 
nü alkışlamış ve Ba§vekil heyecanlı 
bir surette teşekkUr ederek "yaşa
sın Yunanistan,, diye bağırmıştır. 

Parti Grubunda 

Komşumuz Lehine 

Tezahürat 
Ankara, 25 (A.A.) - C. H. Partisi 

Kamutay grupu bugUn öğledn ev -
vel Antalya Saylavı Dr. Tunca'mn 
başkanlığın.da toplandı. 

Sös alarak kürsüye gelen Hariciye 
Vekil Vekili Saraçoğlu, Hatay mesele 
sinin son durumu ve Başbakan ls-
met lnönü'nün seyahati ve siyasi 
temasları hakkında izahat verdi. 

Bundan sonra Saraçoğlunun Baş -
bakanımızın Yunanistanı ziyaretinde 
Yunan milleti ve hUkiiıneti tarafın
dan Ttirkiyeye ve Türkiye Başvekili· 
nin şahsına karşı gösterilen geniş mu 
habbet ve çoşkun dostluk tezahüra
tı hakkındaki beyanatı Parti grupun
ca alkışlarla kar§ılandı. 

Boğaziçi 

Dünkü 

Lisesinin 

Gezintisi 
Boğaziçi lisesi, dün senelik gezinti

sini yapmıştır. Şirketin 70 num'.U"alı 
vapurile evvela BüyUkadaya gidilmiş
tir. Burada mızıka önde olduğu halde 
izciler çamlara kadar muntazam bir 
yürUyüş yapmışlardır. Yemek yenil -
dikten sonra tekrar vapura dönülmüş 
Beykoza gidilmiştir. Beykozda da bir 
çok oyunlar oynanmış ve iyi bir gün 
yaşanmıştır. 

Otobüs lmtiyzını 

Belediye Kullanacak 
OtobUscUlerin bir şirketi lturarak 

şehirdeki otobüs servislerini tama
men Uzerlerine almak istedikleri l!ak
kındakl haberler doğru değild!r. F.::1a
sen böyle bir teklifin kabulU imkan
sızdır. ÇUnkU, belt)dtyt::, otouu.,. •-u 
yazını kullanmak kararını vermiş ve 
beş yıllık çalı§ma programında da bu 
işe yer vermiştir. 

Polisi Y arabyanlar 
Birkaç gün evvel Mecidiyeköyünde 

polis Feridunu yo ı:llayan Piç Ali ile 
arkadaşları Sami, Mahmut ve Arap 
Kadri hakkındaki tahkikat bitirilmiş
tir. Feriduna ait tabancanın Piç Ali 
tarafından saklandığı anlaşılmış, dün 
meydana çıkarılmıştır. Suçlular tevki
faneye gönderilmi§lerdir. Duruşma • 
lanna yakında başlanacaktır. 

Üç Ayhklarda Gümüş 
Para Verilecek 

Haziranda başlanacak olan üç ay
lık maaşların tediyesinde 25, 50, 100 
kuruşluk gUmilş paralar verilecektır. 
Yalnız İstanbul merkez ve mülhaka
tında bu suretle 268 bin liralık gUmüş 
para yeniden tedavUle çıkmış olacak· 
trr 

Yeni açılan 
mekteoler 

Maarif mUdürlUğU, gelecek ders yı
lında mektep ihtiyacını önlemek için 
§imdiden çalışmıya başlamıştır. Yeni 
açılacak orta mektep ve liseleri~ ı:nh
hi şartlara uygun olmıyan bi!lnlarda
ki mektepler müsait binalara yerleşti
rilecektir. Bu iş, yeni maarif bütçe
si Kamutaydan çıkar çıkmaz haHedi
lecektir. Diğer taraftan maarif idare
si Kadıköyündeki Sent Efimeri '-'e 
Feriköyündeki Jan Dark Fransız mek 
teplerini satın almaktadır. Bu iki bi
nada yeniden birer orta okul açıla • 
caktır. Asampsiyon Fransız mektebi 
binasının da satın alınması kara.la,. 
tırılmıştır. 

NiıantaşınJa yeni bir 
K l

. . ~ 
ız ısesı 

•• •• 
O U ro 1es1 n e Hasırcılarda yakalamıştır. 

Hamal Yusuf, vakit kaybetınede!l 

D -• •kı•k y 1 ka~ibins!:rt~~;n~:::~~. :n de 

eg ı 1 1 a p 1 1 yor se~e=:·~:.~=~ HUsc~ni al• 
tma almıştır. Bu arada cebinden çı· 
kardığı bıçağı, zavallının göğsUne, sr· 
kasma. ve .karnına saplamıya başlaJllJŞ 
tır. Göğsilnden ve arkasından nçerı 
karnrndan da bir yara alan HüseyiJlı 
kanlar içinde yere yuvarlanırken cf ~ 
nayeti gören bir bekçi yetişerek k8' 
tili yakalamıştır. 

Gazi Köprüsü inşaatında çıkan mütküli.t kartııında alınacak 
tedbirler belli olmuştur. 

Köprüler mütehasısı Pijo ile Köprüler Müdürü B. Kemal bele-. ' 
dıye Fen Müdürü B. Hüsnü ve Köprüler Müdürü B. Galipten mü. 
teşekkil komisyonun yaptığı tetkiklerin sonunda Unkapanında 
denizin doldurulmasına betonaj yapılmasına. karar verilmittir. 

1 Çilek bol:uğu 1 
' 

· Bu takdirde köprU ayakları için 18 
metre derinliğinde istinat kazıkları 
konulabilecektir. 

"intikam aldım.,, 
Yaralı Hüseyin, cer" 

r.ahpaşa hasta.nesine kaldırrJnırştıf· 
Yaraları derin ve tehlikelidir. J{eııdfı 
sine ameliyat yapılmıştır. Tabibisdil 
Enver Karan yaralıyı muayene euıı1~1 

.. :_Emniyet müdürl~de sorgUYtl ç_e 
Münakasa Yenilenecek mi? .kilen Yusuf, hftdiseyf olduğu gı1Ji eıı; 

tatmış, hiçbir şey saklamamı§tır· flll 

Yalnız dolma suretile ikinci bir is
tinat duvarı yapılacak, bunun Uzerine 
tutturulacaktır.18 metre ayak, bu da 
eski nroiede de&iklun icap ettirmek-
tedir. ~ 

Son günlerde Qllelc, birdenbire bol· 
}8.!jtl ve ucuzladı. nun, kilosu ı o ku
ruştan ~ilek satanlar görülüyordu. 
G~cn seneki .. mnh ul azlığını düşüne
rek bu bollUf,'ll \'e ucuzluğa memnun 
oıma.mak elden gelmiyor. 

LSımbayı Kaplamalara 

fazla Yaklaştırmış! 
üsküdarda Hamza mahallesinde 

Belkise ait evi boyamakta olan Pa -
nayot, eski boyaları yakmak için kul 
!andığı lambayı kaplamalara fazla 
yaklaştırmış, tahtaları tutuşturmuş
tur. İtfaiye, ateşi vaktinde bastırmış
tır, Ev 3 bin liraya sigortalıdır. Tah
kikat devam etmektedir. 

Türk Sanat 

için Sergi 

Eserleri 

Açıllyor 

Hesap ve proje üzerindeki tetkik
lere dün başlanmıştır. Unkapanında 

yapılacak istinat tesisatı yüzünden fi. 
•yata yüzde 12 nisbetinde bir kLqım 
·ilavesi zaruri görülmüştür. Mukav~ • 
lelerde yüzde 20 ye kadar zam yap
mak hakkını haiz olan belediye, bu 
hakkını üç ay evvel kullandığı için mil 
nakasanm yenilenmesi icap edeceği 

neticesine varılmıştır. 
Münakasanm yenilenmesi, inf}llatı 

' sürüncemede bırakacak ve aynca in
şaatı üzerine alan grupla belediye a-

· rasında hukuki vaziyetler çıkacaktır. 
Belediye bUtUn bu mahzurları or . 

tadan kaldırmak için Vekiller Heye
tine müracaat edecek, eksiltme açıl -
madan münaka.-;a mukavelenamesme 
yüzde 12-15 nisbetinde yeni bir zanı 
yapılması için .karar istiyecektir. Ve
killer Heyetinden müsbet bir karar 
çıkarsa, in§aata pürüzsilz olarak baş. 
lanacaktrr. 

Bundan başka firma, 3,5 senelik 
müddeti kA.fi görmemiştir. ÇilnkU bu
nun 20 ayı zaten geçmiştir. Firma, 
yeniden 6 aylık bir mühletin daha. ve. 
rilmesini istemiştir. Belediye, köprli
nün teslimi tarihini ihale tarihinden 
itibaren dört seneye çıkaracaktır • 

İcrada dört gün tahsilat ve 
T ediyat Y apılmryacak 

!st. C. Müddeiumumfliğinden: 
Malt senenin hululU dolayısile he

sabat devredileceğinden mayısın 31 
ve haziranın 1, 2, ve 3 üncü günleri 
İstanbul icra muhasebesinde tahsılit 
ve tediyat muamelesi yapılrruyacak
tır. 

ta: 
"- O bana yaptı. Evimi yıktı· :se' 

de intikam aldım.,, demiştir. Jc 
Tahkikat bugün de devam edece ' 

suçlu, adliyeye verilecektir. 

~ ..... ~~--~~------"'!-"~-= 
~,,3. .ft.Ut .. KA~p 
lAT'l'R-LA 

fiit1' 

U nlon Française'de eski ıJC 
ve Fran ız tabı l§lerine 

kıymetli eserlerden mürekkep bir ser 
gi açılmı tır. 

• f . B lr eser yazmak üzere Yugosl~ 
yada tetkik seyahati ~·ar 

1 Ankara mebusu B. Falih Rıfkı ııt-' 
Şehrimize dönmü5tür. 

• • 

M ekteplerde lmtllıanlar bMI~.: 
ğı için zabıta kah,·elerdc ~iO 

eğlence yerlerbıde dolaşan ta.Jebcıı 
kontrolüne başlaını:ıtır. 

• ı.sı1l' 
E §ekle nakliyatı meneden 11• 

dolayı ile verilen m~e::u ; 
zatılımyacağı, alakadarlara bil 
mlştir. . "~ 
S anayl birliği heyetbıe Utilı". 1\t 

me küzere kolonya ve ıtt';!_ıı. 
fabrikatörlerinden Ud murs.Jıhll! 
karaya gitml~lerdir. . . .. ~ 
Yeni elelitrlk tarifesi safıll 

kiiletince tasdik edi~ 

lTARVi~EHA9~ 
BUGVNKV HAVA BULUTLU 

·-------·---------~~ 

Atina, 25 (A.A.) - Türkiye Başve 
kili Ismet InönU, Selanikten hareke -
tinden evvel matbuata yaptığı beya
natta gösterilen htisUnil kabulden 
mütevellit memnuniyetini ve B. Me -
taksas ile mUlaki olmaktan duyduğu 
sevinci bildirmiş ve demi§tir ki: 
"- Yüksek meziyetlerini daima 

takdir ettiğim gilzide devlet adamı 
B. Metaksas'la şahsen temasa gelmek 
için ilk vesileden istifade etmeyi 
hararetle ar.zu ediyordum. Bu fır
u.t benim ic;:in şu noktadan çok kıy-

F eriköy - Şitli ldmanyurdu . 
Kongresi 

Feriköy - Şişli idman yurdundan : 
Feriköy Şişli ldman Yurdu senelik 
kongresini 30/ 511937 Pazar günU sa
at 10 da Feriköy 17 nci llkokulda ya
pacaktır. Mensup arkadaşların gel
meleri rica olunur. 

Nişantaş kız orta okulunun bahçe. 
sinde yeni bir mektep binası yapıl -
mıya başlanmıştır. Binanın ta1t1aını 
önümüzdeki ders senesine kadar blt
miyecek, yalnız bir paviyonu tamam
lanabilecektir. Nişanla§, Şişli, ve ci
varında resmt kız lisesi olmadığı için 
bu mektep inşaat bittikten sonra li
seve c;:evrilecektir. 

Türk Tarihini Tetkik ve Arama ~
miyeti, Dolmabahçe sarayında Türk 
sanat eserlerini gösteren daimi bir 
sergi açacaktır. Bu sergide, ya7.!?la 
kitap, oyma, minyatür, sedef, fil 'fişi 
ve kakma işler teşhir edilecektir. 
Topkapı sarayı müzesinde ve muh

telif kitaphanelerde bulunan bu ka
bil eserler Dolmabahçe sarayında a
çılacak bu sergiye götürülecektir. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -
dan alınan maHimata göre buglin ha 
vanm umumiyetle bulutlu geçmesi, 
rüzgarların cenubi Anadoluda cenup, 
diğer mıntakalarda şimal istikametle 
rinden orta kuvvette esmesi muhte -
meldir. 

r . 2ı 
5 inci ay gün: 31 aızı · 53 
Arabt 1356 Ruınt 1~ 13 
RebiUlevvel: 15 MaY19

' 10 1 
GUnef: 4,34 - Öğle: 1!• z!l 
İkindi: 16,10 - Akşam: 1

2 
23 

Yatsı: 21,24 - tmsak: ·-:.:,.....-
~~ H~ ~~ 

Düİı, barometre 763,9 mUlmetre, olarak kaydedilmiş, rUzpr cfstiı'· 
hı:ırsm~t. en cok 19. en az 12 11anti21"at n.rbiden hafif bir süratle eslll 
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• eti.CK 
MUT AREKE iSi SUYA .DOSTU 

Turfanda 
Avnıpüa turfanda deallen teY yok 

gibidir. 

K&nunusaıılde Londrada o gün ke
ıllJmlş ttztim satm aldıimu ve mana
vın, her gtln lstenlldlğl kadar ba ye
mltt.en geijreblleceğlnl bana llÖyledl· 
ğlnl hatırlanm: Yalım: fiyatım sor. 
maym. Bir kılım pek hatımncıa kaJ. 
ID&DUf aımna her halde birkaç yüz 
kunı, olduğu muhakkak. 

General Franko 
Sonuna Kadar 

Harp istiyormuş! 
ITALY A iLE SOVYETLER MÜTAREKE TEKLi-
FiNE l<ARŞI HENÜZ CEVAP VERMEDiLER 

f.i.,.~ra, 25 (TAN) - ispanyada ilci muharip taraf .arasında 
febb~~e akdi ile yabancı gönüllülerin memlekett~n ıhracı te

'-ilea;Uaij' .. dün bildirdiğimiz gibi, auya düfme~ üzeredır. İspanya 
le) ' hükfunetçilerin kayıtsız ve tartsız teslım olmalarını veya 
il~ kadar harpten bqka bİJ'fey kabul etmiyeceklerini anlat

~_,dır. Ha.tti Franko taraftarları kendi aaflannda yabancı 
;~•iını reanıen ileri sürmekte ve mevcut yabancıların Lej. 
l\~&1-dan. ibaret olduklarını anlatmaktadırlar. Umumiyetle iki ta .r:; harbi ıevtetmemek lehindedirler. 
ôııee er. larattan Almanyanm da. ilk•------------ -
~~ tnUtarekeyi müsait ıbir şekilde s • ı • 
lfitıe~1~&.rı SOnra, Musolini'nin Her urıye 1 
!i.ıı ~ nıUracaati ve Faşist devletle 

•Ue Al nUdUnu ileri sürmesi ?ola~ - y t "I _.,, 
lirdiğt ~Yarım da vaziyetim degış- a an 1 er 
~ 1 ~ ediliyor. Sovyetlerle !tal 

lUJtrin' :ınu~eke teklifine ~ gönül- ç k K d ı • Ingilterenin maruf devlet ve siya
:\'el'lrıern~~ almmasma henüz cevap 0 e er 1 set adamlarından Lord Snowden ge-~lerd· 
~ ır. çen gün vefat etti. Vaktile Amele Par 

O YENt BİR TALEPTE Halep, 25 (Hususi) - Sancak me· tisi liderlerinden olan ve Maliye Na-
. Generaı BULUNJ?U . selesi hakkında anlaşma husulü vata zrrlığı da yapan bu zat, cesedinin ya-

tı neıd· i'ranko, Milletler Cem.ıye- niler arasında memnuniyetsizlik u • kılarak küllerinin doğduğu şehirde 
llıeaauı ıtıde Delvayo'nun İspanya mü yandrrmr.ştır. Antakyada mahalli mu halk arasında savrulmasını istemiş -
~'ita olarak kabulünü ve protesto tasaITıf ve muhafız Hüsnü Bena.zinin ti. Ve ölümünden sonra bu vasiyet ye 
~ ~ \rerrni.ıJtir. General Franko, teşvik.ile bir protesto mitingi tertip rine getirildi. Daha düne kadar hatı 
dutun Yanın bUyUk kısmına hakim ol- edilmek istenmiştir. Mitinge para ile n sa.yılan bu şöhretin bugtin zen-esi 
~:: İaı>anya müstemlekelerinin tedarik edilmiş birkaç Arap Hristi - bile kalmadı. 
~~.!'lllt k~dilerinde bulunduğunu, yan ve •birkaç Alevi iştirak etmiştir. ------------~utu"ıJn~ 'ller yerde hüküm Bunlar anlaşmayı protesto mahjyetin v • ı • '"""~ &lll&tlllhj V~ f; 'C.11 UA\.l.ı...ıt. UlFh.ı.mc 1:1 cen.ı)'etıne blr telgraf ÇeK erg 1 e rı 
'llıt-~.· hUkibnet olarak tanınma mişlerdir. Ayni hareket bir güp son 

Jli.aıık~· ı ra bu ayın 22 sf.ricİe İskendenında da D v • '-ııtıı C.::"" bu yoldaki Wjebbüsü tekrar edilmek ı.tenmiftlr. Protesto e g i S, t 1 re n 
li.\i:tevreye vi.srı olmam.ıştır. makamında dükki.nları kapatma için 

l(&.drid P CEPHELERİNDE mahalli hükUınet memurları Ermenı. 1 
"-Iba~ }.f nıerkez cephesi kumandanı !ere emirler vermişlerdir. Pro·ı e er 
lta'lıarnd 0ri

0
nes, General Miaja'nın Fakat Ermeniler buna itaat etme-

l~k ~iıaı:-ecilere beyanatta. ~u- mişler böyle bi~ t~za?Ure ~tirak ede Ankara, 25 (TAN) _Bugünlerde 
l'etiı:ıcıe 'l' .1erın Guvadalhara vıla - miyeceklerini bildırmışlerdir. hükumetten meclise çok milhim ka-
lıı.ı:ıaı:ı ~na'nın sağ kıyısında bu- Dükkanlarını kapat~ıy~n Ermeni- nun projeleri gelmektedir. Bunlar a
tı~ı .. \1ernias köyünü boşalt· lerle memurlari ve Hrıstıyan Arap rasında bilhassa kazanç vergisi hak· 
ltt ıaıah ~Ylemiştir. Madrid'de iaşe ve bazı Alevilerle Ermeniler ~~ın- kmdaki kanunda yapılacak değişik -
leli rtlnd eabetınıştir. ihtiyaç madde- da bir çarpışma olmuş, ~ k~ı Ya- likleri ihtiva eden layiha ile muame 
~~l'iYetçi~n güne artmaktadır. CUm • ralanmrştır. le vergisi kanununa bazı yeni hüküm 
'ilerı Iİdder :Oniversite şehrindeki l- ------ !er ilave eden layihayı zikretmek la· 
«Ir. etıı bombardıman etmişler- Bilecik ve Somda znndır. Türkiye Cümhuriyeti ile ıran 
\. c\ıner liaa a.rasmda Tahranda imza edilen 9 an-~tıtrin k cephesinde ileri hare - Zelzele . Oldu taşma projesinin de tudikine ait bir ~- 'l'a~ de\ranı ettiklerini bildiyor- kanun gelmiştir. 
~~ )erı ~reler, Bilbao civannda bir Bilecik (TAN) _ 23 Mayısta saat 
'"'4Qı ıt~ borbardınıan etmiş ve mü 12,5 te şarktan garba doğru hafif 
!'tıer d" ta &ebebiyet vermişlerdir. bir zelzele hissolunmuştur. 
"ll~~z:t ~Ukfunet tayyaresini boz-i Clinıhu ı~ıa ediyorlar. Bunlara gö-
eı:ı Uıaıt rıyet tayyarelerinin cephe
!~itıde ~erler~eki bombardıman ne. 
"llU kieıl'i OO kİ§i öldürmüşler, ve 

Yaralamışlardır. 
,~l{ • 

• ~ ranburla Avam Kamarasın-

• • • 
Soma (TAN) _ 23 Mayısta saat 

13 ü üç geçe oldukça şiddetli, f ak~t 
devamsız bir zelzele olmuştur. Hıç 
bir zarar yoktur. 

Günlerdenberi Somada havalar çok 
sıcak ve kurak gitmektedir. 

Deniz Bank 
· Proiesi 

Ankara, 25 (TAN) - İktisat Vekl 
leti tarafından hazırlanan Deniz Bank 
kanunu meclise verildi. 

Bankanm sermayesi, icabında 100 
milyon yapılmak üzere şimdilik 50 
nıilyon lira olacaktır. 

Milletler Cemiyeti Bug~n 
ispanya işini Esaslı 
Sakilde Görusecek 
1 1 

Bir yemiş veya seb7.e turfanda ol
mak için bir aralık ortadan çeldlmell 
ve yok olmalı ki, t.ekra.r piyasaya çık
tıb zaman ona turfanda deııllebllsln. 
Avrupada her mevsimde hemen her 

Müdahaleleri yem1t buhmablldlfl •• orada tur • Madrit Mümessili, Cemiyetin 
Durdurmak Üzere Hareketini fandanm bizdeki gibi kıymeti yoktur. 

lstiyecek Turfanda, vaktlle lstanbuJw bllhessa 
• Anadolu sahillerindeki bostanlannm 

Cenevre, 25 (TAN) - Milletler Cemiyeti, ispanya meselesinın bellibqh bir ıp idi. Maltepe bostan. 
esulı tef<ilde müzakeresine yarın (bugün) bathyacaktll'. Met1:'1 lan kesmeden tstanboJda yeni mn
lspanyanın Cenevre batmümeaaili Del Vayo yann Milletler Cemı- simin zerzevatı bulunmaz, Danca ea
yetinin kartısına çıka.cak,ortaya birçok vesikalar dökerek,lıpanya ~rlan turfanda başlangıcı sayrı: 
daki dahili harbe, asilerin aaflannda yapılan f qizm müdahalesi dı. Apğı )ııı::n -~~~ ~~~va h· 

th · cakt H b 'ld" ~· .. sı:ruUe e\'Veaa o.-.uu-ua ~el4Jl r, §e hakkında uzun i amn~eler okuya ır. a e~ verı ıgıne go- rln bostanları, bağlan daha sonra 
re B. Del Vayo Milletler Cemiyetinin derhal f aalıyet ve harekete mahıml vermlye başlardı. 
geçerek ispanyaya hariçten yapılan tecavizleri durdurmasını n- Turfanda mahsulün pahalı satıltft. 
tiyecektir. b diişttnWiine o zamanlar bahçıvan 
v ril malO.mata göre, İngiltere eımafmm bu yUzden bir hayli p&1'a 

e en kamndıklannı tahmin etmek pek ko-
ile Fransa, ~~şru İspanya. h~k~:· )ay olur. Böylece Anadolu kıyılan, bir 
tinin mümessilı tarafından ilerı silrU· turfandacı mmtaka.ttı olarak (ı&lışıp 
len bu isteklere müzaheret eqecektir. dunırken lstanbuJa lmılr, Adana, 

Konsey bugün (dün) İspanya nıe- Menin gibi Udimi daha 11~ ve mah 
selesini gayri resmi bir surette nıev- sulU daha erken yetlflr vll&yetlerden 
zuubahis etmiştir. Konsey mahafilin. 7.er.ıevat ve yemlş geJmJye bafladı. Bu 

t ·· t mallar da turfanda fiyatına satıhvor. 
de hüküm süren~~~ e ~ore, ~Pan- Fakat daha erken geİdlll için lstan. 
yadaki yabancı gonilllülenn çekılme- , bulun asıl turfanda mahsulleri bmıla-
leri Iiznndır. Mütareke için evvela rm rekabetleri yüzünden yettştnderl 
bu esas kararlaştmlmalıdır. Bu esa. zaman fiyattan dtişmö~ bulunuyor. 
sın kararlaşmasmdan sonra mütare- lar. 

kenin a.kdi kolaylaşır. lJu ~1b.den lstanhuhla turfandM'!f • 

HABEŞ tşt lığın hemen hemen ölmek üzere ofda. 
Habeş meselesinin mevzuubahis ol

masına hacet kalmamıştır. Necaşi, 

Milletler Cemiyetinin bu toplantısına 
murahhas göndermiye !Uzum görme
diğini bildirmi§tir. 

MISIR CENEVREDE. 
Miaırm Milletler Cemiyetine ittifak . 

ile kabul edileceği tahakkuk etmiştir. ! 
Mısır heyeti reisi Başvekil Mustafa 
Nahas Paşa, bugün konsey azasma 
bir ziyafet vermiş ve ziyafet çok sa
mimi bir hava içinde geçmiştir. Mısı
rm kabul merasimi yarm yapılacak 
ve bu münasebetle Sa.mimi nutuklar 
söylenecektir. 

Mefru lıpanyanın Cenevre 
mümumi Del Vayo 

Filis·tinde 
4 Ayda 
200 Suç · 

KOÇOK HARiCİ 

HABERLER 

R us kadın tayyarecllerln
den Deınlsova 6000 met

re yüksekliğe çıkarak rekor krr
nuştır. 

A merfkan donanması i~ln, 
kara ve denizde u~ 

cinsinden tayyareler ısmarıan • 
nuştır. 

Ç inde bir Japon kon80lo
sanealne Çin polisleri ta

rafmdan taarruz edildiği bUdl
rlllyor. 

Londra, 25 CA.A.) - Müstemleke 
Bakanı Avam Kamarasında Filistin 
hakkında beyanatta bulunarak, 1 
Kinunusaniden 10 Mayısa kadar Fi
listinde 200 milhim siyasi suç işlendi 
ğini ve 3 Arapla bir Yahudinin öldü
ğünü söylemiştir. 

Resmi bir tebliğden anl~ıldığma 
göre Filistin karışıklıkları 1936 yılm 
da lngiltereye bir milyon İngiliz lira 
sma mal olmuştur. Komisyonun ra -
poru Haziranda neşredilecektir. 

idam Edilecekler 
:A.tina, 25 (Hususi) - Serez taraf

larında haydutluk yapan Karatanaş 

ve Kazakis adlarında iki kişi idama 
mah.kfım edildiler. 

ğuııu temin ediyorlar. Buna mnkabU 
~hrhı bostanları, bahçeleri zen.ent 
yetiştirdiği zaman Borsa, Mekece Ye 
sair sulak arazinin yetlştlrdlğl malı· 
soller piyasayı işgal edip ekseri met
re mlkibr 15 konttan ntm alm1111t 
salma sularla \'e bllytlk bir tehrtn 
btttUn malf ktUfetlerlnl ytlldeneftk 
yetftmlt olan ye.rH mallan 1aymettm 
döş1irltyor, hatta zararına sahim ... 
na sebep oluyorlar. 

