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BASVEKIL . COK MEMNUN 
Müttefik 
Müdafaa 
Birdir ve 

Balkanların 
Kuvvetleri 
Ayrılmaz! 

..!Una. 2'7 (A.A) - Türkiye Belslctlmhuru Atatilrk, BatvekD h
IOıeea lnöntt tereflne verilen ziyafet esnumda telef onla gönderdikleri 
~yl olarak ayal akşam apğıdakl yazıyı da telefonla bildir. 

General MetalıMa'a: 
"Hududlanmızın bir ve ona müJalaa lıuvvetlerimi • 

Zİn bir ve aynlnua lıuvvetler olduğunu •öylemelJe en 
bü)'iilr iruanlılı ve mlıerlik zevkini tlu,Juğumu size büd. 
ırınekle maııJum.,, 

K. Atatürli 

Genera.ı Metabu da Atatürk' e yine telefonla fil cevabı 
&rzebni~ir: 

"Taınamile ve.,..,. Jaim için mutabılnz.,, - Metalam. 

Meclisin 
Hak•kA ı. 1 

Sirnası 

Mecliste Bütçe 
müzakereleri 

ismet Dün Ankaraya Giden 
·Millet Meclisinden itimat 

lnönü 
lstiyecek· 

zı f1qJ Lf rJ;:; 
Yunan Gazetelerl { ı r~ · 

Bız . Al<Cfenizde 
Sulh Eserinin 

Devamını istiyoruz 
Dr. Aras Genç ve Müstakil Mısırı 

Akdenizde Sulh Unsuru Olarak Karşıladı 
Cenevre, 27 (TAN muhabirinden) - Hariciye Vekilimiz Dok

tor T evfilc Rüttü Araa, Milletler Cemiyeti Aaeamblesine reiı .eçil
dikten eonra birçok tebrikler kaıbul etmittir. Dr. Araı, Mıımn 
Milletler Cemiyetine kabulünü müzakere eden celaede reislik 
yapmıf Cemiyete ittifakla kabul edilen Mııın allutlar arasında 

. 

Ataturkun , 
Hitaplarım 

r ahlil' 
Ediyorlar 

' Atina, 27 (A.A.) - Guetelee 
yazdıkları makalelerde, eYVelkl 
gün Türkiye Reieicümlnıru Ata
türk ile Yunan Hüktmet Reisi 
General Metakau arumda tele
fonla teati olunan mesajlama 
mi.naamı tebarüz ettirmiye de
vam etmekte ve bilbuaa TilrW 
Reiıicümhurunun f1I cümlesini 
ehemmiyetle kaydetmektedir: 

."Hudutlarmuz tek bir hudut 
tetkil eder.,, , 

Katimerini diyor ki: 
''Bu, bir uker eeai idi ve buna Yu. 

naniıtan tarafından bir uker 8Ni f1I 
cevabi vermlttir: "Tamamlle ve dat. 
ma mutabıkız. Bu umde albnda iki 
memleket gUse1 8U1h yolu 1berhıde ı.. 
lerUyecelderdir n dört Balkan c1ev .. 
lethıln ayni cUmlelerl tekn.r edeblle-
oelded!ıl. -~ lam etmeblsl• 
aöyUyebllmeJdlltmla M kadar ..... 
bir bldisedir.,, 

Çözülmes 4-tlali 
Atına, 29 (A.A.). - Atin& a.)am 

bildiriyor: 
Bütün gaz.eteler, evvelki akpm1d 

resmi ziyafet esnumda iki doet ft 
müttefik memleket bqvekillert ara • 
smda teati edilen nıutuklar ile bu zt. 
yafet eanumda TUrklye Reisicllmh11ıt 
ru K. AtatUrkten alman telef OD llleıt 
sajlan ve Eten bUldllneti reisinin ee
vabı hakkında uzun ve hararetli mtl• 
talealarda btilunarak bunların bllyllli 
ehemmiyetini tebarüz ettirmekte ve 
bütün bu tıözlerde Türkiye ile Yuna
nistanı çözülmez bir surette birbirine 
bağhyan sıkı dostlufun yeni ve mu
tantan birer tezahürünü görmektedir. 

ll11lknn su1hü ;cin Jaimi tentel 
Gazeteler AtatOrkUn telefon m11&J. 

lan hRkkmda diyorlar ki: 
"ReisicUmhur At.AtUrkUn. ,,.,ntte " 

(Arkası 8 incide) · 

hpuıysda bir mütareke yapmak ve ecnebi gönwıtUerl prl oelm* 
ümitleri ıuya dtitttl, bir yandan da bir kımn ....,.ı.tler bir btlktmet m. 
mQllar. Aynca Bllbu &ılerbıde de harp ılddet.le devam ~. attlll 

tafllWI llcünetl _,..... olmyaealmnaa. Bu nı.lmde ...,...... ....... , 
ve boıDllUM'lle ölea on labalerce yavnMlaa Helk bir pwp sfldlllJor. 
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BELGRAD MEKTUBU 

Balkanlardaki Son 
Yağmurlar Mühim 

Tahribat Yaptı 
YALNIZ YUGOSLA VY ADAKI ZARAR, 

MiL YONLARCA DINARI AŞIYOR 

B elgrad, 25 (TAN muhabiri bildiriyor) - Bu ıene Balkan 

memleketlerine mevıimaiz olarak yağan karlar, Yugoılav:
yada Sava, Morava ve Drinıı nehirlerinin t&flD&larına aebep oldu. 

Tatma neticeıinde, yüzlerce evi, binlerce dekar araziyi ıu baatı. 

Bu yüzden Yugoılavyanm za-1 
rarı çok büyüktür. F aıkat, bu yet

miyornıut gibi, üç gün evvel, Yu

goılavyada çok tiddetli yafnıur· 

Kapahçarşıda 

Yeni Bir Müze 
lar yafmrya ba9ladı. Büyük ıey- Kapalı çarşıdaki "Cevahir bedea
lip her tarafı altüıt ederken ne- teni,, mUze haline konulması karar
hirler, dereler ta.,tı. laştınlmııtır. Bu ite ha.ziranm birln-

Zoznitsa köyünde Ştlra suyu, 20 de başlanacaktır. "Cevahir bedesteni,, 
dakika içinde 6 metre kabardı ve kL Fatihin Iıtanbulu zaptından ıonra 

yılardaki evlen silpürilp götürdü, köp yapılmıı ilk reamt dairelerden blri
rüleri yıktı, bağ, bahçe, tarla bırak- dir. Burası bUtUn Fatih d~vrinde ıer'l 
ınadı. mahkeme binası olarak kullanılınıı· 

Geçen gece buraya yağan şiddetli tır Kadıların oturup hüküm teblif et. 
ve yumurta bUyUklüğündeki tikleri oda, o vakittcnberl kapalı dur

dolu, uyku halinde bulunan şehirde maktadır. Buruı belediyece tıpkı Fa. 
halkı paniğe uğrattı. DUne kadar, tih devrindeki vaziyete BOkulacak, ll
Belgrat sokaklarında henUz erimiyen zım geldiği tekilde tamir ettlrilecek-
2 metre yükseklikteki dolu yığınları tir. 
ınUnakalltın durmasına sebep oldu. 

Doluyu takip eden sü.rekll yağ 
mur, Belgrada bir 11eylap felike. 
ti getlrdl. Caddeler, sokaklar 
9eller yö.zttnden geçilemez oldu. 

Kazanç Vergisi 

Hakkında Bir Karar 
Evlerin alt katlannı dolduran Belediyeye ait mUesaeaelerden han
su, 5 fabrikanm bUytlk makhıe gisinin kazanç vergisi vereceği ŞO.ra
dalrelerlnJ ~ dlnFabr~a~= yı Devletin son kararı ile katı olarak 
zararı, on mll)on ar a belli olmuştur. Bu karara. göre: 
ediliyor. ı _ Mezbaha, halkın mhhati bakı-

Mülhakattan alman haberler, köy. romdan ıuzumlu olduğu için kazanç 
Jerdeki zararın daha bilyilk olduğunu vergisi vermiyecektir. Yalnız soğıuk 
gösterdi. İhtiyarlar, Yugoslavya.da hava depoları ile buz fabrikasından 
ıimdiye kadar böyle bir lfet görül. vergi alınacaktır. 
ınediğinl temin ediyorlar. 2 _ Belediyeye bağlı mezat idaresi 

P"lteden gelen telgraflara göre, vergi verrniyecekttr. 
orada kopan yağmurlu ve ıid. 3 - Şehir Tiyatrosu ve Konserva

detli fırtına, ayni mikyasta Macaris- tuardan kazanç vergisi almmıyacak
tanda da bilyilk zararlar yapmıştır. tır. 
Polonyanm Kilçe havalisinde beliren 

müthiş fırtına.da 100 kişi ölmüştUr. Muhteıı·+ Komisyon 
Binlerce ev yıkılmış, birçok klgir ev. 

ler hasara uğramıştır· K H 1 d 
Fırtınanın Sofyadaki tahribatı, Sey . ararlarlnl azır a 1 

. llp felaketi hiç unutulabilecek gibi Evkafla belediye arasında ihtilaflı 
değildir, gazeteler, ~897 senesinden noktalan tetkik ederek bir karara 
beri Bulgaristan~~ ~öyle bir A.fet ~e bağlayan komisyon kararları hakkın-
feliket görmedigını kaydetmektedır. d k" d'" b't' · tir a ı raporu un ı ırmış . 
ler. . . Hakem komisyonunun raporu bu • 
Dınme~ bılmiyen yağmu7lar, birkaç günlerde ilgili makamlara resmi ve· 

eaat içensinde memleketın her ta,.. k"ld t bl"ğ d'l kt· . ı e e ı e ı ece ır. 
rafını suya boğmuş, dereler, nehırler, c· ı· F ı ık y Uf 

dil · · k l tır B' ız ı a cı r apıyorm ırmaklar, z arazıyı ap amış • ır d Sürpik 
ık. d kika gı'bi kısa bir zaman içinde Taksimde BekA.r sokağın a 1 a i k dı i d 'zlice fal-S f meydanları göl halini alını, adında b r a nın ev n e gı 

Bo r~a Zlva.de ü"pmar tv. Vazo!' cıhk ettiği anlaşılmış, dün yapıla? 
re ' ~ ' ' b' ·· il h tta k d mUşten Sttr lfşte ve Zozene~ mahalleleri 11u- ır curm meş u a ın, • 

1ar ~tında kalmıştır. lerile birlikte i§ UstUnde yakalanmış· 
tır. 

Fellkete uğnyan mahallelerde 
halkı kurtarmak için Sofya 

itfaiyesi, 2 saat içinde 3:SO yere çağ. 
Çocuk lslahhanesl 

nlmışbr .Müna.kalat durmuştur. Halk, A d 1 d K 1 k 
evlerin UstUne çıkmışlardır. Hacı Di. na 0 U a UrU GCG 
mitar mahallesinde :SO ev au içinde 
kalmış, bUyUk küçük hayvanlar boğu 
larak ölmüştür. 

- Nadejde köyttnde 11u, çekilme. 
mlşttr. Yeni mahsul tamamen 
mahvolmuttur. Fabrikalar, o. 
caldar, harmanlar, an ko\ıuılan 
harap bir vaziyet ahmtlardır. · 

Orlandovtal köyündeki tuğla fab. 
rikaamda çocuklarile beraber yalnı.z 
batma kalan bir bedbaht ana, iki yav
nıaunu fabrikanın damına çLkannış, 

fabrika bacasına ıanlarak onlan gUç. 
JUkle ölümden kurtarmı§br. Bu köy. 
de evlerin.den çıka.nuyan ihtiyarlar, 

'.Adliye Vekiletlnln tstanbulda mah 
kfun çocuklar için bir ıslahhane yap
tıracağı, hatt! müddeiumwni B. Hik· 
met Onatın da ıslahhanenin yerini 
tesbite çalıştığı hakkında bir gazete
nin verdiği haber, doğru değildir. 

Adliye VekA.leti, bir çocuk ıslah • 
hanesi için biltçesine 20 bin liralık 

tahsisat koymuştur.Ancak, bu tahsi 
sat, lstanbulda değil, Orta Anadolu 
vUA.yetlerinden birinde yapılacak o
lan ıslahhaneye aarfedilecektir. 

Balkondan Düıtüler 
genç köylUler tarafından atılan t ip. Fenerde oturan Feridunun 6 yaem-
lerle kurtanlmıılardır. daki oğlu Şükrü ile yine 5-6 yaeiarın· 

P ilevnedeki dolu yafmuru bağla- da Rahmi, dUn evin balkonunda oY· 
rm yüzde 80 nini mahvetmif. narla.rken a9afıya düşmUtlerdir. ŞUk· 

tir. Doludan BOnra bağlarına koıan rU ağırca, Rahmi hafif yaralanmı§tır. 

köylUler, bu acıklı felA.ket kartıamda -------------
aaatlerce ağlamı9lardır. Jule bir sllrUytl stlrtlkleylp göttlr. 

Meriç nehrinin ~ması netice. mtişttir. 
sinde Tatar Pazarcık ka..'18.basm. Bulgar memleketlerinde yalnız yıL 
da ıoo ev, yılalmıt. kasabanın drrnn çarpmasiyle füenlerin sayısı 15 
aokaklarmı su basmıştır. Cepl tir. Gazeteler seylip felaketi hakkın. 

80 vadisinde bir amele boğul. da çok uzun yazılar yazmakta ve A· 
fetin billnçosunu çizmektedirler. Bul. muştur. 

v~ ka.8a1Ja8mda tatan Şey. garistandaki zarar ve ziyan, milyon. 
tandere, bir çobanla 50 koyun. !arca levadır. 

iş Kanunu, 20 Gün Sonra 
Tatbik Ediliyor 

• 
• 

Nizamnameler 

Bugünlerde 
Tebliğ Edilecek 
•• 
O nümüzdeki ayın on betinden itibaren it 

Kanununun tatbikatına geçilecektir. 

Buna ait bütün hazırlıklar bitmit gibidir. İktı
ıat Vekaletinin daveti üzerine Ankaraya giden 

İt Dairesi amiri B. Halillc, dün tehrimize dön

müttür. B. HalUk, kendiıile görüten bir mu

harririmize son vaziyet hakkında fU izahatı 
verınittir: 1 

"Elbet ıelil olurıa kadın, alçalır beıer,, 

"- Hazranm 15 nide Iş kanununun tatbikat saf. -
hasma geçeceğiz. latanbulda tesbit edilen işçi mikta· 
nnm kırk bini ğeçtiği ve iş verenlerin bu işçilerle ay. 
n ayn mukavele yapmak mecburiyetinde olduktan 
yolundaki neşriyat doğru değildir. Kanunun bu hu • 
sustaki maddesi çok açıktır. MUddeti bir sene veya 

ı_ Suslu Gülizar 

Gulizar 
Kadın 
Adliyede 

_ daha fazla olan muayyen iş akitleri 
----- 1 ile birtakım mukavelelerinin yazı ile 

Turk 
Dun 

E 1 • B • ı • "' • ı • yapılması lazımdır. Fakat, bunundışm s e r e r 1 1 r 1 g 1 ç 1 n da kalan akitler için yazı ile muka. • 
vele yapmak mecburiyeti yoktur. 

B • T ı t y ı d Yeni nizamnameler hazırlandı 1 r 0 p an 1 a p 1 1 Vekale~ kanuni ihtiyaçlara cevap 
verecek nızanınameler hazırlamıştır. 

Hemşehrisi KAzımı Galatada tabaıl ca kurşunu ile öldüren Gülizar, ~e; 
kifanenin kadınlar koğujWtda dil 
bir mevkufu yaraladığı için dUn ad~ 
yeye verilmiştir. lddiaya göre, G~ 
zar, Anoş isminde diğer bir nıev 

1 kadınla kavga etmio ve onu çakl i • 
muhtelif yerlerinden yarataın:ıe~~ 

Eyl61 bqlangıcında Dolmabahçe Sarayında. açılacak olan Bu nizamnameler, tatbikatta ra.stla-
"Türk eaerleri,, ıergiıi için hazırlıklar bqlamı,tır. nacak pürüzlerin hallini kolaylaştıra. 

Serıiyi hazırlamak için Maarif Vekaleti Netriyat Müdürü B. caktır. 
Faik Retidin reiıliğinde bir komite kurulmuttur. Bu arada yeni it tegkilltmın esas-

ları da hazırlanmıştır. Bu teşkillt, it 
yerlerinin kesafeti ile mUtenaslp bU
yUklUkte olacaktır. -~_...._._Şehirde 

·ilk Asfalt Cadde 

Komitede Istanbul mUzeler müdU· 
~ Aziz, Topkapı Sarayı müzesi mu. 
dUrU Tahsin Oz, Ankara Etnografya 
müzesi mildüril Osman Ferit, Sağlam, 
Eski Türk ve tslam eserleri mUzesi 

B elecliye, fehrimizJe mildUrU Abdülkadir Erdoğan, Maarif 
ilk olarak /ıtiklal Veklleti ilk tedrisat şube müdürü 

Hayrullah ta aza olarak ig almışla.r
cad d eıini t181alt döıemiye 

dır. 
karar vermiıtir. Aılalt yapı- Komite, dün Dolmabah~e Sa. 
lacak olan yo.l, 1·üneı bafa.n. - ..... ..s.. •-rı ..... -11 .............. co"' 

elan Taksimde Cümhuriyet Jacağı salonu tetkik etmi' ve ha. 

k_ı l k • nrlı'ldara 1-şlamıştır. Komite a-abiJaine acıar o an ııım-
b za.qı ayrı ayn Tü.rk devletlerinin 

d1r. Galatcuaray • Tepe ~ı eserlerini hazırlama i!}ir.I üstlerine 

~
~ yolile lıtikliıl cacldeıine a· almak suretlle bölUmU yapmış. 

mut olan diğer yollar ıimcli- tardır. 
lik parke olarak kalacaktır. Bu sergi ile Türkün en kıymetli sa-

i 
lıtiklaJ caclcleıine tl81alt nat eserleri dünyaya tanıtılacaktır. 

döfenme İfİne yeni bütçe Etilerden başhyarak muhtelif çağ-
larda hakimiyet sUren büyUk Tilrk 

~ gelir gelmez bQflanacaktır. devletlerinin bize kadar gelmiş kıy -
1 

,,.__,...,, ~" metli eserleri bir araya toplanmış O· 

Muammer Eri~ lacaktır. 
Çöp Fırınları 

Dün geldi 
İktısadi ve mali temaslarda bulun. için Hazırhk 

mak Uzere Londraya giden lş Banka- Belediye temizlik işleri müdUrlüğü, 
1!11 Umum MUdUrU B. Muammer Eri§, yeni yapılacak çöp fınnlannın şekil. 
dün öğleden sonra lş Bankası lstan- leri ve yerleri etrafında lmar Milşa
bul şubesinde meşgul olmuştur. Mu - viri B. Vagnerle birlikte tetkiklerine 
ammer Erit, kendisi ile görUşen bir başlamıştJr. 
muhanirhnlze seyahati etrafında Çöplerin denize dökillmesi hakkm-
şunlan söylemiştir: da verilen karar muvakkat olduğu i· 
"- Londraya, lş Bankasının ora- çin fırınların bir an evvel kurulması 

da açmak tasavvurunda olduğu şube icap etmektedir. 
için tetkikler yapmak Uzere gittim. Ancak, bu tesisat için mlihim bir 
Temaslarımı bitirerek dönüyorum. paraya. ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. 
Vardığım neticeleri Ankaraya gide • Temizlik işleri müdUrU, önümüzdeki 
rek yüksek makamlara arzedeceğim. 
Ancak bundan sonra bu iş etrafında aylarda Berlin, Viyana ve Romada 
kati bir karar verilecektir. Şimdilik bir tetkik seyahati yapacak, frrmla • 
tesbit edilmiş bir şey yoktur . ., nn inŞa tarzını, çöp iginin nasıl yo-

B. Muammer Eriş, pazartesi günü ııuna konduğunu gözden geçirecektir. 
Anka.raya gidecektir. Çöp fırınları ioi, her halde yakın 

zamanda halledilmiş olacaktır. Esa -
sen çöplerin uzun zaman denize dö
kUlmesi de mahzurlu görillmektedir. Kadıköy Su Şirketi 

F •h K V d• lıtanbulun bir günlük umumi çöpleri 
eSI ararl er 1 hesap edilmektedir. Bir günlük çöp-

Hük11metçe satın alınmış olan Ka
dıköy Su şirketinin hissedarları dUn 
fevkalade iki toplantı yapmışlardır. 
Bu toplantılarda hissedarlara ne şe • 
kilde tevziat yapılacağı görUşUlmilş, 
ve satıg mukavelesi tasdik edilerek 
şirketin feshi kararlaşmıştır. 

Ücretli Muallimlerin 
Ayllkları Veriliyor 

Orta mekteplerde, liselerde Uç ay
lık maaşlarını henüz alamıyan ile -
retli muallim ve memurlara ait tah
sisat gelmi§tir. Biriken aylıklar, 1 
hazirana kadar istihkak sahiplerine 
dağıtılacaktır. 

lere göre, yeni yapılacak fırınların 
yer ve miktarı tesbit edilecek~ir. 

• 

şarki Erden Emiri 

Pazar Günü Geliyor 
Ingiltere Kralı Altıncı George'un 

taç giyme merasiminde bulunmak ü
zere Londraya gitmiş olan Maverayı 

Şarki Erden Emiri Abdullah bu pa
zar günkü ekspresle Avrupa.dan şeh
rimize gelecektir. 

Emir Abdullah, Istanbulda birkaç 
gün kaldıktan sonra Ankaraya ve o
radan da Suriye yolu ile memleketine 
dönecektir. 

Bütün tedbirler alınacak Suçlu kadın, dün Sultanahmet su 
Io yerleri çok kesif olan bölgemiz birinci ceza mahkemesinde sorgıl~ 

hakkında vekilete etraflı malOmat çekilmiştir. GUlizar, h!klm Reeidıu 
\'erdim. Bölgemize dahil vlliyetlerde- sorduğu suallere §U cevaplan verıııif' 
ki iş yerlerf ile işçi miktarını göste- tir: 
ren bir kısım cetvelleri de g8turdUm. "- Bay hlkim. Ben boynuınu f P
Nizamnamelerin bugUnlerde tebliğini ten kurtarmak için gece viiM.~8''; 
bPlt-lt•·•- --· .-.-~- o .,_ ., • tiu-"• .. c a.c;nyllu 1..1.u ıa.a.ü.dlıift:- ~ 

katta zorluk çekilmemesi için tedbir. yamdan bile vazge~tını. Bu hali ili
ler alacağız. tş evlerinin ve işçilerin elilemin kansını nasıl yaralıyab d 
muamelelerini kolaylaştırmak için all rim. Tevkifanede kadınlar a.ras~; 
kadarlara lazımgelen mal<.tmat veri- bir kavga oldu. Biltün kadınlar b 
lecektir. birine girdiler. Arada takunya ile~ 

nim başımı da yardılar. O kargaııalı 

B·ın K' A~ arasında Anoş ta çakı ile yaralanJllll' J1. fakat ben yaralamadım.,, 

Hakim, davacının çagınlması ıç 
• muhakemeyi başka gUne bırakJlllf" 

• ırtısat Vekiletl tef~ heyeti tır. .. 
1 Reisi Bay HUsnU Yaman, dttn Güllzarm katil suçundan dolayı "' 

Anakaraya dönmüştü.r. ğır ceza mahkemesinde bakılma~ts 
• lan da.vaıı son safhaya gelmiştır.di 

il ~ 

B eledlyeye bağh hastanelerde a.. Mah.keme, yakında kararını b 
yakta tedavi edileceklerden a. recektır. 

bna.cak ücretlere alt tarlf e ve talL 
matname Dahiliye Vekaletine gönde. Türk. Yugoslav 
rilrniştir, Talimatname ve tarlf e büt. f 
te ue beraber tatbik edllecekttr. Turizm Cemiyet 

e 1yed 

Esnaf cüzdanlannJD dellfştlriL TUrk • Yugoslav Turizm cenı ,. 
meslne blrleelk Mnaf cemiyetle isminde yeni bir cemiyet kurulJX1°d6 

ri merkezinde bqlannuıtır. llazlraıı tur. Bu cemiyet, Uti millet arasın~ 
800una kadar devam edecektir. turistik ziyaretlerin çoğaltı.lıil&~ ._ 

e çalışacaktır. Turing klüp bu il iç ~ 
• nglltere sefareti Başkltibl Bay cap eden yardımları yapacakur. ıcet 
1 Dik&on, dün akpmJd trenle miyet, ayni zamanda iki m~~!ıı.-

Ankaraya gitmiştir. halkmm biribirlerinl daha iyi ta---

• lannı temine çalışacaktır. 

M tısklrat satan yerlerin daha geç • D ğil 
kapanmalan lçln yaprlan tet. Morfınler Bozuk e ııdt 

klklt>r bitmiştir. Dün vilayette topla.. Geçen hafta Sen Jorj hutan~b~ 
nan bir komis:von yeni listeleri hazır. yakalanan morfinler hakkında 1 tit· ıamıya ba..,ıaın"ıştır. adlt kimyahanesi raporunu verııı ~ 

• Raporda bu morfinlerin !te. lJ11 
• nhi!llarlar idaresinin yeni kad. bir halde olduğu kaydedilmıtt~riıııı,. 
1 rolan tasdik içln An.karaya noktadan tahkikatın derinleŞtit 

gönderilmiştir. ıine başlanmıştır. 

1 28 =93:\ BUGtlNK"C HA VA BULUTLU 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun • 5 inci ay gün: .31 Hızır: ~ 
dan alınan malQmata göre, havanın Arabt 1356 Ruınf 1353 
umumiyetle, bulutlu, Orta Anadc;ı~u • yuı· 1' 
da ve Cenup villyetlerinde ~evzı~ ya Rebiillevvel: 16 Ma · 10 
ğışlı geçmesi, rüzgarların şımal ısti: Güneş: 4,34 - Öğle: 12·~ 
kametinden orta kuvvette esmesı İkindi: 16,10 - Akşam: 1~ ~ 
muhtemeldir. Yatsı: 21,25 - lmsak: .;:,/ 

~~H~ • -~~ 
Dün. hava sabahtan akşama kadar sUratle esmiştir. Barometre 

1 ~ ı• 
hafif bulutlu geçmiş, rUzgi.rlar ,imal metre, bara.ret en çok 26, e;ı tir 
istikametinden saatte 15 kilometre santigrat olarak kaydedilmış · 
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• 
ispanyada Anarşistler Kendi Belçika Lokarno 
B~şlarına ~ HükUmet ,i Kurmus 1 Paktından ayrzldz 
Mılısler Bilbaoda 
Asileri gen 
Püskürttüler 
~ 1;:~ 27 (TAN) - ispanya h&rbi etrafın
~ ifte1 

• l~riitmeler, dedikodular ve netriyat 
l>lliJriıı =ye kadarki tetebbüılerden yalnız 
~ftiı. le tatbik edilmekte olduğunu göa
·~d; BY da hava, deniz ve karada kontrol 
~ ile ır. ani ne ıiki taraf arasında bir müta
l'i ~-=·ecnebi gönüllülerin ispanyadan ge
~ I~ 1 dütünceıi tatbik edilememif, an ~ 
•11ıe ~!aya Yeniden ıilih ve gönüllü girme -

Gibıtın •Ye kadar ciddiyetle mini olunmuttur. 
~en ıntlhlm h&dfsesl An.gon eyaletinde \'U

~ llıaa~ Alınan haberlere göre burada Barbas
"-ıınıt da.ki anarşistler kendJ başlanna bir 
' ..,!et llAn ederek bütün mülkiyet haklarmı or-

Cenevre, 27 (A.A) - Fransız \'e lngillz Hariciye Nazırlan Millet. 
ler Cemiyeti Genel Sekreterlfğhıe aşağıdaki tebligatta. bu1unmuş. 
lardır: 

"Lokarno muahedesinin yerine kaim olmak üzere Garp A vrupası 
için yeni bir emniyet paktının akdi znnnmda Lokarno muahedesini 
imza etmiş olan devletler arasmda son zamanlarda yapılmış olan 
muvakkat noktal nazar teatileri göstermiştir ki Belçika diğer dev-

1 
letlere kart• bu yeni muahedede garantiler bulunmasını istememek. 
t.edlr. Diğer taraftan diğer dört devlet de bu yeni muahedede Betçi. 
kanın baı;kalanna. karşı her türlü garanti teahhütlerinden azade bu. 
lomnası ııususunda ittifak etmişlerdir.,, 

Baldwin 
Mac Donald 

Çekildiler 
~ dırınıılardır. 
~ ~'!_tedU Cümhurlye~erln de 

· -.ıuer verilmektedir. 
~ ASfLEa GERlLEDt 
Jı~a~daki son haberlerin 

öldörWmUs l•panyaJa O.ilerin bombarJ'ımanı neticainJe 
harap olan yüzlerce tarihi binalardan biri 

Londra, 27 (TAN) - DUn saat 4 
te İngiliz kabinesi, Başvekili B. Bald
win'in reisliğinde son içtimaını akdet 
ıniftir. Bugün Başvekil muavini B. 
Ramsay Mac Donald da krala istifa 
smı vermiştir. Yann (Bugün) B. Ba1d 
win'in, B. Runciman'in da istifalarile 
birlikte B. Mac Donald'm istifası da 
kat'iyyet kesbedecektir. 

ki ._ §öyledir: Bilbao etrafında.. 
~ ettf:1beri, hii.kfunetçilerin de iti
~el'f gibi gittikçe tazyikini ar. KÜÇÜK HARiCİ 

HABERLER 

Bir Alman 

B. Mac DonalJ 
B "' B. Baldwin bugün eski an'anelere ayr Q CJ"i uyarak, Kral. ve Kraliçe~e. Douvning 

6 Steet'te bir zıyafet vermı§lır. 
U.1erı aı:r· Buna rağmen Bask mi. 
'etle ara durgunluk verecek bir 
~ler. ı:,evzi!erini müdafaa etmek
tenı. llıik tta Franko kuvvvetlerinin 
l!Uırıllt Yaata.ki bir hücumu püskür 
~e &aUer yüzlerle ölü bırak. 

F ransanm Amerikaya olan 
harp borçlan için Od 

devlet arasmda müzakereye 
başlanacaktır. 

D h Yı f 1 Jl B. Chamberlain'in teşkil edeceği a a ır llU~ yeni kabinede, istifa eden Uç nazır -ı-
Vaşington 27 (A.A.) _ San Fran- dan hiçbirinin bulunmıyaca.ğı ka - Al j 

sisko'da. ko~ünistlerin bir Alınan naati vardır. Diğer nazırlıklar arasın manıarın 

l.oııctra ~Nt BlR HABER . 
~Ya. reıen ve doğruluğu tahkik 
~ Yerı bir habere göre dün, Bil. 

• 
Y unanlsta.n Ue Avusturya 

b ~ al al il · res da da bazı yer değişmeleri olacak, B. 
ayragmı parç am an zenne, - . . . f ••ı •• 

mi mahafil, dürüst hareketinden do- Eden yıne Haricıye Nazın olarak ka- U Un 
be edi . . . teb ik edi lacaktır. 

~ ~k':~~ı:ı vaoılan bir muha-

arasında hava mUnaka
lltı Jçln bir muahede yapıla. 

layı l ye reısmı r yor. ---- h . 
~erikada birkaç defadır Alman bay Fransanın Facı·st orçiarı 
ragına sataşılmış olması, artık bu hu 3' 

·""QQ. --.ıerinden altı yüz ki; 
bı~ taratma: geçtiği bildlıiI. 
lı:erıerı · 4 Yni memba, ölü Bask as

li btılıuı~da birçok kadın cesetle. 

susta polisin bazı tedbirler almasını Lı•derl Beledı·y-• - - icap ettirecektir. 11:" 

R omaııya ile Ymıanistan a- Alman matbuatı bu sata§ma hAdise .... 
rasmdaki ticaret mtıza • si üzerine pek ağır bir lisan kullan - Reislicıınden Azledildi 

kerelerl Biikre§te devam et- makta ve Amerikadan tarziY,e iste - Paris, ?:l (A.A.) _Dahiliye Nazı-
mektedfr. mektedir. n, Saint Denis, belediye reisi Doriot'-

Ankaraya B~ lı için · 

Bir Heyet Geldi .\8f k Ufunu da bildirmektedir. 

f~ ~Ylıakları dse, Bilbao etra -
~~ ~ l>edro dağlarını işgal et-

1~11l.trı. CU bU~Yorlar ve Mazorka Ada 

• yu azletmiştir. Bu azle sebep, B. Do- Ankara, 26 (Tan muhabirinden)-

B eynelmllel Briiksel tay. Kutupta Fırtına riot'nun usul haricinde bazı ihaleler 
yare kongresi 18 mille- yapmış olması ve müteahhitler tara-

tin lştlraklle dün açılmıştır. Moskova, 27 (A.A.) - Şimal kut- fmdan verilen· şartnamelerde yazılı Uriyetçiler taraf mdan bom 
)ot'lar. ve zayiatı itiraf ediyor. • 

bunda bulunan Sovyet keşif heyetin- vasıflara uymıyan eşya almış olması-
den alınan bir telsizde orada kar 

B lr İngiliz vapuru sis yü. fırtınaları olduğu, fakat buna rağ • dırEski komünistlerden olan B. Doriot ~·~Odan haber verildiğine gö 
lir,. l'tyetçi ın.ilisler arasında e-

zUnden Fransa sahille. men heyetin zorluksuz çaJıaabildiği 
~ bundan iki yıl evvel komünist fırka-rlnde karaya oturmuştur. ve birçok filmler çektiği bildirilmek· 

-.e l 7 ıı..1=. olan 20 Ingiliz, 9 Fransız 
'iet ,b. nıllletıere mensup komü-

~·ıııuı e~urönuuuau, Generaı Fran. Amerı·ka Grevı·nde 
~ ~l e ~rbest bırakılmıştır. 
~. ~e Pa~ra sı~ı elbiseler giydiril • 
~elerı te verilerek memleketlerine 80 Bin lıçi Daha 

trıln edilmiştir. Nevyork, 27 (A.A.) - Uç büyük 

' 27 'I'EınR EDiLDi çelik fabrikasının 80 bin amelesi, 
~eıtn~ı (.A..A..) -Hüldlmet halk grev yapmışlardır. 

edilzn~~tarafından idama mah • GEMi ŞiRKETiNDE 
'9 olan Alman tayyarecisi illi ki ka Ankara, 27 (TAN) - Gemi şirke-

~ kadar rann tatbikini tehir et tinin müdürlüğüne iktisat vekileti 
verınıştir. müfettişlerinden Fahri tayin edilmiş-

b n tir. Şirketin merkezi Ankara olacak-
0. oenes tır. Şirket, antrepo muameleleri, inşa s eksperliği, tahmil ve tahliye mıuame-

'fı.,~~ l]aşında ıeıenıe uğr&§acaktır. 

tedir. smdan aynlarak faşistliğe mütemayil 
bir halk fırkası tesis etmiştir. 

Memlekette Ekim 
Tetkikleri 

Ankara, 27 (A.A.) - Bir aydan· 
beri Alpullu. Turhal, Eskişehir ve U· 
şak havalisinde şeker sanayiimizi zi
raat bakımından tetkik eden Halle 
üniversitesi dekanı Profesör Roemer. 
le Danzig üniversitesi iktısadt ziraat 
Profesörü Blohm tetkiklerini bitire • 
rek Ankaraya gelmiş ve bugün Iktı· 
sat, Maliye ve Ziraat Vekillerine tet
kikleri hakkında izahat vermi§lerdir. 

Profesörler bu akşam lstanbula ha
reket etmişlerdir. 

B. •um Prens Paul 
ile Görüıtü 

Paris, 27 (A.A.) - Başvekil B. 
Blum, Yugoslavya Kral Naibi Prens 
Paul'ü otelinde ziyaret etmiş ve ken
disile uzun müddet görüşmüştür. 

iplik ithali 
Serbest Oldu 

Ankara, 27 (TAN) - Bütün iplik 
pozisyonlarına ait tarife, serbest lis
teye almmıgtır. 

Bugün şehrimize iki Alman mUtehas. 
sıs gelmiştir. lktısat Vekiletile ya • 
rından itibaren temasa başlayacak O· 

lan mütehassıslar, bilhassa tütün iş

leri üzerinde konuşacak ve memleke
timizden aldıkları mühim miktardaki 
tütün için kendilerine açılan kredinin 
itfası şekillerini tesbit edici bir anlaş. 
ma yapacaklardrr. Mütehassıslar Al
man tütü.n mübayaa te§kilatmın da 
mümessilleridir. Bizden aldıkları tü· 
tün 15 milyon Türk lirasını aşan bir 
yekfuı tutmaktadır. 

Paris Sergisi 

Çok Kalabalık Oluyor 
Paris, 27 (A.A.) - Dün, serginin 

ikinci günü idi. Sergiye girenler du
hu~ye veriyorlardı. Ziyaretçiler, pek 
çoktu. Hava, güzeldi. Ecnebilerle ve 
vilayetler halkı ile dolu olan kamyon. 
lann ardı arası kesilmiyordu. 

~n..~~ 53 . ~oı.aıc~ Yatına basmış olan Çe-'d Beıı·~urreisi Doktor E- Jspanya harbi ve Italya 

s 

Koku ve Fikir 
Hayat ve tabiat kanunla.n dalma 

idil değildirler, bunlann hazan bize 
göre hs.ksız olanlan da vardır. 

Bir diş sannısak yersiniz, koku.sun. 
dan kimse yanmııa IOkulmaz. Herketı 
size kabahat ltleml§ gibi bakar. Oka. 
dar bakar ki uta.nmmıız. Onun için. 
dlr ki hele büytik şehirlerde ednden 
dışarı çıkacak olanlar için sarmısak 
haram olur. 

Halbuki beride bin türlü herze yi
yenler böyle bir muameleye uğra. 

mazlar. Çünktl samusak saınlmidlr, 
kokusunu dıpn wnır. 

"Sannısağı gelin etmişler. Kırk gün 
kokusunu dıı,an vurmamış!,, 

Diye söylenen söz de yanhttır. Sar. 
mısak hi~blr zaman kokusunu sakla. 
mıt değildir. 

Sarmısağm burnumuzun dJreğlnl 

sızlatan bu kokusu hakkında kalem 
yürütürken şöyle bir fikir sektirmesi 
yapmak istedim. 

lnsanlarm he~y dalma kendi ma
b olamaz. Eyreti urba ile gezenler na. 
dlr olsa da bir şarkı çağınnm diye 
·başkasının arabasına binenler, başka. 
sının para.siyle g~inenler, başkumm 
e\.inde oturanlar, hatta başkasmm &. 

dmı taşıyanlar vardır. lnsanlarm ol
duklan gibi görünmesi artık yavaf 
yanş ayıp sayılacak hale geldiği için, 
kendinin olmıyan renge boyananlar, 
kendhıln olnuyan deriyi giyenler, ve 
kendinin olmıyan kokuyu siirtinenler 
de sUrii iledir. 

Büttin bu eyretllikler al'88mda işte 
bu kokular benim zlhnlmJ kurcala. 
maktadır. Dikkat ediyonım: İnsanlar, 
nasıl olmadılan halde menekşe gibi 
ya.~min gibi, giil gibi yahut çetrem 
ve egzotik adb güzel kokular gibi 
kokmak için esanslar sürünüyor ve 
kendilerinin asıl kokularını bu koku. 
tarla setredlyorlarsa, yine kendilerine 
alt olmıyan fikirleri tıpkı lih'anta sü
rer gibi ytizlerhıe gözlerine sürerek et 
fikirler gibi koknuya çalışıyorlar. LL. 
kin unutuyorlar ki: gül gibi koktu. 
fumn duyanlar 119.8ıl benim bir şaka. 
ylk gülü olduğumu hatırlarına bDe 
getlrmfyor ve bu kokunun bana aft 
olduğuna bir an bUe lnanımyorlana 

bqkalannnı ylbe göze sürlUen fikir. 
lerlnln de kendJ fikrimiz oJmadıtmr 
okadar kolaylık \'e terecldtttstızıtllde 

kavrıyorlar. 
Ben, kokularla fikirler arumda lf.. 

te böyle bir müşabehet görüyorum. 
B. FELEK 

Malul Ayhkları 
iki Misline 
Çıkarıhyor 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden)"
Hükfunetten Büyük Millet Meclisine 
çok mühim bir kanun 18.yihası gel· 
miştir. Uyiha, bugüne kadar çıka. 
rılmış tekaüt kanunlarile terfihleri 
temin edilememiş olan Kurtuluş mu• 
harebelerinin emekli zabitlerini ö
mürlerinin son senelerinde refaha ka
vuşturmak için hazırlanmıştır. 

Bütün askeri malullerin terfihi hak 
kında 341 senesinde çıkarılmış olaıl 
bir kanunla altı derece üzerinden er
kan, ümera, ve zabitler küçük zabi~ 
lere ve efrada tekaüt maaşlanndaa 
başka verilen zamlar, yeni kanunla 
iki misline çıkanlmı§tır. 

Türk· Japon 
Ticaret Anlaıması 
Ankara, 27 (TAN) - Türk - Ja. ~tlııınctur ee.ın 53 Uncu doğum yıl

~ bir~· Sıyaset hayatında 33 yıl-
~let ~ iye tnalik olan Çek devlet 

"llt~ 1 ::n bittiğindenberi Çekoslo

~l ~ l'lltlhim roller oynamıştır. 
I\~ 1884 it bir Çİ!tçinin oğlu ola -
~uıtur Yılında, Gpbt Bohemyada 

• spa.nya Cümhurlyetl hükfime. 
1 ti bir beyaz kitap Ue İtalya. 

nm İspanya harbine müdahale et. 
tiğlnl ispat eden veslkalan neşret. 
mJş, ayni zamanda ispanyanın Mil
letler Cemiyeti nezdlndekl murah. 
hası da, bütün dünyaya bu müda.. 
haleyi ispat etmek için üzerine al. 
dığı vazif eyl ba§anmY& başlamış. 

tır. Beyaz kltabm neşriyatı De ls. 
panya murahhumın beyanatı biri. 
birine mutabıktır. lklsl de ltalyanm 
İspanya Cümhurlyetl aleyhinde &. 

ıülere yardım etmekle İspanyanın 
iç işlerine kanştığnıı ve kanşmıya 
devam ettiğini anlatıyor. Bu kanş. 
ma, ispanyaya ordu, &4Jkeri malze
me ve bunlara benzer herşey ~k
linde olduğu gibi propaganda 
yapmak, diplomatik \•asıta. 
larla yardım etmek şeklini de almış 
ve İtalyanlar ispanyanın mamur 
yerlerhıe ton ton bombalar atmışı 

r···· · ~ ;.;:~ :···~~·~~· · · ~,:;.· · ·~~~~~·~···· ··ı pon ticaret anla§ması müzakereleri 
talannm harekitına iştirak etmele. bugün bitmişt.ir. Takas esasına isnat 
rl ve bu kıt.alan idare ve teşvik et. etmektedir. Mukavele yann imzala-
melerl. nacaktır. 

loJl, fe · Prağ üniversitesinde fi. 
ltıit, ~e ve sosyoloji tahsil et. 

~ &'i Pariate Sorbon üniversi
~ leh~le 'Ve nihayet Fransanm 

l'hıde doktorasını vermi§tir. 