Bu iş böyle gidene htanboJda teh· 
re ki.fi gelecek miktarda zerzevat •e 
meyva yetiştirmek bir zararlı 1~ ola
cak ve tabii ktmııe böyle zararlı ~ 
ginnlyerek emsalıllz sebze ve meyva
lanmızdan mahrum kalacağız. 

Bu m~le lroıtanbulun gerek tica
reti, gerekse sıhhati noktasından tts
ttinde durul~ bir me!M'ledlr. Bihnl· 
yorum şehir bu meseleye nasıl çare 
bulur! 

Kendi lradma zarar veriyor, c1Jye 
şehir hudutlan haricinde satılmıya ce 
tlrflen etleri nasıl müsadere ediyorsa, 
şehirliyi IZl'al' eden ve ~bir hudut
ları haricinden gelen sebzelere de içe
ri mahsolltı koru~'&C&k bir oktrova 
mı koyar! Yoksa bah~ıvan ve yemJş. 
~Dere vergi ve su gibi meselelerde ko
laylıklar göstererek mahsulün uem 
yetişmesine ve dıp.rdan gelenin re
kabet edebilmesine yardım mı ederf 
Orasou bilmem. Fakat muhakkak bir 
şey ~"U'Sa, lstanbalda bu turfan~. 
bk ve sebzecilik ba yolda gidene il
miye mabktmdur. 

B. FELEK 
~ oı ri lsiler tarafından müsa -
~etiı:ıı~emilere ait hamulelerin 

1tı h~ •klerini 'söylemiş ve ln
~ \tal.ı_ etinin bu vaziyeti son de 
~. ~ tellkki ettiğini bil~-

() ----- Fransada yeni bir fırka Görülmemiı 

Bir Dolu Afeti 
tttı an Muhafaza 
~ ko111utanhğı 
~~ ı::i~ ('l'AN Muhabirinden)
ta~ l{ olunan Orman Muhafaza 
~~utanıığına fırka komu -
<it ecli!ıniıt~n 'l'uğ~neraı Seyfi ta -
ltı l'eı:ıı \raı· r. General Seyfi Haziran 
~ttı toınu ifeai~e ba3lıyacaktır. U -

~ollıu+ .. ~1rın alay, tabur ve bö 
-ıuarı tayın edilmiştir. 

li11 ... -;:..- y i 
~-~ın. en 

~e~oc:uğu Sıhhatte 
1\1 cf • .rorıc 25 
btı otan ~(TAN) Lindbergin ye. 
~ ~it ba.b iuna ana tarafından 
,~~ltti~n ianıi olan Marael adı 
'tı':r haa~t'ocuk ile anası Londra-

l'i i:vıdir. ede bulunuyorlar. Sıh-

D UnkU Londra haberlerin· 
den, Fransada yeni bir si· ' 

yasi unsurun halk fırkası namı al
tında ortaya çıktığını ve bir mi
ting hazırhyarak birtakım karar· 
1ar verdiğini blldlrlyordu. Yeni fır· 
kanın lideri Jacque Dorlot'dur. 

Miralay Dölarokun bu fırkaya IJ. 
tlhak etmek üzere olduğu da blldl
rillyor. Mitingin hedefi milli bir 
program vöcude getirmektir. Yeni 
fırkanm liderine göre, Frall8ada ne 
sağ fırkalar, ne de sol fırkalar var
dır. Sağ da, sol da canlı birer re
alite olmaktan uzaktırlar. Canb re
alite yalnız Fransadır. Ve bu can-
h realite üç sosyal grupt.an müte
şekkildir. tşçUer, çlftçUer, ve bun· 
larm ikisinden doğan orta sımflar. 
Zaten yeni fırka en belli başh mil· 
mheretl de orta smıflardan gör • 
mekte ve bunlan inkırazdan kur· 
taracağmı ileri sürerek bu mÜ7.a • 
heretl günden güne ıenl§letmekte-

[''···~~~:···~~~~···~,;:···~~G~U·L ,,. ''1 
•• ,,, ,,, ,, ,,,,., ••••••••••• , •• ,,., •••••••••••• , •• , •• f 
dlr. Bu bakımdan yeni fırkanın sol 
partilere, ve bu yüzden Sovyet Rus
yaya d~ olduğu apaşlkirdır. 
Fırkaam lideri, durup dlnJenmeden 
kızıl tehlikenin Fransa ufkunu kap
lamakta olduğunu llÖylemekte ve 
Fransa· Sovyet Rusya mütekabil 
yardım P8ktmı, mtlerln Venallles 
muahedesine karşı dtişmanhpı& 
benzlyen dll§IDaDbkla karfılamak· 
tadır. Yeni fırkaya göre Fransa, 

mutlaka bu muahedeyi bozmalı ve 
~ya Ue antqmaJıdır. 

Yeni fırkanın Franq dahilinde 
birlblrlne muh&•um iki blok vücu· 
de getlrmlye hizmet edeceğini söy· 
llyenler belld de YamllDJYorlar. Bun 
lara göre, bu yeni fırka kiti dere
cede kavvetlendlkten sonra Fran. 

sa, dahili bir harbe doğru kati a
dımlar atmış olacak, Fran.sac1a de
mokrasi z&fa uğny&cak ve Alman
ya, Sovyet Birliği ile mücadeleye 
ba§ladıb zaman Fransa için de ken
disine müttefikler bulacaktır. 

J aque Dorlot, esas itibarile 
IOSyalist olduktan bafka 19 

tene evvel Fransız sosyallzmlnln 
kalesi sayılan St. Denl.s'de dofmut 
ve atetU bir komünist olarak ye
tlşm.l§tır. Rosyada Stalln Ue ~ 

kinin tarafım tutmuş, ba yüzden 
Fransız komlinlstlerlle dövüşmU, 

ve bu sll'ada fırkadan aynlmıya yö.z 
tutmuştu. Fransa • Sovyet paktr
nm imzalanması ve Fransa halle 
cenhe11lnln muvaffakıyetl tlzerlne 

Dorlot, fırkadan çıkanlmıt, o da 
bütün kuvvetile komünizm Ue haLlk 
cephesi aleyhine dönmüş ve şehll'· 
den şeıhlre giderek propaganda 
merkezleri kurmuş ve bUhassa son 
sekiz ay zarfında taraftarlanm ıır
tımuya muvaffak olmuştur. 

Fransa halk partisi, bu yeni te
şekkülün bir tehlike old~ğunu tak
dir ederek ona göre t.edblr alıyor. 
Fransız sollan Dorlot'yu "Hltlerfen,, 
sayıyor \'e onun taraftarlan ile 
mücadeleden geri kalmıyorlar. 

Fakat Dorlot'nun hveketl ilerle
mekte ve nihayet onun Fransa si
yasetinde mühim bir unsur tetkll 
edecek derecede kuvvetlenmekte ol 
duğuııu da haber a1ryoruz. 

Dorlot'nun her hususta Bitleri ör
nek tanıdıirı rfainı .. • ö··' " ""..,"ldP -

dlr, O halde Dorlot'nun harek~tinl ve 
teşkUitını, Fransa.da sağın kurul • 
danmuı saymak, hiç te yanlış ol
maz. 

Belgrad, 25 (A.A.) - Geçen gece 
Belgrad ve civarına yağan dolu, pek 
büyük tahribat yapmI§tır. Yalnız Bel
grad gehrindeki hasar miktan birkaç 
milyon dinara baliğ olmaktadır. 

Prf. Picard'ın Balonu 
Yandı 

Brllbel, 25 (A.A.) - Stratosfer 
kahramanı profesör Picard ile mua
vininin binmiye hazırlanmakta olduk
lan stratosfer balonu, birdenbire a
teş alarak tamamile harap olmuştur. 
Nüfusça telefat yoktur. Balonun in
şası, 300 bin franga malolmuştu • 

BiR MOFETI'IŞ VEKALET 
EMRiNE ALINDI 

Ankara, 25 (TAN) - GörUlen lU • 
zum üzerine ikiftcl sınıf mülkiye mU
f ettişlerinden Ismail Hakkı IJdır ve • 
kA.let emrine almımltır. 



4 

ı··························· 

Saati çalan Ana - Kız Bugünkü Program: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi. 
12,50 Havadis. 13,05 Muhtelif plak 
neşriyatı. 14,00 Son. 

1 Çocuk Konseri 1 

suçlu 4 ay ! ~vruyu Sokaga 
ceza yedi l Nıçın Bırakmışlar? 

f 
H .......... ........ 

Akşam Neşriyat: 

18,30 Plakla dans musikisi. 19,30 
Mandolin orkestrası: Berk ve arka -
daşlan. 20,00 Nez.iha ve arkadaşları 
tarafından Tilrk musikisi ve halk şar 
kılan. 20,30 Omer Rıza tarafından a-A liye dordüncü ceza mahkemesi, Abraham f 

.. Fet\·acJyan isminde bir yankesicllik suçlusu
nu dort ay hapse mahkfim etmı t• D 

Me,hut ıuçlara bakan asliye dördüncü ceza 
mahkemeıi, bir "sokağa çocuk bırakma,, da
vaıına baktı. Y etilköyde Sübyan mektebi ıo
kağında 28 numaralı evde oturan Nazife ile 
kızı Nazime ıuçlu yerine geçtiler. Re:a Fadıl, 
çocuğu ıokağa hangisinin bıraktığını sordu. 
Genç kadın: 

• ıatad n·· 1ikh d Ş ır. avacısı, Ga. 
• a UJ en ek sokağında Pamuk~uoğlu ha-

nında oturan Haylmdir. Hayim, Biklyetini şöyle 
anlatmıştır: 

"-Bankalarda tramvaydan iniyordum. Yere i
nerken zinciri yeleğimin düğmesine takılı olan al· 
~m saatlnıln cebimden almdığnu hissettim ve aa
anlıkta ~uran Abrahamm koluna yapışarak a\·a-

zım çıktıgı kadar bağırmıya ba§ladım. O, saati he
men yere attı.,, 

- Annem koymuş.. Benim, haberim yok, dedi. 

Suçlu, bütün bunlan inkar etıni§tlr. Mahkeme, bir 
ehli vukuf çağırtarak derhal salonda. tatbikat ynp

t tırnuştır. Çalman saatin kıymetini takdir için de 
+ ayn bir heyet kunılmuştur. Neticede mahkeme de 
İ suçlu hakkında mabk-fınıiyet karan nmıiştir. 

Suçlu bliyük ana, bu cev.,ibı tasdik etti ve kendini 
şöyle müdafaa etti: 

- Kızım bir fabrikada çalışır. Bu çocuğu do -
ğurdu ve hana bıraktı. Ben de oğlan kardeşimin 
yanında sığıntı gibi oturuyordum. Kardeşim, ço
cuğun ''viyak, viyak,, lanna tahammül edemiyece· 
ğinI söyledi ve beni kapı dı§an attı . ... ,,,, .. ,, .. ,,, ............. ,, .. ,, .... . 

Sah tektir/ık 
Suçlusu iki 
Kız kardeş 

Küçük Sanatlar 

Aykırı 

Etmiş 

Kanununa 

Hareket 

Ben sa.kat ve aç bir kadmdım. Ço
cuk ta açlıktan ölecekti. Haydi ben 
bir toprak kovuğunda bir lokma ek
mekle yaşayabilirdim. Fakat körpe 
yavru sütsüz olur mu? Darülaceze 
anası olan çocuğu almıyordu. Ben de 

ı Çocuğu Sirkeciye götlirdilm. Sokağa 
bırakıp kaçtım. Sonra Darülacezeye 

Sultanahmet sulh UçUncU ceza hl- almış.lar. ~imdi orada bakılıyormuş. 
kimi dün 67 YR§mda Yunan tebaasm- Reıs, Na~ımeye.~~rdu: 
dan Niko Kolaro isminde bir ustayı - Çocugu darula.cezede görüyor 
10 lira para cezasına mahkum etti. musun? . . 
Polis suçluyu Heybcliadadan getir • - Hayır, gıtmıyorum. 
mişti. HAklm KAmil hüviyetini tes _ Bundan sonra hldisenin şahitleri 
bit ettikten sonra s~rdu: dinlendi. Bunlardan bazıları çocuğu 

. . Nizimenin bıraktığını söylediler. 
- Bak, sen Türk tabiıyetinde olan Nazime, avucunun içine sıkıştırdığı 

!ardan başkasmm yapmasını menet. mendilile terlerini silerek· 
tiği bir i§ yapmı§sm? - Ben bırakmadım, ba; reis, Eğer 

lbtiyar suçlu sakalım sıvazlıyarak ben bıraksa idim çocuğu tekrar po-
cevap verdi: Jiıten arar mı idim? Zavallı annem 

- Ben 67 yaşımı bitirdim. Eskiden 
usta idim. Şimdi ihtiyarladım. Kom
şuların yardmu ile geçinirim. Dün 
sabah bir komşumun kapısı önündeki 
bir taş yerinden oynamış, bana söy
ledi. Düzeltecektim. Polis yakaladı. 

aç kalmış ta o bırakmış, dedi. 
Şahitlerden Mustafa gelmemi§tl. 

Onun da çağırılması için muhakeme 
başka güne bırakıldı. 

Adliyeye Yerilen J 4 

rapça söylev. 20,45 Bimen Şen ve aı·
kadaşlan tarafından Tilrk musikisi 
ve halk şarkıları (Saat ayan). 21,15 
Orkestra 22,15 Ajans ve borsa haber
leri ve ertesi günün proğramı. 22,30 
Plakla sololar, opera ve poeret parça
ları. 23,00 Son. 

Günün program ÖLU 

Senfonik konserler : 
21,05 Prag: Cümhurreisi Beneş'in 
doğduğu gün mUnasebetile konserva
tuvarda verilecek bUyUk konseri na • 
kil (Çek eserleri) 
Hafif konserler : 

6,45 Parla kısa dalgası: Plaklarla 
sabah konseri. 7,10 Alman kısa dalga 
ları: Plak, saat 7,30 bando muzika. 
13 Paris kısa dalgası: Plak, 14,15 kon 
ser. 15 : Keza. 13 BUkreş: Plak kon
seri. 15 Prag kısa dalgası: Hafif mu· 
siki, 16.25 Prag kısa dalgası: Askeri 
bando. 16,30 Paris kısa dalgası: Or
kestra, harpa, flUt, şarkı (Mozart, 
Berlioz, Ravel), 17,30 Var§ova: Haffi 
musiki (Opera ve seren ad). 18 Peşte: 
Bigan orkestrası. 18,30 : Plak. 18 
Bükreş: Plaklarla opera baletleri. 
18,30 Moskova: Karışık konser. 19,20 
Bükreş: Eğlenceli orkestra (Novak, 
Dclibeş, Veber). 19,30 Moskova: Ka
rışık konser. 20,35 Graz, Viyana: Os 
vald Kabasta idaresinde orkestra, so
lo, koro. 20,40 BUkreş: Koro konseri. 
20,50 Kolonya: KUçilk akşam konse
ri. 21,10 Kolonya: Leo Eysold or • 
kestrası. 21,30 Llıypzig: Koro şarkı
ları. 21,40 Milano, Florans: Karışık 
konser 21,40 Prag kısa dalgası: Ha
fif musiki. 22 Roma, Bari: Bando mu 
zika (Mancinelli, Mascagri vs.). 22 
Paris P. T. T.: Eğlenceli yarım saat. 
22,40 Peşte: Çigan orkestrası. 22,45 
Varşova: Hafif orkestra, 23 Viyana: 
Askert bando. 23,20 Prag: Plak kon
seri. 23,50 Peşte: Opera orkestrası, 
CMozart, Haydn, Poot, Rozsa). 
Operalar, operetler : 

20,30 : Lchnr'ın "Dle Prinezessin,, 
isimli opereti. 22 MiUino1 Florans : 
-verdı'Iıın ··ıı::rna1,, uıimli operası. ::e~. 
30 Tis: "DanB l'ombre de la Cathed
ral,, isimli opera. 

15 yaşmoan küçük çocuklar tara. 
fmdan dün konservatıuar salonunda 
bir konser verildi. Bu konsedde yav
rular bUyük muvaffakıyet gösterdi
ler. Bilhassa, Selçuk Ezmür, Fazilet 
Zaman ve Vala Sehan çok alkışlandı. 
lar. Yukanki resimde, konsere i§tirak 
eden bir yavruyu görüyoruz. 

lnhisarlarda Kadro 

Kati Şeklini Aldı 
lnhisarlar umum müdürü Mitat Ye

nel. Ankaradan dönmüştür. 
I d a r e d e bUtUn şube şef

lerinin i§tirakile umum müdürün ri
yasetinde bir toplantı yapılmıştır. U
mum mUdUr, Mecliste tasdik edilmi§ 
bulunan yeni bütçeler hakkında şef. 
ler encümenine malumat vermiştir. 

Encümen, idarenin yeni kadroları 
i§ile de uğraşmı§tır. 

Kao/olarda mühim değişiklikler 
yoktur. Yalnız Anadolu ve Istanbul 
teşkili.tında bazı becayişler yaprJmt§
tır. Memurlar kadro dolayıslle mn
n§larını bu ay birkaç gUn geç alacak~ 
!ardır. 
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Şarap 

lslah 

, 
Cinsler• 

Edilecek 
lnhisarlar idaresi, önümiizdeki )ııl' 

dan itibaren şarap istihsalatını artı"• 
mak için hazırlıklara başlamıştır.~ 
nun için ilk iş olarak Izmir ve Tekli" 
dağ şarap fabrikaları genişletil~ 
beriki fabrikanın istihsalatı iki ırııs
line çıkarılacaktır . 

Ut&> Fransadan ayrıca bir şarap ın • 
hassısı getirilecektir. Mütehassıs şa 
rap cinslerinin ıs· .... hı için çalışacak ' 
ır. 

Azlık Vakıflarını ldor' 

Edecek Mütevelliler 
Yeni vakıflar kanununa göre, eJ' 

lıklara ait vakıflar, tek mütevelli~· 
l rafından idare olunacaktır. ş~dı); 
kadar Beyoğlu Ermeni kiliselerı 1~1 

1 mütevelliliğine 102 talip çıkmıştır· 
tanbul mıntakasmda 56, BeyoğlUJl~ 
60, Kadıköyünde 27 olmak uzere 1 
ekalliyet mütevellisi tayin oJunacal'
tır. 

Tek mUtevelli tayini usulUnli ortı; 
ya koyan vakıflar talimatnaınesill 
Rıu E · tl · 'ti""" "" etm ve rmenı cemaa erı ı '...- f, 
mişlerdir, Bu maksatla Ankaraya b 
rer heyet gönderilmiştir. 

Cemaatler, vakıfları bin bir zotltı 
içinde idare etmek istiyen müte\'0 iJJ 
heyetlerinin kaldırılarak bu ~er 
bir kişiye verilmesinin doğru ol~; 
cağı, bu takdirde vakıf meseleterı 
tekrar karışacağı kanaatindedirlet· 

Fakat, Musevilerle katolikJet, dil 
ve hayır müesseselerinin vakıf o~ 
dığı ve budarın mülk oldukları ı ~ 
asile üçüncü hukuk mahkemesine ı:ıı 
racaat etmif;!ler, icranın tehiri f~ 
karar da almışlardır. 

-================~ 

~~;;~·~ 
~ TAN Gazetesi 1 HaziraJldsJl j 

itibaren tatbik edilmek üzere ye· 
ni blr ilan tarUeaiıRazırlamıştn"· .., 

Dün asliye birinci ceza mahkeme
einde bir sahte.karlık davasına de
vam edildL Suçlu yerinde Yeranti ve 
Sfranuş adlı iki kız kardeşle Agop ve 
Karabet adlı Tekirdağlı iki manifatu
racı vardı. Davacıları da Nobardı. 
lddia şudur: Yeranti, Nobar aleyhine 
Zozo isminde bir kadınla beraber ya
şadığı için bir zina davası açmıştır. 
Bu dava devam ederken Yeranti aley 
hine sahte nUfue kağıdı çıkartma da
vası açmıştır. İddia.sına göre, Yera.n
ti gizli nUfusun tescil cezasını affeden 
kanun zamanında Taksim nUfus me
murluğuna müracaat ederek yeniden 
nUfus kağıdı çıkarmış ve bu klğıtta 
1915 yılındanberi Nobarla evli oldu
ğunu da yazdırmıştır. Agopla Kara
bet te Nobann Yeranti ile evli olduk-
larma yalan yere şehadet etmişlerdir. Hakim, suçlunun ancak Türklerin 

~liyebilecekleri kUçilk 11anntleri yap. 
Komünistlik Suçlusu Ocla musikisi: 

Motqrlü. Vasıt1~ların 
Muayenesi Başbyor 

G~ırı>t4l0 aoh'<lDrnu~ ft .... _ft_. ı ve j 
ğrt 'fiyatlarının yükselınes 
gazete ma.sQ1ıfJ~ artması ~u 
zarureti tevlit etmi§tir. 

1 Haziran 937 tarihinden iti. 
haren neşredilecek ticari iUi.tıl•~ 
içi.n tatbik edilecek tarife §Udu:· 
Bu tarife santim itibariyle tert1P 
edllmi§tir: 

Suçlu Karabet, dünkU celsede No- tığını sabit gördilğU için kendisini Zabıta, Hasan, Arif, Mümin ve Ah-
barla Yerantinin Tekirdağında 1915 mahkum etti, met adlı d6r kişiyi komünistlik suçu 
haziranında evlendiklerini söyledi. ile müddeiumumfliğe vermiştir. Suç-

D VUkatl . lular ,birinci sorgu hAkimliğine rıka-avacının a · - Evet, Nobar, Tekirdağma git - ':< · · u A H b. 'd rılnuıslardır. Sorgu hlkimt, bunlardan 

16,15 Roma kısa dalgası: Keman 
triyosu (Muteaklbcn caz). 20,20 Var
govn: Pjyano kuartetit (Mozart) 23, 
20 Belgrad: Kentet (Schumann). 23, 
30 Paris P. T. T. : Oda musikisi ku
rateti. - O vakıt mumı ar ın en 61 • miş, nolis müdUrUne, ı:ıuna buna para 

d. T kird • b b ~ ııt Hasan, Arif ve Mümini serbest bırak. t 11 detli zamanı i ı. e agı om a, yedı'rmı·cı, öyle bı"r cıey söyletmi§. Ben Resi a er: 
- alt d i.k T k' ~ ~ nug, Ahmede tevkif karan vermiştir. 

kuruun yagmuru m a en e ır. hepsinin yalan olduğunu öğrendim. 15,25 Prag kısa dalgası: Keman 

Haziranın ikinci gününden itiba • 
ren şehrimizde motörle işliyen bütün 
kara nakil vasıtalarının yıJlık fenni 
muayenelerine ba§lanacaktır. Bu mu
ayene ve kontrollerde n.ıfak bir bo • 
zukluğu görülen otobüsler i§ten me. 
nedilecektir. 

Birinci sahifede 400J\U~ 

lkinicl ,, 250 ,, 

dagı-nda tek bir hıristiyan bile yok- k n•crtosu (Glnzuno" K k ) 16 
B o "' •' orsa ov • Prag kısa dalgası: Keman konseri 

tu, yalan söylüyorlar, dedi. Davacı avukatı: Sahte onolar 05 Prag kısa dalgası: Dvorak'ın §ar- (Glazunov, Korsakov Sadko) 
, Karabetin sesi yükseldi: ~ _ Bay reis, dedi, polis müdürüne kılarmdan. 18,15 Varşova: Piyano, ~ 

Uçüncü ,, 200 '' 
Dördüncü ,, l 00 '' 
Diğer sahifelerde 60 '' 

Beyoğlunda Zikopolos adında biri. kenman, şarkı. 18,35 Roma kısa dal- Damı Musiki~i: 
' - Hayır, bay hakim, affederler, rü•vet vernıicı, diyor, bu zapta g~. i b' 1 ıı 1 k hte bo h ş kılnr 20 Kol ~ v - 11 n n ın erce ra ı aa no a - gası: ar · . onya: Güzel ses 15,30 Roma kısa dalgası 22,30 : 
ben ya.lan söylemiyorum. Tekirdağm- sin. zırladığı haber alınmış ve yapılan tıı.h- 1i artistler <Muhtelıf orke!ltraların re Belgrad, 22,45: Bükreş. 23,30 Kolon. 

~ Son illn ahlf eleri 40 ,, 

i 
Bununla beraber daim! muşte· 

rilerimiz ayrıca tenzildtlı tarife
den istifade edecclderdlr. r 

dan ilk tehcir eyIUlün yirmi ikisinde Muhakeme, Ha•köy nüfue dairesin. kik t ı· ı d ht bo 1 fakatile) 21,SO BUkre§: Viyolensel u 
., a ne ıces n e sa e na ar mey. resitnli (Geroge. Cocea tarafından) a. 

baaladı. Halbuki nikah dah& evvel ol· den Yeranti ile kardecıın· in nilfus kay. dana "ıka lm t r Surlu thkikat Ch ~ ,.., htelif 
';i ~ :. rı ış ı · '" • ev- 22 Varşovn:. pın'in eserlerinden pi- m.U : 

mu§tu. dinin getirtilmesi için ba.§ka güne bı- rakile birlikte Beyoğlu mUddeiunıu- yano resital,ı. 22,05 Prag kısa dalga- 19,30 Roma kısa dalgası: Arapça 
Yeranti de şöyle mukabele etil: rakıldı., miliğine verilmiştir ·sı: Dvorak ın §arkılarından. 22,25. ve rumca musikili ne§riyat. 

,... .................. ~ 
~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~!!!!!!~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~~ 

- Ne zarar var? Enişteme giderken, hazır bura
dan geçiyorum, bir uğrayım dedim. 

- Vallahi gelecektim ama, dur dedim, henüz otuz 
altı saat olmadı. 

- Bırak o sözleri. Işin var mı? 
- Ne işim olacak ? 
- Haydi çıkalım. Enişteme kadar konuşuruz. O· 

rada çok oturmıyacağım. Sonra çarşıya çıkarız. 
- Çiftlikten geldi mi ki? 
- Gelmiş. Demin Giiıel haber verdi. 
- Haydi gidelim. 
Kadınlar, beyaz başörtUJerinin aralıklarından tek 

gözlerle bakıyorlardı. Nazife teyze : 
- Ne kadar bUyUmUş, dedi. Ve içini çekerek ila

ve etti : 
- Kafkas illerinde kalmasaydı, Caf erim de b8yle 

olacaktı. 