~le ---
"'•nkte Faıistler 

to.ı ~ağlGp Oldu 
>etu dta, 27 (T 
~ ıtlebuı . ~N) - Felemenkte 
~ buYUk b~çırnınde hükiim.et parti
f · ~'-Yo ır ekseriyet kazanmışlar
~er k:l Sosyalist fırkası yani 
~. bir nıağlflbiyete uğra-

•• ,, 0,,, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ve birçok İspanyol kadm ve 90CU
ğunun ölümüne sebebiyet vermlt
lerdlr. Bundan başka İtalyan · do. 
nanmasının Katalonya sahlUerlnl 
bombardıman ettiği, uilerln Mala. 
gayı işgal etmelerine yardımda bu. 
lunmuştur. 

1talyaa hllkftmetlııln ispanya ı,. 
lerine bu Şekilde müdahale etmesi 
d~Ui harbin nzamuına ve lspuıya 
Cümhuriyetinin İtalyayı da keadL 
ne karşı muharip sıfatlyle dlkllmlı 
bir halde görünmesine sebebiyet 
vermiştir. Bu hareket ise Milletler 
Cemiyeti paktının 10 unca madde. 
slnJ bozmaktadır. 

I• spanya Ctlmburiyetl İtalya. 
nm Milletler Cemiyeti paktı.. 

nm 10 uncu maddesini bozdujunu 
bllhusa şu esulara istinat ettir. 
mekt.edfr: 

1 - İtalyan ordusuna mensup 
cUzti.tamJı askeri kıtalann bütün 
penonellerl, materlyallerl, kuman.. 
da tetkUf,t ve kadrolarlle İspanya 
topraklan:nda bulunmalan. 

2 - İtalyan askeri kıtalannm 
kendilerine tahsis olunan sahalarda 
tam bir işgal orduu gibi hareket 
etmeleri. · 

S - İtalyan hWdimetinln lspan. 
ya topraklannda ukeri krtalan için 
liznn olan tesisatı vUcude getirme. 
el, 

4 - En tanmmıı İtalyan faluıL . 
yetlerbıln tspuıyadald ttaıyuı kı.. 

Bu tel&kklye göre lspanya top. HAYVAN HAST ALICINA 
rak1an tam bir ltalyan lstilisma KARŞI TEDBiR ALINDI 
uğramıı ve A vrupanm sulbü tehll. 
k dil n .. ttir l hUkA-- Ankara, 27 (TAN) - Salgın hay. eye ımugo • spanya u.unı.. • 

ti d .. u. ti Ce 1 ti paktının van hastalıklarmm memleket ıçinde e uuue er m ye say d k . . 
·· ini ulhü k __ ,_ yayılma.ama mey an vermeme ıçın 

gı gonnes ve s oruy~ f nt 
tedbirlerin almmasmı, beynelmilel mahreç gUmrUklerde . en . muayen~ 
paktlarm mer'i ve muteber kalma- ler yapıl~ca~. Sahıplen beyanna. 
smı lstemetkedlr. me vereceklerdır. 

ispanya hilkftmeti, İtalyanın ls. 
panya işlerine mtldahaleslnl bu f8. 
kilde vesikalarla anlattılı halde, AL 
manyayı itham etmlyerek bütün te. 
§ebbUsünU ltalyaya huretmekte • 
dlr. 

Konseyin bu vaziyet karşısında 

ne yapacağı malfım olmamakla be. 
raber meseleyi, ademi müdahale ko. 
miteslne havale etmesi çok muhte. 
meldir. 

--
TRABZON GOMROK. 

BAŞMODORLOCO ILGA 
EDiLDi 

Ankara, 27 (TAN)-Trabzon gUm 
rük başmüdürlüğü ile ithalat ve tran
sit gümrük müdürlüğü ve dahilt ti
caret ve ithalat gilmrüğU memurluğu 
1 haziran tarihinden itibaren lağve
dilmiştir. Yerlerine bir gümrük mü
dUrlUğU kunılmu8tur. 
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r;~~~~~~~;;;~~~····ı ---· Paris Sergisine 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .J 28 Temmuz grupunun dolmasından sonra 

Şehremini Halkevinde NA TA 'nın haz1rladığı yeni büyük prograrTl 
.M.ah.kemelerde 

• 

i
.....,.. lçkı• Ma d C llareketf 30 Temmuz sasın a ~~~ Şe.,h.reymhiniGhaalkleivpindGen:ecesi Loyd vapurlarile Venediğe, Venedikte ikamet ve Lido'yu ziyaret. 

' Paris - Londra şehirlerinde kalındıktan sonra PLIMUTH'tan 30 

~ 1•ple b w l k •• ld •• •• ı "" d ' Semtimizde doğup yetişen ve 19 un bin tonluk MANHATTA.ı~ transatlantiki ile Havr'a uğrıyarsk ' ogu ara 0 uru en a am 'c~ asırda Tü~k edebiyatının mUmtaz I Hamburg'a, avdette Berlin ve Bükreşte ikamet. 
' ' bır mUmessilı olan (Şeyh Galip) a- Diğer grup: Hareket 1 Temmuz 
~ K umba-"" '-'okuı:. d h hrl ' dına evimı"z s ı d 1 6 93... ı Sergi esnasında 14 Temmuz şenlikleri görUlecek ve. Mı'lJı.- 0 ile Bel· 
.. • ........ " ,..un a e.mşe • dilkklna geldi. Rakı içtik. Hemşeh. . ~ a onun a ' ' • salt tuı ~ . lerl Abdullahı iple bo.;w. .... k öl. na gel.diler ve ben de yava§Ç& ora.. ıı. gecesi saat 20,30 da merasim yapı- grad'da da kalınacaktır. 
~d eıwa rilerimden Bekir de vardı. Bekir sa- d b h ' l (B ilrdllklert iddia edilen Kuru~.ayb (). an ır emşehrimin yanına gittim.~ acaktır. 1 u grupta ancak 21 yer kalmıştır. Acele kaydolununuz) 
~merle Bekirin muhakemelerine dün at 22 ye doğru sızmıştı. Ben de çok Ert~si gün yakaladılar.,, ~ Dil, Tarih, Edebiyat komitemizin MUracaat: NATTA seyahat acentalığı Beyoğlu, Tel. 44914 
~ağuoceza mahkemesinde başlandı. O. ıarh .. tum. Abdullah, bir aralık ba· .. Dığer •?çlu, Bekir de sorgusunda' t~rtip ettiği (Tilrk büyükleri) gece- limlrde: Gazi Bulvar<. KiiçUk Kardkalı han 30 Mazhar Yalay 

~ mer, facln)'I ŞÖ)•le anlattı: na Jmıdı ve elini beline atarak: şoyle dedı.: . .•. ~ sıni.~ UçüncUsünU teşkil eden bu gece-
~ .. ":-Abdullah dokuz sene evvel - Geçen gün bana 5 lirayı niçin - B~n Jandarma zabıtlıgı yap- ~ ye ustat Neyzen Tevfik de iştirak e-
' koyumUzde benim kardeşim Halili göndermedin? dedi. Tezglhın Ustun :::;:·2~unevver bir adamım. Abdul. ~ decektir. 
' "'ld"' de çamaşır kurutmak için kullandı. sene evvel memleketten çık· ~ Edebiyat tarihi mUelliflerımlzdl'.!n 

o urmüş, 60 gün mevkuf kaldık. ğnn bir ip vardı. Bu sırada ip ya mış:. Aram~~a h~çb~ husumet yok. ~ ~adettin Nüzhet Ergun (Galip gece-
tan sonra serbest bıra.kılmı§tır. benim tarafımdan, yahut kendisi Öldurmek ıçın ~ıçbır sebep te yok. ~ sı~. için husust surette hazırladığı o-

Abdullah, son zamanlarda ben. Ben oradan geçıyordum. Beni ö. ~ rf Jınal tetkikinde şairin sanat ve e· 
den para istemiye başladı. Bir gUn tarafından nasılsa Abdullahın boy- mer içeriye çağırdı. Rakı içtik. s_ ız- ~ serlerini anlatıp tahlil edecek ve na· 
dllkJı.-m k d nuna geçmiş .. Çok sarhoş olduguw m mıAIIn S d Abdull b 1 d tw ar asın aki hell civarında ~ · . on. ra a ah. ogu • ~ .ide parçalarını da okuyacaktır. Ga-

endisine 3- lira verdim. Daha son. muş. ç ır şeyden habenrn yok. ~ lıbin bestelenmi§ olan §lirleri de hal-

~ 
k için sonrasını hatırlıyamıyorum. Hi b -

G 
sızdığı için hadiseden haberi yok. muhakeme g 1 · b h'tl · 

' 

ra, mektupla benden S lira istedi. Abdullah ölmüş. Bekir daha evvel Bundan sonra şahitler dinlendi ve ka dinletilecektir. 

öndermedim. Hadise gUnU bizim w e mıyen azı şa ı erın • muş. Bundan sonra bekçiler dükkl- çağrılması için talik edildi. ( Bey ... 1 H lk · · K • """'~ ~ og u a evının onsen 
""~"'-1'-I'""'""""""'"""',.._,..._ .......... ~~, ~~ Beyoğlu halkevi bu cumartesi gUnU 

Sahteka" rlık Suçlusu ZiNA DAVASINDAN :::-a~~~~~~~i~:;:o:S.::!~n::~~r konser verecektir. Bu konsere kon • 

D • • T k•f Ede • DOGAN :,~~::k~=r~e talebeleri de igti-

u n ev 1 il d 1 ~~!~~. ~!~~ d?,~~::eza Şi§li halkerl mus~ki öğretmem bu 
pazar günü saat 11 de Saray sine -

mahkemesi, bakkal çırağı Ermiya ile masında 60 kişilik bir senfonik kon
şoför Sabrinin karısı Mürüvvete zina ser verecektir. 
suçu ile üç ay hapis cezam vermiş ve __ 
tevkif etmişti. Jandarma mahkumla
rı adliye koridorunda nezaret altında 
tıutarken Ermiyanm akrabasından 

Madam Makrina yanına sokulmuş ve 
Rumca: 

- Ermiya, eğer Mürüvvet hıristi
yan olursa evlenirsiniz, demiştir. Mak 
rina, bu konuşmıya mani olmak isti
yen nöbetci jandarma Hamide haka
ret etmiştir. 

Dün, ayni mahkem~e bu hakaret 
davasına bakıldı. Zina mahkumları da 
şahit olarak dinlendiler. Bunların ad
liyeye geldiğini duyan meraklılar sa
lonu doldurmuşlardı. Şahitler Makri
nanın jandarmaya hakaret et+jğini 

söylediler. Müddeiumumi Hikmet, suç 
tunun cezalandınlmasmı "Y~ tovlrlfini 

istedi. Son söz kendisine ver_ilen>la.k
rina: 

- Jandarma beni itti. Ben ona ha
karet etmedim. Şahitlerim var, dedi. 
~ahkeme. bu şahitlerin çağrılması i
çın muhakemeyi geç vakte talik etti. 
Kararmr bugün bildirecektir. 

Tebliğ Harçlarından 

Yeni Adam - 178 inci sayısı çık
tı. İçinde (İmtihan Meselesi) hakkın. 
da İsmail Hakınrn makalesi Paris Ser 
gisi hakkında H. Avni ve Hüsamettin 
Bozok'un yazıları, Adnan Cemil'in 
Politika yazısı, H. Cırthnın Zohn De
wey hakkında etüdil Ehrenburg'un !s 
panya Röportajı, Niyazi Remzinin 
~oprak ve Güneş başlıklı yazısı, ihti
laller hakkında ilmi bir makale, Dr. 
lzzeddinin Akıl hastalıkları ve Balta. 
cıoğlunun Hayatım tefrikaları, Hamit 
anketi, Fikret Muallanm resimleri 
vardır. 

ARKİTEKT 

Bu Derginin 75 inci sayısı intişar 
~tmıştır. Içınae uaıata aenız gan mu. 
saba.kasma iıtirak eden prdjeler ile, 
Mimar Refiğin, Ankara.da, Mimar Re. 
bfi Gorbonun Suadiyede Villaları ile 
Doktor Wagnerln Büyük şehirler na
sıl tadil edilir. Zühtü Teranın Bizans 
mimarisi, :Mimar Zeki Sayann, Bele. 
diyeler niçin mimar bulanuyorlar. tz.. 
zet Kumbaracılarm TUrk mimarları 
adlı yazıları ile dilnya mimari hare. 
ket ve cereyanlarına ait haberleri ih
tiva etmektedir. 

, . 

Rad 'yo 
BugUnkU Program: 

Öğle n~rlyatı: 

12,30 Plakla TUrk musikisi 12,50 
!Javadls 13,05 Muhtelif plak neşriya
tı. 14 Son. 

Akşam Neşriyat: • 

18,30 Plftkla dans musikisi 19 Rad
yo fonik komedi (kadın isterse) 20 
Türk musiki heyeti. 20.30 Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev 20,45 Vedia 
Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Saat aya
n) 21,15 Orkestra: 22.15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün proğ 
rarnı. 22,30 Plflkla sololar, opera ve 
operet parçalan 23 Son. 

Günün program ö.tU 

Senfonik konserler : 

22 Varşova Yaylı enstrumanlar 
C:Mozart, Vivaldi, Greg) 

Haflf ko115erler : 

6,45 Paris kısa dalgası Plak 10 Ke
za 10,45 Keza 7,10 Berlin kısa dalga
sı Plak 7,30 orkestra 810 keza 15 
Prağ kısa dalgası Hafi musiki 15,25 
Prag kısa dalgası orkestra (Şubert. 
Vagner) 16 Bretislava Orkestra 16,05 
Prag kısa dalgası Fibich'in balladla
rından 16,25 Karışık program 18 Bük 
reş Sibiccanu orkestrası 21 Prag kısa 
dalgası Varyete 21,25 orkestra 21 Os· 
trava orkestra konseri 21,45 Tuluz 
operet musikisi 22 Berlin operetler
den parçalar. 22 Peşte Macar orkes
trası (Schales'dn idaresinde) 22.10 

~~~! ıg~; .. ~a~~_:ı:ı,_~~f~~ ~"u~~k!112JJ~~ 
G~e mwıikisi 2~.30 Kolonya münte
hap hafif musiki. 

Operalar, operetler : 

20,:m Prag "Rmıalka,, isimli opera 
piyesi 21.20 Biikres Mozartın opera· 
lanndan parçalar 22 Milano Mozartın 
"Die Hochzeit des Figaro,. operası. 
23 Stokholm: "Çarmen operasının ü
çüncü ve dördüncü perdeleri. 

Oda rnusikl~i: 
17,30 Varşova Salon kuarteti. 

Aydın Valui döncfii 
Aydın. (TAN) - Vilayete ait~ 

zı işleri takip etmek üzere 15 
evvel Ankaraya gitmiş olan Vali öı 
demir Gilnday Aydına dönmUştilr· 

Mev.Qt 
"il' Merhum Sadrazam ve Mareşal il· 

met Izzetin ruhuna ithaf edilmek 
zere 30 mayıs 937 pazar gUnU öğle ti>' 
ma7.Indan sonra KadıköyllnJ3 Osn1

311 

•• c:Şk' 
camıınde Mevludu Nebevi okuna 
tır. 

------------~--------,,,,,,,,,,,, 
Teşekkür 

Sevgili babamız Gümrük Naz:ırb. • 
ğından mütekait Mazlum AlaY :ae>'1~ 
vefatı münasebetile cenaze merası~· 
ne iştirak eden veya tahriren ve fi' 
fahen elemimizi paylaşmak ıutf~.d~ 
bulunan dostlarımıza minnet ve 3~ 
ranlanmızm kabulUnU dileriz. 

Ailesi ve evlatları: 1' 
Agah, Iclal, Zeki, Memduh. SüheY 

~ 

~~,_,.._--· 

i ilan Tarifemi• 
~ TAN Gazetesi 1 Haziranda!I 
~ itibaren tatbi.k edilmek üzere ye# 
~ ni bir ilan tarifesi hazırlaınıştJl'· 
~ Gazete satışlarının artması, ıcA.. 
~ ğrt fiyatlarının yükselmesi ve 
~ gazete masraflarının artması bU 
~ zarureti tevlit etmiştir. 
~ 1 Haziran 937 tarihinden i!!-

~ iÇlı;t"atbikecİiİecek tarlf; ;;dur: 1 
~ Bu tarife santim i fbariyle tettfı> 
~ edilmiştir: 

' Birinci sahifede 400 KurtJŞ 

' ' ' -' 

lkinici ,, 
Üçüncü ., 
Dördüncü ,. 
Diğer sahifelerde 
Son ilan sahif elerl 

250 
200 
100 

60 
40 

" 
,, 

" ,, 
1 Bununla beraber daimi müşte· 
~ rilerimiz ayrıca tenzilatlı tarife. 

den istifade edeceklerdir. 
' TANm ticari ilanlarına ait 
1 bütün işler için şu adrese ınU. 
~ racaat edilebilir: 
..ıı İlancılık Kollektif Şirketi 
"" Ankara caddesi KahraDlaJl 
t Zade Han Telefon: 20095 ,. -'"'"'"'~"'~ 

(Arkası var) 
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~AN 
Giindelik Gazete 

I 

. BAŞMUHARRiRi 
tAN;hmet Emin YALMAN 
kird nıh hedefi: Haberde, fi
..:: t e, er ıeyde temiz dü· 
·~· • •anı· " , taıet . ınu olmak, kariin 
b.._ eıı olnuya çalıımaktır. 

CONON MESELELERi! 

Menıleke+in Büyük 
Dertlerf 
lleııun 

l§ıenıneclJ:rfnde durdujumuz, hiç 
leıcet 1 •andıfınuı bUyUk mem. 
ıtıetlla ~leleri vardır ki, bu defakl 
del'tlerıe ~ereıe.rı hUkOmetln bu 
dtıfuııa e esaab tekUde me,guJ oL 

llu ıneycı...a ~ıtır. 
IQ~ bUyuk dertler aruında ~ouk 
Beleaı, v' artına meaeıesı, haatane me. 
bıa rrıeee~ meeeıesı, köylUyU okut
re. .. ı_ eet ıSu~ıu tocukJa.r meeelesl 
~v~ , 
sllıbat vardır. 

lıyoıııa kJ ~ ektUnın beyanatından an. 
tine t.&lıaıc ekAJet memleketin ııhh~ 
Ciddi •u.rette eden btttu.n meselelerle 
lfyettnı ıneşgnJdür. Fakat faa.. 
ele tabdi~de ınevcut unsur nlsbetin
ltk~ ~eCbur olmaktadır. Mem. 
"-ıae Yatak lar için yüzde ild nisbe. 
Sur F bulundurmayı hedef e.. 
tfttnıye • akat bu hedefe adım adını 
~ hnebl~~hw-dur. Çilnkii hastane)i 
1ttrecıe 14 ef'10{J de doktor yoktur. Tür
bet etnıekı kişiye bir doktor Isa. 
cleaı~k ~ki, bu rakam korkunç 
~&arıt azdır. 

'5tıı.ı Pro VekaJeti köylüyü okutma 

~errııeke~ baema koymuıtur. 
11 slll'et)e linıınıuğin önüne ancak 
lııs.n - letUebUecekttr. 

clu:k~ ~ ınilzakerelerinl oku
tnlyet \' lllsbetlnde her fte ehem. 

\etbıııı e:dllbıı ve kalkmına hare
berıecıı.ıtı-tlttı.n sahalarda f aallyetle 

6Ull .. 
clinı tla...._ gorerek sevinmekten ken. 

--uyor. 

A - • e ~ 
.......... " 
~ -1. 

11'1tac y :r ar Arerııs 
leıı ıneee lnlizakerelerlnde temu edJ-

J\ııa~erden biri de bu olmuştur. 
S tnalı8U8 mekteplerden 
~~ ken sayıa,·ıarda.n biri azhk 
)'ın..~ k-~ . 
~1 ~~ ~· ısyan etmiştir. Cfbı, bJıd btittın dünyada olduğu 

kaıd~ de bu azbk tabirini artık 
"e traUıty ltınnc1ır. Azlık, dlnl, dili 

lllltt. fAk.fltt hatka olan unsurlara de. 
~ -:•ovakyaaa bulunan Al
t'ttr1ctyecı k ~kil ederler. Fakat 
~eıtet : bulunan Ya.hudller, Çer. 
~~ 4laa.fre azlık sayılamazlar. 
b\ rrı~hstıs mektepler açılması
~etlfen edUınemek gerektir. Ta 

de er1 Yenı nesil Türk camiası 
'lıue.... tJıı.Ye:reğ hakiki yurttaş olabU. 

lte.ıtltıiftn OkuJıar ~oğaldıkça. bO §art 
~~ekettden tahakkuk edecek ve 
t\r..ı~li e &ılık mektebi denilen 

~ llıliesseseıere lüzum kalmr-
• 

~llo 4110• • • 

'"" ~ Qsı Şirnal Kutbu 
>t Yonutu ..... __ 

i() hı! .ouaa dalgalarda 20 ve. 
~' lııteb tb.ertnden ayar ederseniz bu 

~ı..... . IU:rs1nız. 
lıı.· """l ltutb 
~el'l be tuıa inen So\.·yet Rusya 
;~)'o l'aberleriııde götürdükleri 
'l·, ~eaı Ue hergUn bütün dün

~lal'rııı I' Yayıyorlar. Oradaki hava 
~%tı .... l'e kendi ya..,a)15lannı an. 
~bıı ...-, 
~ diye~ 
~ btıı ı. IU' insan ayağı bumı-
ııı lleslQde )~alarmda ve dünyanın 
~ ~l'l~n hu lnsanlann ıesL 
~ bir bel· f§ltınek insana gayrilhtl

>o tlı ttıeea tJearı veriyor. 
~~~~- ~elert ne sUratle kaldın. 
"~ kı llsız &anılan §eyleri nasıl 

il ~\)eı lryor. 