Şahver Erdenden iki yaf büyük olduğunu dUşUn
dü ve sebebini pek anlayamadığı bir hasretle duda.· 
ğım ısırdı. 

lkl delikanlı kapıdan çıkarlarken, :Ali sordu: 
- Meleği gördün mil! Ne kadar büyUdü. 
- Hayır, görmedim. Yalnız ninenin elini öptUm. 
Ali Efendi hemşiresine darıldı : 
- Kız niye ağabeyine hoşgeldin demedin? 
Genç kız başmı eğerek kızardı ... 
- Işlm vardı da. 
- Baksana, büyUmUş değil mi! Koca kız oldu. 
- Nasılsın Melek Hanım! 

Bu Hanım kelimesine genç kız lbUsbUtUn kızardı. 
Delikanlılar gülüşerek dışan çıktılar 

Ali bir aralık : 
- Za valh dedi. Çok talihsizmiş. 
- Evet iş!ttim. Çok müteessir oldum. 
- Birader, bari evlenselerdi. 
- Bir bakıma daha iyi oldu, biçare, şimdi gene 

yaşında dul kalaca.ktI. Ne bilirsin, bellti kucağında 
bir de cocukla.. 

SiMDiLiK 

µ 

- No. 16 -
- Evet, orası da doğru. 
- Bu zamanda ağlamıyan genç kız mı, hasret 

çekmiyen delikanlı mı kaldı? Alimallah ben şafıyo
rum. biz neye kaldık. 

- Merak etme, bu gidişle, GUzele bite srra gele
cek. Fakat sonu ne olacak? Bu cihet biraz anlaşıla· 
bilse. 

- Onu anlamak o kadar güç birşey değil. ~~lde, 
göıönlinde bukadar malumlar olunca o mcshulleri 
halletmek, zor mu? 

- lstanbulu bilmem, fakat dayıcığım, Anadolu 
berbat, hangisini söyliyeyim? Neyi sayayını. bilmeın 
ki? 

- Oram da öyle, orası da. Siz Istanbul diye iyi bir 
yer zannetmeyiniz. Biz.im mektebin hastanesinde ~ir 
hafta zarfrnda yalnız ben on yedi masum çocugu 
muayene ettim. Hepsi de açlıktan, 8Utsüı1Ukten, f~ 
kersizllkten, bakımsızlıktan hastalanmIJ. Ve ... hepsi 
de 61dtiler. Açlıktan ölmek dUtUn bir kere! Türkiye
de açlıktan ölmek! Bu mümkün mü? Biz gazete.~erde 
okuyorduk, kulaktan işitirdik te inanmazd~k, Ç~kU 
görmedik. Ne ben, ne sen, ne bizden evvelkıler; Turk 
ilinde açlıktan ölenleri bilmiyoruz. 
- Yok olsa pekala. Muhasnradnyız, hiç birşey gir

miyor, diyelim. Var, herşey var. Buraya gelinceye 
kadar yirmi istasyon geçtin. Hangisinin ambarını 
boş gördUn? Dağlar gibi yığılmış. lsta.nbuldan Kon
yaya günde yüz vagon geliyor. Ertesi günü bunlar 

bomboş .:ıaydarpa.şaya dönüyor. YUz vagondan on 
vagon yulrlcmcğe müsaade etseler ya ... Ha.yır, gfıya 
inadına •• he~i .~ş gidecek! Mal çlirUyor, para çUri.ir 
yor, ahlak çuruyor, vicdan çürüyor .. Ve nihayet mil
letin ~e:~cudiyeti çUrUyor, bari bukadar ıuiletimale, 
idaresızlıge karşı aramızda bir uhuvvet, bir ittihat 
olsa. Ba.,a gelmiş, çekeceğiz, der gideriz. O da yok. 

- Evet, buna vilayette açıkça tesadüf ettim. Vali 
birşey.. Neuzubillah! Abdülhamidin lzzet Holosu 
solda sıfır. 

- Orasmı karıştırma! Çektiğimizi ben bilirim. 
- N~ye tesadüf ettim bilir misin? Koca. vil!yet 

mcrkezmde, en büyüğünden en kUçUğüne kadar bU
tiln ~emu~lar birbirinden çekiniyor. Birbirlerile sıkı
ca, şeyle bır dost olamıyor. Mesela Defterdar mektup 
çunun ya~ına, tesadüf bu ya, bir günde iki defa gitse 
curnal ~dıyo~larrnıv. Defterda.rla mektupçu, gayet 
dost, gund~ ıki de.fa. buluşuyorlar. Bit1aenaleyh bu 
d~st~u~. ~lı aleyhine bir komplo yapabilir. Evkaf 
müd?ı:u?un, kadı ile haftada üç defa, tahrirat mU
se~vıdı ıle şehriye katibinin ayda beş defa, görU9me
lerı ne mUm~Un! Işin fenası, bu hal halka da sirayet 
etmiş. Hiç b1r meclis yok ki valinin bir mutemedi o
rada lbulunmasın. Hem ne meclis. Ya düğün, ya nir 
kah .. Otesl haram, bu ne i,, bu ne hayat, bu ne idare 
kardeş! 

Dcl genç Hacı Zeynullah Erendi Hoc~nın kapısı 
önüne geldiler. Erden elini tokmağa uzatırken Ali 

acı acı gülümsedi : .. it 
- Iki dakika daha vaktin varsa, sana bunun b 

başka türlüsUnU anlatayım. 
- Hay hay! söyle. 
- Geçende nasılsa dört gün izin koparmıştı: 

Karahisara gittim. Pazar yerinin kar9ısında, ~ ~ 
riyet oteli var, bilirsin, şimdi orasını tehcire u~cl 
mı, bir Ermeni tutuyor. O otelde kaldım. lkl w• 
günü mebus geldi dediler. Oranın mebusu :ıstanb _ 
dan gelmiş. Belki kendisini ,ahsen de tanırsın. ~ 
zeteci, muharrir Ahmet Ağaoğlu. Sabah erken ~ 
kalktım. Bu adamı görmek istiyordum. GatS0 

sordum : 
- Gece gelen mebus hangi odada·'? 
- Nah! ifte balkondaki gözlUklU. bl-
Orta boylu, tıknaza yakın, esmer yUzlli. kara •ılll 

yıklı bir zat. Şahsında bir Anadolulu hali var ... Ç~eri 
içiyor ve pazar günü olduğundan gelen koY1 

seyrediyordu. bit 
O sırada bir tanesi kucağında. iki çocuklu :gıl

köylU kadın geldi. Arabaaına odun yUkleınq;. etıle 
konun tam karşısında durdu. Kucnğındaklne ınıeıı' 
veriyordu. Mebus, hem çayını içiyor, hem g~JJ -
geçene bakıyordu. Köşeden bir candarma Qıktı, 
la, hiddetle geldi. Arabanın yanında durdu. 

- Bu odunlar senin ml kadın ? 
- Hımm .. Benim, Almak mı istiyorsun! bfl.~ 

Candarma ses çıkarmadı, küçücük ar~tı-ıı: 
sarstı, ipini kesti ve odunları yere attı. Kadınc • 

- Ne yapıyorsun Ağa?! 
Diye kolunu tutmak isterken, canda.rma: 
- Ne mi yapıyorum? ıtle .r 
Diye elinin tersiyle kadmın suratına bir il 

ketti. 0 dBf-
Ben, Ahmet Ağaoğlunu tetkik ediyordum. f~l•dl: 

hal gev9emiş bir zenberek gibi iakemlesinden 

- Bu da nesl ? "ar) 
(Arkası 
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Kanunlar Kar,.aınJa: 

Genç Kızları 

Çıkaranlar 

Baıtan 

Nası1 
't A;,hrnet Emin YALMAN 
kird h hedefi: H~berde, fi· 
..:: e, er §eyde temiz dü· ..... t • • .. ' 
i'az~t ~ınıı olmak, · karün 
~aı olnuya çahtmaktır. 

~NO~~ESELELERll 
'teni B .. t 

ALKOL iCENLERiN 
ARTMASI EN BUYUK 

Ceza Görürler? 
Dünya kunılabda.nberi euç ve suçla 

eksik 0Jınanu3tır. Flikat bazalt insan 
hiç ümit etmediği çok namuslu ola • 
rak tanıdığı kimseleri ceza mahkeme
sinde, hlkimln karşısında, başı eğik, 
yapmış olduğu kötü hare.ketin hesa. 
bmı \'erirken, tesadüf ederse, haki
katen §&§ıyor. u çeden 

Neler öv • 
grenıyoruz 

~&zartesı 
•lııe hatları gtinU Mecliste mllzakere-
'1ılihlın an Yeni bUtçe bize bir çok 
kikatıerı ~katler öğretiyor. Bu ha.
her YlıPH--- bit edip üzerinde duniıak 
dur: - •OG§tıı hem hakkı, hem borcu-

lJJr ön 
lliy0ııız. ce varldatm arttığını öğre-

Uı: nı 
ttınıa evveı 1~ milyon liralık bUt-
bUtge ~, bugün 280 milyonluk bir 

So e ortaya cıkryoruz. 
llra Yhı .. r1h. 

'rtıy0, Bo e 0 &• enlyoruz ki, t&hsllit 
clite.ı ~ S&Yede eV\·elce tahmin e
•ilat Ya daftaıı 20 mllyon fazla tah· 

I\...:._ Pllınıetır 
~k • 

"erecek ha ki genlşllyoruz, fazla vergi 
llu le geliyoruz. 

8evln1Jecek bir noktadır. 
lh • 

racat Artıyor 
lliıf 8e in 

'aftın v diren ikinci nokta. lhra-
935 Jzın artmasıdır. 

gOsterı!~ .. ~h?'&catımız 5 milyon fazla 
25 .... 1" '9 en 986 ~,lında 'bu fazlalık ...... ·on u · 

'hu d rayı bulmuştur. 
bıa lh a hı~ rrıaddf'lerfm'7tn arttı
lar~ f raç ıtıaddelerlmlze dış pazar
lilet ed &:da rağbet gösterildiğine de-

ll e.r. 
tetı~ ırıernıeketin ihraç fazlalığı, ser
'1tııııek ~rttıkğını gösterir. Buna da se

a ktnuzdır. 

G eçenlerde gazetelerde 
töyle bir haber vardı: 

Son yıl içinde memlekette ra· 

kı aatıtı artmıf. Bu f azlahk 
iktııadi buhranın geçmekte, re
fahın artmakta bulunduğuna 
bir alimet imit 1 

Bu havadiıin tefsir mahi-
yetindeki aon kısmının neka
dar indi ve sathi olduğunu 
göstermek için çok feyler 
aöylenebilir; fakat ekono.
mik bakımdan bizi hayli uzun 
bir bahıe ıürükleyip ıözü uza 
tacağı ve zaten o yanlıt sıö

rütü okuyucularımız kendilik
lerinden de düzellmit olacak
ları için bugün yalnız rakı aü

riimünün artmakta olduğuna 
dair ve 9üpheıiz resmi iıtatia
tiklere müstenit olan h~beri 
ele almak istiyoruz. 
Başka memleketlerde halkı is -

pirtolu içkilerin maddi ve manevi 
zararlarından korumak için milca
delelere girişildiği bir sırada biz de 
rakı sürümünün artmasını hayırlı 
bir alamet saymak ve bir müjde 
gibi haber vermek garabetini sü
kutla geçiştirmek içtimai vazüele
rimizin en ehemnıiyetlilerinden bi
rini ihmal demek olur. 

PQ • ra1r11z Nereye A lkolün fizyolojik bakımdan S mahiyeti son otuz kırk se-
Qrfolu ? ne içinde uzun mUnakaşalara se· nuyor CUırıh hep olmuştur; fakat nihat hUküm 
bii~ Uliyet hlikfımetfnden evvel alkoliln başlı b~ına bir zehir oldu
'2,~'"' ~n hUyUk klsmmı DUyunu ğu suretinde takarrür etmiştir. 
.:~iri.;.;,; • _._Kokulu nebati maddt-JArle vanılan 
rna .. ~e ~ıhği kapatir. Devlet 1- türlü türlU şaraplarda ve likörler
llleıcıı_ ....,., lşleitne ehemmiyet ver- de bu zehirli mahiyet artmakta -

Şftndf dır. 
!tıl11tıuy0;aı1yet tamamen değişmiş Bir zamanlar saf alkoliln zarar-
e %1.ın · Dalına ön safta tutulan lı olmadığı ve hatta bir nevi gıda 

ltıUdataas ası lazım gelen memleket olduğu, ispirtolu içkilerin bir taraf
~laıı Va;da aynJmış paranın drşmda tan tahammür esnasında husule 
ll'feı \'e atımızın ço~ yapıcı, ge- gelen aldeidler, eterler, asetonlar ve 

tlt: Verlıntı ı3ıere tahAis edllmlş- yüksek alkoller ve diğer taraftan 
~ bu içkilerin yapılmasında kullanı -
Su lşlf 0inllan l~ln 18 milyon lira lan kokulu nebatların esansları 
l'eııı v ~ 4,250,000 lira. dolayı zararları görüldüğü iddia o-
Slllta31 ~P't1'la.r l~ln 5 milyon lira lunmuştur. Fakat Fransada Yük-
Zıl'aat k ç n 5 milyon lira. sek Sihhat Meclisi tarafından bu 

~ler1 için °ınbtnatan ,.e diğer ziraat noktayı aydınlatmak için teşkil e
~8.adhı 4,5oo,ooo lira. dilen mUteha.ssıslar komisyonu al
!lUtUn h at'aınak için 1,000,000 lira. kolün başlı başına bir zehir oldu

teu \'e retu Paralar memleketin !ller- ğuna hükmetmiştir. 
l'edunı13 d ahuu artıracak işlere has- Vakıa alkolün gıda olduğu da id
"-l<tttiııı ernekt1r. Bu da rejimin ka- dia olunabilir. Bir insan yirmi dört 

nevlet ~i>steren bir hususiyettir. saatte. yava, yavaş içmek şa~.Y-
>'atııcı ~ler h"adi hlr hüviyet aldıkça le kırk, elli gram alkol yakabilır. 
deıı g\1ıı de devlet hütçeslnde gün- Lakin fazla mikdarda, hatta kırk, 
ttı.ll'e 11~llYllk bir mevki işgal et- elli gram bile kısa bir müddet i -
'eııel'e ttlr. Bu mevki seneden çinde içilirse, hazme mühtaç ol
hlt ~.işllyecek ve devlet tam madığı için çabucacık kana geçer 
haoll)-~tı unsur hal.hıde çalışnuya ve büyük bir kısmı nefesle veya id-

ır. rarla olduğu gibi dışarı çıkar; fa-
~ • kat kanda dolaşırken beyin, belke-

QQrif de ihmal rniği içindeki ilik ve nihayet kan 
~'-- • deveranını ve teneffüsü idrae e -
' l'lllYoruz den basale üzerinde uyuşturucu te-

n~....., ""4,_ _ simi gösterir. 
~ '°' bit .,;.~ine bu defa 2,250,000 Alkol, vücudun kemiklerinden 
tle ~ htt zanunedlllyor. Bu para baıka her tar&fına yayılır, fakat en 
, tot. 8ı..ı. __ ~I on Ud milyonu Je- ziyade uabl cümleye musallat o • 
1 ~ldı ~"'41Ç Ytl önce maarif bUtıçe. Iur. Vücutlerinde alkol varken ö
~aııcı. ~ lira idi. Demek ki, .,. lenlerin biraz sonra bünyelerinin 

111'1'ır e eW aıtma hbd ol- hiç bir tarafında alkol kal~adığı 
İlJco~1 halde beyinlerinde alkol eaerı bulu-

~e b~~-htısWtf vlllyet blttçelerl- nur! 
flıı tı.ı .. _,tır. Bu bakımdan maa-
~ llıuı. ıtbıktl bU~ az defllitfr. 
~~ 11~11 biz maarifi, diğer ın

'111 b&ıa eı, daha zayıf buluyoruz. 
Ctıt<tıYıı. kuvvetlendirmek lhtlya-

G 1 - -
Qa antep Belediye 

Q Bütçesi Artıyor 
~1 a~lantep 
tıttı t!dfyeabıhı ~'I' AN) - Gaziantep 
~l ~ bin Ura undan birkaç yıl önce 
~ 2oo.OO() YI gUç bulan bUtçesi bu 
~a ~enberi ~Ya yükselmiştir. tki 
bc~da buıu elcdlye hesap işlerinin 
1~ ~iye ?l'ıuh:an Bay Ruşen, Antep 

oYnıuşt !ebesini örnek bir şekur. 

E ter, morfin, gibi diğer uyuş
turucu maddelerde olduğu 

gibi alkolUn de ilk tesirleri mUne.b
bihtir. Içki başlangıçta ne3e verır. 
Fikre cill ve çeneye kuvvet gelir! 
Fakat içmekte devam edilirse ağır 
sarhoşluk devresi gecikmez. Hattl 
c;ok ileri gidildiği vakit nihayet ba
salenln, yani teneffüs ve deveran 
merkezlerinin mukavemetleri kın
larak sarhoşluk ölilme mUncer O· 

la bilir. 

Birdenbire öldürUcU mikdarda 
alkol içilmesi nadirdir; fakat ak • 
şamcıhk, ayyaşlık suretiyle mtite
madiyen kullanılması da vUcudü 
tahrip eder. tc;;kinin fena tesirleri 
yalnız merkezi asab cümlesi üze • 

TEHLiKEDIR 
Yazan : RAUF A. HOTiNLi 

rinde göt111mez. Mideden başlıya -
rak karaciğeri ve böbrekleri de ha
rap eder. 

Sa:hoşluk derecesinde içki içi -
len akşamların sabahı humar deni
len berbat bir halde uyanılır, ve 
işin kötüsü bu humarı derhal de
fetmenin en kolay yolu gene biraz 
alkol içmektir! İspirto uyuşturu • 
cu tesirile mideyi teskin eder, ba
şın ağırlıgını geçırır, VUCU<lU kam
çılar. Eakat ıbu aldatıcı iyilik ıçok 
geçmeden fahiş bir faizle ödenir. 
Mide. karaciğer, böbrek hastalıkla
rı ve hatta alkolik delilik gibi 
çok elemli merhalelerden geçilir. 

B ununla beraber alkol mut-
lak surette zararlı bir mad-

de değildir. Birçok zehirler gibi 
faydalı bir ilaçtır. Nitekim morfin 
ve kokain de ila~ır. Yüzde 10, 
yüzde 15 nisbetinde sulu alkol az 
mikdarda içilirse midenin usaresi· 

• spirto da afyon, morfin, ero-
1 in ve kokain gibi içt :rııai 

Liı • ,~h' ~ke teşkil eden zehirlerden 
old•1ğu halde onlar gibi küllıyen 

yasak ı.odilmesine iktısndi ve i!:.ti
mA.i lJir~ok sehepler mani olmaktr..· 
dır. İspirtolu içkilerin kökünden 
yasak t-dilmesi için şimdiye kadar 
giı ;~1-!n teşebbüslerin hiç bir! :nu
vaffal, ,yetle neticelenememiştir. 
Da ZI ·ut:mh:ketlerde ve hususile Şi

mali AmerikMa yapılan tecrübi! -
ler ~östermiştır ki öyle cez:-i t.:ıd-

birler bilakis gizlice istihsal edilen 
fena alkollerin kullanılması, ka -
gak~1lrğın artması, fena ispirtola!· 
yit::;ir,Jtn sıhhi mahzurların :rnt -
mer1esırıesi, hA.tta cinai istatisti:c -
lerin yiikselmesi gibi neticeler tcv. 
Ut etmiştir. 

tspırtolu içkilerin külliyen yasak 
ediJnıeı! teşebbüslerinde faydıı<lan 
ziynde mahzur görülmüş olmakla 
beraber genç nesillerı bu tehl~k,~Iı 
iptiladan korumak için medeni ale 
mln hE>men her tarafında birtakım 
tedbirlt-r alınmış ve çok iyi netıcc
lere varılmı,tır. 

Geçt'n asrın sonlarında İsveç hal-

kının ispirtolu içkilere dUşkUnlU • 
ğü lıdeta bir Mi~etlerarası rekoru 
teşkil C'decek dereceye varmış ıken 
içkiler~n serbest sntışmm mencdil • 
nıesi ve ancak yirmi beş yaşını geç
miş ol2ıılara vesika ile ayda 2 dıın 
4 Jltr~ye kadar alkol satılmasına 
mlhaade edilmesi sayesinde genç 
nes;Jlerh:ı tamamile denilecek bir 
surette korunmasına muvaffakıyet 
hisıl C'lmuştur. BugUn halkın an
c:ık yi~zde yirmisi bu izinden 1stifa 
de etmektedir. 

Belçikada umumt yerlerde in -
bikten çekilmiş aJkollU içkilerin sa 
tlması yasaktır. İsteyenler evle • 
rinde içebilirler. Bu rejim ile an -
cak ehemmiyetsiz bir eka!Iiyetin 
evlerinde içki kullandıkları görUl
nıüştür. 

Norveçte, Danimarkada, Halan -
dada, ltalyada ve d~ğer ~hçok 
me..n l~ketlerde alınan tedbirler! kt·· 
saca anlatmak bile sözü c;;ok uza
tır. Yalnız Fransada alkol müs
tahs\li olan iki buçuk milyontl ya
kın müntehibi gücendirmemek icin 
es:ısh ~bir tedbir alınamamıştır. }u 
gi.\n beş milyona yakın nilfuı;u o -
lan Londraya altı bin meyhaneye 
mukabil iki buçuk milyon nUiuslu 
Par'ste otuz üç bin meyhane var
mış. 

Bir yılda içilen alkol mikdarı a
dam başına F'ransada 25 Iitreyı bu
lu) ormuş. Bu mikdar İngilterede 
4,89, Almanyada 3,89, lsvec;te 3, 
Danimarkada 2,91, lsviçrede 8 ,27, 
Norveçt e 1,81, Belçika:aa 9,27. !tal 
yada 14,84 tür. 

H alkın sıhhatini kemiren ve 
yalnız bu r.adarla da kalma 

yıp bünyeleri ve akıllan çilrü k ne
siller yetişmesine sebep olan bu 
tehlikeye karşı biz de şimdiden • 
tecJhirler almalıyız. 

D~mokrasl demek, hUkiinıetin 
halk ile elele çalışması demt'ktir. 
Fakat bu elbirliği her işte hükü
metin önayak olması demek değil
dir. Demokrasinin rüşde ermesi ali 
metlerinden en önde geleni, balkın, 
halk teşkilatının da teşebbüs kud
reti göstermeğe başlamasıdır. Gö
nfü ister ki arasıra mUsamereleı 
v~ deniz gezintileri dolayısile adı 
duyulan Yeşilay bu işte önayak ol
sun. Mebuslarımızı ve gazeteleri -
miz! ayaklandırsm , Sıhhat Vekale
tine başvursun. Hasılı genç nesil -
leri, tam mAnasile l numaralı ha:k 
dUşmam olan alkol tehlikesinden 
korumağa fiilen teşebbüs etsin. 

AdliJ·e koridorlannda, §Öyle bir 
dol&§ırsanız, hayret edersiniz. l\lese
IA tiçUncU hukuk mahkemesinin önün
de §ık bir bayan kocasından ayrılı
yor. Halbuki, onu aile hayahnda de
recesiz mesut farzederdlniz. Ba~ka 
bir muhakemenin kapısında, zE>.nginU
ği ile meşhur, klüplerde, oyun masa
larında binlerce Ura kaybederken he
yecan bile hlssetnılyeook kadar ser. 
vetl olan ,hususi otomobilden lnmJ.. 
yen el~manca bir bay dU~Unüyor. Se
lammrza mukabele edemlyecek kadar 
bitkin ... Biraz ewel tnasma karar ,.e
rildiğini, bir t.anıdığmızdan öğrendiği
niz zaman, nasıl taaccüp etmezsiniz. 

AYukatlar, her halde, daha az ta. 
accUp ederler; çünkü onlıu bir çok 
kimselerin gl.zJI haklkatlerhıln lç3ii· 
ztinU bilirler. Oyle olmak:a beraber 
evvelki gün haplsanede bir mahpu
su ziyaret E'derkE>n tesadüf E>ttiğim 

bir tanıdığın orada bulunduğuna şa. 
hlt olmakla, doğrusu ben de §Bştnn. 

ismini yazınama3.. tercih ettiğim 
den, ona bu yazanda "Mehmet,, dl
yeceğinı. 

Mehmedl orada görünce niçin ta • 
accüp ettim, -blllr misiniz? Çilnktt, 
Mehmet, cemJyet hayatında, )iiksek 
sosyetelerde aranılan sevimli bir geng 
tir. Onu balolal'da, gUzel frakı ile, en 
şık bayanlarla dans ederken görmlye 
alışıkken, haplsanede, sakallan uza ... 
mış, kirli bir vaziyette tesadüf edin· 
ce n&Arl taaccüp etmem. Ona yaklat-
hm: 

- Geçmiş olsun, başına ne geldi! 
dedim. O. 80n bir nf'fes çektikten son
ra, sinirli parmaklan arasında si~
r&.4örnm at~inl ezerek öndürdü w 
bana: 

- Otur da anlatayım, den. 
Mehmedin macerasını, şimdi ben 

de size anlatacaı'hm: 

Bundan Uç sene e\'\'el. rnuhtesem 
bir suarede, Mehmet, Z'lrlf ve güzel 
on altı, on yccii yaşlannda bir bava.
na takdim ediliyor. Aralarında bir 
a5k macE>rası başlıyor. Mehmet, genQ 
kızla görüşüyor, geziyor \'e nihayet 
evlenme)i vadediyor. Böylece aylar 
geçf)·or. Fakat bir gün Mehmet kızm 
kızlrğmı bozu)·or. Bu hldlseden son
ra da, )ine aylar geçiyor. Zavallı kız
cağız evlenme lıuli ile selinlyor. Ufak 
YU\'tlsmm istikbaldeki saadetl:ıl dil • 
şUndüllce memnuıılyetlnden içi içine 
sığamıyor. 

Fakat Mehmet, \'adini tutmaror. 

ni arttırır, hareketlerini kuvv~tlen 
dirir ve hazmı kolaylaştırır. Bina· 
enaleyh had hastahklarda hazme 
yardım için bundan istifade edile· 
bilir. Fakat sıhhatte bulunanla.n:ı, 
hatta müzmin hazımsızlıktan muz 
tarip olanların bu suretle al-
kol kullanmaları bile caiz de- 1 
ğildir; zira o takdirde faydasmrlan 
ziyad~ zararı dokunur. Mide usa · 1 ı 
resini çıkıı.ran keseler küçülüp !t:.ir· 
leşir. Halbuki akşamcıların he • 
men hepsi iştihasızhk ıbahnne:.!!e 
"bir lokma yiyebilmek için zıkkım· 
lanırlar!" 

Amerikan Karikatürü: 

Bunun Uze.rlne kız ana ve babasına 
meseleyi büfün çıplaklığı ile anlatı • 
yor. Ve Mehmedln aleyhine ceza da
va.."' ikame ediyor. Mehmc.t te altı ay 
hapse mahkftm oluyor. Fakat, karar 
tatbikat sahasına g~meden, Mehmet 
ilk vadini tutuyor \'e kızla e\·leniyor. 
Böylec,e hapse de girmiyor; çUnkU, 
yapmış olduf;u hareketi evlenmekle 
ortadan kaldınyor. 