~ llt1 illa::: lUnıJerf Şimal Kutbu. 
dı~ et1Jca3., 1

tla gittiler. Biri oradan 
~t e11 kUttı ~ den bir kısa 1·01 bulmalc, 
~I>~ "-rda meterol~Jlk tf'tktk. 
~ ~"Yeti'. Do Yol bulunduktan 
-.., "~lllc ~Yrarelerl kutuplar· 
~ erfkaya gidecekler. 
"il "e 

ınuc1ze de\Tinde\iz, 

lapanyanın Aıturycu mıntakaıında laıizme karıı harekete geçen miliıler cepheye gitmiye hazırlanıyorlar 

FASIZM. ISPANYAYI 
NICIN KAMA BOYUYOR? 

•ı apanyanm dahilt vazi-
yeti hakkındaki malu

matı lıpanyanm Pariı netri· 
yat müdürü Möıyö Gordon
dan dinledikten ıonra, harici 
vaziyeti anlamak için lıpanya 
ajanıı müdürü O. K. Simon'u 
gördüm. Pariıte İspanyol mat
buat müdiriyeti, ajanaı, bir arı 
kovanı gibi itliYor. Dünyanın 
her tarafından gelmif, kadın 
erkek gazeteciler, bu dünya
nın en büyük faciasını memle
ketlerine aksettirmek için, a
deta kapıda nöbet bekliyor
lar ... İngiliz, Amerikan, Çin, 
TÜrk, Avrupalı, Asyalı her 
milletten inıan var. 

Ben, bu kalabalığın içinde, Pa -
"' .Aıı;JL-f;.: , f5u.J •' ......... _ - • ....... v u -.. ..1- ~MI 

lışan ajans mUdUrU Mösyö Simonu 
gördüm. İspanyanın harici vaziye. 
ti hakkında bana verdiği entere -
san malumatı karilerime olduğu gi 
gi bildiriyorum: 

"- lspa.ndayaki mücadele artık 
beynelmilel bir mücadeledir. tapan. 
yada General Franco'yu, General 
Mola'yr, yerli faşizmi harekete ge. 
tiren beynelmilel faşizmdir. İtalya, 
Almanya. bize karş_ı açtıkları harp. 
te " ademi mUdahaleden., istifade 
ettiler. İngiltere, Fransa, korkak 

Bunun Siyasi ve iktısadi Sebepleri 
Yar: Akdenizin Kapısına ve 

ispanya Madenlerine Hakim Olmak 

Yazan: 
.)"abiha ZekeriQa 

FQfizme karıı demokraıinin müdafileri 

bir siyasetle İspanya işlerine mU
dahale etmek. bu tecavUzUn yalnız 
İspanyaya müteveccih olmadrğmı 
görmek istemediler. İ!panya top • 
rakları ecnebi lstilbı altında kal
dığı halde, ademi müdahale komi
tesinin İspanyaya mühimmat ve
rilmesini, hattl serbest ticareti 
menetmesi, doğrudan doğruya 
Franco'ya yardımdı. Buna göz ka· 
padılar. BUyilk demokrasilerin blr 
kısmı, Pirenede geçenler bizi all • 
kadar etmez dediler. bırakınır. Mad 
rid kadınlarını. çocuklarmı öldUr • 
sünler. Biz karışmıyalım, bpan • 
yol milleti için ellerimizi kanla yı
kamıyalrm. 

B u blr kör görUştU. tsoa:rwa. 
dakl mUcadele bir yerli l8i 

Generalin isyanı değildi. t• a.ı.ı
tspanyada iktisadi ve slvRl!lf bir (11 • 

tilası, ayni zamanda Fransa ve ln-
2'ilterenln menfaatlerine de bir te· 
cavtlzdU. 

Pirenede faşiZm. llıPh ,.Aıı,.,.,ıcı 

bir Fransa demektir. Balear ve 
Morakoda faşizm. Fransannı ~ 
mali Afrika ile rabıtasını keeecek
tir. İspanyanın mağlubiyeti Fran
sız hudutlanmn açılması demektir. 
Faşizm, memleket kaprlarınr yerli 
kumandanlara açtırmanın yolunu 
buldu. Nöbet~ilerl Fransada. bU -
tUn dünyada bekliyorlar. 

Pirenede faşizm. faşizmin elinde 
bir Cibra.lta, lngilterenın BahrL --~~~~'°"'""~ "'~'' ~'-""'-~"'""~~,,.,,""'""'~.,,..,#'it 

"Tan .. ın Ecnebi Propagandasına Karşı~ 
Protestosu Ankarada Derin Bir ~ 

HASSASiYETLE 

KARSILANDI 
~nkara, 21 (T ~N muhabirinden) -Ecnebi bir iıtihbarat 

büroaunun gazetelerimize 6Öndercliği mektup hakkında 

~ "TAN,, da çıkan ya.zı, Ankarada haaıas bir alaka ile karşılan· 
~ mıştır. Hükumetimiz, meseleyi ciddi surette tetkik etmekte ve 

~ icabatını yapmaktadır. Btuın Genel Direktörü B. Vedat Nedim 
~ Tör, bana fU dikkate deier ıözleri ıöylemiştir: 
~ "-Bu gibi hareketlerden haberclar olduk~a pek yakından 

alakadar olmayı vazilelerimi.z arcaında sayarız. Nitekim, Tür

kiyede çıkan bütün ıa.zete ve mecmualara .on göndermiı oldu· 

ğumu~ tamimde matbuatımızın dikkatini haber, makale ve kli· 

'" tarzındaki. bu gibi yabancı propqandalara '•lrmelt iatemiftilr. 
Milli matbuatımızın bu yolda yabancı telkinlere Met olmıya. 

cakları her türlü 1üphenin üstünde bir hakikattir. Bu tamimi, 

yabancı propa~anJaların tarzı ve fekli hakkında tenevvür et• 

r ~ 
WA~.:;~:~~·:::EL~ ·~-·· • ıt 

~· ···,•e. • 
.,11111.-u ... ~ .. ·-• • · 11 "'f ,.,, , 

Mlt\..ıf• ı 
. ...... - .. -1 ·-- .... _ i ,, 
.,, ~ .............. 

~ 

; mek bakımından yapmı1tık. Gazetenizin bu meseledeki hareke
; tini de Türk matbuatı namına yapılmıı ıembolik bir protuto 
~ olarak telakki ediyorum.,, lstanbulclaki Naz.i propagancla mümeııilinin gazetemize 
~ gönclerdifi mektup kli1eıi 

~",...""'~"""""""""""""~"'~""'""'"'''"'' '''''"~""""~ 
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.eflt yolunu kapamak, İngiltereyi 
mUstcmlekelerinden ayırmak de • 
mektir. İtalya, Almanya, iktisadi 
ve siyasi münasebetleri dolayisile 
lspanya ile ali.kadardır, ve cidal 
bunun içindir ki İBpanya toprakla· 
rında başlamıştır. 

lspanyaya yapılan tecavüzün si 
yası Uç sebebi vardır: 

1 Blrinclal ıtratejlktir. Cib
raltayı elde etmek, \'e buradno g& 
~ebilmek, 

2 - Balear adalanıu almak. 
8 - Cenubi Fransaya gegebl 

mek için Barselon vesalr r;ehlrle 
elde ettnek. 
Bunun iktisadi en bilyUk manası 

da lspanyanrn Şimalindeki dünya· 
nın en bUyük demir madenlerine 
aahip olmaktır. 

U mumt harpte Almanlar Bah 
·tsefitten çıkamadılar. Bu

radan çıkmak için Cibralta'ya lh. 
tiyaçlan vardı. Fqizmin lspanyol 
topraklarındaki mUcadelesi, bir 
kommUnlım, faşizm kavgası değil, 

emperyaliımin, mail sermayenin 
beynelmilel demokrasilere kaıııı yaı 
tlğı emperyalist bir harptir. 

Fakat bUtUn bu açık hldiseler 
karşısında demokrasiler biıe yar
dımda geciktiler... Geciktiler dl· 
yemeyiz, yine zamanıdır. Eğer Al· 
manya, İtalya Baleu adalarmı, 
Bahnıefitte, Atlantikte diğer Usstı 
bahrllert alınıa bir daha bırakacak 
mıdır 1 Bunu görmemek bUyUk bit 
gaflettir. 

Biz bu f ecl istill karşısında Uk 
6nce Milletler Cemiyetine mUraca· 
~t ettik. Milletler Cemiyeti pa.ktJ 
nın onuncu maddesi der ki: "MU· 
letler Cemiyeti, birliğe giren bUtUıı 
milletlerin tamamiyeti mUlkiyesl· 
ne, ılyut 1ııtiklll1ne kartı kefildir. 

Yine ayni paktının 16 mcı mad. 
desi der ki: "Eğer birliğe mensup 
bir millet diğerine kartı harp ilin 
ederse, bu harbi, Milletler Cemty .. 
tine mensup diğer milletlere kareı 

da illn edilmle sayılır. 
Bu maddelerin altında Fransa ve 

İngllterentn de imzası vardır. Ha 
beşiııtan İtalyanın tecevUzUne uğ
radığı zaman Laval bu muahedele
ri ehemmiyetsiz bir klğrt gibi avuç 
larında buruıturdu. ltalya bundan 
cesaret alarak İspanyaya harp açtı. 

Vakıalar gösterdi ki, Cenevre 
sustuğu zaman, toplar konuşur. Bu 
nun içindir ki Franısanın Front Po
pulatre hUkftmetinden demokratik 
İngiltereden İspanyol cUmhuriye
tine. halk cephesine, !ulh cephe • 
sine yardım istiyoruz. 

Almanlar, İtalyanlar menfa
atlerini daha iyi mUdriktir

ler. Kendi dahilinde zA.fa uğnyan fa 
şizmi yaşatmak için daima hariçte 
emperyalist iddialar glitmiye mec
burdur. Faşizm emperyalizm yap
madan yaşayamaz. Fransada, 1s • 
panyada, Belçikada f aşlzml hazır
lamak, bu istila programını tatbik 
i~in. ilk plşdarl&rı hazırlamak de • 
mektir ... İspanya, bu programın 
tatbiki için en ltizumlu ve kolay fil. 
ke idi. ı,e oradan başladılar. 

Bugüne kadar İngiltere ve Fran· 
aanın bize yardımı yoktu. Yalnıı 
Sovyctler Birliği ademi müdahale 
komitesine girdiği zanıan paktı 
bir şartla kabul etmişti. Diğer fa
şistler memleketler de mUdahale 
etmemek ıartile .. Fakat ötekiler biU 
fasıla yardımda devam ettiler ... 
Hali da ediyorlar. Ademi mUda -
hale paktı bozulunca Rusya bize 
yardım etti. Yalnız Rusya değil,. 
bUtiln dUnya.nrn maddi, m1LI1evt 
yardımını görüyoruz. 

İspanyol felaketzedeleri için te
şekkül eden yardım komisyom•na. 
haritada ismini bildiğimiz yerlerden 

bUyUk yekunlarda ~ara yardımları 
geliyor. Bugün İspanya dünyanın 
en mazlum ve mekhur bir memle
ketidir. Hürriyeti, adaleti, insanlı
ğı seven her fert, her millet bl.ze 
bu insani duygusunu gö!!termek • 
ten geri kalmıyor. 

tngiıtere de Bilbaoda bilfill ya;.. 
dım ediyor. BUttin tnglliı efkan 
umumiyesi bizim lehimizdedir. Fa-
9istlerin İspanya topraklarında 
d6ktuğU kan, artık eski tereddüt 
ve enclifeleri izale etmiştitr. Son 
hAdiselerden sonra İngilterenin si
yasetini tamamen değiştireceğini 
ilmit ediyoruz. Fransada da ayni 
temayül vardır. 

Fa,izm 9imdi Pumpu kulla
nıyor. Troçklım beynelmi

lel mağlQbiyetlnden ıonra fqlzm, 
şlındl de an1ı1tzmle blrlefti. ts.pan. 
yadaki anarşizm isyanını yaptıran 
Pumptur. 

(Arkası 8 incide l 
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Dinarlı M elımedin T akıim 
güreılerine girmek için ver 
diği taalılıutnamenin kliıe

ıini burada görüyorıunuz 

Mehmet, 
_Girmiye 

P~ I T C.HCTT • THO MA5 CO 0"'t.•• YO•s 

f"Q.ı.~ \ı\: OAVı& H.ılı• AıO•• 

Dinarlı bu mektupla pre,lere girmeyi taahhüt etmiı oluyor 

Bu 
Soz 

Gureslere 
' Vermisti 
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Türk pehlivanlarile güretmek 
üzere gelen ecnebi pehlivanlari
le Takaim aüretlerinde kimlerin • 
boyölçüfücekleri merak olun
maktadır. Amerikan Boğuı aik
letinde olan her Türk pehliva
nının kendini denemesi bir hak
tır. Bu itibarla Afyonlu Süley
man, Mülayim ve Tekirdağlı ile 
Arifin birer birer Amerikalıya 
çıkacaklarını timdiden haber ve
rebiliriz. 
Diğer taraftan, Amerikanvari ser

best güreşi Avrupada daha çok yap
mış olan Dinarlının Istanbula gelip 
gelmiyeceğini merak edenler vardır. 
Bu ciheti merak edenlere Dınarlınm 
Istanbıı_a gelen ecnebilerle boy oıı;-üş 
mek Uzeı·e müsabakaları ter1 ip eden
lere verdıği taahhüt mektubunun k'i
ı;esini nt!şrediyoruz. Böyle bir mekl'.lP 
veren pehlivanın elbette Ki, 8"ilreş -
miye gdmesi icap eder. 

Yağ Güreşleri 

Betiktat Güretleri Devam 
Ediyor 

Beşikhı~ stadının güre;J ;<:in y:ıpıl
mış h.ısusi tribünlü mahallinde ge
çen haftadanberi muntazam ve ciddi 
yağgilreşlerine ba§lanmıştır. Güreı;

lere bu pazar da saat 13 ten itibaren 
devam olunacaktır. 
Beş smıf üzerine tertip oh,nan bıı 

güreşlerin yeni yetişecek pehlivanlR.
rnıUza faydalı olacağı muhakkaktır. 

Y-ığ güreşlerinden yetigmi§ eski 
pehli-..an~arımızın Avrupa ..,,1:' Anu~rı
kaJa ka1andıklan muvaffakıyetler 

mıılumcur. 'Türk gibi kuvvetli., 9Ö

zUnU ecnebiler arasında darl:"It.esel 
haline getiren eski pehlivan•arnnız a-

---------, yarın:ia gUreşçilerln yetişeh.ilmesi an-
. Genç Kızlar da lıtirak Ediyor cak lı<·yle devamtı gUreş1erıe oıabı -

-
lstanbul Atletiz,m 

Bayramı Önümüzdeki 
Pazar Günü Yapılacak 

( Yazan: Adil Giray) 

lır. 

Bu itibarla Beşiktaş stııdmm cid
df ve hilt>siz güreşlerini t.artip eden
leri tebrik ederiz. 

Güreş 

Federasyonunda 

Değiıme Var 
Federasyon reisi ve azala.nnın mut

laka Ankarada bulunmaları hakkın
daki karara rağmen vazifeler d"layı
sile oraya gidememiş olan Güreş Fe
deruyonu reisi Ba.y Ahmet Fetg~ri • 
nin Umumi Merkezoe istifa etm~ sa
yılarak yerine eski güreşçilerimizden 
ve GUreş Federasyonu a.zalarmılan B. 
Vehbinin getirileceğini mevsuk ola -

Memleketimizde atletif~,,e kar91 istediğimiz ve arzuladığmıız 
aibi alaka yok. Bunun birçok sebepleri var. Bunlardan biri de 
ıençler arumda sık ark müsabakalar yapılmamuıdır. Yapılan 
tektük müsabakalar da rekabetsiz ve heyecansız olunca zaten bir 
türlü atletizme ısına.ımyan gençlerimiz büsbütün bu ite likayıt 
kalıyorlar. 

rak haber aldık. Bu haber teeyyüt et
yede ilk defa olarak) birer kupa tiği takdirde reisleri gibi Istanbulda 
verllmlştir. bulunan iki federaıyon azasının da 

Bu itibarla gençler için yapılacak 
ınUsabaka.larm muntazam ve onlara 
bu işi sevdirecek ve cezbedecek tArz
da tertibi l&zımdır. Bu noktadan h
tanbul atletizm bayramını tertip e
denlere te§ekkür etmeliyiz. 

100 metre Mantikas (Yunan) 11,2 müstafa addedilip yerlerine Ankara.
ıaniye, 200 metre Raif 25,1 saniye, dan h~efier aeçileceği tabii görül -

400 t M t
'k mektedır. 

Bizde arka arkaya ayni mllsa baka
nın ayni tarihte yedi, sekiz sene de
vamı nadir görillmUştUr. 

me re anı as (Yunan) 51,9 
saniye, 800 metre Yorgakopulos (YU· Bundan bqh memurlptl itibarile 
na.n) 2,2,4, dakika, 1500 metre Yor- Izmitte bulunan Denizcilik Federu
gakopulos (Yunan) 4,19,8 dakika, yonu reisi de ayni muameleye U.bJ 

Istanbul atletizm bayra.mmr yapan

lar bu hıususta aevam ve sebat reko-
300 metre Rıza Maksut 9,50,1, da.ki-
ka, Gülle atma Veysi 13,44 metre, 
yük.sek Sedat 1, 75 metre, disk Sillaa 

(Yunan) 47,44 metre, Cirit Kara.k&§ 
56,36 metre. 

runu da kırmışlardır. 
Atietlerimizin her sene seve eeve 

hazırlandıktan ve bUyük bir alAka. ile 
bağlandıktan tstanbul atletizm bay
ramı her bakımdan rekorlarla dolu -

Bu sene müsabakalar içtn yine a~ 
letlerimiz hazırlanınıya başlamıelar • 
dır. Beyoğlu klübU atletleri her sa-

dur: 
Buı.la.t rekoru (bir atletizm bah stadyumda. çalışmaktadırlar. 

mtlsabakaamda) 1570 Ura, lştL Galatasaray, Fener , Beşikt8.§ ve 
rak rekoru (atlet adet ltfbarL halkevi atletleri ise akşamlan ıtad· 
Je) S20 atlet, seyirci rekoru yumda. ve Fener stadında. idınanlannı 
(1984 senMlnde Fener stadında) yapıyorlar. 
15,000 seyirci, ecnebi atletleri Müsabakaların herkeee açık olmam 
lıttirak adedi (Olimpiyat flnall~t daima atlet adedini çıoğaltmaktlldır. 
Jeri) Amerikalı Kolici ve Yunan- Bu sene fslanbul atletizm bayramın
b (Mantlku). da genç bayanlar için de 100 metre 

En fazla Türkiye rekonı ts. ve 300 metre koşular ilave edilmiştir. 
tanOOI atletlzm bayramında la.. Ayrıca 1500 metre bir yUriiyUş mU-
nlnu!tır. eabakası yapılacaktır ki, böyle pist 

1935 sene11lndelcf mttab&ka. Ustiinde yUriiyüş bizde ilk defa yapıl
lann bö~ pUplerlae (Tttrld. maktadır. 

tu tutacaktır. 

KÜME 
MAÇLARI 

İstanbul Futbol AJanlılm
danı 
1-MiDi kttme maçlarmc1an 

olan Fenerbahoe - Gttnet 
kaqdqmaeı so Maym 937 
Puar gttntt Kadıköy ıtadm
cla yaprlaeütır-

2 - Maç ... ı 16 da.,...._ 
yacaktır. 

S - Maçm hakemi Sadi 
Kanan. Yan hakemleri Feri. 
dun kılıç, Samim Talu'dur. 

' - Fiyatlar: Tribün 50, 
dtthullye ıs kanıttur. 

SON ISTIRAP 
-2-

Nevin, mektep havadislerini an
cak akşama kadar bitirebilmı.şti. 
Annesinden. hiç bahsetmemtşti. 
Ve artık yatak odasına çekilirken: 

- Artık; yalnız değilsin, babacı

ğım. Karşında; o eski, küçük N<'· 
vin değil.. 'I'amamile olgun ruhlu 
genç bir kız var ... Şimdi hayatı ve 
insanları o kadar iyi tanıyorum :{: 
baba .. Emin ol ki, ben de senin gi
bi bUtün onlardan nefret ediyorum. 

Demişti. 

O geceyi takip eden günler, hll1-
talar ve hatta aylar: yepyeni bir 
saadet içinde geçmişti. Nevin, haki
katen olgun ve tecrlibeli bir inı:ııı.n 
olduğunu göstermisti... Gündüzle
ri: saatlerce işd kadınların arasın-
~- ..lvl~a.,,..-- •• n_ı__.ıL- ----·•T••p--•• 

Emirler verivor. Yapılal'ak işl"ri 
Büyük bir dikkat ve alaka ile Uı
kip ediyor. HattA. kümesleri. a • 
hırlarr, ambarları bile ihmal et.ır.i
yor .. Bu işlerin haririndeki "stm~n· 
lan da: babasmm dizleri dibinde, 
alçak bir sandalyenin üzerinde; 
ona türlü seyler nRkletmE'k, onun 
senclPrden beri en kiiriik bir tebE'.s
süme hasret kalan dıti1nkl~rmı gül
dürmeklP vakit gedrivordu. 

Şimdi N"vin: artrk bütün hava· 
tını. malf:ıl ve mttztıı.rin in~stn ıa.,.!tl 
tesellisine vakfedı>n t::enc rahibe • 
lere hemdvordu ... Bıtba~ığını bir ım 
teselli ederken. onun en ehemmi
yetsiz bir emrini vel"ine ı?etirirk~n 
son~11z ve manevi bir zevk duyu : 
yordu. 

Senelerdenberi. kapalı pencere -
lerile. köşelerinden ve tavanlarm
da.n sarkan örUmceklerile harap 
bir mabede benziven bu kasvetli 
·bina idnde alil vUcudUnü sUrükle
yen trfan Bey: artık çektiği çi!e 
hitama ermiş olan zahitlere ben· 
zlyordu ... Omuzlarrnı cökerten mih
net ~e hii.sran .günleri, artık geç
mişti. ümıt ve ınşirah günleri -gel
mişti. Mademki Nevin, o vefakar 
evlat yanında bulunuyor .. Ve ona 
evlatlık şefakatinin en samimi 
ku~etile sanhyordu... 0 halde o, 
Jcorkmuyordu .. Hiç birşeyden kork 
rnuyordu .. Bu dağba!'llannda. vapa 
yalnız ölmekten korkmuvordu. 

• rfan Bey· 
1 - .Nevin'! Geç kalacağız kı

zım .. Benı bu halimle buralara ka
dar getirdin yaramaz .. 

Diyerek kızınrn oda kapısından 
seslendi. O akşam şehirde bir dos
tun akşam yemeğine davetliydiler. 
Senelerdenberi kalabalıktan tama· 
mile uzak yaşayan İrfan Bey bu 
daveti Nevin için istemiş, fakat 
~nda. bu gezme için nedense hiç bir 
arzu görmemişti. Hatta şu son da
kikada bile hazırlanmakta acele et 
miyordu. Bunu böyle dUşUnmekle 
beraber İrfan Bev memnundu. Kı
zı ne kadar kendine benzemisti. 0 
da babası gibi insanlardan. ı?tirtil
tUden kaçmak istiyordu. Belki de 
bu ~a~ete gitmeğe, babasrnm ha
tırı ıçın raz~ olmuı,tu. İrfan Bey, 
bunları dUsUnerek bir dakika bek· 
ledi. İçeriden cevap alamadı. Ka .. 

·······,;;~~~~:·········ı 

Refia Enver • 
........................ : 

pxyı itti. Oda boş ve biraz karan
lık ... Yalnız kenardaki küçük ma
sanın üzerindeki abajurdan hafif 
bir ziya taşıyor. Nevinin elbiseleri 
yatağın üzerinde hazırlanmış .. 

Kendi kendine: 

- Tembel kız, daha giyinme -
miş. 

Diye söylenerek koltuğa oturdu. 
Masanın üzerindeki kitapları karış
tırırken biraz ötede bir zarf; yarım 
kalmış bir mektup gözüne ilişti. 

(Kardeşim Süzan) diye başlıyan 
hn molcTıın • ~; .. o .. trııAoaD ,_ • 
yordu. Kızı ile aralarında gizli hiç 
birşey olmadığı halde ona ait en 
ufak birşeye dokunmaktan çekinir
di. Fakat bu mektupla alakadar ol
du. Çünkü kızının !stanbuldaki 
ihtiyar halasından başka mektup
laştığı hiç kimse yoktu... Kızma, 
hayattaki insanlar hakkında öyle 
telkinler yapmıştı ki: bugünkü 
Nevinin, (kardeşim!) diye candan 
hitap edebileceği bjr arkadaşı ola
bilmesi imkansızdı. Olsa bile onu 
kendisi de bilecekti .. 

G ayri ihtiyari mektubu aldı. 
lambaya yaklaştırdı. Oku • 

mağa başladı: 

(Kardeşim Süzan! .. 
Seneler var ki sana birşey yaz

madım. Bu, biraz kendi isteğimle, 
daha çok ta. başkalarının arzusu 
Uzerine olmuştur. Affet beni kar
deşim. Seni çok ihmal ettim... İki 
buçuk seae evvel buraya ne büyük 
bir sevinç ve heyecanla döndüğü -
mü elbette hatırlarsın. Halbuki şim 
di; artık bu eski Nevinden eser bi
le kalmadı... Mektepte iken çok 

• taşkın ve neşeli zamanlarımda göz
lerime birden gelen yaşların sebe
bini sorardın, söylemezdim. Emi
nim ki herşeyi sen benden çok da
ha iyi bilir ve hissederdin. Daha 
çocuk yaşımda, hayata karşı içim· 
de birşey kopmuş, kırılmış gibi idi. 
Zaten bu acının annemin gidişile 
başladığını çoktan hissetmiştim ... 
Fakat babamı seviyordum. Daha 
dof!rusu. ona acıyordum. Onun çek 
tiği ıztıraplara karşı kalbimde çok 
derin bir merhamet duyuyor, ve 
ona ıztırap rektiren insanlardan 
nefret ediyordum. O kadar ki~ bu
rada tavuklar, kuşlar, topraklar 
arasında geçen hayatta, sonsuz bir 
zevk bulmağa uğraşıyordum ... Ba
bamın hatırı için bütün sevgiler -
den, dostluklardan, herşeyden fe
ragat ettim. Bana daima hayatta, 
hlç kimsenin dost .,ımıyacağından, 
herşeyin yalancı ve sahte olduğun
dan bahsetti. Aylarca sustum ve 
dinledim SUzan ... Onun için, onun 
ıztırabma hürmet ettiğim için ... 
Fakat ne bileyim?. Bugün artık 
bunları hazmedemiyorum. Artık 
susamıyorum Süzan ... lçimi dök -
mek arzusiyle yanıyorum karde • 
sim ... Babamı hala seviyor ve hali 

acıyorum. Fakat bilsen nasıl ı.nsJ• 
sız bir görüşü, zehir gibi acı bir ıt
sani var ... Seni belki sıktım. Belıd 
de müteessir ettim değil mi? :Slf 
az da başka şeylerden bahsede)riı11-
Bak unutuyordum. Bu ak9anı yr 
meğe davetliyiz .. Bilmem ki bun• 
nasıl karar verebildi, babam? .. rıl• 
hacet? Senelerden sonra, bu ıssıt 
manastır hayatının kapısından çılC• 
mak.. İnsanlar içine karışmak .. .) 
Artık İrfan Beyin gözleri gör " 

müyordu. Elleri titriyordu. KAi'" 
dı yerine bıraktı. Değneklerinin uÇ" 

lanna asıla asıla, kendisini odadall 
dışarı sürüklemeye başladı. Kııı il~ 
merdiven başında karşılaştı. 01l1 

birşey sezdirmemeye çalıştı. sat<Jıl 
ve tabii görünmeye gayret ede • 
rek· • _:_ Sana baktım. Geç kaliiiiY' 
Iım. Araba bekliyor. 

Diye, mmlda_'ldı. 

• 
V <ıpurun gUverteıdnde, dahi 

hala sallanan menliller var
dı. Fakat gitgide bunlar da uzal<" 
laşan birer kelebek gibi kUçUld" 
yorlardı. Nihayet vapur burnu do" 
laı:ıtr. Sakin ve lacivert denizin 09" 
tiinde, sadece bembeyaz bir iz t<a

1
'" 

dı. 
Ru sılil ;htiyann vUcudil şiddet!• 

sarsıldı. Düşmemek için. değııe1<" 
lerine daha kuvvetle vaslandı. Bit 
az arhsında duran Kahya ıceri~ 
A~sı . efendinin bu teessUrUnU pe 
tabii bularak, büyük bir saftıkla: . 

- Affedersiniz bevim anıttı~ 
KU<:ilk hanımı g'Önderoi~niıe i 
etmediniz .. Şimdi ~ok yalnız ka.18 

.. 

cakAmız. 

Dive mmldandr. · 
trfıın Bev. nnu CE'Vap!'IZ btrt\lc • 

ma'k istemedi. Dudnklarınm ucıın• 
kMfar 1!P1Pn ı:ıfü·ler. belki kendi ıc;: · 
nayan kalbine de bir şifa verece ı 

ti: -- Ne yana hm Kerim Aj?a. de bd 
ÖvlE' la:r.rmgeldi. Cocuktur. fleP 
}(n•>vlo kırnıınm k11lıtcak de~l yt· .. 

'P•• q;; .. ı .. ri hnf!ı:17;ma tıkanan hl~ 
kırığı boğmağa uğ'raııarak. nasıl b 
yük bir gayretlP ~öylemiştl. 

• eıs 
O g-~eden. o davet gecesind ıt" 

sonrıı . nP vanııcaim1 bilmeden s:Uae 
lerce düşUnmüş, nihayet Ne~n~et" 
herReye rağmen tı:ıt:ınbula ~on ., 
mp/rP hrar vermişti. Ve bir ~ ... 
bah biittin ı:ıoğukkanltlr~ivle bU ı 
rarmdım lm:ma bahsederlu>n : dlltl 

- Nevin! demişti. IJala~rır 
mektup aldım kızım. Seni çok f'llıtl 
mis. tı:rt.anbula iniver. ~~rUYl~ 
sen de burada sıkılıyorsun· it .. 
miı:ıin bu yazı fstanbulda ge<; 1''' 
mek? .. Arzu edersen kışa da ıı'" 
lırsm. Bahara dönersin .. Arll1' 1 
tul istersen.. ıcır 

Ve .. onun verecei?i. cevabı be ! 
meden tıAve etmişti: 111"" 

- Ben de gelmek isterditıı detf1 
ma vaziyetim buna mUsait rs1' 
yavrum. Hem görüyorsun: btl 1 

nastl alıskınım... 1t ,,a1' 
Nevinden. buna mukabil ço aısts!, 

ter beklemişti. Onun. bir zalfl cı-> 
c Arkası ıo UJlcU 
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Bomba ve mitralyöz ateıinden kurtarılan 4000 yavrudan birkaçı 

•• 
Olümden kaçan 

4000 öksüz 
Zavallılar.. Fotoğrafı 

Mitralyöz Sandılar ve 
Bucak Bucak Kaçtılar 
• 1 •ı>a.nyanm Habona va-

h Puru lngilterenin Jout. 
t:Tton liınanma 4000 lapan
~ Çocuğunu gö .. rmüt ve ka-
:- ~ıka.nnıttır. 

ta aY;-a.re bombardnnanmdan kur 
l'llan bu 

aahiU çocuklar, İngiltere 
bir k ne çıktıktan sonra da mühim 

Orku geç· · 1 dir çu· kil tesad ırnuş er . n , 

V apunın içinde, beş çocuğu 
olan bir tek ana bulunuyor. 

Bu çocukların en küçüğü kucakta. 
dır. ötekiler lspanyada harp ile 

meşguldürler. Çocuklar İngiltere • 

de et bulacaklarma dair mUjde al

dıkları zaman sevinçlerinden sıç • 
ramışlardır. 

lngiltere Dahiliye Nazın Sir John 

Simon ile refikası, çocukları karşı
lamışlar, çadırlanna girerek ken -
dilerHe Ispanyolca konuşmuşlardır. 

Küçüklerden biri ko1unda Alman
ların çengelli haçına benziyen bir 
işaret taşıyordu. · 

" • l 

Çocuk, bunun bir Bask sembolü 
olduğunu anlatmış ve böylece fa
şist olmadığını göstermek istemiş
tir. Bu Ispanyol çocuktan şimdi se
lamete kavuşmuş bulunuyorlar. 

'l 

ÜNiVERSiTEDEN RÖPORTAJLAR : 

TABiAT 
ARIYAN 

SIRLARINI 
GENCLER 

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

Biiigormısınız: YAZAN: 
Ahmet Emin Yalman 

Isırganlar 

Nasıl 

.............. ~······················ 

Nefes alırlar? 
N ebatat asistanı Recep Egemenin çalışma oda. 

sına baskın şeklinde girdik. Odada biltiln var
lığını bir ilim davasına vermiş bir genç bulduk. Çok 
muğlak bir cihaz karşısında çalışıyordu. Bu cihazın 
yardımiyle tabiatin bir sırrını araştıracak, ortaya 
müsbet neticeler çıkaracaktı. Sonra bunları bir dok. 
tora tezi şeklinde bilgi filemine bildirecekti. 

Bay Recebin tetkik ettiği mevzu, erkeği ve dişisi o. 
lan nebatlar arasında teneffüs bakımından mev. 'Aıiıtan Fahire 

N ebatat asistanı Recep Ege
menin çalışma odasına bas

kın şeklinde girdik. Odada bütiln 
varlığını bir ilim davasına vermiş 
bir genç bulduk. Çok muğlak bir 
cihaz karşısında çalışıyordu. Bu ci
hazın yardımiyle tabiatin bir srr
rmı araştıracak, ortaya müsbet 
neticeler çıkaracaktı. Sonra bunla
n bir doktora tezi şeklinde bilgi 
8.lemine bildirecekti. 

Bay Recebin tetkik ettiği mevzu, 
erkeği ve dişisi olan nebatlar ara
sında teneffüs bakımından mev -
cut farklardı. Bu farkı ölçmek 
için galiba Holandalı bir filimin ha
zırladığı sisteme göre bir meka -
nizma kurmuştu. Hariçten hazır 
gelse epeyce bir para tutacak olan 
bu cihaz basit malzemeden tama-
mile burada kurulmustu. 

P. Prpf es~f }ieilbronn ile beraber zi
yaretimiz sırasında Bay Recep dişi 
ve erkek ıeırganlarm tenef!Us far
kını ölçniekle .uğraşıyordu. Nasıl 
ölçüyordu? Bunun tef errüatmı ba
na sormayınız. Bay Recep uzun u
zadıya anlattı. Fakat ben kavra -
madım. Netice şuraya varıyordu ki 
erkek ve dişi ısırgan arasındaki te-

Aıiıtan Sıdıka Hilmi 
neffüs farkı, birtakım prensipler 
ve mekanizmalar vasıtasile müka
yeseli surette ölçülecek bir hale ir
ca ediliyordu. 

B ilgiyi ilerletmek ve tabiatin 
sırtarma yaklaşmak için 

böyle birçok gençlerin ilme kendi
lerini vermeleri ve iğne ile kuyu 
kazar gibi çalışmaları llzım... Bay 
Recebin, nebatlardaki cinsiyet far
kının hayati vazifeler üzerine tesir. 
leri hakkında varacağı neticeler, 
diğer birçok araştırmaların netice
lerile birleşerek günün birinde ye
ni ilmi nazariyelere temel olabile
cek. 1 
Diğer bir odada asis~an Bayan 

Mehpare Başarmanı gördük. Has
sas bir terazi başmda uğ~ıyor

du. Erkeği ve dişisi olan nebatla
rm tali cinsiyet karakterlerini tet
kik ediyordu. Ayni neviden dişi ve 
erkek iki ağacın yapraklanndan 
gelişi güzel ellişer yaprak toplamtf 
tI. Bunlan tartıyor, sathını, uzunlu 
ğunu, genişliğini ölçUyor, bUtUn 
bu bakımlardan erkek ve dişi ne • 
batlar ara~mda ne yolda farklar 
bulunduğunu araştınyordu. 

Yalnız basık renkli ziyalarla ay. 
dınlatılmış bir tiboratuarda um~ 
mi nebatat profesörü Brauneri bur. 
duk. Birkaç grupa ayırdığı Webe 
ile beraber nebatların renge ve zt. 
yaya karşı reaksiyonlarını araştı • 
nyordu. 

...................................................................... ~............................................. l 

?'eJe . Ut eseri olarak İngiliz tayya_ 
tıUn: Sahilde uçuyorlardı. Franko. 
lta ehşet saçan tayyarelerinden 

l'a:an Yavrucuklar, bunların lspan. 
..... an geldiğini sanmıalar ve tek. 
·~r ağı ~ ' 
~ anuşıardır. Çocukların kor. 

Bütün merakiarı •• • 
uzerıne çeken kadın 

Profesörün tUrkçesi pek hi ldt 
Bizim röportaJ1arrmız ilk günden 
beri takip etmişti. Takririn evve
li ecnebi dilde verilmesi, sonra la· 
sım krsrm tercilme edilmesi hak • 
kmdaki itirazımdan bahsettL Dedl 
ki: ~:~gidermek için yapılan biltUn 

l'arele;sler boşa gitmiş, ancak tay. 
liı.e ın bomba atmadan gitmeleri 

lı:ı~e İspanyol çocukları bunların 
lardır tayYaresi olduğuna inanmış. 
lert · li'akat, Fran.konun tayyare. 
~Çocukları okadar yıldırmış ki, 
!'akaklar kendileri için kurulan ba
hıtd lara Yerleştikten sonra ikide, 

~ 11Ykudan uyanmışlar ve gök-
Q nu dinleyip gözlemişlerdir. 

azete1 · 
tukı erın foto muhabirleri ço-
~eı....~rın resimlerini almak için ob-

f\l.lflerı · 
tall'ıa nı çocuklara çevirdikleri 
taf nı n,k~a'\Tallı yavrucaklar fotoğ • 
lta<'h.~ ınelerini mitralyöz sanarak 

""<l!§la.rdzr. 

A ~§~nı sekize kadar lyi hava 
lar h Çınde karaya çıkan çocuk
l~es~ va~ bozulması ve gök gilr
bıişle~zUnden neşelerini kaybet
bıet ed d~. ~~sk çocuklarına biz • 
etnıek en.gonullüler onları memnun 
bııgtardiçın ellerinden geleni yap • 

,..._ ır. , 
h...WC\ıklar 
"'ralar gazetecilere QOk acı ha. 

l) anıabnışlardrr. 
~ Utando'd 
gu ~ ö ~n gelen bir kız çocu-

,,_ 
111 zlerı söylemiştir: 

'L. Saat Yed' d' rd ~ılerı ıy ı. Baktyo um. 
ltilise n tayYareleri geldiği zaman 
haıa~nlan çaldr. Tayyareler bom 
tuŞ?rıu~ atnıışlar, 8 ev yıkı:1mış ve tu 
~Otnnıeku. Bi.itün şehir halkt ölUyU 
'ral1'areı için mezarlığa gitmişti. 
ltnı görtı er halkın. mezarlığa gitti
lnlt?'Qlyc; ~ce o tarafa dönmüş ve 
la ... "'tnı zl erini kullanarak bomba-

ış Rrdır 

G 'ternıca·~~n ~len Rlcardo 
...... . ıtdlı 12 
~bardnn yaşında bir çocuk, 
ti~nı anı anın saatlerce devam et. 

atnııs ve en sonunda tav-

Betbaht yavrular vapurun 

.merdiveninde 

ya.relerin alçalarak gehir halkını 
mitralyöz ate3ine tuttuğunu ilave 
etmiştir. Kendisi ana ve babası ile 

tarlalara sığınmışlardır. Onların 
şimdi nerede bulundukları sualine 

karşr bu çocuk: 

_Hepsi de öldUler! diyerek mu

kabele etmiş ve acı acı ağlamıştır. 

Çocuklar karaya çıkar çıkmaz 
doktorlar tarafından muayene edil

mişlerdir. Fakat çoğu gürbüz ve 
sıhhatlidir. Içlerinde sıska ve cılız 
olanlar da vardır. 

t 
.~ 
• .. 

.. 
·.\, 

... 

• • 
Eski adıyla Madam Slmp. 

son, yeni adıyla, yani kocasın. 

dan ayrıldıktan sonra tekrar 
iktisap ettiği asıl ismlyle Ma. 

dam Warfleld Avrupada bU. 

tün moda ve lmdınlık ilemini 
kendi üzerine çekmlıı bulunu. 
yor. Çünkü yakmda Windsor 

Dükası ile nlkahlan kıyd.acak 

olan Madam kaç haftadanberi 
düğün h~rlıklariyla meşgul . 

dilr. Madam bizzat muhtelif 

~ örnekleri bulmuş ve bun. 

lan ilk olarak kendisinde tat. 
bik etml,tir ki şu resimlerde 

bu yeni saç tuvaleti ömeklerl 

ni görüyorsunuz •. 

• 

ı- Macaristan 
Hak Müs~viliği 

istiyormuş 
Budapeşte, 27 (A.A.) - Mebusaıı 

Meclisinde beyanatta bulunan Harici
ye Nazın B. de Kanya, ezcümle de -
miştir ki: 

"Macaristan, muslihane yollarla 
muslihane gayelerini takibe devam 
edecektir. KüçUk Itilafın Tuna hav . 
zasmdaki nüfuzunun zayıflaması, si
yasi mukarenet ihtimallerini kuvvet
lendirmektedir. Macaristan, yalnız 
Milletler cemiyeti mukavelenamesin. 
ien istinsah olunan hükümranlığının 
tanınmasını istemektedir. Macarista
nın diğer bir isteği de 1932 ilkka • 

· , ,ununda prensip itibarile tanınmış o-

•.• a ... • .. • •• • • ••• •• • • • .. • • • • • .... • • •., ....... • • •, • 0 .. • .. • • • • 'an hukuk müsavatıdrr ... 

- Profesör dersini evvelA kendi 
diliyle verince icap eden yerde du
rur. Talebenin anlayıp anlamadığı· 
na bakar. tcabmda izahat veı:h'. 
Bundan başka evvell ecnebi diliyle 
söz söylenmesi, sonra tercUme edil 
mesi talebeye rahat rahat not tut
mak imkanını hazırlar. 

P rofesör Braunerin ııı5z1erl 

bu mesele hakkındaki ka • 
naatimi <leğiştirmedi. Profesör der 
sini ipt:idadan hazırlarsa. mwı.vin 
de bunu itina ile tilrkçeye çevirir
se dersin verimi ve kalitesi kat kat 
artar. Profesör derste hazır bulun
duğuna ve az, ~ok tUrkçe bildiği. 
ne göre icap eden verde docentin 
'\Teya asistanın tabirine fuıla 

verir, sual sorar, izahata girişir. 

Not tutmak meselesine getfnee 
Türk muallimlerin derslerinde not 
tutulduğu gibi pekala tilrkçe takrir 
de de not tutmak imkanı vardır. 