Az mikdarda alkolün sinirler il· 
zerindo uyandırıcı tesirinden isti • 
!ade edilerek düşkün 'hastahra, 
Cıııygınbk geçirenlere, sıcak bir fin· 
can çay içinde biraz alkol veyahut 
bir kadeh konyak verilebilir. Bu 
sayede kalp dı:rhal kuvvetli atma· 
va başlar, damarlarda kanın tevet
türU yükselir. 

Burada bir noktaya dikkatj çek • 
rrıek gerektir : Birçokları zanne • 
ierlcr iti alkol vücudün hararetini 
yükseltir, soğuğa mukavemeti art· 
tırır. Halbuki hakikat tamamile 
aksinedir. Alkol kan damarlarını 
genişlettiği için vücudun sathından 
fazla mikdarda kan geçmes!nd~n 
drlayı mesela bir kadeh konyak 
içen bir insan kendini ısınır gibi 
hisseder. Bu sırf enfüsi bir zandtr. 
Hakikatte vücudUn 11athmdau cur· 
mal l!Urette olduğundan fazla mik· 
dada hrsraret intişar ettiği icin vU
cut iişilr. Bu yanlı' fikirle açık ha
vada Eioğuğa karşı glıya all:ol ile 
mub:,ro;:ınete çalışanların çok defa
!ar ı:atlirrieye tutuldukları gor'1 -
lü,. ! FP.kat soğuk bir ~1nvada (çok 
üşünU!müş ise) kuytu bir yere, me 
seli eve girildiği vakit !biraz alko
lün !:l ydnsı görülebilır. 

Ağam Eğleniyor! •• 

iki "ene geçiyor. Bu defa da kan 
koca al'88ında geçimsizlik başgösteri· 
yor. Bu geçimsizlik tahammül edil • 
mez bir hale geliyor. Kan, mahke
meye müracaat E'derek boşanma da
\'MI ikame E'diyor. lUuhakeme netice
sinde kocanın kabahatli oı::~.;-.l t :s • 
bit edllE>rek boşanın!)' hUkmohınu • 
yor. Fakat mesele hu kııda•la kaimi• 
yor. Bir gün, bekiirlrk e\·!ne dönen 
Mehmedl, pollı alıp hapse götürüyor. 

İşte, balolar kahramanı, şimdi ha· 
piste cezumı çekmekte ve sabahtan 
akşama kadar sigara l~lp ellerlnl a
ğoşturmakla meşguldür. 

Bu 11.tırlan okuyanlann, sorma • 
dan evvel soalle.rine cenp vere)im. 
E\·et, Mehmet fena hareketini evlen. 

ı mekle temizledi; fakat aleyhinde bir 
bopnma karan çıktı. Bu \'a.zlyet kar
§l"l!lmda Türk Cem Kanununun ( 423) 
ttncU maddei1 tatbik olunur. Bu mad· 
de ise töyle diyor: 

"Her kim on beş yaşını dolduran 
bir kızı alacağım ıiiye kandmp 
krzhğmı bozarsa altı ., ,,dan iki ~ 
neye kadar hapsolunur. 'Evlenme 
vukuu halinde dava ve cezu tecil o
lunur. Şu kadar ki, be§ eene içinde 
koca aleyhine bo§annuya hllkmolu
nursa hukuku amme davası avdet 

(Arka;-,.ı 7 incide) _. 
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AtV1ERIKALI PEHLIV ANLAR GELDİ 

Bu insan Aımanlarına Karşı 

Y apacak,la r ? Bizimkiler Ne 
Cumartesi akşamı 
ilk maçlara 
Şahit olacağız 

Bizim Bafpehlivanlarımızla 'boy ölçüfmek 
üzere gelceklerini haber verdiğimiz Amerikalı 
ve Avrupalı pehlivanlar dün tehrimize ayak 
bastılar. Eski dünya fampiyonu methur Zibis
ko ile Amerikan boğası denilen Pulkunıar 
matbaamızı ziyaret ettiler. 

Tekirdağlı, Mülayim ve Yarımdünya ile çarpışmak 
niyetinde olan Amerikan boğasının şeklini, bizde bı· 
raktığı tesiri evvela anlatalım: 
Amerikalı 118 kilo gelen. çok iri omuzlu bir vücuda 

maliktir. Göğsünün açılma kabiliyeti tam 24 santi • 
metredir. On üç senedir güreşmekte olan bu Ameri
kalmın parmakları, bilekleri insan azmanma benzi -
yor. Insanm elini avucunun içine aldığı vakit, elini -
zin kaybolduğunu görüyorsunuz. Beher yumruğu bir 
tayın ekmeği büytikli.iğünde ... 

Hele omuzlarının ve göğsünün genişliği o boyda.ki 
adam!aırda görillmemiş bir derece heybetli. .. 
Güreşten yılmıyan bir adam olduğu sözlerinden 

hemen belli oluyor. 
"Karşrma kim çıkarsa çıksın tutanın ve hepsini ye

neceğimi umarım,, diyor. 

Dün ıehrimize gelen Jev güreşçiler vapurdan 
fıktıktan ıonra rıhtımda .• 

Amerikan boğasını Amerikada herkes sevmiyor, 
bunun sebebi de rakiplerinin kendisile güreşmek is
tememesidir. Vücudü gibi sert huylu olan Amerikalı 
danışıklr güreşlere yanaşmadığından güreş tertip e
denlerin pek işine gelmiyormuş ... Karşılaştığı peh -

-----------------------------1 livanlarm ekserisini sakatlıyan bu gü 

Avrupada Son Güreş 
Şampiyonası Müsabakas ı 

Pek Soniik Olmus • 
Pariste açılan beynelmilel sergi münasebetiyle tertip edilmit 

olan Avrupa Greko Romen güre' şampiyonası Pariste ya.pılmıt
tır. Alınan malumata göre güretlere pek az seyirci gelmit ve ma
alesef hiç rağbet görmemittir. 
Bundan başka müsabakalara Ofun 

piyatlara nazaran çok daha az müsa
bık iştirak etmiş, mesela Macarların 
Italyanların bellibaşlı güreşçileri mü 
sa baka tarihinin 18 temmuzdan 18 
Mayısa alınm1ş olması yüzünden ha
ztrlanamıyarak güreşlere gireIJlemiş
lerdi. Bazı müsabıklar da sikletlerini 
nizami hadde indirememek yüzünden 
elimine olmuşlardır. 

Bu müsabaka tarihinin 18 Tem ~ 

muzdan 18 Mayısa getirilmesini ve 
aksi halde güreşlere girmiyeceklerini 
bildirmiş olan tsveçliler 16 puvanla 
birinci, Almanlarla Finlandiyalılar 9 
:r:ar puvanla ikinci, 6 puvanla Estonya 
Uçüncü 4 puvanla Çekoslovakya dör
düncü, 1 puvanla Holanda beşinci ol
muştur. Dünya ağırca şampiyonu o· 
lan Estonyalı meşhur Palusalu şam
piyonluğu muhafaza etmiştir. 

Müsabakalara şu milletlerin güreş 

Üçüzlü Müsabakafarı 

Lehist an Kazandı 
Yunan atletizm federasyonunun 

teşebbüsü üzerine Yunanistan, Lehis 
tan ve Çekoslovakya atletleri arasın 
da her sene bu üç memleketten birin 

de yapılmak üzere tertip edilmiş o • 
lan üçüzlü atletizm şampiyonasını 

167 puvanla Lehistan kazanmıştır. 

Yunanistan 125 puvanla ikinci Çekos 
lovakya 98 puvanla üçüncü gelmiştir. 

çileri girmiştir: 
İsveç, Norveç, Danimarka, Fran -

sa, 1talya, Çekoslovakya, Yunanis -
tan, Macaristan. Letonya, Holanda, 
Almanya, Belçika, Romanya, İsviçre, 
Yugoslavya, Polonya, Avusturya. 

Nazillide Güreş Çalışmala~ı 1 

Nazilll, (TAN) - Burada. halkevi çalışmalan a.ramıda en önemli yeri 
spor işleri tutmaktadır. Gen~lerimiz sporun bütün şubelerinde çalışmakla. 
beraber bu sefer gUreşe de ehemmiyet vermiye başlamı§lardıl'. Türkspor 
Kurumu güreş idarecisi Bay Nuri Doytor lzmlrden Nazilliye gelerek genç 
elemanlara güreş dersleri vermiye başlamıştır. Gönderdiğim fotoğraf 
ınire.~ilerl öğretmenlerile bir arada göstermektedir. 

reşçi Türk pehlivanlaınnm hala Ame-
rikada devam eden namlarını ve çe
tin güreştiklerini işitmiş ve candan 
güreşilecek bir memlekete gelmek ü
zere müracaat etmiştir. 

Bizim pehlivanlardan bahsederken 
kanaatlerini şöyle anlatıyor: 

"- Sizin koca Yusuflarınızr, Kı
zılcıklı Mahmutlarmızı biz çocuk -
ken babalarımız anlatırlardı. Ben 
onların zamanına yetişemediğime 

mtiteessifim. Fakat öyle aslanları 
yetiştiren memleketinizde onlamı 
eşlerile tutuşmak fırsatını bulaca
ğıma memnunum. 

Burada Türk pehlivanlarite tam 
istediğim gibi candan güreşece

ğimi, zannediyorum. Çünkü Ame -
rikaya gelen Türk pehlivanlarının 

hikayeleri, onla.rın dehşetli sert gü 
reştiklerini ve çekinmediklerini is
bat ediyor. Şimdiye kadar beni ko-
layca mağlup eden, hatta sırtımı 

yere getiren bir pehlivan ?lmamış
tır. Umarım ki, buradaki güreşle
rimde de sırtJm yere gelnıiyooek -
tir ... Şimdi fazla söylemek pehli -
vanlığa yakışmaz. Cumartesi günü 
ilk güreşimde beni göreceksiniz.,, 
Yukanda anlattığımız şekilde olan 

bu heybetli Amerikalıya karşı bizim
kilerin ne yapabileceklerini cumarte
si günü akşamı anlamtş olacağız. llk 
güreşini tetkik edeceğimiz Amerika
lıya karşı nasıl hareket edilebileceği
ni ve kazanmak ihtimallerinin ne gföi 
oyunlarda olduğunu cumartesi ak • 
şamki güreşlerin taf silatında bildire
ceğiz. 

Amerikalı bu akşam tstanbul W.M. 
C.A eında saat altıda idmanlarına de 
vam edeceğini de ayrılırken bildirdi. 

tdmanmdan edindiğimiz intibaları 
da yarınki spor kısmımızda yazaca -
ğız. 

Giresun Şehir Kupası 

Mcsçları 
Giresun (TAN) - Giresun un çok 

1 
sönük giden futbol hayatı şehir ku • 

. pası maçlaırile birden bire canlanmrş
f tır. Geçen hafta Hilal - Sahilsporla 
l karşılaşmış ve iddial1 bir maçtan son 
ra 2-0 galip gelmiştir. 

Bu hafta final maçı için Hilal ·Ye 
şiltepe karşılastılar ve cok çetin bir 
maçtan sonra 2-2 berabere kaldı:a.r. 
Bu maçın galibini tayin etmek 1cın 
her iki takım tekrar karşılaşacaklar 

drr. 

,. 
H -ı KAYE 

ÇOCUKLAR A.RASINDA 
M ernleketimizln en genç şe - , 

hirlerinden birine gelmiş
tim. lvan, dokuz yaşında idi .. Ya
ni oturduğu şehirden daha yaşlı 
idi. Ben lvanın babasında misafir
dim. !vanm babası bu şehirde dok
tordu. 

Bir gün lvana, kendi gibi arka
daşları misafir gelmişti. Bunlar 
dört çocuktular... Hepsi de ayni 
yaşta idiler .. Ayni şehirde oturu • 
yor, ayni mektebe gidiyorlardı .. 
Benim evde bulunuşum onların 

konuşmasına zerre kadar mani ol
muyordu. Onlar, benim, "!vanın 
babası,, olmadrğnnı, bir başka şe
hirden "misafir" geldiğimi biliyor
lardı. "Evin.hıııkiki sakinlerinden 
hiç kimse" evde değildi. 

ı:sen yemeK ocıa.smcıa oturuyor • 
dum. ÇocuklaT. koridorda idiler. 
Fakat bütün konuşmalarını tane 
tane işitebiliyordum: 

Sirkten, metropolitinden, ipek bö 
ceklerinden, tayyareden, uzun pa -
çalı pantalonlardan, termometre -
den. uçan balıklardan, mektepten, 
harpten bahsettiler. 

Çocukların bulunduğu koridor • 
da aynalı büyük bir gardrop var
dı. Buna benzer bir gardrop ta ka
pısı aç1k duran yatak odasında du
ruyordu .. 

' 
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münakaşaya karıştım. Onlara, faz. 
la bir gardrobun zenginliğe dela • 
let etmediğini isbata çalıştım.. 

B enim bu sözlerime rağmen 
çocuklar, hala, hayretlerini 

bir türlü yenemiyorlardr: 
- Fakat bu onlara lazım de -

ğilmiş .. 
'R.o"' t'!nl't.111,Jn..,.Y •"---a.lz ndaı:t.n:u:a~~ 

türdüm. Onlara, kendi başımdan 

geçen bir hikayeyi aniatmağa baş
ladım: 

talandı. Ben de arkadaşlarıma f!' 
dip kutlama gününün başka bit 
zamana bır~kıldığmı söylemek ı:ııeO 
buriyetinde kaldım. 

Ertesi gün, her vakitki gibi ırıe} 
tebe gittim. Arkadaşlarım mera.1'• 
la, annemin ve babamın bana. aldı1' 
lan hediyeleri sordular.. FialbUıd 
bana hiç bir hediye alınmaınıştl
Ben bunu söylemeğe utandıDl· A:t
kadaşlarıma gu.ya bana alınmış 0 • 

lan birçok hediye isimleri saydı1°' 
Yani sizin anlıyacağınız onlara yt.• 
lan söyledim. Maksadım ba1baıııl 
zengin göstermekti. Çünkü o ıS" 
mana kadar ben arkadaşlarrma. dl 
ima babamın zengin olduğunclaD 
bahseder<!,!m. O,yları>I aldatırdılll· 

H ıKayenm nuruma ~ı~ 
zaman büy,l!kmbir. ~~Jtl~}Tı

beni dinleyen çocukiar bırıbırled 
ne baktılar. Bu söylediklerimi 1 r 

- Bir zamanlar ben de sizin gi- ta akılları almamıştı. 
bi küçüktüm. Yaşım, eh şöyle böy- 1 dI 0 rdU: Nihayet van durama , s iJI 
le, İvanın yaşı kadar birşeydi. Mek _ Demek ki sen kendin zen~., 
tepte okuyordum. Tabii, sizin gibi, olduğunu söylüyordun, öyle ını · 
benim de arkadaşlanm vardı. On- _ Evet. Ben ancak şimdiki ~ 
lar bana nazaran daha zengince i- nin yaşında idim. Ve arkada~.11\u• 
diler. Evlerindeki eşya benim eş - ma "zenginim" diye yalan soY 
yalarımdan hem daha çok, hem da yordum. U 
ha güzeldi. Ben onlara sık sık mi- - "Zenginim,, diye yalan söY

1 
' 

safirliğe giderdim. Fakat onları yordun ha? .. 

kendi evime çağırmağa utanıyor- - Evet. d n• 
Çocuklar hayretlerinden ° Ç ocuklardan biTi tenkitklr bir 

gözle ga.rdroba bakarak 1-
vana. sordu: 

_ Niye sizde biribirine benziyen 
iki tane gardrop var ? 

dum. iht kaldılar .. Bu onlara, pek yaba.neft 
Bilmiyorum, hangi tar e idi. 

Benim doğum günüm kutlana - pek acaip bir fikir olarak görill1 • ' 

caktı. Annem öte beri hazırlamış- müştil. 
_ Babam diyor ki o bize laZIID 

değil. Boşu ~oşuna yolu kapıyor
muş. Halbukı annem de diyor ki: 
"Dıırsun, ne zararı var!". 

tr. Ben de mektepteki arkadaşla - Bu defa ben onlara sord_u~= 1i 
rımdan birkaç tanesini davet et - - Demek zengin olmak sızi.Jl pt 
miştim. Annem bugünün şerefine fenanıza gidiyor , öyle mi? 
bütün evi temizlemişti.. Fakat bu Dördü birden cevap verdi: &" 

hazırlığın verdiği yorgunluktan mı - Siz de söyleyin ama, bu inS _ Demek o size lazım değil. 
_ Hayır lazım değil. 

çocuk düşündü ve kat'i bir üade 

ile : ı 

bilmem neden, annem ansızın has- nın f enasma gitmez mi? 

·~~~~----~~~~~~~~----_____...,,. 

1 
_ Demek ki siz zenginsiniz, de- !!',-------------------------~---

eli. ' il V H Avı 
tvanm gözJerı can sıkmtısiy1e Tayyare P a hşi avvan 

parladı : . - ren k:ndın zenginsin!.. Biz 
hiç te zengın değiliz. 

l{UçUk düşüncesinde ısrar etti: 
- Pekala zenginsiniz!.. Bak 

sizde ne kadar lüzumsuz eşya var. 
zene:-irıl.,.rde hep böyle oluyor: La
zım değil ama var ... 

Yemek odasından koridor görli
nUyordu. $övle biraz basrmt uzat
tnn. tvanın suratı kıpkırmızı ve a
sıktı. 

Dört çocuk arasında !vanın zen
gin olup olmadığı meselesi hara.
retle münakaşa edilivordu. 1van 
bütiln kuvvetiyle kendini müdafa
aya. e11hstyordu. Fakat muarızlarr
nrn delilleri pek kuvvetli idi. Baba
sında lüzumsuz bazı esvalann bu
lunduirunu !van da e:örüyor, bun
ları inkar edemivordu. 

Cocuklardan biri fazla eşyayı 
göstererek : 

- Bunl;ır ancak zenıtinlerde o -
ıur. dedi. Fazla eşyayi onlar se -
verler .. 

Ben yavaşça koridora çıktım. 

Hiç dikkati çekmeksizin ihtiyatla 
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Çanakkaleyi 
İrmi iki Torpille 
NAS DL 

IKAPATTDM? 
'( ~ d~izciler arasında d~ 

llu§ tati ~· ~UtUn milletçe tanın -
l'et.. hı bır gemi vardır: Nus-

A Bu, bir tnayin gemisi idi! bun::: delalet ettiği mi.naya, 
itli bi!ıiı adar .. uygun başka bir ge -
ltıllletizı eın gosterilebllir mi? TUrk 
lı:aıan e 18 Mart deniz zaferini 
ltıaYin dıra.n :b~ kUÇücUk Nusrat 
i!aıd'lerj geınısı karaısmda Feth~"":~ 
llıı•ı n Avni _ • 

arın N . 
le\1ket1 ecrnı - . 
ıı-- _ erin, Mui _ 
-ıLZer'l · 
n tıe k eıın .~dla. 
kllıy adar sonUk 
l'aııb:r .. Bir ka -
tat gecede Nus 

ta~:ialııe at ~ 
itlen fınanın he 
l'l\lrıd:e gözü ö
bo • Çanakkale 
tar~:;rıı ınayin 
ti~ıı haline ge
ıtıı l{ ltıetb ur Naz 
ltra.ı aptanın hl-

Yazan: 

Salahaddin 
Gün gör 

1 ... 

tııı~ kendi &@ 

Pelc ıe":lb~tnek, ÇanakkaleJe 5 - 18 Mart muhaıebninJe 
oı..c.w_ ırşey l 

i'ı.ı. batcua ngiliz 6emilerinden Triyoml 
e :Yap 

tnalı kl, ' lfü macerasını 
'S:1 &ı. azmı K~m teva
lefıitelcte oluyordu. Kendisini s0y. 
Sinc1e,ı il unlf ~ı 'tcesince, talebe
titn. (lıfebus) Kaptana rioe. et-

- 'li l'tlllatıb':ıtni Kaptanın yaptığı kah-
•itıtı a:· arı yakından ta.kip e~ 
dA.f: • ıç olmaz•.. izi dini' lim ~ ""l.!Jn. "'"'ı s ıye .• 

l'Jl~bus Kaptan beni kırmadı. 
- 18şte anlattıkları : 

t:anlkk ~arta geçmezden evvel, 
!'at "eri~ e. ~e~iz harbin• na.arı ka
fle anı tıa digtnı size birkaç kelime 
lliıbıd: Ynn: İngilizler, Şimal de
"ettiltte Alınan donanmumı mah
laıı~ lonra, Çanakkalenin zor-

a:u a karar verdiler. . cunı u 
deıtı lıı .. P1unım, Adalar Denizin-
~ ıtlız filosu kumandanı >J-
lnU~~en hazırladı. Bu planla, 
!i hye d.e~letlerin takip ettikle
lca.ııı şu ıdı : Seli.nik yoliyle Bal-

lllJıı: ~ıe~de mUeHir bir rol oy
!tıuıtabu tnıdı kalmamıştı. Buna 
!'ll~0?ü ' TUrkiye Mısır Uzerine yü
~ kuu, Ka.fkasyada Rusya üze-
1- idi. 'VVetli bir tazyik yapılmak-
,._ llerrı bu 
~. '.tafk leferl terkettirmek, hem 
b\., aayadaki tazyikı azalt
~· "e b lrrı olarak Unların hepeinden mU-
'hıdeJı • Ruslara deni% cephe
te~t harp tna.lzemeei aokmağı 

lıuı altına almak llzmıdı. 
~le ::ı•annı nıerkezi hUkömet
!tıa.ıı~ e "rtı.e..i ihtimali vardı. Al
de, hieeo trafındaki ihata çemıberl 
ta idi, hınur derecede daralmak-

1•11r\liz ha "· rı k rp furumm, Ça • 
t):ı'fa k a kaleye bir tecavüz yap-
11ca lrrı;rar vermeeindeld ~
ta Çenı~ . bir }'andan bu iha
:"lıdan da rını daraltmağa, bir 
eıı hUk Bulgarlstanm mer
~. ltılnı fırtı.etlerle birl~mesi .. 
:""R'az1 olmağa matuftu. 
'9. tol'pi} ~rtı.ek için ilk yaprlacak 
t.tı ibaret tenen sahayı taramak
bahıl"e k ~ Canakkale ve Kilit
'bıı ıa.ın: olan istihklm silsileı-
!'aııdıktan trn.ek, torpil ıahuı ta -
~"1lrrıaıı:d l<>nra., ~k te ~<: ibir 1' 

tııı katk ı. Mavın tehlikesi ort:a-
l.aı trıca dU ~ 'Vhkla \{ • şman donanması 

denızı k artnaraya geçecek. ve 
~buıu d endislne tıs yaparak ts

e"aınıı surette elinde bu-

lunduracaktr. Bu tasavvurla l:np 
liz Amir.ili Ka.Tden Şubat 1915 
te Çanakkale harek!trua bafladr. 

Bir sistem altında, istlııkAmJar, 
günlerce bombardıman edilmiş, 
mayinler tar&nmif ve Seddülba
hir - Kumkale iatihklmlan sukut 
ettirilmişti. 

O sıralarda, İn_giliz filosund~ 
denizden bogazı geçmek ü

mitleri çok kuvvetli idi. Birtakım 
hldiseler de, lngilizlerin ümitleri
ne hak verdirmekte idiler. 

Müttefik devletlerin donanma er 
kanı, Boğazın bir gtln nuıl olsa, 
geçileceğine şUphe etmiyorlardı. 
Ancak, bu teşebbiisUn gününü ta
yin etmek meselesi kalıvordu. 

İngilizler, bu sırada, tstanbulda
ki Ajanları vasrtasile Çanakkale 
istihklmlarmın artık mukavemet 
edecek halde bulunmadığına dair 
birtakım haberler almışlardı. Bu 
haberlerden başka, mahiyeti kati 
olarak teıbit edilemiyen bir ı,ayia 
da ortalıkta dolaşıyordu . Bu sayl
aya göre, Almanlar, Adalar Deni: 
rine bir deniZ1lltt gemisi gönder
mek Uzere idiler. Jngilizler, 
boımnll geçirilecek her günün İn
giliz filosu hesabına, zararlı olar 
cağını hesap ederek. Çanakkale
ye, 18 Mart günü denizden umumt 
bir taa.mız yapılma.mııa. kail ıu
rette ka.ra.r verdiler. 

• ngiliz Amirali Ka.rden, taar-
1 ruzdan birkaç gUn evvel 

hutalandığma dair bir hekim ra
poru aluak ı.baı,mdan çekildi ve 
yerine muavini Amiral Dorebek 
geçti. 

Kilin Elizabet, Agamemnon, 
Lort Nelson, Enfleksibi, Osin, lr
rezistibl, Vencenı. Albiyon, Svitt
fOr, Kaynupus. Majeıtik, Triyonf, 
Komvil, PrenA Jorj İngiliz hattı 
harp gemilerile, Franıızlann Buve 
Sufren, Goluva, Şarlman zırhhlan, 
Boğaz önünde, hücuma kalkmak 
için emir bekliyorlardı. 

Taıarruza başlamazdan krsa bir 
zaman evvel, müttefik donanması, 
birçok balıkçı ve mayin tarayıcı 
gemilerle geceli gündüzlü <;alıı,a
rak. mayin hatlarını bozmağa mu
vaffak olmuşlardı. 

Fakıat. düşmanın bu faaliyeti bi
zim de gözümüzden kaçmıyordu. 

Ha11mı donanmumm tedbirleri-

ne k&l"fI, biz de Icap eden tedbirle
ri almaktan geri kalmıyorduk. 
Boğazın zorlanacağnu kati su • 

rette biliyorduk. Taarruz gUnU 
kati olarak kestirilemiyol'81. ·da, 
bunun pek yakm olduğuna fÜphe 
edilmiyordu. 

"' 

H Um~alı müdafaa ba.zırlıkla
n ıle geçen bu günlerin ıbi

rinde, Çanakkale Müstahkem Mev
ki Kumandanı Miralay Cevat Bey 
(Emekli Orgeneral Cevat) mayin 
kumandanı Binbaşı Nazmi Beyi 
yanma çağırdı. 

Bir eliyle omuzunu tutarak. ö
teki eliyle, kaptanm elini 81ktı. 
Binbaşı Nazmi Kaptan, vaziyet al
mıştı: 

- Buyur kumandanım ! 

Miralay Cevat Bey. heyecanmı 
gizleyemediği bir sesle: 

- Hoşgeldin Kaptan... dedi. 
Arada kma bir sükt1t oldu. Söze, 

yeniden Cevat Bey başladı: 
- Kaç tornilin var, Kaptan? .. 
- 22 torpilim var, kumanda • 

nım .. 
Cevat Bev: doğrudan doğruya 

maksada giristi: 
- Sana ac?ır bir vuife verece -

ğzi. Nazmi Kaptan .. Bu vazifenin 
hakkiyle vapılmıu!II senin mahare
tine bağlıdır! Yalnız unutma ki... 