Bu söylediklerim takrirlere ait
tir. Liboratuarlar ve seminerlerde 
türkçe bilmiyen profesörün ecnebi 
dil kullanması ve sözlerinin ter .. 
rüme edilmesi tabii bir azruretti!' ' 

Takrirlerde iki dil kullanılmast
nm neticesi, fa.qılaya uğrayan balı• 
si alaka ile takip edememek oJu
vor. Bundan başka doçent veya a
sistan dersi iptidadan hazırlama • 
mış olduğu için ilmt meselelerde 
ıığrzdan tercUme klfi ~elmtyor, bati 
cı;in ruhu hazan kaybo1uvor. 1 

Eğer gelecek sömestrin takrirle- · 
ri için bu yola gidilecek olursa ' 
+Urkc:esi ilerlemiş birçok profesl5r· 1 

lpr J?'~"'Tete gelecekler ve do~ru • ' 
dan dncrrmr1t tilrk<'P hldr Ptm,.t'!e 
a7. '1.amanda muvaffak olacak • • 
tardır. 

(Lfttfen sayfayı çeviriniz)· 
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Yunan gazeteleri 

Ataturkun 
Hitaplarını 

Tahlil 
Ediyorlar 

(Başı 1 incide) 
fik Balkan devletleri hudutlarının bir 
tek hudut teşkil ettiği, hakkındaki 
sözleri Elen milletini ziyadesile sevjrı. 
dirmiştir. Bu sözler, dört müttefik 
devlet aruındakl münasebetlerde mil 
him bir merhaleyi kaydetmektedir. 
Bu merhale, müttefik Balkan devlet
lerinin teşkil ettiği grubun dinamiz -
.mini ziyadeleştlrecek ve Balkan sulhü 
için daimt ve sarsılmaz bir temel ku
racaktır.,, 

Nutukların tahUli 
' lki Başvekil arasında teati edilen 
nutuklardan bahseden gazeteler di • 

yorlar ki: 
"Bu nutuklar, tarihi rollerinden ŞU· 

tırlu bulunan ve kendilerine ve kuv
vetlerine itimadı olan Türk - Elen 
dosUuğunun müsbet, daimi, samimi 
ve vakur mahiyetini açıkça göster -
.rnektedir. Bu resmi nutuklar, gerek 
kom§U memleketlerde gerek bütün 
Avnıpada geniş akisler yapacaktır. 

Zira, bunlar, iki devlet ve iki mil

letin, Balkan antantının esas unsu -
rumı teşkil eden grubunun Balkan 
antantı çerçevesi içinde, toprak bil -
tUnlüklcrini muhafaza ve Balkan sul
hilnil takviye için iş birliklerinde de
vam etmek ve tek bir cephe teşkil ey
lemek hususundaki kati azimlerini a
çıkça göstermektedir.,, 

Gazeteler, Tilrk Başvekili lsmet 1-
nönünün, Majeste Kral !kinci George 
ne Başvekil B. Metaksasm eseri ve 
Türk • Elen iş birliğine yaptıkları 
yardım hakkındaki sözlerini de bil. 
hassa tebarUz ettirmektedir. 

P rofesör Heilbronn ile bera
ber enstitUnUn bahçelerini 

gezdik. Az bir zamanda çok güzel 
ve çok istifadeli bir nebatat bah
çesi yetiştirilmiştir. Bir ta.rafta au 
içinde yetişen basit nebatlardan 
ileri cinslere doğru bir sıra göze -
tilmiş, diğer bir taraf mem~eket ne
batla~a ayrılmıştır. Halıce. ~a -
kan arrt üzerinde vUcude getırilen 
h u ıba.hçe çok güzel bir eserdir. 

1 Nebatattan sonra hayvanat kıs -

mmt gezdik. Buranın ~~~. ol.~n 
Profesör Nevil geçende ölmuştur. 
Profesörlin herhalde çok kuvvetli 
bir şahsiyeti var. Yerinin boş kaldı 
ğı hissediliyor. Yetiştirdiği doçent 
ıer, profesörUn hazırladığı dersle
re ve ar~tırmalara devam ediyor
lar. 

Profesörün P. C. N. dersini do-
~nt Bayan Fahire Akif veriyor: 

Bayan Fahire Sorbonda tabiiyat 
okuduktan sonra Profesör Nevilin 
doçenti sıfat.ile ilmi araştırmalara 
devam etmiştir. Enstitünün büyük 
anfiteatrmda yüzlerce talebeye 
verdiği dersi dinledim. Mevzuuna 
h1klın bir tanda ders anlatıyor, 

iber cümlede aözUnU kara tahta Us
tünde şekillerle aydınlatıyor ve 
ta.kririni talebesine alaka ile dinle
tiyordu. Bayan Fahire, kabuklu . 
hayvanlar arasındaki verasete dair 
bir doktora tezi hazırlıyor. 

D oçent Bayan Fazıla Şevket 
bize Hayvanat Enstitüsünü 

gezdirdi ve her§ey hakkında mükem 
ınel izahat verdi. Genç alimin dokto
ra tezi iç ifraz guddelerine aittir. Do 
çent Bayan Suat bana. karafatma 
böceklerinde parazitlere. asistan 
Bayan Saime Gamnaruslarda ve -
rasete, asistan Bayan Seniha. kırk 
ayaklarda verasete, asistan Bay 
Rallu çekirgelerde verasete, asis • 
tan Bay Muhtar solucanlarda sinir
lerin mülala'asma dair tezler ha
zırlıyorlar. 

ı Her •biri birer ihtisas .mevzuu U
zerinde çalışan bu gençler, yeni bir 
istikbalin müjdecileridir. 

llim aleminde Türk admm du
yulması hepimiz için bir hasrettir. 
Buna muvaffak olacak bilgi adam
larımız Türk cemiyeti içinde ve va
tandaşların kalbinde sevgi ve hür
met dolu bir yer kazanacaklar • 
dır. 

BAŞ:'.\IAKALEDEN MABAT 

Meclisin 
Hakiki 
Siması 

(Başı 1 incide) 
se Meclisin "şahıs yok, mesele var,, 
der gibi görünen temkinli cereyanları, 
derhal bunun önUne geçti. Geniş ve 
cömert görüşü ifade eden her söz al
kışlandı. lfrat diye kabul ettiği söz
ler karşısında Meclis sabırsızlandı ve 
hatıra bakmıyarak daima hak tara
fını kuvvetle tuttu. 

Mecliste bütçe müzake_resi 

Dün Evkaf bütcesi 
münakasa edildi 

Demiryolları 
Bütçesi 
27 mifqon 

gUnün .. DUnUn değildir, çUnkU birçok 
hayır içtimai hayir işleri üa ederdi. 
O yok... Bugünün de müessesesi de 
ğildir. Çilnkü bugün yaptığı şey, an -
cak "mebanü hayriye,. dediğimiz abi 
deleri tamir etmektir. 

Doktor Mitbat Altıok ta memleket 
içinde beliren imar ve nafıa hareket
leri karşısında bazı vakıfların bir ha. 
raplık manzarası arzettiğini, Safran. 
boluda 300 U aşan evkaf dükkanının 
bir sefalet manzarasından başka bir-

Fertler gibi meclislerin de kendile
rine mahsus vasıflan, sarih bir şah
siyetleri ,, r. Pek çoklarımız Millet 
Meclisinin siması hakkında uzaktan 
uzağa hilkftmler veriyoruz. Meclisi. 
yakından tanısak seveceğiz ve daha 
çok benimseyeceğiz. Bu alakalar da 
Meclisin memleket için verimini yük
seltmiye hizmet edebilecektir. 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden) -
Millet Meclisi bugün de öğleden son
ra toplanarak 1937 bütçelerinin mü
zakeresine devam etti. Teşviki sana
yi kanununun bir maddesinin tefsiri
ne dair Maliye Ve.kiı.leti tezkeresi ve 
encümenler mazbataları okunduktan 
sonra Tahlisiye umum müdtirlUğü 

936 mali yılından 1 milyon 915 bin li 
rahk münakale yapılmasına dair ka
nun 18.yıhasile Milli Müdafaa Veka -
leti 936 yılı hava kısmı bütçesinde 
121,713 liralık münakale yapılınasma 
ait olan proje okundu, kabul edildi. 

Devlet Demlryollan ve ıı. 

ma.nıan işletme ida resinin 987 
bütçesi, meclis rumameslne a
lındı. 

. şey göstermediğini söyledi. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Varidat kısmı, 986 ya na. 
zaran, 3,5 milyon lira fa.zla'iile 

D UnkU müzakerelerde göze çar- bütçesi 
pan bir, iki nokta üzerinde Evkafın Başvekilimizin pek yakın- 26 pıllyon 9ZO bin lira olarak 

tesl>it edilmiştir. Masraf kıs. durayım: Evvela şurası var ki, ktir- dan gösterdiği alaka ile son seneler 
sUde söylenen sözler duyulmuyor. Bu- de çok faydalı işler gördüğünü, kıy- mı, varidatın aynidir. Bu kıs-
gU ku kk d - k l tı metli cami ve a· bidelerimizi tamir et- mm yedi küsur milyon lirası 

· n mu va at ve agını top an . i işletme haricinde kalan mas. ı 
yerinin .akostik hassası her halde çok tiğfni söyliyerek söze başlıyan Naşıt 

U "t Dlug· (Ku"tahya), iki milyon 800 bin raf, 19 küsur mllyon lirası da noksan ... Bunun için sesi b yu me f hakiki masraftır. 
tertibatı yapılmış. Faiat sesleri yük- liralık Evkaf bütçesinde tamire muh-

sek olmıyan vekiller ve mebuslar taç eserler bulunduğu halde konan •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 
bundan istifadeye ehemmiyet venni- paranın 159 bin 10 lira olduğıunu, ge- rinden olan Evkafı anlatan Doktor 
yorlar. Tertibatı seslere göre ayar e- çen yıl Beyoğlu caddesindeki Ağaca- Fuat (Kırklareli), Evkafın eski de
decek bir fen memuru da yok. Halbu- miinin gerçekten milli bir üshipla ye- virlerde memlekete çok faydalı oldu
ki bu noksanı bertaraf edecek küçük niden tamir edildiğini, gelecek bütçe- ğunu, fakat bugün bazı yerlerde ço
bir tedbir alınsa Meclis daha verimli de de biltün bu işler için tahsisat ay- cuklar için tahsis edilen vakıflardan 
surette iş görecek. lnsan, hatiplerden nlmasmı ve 159 bin liranın az oldu- çocuklarımızın istifade etmediğini 
birinin sözilnil duyamayınca milna- ğunu söyledi. söyledi ve: 
kaşaya olan alakası tabii olarak gev- T a,delen suyu "- Genel Direktörden rica ede -
şiyor. Naşit Hakkı tnuğ: rim. Bu vakrfları tetkik etsinler. Ço-

Sonra Mecliste iyi hatip çok az... " A b ded' Evkaf ı'daresı· - ca a, ı, ' cuklan düşünmüş olan insanların da 
Söz söylemiye, mUnakaşaya küçük- memleketin her köşesinde satılan bu ruhunu şadetmek için vakıfnameleri 
ten alı..,.,,ıyoruz. Kafa sporu diye or- 1 h k'k" T d l n olup olmadı ~··- su arın a ı ı aş c e - ni yerine getirsinler .• , 
taya atmıya çalıştığımız cereyandan ğı ile alA.kadar mıdır?,, Bundan sonra Cemal (Afyon), Af 
olan ihtiyaç, Meclisten başlıyarak her Bundan sonra söz alan Istamat Oz- yonda tarihi kıymeti olan Gedik Ah -
tarafta kendini gösteriyor. Hatiplik damar (Eski~ehir) Kamutaya proje- met Paşa camiinin askeriye tarafın -
te nihayet idman ve irade meselesi- nin kontrolü hakkındaki kaydi dola- dan boşaltılmasını ve muhafazasını 
dlr. Bir toplantıda söylenecek sözleri, yısile evveU. şahsı adına, sonra da istedi. Bundan sonra umum mlidilr 
zevkle ve alAka ile dinlenecek ve mu- ortodoks. Grekoriycn, katol.ik ve Fahri Kipcr kürsüye geldi ve kendi -
hatap üzerinde tesir yapacak surette protestan binlerce kişi namına şük- sinden evvel görüşen hatip~erin her 
söylemiye her halde daha çok kıymet ranlannı sundu. Bu vatandaşların ken birine ayn ayrı cevaplar verdi. 
vermek icap eder. dilerine sorulmadan verilmiş ohu:ı bijy .. Fahri 'Kiperden sonra, lsmet Ço. 

• yi bir hatibin birkaç sözle ne- le bir imtiyazı reddedeceklerini ve. rum), Ta'Şdelende niçtn iki mus -
1 kadar iyi bir hava uyandıra- hatt.i yakında proteşto c:ekeceklE:rini hık olduğunu, eski ve yeni su arasm-

bileceğini bize Mazhar Müfit göster- onlar namına bildirdiğini söyledi. da ne gibi ayrılıklar bulunduğunu sor 
di. Şahsi münakaşa istidadı gösteren Kontrol işinin en milhim bir emni- du. 
bir vaziyette dedi ki: "Bu kürslide yet amili olduğ:ıına işaret ederek bu- Fahri Kiper, iki suyun ayni oldu • 
tahdidat yoktıur. Vatanseverlikte he- nun alakadarlar tarafından takip e- ğunu, günde 60 ton alındığını, çocuk 
pimiz beraberiz. Hepimiz analarunı- dilmesini istedi. vakıflarını da tetkik ederek meydana 
zı, köylüyü severiz. Burada söylenen Okmeydanı çıkaracağını söyledi. 
sözlerin altında büve aramak doğru Muğla ile Küllük arasındaki zey - Vakfın b ugünk ü hali 
değildir. Hiçbirimizin diğerimizin hak tinliklerin bakımsız olduğunu söyli - Vakfın mahiyeti hakkında faahat 
kında §Üpheye hakkımız yoktur.,, yen Hüsnü Kitapçı, asırlık bir milli veren İsmet (Çorum), bUtçede sos • 

Bu sözlerin Meclisteki geniş ve spora sahne olan Okmeydanmın mu- yal hayir işlerine yalnız 21 bin lira 

Bunlarda.n sonra evkaf bütçesinin 
fasıllarına geçildi, okundu, kabul edil. 
di. 

Posta, T elgraf 
Hudut ve sahiller umum müdürlü. 

ğü bütçesi görüşülüp kabul edildikten 
sonra posta telgraf ve telefon umum 
müdUrlüğU yeni yıl bütçe kanunu la
yihasının müzakeresine geçildi. 
Münakaşasız kabul edilen kanun • 

dan sonra Nafıa Vekili kürsüye gel . 
di. Ve şunları söyledi: 
"- Posta, telgraf ve telefon mües

sesesi hakkında bilhassa bUtçesi mil. 
zakere olunurken bir sual varit olma
dı. Dolayısiyle heyeti muhteremenizin 
tamamen itimat ve muhabbetine layık 
olduğumu kabul ediyorum. Bundan 
dolayı cümlenize teşeklir ederim. Ha_ 
kikaten geçen sem ye nisbetle gerek 
memurların çalışmasında, gerekse ser 
vislerinde oldukça mühim ve şayanı 

dikkat bir inkişaf vardır. OnUmilzde
ki sene daha iyi olacağına eminim. 
Arkadaşımız Berç Türker dün posta 
tasarruf sandıkları hakkında bir su. 
al sormuşlardı. Hakikaten bu milhim 
bir iştir ve şayanı arzudur. Bunun ü
zerine tetkikat yaptırdık. Fakat he
nüz zamanı gelmediğine kani olduk. 
Çünkil kadroyu tevsi etmek ve iptidai 
bazı masraflar ihtiyar etmek mecbu. 
riyeti vardır. Binaena.leyh, henüz u
manı gelmemiştir. Dolayısiyle bu su
alinize de cevap vermiş oldum. (Bra.. 
vo sesleri, alkışlar) 

Bunda.n sonra tahlisiye biltçesi de 
münakaşasız kabul edildi. 

Poliı Kanunu 
Müteakıben birkaç kanun IA.yihası 

daha milzakere edildikten sonra bU. 
tün memleketi alA.kadar eden polis 
teşkilatı layihasının müzakeresine ge
çildi. Bu sırada birçok mebuslar söz 
alarak fikirlerini söylediler. Fakat 
vakit gecikmişti ve müzakereler ya. 

temkinli ruhu ifade ettiğini , bütün sı- hafazası için idarenin ne gibi ted ~ sarfedildiğini söyledi ve dedi ki: 
ralardan yUkselen tasvip havası pek birler aldığını, B. Fikri de geçen se- "- Demek ki, evkaf müessesesi, 
açık bir surette gösteriyordu. Bazı in- ne Kamutayın verdiği para ile Evkaf ne dilniln bir müessesesidir, ne de bu
~nlu var~1kendib~~rinlUU~ umum m~ürlli~bMre~~en~ff ============================= 
tan belli etmezler. Kıymetlerini k~- yaptırdığını sordu, yapılacak işlerin G ı t ı J d • • 

rına bırakıldı. 

!etmek lazımdır. BugünkU Meclisimiz bilyilklUğünU anlattı ve mUmkUnse a a asaray 1 ar un 
de daha iyi tanınmıya ve keşfedilmi- bütçenin bu faslının arttınlmasını is 

ye muhtaçtır ve llyıktır. tedi. Mehmet Sonel (KUtahya)da, e- A k d k 
Dün Maarif ve Nafıa bUtçelerlnin kalllyetlere ait eyaletnamelerln hilk\ı. n ara a coş un 

mUzakereainde en çok göze çarpan ' metin ida.reaine niçin alrnmadığmı 
sorarak şunları söyledi: h 

taraf, asırların ihmali yilzUnden her "-Dahiliye ve Sıhhiye VeklleUe- teza u•• rat yaptılar 
tarafta kargılaştığımız boşlukların rinden rica edeceğim. Eytam mektep-
ve ihtiyaçların uyandırdığı ıstıraptı. leri hUk\ı.metin himayesine alınamaz 
Hük\ı.met te bu acıyı ayni derecede mı? DUnyanm hiçbir tarafında eytam 
duyduğunu gösteriyordu. Fakat ya- mektepleri hilkfunetin idaresinden ha 
pıcı kudreti nihayet vasıta ve imkan- riçte bırakılmamıştır. Ben bunun için 
larla mahduttu. Yapılan iglerde başka olan dileklerimi huzurunuza tahriren 
başka görUş ve ölçülere göre elbette getirmek istiyorum. Istanbulda be -
tenkit edilecek taraflar vardır. Fakat nlm tanıdığım, bir insan, hUkClmet 
eldeki vasıtalara nisbet etmek ve ge- ricaline zaman zaman hulftl etmek is
niş bir ölçü kullanmak şartile şu bük- tiyerek bu gibi işlere parmağını sok
mU vermek caizdir ki, geçen sene ya- mak istemektedir. 
pılan işler ve gelecek sene için ha- Ben kendisine bu işlere karışmama 
zırlanan projeler her iki Vekaletin sıru söyledim.,, 
yüzünü ağartacak yoldadır. Birikmif paralar 

Sıra lktısat Vekaletine gelince, uf- Milteakiben Mehmet Sonel, Taş -
kun manzarası biraz değişti. lktısat delen suyunun temiz olduğunu, yalnız 
Vekili de kendi faaliyet sahası hak- bu suya diğer başka iki çeşme suyu
kında mebuslar tarafından ortaya ko- nun ilave edilerek kr'\;tesinin bozul
nulan arzuların hepsinin güzel §eyler duğu hakkındaki dedikoduları anlat
olduğunu, fakat "ancak ve yalnız,, tı. lcareteyn meselesinin halledil -
gibi kelimelerle imkan hudutlarını ha- mesi lüzumuna işaret etti vededi ki: 
tırlamak ·1a.zım geldiğini ileri sürdü. "- Taşra vilayetlerinde Evkafın 
Bununla beraber memleketin toprllk satılan emlakinin paraları toplanmış
altındaki servetlerini ortaya çıkar- tır. Benim başka vilayetlerden bah -
mak, mallannı satmak ve para ettir- setmck salahiyetim yoktur. (Var, var 
mek gibi işlerle meşgul olan Vekale- sesleri). Peki var. Ben şimdi Kütah
tin yaptığı ve yapacağı işler gözö. yadan bahsediyorum. Orada 30 bin li
nünde geniş ufuklar ve ümitler açı- ra kadar birikmiş para vardır. Bu pa 
yor. tnsana şu emniyet geliyor ki, ranın faydalı yerlere sarfedilmesini, 
bir defa yilrUmiye başladıktan son- vakıfm da ruhunu gadetmek için en 
ra istihsal hayatımızdan gittikçe faz- ziyade muhtaç olduğumuz gibi, hal -
ıa verim almak ve hepimize ıstırap km istifade edeceği güzel bir mücs
veren boşlukları umduğumuzdan da- sese kurulmasını rica edeceğim.,, 
ha az zamanda doldurmak imkanlan Çocuklara ait vakıflar . 
bulunacaktİr. Amerika.ya yaptığı seyahatte 1çti-

. 'Ahmet Emin YALMAN mal müesseselerimizin en kuvvetllle-

Ankara. 27 CTAN Muhabirin
den) - Dün Galatasaray futbolcu. 
lan Ankara.ya gelmişler ve Ankarada 
Galatasaraylılar tarafından karşılan
mıışlardır. Bugtln saat yanında At-:t .• 
tUrkiln heykeline çelenk koymrn:ılar, 

.. w l' -Uç defa sag o .,, diye bağırmışlar-
dır. 

Akşam. Ankara Galatasaraylıları. 
nın J{arpiçte verdikleri ziyafet, büyük 
ölçüde bir Galatasaraylılık tezahürü 
şeklini almıştır. 

Dahiliye Vekili eski Galatasaraylı 
şukrU Kaya ve Fenerbahçe Klübü 
Reisi ŞUkril Saracoğlu, ziyafette bu
lunmuşlardır. 