N "'zmi Ka,.,tanm ~azterine ba
karak illve etti: 

- Bu işin son unda ölmek te 
var .. 

Nazmi Kantan. l'Svle adamdır ki. 
hiMivatmı hiç beJH etmez. nu le

fer de, ıene son derece aoğukkan
lr davrAndı: 

- Mademki askeriz, dedi, vatana 
olan borcumuzu hayatımız baha • 
smsı da öderiz kumandanrm .. 

CevPt. 'Revi'!l ~5''.lPri :va.şarmıı:dı: 

- BerhUrdar ol Kımtan .. dedi. 
(Arkuı var) 

Genç Kızları .Baıtan 

Çıkaranlar Nasıl 

Ceza Görecekler? 
(Bl.fl 5 incide) 

' 
eder ve evvelce ceza !ıükmolunmU§-

aa çektirilir.,, 

Görilltiyor ki, bir km alaealıin di

ye kandmp kızhğmı bozduktan 80ll

ra evlen.aıek, cezanm tamamen orta
dan kalclınlmuma Wl gebnflL An· 
cak, evlendlkt.en sonra bet sene mUd· 
det ~ htlkmolunmut ~ ve 
hukuku amme davuı ortadan kalkar· 

Kanunu koyan, bu hU9119u çok iyi 
dtiJÜIUnü,ttir. Çttııktl hepimiz bWrb 
ki, ~ınak evlenmekten daha bUe 
kolaydır. Ejer evlenmekle eeza orta-
dan kati aurette kallmut olaaydı ıuçu 
~Uyen, evlenir, birkaç ay evli kalır, 
sonra da kansına: 

- Artık senden bıktım. Mahkeme
ye mttracaat edip bofa.naraiJm der 
ve botanacak ta oluna, haplanedeD 
kurtulmut ve böyleee aUe nizami • 
leyhlne ltlediğl bu clirtlm de eezun 
kahmt olurdu. İt~, bu ıtrenç hare

ketin ceQsız kalmamumı ~mln için 

( 428) tinctt maddenin mevcudiyeti 
~rttır. 

Ttirk ceza kanun11DUD bu maddesi, 
hayata atılmamıı ve hayatın kötttlUk 
lerlnl bllmlyen genç, l&f kızlan, gtl· 
ze1 valtlerle iğfal eden namuum • 
damlann vicdansız hareketlerine kar· 
ıı himaye eder. 

(İstanbul Barosunda Awkat) 

l•mail Kemal ELBIR 

Bugünün genç kızı tlni()er•iteJe, yarının alimi olmak için böyle çalıııyor .• 

ÜNiVERSiTEDEN RÖPORTAJLAR 

HAYAT SIRLARINI 
ARIYAN 
ENSTiTU 

Ttirk 
ve 

Gencinin Kuvvet 
Zaafı Nelerdir? 

S Uleymaniyede yeni kurulan 
Hayvanat ve Nebatat Ens

titüsüne gidiyorum. Eski Maliye 
Nezareti yanından saptım. Bir 
müddet eski Seraskerkapısının 

yüksek duvan boyunca gittim. 
Sol taraftaki bir kapıdan Evkaf 
Müzesinin güzel bahçesi gözlerimi 
okp.dı. Biraz daha gidince yüksek 
duvarda diğer bir açıklık var. Bu
raya npıuca göz, Evkaf Müzesinin 
bahçesine benzer bir manzara bek
liyor. 

Bu mann.N ~rlne bf!'den bire 
kocaman bir kübik 'bina ile karşı
la~nyorsunuz. Acaba bu sürpriz 
tatlı mı, tatiırz mı? İnsan birden
bire kestiremiyor. İlmin mühim bir 
şubesi namına büyük, bol ışıklı, 

ınilkemmel bir yapı kurulmuş ol -
ması insanı sevindiriyor. Fakat 
Süleymaniyenin gölgesinde yapılan 
bu binayı mimarlık bakımından 
muhite uydurmak mUmkün değil 
mlydi? Üsküdar sahilindeki antre
po. Üskudann güzel hattını ne ka
dar bozmuşsa, Hayvanat Enstitü
sü de Süleymaniye civarının Haliç
ten görilnüşUnU o kadar çirkinleş
tirmiştir. Plan sırf kağıt üzerinde 
hazırlanm19, bu binanın hangi mu
hitte yükseleceği ve o muhitin A
hengine ne dereceye kadar uyaca
ğı hiç hatıra getirilmemiş. 

B inanın . içerisine girdikten 
sonra ınsan bu düşUnceleri 

unu.tuyor. 450 kişi alır gilzel bir 
anfıteatr, daha küçilk 18.boratuar
lar, ders yerleri, profesör ve asis
tan odaları, hayvanat kolleksiyon
lan ve nebatat nUmuneleri hep bir 
arada çok ahenkli bir kül teşkil e
diyorlar. Her köşedıt candan bir 
ali.ka ile çalışan insanlar var. Bi
yoloji ilmini tetkik için dünya yü
zünde kurulan en mükemmel mU
eneselerden biri, İstanbul Üniver
sitesinin bu yaman enstitüsüdür. 
insan derhal kanaat getiriyor ki 
burMI bir öğretme yeri halinde 
kalmıyacak, yakm zamanda dünya 
bil~sine kUçük zerreler olsun kat
mağa bqlıyacak. 

TUrk milleti, bilgiye ömUrlerinl 
vermek istiyen çocukları için bü
yük bir fedaklrlığı göze almış, bu
rada mükemmel bir çalışma ve a
raştırma yeri yaratmıştır. Muhiti
mizde böyle fırsatlardan istifade 
etmeğe ve bilgiye ömrllnU verecek 
ilim adamları yetiştirme~e karŞI 
çok fazla mukavemet var. ÖlçUsUz 
para kazanmak yollan için analar, 
babalar her teşviki gösteriyor, mü
ce?Tet bilgi mesleğine girmek iste
yenler bunun aksi olarak itiraz -
tarla kaJ'fıl8.ffYorlar. 

M Uhim bir mevki sahibi bir 
mühendisimizden birkaç 

gUıı evvel şu sözleri işittim : 

Yazan: 
Ahmet Emin 

. YALMAN 

Prl. Heilbronn 

- İki oğlumu mühendislik tahsi 
li için Almanyaya gönderdim. Bi
rinde büyük musiki jstidadı var. 
Mühendislik tahsiline devam et -
mesi için diplomasını aldıktan son
ra musiki tahsil ettireceğime söz 
vermek lizımgeldi. Bütün boş vak
tini musikiye veriyor ve büyük is
tidat gösteriyor. Diğer oğlum da 
biyoloji ilmine m~rak sardırdı. Bü
tün emeli. tanınmış bir Türk alimi 
olmak, bilgi sahasında Türk ismini 
duyurmak. .. 

Çocuklarını çok seven bu baba, 
iki çocuğu da para kazanmağı ilk 
hedef diye kabul etmediği, ideal ga 
yeler arkasmdan yürüdüğü için is
tikballeri için UzüntU duyuyordu. 

İnsan etrafında gördüğü diğer 
misallerden de anlıyor ki yeni ne
silde hayata sırf maddi ölçU ile 
bakmıyanlar zannedildiğinden çok
tur. Maddiye doğru teşvik daha zi
yade eski nesilden gelir. 

Enstitüde evvela lspenciarl ne -
batat profesörü Heilbronn ile tanış
tıın. Halice bakan gUzel. ferahlı o- · 
dasında karşı karşıya oturduk. Bu 
muhit içinde yalnız ilimle meşgul 
olarak hüküm sürmek ne kadar 
tatlı birşey olacak... . 

Bu düşüncenin tesirile profesöre 
sordum: 

- Bilgi alakası bakımından asis 
tanlannızı nasıl buluyorsunuz? 

Cevap verdi : 
- Bilgi hayatına kendini vakfe

den Türk asistanlarını bundan ev
velki faaliyet saham da rastgeldi -
ğim asistanlarla karşılaştmnca şu 
neticeye varıyorum ki Türk asis
tanların üstün oldukları vasıflar da 

var, geri bulunduklan noktalar 
da ... 

B urada asistanlar da, talebe 
de çok çalışkandır. Dersle

re büyük alaka gösteriyorlar. Re
sim hususundaki kabiliyetlerine 
hayret ediyorum. Talebe arasında 
sanat istidadı rösterenlerin nisbeti 
büyüktür. Bizim burada vUcude ge 
tirdiğimiz fenni resim kolleksiyon
ları kadar güzel, temiz, itinalı re
simlere hiç bir yerde tesadüf edile
mez. 

Buna kal'§! TUrk asistanlarda 
iki nevi gerilik vardır ki ikisi de 
kendi ellerinde olmıyan birşeydir. 
İstanbul üniversitesinin çalışmala
n için henüz fenni ananeler kurul
mamıştır. Bu ananeler mutlak& 
lazımdır. Fakat yok diye kimse ten 
kit edilemez. Bir zaman meselem 
karşısındayız. 

!kinci noksan, lisenin daima ke
miyete krymet vermesi ve kalite -
yi, inki,afı, görUş kabiliyetini ve 
bilgi merakını boğmasıdır., Liseler 
çok fazlasını öğretmek iddiasında 
bulunuyorlar. Bundan dolayı ma -
lUmatm hepsi sathi kalıyor, ilim_. 
Jer arumdaki mUnuebetf talebe 
kavnyamryor. Ezbercilik zarureti 
en canlı alakalan ve bilgi teces8D
sünü öldilrmeğe kili geliyor. 

B u sistemin neticesi ,u olu
. yor: Talebeye bir vazife ve

rilince hepsi dikkatle yapıyorlar, 

çok çalışıyorlar. Fakat çoğundaki 
meyil, cisimleri bir kUI diye oldu
ğu gibi kabul etmektir. !~inde ne 
olduğu, nicin öyle olduğu hakkın
da canlı bir meraka tesadüf edfl
mivor. Bunun 11.ksi olarak Türk ta
lebe. her öğrendiklerinde pratik 
fayda arıyorlar. "Bunu öğrenir
sem ne işe yarar? .. dUşüncesi, il
mi merakı azaltıyor. 

F akat dediğim gibi ortada 
bir istidat ve zeka mesele

si yoktur. Ancak lise tahl!lilinin tar· 
zma ait meseleler vardır. Gerek ev 
ve gerek mektep terıbiyesi çocukta 
daha iptidadan görmek, sormak, 
araştırmak meyillerini inkişaf et• 
tirecek yolda olmalıdır. Ezbercili -
ğe dayanan bir imtihan, çocuktaki 
taze merak ve alakayı öldürecek 
birşeydir. 

Profesörün bu dikkate değer 
sözlerinden sonra odurnın yanın
daki sere geçtik. Burası ayni za
manda nebatatın bir ameliyat o • 
duı... Nüveler üzerinde tecriibe • 
ler yapılarak yeni yeni cinsler ye
tiştiriliyor. Bunlardan bazılarile 
doçent Bayan Sara Akdik, Rejene
raayan hakkındaki tezi için me_şgul 
oluyor. Ameliyat odasmda et yi • 
yen nebatlann bir, iki cinsi de üre
tilmiştir. Bu nebat, havaasmd& 
nitrat olmıyan yerlerde yet;şl

yor. Yaşayabilmek için tabiat bu
na bir ağız vermiştir. Ağız 

civarma gözle farkedilmiyecek ka
dar kUçük hayvancıklar gelince 
nebat bunlan yutuyor ve temessül 
ediyor. 

Profesör Heilbronn memleketi • 
mizde halk arasında yapılan ne -
bati ilaçlar hakkında büyük bir a
laka gösteriyor. Bunlar hakkında 
genis ölçüde tetkikler hazırlan • 
maktadır. 

Profesörle beraber asistan odala 
nm ~önneğe çıktık. Her odada 
kendine mahsus bir araştırma !Je
ti gördük. Bunlardan gelecek ya • 
zıda bahsedeceğim. 
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IZMIRDE TORKKUSU IMTIHANLARI IASLIYOR 

hmlrde Türk Kuşu lmtlhanlan bu hafta yapılar.aktır. Muvaffak olanlar lnönü Kampma gideceklerdir. Bu re. 

1 Bigada Yeni 
Kooperatif 

Biga, (TAN) - Bura köylerinde 
Uç yıl evvel kurulan Ziraat Bankası 
kooperatif şirketlerine ilaveten ge · 
çenlerde Dimetoka ve Karabiga na· 
hiye merkezlerinde de birer koope· 
ratif açılmıştır. Bunlardan Dimeto
ka şirketi 2120 lira sermayeli ve 50 
ortaklı, Karabiga şirketi de 2100 lira 
sermayeli ve 34 hisselidir. Bu şirket· 
!er, açıldıkları günden ib"baren mu
ameleye başlamışlardır. 

Bundan maada, Karanti köyU mer
kez olmak ilzere GUrgendere, Servi, 
Hisarhl Danişmend, Çmaroere ve 
Kozçeşme köyleri için de kooperatif 
açılması takarrür ctmif ve sermaye
leri hazırlanarak İktısat Vekaletin -

1 den müsaade alınmıştır. 
Kasabamız kövlerinin bazılannda 

ta:rla fareleri tilrediği için zehirli 
ilaçlar dağıtılmıştır. Ekim işleri me
murluğu tarafından meccanen dağı· 
trlan, uzun ve kalın mermer şeklin-i deki bu ilaçlar fare deliklerine ko

l nacak, fitillerinden ateşlenecek. de -

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

1937 
Bütçesi 
Karsısında 

1 
(Başı 1 incide) 

den fazla olduğuna dayanarak geçen 
seneden yirmi milyon fazlasile 231 
milyon liralık bir bütçemiz var. Mem 
leketin müdafaasına ve imann& ait 
f evkal8.de ihtiyaçlarımıza aynca 35 
milyon Ura ayırabiliyoruz. İstibdat 
senelerinde 61.000, Me~rutiyetin son 
senelerinde bir milyon lira olan Maa
rif bütçemiz bu sene 12,886,000 lira
ya çıkmıştır. 

1932 senesinde altın mevcudumuz 
on üç milyonu geçmezken 1936 Ma • 
yısında otuz milyona çıktı. Bu sene 
içinde 6,700,000 lira daha artarak 
36,700,000 lira kıymetini buldu. 

929 da ithalltımız ihracattan 101 
milyon lira fazla iken bu sene ibra -
catımız ithalattan 25 milyon lira faz
ladır. Memleketin hayvan mevcudu 
1932 senesindenberi on milyon baş ar 
tarak 34 milyona çıkmıştır. 

26 . 5 ~ 93'7 

INGILTERE 

DURMADAN 
Si LAHLANIYOR 
Londra, 25 (A.A.) - KahirCt1ell 

bildirildiğine göre, İngiliz silah f ıı.b
rikalan İngiliz siparişleriyle o kadal' 
mahmuldur ki, Mısır ordusuna ait 
siparişleri yerine getirememktedir. 

Morning Post gazetesinin Kahire • 
den aldığı bir telgrafta, Çek fabrikl 
larınm bilhassa sahra toplan için teı 
liflerde bulunduğu bildiriliyor. 

HÜSEYiN 
VE VALi 

YiNE 

CAHIT 
DAVASI 

KALDI 
Izmit 25 (TAN Muhabirinden) ..,.. 

Vali B. Muhittin Ustlindağla Muhat"' 
rir B. Hüseyin Cahit Yalçın arasınd•· 
ki karşılıklı davalann muhakemesirıf 
bugµn de devam edildi. Suçlularlll 
mahkümiyetleri bulunup bulunmadı -
ğı hakkındaki tezkereye cevap gel.I1leo 
diği için muhakeme 11 HazTrana bırW' 
kıldı .. 

Fransadan AlmanyayCI 

Maden ihracatı 

Duracak mı 1 l 
liklcrin içlerinde bulunan fareler, hl
sıl olan zehirli dumandan telef ola-

._ ______________________________________ ...J caktır. 

Bigada turfanda kiraz ve ıebze 

.imde, Türk Ku~u talebelerinin çab malanm görüyorsunuz. · 

B u sene taliimizde iyi gitti. Fran 
sız frangının düşmesi vaziye

tinden istifade ehneyi bildik. Düyunu 
umumiye ile harice ödediğimiz diğer 
taksitlerden bu sayede senede 3 mil
yon 200 bin lira tasarrufumuz var ki, 
senede bunun yarısı nisbetinde ser
best döviz de kurtarıyoruz demektir. Paris, 25 (A.A.) - Schacht'ın b~ 

gtin Parise vukubulan seyahati bak -
kında Journal gazetesinin Bcrlin n:ıd
habiri, föyle yazıyor: 

lzmirde· 
Yeni Tramvay 

Hatları 
lzmir, (TAN) - iz.mirde 

ıimdiye kadar bir türlü hal· 
ledilememif olan iılerden 
biri de Konak - Bcumahane 
hatına tramvay işletilmesi

dir. 
Belediye, firketle yeni bir 

anltıfma yapmtf, tramvayın 
8Ümrük önüne kaJar Birin· 
ci Kordonu, oradan ikinci 
KorJonu ve oradan da Gazi 
Bulvarını takip etmeıi te
karrür etmiftir. 

Nafıa lromiıerliii Naluı 
Vekaletine müracaat etle
rek tramvayın kısmen Bi
rinci Kordondan 11eçirilme
sine mii•aade iıtemiftir. Bu 
müsaade verilir verilmez 
Tramvay Şirketi Konak'la 
Gazi Bulvarı araıına ray 
dö,eyecektir. Gazi Bulva
nnın raylan ~ilt olarak ıe
nelerdenberi telri, edilmi, 
bulunduğu için cwrmi bir ay 
içinde bu hatta da tramvay 
ifliyecektir. 

---------------------------
• • 
lzmırde 

Süt işi 

Halledildi 
İzmir, (TAN) - Belediye, ıüt 

işini tanzime karar vermiş, bunun 
için sütçülere yirmi gün mühlet ve
rilmişUr. Umumi Hıfzıssıhha kanu

nunun 171 inci maddesine göre ha
zırlanan tıalimatname. ıütçUlerin 

buzlu kualar kullannıasmı emret
mektedir. lçi çinko kaplı olan bu ka
salar buzla doldurulacak, sUt gü

ğ\imleri bu buzun arumda buluna

cak ve içine sUt konulduktan so.nra 
bir daha açılmıyacaktır. Süt gUğü~ 

nıün musluğundan akıtılacak, süt 
ölçülerini yıkamak için de buzlu kar 
11anm bir tarafında temiz su bulu.. 
nacaktır. Her atı, veri~e ölçüler 
yıkanıp camekanda muhafaza edile

cektir. 
Bazı sUtçUler şimdiden, hayvan -

lar Uzerinde de taşınabilecek kasa
lar yaptırmışlardır. Belediye, isteri
se süt satılmasını temin etmek için * tetkiklere başlamıştır 

Yeni Kanundanberi 
Muşta Meşhut Suç 
Yakası Olmadı 

Burada beş gün önce turfanda ki
raz toplanmış ve çarşıya getirilmiş
tir. Bu ilk yaz meyvesi ışimdiden ki
losu on kuruşa satılmnğa başlanmış.. 
tır. 

Edremitten gelen girnz erikleri de 
on kuruşa eatılmaktadır. Gene Edre
midin turfanda sakız kabağınm kilo. 
su on beşedir. tspane.ğm yiizüne ba
kan olmadığından kilosu 20 paraya 
inmiştir. Taze bakla yüz paradır. 

Mut, (TAN) - Cürmü Methut Kanununun netrinden bugüne 
kadar vilayetimiz içinde hiçbir methut cürüm itlenmemittir. llk- Ya [vaç 
bahardanberi bağlarına çıkan halktan çoğunun etyaıı açıkta dur-
duğu halde, ehemmiyet.iz bir ıirkat hadiıeai bile iÖrülmemİjlİr. H aik ev in; n 
Tütünlerin miibayaa zamanı J ' 

Kokusu ve güzelliği ile muhitimiz- so•• ke ~e .........-..--J .PaW.şma1arı ., ~ 
de şöhret kazanan Muş tütünleri CJ 1 'Yı~ 
münhasıran İnhisarlar İdaresince w Yalvaç, (TAN) - Halkevi tara· 
satın alınıyordu. MUbaya.anm ilkba- s v ı k fmdan yapılan tetkikler sonunda, 
harda yapılması da !det olmu,tu. a g 1 eski Romalılara, Yunanlılara ve Sel-
Halbuki, 935 senesinde 53615 kilo tU- çukilere ait eserlerin bir yerde top-
tün yetiştiği halde 7767 lira mukabi- M • • d 1 • !anması için bir nıüze vücude getiril-
linde 315256 kilo tUtUn satmalmmı9 • U C a e e S 1 miştir. 
tır. Aradaki fark 18359 kilodur. Ve Yalvaçta yaşamış olan eski halk 
bu mikdar tütünün kaçak sarfedil- Söğüt, (TAN) - Akköyde yapr- şairlerinin mani ve destanları topla· 
miş olması muhtemeldir. lan lekelihümma mücadelesi bitmif- tıtmrş olup bir seri halinde bastınla-

Sonbaharda hazırlanan tUtUnlerln tir. Villyet Sıhhiye Müdürile, Söğüt cakbr. Köylücillük komitesi, 36 kö
ilkba.hara kadar sahiplerinin elinde hUkfımet ta.bföi dönerlerken, yol ü- yün muhtarJtı1 ve daha birçok kövlü· 
kalması mahzurlu görUlmU9. !nhi- zerindeki İnhisar nahiyesine uğra • leri her haftanın muayy~n günUnde 
sarlar Ba.şmemuru lbrahimin te9eb- mışlar ve orada da. üç lekelihümme. Halke\jnde toplıyarak kendilerini 
büsile tUtUnlerin sonbaharda mUba- mUsabma tesadüf etmişlerdir. Der- köy işlerine dair tenvir etmiştir. 
ye.ası kararlaştınlmıştır. 936 da ya- hal tedbirler almmı~tır. 
pılan tahrirde 48281 kilo tütün tes- A.kköye 14 giln karantine konul· 
bit edilmiştir. Bu sene sonbahar mil- muş, köyden dışanya ve içeriye kim
bayaasında bundan 1159 kilo !az;la 8~ • bırakılmamı,tır. Bu müddet iç~ 
tütün bulunarak alınmış ve köylU- rısınde köyün bütün helaları dezen
n ün eline 14772 iira geçmiştir. 937 fekte edilmi,, açık olan lağımlar k~ 
tütUn mahsulUnUn 150 bin kiloyu bu- ?~tılmış, köyün 1500 ü geçen halkı 
lacağı tahmin edilmektedir. Hendek· ıkışer defa istihmam ettirilmiş ve ça
ten ve diğer yerlerden getirtilen to- maşırlan UtUden geçirilmi,tir. Bu ıa 
humluk tiltUnler köylüye dağıtılmış- yede Akköyde lekelihümmndan kim· 
tır. se ölmemi,, henüz iyHetıemiyen bir 

hastaya nezaret için seyyar sıhhiye 
memuru orada kalmı~tır. T ahıüat ifleri düzeltildi 

A.kköye civar köylerde fenni te
mizlik yapıldığı gibi, şimdi lnhiısar 
nahiyesmde de karantine iliin olun
mu~tur. Sıhhiye mUdilrU ve hUkQ
met doktoru 14 gUn inhisarlarda ka.-

Umurluya Mektep 
Lazım 

A.vdrn. (TAN) - Umurlu Kamu
nu C. H. P.artisi Başkanı İbrahim 
ÇörUş, Kamun yönkurul üvelerile be
raber. kamuna. bağlı bUtün köyleri 
dolaşrnış, köy parti ocaklanna ya7Jlı 
aza jle konuşmuş. kongrede ileri sli
rlilen dilclderden başanlanlar hak -
kında maHlmat Vel"mlstir. Kqmuna 
bağlı biltUn kövlerin bash"a ihtiyacı 
m mektep teşkil etmektedir. 

laral< fenni mücadeleyi idare edecek· 
ıerdir. 

VUB.yetin tahsilat ifleri tamamen 
yoluna girmiştir. Eski senelerden ka
lan alacaklar ve yeni sene vergileri 
muntazaman tahsil edilmcğe ba,,,lan~ 
mıştır. Bu sayede 936 da. ıandık açı
ğı 29 bin kUsur liraya inmiştir. Şim
di tahsilat. mahalli sarfiyatı karşıla
yacak hadde gelmi~ olmakla beraber, 
acil vaziyetlere ka~ı kafi ihtiyat ak
çesi de ayrılmıştır. 

Bingöl ve Bitlis kazalannm Muış -
tan ayrılarak vilayet haline getiril· 
diği gözönünde tutulursa bu netice· 
nin cok iyi olduğu anlaşılır. 

l Aydında 7 Eylül Mektebinde 

lzmird! Bir Adam 

Karısını Vurdu 
İzmir, (TAN) - lkiçeşmelikte 

kan koca geçimsizliği yüzünden 
kanlı bir vak'a olmuştur. lkiçeşme
likte Camgöz sokağında oturan Mus-ı 
tafa adında bir şahıs iki seneden ~ 
ri verem hMt:alığına müptela bulun- ı 
makta.. bu sebeple de kansı Hasibe, 1 

kendisini eve kabul etmemektedir. 
Bundan müteessir olan Mustafa evi· 
nin civarında beklemiş ve gezmeğe 
çıkan kansını müteaddit yerlerinden 
bıçakla ağır surette yaralamıetır. 

i\ydm, (TAN} - 7 Eylill Ukmektebbıde yeniden iki d"etsanı yapılmış. 
tır. Bunun ~dma. merasimi münuebetlle .mektep himaye heyeti vallYO ve 
Ud dersaneyl y•panlarla yaptıranlara bir ç,ay :&il'&feti \'ermiştir. Yukarki 
resim. bu zl~·afette bulunanlan ~österlyor. 

Etrafımızda her mlllet bUtçe 111km 
tılarile uğra~rrken memleketimizde 
böyle ferahlı neticeler görmemiz hem 
rejim hesabına kaydedilecek büyük 
bir muvaffakıyetitir, hem de TUrk 
yurdunun ve TUrk milletinin c;alIJma 
ve ilerleme istidadına. çok Umit veri
ci bir aIAmettlr. 

"Söylendiğine göre, Fransa bUk4 • 
meti, iktısadi münasebetlerin kesilın' 
ıinl d~rplg ederek halen cereyan et
mekte olan ticari mUzakereler inkıta' 
uğra.dığr takdirde Almanyaya yapıla' 
maden ihracatmm derhal durdurult' 
cağını Almanlara bildirmiştir. B u seneki bütçede gördUğUmUz 

en bUyUk noksan buhran ve 
muvazene ve-rgilerinde defi•ikllk ol
mamasıdır. Maaş ısahiplerinin daha 
geni9çe nefes alması ve iktisadi ha ~ 
yatta daha çok hareket uyanması için 
mutlaka bu vergilerin hafifletilmesi 
ne ihtiyaç vardi. 
Dunda~lm. bu ilci ..-,gl.Juı•u.t 

bir mahiyett(\.glduğu ve ancak mua.y 
yen bir muvazene ve buhran vaziyeti 
ne karşılık diye kurulduğu için hiç 
olmazsa isminin değiştirilmesi ve yU 
künün 1'ıafifletilmesi prensip bakımın 
dan da lazımdı. 