Saracoğlu, Galatasaraylıları, Ga. 
latasara~lılar ve. genç sparcu arkadaş 
lar şerefıne lçmıye davet etmiş ve 
"sağ ol,, diye şiddetle alkışlanmıştır. 
Buna karşı ŞiikrU Kaya, kadehini 
kaldırmış ve demiştir ki: 

"- Bizi hervakitki muhabbetli a
llkasiyle heryerde alk131ıyan Sara. 
coğlunun .~r~fine mektep ve klUp na
mına hepınızı içmiye davet ediyo. 
rum.,, 

Ercilment E.kre~ _de Galatasaray
lılar namına söyledigi nutukta, An
karad~i .Galatasaraylıların çokluğun 
dan ve ıtimat mevkileri işgal etmele
rinden iftiharla bahsetmiş ve demiş. 
ttr ki: 

"- Galataaaraylılarm en büyilk 

hususiyeti lmparatorluktan Cllmhu
riyete kadar memleketin en temiz ide. 
allerine nefer saflarında hizmet et
mek hazını duymamızdır. Memlekete 
spor sözilnU sokan, spor zevkini aşı. 
hyan bizim çok sevdiğimiz ocağımız. 
dır.,. 

Eski umumt sUrveyyom Gene
ral Şeker Ahmet te hatıralarını anlat
mıştır. Birçok talebesi: 
"- Bize adam olmaz diyordunuz, 

olduk . ., diye eski hocaya çatmışlar, o 
da istikbalin kendisini tekzip etmesin 
den dolayı ütihar göstermiştir. 

Fenerbahçe umuınt katibi Muvaf. 
fak Menemencioğlunun da şerefine 
içilmiş, biltün Galatasaraylılar Fener
bahçe lehine dostça tezahür yapmış • 
lardır. 

Menemencioğlunun Galatasaraylı 
olmıya IA.yık olduğu söylenmiş, Mene
mencioğlu da 8 yaşında milteassıp Ga 
latasaraylı olan oğlunu cazip hediye. 
lerle Fenerli yaptığını lif arasında 
ağzından kaçırmıştır. 

Müdafi Reşat, gençler namma ağa.
beylere t~ekkilr etmiş ve: 
"- Yapılacak maçlarda canımızı 

dişimize takarak çalışacağız,, dem.iş
tir. 

Toplantı sonunda Galatasaraylılar 

Atatüııke şu telgrafla saygılarını ar. 
zetmtşlerdir: 

"Bu gece bir aile toplantısı yapan 

28 - 5. 937 

Faşizm, İspan
yayı niçin kana 
Boyuyor? 

(Ba§ı 5 incide) 
lapanyada Faşizmin tutunmalJ

na imkA.n yoktur. Çünkü faşizını.. 
bilyilk burjuvaziye mensup ba
zı zabitler, zengin papazlar, der+ 
beyleri, barbar Faslılar, ttaıyadaD. 
Almanyadan, dünyanın her tara
fından gelen karmakarışık insan • 
lar, avantüryeler, temsil ecuyor. 
Böyle bir kuvvetin İspanyada mu• 
vaffak olmasına imkan yoktur · 
İspanya muzaffer olacaktır, fa• 

kat en aziz çocuklarım, en kıymet
li hazinelerini, en bUyilk sanat l · 
bidelerini verdikten sonra ... Faşiı· 
min galip gelmesi değil, şimdiden 
sonra yürüyebilmesi dahi gUçtUt· 
Ümit ettiğim.iz şekilde lngiltere • 
nin, Fransanın siyaseti değişirse, 
o zaman faşist ordular, bütün bit 
dünya kuvveti karşısında sinınek• • 
ten başka bir şey yapamaz ... ttal· 
yanlar, zaten askeri kabiliyetlerini 
göstermişlerdir. 1talyan1!1 haıJ' 
malzemesi Almanlardan daha sag• 
lamdır. Fakat bu tayyareleri kul • 
lanmasmı bilmiyorlar. Almanlarıtl 
harp materyelleri çürüktür, fakat 
pilotları, organizatörleri mükem • 
meldir. Buna rağmen kazandıklatl 
muvaffakıyet hiçtir. Almanya, bir
leşen bir dünya kuvvetine karşı ge
lemez .... Sonra Sovyet Birliğini de 
hesaba katmak lazım ... Bu muııt· 
zam kuvvetlerin karşısında .Al • 
manyanın bir harp açması tehdit• 
leri dahi blöftür. 
İspanya hadiselerinin bütUn 

dünya efkarı umumiyelerinde '18 

gazetelerinde aksi çok bUyilktilt· 
Her memlekette hürriyeti, demok· 
rasiyi müdafaa eden gazeteler bi· 
zim cephemize geçmiştir. Emper
yalizmin, faşizmin ajanları olan • 
!ardır ki, General Franco'nun, fa.
ıdzmin müdafaasını yapıyorlar. , K endi istiklali için harp ede!l 

bir millete aleyhtar olabil· 
mek için: ancak maddi menfaatler. 
siyasi ihtiraslar, emperya:list emel· 
lerle meşbu olmak 18.zım. Biz yal• 
nız lspanyanm sulhu \için değil bU· 
tUn dUnyanın sulhu Içln çarpışıyo
ruz. Faşizm fspan:wın~ bu mUcad~ 
leden mağl\ı.p çıkacaktır, ve bU 
maffeH'lbiyet onun bugüne kad.a~ 1: 
zandığı muvaffakıyetler zincırın 

ilk kopan halkası olacaktır. 
Müşterek sulhu korumak fcfn, 

kol1ektif bir emniyet. kollekti! b: · 
mUdafaa lazımdır. Biz hemen e 
bu kollektit yardımı temin etnılf 
gibiyiz. 

Sulh, hakiki sulh. bütUn diin)'S• 
nm istediği sulh çarşıda satılan ''8 

herkesin alabileceği bir meta d~ 
ğildir. Bu arır.ak kollektif olar 
muhafaza edilebilir . ., 

Hariciye 
Vekilimiz 
Diyor ki: 

(Başt 1 incide) u 
kında Tilrkiyenin istediği şeyin, stat ., 
konun muhafazasından ibaret old~· 
ğunu da tebarüz ettirdikten sonra 
nu ilave etti: ıtl 

"-Ve statükonun muhafazası U· 
de, müessir surette Akdenize sa~ıııl 
dar bütün devletler arasında. saın~e 
bir iş birliği hakkındaki kati aı 
temin olunabilir.,, sJJl' 

Bundan sonra bir çok mu~h~1 tf" 
söz alarak Mısıra "Hoş geldınız,, 
mennisinde bulundular. . 1S 

Assamblenin adi içtima deV'resı 1'· 
eylfile talik edilmiştir. Şimdi fevk!l 
de içtima devam etmektedir. 

Türk - lran 

Anlaşmaları 

lran Meclisinde " ~ Tahran, 27 (A.A.) - Parllr;;stf, 
tonun hariciye encilmeni, diln, ııstde 
ciye Nazın da hazır olduğu scıttcf• 
Tilrk - Iran anlaşmalarınm ta ~ 
ne dair olan layihaları müzakere 
miştir. --" 

Galata.~ara\•ldar aziz liderin ~ • ' :c.. o~ 
kurtaneı dehasmm kaynab~· 
kutsal varlıi;mıza, candan ~ 
ğmı te3'it eder ve çlıdlğtnls ) ~ 
§&§madan ytırttmeye bir kere 
and l~erlz.,. 
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Tütün Satışları Devam Ediyor iki Gündenberi 
Fazla Mal 

GelmeğeBaşladı 

lbrahimi 
Derhal 

Zindana 
Attırdı 

ıu!~ :ur~eze derhal (İmam tbra
(?dUetak ikaın~tgahmı çevirerek 
ti. r k bel halife) yi tevkif etmiş-

& at bu h"cii •e rtıruı a se o kadar telaşlı 
ki. 

0 
. tUIU bir halde yapılmıştı 

ı Cl"lard 
lkaınet a başka •başka evlerde 
ıi, derh:ı~~ İbrahimin üç birade
dabna ha l§ı anlamışlar .. ihtiyaten 
l'a atı zır bulundurduklan atla
dan ~lar; gecenin karanlığın. 

lnıarn a.de ederek kaçmışlardı. 
l'i ve a İbrahim, yakalan mı§; elle 
~ Ya.klan sımsıkı bağlanmıştı. 
•erine rn de, kasabanın bütün ev
Uç kardı:~~ yapılmış; İbrahimin 
•up olanı şı ıle (Ali Resul) e men
buılU:ıarn ar aranmııtı. üç kardeşi 
fle rntın anu~. Fakat (Ali Reeuij 
te11kif llaebetı bulunanlar, ki.ınllen 
lın~lunnıuşlardı. 

llketı lbtahim başına gelecek fe
l'et lo ~lanııştı. Buna rağmen, ga
ıaı~~kanıı davranmış; sükfın ve 

lıteyk elden bırakmamıştı. 
bir kata~nar: biribirine bağlanmış 
le"lltoıunı!alınde doğruca (Horan) a 
1% 

1 
UŞlar; zindana atılmış.. 

!'ah~· çlerinden yalnız lmam Ib-
1\ll'\uıa &Ynlnıış; (Mervan) m hu-

ldel'\r Çikarıimı11tı. 
bir Yeıc::· lmam lbrahimi büyük 
Cörrne ve sUkfuı içinde görür. 
lat i~' hayret etmişti. Onu, biz. 
bil}), h~:;aPtan geçirmişti... Ibra
'-~ et iddiaamaa :bulunduğu-

- eaere1f: 
bıat) ~kt~ re'SUJ, sadece (İma. 
tanltnıı ifa ediyoruz. DUnya sal. 
bir ~ istemiyoruz. Eğer böyle 
~etnen ı:. kapılsaydık, Hicaz ve 
clık. !ete ~rında isyan çıkarır -
lalıerıe ;:enız, size bunu bircok mi 

be . Pat ederim. · 
rnıııu 

takat~ 
-Siı ervan bu sözlere karşı: 

tlzı lks· ~et etmeyiniz. Sözlerini. 
8" lrıek~bben size ispat edeyim. 

l>ty U okuyunuz. 

blektu~Ukabele ederek Milslimin 
~ u. lınam lbrahime ver. 

.b 1 l'a.hiın, mektubu okuduktan 
lbıı kay~ da, metanet ve itida-

- t tınemiıti: 
~ n"let .. bu Horasanlı gencin 
9itiy0ru:nnnıza hareket ettiğini i
~Y · Fakat buna ehemmiyet 
t.l ~ oııun ... Müslimin bu hareke. 

l>ıye ~ea~ ~emez. 
~ endini müdafaa etmek is-

:ır ":::. lb~·- basit ve cahil 
~ eğildı.... Bu sözlerle 
~lı zıe:Udafaa etmenin hiçbir ha 
biu)'or. ce Vermiyeceğini çok iyi 
'11 lkı~ kendisine mükadder 
lectıy<>l'd tin pek acı olduğunu his
~erfn u. Fakat, firar eden karse bV'akit kazandırmak için, 
~ol'du. u IUretle OY.alamıY.a ça • 

d.~e'l"Vtn lnı 
~ atı•-- ~ aın Ibrııhimin zinda-
~~ emretmi§ti. Ayni 
~ flrarfierin .mutlaka ele 
' 16 eai için de yeniden bir müf-
~ ndennı11u_ 
~: ( lbrabfm, zindanda yalnız 
~~lan~ Peygamber) in ka 
~ Ue (~Hltırnt) lerden birçok
J..... hay11 ,.,_~yt) mensuplarından 
,-·Qeıı d -uıaeler, muhtelif eebep
~ 0laYI burada hapıııeetllmilt' 

~~hbrı, derhal bunlarla. mUııa.
bet t.e.~ ebnif; hariçle mllnase
'~ı edecek bir vasıta tedarik 
.. ....... auı. \7 e sonra bu vasıta ile: 
tı~ce~oııım ki, Mervan beni 

~tlda · Katıemese bile, beni bu 
~et ~t.ecek. Onun için hl
~) , terk • ~~im (EbWab. 
~ OGa edıyorum, Bize Ubi o-

• bla.t etsinler. 

Diye, Hamimedeki adamlarına 
haber göndermişti. 

Ibrahim, hapsolunduğunun üçün 
cü günü, zindanın başka bir höc. 
resine naklolunarak diğer mahpus
lardan tecirt edilmişti. O gün, ta
mamile sükunet içinde geçmişti. Fa 
kat o günil takip eden gece yansı
na doğru, Mervanın adamlarından 
birkaç kişi zindana gelmişler; di
ğer mevkufların arasından sessizce 
geçerek lbrahimin bulunduğu höc. 
reye girmişlerdi. 

• brahim, gUrtııtüden uyan • 
1 mıştı. Korku ile yerinden 

fırlamıştı. 

- Beni, öldürmiye mi geldiniz?. 
Böylelikle Emevt hanadanı ya • 

§ar mı, dersiniz? .. Allah, kimsenin 
intikamını kimsede bırakmaz. Ol • 
dürenler, ölmiye mahkumdur. 

Diye bağmnı"tı. 

Mervaml\ adamlan, bir hamlede 
onu yere yatırmışlar; ağzına bir 
yastık dayamışlardı ... Bu velvele _ 
den uyanan mahpuslar, korkuların
dan bağrışmıya başlamışlardı. (Ha
şimi) !erden Abdullah ile Abbas, 
kollanndaki ve ayaklarındaki zin _ 
cirlere rağmen, Ibrahimin bulun
duğu höcreye atılmışlardı. İmaın 
lbrahim, üzerine çullanan Merva • 
nın adamlarının altında terter te
piniyor; yastıkla kapanan· ağzın. 
dan boğuk feryatlar çıkararak 
debelene debelene can veriyordu. 

Abbas ile Abdullah, bu feci sah
ne karşısında artık bUtün ıuurları
m kaybetmişlerdi. Kendilerini mu
hakkak bir ölüme attıklarım dU -
şlinmiyerek katillerin Uzerine hU • 
cum etmişlerdi. Fakat, başlarına 
yedikleri birer topuzla yerlere se
rilmişler; onlar da ayni acı lkı

bete kurban gitmiılerdi. 

- Ertesi sabah, zindandan arka ar
kaya Uç ceset çıkarılmıştı. lmaın 
Ibrahimin simsiyah kesilmiş çeh -
reli cesedi, bir tarafa aynlm1ştı. 
Kafası parçalanmış olan diğer iki 
ceset, birer çukura atılmıştı. 

Ibrahimln cenazesi, merasimle 
defnedilmişti. Bundan maksat ta; 
hilaf et iddiasında bulunan bir ada
mın, artık ölüp giderek ortadan 
kalktığını halka ilin etmekti. 

Emevtlerin son halifesi, lmam 
Ibrahimi bu suretle öldürerek, müt 
hiş bir rakipten kurtulduğunu zan
netmişti. Fakat onun bu zannı, ta
mamile hata ve gafletten ibaretti. 
ÇUnk11, Ibrahimin ölümü, hadisatı 
durdurmak şöyle dursun; bi:akis 
vaziY,eti korkunç bir hale getirmis
ti. 

• • • 
Mühim Hadi.eler Arefeainde 

1 mam lbralıim, Haran zin -
danında feci bir surette can 

verirken; (Hamime) den kaçan üç 
biraderi, (Ebu Abbas), (Ebu Ca
fer Mansur), (Abdillvehap) ile, en 
yakın akrabalarmdan İsmail, !sa. 
Davut, Salih, Abdilssamat KUfe
ye gelmişler.. (Ali resul) ün frak
ta (vekili Umur) luğu vazifesini 
ifa eden (Ebu Selme) nin evinde 
gizlenmişlerdi. 