Bizim tahklldmtze göre hükumet 
bunu htisnUniyetle istemiş ve çaresi 
ni aramıştır. Fakat bilhassa kUçUk 
kazançlar lehine yapılacak en mute -
dil bir tadilin on iki milyon lira. gibi 
bir açık vereceğini ve çok hayati ve 
verimli faaliyetlerden vaz geçmeyi za 
ruri kılacağını görünce bu vergileri 
bu sene de muhafaza.ya mecbur kal
mıştır. 

Hiç şUphe etmiyoruz ki, maliyemiz 

bu sene bu iki vergi üzerinde ar~ -
tırmalar yapacak, hem prensip, hem 

de yUk fazlalığı bakımından düzeltil
mesi llzımgelen bu ı,e gelecek bütçe 
için lptidadan çareler hazırlıyacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Malmüdürleri 
da Yapllan 

Arasın· 

Tayinler 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden)

Malmüdürlerile· kazanç memurlan &· 

re.sında yapılan na.kil ve tayinler ıun
la.rdır: 

Silvan malmUdüril Salih Ovactk 
malmüdürlüğüne, Mut muhuebe mü. 
dUrü Hasan, Urla muhaaebe mUdUr
li.lğüne, Tunceli varidat müdürü ee. 
mal Bltlifs varidat rnalmüdürlüğüne; 
Diyarbekir varidat müdürü Cemal 
Tilnceli varidat müdürlüğüne; Vekii.
let zat işleri mümeyylzUğinden mUs
tafa Sabri Çorum tahsilat mUdUrıu. 
ğüne Yetkin Kayseriye, İzmir §ehlr 
meclisi hasından Ozdemir lzmlt ka.
ze.nç tetkik ve itiraz komiısyonu .ıu
lığına; Maraş kazanç tetkik ve ltlrn:: 

, komisyonu memuru Akveren Tokat 
ıve.rldat mUdilrlüğUne, buğday koru . 
ma memuru Sadi 2 numaralı kazatıç 
tetkik ve itiraz komiısyonu raportör· 
lUğUne; Antalya husuıst idare bina 
memuru Esin Antalya tahsil şefliğin" 
açıkta bulunanlardan avukat Ekt'em 
lıtanbul serbe~t hazine avukatlığına; 
açıkta bulunanlardan Mustafa Erme 
nek, Cevdet Tekirdağr, Muammer Ve
kalet hukuk mUşavirUği hazine avu • 
kattığına tavin ve naklolunmuşlardır. 
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··o smanı 
Yazan: Ziya $alıir 

Tam 
Sonra Öldüreceksiniz .. 

Müslim 
Aliye 

vazifesini 
anlattı 

rakat }{ 
kaıllUşlardı ennani zadeler, yalnız 
lıtu11ıinı.• k. Ve bunlar da, artık 
taklarrn e arşı birşey yapamıya-

flıaiyetı~ anJa~ışlardı .. İki kardeş, 
flızıu Şalı ndeki kumandanları ve nü. 
na topu ısları bir. gece çadırları . 
tbnişıeJ~ak vazıyeti müzakere 
ll:ı.Uıak ı. Sabaha kadar süren bu 

-
,!reden sonra · 
aJ.Üsli • 

nPabUiriı·ın·~ k~r~ı, ancak şunu 
g\lJınek · Şıındılık onun yüzüne 
!ı:ıttıdııı.. .. liatta, onun emir ve ku. 
'"" -nıa · uoyıece . gınnek.. Bir müddet 
' v.azıyetinıizi idare ettikten 
liııı•i ' günun birinde gerek Müs -
~ ku~ g~rek onun refakatinde -
ltttıetın tlı .şahsiyetleri bir and11 
\te kuın ek .. Ondan sonra da, emir 
duııunu ~:d~adan mahrum kalan or
çlrnıek ~~rak Horasanı ele ge
tan b~k 131Ziın için, böyle yapmak 

l}j a Çare yok 
Ye kar · 

lierş ar vermişlerdi. 
!ıt ehe~~n fazla casus teşkilatı
~i ınıyet veren Müslim· Ker-

tadel · ' 
Çeıı bu . 17rın . karargahında ge -
~I gn~.~ müzakereyi, daha er
~hile b~grennıişti. Fakat. adeti 
töate~r k Yilk. bir soğukkanlılık 
~Okınllf e . ' hıç birşeyden haberi 
tl llakipt~i hareket etmişti. Hat
delere Yo~ı nden birini Kermani za 

_ ~ 1Yarak : 

'afferiy~~ndığnnız bu bUyük mu-
2nelt f .... _ en Bizi de mahrum et-

... l.enıi 
• 1 lladak t Yorum. Eğer bana kar-
lerınizle a Vldederseniz, size şeref
tlı!rı ede~Utenasip birer mevki te-

lli rn. 
Ye, habe 

lterınan· r göndermişti. 
tizlj I>lln 1 zadeler, tertip ettikleri 
~e~\lı\t uygun gelen bu teklifi, 
'- - ~--Yetıe kabul etmişler: 
"'11~:· hay .. ı· ~· b' b' r,.~ ••• U ı 6ruı ır 
ile.~llı mai~e bvkutmak 
I>iye için bır şereftir. 

°'"P verın · ı di ı.ş er . 

la Us11.rn lfl lli • asıl zeka ve dirayeti-
!Jci birad b.urada göstermişti ... Her 
:er ttıı Uerı. de, maiyetlerinde yU-
&.k ?ne e şehre davet etmiş; par
~f}p,.:_l'ashnJe istikbal ederek şe • 
..ı. -!.ile :t' 
"'~il Sonra ıyafetler vermişti. !ki 
~Uçli~ı da. Kermani zadelerin 
li!i ""Olan f Os ğine ta . man) ı, (Belh) va-
2ııan, de~n ~tmişti. Fakat Os -
ba.'111, gid ebe1ı bir alayla vazifesi 
lllenıur ett::~en, onun rnalvetine 
~ti verınııgı nakiplere. gizlice şu 

- Be şt1: 
l'lııden }~'e nıuvasalatinfzin üze -o.....-·· 41.Jll 
-~·nanı d on ı:ctin ~eçer ~ecmez; 

r beın~ı~rhaJ katledeceksiniz. 

'°~anıı hıı.rek ti d .k. .. 
-.. il d e n en 1 ı gun 

fii olan aA~•ernıanı zadelerin büyü
. - liaz ı Ye : 
~ecetiz Oırlanıntt. Nişapura gi -
)tnlel' ~a rada, henUz itaat etmi
\ıı.ııtu bul r. Onlarla aramızda harp 
~eceksi ~a, orduya siz kumandıt 
:aturece~ . Maiyetinizde kimleri 
~~tinı ~12: bsı.na bunlann bir 
~- "erınız. Bunları taltif e{-, .... 
b l,tt 
""ernı . 

~\"ilk b~ Zade Ali \'le G.iu vazifeyi 

!!...fttı. v: :~un.iyetle kabul et
~lt. k Yilk hır ~aflet oöste-
~•ardı "" ealde bi eş Osman'a gizlice şu 

l <~u b r tnektup göndermişti: 
I~ - UdaJ '"" 
4:ıtı.e taYin a ~ ~!'k, seni Belh vali-
~ l>ılr taran ettiği gibi, beni de Ni
l tı. l.raq arının ıslahına memur 
~~ bıı "&.ı~dımıza çok uygun ge -
-.-: lneınu elerden istifade etmeli· 
"ll r O)d ~ ' 
t~ ~ zam ugumuz mmtakalar-
h "e kua a.n Zarfında bütün nU • 
~ Yl'et g" ?'eti ellerimize almaya 
l(~ bir otıteııneliyiz. Bu iki vili -
bJı. ~·ı darıda Yapılacak isyan, 
h...hl'retı erhat devirecek .. Küçük 
-~ltt:ıp ~· Horuan da. elimize 

lltı.ı· .) 
~q btr U:· :Kernıanı zadelerl çolt 
~c!~a:' ko~trolü altnda. bu
"·- '-dık .. idı. Onun için. Ali' 
-~ı Lı kolelerinden b' . • h 
ttıı Vll' Va 'f . ırının U· 
~~ 'Yrı~ı e ile gizlice karar
~ ıtıı.tı ')//. dığı, Müslim'e haber 

'bıı kaİeyı Usliın, ertesi gUn yol
tevki! ettirmişti. Ve 

yuf<andaki mektubu da ele geçir
mişti. 

Müslim, mektubu okuduktan son 
ra yanında bulunan Halide döne
rek: 

- Tahminimde, hiç hata etme
mişim. Ali, tam düşündüğüm gibi 
hareket etti. Fakat, yakayı çok ça· 
buk ele verdi. 

Demişti. 
Mtislim o akşam bir ziyafet ter

tibini emretmişti. Ve Aliyi davet 
etmek üzere de bir nakip gönder -
mişti. Bu nakip - artık yol hazır
lıklarile meşgul olan - Alinin ka
rargahına giderek : 

- Başkumandanımız MUslim, 
selam ediyor. Bu akşam, şerefini
ze bir ziyafet veriyor. Bu ziyafet
te, maiyetinizdeki beyleri ve ku • 
mandanlan da taltif edecek. Hep
sini beraber alıp gelmenizi rica. e
diyor. 

Demişti. 

Kanh Bir Ziyafet 

A H, hiç bir şüphe ve tereddüde 
kapılmadan bu daveti kabul 

etmişti. Evvelce bir defterini Müs
lim'e verdiği beylere ve kumandan
lara en müzeyyen elbiselerini giy
direrek debdebeli bir alayla Müs -
lim'in ikamet ettiği hükumet sara
yına gelmişti. 

Misafirler, ınakipler tarafından 
büyük hürmet ve teşrifat ile karşıla
narak büyük bir salona götürülmüş, 
orada şerbetler ikram ed~l~i.ş~i... 
Biraz sonra da her zamankı gıbı a
ğır ve vakur blr yürüyüşle, Müslim 
salona girmişti. 

Herkes yerinden fırlamış ve de : 
rin bir ihtiram tavrı almıştı ... Alı, 
derhal bulunduğu yerden il~rliye • 
rek, öpmek için Müslimin elıne sa
rılmıştı. Fakat Müslim, elini verme
mişti. Hatta, bir işaretle ~mu durdu
rarak : 

- Sana birkaç sualim var. Evve-
la , onlara cevap ver. 

Demişti. 
Müslim'in bu sözleri, koca salon

da bir yıldırım tesiri husule getir • 
mişti. Herkese derin bir ha~et ge~
mişti. Bütün gözler, Müsli~ il.~ Alı
ye çevrilmişti. Alinin rengı, kül ke-
silmişti. 

Müslim, siyah ve çatık kaşl~t 
büsbütün çatmıştı. Karşısında tiril 
tiril titreyen Alinin yüzüne baka • 
rak sormaya başlamıştı: . . 

- Şurada mevcut olanların ıçı~ • 
de bir hain var. Bunun kim oldugu
nu ıbiliyor ı::nusun? 

- Hayır. 

- Bu hain ortaya. çıkarılır, ve ci-
ınayeti de isbat edilirse, ne yapmak 
lazım gelir. · 

- Her hain gibi, onun da cezası 
verilmelidir. 

- Ya, bu ihaneti eden adam, bir 
serdar, bir kumandan ise? .. 

Ali, geçirdiği korku ve buh~~ 
dolayısile ; kardeşine gönderdıgı 
gizli mektubun ele geçirilmiş olma
sını düşünecek vaziyette değildi. O
nun için Müslim'in bu sözlerini, baş
ka bir sebebe ve aslı olmıyan bir de 
dikoduya atfederek, onun şUphele • 

rihden kurtulabilmek için derhal ce
vap vermişti: • 

- Kim olursa olsun, hainin ceza
sı verilmelidir. 

- Ala .. Şu halde. hainin kim ol -
duğunu söyliyeyim ... İşte, bu mek

' tu bun sahibi. 
Müslim, bu sözleri söylerken; koy 

nundan çıkardığı mektubu, Aliye 
vermişti. 

Ali, gözle görülecek derecede 
titremeğe başlamıştı. Ne 

eöyliyeceğini şaşırmıştı. Bitkin bir 
sesle: 

- Hata ettim. Çok büyük hata 
ettim. Beni affet ... 

Diye yalvarmıştı ... Fakat bu yal
varma, Müslimin çelikten daha sert 
olan kalbinde en küçük bir merha
met hissi biic uyandırmamıştı. O 
ande MUslimin sağ eli, yavaş yavaş 
hançerinin altın kabzasına kaymış -
tı. Sol eli, bir kaplan pençesi gibi 
Alinin omuzunu yakalamıştı ... Han
çer demirinin parlamasını, acıklı 

bir feryat takip etmişti. Kermani 
zade Ali'nin hırs ve ihanetle dolu 

kalbi Dir anda parçalanmış .. titreye 
titreye olduğu yere yığrlıvermifti. 

(Arkası var) 

Bizim 
Ona Şam fıstığı derler. Fakat 

bizim fıstık demek daha doğru
dur. Çünkü, onu pek çok şekerleme 
Ierlnde kullanan Şamlılar bile tas
dik ederler ki bu fıstık en ziyade 
bizim Ana.dolunun cenup toprakla
nnda yetişir. Zaten onu Garp mem· 
leketlerinde ilk defa tanıtmış olan 
Roma imparatoru Vitelllus da fıs
tığı Ana.doluda tatmış ve yemekler
de gustaslle meşhur olan bu hü
kümdar ondan pek ziyade hoşlan· 
dığmdan ağacını tt.alyaya götür· 
müş, ondan sonra fıstık ağacı Av
rupanm Cenup memleketlerinde de 
kök tutmuştur. 

Fakat Ana.dolunun mahsullerinl 
iyi bilen eski Yunan hekimleri 
fıstığı Roma imparatonmdan çok 
~nce tanmu§la,r ve hayvan zehir· 
lerlne kaf1I lli.ç olarak kullanmıt
l&rdı. Bu kadar nerıs bir yemltl 
Yalnız lli.ç diye saklamak yazık o
bacağmdan bazdan fıstığı badem -
den daha lezzetli bir yemiş ola.nk 
sena etmişlerdi. 

Hekimlikte fıstığa en yüksek pa
yeyi veren bizim büyük Türk he
kimi lbnl Sina olmuştur. Onun t.e
davi vasıtaıan arasmda fıstık saf· 
ra çıkarmak için bütün karaciğer 
hastabklanna karşı değerli bir l· 
li.çtır. Yine karaciğer üzerine iyi 
Uıslrfnden dola), kay edenlere 
de fıstık yedlrirdL 
Bazdan büyük hekimJn fıatıp ver 

diğl bu payeyi fıstığm safra gibi 
YetU renkte olmuUe tefsir ederler· 
ee de, İbnl Shıa, geceleri lUm yap
raklanm doldurduktan sonra ftret 
llemlnl açmayı sevdiği için, fıstığm 
nefis bir meze olll1&8mdan dolayı 
ondan hoşlanmış olduğuna da lhtl· 
mal verflebllir .. Zaten fıstığm kal· 
bin sol tarafındaki boşluğa yani ra· 
hun merkezine kuvvet ve bütün 
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ZEYTIM YUKSELDI 
Yeni Mahsul 

Ümitli 
Görünüyor 
G eçen ıeneki zeytin mahsu

lünün az olması, zeytın 
fiyatlarını yükaeltmittir. 8 - 10 
lrurutluk zeytinler 25 kuruta ka
dar çrkmıftır. 

Bu sene, Mudanya, Gemlik ve Or
hangazi mıntakalarmm zeytin rnah . 
sulü çok iyi göriilüyor. Yalnız, Erdek 
mınta.kasmda mahsul pek feyizli de
ğildir. Bunun sebebi, evvelki seneki 
toptan fiyatı olan ağaçların henUz ta
mamen kuvvetlenememesidir. Edre
mit, Ayvalık mahsulü de ortadan iyi
dir. Bu sene memleketin her tara _ 
fında zeytin ve zeytinyağ rekoltesinin 
orta derece olacağı tahmin ediliyor. 

Az dom ->teı ekildiği halde 
mahıul çok 

Geçen sene domateslerin para etme 
mesi yüzünden bu sene İstanbul ci
varındaki bahçelere fazla domates di
kilmemiştir. Buna rağmen mahsul 
çok gUzeldir. Yalnız, salçalık doma. 
teslerin az olacağı söyleniyor. Bu, do
mateslerin salçalığa kalmadan satıla
cağı ümidinden ileri gelmektedir. 

T uzıu sardaİlJa 
Stoku bitıyor 

......... , .... Türk Borcu .............. 
1 

• 

Kuponları Ödeniyor ! 
T ürlt borcu kuponları, [ panı' Fiyatları kupon•uz o- ı 

dünden itibaren ödenmiye larak 260,5 franktır. O•- • 
· baflanmııtır. Merkez Banka- manlı Bankcuı hi.aıeleri 444, t 

11 ile O•manlı Bankaıı her Pariı elektrik hüıeleri 1330, J 
kupona 106,10 kuruı ver• Süvey, Kanalı hiııeleri ı 
mektedir. Merkez Bankaıı, 23,555 Doyçe Royal 5099, 

· bordroıunda pulıuz muame- Franıız rantı 63,30, Yu-
• l • :: e yaptığından dün Banka • goslavya ranh 231 frank o-

·• da birçok kimıeler kupon- larak kapanmııtır. Sıvcu Er : 
larına mukabil para almı,. 
/ardır. Kupon•uz olarak zurum 96,5 Merkez Banka- , 
Türk borcu 18,75 liradan a· 11 89, Ergani 95, Anadolu · 

İ çılmtf ve ayni miktar üze- tahvilleri 40, hiııeler 24, mü. , 
f rinde kapanmııtır. Parüten muıiller 44,20, Aslan Çi- ı 

J_ ~:~:: .t:~~:::::~~:l:~ ::. ~:: .. :::t:~. ~~~o.~~~~::· ..... . 
Çavdarlı 

Buğdaylara 

Rağbet Yok 
Dün zahire piyasasına on üç vagon 

buğday, bir vagon çavdar ve bir va

gon arpa gelmiştir. Ziraat bankası i
çin de 16 vagon buğday gelmiştir. 

Piyasa, bir gün önceki vaziye. 
tini muhafaza etmektedir. Fiyatlarda 

hiçbir değişiklik olmamıştır. 2-3 çav-

1 

... - - - - - - - - - - -~ ZMUAUlUKUA.dUKSV~au>- -

ZAHİRE 
BORSASI 

25-5-937 

FIA1'LB 
Kr. Pa. Kr. Pa, 

Buğday yumuşak 6, 6% 6,,35 
Buğday sert 6, 3 6,ını 
Arpa Anadol 3.37% -,-
Mısır san 5,- 5, 6 
Mısır beya.7 4,35 -,-
Kuşyemi 10,23 -,-
Susam 16,- 16,10 Geçen sene az sardalya tutulduğu 

için tuzlanmış sardalyalann kilosu darlılar Polatlı malı oarak 7,05, 7-8 tç fındık 46,- -,-
Yapak Anadol 48,- 57,-10-12 kuruştan yirmi beş kuruşa ka- çavdarhlar 6,35, 25 - 30 çavdarlılar 

dar çıkmıştır. Sardalya bu sene de 6 kuruştan, çavdar 4,32, arpa 4 ku
fazla tutulmamıştır. Bu yüzden ihra- ruştan muamele görmüştür. Çavdarlı 
cat ve yerli sarfiyat için tuzlu sar · buğdayların unları sıcaklar dolayısile 
dalya stoku azalmıştır. Maamafih, fi-
yatların dügıbesine ihtimal verilme _ çabuk bozulduğundan fazla çavdarlı 
mektedir. mallara. rağbet a?.dır. 

Silolardan Alınacak Ücret 

Güz yünü 70,- -,-
Peynir beyaz 23.35 27,10 
Peynir kaşar 40,- 45,-

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Peynir beyaz 
Mısır 
Susam 
Kuşyemi 
Nohut 
Tiftik 
Fasulye 

U .t:. Lt. .t-ıı 

DIŞ Fll'ATLAR 

560 
15 
15 
20 
25 
15 
42 
50 

5 
5 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

Silolarda alınacak ücret işini tet -
kik etmekte olan komisyon, i§ini bi
tirmiş, bir rapor hazırlamıştır. Haber 
verildiğine göre, bütün silolar devlet 
siloları namı altında birleştirilecek ve 
bir elden idare olunacaktır. Buğday Liverpul 
=-=====-=========- Buğday Şikago 

"\ Buğday Vinipek 
Arpa Anvers 

6,60 K. 
. 3,88 K. 

Fıstık 
kalbe ferahlık verdiğini söylemesi 
de bunu gösterir. 

Büyük hekimin fikri sonradan 
gelen başka hekimlere daha bü • 
yük cesaret verml§ '\'e fıstığı bil -
tün beden için mükemmel bir 
kuvnt llicı olduktan başka aşk lh· 
tlyumı artuacak bir deva olarak 
ta'\'Siye eden bir çok hekimler bu
lunmuştur. Fıstık bu kadar rağbet 
bulduktan sonra ihtiyarlan genç
leştirecek, lnsanlann ömürlerini u
zatacak bir vasıta olarak kullanıl. 
makta da gecikmemiştir. Daha son-

ra ondan çıkarılan yağ bel ağnlannı, 
göğtts ağnlannı teskin etmek ve 
zayıfla.n şişmanlatmak için mühim 
bir lliç olmuştur. 

Şimdi fıstığın bu hassalan _ hak
b veya haksız olarak • büsbütün 
unutulmuştur. Fakat onun pek lez
zetli bir yemlı olduğunu unutmak 
kabil değildir. Bunda bütün dünya 
müttefiktir. Bizim fıstık her yerde 
pek ziyade rağbet bulan bir ye
ınlştir. Her memleket onu yetiştlr
mlye çalışır. Bunda muvaffak 0 • 

lanlar azsa da. heJ>8l fıstığı sever. 
Biz yemeklerde daha ziyade çam 

fıstığı kulland.ığmuz için asıl fıs
tığı en çok yemiş diye yeriz ve 0 
vakit ondan ne kadar yesek bık • 
mayız. tırenkler onu yemeklerin
de de kullanırlar.Bundan bacıka fıs
tıktan türlii türlü ,ekerfemeler de 
yaparlar. Ancak bütün dünya da 
tasdik eder ki, fıstık yemenin en 
nefis tekli fıstıklı rahat lokumdur. 
Ondan sonra da, yine blltUn dün
yanın lttlfalmu kazanmıı olan fıs
tıklı dondurmadır. 

Fıstığa bir tek kusur bulunabl • 
lir: pahalı olması. Mübarek İngiliz 
lirasmdan daha kibardır. Fiyatı da.
ima yüksekte kalmıştır. Bu da 
ıüphe8lz onun değil, fıstık ağacı ye-

BORSA 
25 MAYIS SALI 

PARALAR 

Sterlin 620,-
Dolar 124,-
F.ransız Fr. 110,
Liret 120,
Bclçika frangı 80,
Drahmi ıs.-
İsviçre Fr. 570,-
Leva 21.--
Florin 63,-
Kron Çek 70,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 25,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron İsveç 30.-
Altm 1038,-
Banknot 254,-

Ç EKLE B 

627,-
126,-
114.-
125.-
84,-
22,-

575, 
23,-
66,-
75,-
23,-

28,-
23,-
24,-
14,-
52,-
32,-

1040,-
255,·-

Londra 625,- 625,50 
New-York 0,7908 0,7902 
Paris 17,645 17,63 
Milano 15,0288 15,0138 
BrUksel 4,69 4,6866 
Atina 87,44 87,37 
Cenevre 3,4580 3,4550 
Sof ya 64,- 63,9488 
Amsterd 1,4384 1,4372 
Prag 22,685 22,6666 
Viyana 4,2192 4,2158 
Madrid 13,60 13.5890 
Berlin 1.9710 1.9694 
Varşova 4,1696 4,1662 
Budapeşte 3,9920 3,9888 
Bil kreş 107,68 107,5940 
Belgrad 34,40 34,3725 
Yokohama 2,7320 2,73 
MOl5kova 23.9825 24,0025 
Stokholm 3.1032 3,10 

'-----------------~ 
tiştirenlerfn kabahatidir. Biraz 
daha P.l-Tet ederek daha ziyade 
yetiştirseler halk, hele çocuklar, bi
zim fıstıklardan daha ziyade istifa
de ederdi. 

Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık K. Hamburg 

-,-
4,91 K. 
3,79 K. 
8,08 K. 

94,05 K. 
94,05 K. 

Hayvan Borsasında 
Dün hayvan borsas~da 214 kara· 

man, 372 dağlıç, 120 kIVIrcı~, 76 ka· 
Tayaka, 2170 kuru, 18 öküz, 4 inek, 7 

dana, 6 manda, 36 malak satılmıştır. 

Mütecaviz Kaçakçdar 

Yakayı Ele Verdiler 
Kızılcahamam, (T.Al'l) - ';ankın· 

nın Karapazar nahiyesine bağlı Kayı

k0yünden Ismail, .Ahmet. Adem. id
ris, Bahri ve Abdullah Elveren da • 
ğından kestikleri kaçak odunlarla Ak 

pınar mevkiinde yakalanmışlardır. 

Fakat kaçakçılar, köy bekçisi ile jan· 
darma Alinin Uzerlerine hücum 

etmişler, silahlarını alarak her iki
sini dövdükten eonra köylerine kaç
mı§lardır. Müteeavizler, sonradnn ev· 

!erinde yakalanarak adliyeye veril • 
mişlerdir. 

Gaziantepteki Elektrik 

Fabrikası Satın 

Ahnıyor 
Gaziantep, (TAN) - Gaziantep 

Elektrik fabrikası, merkez şubesi 
Buruda bulunan bir şirketin malıdır. 
Bunun Belediyece satın alınması ve 
Belediye hesabına işletilmesi için te
şebbüsler vardır. Şirket tarafından 

mevcut tesisat için 400,000 lira tak
dir edildiği slSylenDmektedlr. 
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Bütce Müzakeresi Devam Ediyor 
M 1: 

/ 
ı n~ söylerim. Onun yeri burası de - hassa annenin terbiyesi mesele;id~~ e D us ar ğildir.,, . Onun için Sıhhat Vekaletiniz :KUJtll 

B. Besım Atalaydan sonra Dahili- B k 1 w 'l d' - · eden Jlll' 

M • • h • ye ~ekilimiz B. Şükrü Kaya kürsüye k:m:~ ~fe ~=i~~ 5~~:~t~c~:mas }ıjliD' U 1 m geldı. Muhtelif sözlere cevaplar ver- d d' 
d' b e ır.,, 
ı ve u cevaplardan sonra Dahiliye s hh v k'l ' d kt 'hti'-'acıJl • 1 V kt. 1 t" bUt • · ı ıye e ı ı o or ı .; 

1 e cı.ıe ı çesının fasılları okundu, d b h d k d d ' k' s ere maddeler kabul edildi. an a se ere e 1 ı: • 
1 s hh t v k Al ı· B "t • Doktor Meselesı ut. 

D k d 1 
1 a e a e ~ u çe•ı "- Huzurunuza getirdiğimiz b ~ • 

Sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet d .. .. k' b' hn faklı! O Un U ar . . . çe e goruyorsunuz ı, ır ... 1' -~'"' Vekiletlnın bütçesinin mUzakeresıne , · tah · t d B nne bıw-
b 1 dı Ö ı.esı sısa ı var ır. u s..... r 

(Başı 1 incide) 
Ierinl, fazla olarak Dahiliyenin nahi
ye te~.kiliı.tı bulunduğunu, bina ve a. 
razi vergilerinin de tahsilatını üzerine 
aldığını, üstelik bir de seferberlik teş 
kiliı.tı kurulduğunu söyliyen hatl'p, 
mefruşata temas ederek: 

a.ş an . nce Seyhan mebusu Ba - B b bi m1 k tte do](tD 
E N ·· al "'f yor. unun se e me e e 1,.. yan sma ayman soz arak, nu u- d d' "f 

14 500 
de tıv 

sun değerini anlattı, diğer memleket- adi e ıBnu usa mlnazkartatn 
2000

· de tıitf 
1 ri Uf ·al k h d r. unu me e e • 
e n n usu çog tma ususun a k d t" k il 1 d ha ? . .. a ar ge ırere a e ere a 
aldıkları tedbırlerden de şoyle bahset b k hh" dı b'l k 1·rin çJ" 
t". u sı ı yar m yapa ı me ~ 1

• hşmak yoluna girmi§ bulunuyortJS-•' 

"- Mesela mefruşata bakalım, de
di, vilayetlerde, kazalarda Dahiliye
nin öyle nüfus daireleri vardır ki, içe
ri girdiğimiz zaman ne vaziyet kar
şısında kaldığımızı hepimiz hatırla -
nz. Vicdan ıstırabile arzetmeliylın ki, 
birçok yerlerde memurlar, kendileri
ne gaz sandıklarından masa ve san. 
dalya yapmışlardır.,. 

Nülu• iflerimiz 
Yusuf Başkaya: 
" - Şimdi öyle gaz sandığı filAn 

yoktur.,, 
Galip Pekel, sözüne devamla Dahi

liye Vekaleti bütçesinde mefruşat için 
10 bin, halbuki maliyenin bütçesinde 
130 b,in lira bulunduğunu söyledi. Ev
rakı matbua üzerinde mukayeseler 
yaptı ve: 
"- Sonra nazan dikkatimi celbe -

den bir şey daha var, dedi. Kazalar
da kaymakamların ınaaeı 40 liradır. 
Halbuki biz kaymakamın maiyetine 
45 lira asli maaşlı emniyet memurla· 
rı veriyoruz. Bu vaziyetin düzeltilme
si lazımdır. Nüfw: işlerimize dikkat 
etmek IA.zımdır. Kayıtlan yeniden kur 
mak icap ediyor, bu bir yazımla mey 
dana gelebilir. Bunun için 1,500,000 
ile 1,750,000 lira arasında masraf yap 
mak zaruridir. Bu, çok lazımdır. Her 
halde bu yazım, seferberlik zamanına 
kadar yapılmış olmalıdır.,, 

Berç T iirkerin ıözleri 
Eşkiyanın kökünden kurutulduğu

nu, halkın sUkfın içinde yaşadığını 

anlatan Berç Türker, milli kalkın..na
mızı, istemiyeııler karşısında daima 
uyanık durmamız lUzuınunu işaret et
ti ve dedi ki : 
••- Bilhassa hudutlarımızda mükem
mel emniyeti umumiye teşkilatı yap
malıyız. Bunlara maaşlarından başka 
fevkalade tahsisat bağlamalıyız.,. 

Berç Türker, bundan sonra lfalk 
Partisine de temas ederek: 

"- Acaba muhterem Genel Sek
reter, Parti teşkilatından azı.uni 
istifade temin ediyorlar mı?,, 

Bundan sonra hatip, ıbelediyelere 
dair konuşmak istediğini söyledi, İs
tanbul ve Ankara belediyelerini ele 
aldı. Bu şehirlerin ihtiyaçlarını teba
rüz ettirdi. İhtikar ve hayat pahalı
lığı ile mücadelenin de belediyelerin 
mühim vazüelerinden olduğunu söy
ledi. 

Münevverler İmtihancla 

"- Nüfus siyaseti başlıca iki esa- _ _ _ 
sa dayanır, dedi, 1 - Çok çocuk dünya 
ya getirmek, 2 - DUnyaya gelenleri 
sağlam yeti,tirmek.,, 

Bundan sonra Bayan Esma Nay • 
man, memleketimizde bu esaslara ne 
şekilde ve nekadar ehemmiyetle ria
yet etmek 18.zrmgcldiğini söyledi: 
"- Fakat, dedi, görülecek daha 

birçok işlerimiz vardır. Gürbüz ço· 
cuğun yurt için en bUyUk servet 
olduğunu Atatürk bize söylemişti. 

Gelecek nesH sağlam ve gürbüz ye 
tiştinnek tamamile bir devlet mesele 
si halini almalıdır, Bunun için Türk 
vatanında Türk çocuğu lehine bir sıh 
ha.t kurumu teşkilatı yapalım. Koru
ma seferberliği açalım.,, 

Hüınü Kitapçı yine kiirıücle 
Sonra Hüsnü Kitapçı söz alarak, 

metodlu çalışmalarile tanınan Sıhhat 
Vekilimize teşekkUr ettikten sonra, 
daha yapılacak birtakım işler olduğu 
nu söyledi ve sıtma mücadelesinden 
şöyle bahsetti: 
"- Geçen sene memlekette sıtma 

vukuatı fazla olmuştur. Teşkilat, la
znngeldiği kadar, fayda verememiş • 
tir. Halk ıbüyUk sıkıntılara maruz kal 
mı,tll'. Bu sene bu fazla para konul
duğunu görünce müteselli olmuştum. 
Ancak kinin faslına geçen sene ko -
nulan para kaldırıldığı için üzüldüm .. , 

Bundan sonra hatip, memlekette 
verem hastalğına, bunun tedavisi için 
vekAletin takip ettiği yola, sanator
yomlara geçti. Sanatoryom, kapıların 
da veremli vatanda§lann nöbet bek • 
lediğini, bunlan fazla bekletmemek 
için içeridekilerin tamamen iyileş • 
meden çıkmıya mecbur bırakıldıkla
rını, bütçedeki 75 bin lira ile bu işin 
görillemlyeceğini, nüfusun bu yUz -
den büyük zayiat gördüğUnU anlattı. 

lltiçlar ve iatihlak vergiıi 
Daç meselesinde de sözlerine: 
"ilaç ekmektir.,, diye başlıyan B. 

Kitapçı, ilan üzerinden vergi alın
maması için Maliye ve Sıhhat Vekil
lerinden ricada bulunudu. Bundan bir 
gelir düşünmenin hUktımet namına 

doğru olmadığını ve A vrupadan gelen 
müstahzarlar üzerinde ihtikar yapıl
dığını tebarüz ettirdi, Çok çoouklu a
ilelere verilmek üzere bütçeye para 
konulmue olmasını da memnuniyetle 
andı, yalnız memlekette mesken buh
ranı olduğunu ileri sürerek dedi ki: 

B. lıtemat 

neleri :kurmak lazımdır.,, 
Bundan sonra meşhut suçlar kanu

nu üzerinde de mütalealannı bildire
rek vekilden bazı sualler sordu. Berç 
Türker, bu sıradh, geçen sene içinde 
Montrö ve Hatay gibi siyasi muzaf
feriyetler kazandığımız halde malı • 
pusları kurtarmayı düşünmediğimiz,i 
halbuki başka memlektlerde daha 
basit muvaffakıyetlerden sonra hu -
susi veya umumi af ilan edildiğini 
söyledi ve Adliye Vekilinin bu husus
ta ne düşündüğünü sordu. 

Bay lstamat Özdamar da: 
"- Fakirane şöyle düşünüyorum, 

dedi. Acaba hakimlerimizin vazife 
görmesi noktasından ihtisas meselesi 
tatbik ediliyor mu? Sonra icr~ işleri
miz de biraz .kanşıktır. Bu nokta uze
rinde Vekilin izahat vermesini rica e
derim. 

Bundan sonra Adliye Vekili Bay 
Saracoğlu kürsüye gelerek sorulan su 
allere karşı cevaplar verdi. 
Müteakıben Adliye bütçe~inin fasıl

lanna geçildi ve çocuk ıslahhaneleri 
faslı üzerinde Esma Nayman ( Sey
han), kürsüye gelerek Vekaletin bu 
mevzula alakadar oluşuna teşekktir 

etti ve Adliye bütçesi de ittifakla ka
bul edildi. · 

Meclis yarın saat 10 da toplana -
caktır. 

Baidwin 
Son nutkunu 
Sô.lJledi 
Londra, 25 (A.A.) - Dün akşam 

Baldwin, Batvekil sıfatile son nut • 
kunu ıöylemiş ve İngiliz Milletleri ce 
ınaati şerefine kadehini kaldırmış -
tır. Davetliler: 

"He'sa Jolly Good Fellow11 şarkısı 
nı söylemişlerdir. 

Başvekil Baldwin ağlebi ihtimal cu 
ma günü saat 16 da kralın nezdine gi 
derek istifasmı takdim edecektir. 

B8.ivekil, krala Chamberlain'i, kabi 
neyi teşkile memur etmesini tavsiye 
edecektir. 

Mr. Baklvin bu akşam Başvekalet 
dairesinde kral ile kraliçe şer.efine bir 
ziyafet vermi§tir. 

lngilterede Kral 

B. Galip (Tokat) 

Vekiller 
Ayrı Ayrı 
Cevaplar 
Verdiler 

(Başı 1 incide) 
Dilimizin inceliği ve sadeliği bütün 

edebiyat sanntlannı ihtiva edecek su 
rette halka anlatmaya kabiliyetli bir 
dildir. Bu işi millicilik gayesi ve gay 
retiyle çalışan asıl sanat erbabına bı 
rakmayı daha muvafık bulduk.,, 

Belediyeler 
Dahiliye Vekilimiz, bundan sonra 

b~kaca sorulacak sualler olup olma 
dığım sorunca Berç Türker dedi ki: 

"- Belediyelere dair malumat ver 
mediniz,, 

B. Şülc.rü Kaya- Bolediyaler k• 
:ı;ıunlarile idare olunan hususi ve muh 
tar müesseselerdir. 

Biz bu hususi ve muhtar idarelerin 
gabil olduğu kadar bugünkü vaziyetle 
rini muhafaza'etmek istiyoruz ki halk 
kendi kendini idareye alışsın, mesu
liyeti idrak etsin ve mesuliyetin tadı
nı tatsın. Halkımızın cümhuriyet dev 
rindenberi gördüğü büyük terakkiler 
bUtiln millette yenlliğe ve medeniye
te karşı bliyilk arzu ve heves uyan • 
dırmıştır. Vesaitimiz buna tekabül e. 
decelc mahiyette değildir. Her ne .ka
dar bunların varidat ve vasıtaları art
makta ise de idealimize yetişecek ka
dar değildir. Aradaki fark bundan 
doğmaktadır. 

Yoksa belediyeleritiıizi 10 sene ev

velki ballerile mukayese edecek olur-

sak 10 sene evvelki belediyelerimizin 
bir çok eeylerden mahrum olduğu gö

rülilr. Halbuki bugünkü belediyele -
rimiz suyu, tenviratr ve sair diğer Müteakıben Besim Atalay kürsüye 

geldi. Dahiliye Vekaletinin son bil -
yük teşebbüsünden bahsedeceğini 
söyliyerek eli kalem tutanların bir 
imtihan karşısında olduklarını, ve-

kaletin bunları halk yığmlan için ki 
tap yazmıya davet ettiğini, bir mille 
ti yapan unsurların o milletin dili, ta 
rihi, musikisi ve mimarisi olduğunu 
söyledi ve ilft.ve etti: 

"- KUçUk memurlann vaziyetleri 
çok güçleşmiştir. Vesaiti nakliye pa
rası ve saire, bunlara çok ağır gel · 
mektedir. Sıhhıye Vekaleti, daha 
vaktinde iken memurları için biınu 
düşUnmü~tür.,, dedi. 

Tekrar söz alan Berç Türker, tra
hom mücadelesinin iyi netice verme· 
diğlni, bu hususta daha iyi çalışmak 
lazım geldiğini s6yledi. Bu arada Bay 
Ruşeni de sokaklara aWan çocukların 
kurtarılıp adam edilmesini istedi. 

Ailesinin Tahsisatı 
· vesaiti medeniyesi itibarile terakki 

hamlelerile yUrümektedir. Fakat bun 

!arın elbetteki vasıtaları ihtiyaca te. 
kabül etmemesi arada boşluk bırak -
maktadır. 1stırap veren bu hallerdir. 
tstırap umumidir. 

Londra, 2 5 (A.A.) - Avam kama
r?-5.ın~a hazinei hassa kanunu proje
sının ılk okunueunu mUteakıp yapı ~ 
lan müzakerelerden sonra, bu kanu
nun her sene tetkik edilmesi hakkın
da amele lideri tarafından yapılan tek 
lif 102 reye kar§ı 204 rey ile reddeil
miştir. "- Eli kalem tutanların yazdıkla 

n, kitap, ancak kendileri gibi bir züm 
renin arasında kalıyor. Büyük halkın 
eline okuyacağı kitabı veremiyor. Siz 
onların eline okuyacağı kitabr ver • 
mezseniz o, okuyacağı kitabı bulur. 
BugUnkU gazetelerin dili hll! saray 
dilidir. Musikimiz saray musikisidir. 
Halk bundan hiçbir şey anlamaz. 

Eğri büğrü hiçbir tarzı mimariyi 
memlekete sokmıyacaksm. Bu mille 
tin eahsiyeti onun eseri üzerinde o
kunmalıdır. Bizim o kadar yazarları
mız, merdivenin üst katma çıkar, hal 
kı oraya ı;ağırır. Hayır efendim. öy
le yapmıyacaksm. İnip, halkın elin • 
den tutup çıkaracağım ... 

B. Besim Atalay, bundan sonra hal 
km dili ile onun ruhuna uygun kitap 
lann piyasada kalmadığını söyledi. 

"- Bu gibi eserler yapılabilecek 

midir, bilmem dedi. Ben doğrusu bu 
nıı :ıı:R.nnetmiyorum. Bir şey yazabil -
mek için onu bilmek ve duymak ll • 
zımdl'l'. !çinde ya,amak lizımdır. 

Ben bunların nasıl yazılarak dağı 
tatacağım aynca Basın Direktörlüğü 

Bundan sonra aöz alan Eskisehir 
Mebusu B. lstamat Ozdamar . a
kıl hastalarının çoğaldığını, fakat 
hastane kıtlığı bulunduğunu ileri sur 
dU ve çocuk düşürme meselesine de te 
mas ederek dedi ki: 

"- Memlekette bazı doktorlar ı;o
cuk düşürmeyi kendilerine vazife e· 
dinmişlerdir. Bunları tedip etmek la
zımdır.,. 

Fakat bu sözler Uzerine Mecliste 

gilrültUler ve mUne.kaşalar oldu. B. 
lstamat tekrar söz alarak, fikirlerini 
beyan ederken hiçbir mesleğe tariz 
maksadını gütmediğini söyledi. Bun. 
dan sonra Sıhhiye Vekili kürsUye ge
lerek hatiplere cevaplar verdi ve ne. 
ticede Sıhhat Vekaleti bütçesinin fa. 
sıllarma geçilin bütçe .kabul edildi. 

Aclliye bütçeıi 
Meclis, bugün sıhhat bütçesinden 

sonra Adliye bUtçesinin müzakeresini 
de yaptı. Bu münasebetle B. Berç 
Türker söz alarak dedi ki: 

••- On beş yaşından küçük çocuk
lar tahrik neticesi suç işliyorlar. Bu. 
nun önüne geçmek ve çocuk ıslahha-

Hazinei hassa kanunu ile kral aile· 
sinin varidatmda değiDiklik yapılma
sı ha.kkındai amele fırkasının teklifi 
de 97 reye karşı 202 rey ile reddedil· 
miştir. 

M~liye Nazırı, projenin senevi 410 
bin lıralık bir meblağ derpiş ettiğini 
hatırlatmı§tır. 

Suriyedeki Petrol 

Meselesi 
Şam, 25 (Hususi) - Suriye efkan 

umumiyesi, ifga edilen petrol mukave 
!esile fazla meeguldür. Yapılacak bir 
mukavele ile Suriyenin yeglne ser • 
vet membaı olan petroller yUzUnden 
milyonların çalınacağı endişesi vata 
ntlere hlkimdir. Halepte neşredilmek 
te olan mutedil fikirli Fransız taraf 
tarı "Eltakacldüm,, petrol için hükO.
mete hUcuma geçmift,ir. Bu gazete, 
petrol mıntakalannı gösteren bir ha 
rita neşretmiştir. Dıvarda yapıştırıl· 
mış olan bu beyannameler, hUk\lme
tin fezayihi başlığını taşımaktadır. 

B. Şükrü Kaya, izahatına devam 
ederek. JlJman tedbirler sayesinde 940 
yılma kadar 60 belediyenin su işini 
tamaI?h?'ac~~nı. elektrik, sağlık, i
mar, ıçt:m~ı ıhtiyaçlar gibi diğer bU. 
tün şeh~r. ışlerinin de peyderpey ye
rine getırıleceğini söyledi. 

. . ihtikar meıeleıi 
Dahılıye Vekilimiz ihtikar meselesi 

hakkında da şöyle devam etti: 
"-: th~kar davasına gelince, mem-

leketi? bır çok Yerlerinde pahalılık
tan e~kayet edilmektedir. Hayat pa
halılıgı mesken Pahalılığı vardır de
ni Iınektedir, bir de toptan eşya ' ile, 
toptan olmıyan eşya arasında fark 
göze çarpıyor. 

Bu seı;epl.e büyük satışlar için lktı
sat Vekaleti, küçük satışlar için de 
belediy:l~r .uğrqınaktadır. Halkımı • 
zm d~ın~l~nı, intizam severliği ve ne
zaketı dıger memleketlere nümun'" 
göate~ecek kadar ilerdedir. (Brav~ 
scslerı). 

Onlann iki bU ·· k . • . yu hassasiyetleri 
vardır. Bııısı, Türk halkın .d 1. b" .. .. lk' ın ı ea ı u. 
yüktur: ın?isi de ideale varmak lçin 
kalplerındekı heyecan ve dimağlarm
dak.i ~is~~t bü~ktür. Bunun tam hu 
sulUnü gormedıkleri vakit muztarip 

B. Beıim Atalay 

olmaktadırlar. Maruzatım bündan iba 
rettir.,, 

Kağıt buhranı ve kırtaıiye 
Bu sırada Ahmet İhsan Tokgöz ki. 

ğıt ihtikanndan ve kırtasiye işlerin
den bahsedince B. ŞilkrU Kaya, dai
relerde kırtasiyeden ıbir hayli tasar
ruf temin edildiğine kani bulunduğu 
nu söyledi ve bu sözler (Bravo) te • 
mennilerile karşılandı. Ve vekil şöy
le devam etti: 
, "- Ancak irfan vasıtası olarak ka 
ğıdın pahalılaştığını gören hUkume • 
tiniz huzurunuza takdim edilmek ti-
zere gazete ve kitap kağıtlarının güm 
rük resmini sıfıra kadar bir raddeye 
indirdi. Bu hükumetin ve bilhassa ma 
liyenin memleket irf anma karşı yap 
tığı büyük bir yardımdır. 

Ahmed Ihsan (Ordu) Bu yardıma 
teşekkür ederim. 

B. Şükrü Kaya (Devamla) Çarşı • 
ıardaki hususa gelince, şahsi bir mü 
talea olarak söylüyorum. Dükkanla
rında ve mağazalarında müdahhar 
mal bulunduran tüccarlara hariçte 
mal çıkınca behemehal aldığın fiyata 
satacaksın diyecek vaziyetimiz yok
tur. Bu, ayni mal düştüğü zaman i
çinde, varittir. Elverir ki, malın bey
nelmilel piyasası ile memleket piya · 
sası arasında fark olmasın. O vakit e 
limizde gümrükler gibi güzel derece 
1i inip çıkabilen bir barajımız vardır. 

O be.Ta) indirip çıks.i'tmak ııureti
le memleketteki fiyatı beynelmilel fi. 
yatlara uydururuz. Avrupada kağıt 
fiyatlarının yükselişi kağıdın imal e· 
dildiği sellüloz maddesinin harp sa • 
nayiinde kullanılması ve silahlanma 
yanşması davası çıkınca ora • 
ya hasredilmiş olması yüzündendir 
(Doğru sesleri) bu noktayı ljahsi bir 
mutalea. olarak arzediyorum. Yine 
tekrar edeyim ki, hUk(l.metiniz bu va 
ziyet karşısında derhal gümrüğü in
dirmek yoluna gitmiştir. Kanun, mU 
vazene encUmenindedir ve yakında 
huzurunuza gelecektir.,, 

Dahiliye Vekilimiz diğer bazı sual
lere de cevaplar verdi. 

Sıhhiye Vekili Kürsüde 
Ankara 25 (TAN Muhabirinden)

Meclisin bugünkü toplantısında Sıh • 
hat ve içtimai Muavenet Vekaleti büt 
çesi üzerinde bazı hatipler tarafından 
ileri sürUlen mütalealara kargı Sıh • 
hat ve Içtimai Muavenet Vekili Dok
tor Fefik Saydam ayrı ayrı cevaplar 
verdi. B. Vekil vekalete karşı yapı
lan tebriklere teşekkürden sonra nü
fus meselesine temas etti, çok çocuk 
yetiştirmek ve bu çocukları Y8.4atmak 
meselesine geçerek, vekaletin de bu 
i§le çok meşgul o1duğunu söyledi ve 
3unları ilave etti: 
"- Çok çocuk meselesi üzerinde 

bendenizin bir tereddüdüm yoktur. 

Yaptığımız tetkikat bize gösteriyor. 
ki, Türk milleti veltıdiyetini daima 
muhafaza etmektedir. Bize heı sene 
yapılan istitistikler gösteriyor ki, yüz 
de 21 • 22 derecesinde bir tezayUtdU 
nüfusumuz vardır. Biz bunu sırf ölUm 
le doğum üzerine yapıyoruz. Bunun 
haricinde hariçten gelen göçmenler 
'de vardrr. Kendi kendine gelenleri de 
dahil hesap edersek her sene nUfusu 
muz ehemmiyetli bir derecede teza
yüt etmektedir. Blnde 22 derecesinde 
nüfus tezayUdil Vek!letlmizce mu • 
hakkaktır. Ve te~ ı't edilmi3tlr. 

Adliye Vekili izahat 
Veriyor 

Ankara, 25 (A.A.) - Bugilıı J(I' 
mutayda bütçe müzakereleri esJl~ 
da adliye işleri üzerindeki ba.ıl ~· 
talea ve temennilere .kal'§ı Adliye ttJ 
kanı Saracoğlu Şükrü <§U beyan"' 
bulunmuştur: it 

Adliye vekili Saracoğlu ŞükrU ~ 
mi) - Adliye işlerimiz hakıaııti8 ·!i 
alan iki arkadaşımın tevakkuf et~. 
noktalar üzerinde birkaç keliJile ~· 
lememe bittabi müsaade buyuru 
nuz. 

1 
Muhterem mebus Türker, adlöır 

mensuplarının hakim ve müddei~•· 
milerin maaşlarının biraz daha ~ 
seltilmesi temennisini izhar b~ 
dular. Böyle bir temenninin h~ tı'' 
olmasına mani olmak asla beniJ?l ti' 
şımdan geçecek olan bir düşilnce)111' 
ğildir. Maaşları hadleri BUyilk ti 
let Meclisi tayin eder. Herha.11~t 
teklif vaki olacak olursa onu ti ~ 
telakki eder ve memnuniyetle 1'9 

ederiz. oeıe 
Ancak Meclisin daima gözÖil~ dJ 

bulundurduğu bir mesele vardıf· O~ 
bütün memurlar arasındaki aheJlk , 

tevazünü tutmak ve o nisbette ıtJI 
murlanmızı terfih etmek. ~ 

Biz de umu or~ ilk f1rsa~ ~ 
murlara vaki olacak olan ~~~l • 
'Zlmi esnasındırb~ okP" -.. 
duğumuz yerleııde6 diğer a~ 
lanmız gibi mUreffeh vaziyete pi 
memize bittabi müsaade edersinil-

111
0 

İkinci tevakkuf ettikleri nokt8• ~ 
.kerrer suçlular ve sabıkalılardır· f9ı 
mükerrer suç işliyen sabıkalılarııtt<Jctl' 
ti zamanile, daha kendileri çocll ğrtl 
ellerinden yapışıhp kendilerine ~o,_. 
yol gösterilmiş bulunsa idi bun • ol• 
bıkalı veya mükerrer suc:lU ~ 
maktan kurtıulurlardı. Adliye ol ' 
kAletine kanunların çizmiş . re~ 
duğu hudut mükerrer suç işhYe,4Ô' 
sabıkalı olduktan sonra ba§IIY0:j.,ı(ll'· 
liyeye ondan sonra vazife verı ~ol' 
Ondan evvelki safhası d_oğrUd~ tf)' 
ruya memleketin terbiy,e evlerl• se<i· 
arifinin inkişafı, halkın içtirnaf e
yesinin yUkselmesile alakada.rdı~O' 
sasen Türk cemaati bu sahfldli dif;ef 
him adımlar atmakla beraber tıW 
cemaatlere nazaran ~ok az otsn d' 
deki sabıkalı ve mükerrerieril1 şUP' 
daha az hadde düseceklerindeil ~o· 

> re J>' 

hem yoktur. Bu sabıkalı olan ' 1<~, 
kerrer cUrilm irtikap edenler ıı;e ).et 
ten Türk camiasının bilnyesin 
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edemiyen muzır tohumlardır. bt1 ıı'' 
rın adedi çok az olmakla bera. dtı ol• 
zarı itibara almmıyacak kadsr ıııı-' 
madığınr arzedeceğim raknrn "~eıı~ 
gfü;terir. Cümhuriyctin onuncu cer'1' 
münasebetile bir aftan ziyade aJıi'-t' 
n:i hafif cezalarla çekti~e ~s5 tı~ 
tınde olan af münasehetıle 34 rfle< 

ve ;ıı 
arasında gezinen mahkum uJ tı 
kuf yekunları birden bire do~ ~· 
kadar eksilmiş 2!1-26 bin rakllJ<tS• tılf 
smda kalmıştır. Fakat gayet !dll· o5' 
zamanda bu rakam 29 bin ° JJl i(~ 
rülUyor ki, 30 bin kilsur ada~l<crt'~ 
den nihayet iki bin kadarı. Jll fıı1'' 
cürüm irtik~bma mUsaittır. Jl1 ge° 
sonra şükranla kaydetmek ıa.~\J ~~ 
lir ki, 4-5 B"ne geçtiği hal~e 1<,JJll>" 
kun daima 29-30 bin arasın a d' 
tır. ıattı" , 

Demek ki son Uç beş sene ucriJlli , 
bir çok hususi kanunlarla .. J11 ell Jı'~ı 
yet çoğalmış olmasına rag~edi e= ~ 
saneye giren mlicrimlerin a ştıt· ·ııl 
senelere nisbeten çok azıı!Jlll b\J !'ô' 
da Türk cemaatinin gttttl<<;e ~' 
muzur tohumlardan kurtulrtı 

Bizim en çok uğraştığımız çocuğun 
ölmemesi meselesidir. Bu mesele bir 
taraftan, annenin, ailenin terbiyesi 
ve çocuk bakması meselesidtr. Devle· 
tin bütün teşkilatım yalnız bu işe has 
retsek doğan çocukların yaşaması ve 
onların tarzı iaşesi için devlet teşki

latının bütün memurlannı alllelere 
tevıi etsek yine kafi gelmez. Binaen
aleyh bu mesele evvela personel mese 
lesi olmakla bera her ailenin ve bil -

lalet eden rakamlardır.) ede.il~ 
Adliye Vekili, uzun deva~til<ıerl , 

ha tında mebusların temas e t ~ ct-1 
tün meseleler hakkında ızah~ferde 
vaplar vererek adliyenin bU 
dığı tedbirleri anlattı. 
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2nalıenı:mznen bedellerile miktar ve vıuuflan aşağıda yazrlı (3) gurup 
be tüııU :a~şya her gurup ayn ayrı ihale edilmek üzere 10,6,37 perşen
fnıcı.n aç k lO da. Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon taraı-

Bu ite ~ eksU~e ile satın almacaktır. 
llat Ye kan rmek ıateyenlerin her gunıp hizasında yuıh muvakkat temi
koınisy011 unun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
l>araa11 ola mUracaatıan lbımdır. Bu i,e ait şartnameler komisyondan 

l _ ~rak dağrtJimaktadır. 
lılu..,a.kkat ~de~ reftektörlU karpit llmbası muhammen bedeli 1150 lira ve 

2 _ 
100 

mınatı 86 lira 25 kuru;ıtur. 
Zrıu..,akJı:at t çit~ uzun konçlu lastik çizme muhammen bedeli 900 llra ve 

3 _ 
300 

;mın~tı 67M kuruştur. 
\>akkat te '. 00 kılo sönmemiş kireç muhammen bedeli 3900 lira ve mu • 
............__ nıınatı 292~ lira.dır. (2958) 

l~tanbul Liman işletme idaresinden: 
- liUkfl . · ~buı Dok met tarafmdan satın alman ve ldaremize devrolunan Is-

Ug~nlard ve antrepo şirketinin 1906 yılında ihraç eylemıft olduğu ob • 
kılllı&ıı k an ~2-5-1937 tarihinde Beyoğlu.ikinci Noteri huzurunda icra 
~~ Obl"efide ıle amorU edilen 302 tahvilinin itfa bedellerile tedavülde 
~tibtz.en ~~!_Onlardan 62 N. lı faiz kupon bedelleri Haziran 1937 den 
~c.ıııh UCLDkasr latanbul şu1besi tarafından idaremiz namına tediyeye 
2 °"'>'• 

l>orıı~ ~O~i edilen her tahvil mukabilinde 62/ 80 N. 1ı 19 adet faiz ku
bUdiriıu. &\'1 olmak şartiyle cem'an (22) lira ( 44) kuTuş ödeneceği 
~ (2934) 

Erzurum Abidesi Müsabakası 
a iki Ay Uzatı ld ı 
~~er Sanatlar Akadem si Direktörlüğünden: 

~tlr. A~~a yapılacak olan abideye aid müsabaka müddeti iki ay uzatıl-
~ a adarlara ilan olunur. (2952) 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denbed her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
_, tesiri şaşmaz bir ilaç . olduöunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen li' marka· 

$ına dikkat ediniz. 

................... 
lstanbul Haricı Askeri 

Kıtaatl 114nları .................. 
Cinsi Miktarı M. Bedeli 1. Teminatı 

ton Lira Lira 
Sığıreti 27 6380 486 

Ek. Şekli Ek. Tarihi Saati 
Kapalı zarf 1:5-6-937 14 

Cinsi Miktarı M. Bedeli 1. Teminatı 
ton Lira Lira 

Sığıreti 27 6480 486 

Ek. Şekli Ek. Tarihi Saati 
Kapalı zarf 15,6-937 15 

Cinsi Miktarı M. Bedeli t. Teminatı 
ton 

Sığıreti 40 

Ek. Şekli 
Kapalı zarf 

Lira 
9600 

Ek. Tarihi 
15,6-937 

Lira 
720 

Saati 
16 

Yukarda miktarı yazılı Etler ayn 
ayn ihale edilecektir. Teklif mektup 
lan be~l saatlerden bir saat evveline 
kadar kabul olunur. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün ve ek 
siltmeye iştirak için kanuni vesikala 
rile birlikte Lüleburgaz Tümen Satı 
nalma Kom~syonunda bulunmaları 

(712) (2965) 
• • • 

Manisa Merkezindeki kıt'at için 
"80000,, kilo Sığıreti münakasaya ko 
nulmuştur. ~artnamesi bedelsiz ola
rak Maniıada Tümen Satınalma Ko
misyon unda görülebilir. MUnakasası 
11 Haziran 1937 Cuma günü saat 17 
de Manisada Tümen Satınalma Ko · 
misyonunda yapılacaktır. Eksiltmesi 
kapalı zarf usuliledir. Beher kilosu • 
nun muhammen fiatı "20., kuruş ve 
muvakkat teminatı "1200., liradır. 1s 
tekliler Ticaret odasında mukayyet 
olduklarına dair vesika ibraz edecek 
lerdir. Muvakkat teminat makbuzile 
birlikte teklif mektubları münakasa· 
nm yapılacağı belli saatten en az bir 
saat evvel Tümen Satmalma Komis
yonuna vereceklerdir. (713) (2964) 

Konya Asliye Hukuk Hakimliğin • 
~ den: Konya Hazlnei Maliyesine iza-

~ lttanbuıA-:-.----------------------- fetle vekili avukat Mümtaz Ataman 
e~in~n. slıye Altıncı Hukuk Mah Istanbul ikinci iflas memurluğun- tarafından Konya.da beşinci kolordu 
~lt'PJda · .A.yŞe tarafından kocası dan: Milflis Fotiye ait ve perakende sekiz.inci şubede tüfekçi silba~ ŞükrÜ 
tı._"lç}ı .. ,,A Cankurtaran mahallesi tı ta b ki k 1 manifatura e•ya- ve lstanbul kumandanlığı istihkak 
~• .... •...., Sok k 11& ş n a a an ':< t b d · 1 b" b ı le -.•hı beu· a No. 65 de iken ika- 1 . k artır a ur kuman an muavın ın aş 
ta~blııe 1 olnııyan Hayrullah a. • sı ile çanta ve eldiven erın açı • "Muhsin ve Ankarada lmaret mahal-
ti. hij~tı::~ı~ ~oşanma davasının ma suretlle paraya çevril~eıin~ k~- lesinde Apalar sokağında 9 numarada 
tı ~ itle h ll_ltiddaleyhin ikamet • ra.r verilnılg olduğundan muşterilerın mütekait askeri demirci ustası Cem.il 
te~'aıiıı 

011 
~ ulıyetine binaen dave • 28, 5, 937 cuma saat 9,30 da Beyof- aleyhlerine açılan 2213 lira 23 kuru§ 

bllfiıı. § run müddetle llAnen lıunda t.tiklal caddesinde Olivo eoka. alacak davası üzerine müddealeyhler-
~'be Ye tıbkikatın 10 / 6 / 937 fında 5 No. ya ıelmeleri ilin olu- den iklmetıahı meçhul olduğu anla~ı 
11 e ~r \'~U .saat 15 / 30 a taliki- nur (

32889
) l~n mumaileyh mütekait askeri demi: 

ııe'ı da rilnıiı ve davetiyenin bir · cı ustası Cemile dava arzuhah suretı 
tıı_ althnı ltıahkeme divanhanesine ve davetiye varakası Istanbulda çıkan 
~~l \>e htt§ Olduğundan mezkur ""h (Tan) gazetesinin 4 Nisan 937 tarih-
"Q - e Istanbul Asliye 5 inci Hukuk .ıııua. • u ltı·ıc.~ası ak ~ahkememizde hazır kıf ve 703 sayılı ve 1 Mayıı 937 tarih 

•· sı hald h kemesı·nde ... · Davacı, lstanbul Va • ve 731 1 h ı ·ı ·ı· en ~ ~ deva . e gıyabında ta - .. numara ı n'lls a arı e ı an 
'-~k U:: ediıecefi tabliğ yerin. lar mUdUrlUğU tarafından mUddea • tebliğ edildiği halde on gün içinde 
...._ ~ re il&n olunur. (32897) leyh Yeniköyde Köybaşı caddeainde eıas davaya bir göna cevap verme· 

251 No: da Kurtoğlu Hulflsinin nez· diği gibi tayin olunan mahkeme gi.i· 
dinde al'8a UJerine mevzu haczin fek· nünde dahi mahkemeye gelmediğin • 

den davacı hazine vekilinin ta· 
kine dair açılan davadan dolayı usu- 1 b'l e ı e gıyabında mahkeme ic • 
len gönderilen dava arzuhali müddei- rasına ve gıyap kararının i -
leyhin bu~unduğu yeri terk ile bir sem llnen tebliğine ve ilan tarihinden 
ti meçhule gittiği meşruhatile geri itibaren beş gün içinde itiraz edilme· 
-:evrilmlı ve talep veçhile dava arzuha diği takdirde mumaileyh Cemilin bir 

~·-•••••• linin bir ay müddetle gazete ile ili • daha muhakemeye kabul edilmeme· 
nen tebliğine karar verilmie ve arzu- ıine ve gelecek celsede davacı tara -
haller sureti mahkeme divanhaneıi- fından ibraz edilen vesiya ile teslim 
ne talik edilmit olduğundan Uımi ge- defini mutazammm kezalik mUdaa -

q 

"'t' AN 
~!->MI; BEDELi 
J~ Ecnebi 

' IC.r" ıs --so ene 2800 g..._ 400 • il A ·r 
lso • a ,: uoo • 
\sn,_': ı ... 800 • 

ıl.L:.,...... "" soo 
İQ11 o~ Posta tttihad~ 
.... tı rn lhemleketler lçla 

• • ı.a t!radır. .... ...., 

leyhler tarafından ibraz edilecek 
~ Luari Bayramoflunun müddeti vesikalann tetkikine ve muha • 
muayyene zarfında dava arzuhaline kemenin 11.6.937 cuma gUnü aaat 9 
cevap vennediji ve tahkikatın mual- ıa talikine mahkemece karar verilmiş 
lak bulunduğu 13/7 /937 Salı eaat 14 olmasına mebni muaileyh Cemilin zik 
de mahkemeye gelmediğin takdirde ri geçen gün ve saatte Konya As· 
hakkında gıyaben muamele ifa oluna- liye Hukuk Mahkemesine gelmesi lü
cağı mal'llm olmak üzere keyfiyet H. zumu gıyap karan ihbarnameainin 
u. M. K. nun 14.1 nci maddesi muci- tebliği makamına kaim olmak Uıere 
bince ilan ol'llnur. D. N: 937/222 ilan olunr. 

Sivri sinekler', şO phel ı ve / 
.tesirsiz mayllerıe alay ederler • 
FLiT, bOUln haşarat öldOrücü mayllerln fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Fllt'in formülü hiçbir vakit taklit edil· 
memh~tlr. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. lnsar .... zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen ôldOrOr. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yegAne Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku· 
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Yarıklara ve kö~elere biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 

1 Istanbul Asliye 5 nci Hukuk Mahke 
mesinden : Istanbul vakıflar baş 
müdürlüğü tarafından mUddeia • 
leyhler avukat Hulusi ve ölU 
Ahmet Sıdad veresesi Zehra ve 
Fatma ve Vedat ile Kocamus
tafapaşada ve caddesinde 272 No. 
lu dükkanda bakkal Yorgi ve lspiro 
aleyhlerine Kocamustapaşa mahalle
sinde SuluınanastJr caddesinde kain 
94,96 No: ıu arsa mahlül ol'llp bilmü
:ınyede ahara tefviz edilmiş ise de ta
pu kaydında müddeileyhirn tarafın • 
dan haciz vaz edildiğine dair kayıt 
mevcut olması hasebile müteveffize 
tapu senedi verilmemekte olduğun • 
dan bahsile haczin fekkine karar ve
rilmesi hakkındaki arzuhal suretleri 
müddeialeyhlerden Yorgt ve lspiro _ 
nun gösterilen ikametgihlan terkle 
bir semti meçhule gittikleri meşruha
tile bili tebliğ iade edilmiş ve sebk 
eden talep veçhlle işbu arzuhallerin 
bir ay müddetle gazete ~ ilanen teb
liğine kara.r verilmig ve arzuhaller 
mahkeme divanhasine talik edilmig 
oldı,ığundan isimleri geçen Yorgi ve 
lspironun bir ay müddetle dava ar-
7JUhaline cevap vermediği ve tahki -
katın muallak bulunduğu 1317 / 937 
Salı günü saat 14 de mahkemeye sel
mediği takdirde haklarında gıyaben 
muamele ifa edileceği malum olmak 
üzere keyfiyet H. U. M. K. nun 141 
nci maddesi mucibince ilan olunur. 
D. No. 937/ 210 

~ Diş tabibi ' Zayi Cüzdan - Ziraat Bankası Is-

ı 
MEHMED RIFAT 1 tanbul Şubesinden tasarruf hesabıma 

Paris Darülfünunundan mezun alt aldığım 4088 numaralı cüzdanımı 
Cağaloğlundan İstanbul beledi· kaybettim. Yenisini alacağımdan za.-

• yesi karşısına naklcdilmistir. • yi cüzdanın hükmü kalmamıştır. 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Galatada Çeçeyan hanında 14 -

No. da mukim iken halen ikametglhı 
meçhul ....... Ibrahim Halil'e 

Istanbul Vakıflar başmüdürlüğü 

tarafından aleyhinde 2075 - kuru,un 
tahsili talebile açılan alacak davası
nın ikametgahınızın meçhuliyeti ha
sebile ilanen yapılan tebligata rağ ~ 
men mahkemeye gelmediğinizden do
layı icra kılınan duruşmasında: müd
deinin talebi Uzu lne bir mukavele 
ile Evkaf idare meclisinin mukavele 
mucibince verdiği feshi ihale karar 
sureti ibraz ettiğinden bahisle mua · 
meleli gıyap kararının ilanen tebli • 
ğine mahkemece karar verilmiş ol
duğundan tarihi ilandan itibaren beş 
gün içinde itiraz etmediğiniz ve mu
hakemenizin icrası için tayin kılınan 
16 • 6 - 937 tarihine rastlıyan çar • 
§amba günü saat 14 de mahkemede 
bizzat veya tarafınızdan tasdikli bir 
veklletname ile bir vekil göndermek 
suretile hazır bulunmadığımı; takdir
de mahkemenin gıyabınızda devam e
deceği işbu muameleli gıyap karan 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. D. No. 937 - 84 

lvan Maymalin 

Yedinci lcra Dairesinden: Bir bor· 
cun temini istif ası için haczedilip sa· 

tılarak paraya çevrilmesi mukarrer 

bulunan Uç muhtelif balık ağı ile dört 
çifte bir kayık ve bir salapurya 716/. 
937 Pazartesi günü saat 10 dan 12 ye 
ka.dar açık arttırma ile Ycniköy va· 
pur iskeleal yanında aatılacağından 

% de iki buçuk dellaliye resmi müş. 

terisine ait olmak üzere taliplerin 
mezkfır gün ve saatte mahallinde bu
lunacak memura müracaat eylemele
ri ilan olunur. (32898) 

Istanbul 6 ıncı lcra Memurluğıun
dan: Dairemizin 936 ı 3811 sayılı do• 
yasile mahcuz ve paraya çevrilmesi • 
ne karer verilen kereste enkazı 28/ 5/ 
37 Cuma günü sabah saat dokuzdan 
ona kadar Fatihte Sofular mahalle -
sinde Ortaçeşme sokağında 27 No. hı 
enkaz: ıerfilinde ikinci açık arttırma 
suretile satılacağından isteklilerin 
rnezkQ.r gün ve saatte yerinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatlerl 
ilan olunur. (32906) 



26 - 5. 937 =;;;;.~-----

Paslanmaz ve Hasan 

HEREKE ve FESHANE 

KUMASLARI 

NEFASET ve DAYANIKLILIGIN TİMSALiDİR 

VAZLIK KUMAŞLARINIZI UCUZCA TEMiN ETMEK 

iSTERSENiZ BU FABRIKALARIN MAMULATINI 

TERCiH EDiNiZ 

PERAKENDE TOPTAN 

PAZARLARI YERLi MALLAR 

, ....................................... ~ 
Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamıt olanlar bir denesinler. 

lzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu ~---,_ 

lzmir Liman işletme müdürlüğünden: 
Tersanemizde birikmiş 100 ton kadar hurda demir Haziranın 7 .\nci 

.Pazartesi gilnil saat 10 da açık arttırma ile satılacaktır. 
lsteklllerin muvakkat teminat akçesi olan 50 lirayı peşinen idare veu 

nesine yatırmaları lazımdır. 
Levazım servisinden izahat alınabilir. (2899) 

POKER 
Taraş Bıçaklan 

SERT SAKALLARI 
YUMUŞATIR 

ve cildi pamuk gibi yapar 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz 

ŞBıç ğı 100 Defa Tıraş Eder 
BUtiln dünyada eımaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakıyet kazanan HASAN TIRAŞ Bıçakları yeni ve kat'iyYeJl 
paslanmaz nevini piyasadan musırran isteyiniz. Yeni HASAN TIRAŞ Makinelerile birlikte HASAN TIRAŞ Bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyYen 
silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neşe içinde yüz defa tıraş eder. 
Dünyanın hiçbir trra.ş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN TIRAŞ Bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 
adedi 5 • 10 adedi 35, Paslanmaz Hasan bıçağı 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan Tıraş Sabunu - Hasan Tıraş Kremi - Hasan Tıra.f 
Pudrası • Hasan Tıraş kolonyası da çok zevk ve neşe veren yardımcı ve mükemmel vasrtalardır. Hasan depolarile satış yerleri ve bütün Anadolu 

Havalar 

ısınmağa başladı 

El, a.yak, koltuk terlerini kesen 
nahoş kokuyu gideren yegane 

sıhht pudradır. 

!NGtLlZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - !STANBUL 

• il 
AL 

,~~ 
b /F# 
~ i.~L~ 
-HACI .YATAR 

.SEM YATMAZSIN 
#• D. tHSAN ~AMl ., 

Bakteriyoloji Laboratuarı 
Umumi kan tahlili.tı frengi 

noktai nazanndan (Wassennan 
ve Kahn teamülleri) kan kilrey· 
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastahklan teşhisi, idrar, bal -
gam, cerahat, kazurat ve su tah· 
lilatı, t.ntra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzan. Kanda üre. şe · 
ker, Klorür, Kollesterin miktar· 

• larmm tayini, Divanyolu No.311 • 
Tel. 20981 ., 

EVLENECEKLER lÇlN 
Oğlunu veya kızını evlendirecek 

ebeveynin, onlann cihaz takımlarını 
tedarik için üzülmelerine mahal kal-

tuhafiye ve bakka!Jye mağazalarile eczanelerde ve aktarlarda bulunur. 

DKTDDAR 
KARŞI 

• 

Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutuıu) 1255 Hormobin Galata İstanbul .. 
~~~-------~~~--~~~--~-~-~-------·~--~--,..........., 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Satınalma Komisyonundan: 
Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan cins, miktar, muhammen bedeli, ilk teminat, " 

lım tarzı. gün ve sa.ati aşağıda yazılıdır. İsteklilerin şartnamelerinde yazıldığı şekilde belli gününde teklif rne~· 
tuplarını komisyona vermiş olmaları. (1268) (2841) 

İhale Eksiltııı' 
Tarih şekli / 

Giin S. 
CİNS! Adedi 

Küçük kazan 50 kişilik 40:50 
Küçük kazan 30 kişilik. 40:50 

Kulplu kapaklı bakraç. 50:80 
:Mahruti çadır 300 
Portatif çadır. 3000 

Kaput kürklenmesi 500 kısa 
Kaput kilrklenmesi. 1000 Uzun 

Beheri Beherinin Muham nk teminatı 
KG. men bedeli KG. Adet Lira Kr. 

12:13 150)Kr. 
9:10 150)Kr. 

3:3,5150)Kr. 
63 Lira 
7 Lira 

11 Lira) 
14 Lira) 

168 75 

1417 50 
1575 

1462 50 

______ __...,,,,, 

pe.zart-
7-6·937. 10 Açık 

Eksil~ 
pazs.tt-

7-6.937 15 Kapall 
8-~-9::J7 ıaı1 
Salı 10 ,, "5 8-6-937 Sa.it 1 J. 

Ka.palı 

Grrp, ezle, Nevralji, Slyat·k, Baş ve DiŞ 
Ağrlları Artritizm 

ıstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan· 
D.No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen g. 

1770 Üsküdar Selami Ali Babacan E. ve Y. 2 90,64 metre arsa 200 Açık ar· 
ıırrn• 

1966 Edirnckapı Kariyei E. Çıkmaz Ermeni E. ve Ahşap hanenin 
Atik Alipaşa odalan Y. Kırk odalar Y. 9 1h his. 350 ,, 

2415 Edirnekapı Hacı E. Kürkçü E. 8 54 metre arsa 110 ,, 
~uhiddin Y. Abacı Y. 10 

2708 Büyükada Karanfil E. Fişekhane 7 MU. 4456 metre arsa 1120 Kapılı 

Y. Çarkıfelek zarf 
4333 Üsküdar Selami Ali Yenimahalle E.159-161 42.82 metre arsanın 100 Açık ar· 

Y.145 8/16 his. wııı• 

4334 Üsküdar Murad Reis E. Yenimahalle cad. E. 138 Üstünde odası olan dük-

Y. Allame cad. Y.128 kanın 6/32 his. 100 ,, 
4915 Eminönü Ahı Çelebi Yemiş iskelesi E. 9 Y. 7 Üstünde odaları olan 1630 J{apal' 

dükkanın 1047/1920 his. f.,.t! 

r Yeni Türkiyede oturmak bahtiyarlığına eren •••111111,~ madı. Her zevke uygun ve en güç be 
6666 Pangaltı Baruthane cad. ve 137 MU. 6201 metr.:ı arsa 3110 ,, 

Ferah ve Kokino 

1 B E:l "'111111..T ~ I"I. ı E:l r ğenenleri memnun edecek erkekler 
~ için pijamalar, rob dö şambrlar, iç 

Evlerinizi Yüksek Zevkinize Gere Süs'emelisiniz. çamaşrrıan, çorab ve kıravatıarıa kız 
Bunun için; 

E. ı. Du Pont de rtem o ura et Ci 1 f;.D
8

URPJ'mT ll 
de rtewburgh, rt. Y. mamuUlb ~ ı~OI 

~Ok zarif Hcıuuuort 

PERDELiKLERiNi ARAYINIZ. 
Ankara - Anaf artalar caddesi Kınacı Hanı altında Bekir Hamamcı 

mağazasında satılan perdeliklerle beraber Du Pont mamulatı sofra 
bezlerini de görmelisiniz. 

Du Pont Fabrikasının yaptığı mail ar çok dayanıklı ve tamamile yıka-
nabilir. Benzerlerinden sakınımı ve markasını ısrarla isteyiniz. 

Du Pont mamulatı lstanbulda aşağıda yazılı mağazalarda satılıyor. 
Etablisman Orozdi-Bak İstanbul •ı A.D. Zaharyadis Beyoğlu 
Yordan Ayanoğlu ,, Lazaro Franko Mahdumları ,, 
Hasan Alanya. " Galata. Mefruşat pazarı Galata 
Dilber Kardeşler MUe!!esatı .. ., ve 

ARŞ MID S Müessesesi Beyoğlu istiklal caddesi No. 30 

lar için s bahhklar, gecelikler, kombi 
nezonlar, atak takımları vesairenin 
zengin ve mtintehab çeşitlerini her 
yerden ehven fiatlarla Beyoğlu Ga
latasaray lisesi karşısında 178 No. lı 

DA V1D mağazasında bulacaksınız. 
Lutf en bir ziyaret ediniz. Bütün 

mUşküllerlniz halloluna.caktır. 

İstanbul ikinci iflas memurluğun -
dan: Müflis nalbur Mehmet Kadrinin 
dosyası mahkemeden iade edilmiş ve 
iflas idaresince alacaklıların toplan. 
masına karar verilmiş olduğundan a
lacakları kabul edilen alacaklıların 
27, 5, 937 perşembe günü ~at 15 te 
dairede hazır bulunmalan ılan olu • 

nur. (32891) 

' 

6974 Tarabya E. Kastoroğlu E. 6·4 Ahşap hanenin 100 Açık ar-
Y. Mestanoğlu Y. 4 114 his. ·ırııı• 

6998 Yenikşöy E. Birinci E 15 Y. 36 Ahşap hanenin 1,5/~ 

salkım küp Mahallen: his. 120 ,, 
Y. Kamber 28-30 

7952 Burgazada E. Manastrr Y.1-1 258,50 metre müf • 
rez arsa 260 ,, 

8185 Fatih Kirmasti E. Küçük Karaman ve Y.16 254 metre arsanın 
Emirler Y. Fatihcad. 1h his. 330 ,, 
ve Feraizci 

8460 Balat Hamamt E. Kilise E. 4 Y. 8 Kagir hanenin Y:? his. 430 ,, 
Muhiddin Y. Papak ve No. taj. 

Söğütlü bakkal . 8/1 
11 

• 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddet1e satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 7-6-937 tarihine d 
şen Pazartesi günü saat 14 dedir. Satrş münhasıran gayrimUbadil bonosiladır. 

"" 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumt Neşriyatı idare Eden: S. SA.illi 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN mr.tbaası ~ 

ILACLARINIZI Bahçe· 
kaoıda 

SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz bUyUk bir 
dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI 

d ıdıt· 
Çok kıymetli bir bebek gı as tXl .. 
Bununla beslenen yavrular to 
bul ve kuvvetli neşeli olur. 