Bunlar, bUyUk bir korku icinde-

B u •.ene h~rice ıathğımız tütünler normal 
bır vazıyetteJir. Yeni kurulan Türk 

Tütün Limited Şirketi ıah,lann inkifalını ko
layl'lfhrmı,tır. Çin ve Yeni Zelancl mü,terile- ~ 
rimiz araıına girmiflerclir. Danimarka, Füia· ~ 
tin, Hicaz, Hollanda, Irak, lıveç, Norveç, lı- ~ 
viçre, Belçika, Japonya, Avıuturya, Çekoalo- ~ 
vakya, F ranaa ve Polonya tütün almak üzere ~ 
lnlıi.arlar ldareıile temcua baflamı,larclır. Bu : 
yılın il~ alh ayında 7457 liralık yaprak tütün, ~ 
1097 lıralık mamul tütün ve 57,484 liralık ai- ~ 
gara ıatılmıftır. Fakat, cuıl ıatı,lar çok ehem- ~ 
miyetli yekii.nlarla bundan ıonra ba,lıyan aa. ~ 
t1flartlır. ~ 

~~~""~ 

iki gündenberi 9ehrimize kuzu deriıi gelmi· 
ye bqladığından piyasa açılmıttır. Yüz tanm 
75 - 80 kilo olan kın:u derilerinin çifti 130 • 135 
kunıt arasında fiyat bulmuftur. Yüz adedi 120 
kilo olanların çifti 

1
180 - 200 kunıftur. lzmir

de bu ayar deriler 200 - 220 kuruttan piyasa 
bulmaktadır. Hafif tartan derilerin, yerli fab. 
rikalarnnız eldiven yapmak için almıya bqla
m19lardır. Ağırları da ihracat için toplanmak
tadır. 

Yapağı ıatılmıyor 

Gazozcuların Piyasaya Boyuna Yapağı piyasasında işler durmu§tur. 

lerdi. Artık (Hilafet) ten değil, ha y•• k B 
yatlarından bile ümitlerini kesmif- Müracaatı ur orcu 

Yeni mahsul ilk kırkımla.r Istanbulda 
39-40 kuruştan alınmaktadır Eski 
yapa.ğtlardan az mal kalmıştır. Yeni 
mahsulden dün piyasaya yUz ton ya. 
pağı çıkanlmış, fakat satılmamıştır. 

lerdi. Ç k 1 Şehrimizdeki gazöz fabrikalan, ga- 1 arı ıyor 
Aradan beş on gün ıböylece geç. zöz imalinde kullanılan aşit korboni- Dün şehrimize piyasa için on altı 

mişti ... Bir sabah erkenden KU!e ğin pahalılaştığını ileri sürerek lktı- vagon buğday ile bir vagon çavdar 
ıJehrinde büyük bir tel&ş ba.şgös - sat Vekiletine müracaat etmişlerdir. ve bir vagon arpa gelmiştir. Aynca 
terıniştL Halk arasında : ~a~rikatörlerin iddi~sı~a göre, ş~h- ı Ziraat Bankası namına da yirmi bir 

- Horasan ordusunun bir kıs- nmızde asit karbonık ımal eden iki vagon buğday gelmiştir. Bunların 
mı, dün gece gelmiş; .şehrin kena- fabrika, bu maddenin kilo fiatını 22,5 hepsi fazla çavdarlı ve karışık mallar 
rmda ordugah kurmuş. Ordunun kuruştan 35 kuruşa çıkarmışlardır. olduğu için alıcı çıkmamıştır. Gelen 
büyük serdarı Horasanlı Müslim de Gazöz fiyatlarını arttırmıya imkan mallann ancak az bir kısmı satılabil
geliyormuş... Ordu, bugUn şehre olmadığı için, bu hal, kendilerini müş miştir. 
girecekmiş. Emevi memurları ile kül vaziyette bırakmıştır. 
Emevt taraftarlarını kamilen kı -
hçtan geçirecekmiş. 

Diye ba.şlıyan dedikodu, ~ehri alt 
Ust etmişti... Emevi memurları ile 
müfrit Emevi taraftarlan birer kö 
şeye sinmişlerdi. (Ali resul) ve 
(Ehlibeyt) taraftarları ise, bilyilk 
bir sevinç duyarak takım ta.kım, 
ordu kumanda.nmr ziyarete gitmiş
lerdi 

(Arkam var) 

Büyük 
Gazetelerin verdiği güzel haber 

elbette gözüntizclen kaçmamıştır: 

İstanbul belediyesi caddeleri bn ya
zın günde iki, Uç defa sulataaık, 
btiytllderlnJ de şafak vaktlndf'tl ön. 
ce yıkatacakmıı. Bu it için )'eni te
mlzllk mtidürlUğti bir de iJrogram 
yapımya başlamış .. 

lstanbulda sokak yıkatma usulü
nün tatbik edildiğini -benim bil· 
diğbne göre- tarih yalnız bir defa 
kaydetmiştir. O da prova l<:in ya. 
Pllnııt ve terkos suyunun bu i,e ye
Ü§emlyeceğl anlqddığnıda.n tekra
.rmdan çeklnllmlştl. Fakat İstanbul 
SOkaldarmm yaz mevsiminde solan 
bU§ olduğunu -gençler değilse de-
biraz Y&§h İstanbullular pek iyi bi
lirler. Katti terk08UD "harik,, mus
luklarma takıiaıı hortumlarla sula
nıa ~ıkınazdan önce. bir su araba
smın arkasma takılan munca hlr 
hortumu belediye lşçllll sağa ve so
la 88.lhyarak sokaklan suladığı va. 
kit bu it sokakta geçenler için hem 
az çok muhatarah, hem de eğlence
n bir seyir olurdu. Sonra lstanbul
da su ihtiyacı arttıkça, sokaklara 
su kalnıarnıı ve haylice umandan 
beri İstanbul sokaklanmn IJOlan· 
muı Dıanzaruı mıutolmqtu. 

Fuara Hazırhk 
Izmir fuarında Istanbul Ticaret 0-

dasmır. a~cağı paviyonun mükem -
meliyetini temin için hazırlıklar iler
lemiştir. Paviyonda balık, meyva. 
eebze, çiçek, fidan gibi mıntakamızda 
bariz huswıfyetJeri tanmm11 madde • 
ler için de fstatfStik ve grafikler ya
pılacaktır. 

M ..• d 1 
uı e. 

işçilerden başka, sokaktan gt"~enler 
için nekadar sıkıntıh, h~nı de teh
Ukell olduğunu &abahle}·ln erken so
kağa çıkan ht&nbuUuı~r pek iyi bi
lirler. 

Beledlyemlz htanhul sokaklo.nru 
sulatıp yıkatrnıya bqlaymca bu 
itin iyi görillmesı l~ln mahsu; ma
ldnelerln lüzumlu olduğunu çabuk 
takdir edeceğine ben ıtilphe etmh·o. 
rum. Sulama ve Ylkatma işinin· f s. 
tanbulda büyük bir faydası daha 
olaeaktır: htanbuJ sokaklarmm 
kaldmmlan da ger~kten medeni 
sayılacak bir tehre layık kaldınm. 
lar olmadığı daha iyi meydana çı
kacaktır. 

27 MAYIS PERŞEMBE 
PARA L ıA B 

Sterlin 621,-
Dolar 123,50 
Fransız Fr. 110,
Liret 120,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18-
Isveç Fr. 565'.-
Leva 21.-
Florin 63,-
Kron Çek 70,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 25,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Lev 12.-
Dinar 48.-
Kron İsveç 28,-
Altın 1035,-
Banknot 254,-

Ç EKLER 

627.-
126,-
113,-
12~.-
84,-
22,-

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

28,-
23,-
24,-
14.-
52,-
28,-

1036.-
255,.-

Londra, 
New-York 
Paris 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

625,- 626,-
0,7906 0,78975 

17,6925 17,6625 
15,0240 15,-

4,6832 4,6757 

Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

87,44 87.30 
3,4580 3,4520 

64,- 63,8975 
1,4380 1.4357 

22.68 22.6485 
4.2192 4.2125 

13.68 13.6580 
1.9692 1.9660 
4.1696 4.1630 

J.9920 3.9856 
107,68 107,5075 

34,40 34.345 
2. 7320 2. 7275 

23.9825 24.0225 
3.1032 3.0982 

~ ~ 
--------------------,,_.~ 

P ariı borıcuınthı 
Paris borsasının bugünkü kapanış 

fiyatları: 

Londra 110,25; Nevyork 22,39 ı4; 
Berlin 900; Brüksel 378,50; A.m.ster
dam 1231,75; Roma 117,80; Cenevre 
512,50. 

MADENLER: Kurşun 24,4; bakır 
64.66; kalay 249,17,6; altm 140,7; 
gümU§ 20,%. 

r~:~-~~-~~;~;;~~~;ı 

Tiftik piyasası da 90k gevşektir. 
Alıcılar nazlı davranmaktadır. Yeni 
mahsul henüz piyasaya çıkmamıştır. 
Geçen sene mallarından E8kişehir tif
tiği üzerine 110 - 117 kuru§tan bi
rı.z satış yapılmıştır. 

Bufday piycuaıncla 

dünkü ıatıflar 

Dün Borsa.ya fazla miktarda Tilrk 
borcu getirilmiştir. Sabahleyin 18,60 
liradan başlayan muameleler öğleden 
sonra daha gevşek olarak geçmi§ ve 
Türk borcu 18,40 liraya dil§milştftr4 
Fakat akpma doğru 18,55 lirada D
panmıştır. 

I 

Diğer tahviller üzerinde ehemmi • 
yetli bir i§ olmamıştır. Merkez Bu,. 
kası hiueleri 89 liradır. Aalan çimen. 
tosu 13,70 lirada dunnuıtur. Merka 
bankası bir sterlinge alı§ 623 ve 1&tll 
626 kuruş tesbit etmi§tir. 

Traktörler için Kurs 
Ziraat kombinalannda kullanılaca)[ 

traktörler hakkında maliimat vermek 
Uzere Ankarada bir kurs açılmı§tır. 
Genç ziraatçiler burada tatbikat g6-
receklerdir. 

ZAHiRE 
BORSASI 

26-5-937 

FIATLB 

Buğday yumuşak 
Arpa 
Çavdar 
Mısır 
Kuşyemi 
Susam 
Tiftik oğlak 
Tiftik mal 
Tiftik deri 
Yiln tabak 
Peynir 

Kr. Pa. 
6,10 
4. 2~ 
4,15 
5,-

10,11 
16,20 

125,-
107,20 
100,-
100.-
25,-

Kr. Pa. 
6,15 
4, 5 
4,17J,i -.--,--.--.--,--.--.-

27,20 
0 h L& N 

Buğday 
Çavdar 
Mısır 
Un 
Peynir 
Kaşar 
Zeytin yağı 
Pamuk yağı 
Pamuk 
Tiftik 

GlDEN 

960 Toa 
15 Ton 

235 Ton 
106 Ton 

21 Ton 
1~ Ton 

11 Ton 
7 Ton 

32 Ton 
9 Ton SevgUJ belediyemlzln aokaldan 

ıııJamak, hatt& yıkatmak lözuma
nu Yeniden lıatırlamnuma nebdar 
11evtnaek yeridir. Çünktl sobklarm 
snla.nmuı yalnız yu mcftlmlnde 
serlnllk ihtiyacı için değil, tehrln 
temlzllğl balmnmdau pek 1tlzumbı
dur . 

Avrupa tehlrlerlnde yapılan he. 
saplara göre, sokaklarda elU kilo. 
metrelik bir mesafede hergiin otuz 
bet, kırk befj ton kadar süprüntil 
blrlkme~ir. İstanbul ahalisi 80 
kağa öte beri atmak hususunda da: 
ha teklifsiz oldu~ndaıı burada 80_ 

kak söprüntWerlnln daha ziyade oL 
doğunu tahmin edebllirlz. Bu kadar 
söprünttinttn iyice sUpürUJUp kaldı. 
nl&bllmesl için sokak kaldınmJan
nm mutlaka dözgtln, Ptlriizstiz, w. 
lana akmasına müsait olacak ka. 
dar lllaD obnuı lizmıdrr. Kaldırım.. 
lanmoım flmdild hali bu §&l'tlardan 
pek makta bulunduğu sokaklar su
lanmıya, yıbnmıya başlayın~ da. 
ha iyi meydana pkacaktır. Sokak.. 
lanma tlmdikl lmllnde bol su gö. 
rönce daha temiz değil, daha ça
murlu olacaklardır. 

! ........................ ! 
Bugün lfmanonım gelecek vapur· R&zmo7 105 Ton 

Ton 
Toa 

Sokaklar hergtln sllpüriUMı blle, 
yalnız kuru kuruya süpürmek ye-
tişmez, bir yerdeki ıtiprttntttlerln 
bir kısmı havaya kalkar ve blru 6-

tede tekrar yenı dtlfer. 7.aten kara 
kurDn •tlptirmenln, ba ili gören 

O vakit, timdi en lıtlek mddelerl. 
mbden blrçopu çlrldnleştlren. 

sağlık bakmımdan onlan tehlikeli 
lalan bozukluklar da düzeltileceği 
için sokaklarmmm sulanacağı ha. 
berbıl btiyük bir mUJde efbl telildd 
ediyorum. 

tar: Tiftik 28 

Saat: 16,15 Up lzmlttea, 15,15 Susam 68 
Kocaeli Mudanyadan. 6,SO Senar . DIŞ FIY ATLAB 

Bandırmadan, 6 Tayyar Karablga. Buğday Liverpul 
dan, 9.30 S&Ahkq.c)e Meninden. Buğday Şikago 

Bugün Umannnızdan gidecek VL Buğday Vinipek 
purlar: Arpa Anvers 

Saat: 8,SO Bartın Mudanyaya, 19 ~~~~n ~.n~ndra 
Seyyar Karablgaya, l '7 Bandırma Fındık G. Hamburg 
Aynhğa. Fındık K. Hamburg 

6,57 K. 
5,54 K. 
5,58 K. 
4,85 K. 
3,83 K. 
8,13 K. 

93,66 K. 
93,66 K. 
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HlKAl."EDEN MABAAT 

Son ıstırap 

• -su 
'I'AN 

Türkiye 

Bir Haftalık Diinva Progra·mı 
(Bru 1 6 ıncıda) 

olduğu gibi, gene başını dizlerine 
koyarak: 

- İmkanı yok baba. Seni bırakıp 
nasıl giderim? .. 

Diyeceğini zannetmişti. Fakat 
Nevin, heyecanını güç zaptedebi
lerek : 

~400 Krı. l Sene 2800'Krf. 
1so • & Ay ısoo • 
400 • a "' soo .. 
150 .. ı "' soo .. 
Mntetleraraaı Posta lttihıd~ 

dahil olmrye.n memleketler lçiD 
SO • 16 _ O • S.S !!radu-• 

Bugüne kadar neşrettiğimiz radyo peret ve Viyana valslerile popuriler. 
programJan ayni günün ak3amma 21,50: Peşte: Opera orkestrası (Şar
ait olduğundan bunlardan yalnız ts- kılı). 21.55 Prag: Sopran, tenor, ko

ro ve org. 22 Rcnnea Brctagne: Eğ· 
tanbul \'e ci\·armdakl karllerimJz isti. lenceli program. 22 Kolonya: BUyük 
fade edebiliyorlardı. orkestra. 22 Paris P. T. T.: Karışık 

Radyo programlanndan memleke- konser, çift piyano vesaire. 22,15 
tin her tarafındaki okuyucularunızm Llıypzig: Şvelya dans havaları. 22,25 

·· · · ı tlfad tın Prag kısa dalgası: Orkestra, keman. guni.ı gününe s e e eleri içlıı viyolonsel (Boocherini). 22,30 Liyon: 
bir haftalık birden neşretrniye karar Orkestra ile opera sofran artisti Mme 
\'erdik. Bundan böyle programlanmız Vallin. 22,45: Bükreş: Operet ve ses
Cuma günleri haftalık olarak intişar li filmlerden plaklar. 23 Varşova: 
edecek \'e intf~dan üc gün sonra. Radyo orkestrası. 23.30 Peşte: Çi-
ki ahın gan orkestrası. 

Puar sab dan yedi gün sonra. OPERALAR, OPERETLER 
ki Cumartesi gece yansına kadar ya- 21 Belgrad: Operaları nakil. 22,30: 
pılan radyo neşriyatını ihtiva edecek. Nis: Blondeau'nun "Le paradie de 
tir. Mohammed'' isimli operet. 

Programlarmuz İstanbul saatine ODA MUS!K1St 
16,25 Prag kısa dalgası: Oda mu

göre tanztm ve musiki 11ırasUe tertip sikisi. 21.20 Bükreş: Kuartet oda mu 
edildJğl cihetle musiki meraklılan a - sikisJ. 21,40: Prag kısa dalgası. Ken
radıklan kon erleri bulmakta güçlük tet konseri. 
~el..-ıniyeceklertlir. RESİTALLER 
Programlanmız hazırlanırken hali 15,25 Prag kısa dalgası: Şarkılar 

dlkk (Smetana). 18 Varşova: Piyano, Vi-hazır havai vaziyet te na.zan a- yolonsel, şarkı (Dvorsak, Lalo, Gal 
te alınarak erken saatlerde veya hiç vs.) 19.05 Peşte: Piyano konseri. 19. 
ah.zı kabil olmıyan istasyonlar prog - 25 Ostrova: Arjantin şarkıları. 19,55 
l'ama dahil edilmiyeoektir. Göster!len Peşte kısa dalgası: Piyano - kemnn 
neşriyat ancak 0 saatte vasati dere. sonatları. 21: Paris P. T. T. : ~rne. 

Laurie Lallier şarkı söylüyor. 21 .4~: 
cede bir makine ile kolaylıkla alınabil Stokholm: Piyano konseri. 22.~o: 
:melerinden ibaret olacaktır. Prag kısa dalgası: Opera mugannı -

Pazar 30/5/ 1931 l1f yesi Krasova şarkı söylüyQr. 22.10 
BU kreş: Bayan Helta şarkı söylUyor. 

SE!\"FONlK KONSERLER 22.35 Viyana: Piyano - Keman so-
20.35 Viyana: Senfonik orkestra natları (Beethove.n'in Kreuzer :5oua

ve piyano (Frederik Şopen). 21 La - tı). 23 Uypzig: Şarkı - pıyano 
ypzig: Weismann'ın idaresinde bU- (Franz Şubert, Armin IKnob). 23,lO 
yük orkestra. Roma: Şarkı resitali. 

HAFlF KONSERLER DANS MUStKtSt 
10 Paris kısa dalgası: Plak kon- 20.10: L!ypzig Cplak ile) 21.50 Peş 

seri. 10,45: Keza. 13,10: BUkreş: Kü- te kısa dalgası (plak) 22: Varşova. 
C$Ük radyo orkestrası. 14,15: Paris 23,20: Viyana. 23,30: Kolonya. 24: 
krsa dalgası: iKonser nakli. 15: Ke- Kolonya, LB.ypzl~. 24 ~il: Roma. 
za. 15 Pra.g kısa dalgaaı : Hafif mu· MUHTELİF 
siki. 15,25 Slav dansıarı. 16.05: Ope- 16,10: Paris kısa dalgası: Kadın -
ralar. 16,25: Paris krsa dalgası plft.k lar için program. 19,30: Roma kısa 
konseri. 16,30 konser nakli 17 Var - dalgası: Arapça ve rumca musikili 
şova: Vladislav orkestrası. 18 BUk- neşriyat. 22.30: Paris P. T. T.: "La 
reş: Predescu orkestrası. 18 Varşo- cıoche engloutler" isimU radyo piye
va: Czeslav'ın eserlerinden konser. · 

K sı. 18 Moskova kısa dalgası: onser. 
;,. Salı 1/ 6/ 1931 

SENFONİK KONS:ıfRLER 
18,10 : Peşte: Çigan '!rkestrası. 18,30 
Moskova: Başka şehırlerden konser 
nakli. 19,40 Peşte: Bando muzika. 
20,20 Bükretp: Koror 20,25 Prag: As
keri bando. 20,50 Paris kısa dalgası: 
Kahvehane musikisi. 21 Varşova: 
Hafif plak musikisi. 21 Kolonya: 
Büyük orkestra konseri. 21,10 Viya
na: Bando muzika. 21,35 Peşte kısa 
dalgası: Plak konseri. 21.35: Ostro
va, Prag: Şarki, orkestra. lans, ar
monik vesaire. 21,40 Prng kısa da.l~a: 
sı: Hafif musiki. 22 Roma: Musıkı 
parçaları. 22,05: Prag kısa dalgası: 
Çek operalarmdan parçalar. ~2 •. ~5 
Slav dansları. 22,10 Belgrad: Buyu~ 
orkestra. 22,15 Roma: İtalya~ mus•
kisi 22 30 Liyon: Konser naklı. 22,15 
Bükreş': Orkestra şa:rkı . (Georgiu). 
22,50 Peşte: Dohnanyı, Lıst, Chopin. 
Glazunov vs. (orkestra). 23 Varşo
va: Alqıam koı:serl (Bolldieı:. Mnll
novski Pahmanmov vs.) 23,30 Prag: 
Şramn'.ıel musikisi (Straub, Lanner, 
Noak vs.) 24 Peşte: Bulgar korosu. 

OPERALAR, OPERETLER 
· 18,30 Moskova: Operada verilecek 
piyesi nakil. 18.30 Roma kısa dalgası 
Lozzi'nin "La vedova Scaltra opere -
ti , 22 Milfıno, Florans: Mascagni'nin 
"lris'' isimli operası. 

ODA MUSİKİSİ 
16 Holanda kısa dalgası: Con A

more kuarteti. 
RESİT ALI .ER 

17,35 Varşova: Dört el (iki. kişi) 
ile piyano (Şu bert, Zarebekı). J.I): 
Laypzig: Asker şarkıları. 20.35: Var
şova: Piyano refaka~ile keman kon
seri. 21 Paris P. T. T.: Şarkılar (Pıak) 
22.30 Paris P. T. T.: Fransız ,arkı
ları 

DANS l{USttUSt 
23,30: Viyana. 23,30: Laypzlg, Ko

lonya. 
MUHTELİF 

16 Peşte kısa dalgası : Plak kon
serL 16 Pe.ris kısa dalgası: Ejnema 
haberleri. 17,45 Peşte kısa dalgası 
mektep konseri. 24,25 Roma. 

Pauırtui 31/ 5/ 1937 
SEI-,'FQNlK KONSERLER 

Roma: Viyolonselist Feuerman'ın 
iştırakile sentonik konser. 2'l,3_0: 'l'.u
lüz: Senfonik konser. (Brouıllac ın 
idaresınde}. 

HA1'"1F KONSERLER 
10: Paris kısa dalgası: Plak konse

ri. 10,15 keza. 18 Paris kısa dalgası. 
Konser. 13.10: Bük:eş: Plak konse
ri. 14,15 Paris kısa dalgaıu. Konser 
nakli. 15: keza. 15,30: Holanda kısa 
dalgası: PlAk konseri. 15,34 :. Pra~ 
kısa dalgası: Solist kon11erı. 16,0o 
Prag kısa dalgası: Çpera havaları. 
16,30 : Paris kı~n daıgası: Strıı;~ss, 
Curtis. Bose. Dıck, Postal. 18 Buk -
reş: Woodforde, Brah:us, Goldrnark, 
Rust va.) 18 Moskova: Konser. 18,30 
Roma kısa dalgası: Şarkılı konser. 
19,10 Prag: Bando muzika: . 20,20 
Bükreş : Bir lokantadan musıkı nak
li. 20.35: Viyana: Alman ope;,aların
dan (radyo orkestrası). 21 Nıs: K~· 
nsık sarkılı konser. 21: Vanıova: O-

21 Varşova: Senfoni (Oginski, Mi
löcker Leusehner.) 22 Bükreş: Sen
fonik konser. (Mozart: Harpa - flüt 
ve flüt refakatile). 22,30: Paris P. 
T. T.: Senfoni (Saint - Sains, Stra
vlnsky, Rosenthal) 

HAFİF KONSERLER 
11 30: Holanda kısa dalgası: Filips 

labo;atuarlarından eğlenceli musiki. 
13.10 Bükreş: Jülea orkestrası. 14,15: 
Paris kısa dalgası: Konser. 15: keza. 
15 15: Holanda kısa dalgası: K.18.eik 
ve' romantik Alman musikisi 15.25; 
Prag kısa dalgası: Halk . konserı 
(Verdi, Ca.ykovski, Musso~o~ı). 17,;o 
Ostrava, Prag: Hafif muıukı. 18 BUk 
reş: Plak konseri. 19 Mosk.ova: Plak 

'k ' · 19 15 Varşova · M ikey Mou-mwu ısı. , · 0 :Mos 
se şarkılarından (plak). 19,? -
kova: Diğer şehirlerden nakiller. 19· 
30 Peşte: Çigan musikisi. 20.30 .~o
landa kısa dalgası (P. C. J): Pılı_P~ 
llboratuarlarından eğlencelı musıki 
21.10: Kolonya: Halk musikisL 21140 
Roma: Karışık konser. 21,55 Bel -
grad: Opera artisti Richler o:kest~a
ile şarkı söylüyor .. ~2 Liı~~ı~: Bk2 
zimle şarkı söyleyınız, gulunuz. 
Paris P. T. T.: Eğl~nceli yarım sa~t. 
22.05 Prag kısa dalgası: Mozart ı~ 
ballet eserlerinden (orkestra). 22,45. 
Varşova: Koro konseri. 23 Varşova: 
İngiliz musikisi plakları. 23,15 Plneş
te: Plak konseri. 23,30 K91onya: · 
giliz ef'enceleri. 

OPERALAR, OPERETLER . 
20.30 Peşte: Rossini'nin "Barbıer 

de Seville" operası. 22 Milano, F10-
ran11: Ostali'nin "Mirella" isimli ope
reti. 22 Roma: Mascagni'nin "!Rl~'' 
operası. 22,30: Nis: OOperalan nakil. 

ODA MUS1K1S1 
18 Varşova: Salon triyosu. 21.40: 

Prag kısa dalgası : Kuartet (Şarkılı): 
22.05 : Varşova: Şrammel kuartetı. 
23 Uıypzig: Keman, viyola ve gitar 
ile oda musikisi. 23,20: Viyana: Halk 
kuarteti (Şarkılı Viyana musikisi): 
23.30 Prag: Yayli sazlar kuartetı 
(HindemiUı). 

RESİTALLER 
· 15 Prag kısa dalgası: Çek halk şar

kıları (Sesli kuartet). 17,20: V~o
va: Şarkı, koro. 20,10 Bükreş : Man
dolin konseri. 20,15: Varşova: Muh
telif milletlerin ,arkılanndan (Sop -
ran piyano}. 21 Paris P. T. T.: Fran
sız ş•rkılan. 21.30: Peşte kısa dalga
sı: Piyano re! akatile Macar şarkıla
n. 

DANS MUSfK!Sl 
21,55: Peşte kısa dalgası. ~3,150: 

Kolonya. 24: Llypzig: 2~1l:S Millno, 
Florans. 

MlIBTELİF 
19,30; Roma kı8a dalgası: Arapça, 

tUrkçe ve rumca neşriyat. 

Çar1amba 2/ 6/ 1937 
HAFİF KONSERLER 

6.45 Parla kJsa dalgası: Sabah kon 
seri (plak) . 10: keza. 10.45: keza. lS: 
keza. 14.15 konser nakli. 15 Holan
da kısa dalgası: Filios laboratuvarla-

rmdan eğlenceli tecrübe emisyonları. 
15.25 Prag kısa dalgası: F. O. K. or
kestrası (Dvorak. Rusalka). 16.30: 
Paris krsa dalgası: Orkestra, şarkı. 
18 Bükreş: !Küçük radyo orkestrası. 
18,45 Moskova: Karışık konser. 19,20 
Pe,şte: Askeri m~lar. 19,30: Rom_a 
kısa dalgası: Arapça ve rumca musı
ki neşriyatı. 20,05: Peşte kısa dalga
sı: Askeri bando, (Verdi, Le har) •• 20 
Varşova: Meraklılar için seçme plak· 
lar. 20,10: Uypzig: Büyük ilkbah.ar 
konseri. 20.20: BUkreş: Plak ıle 
Fransız operıı. ve operetlerinden: 
20,40 Prag: Musikili, şarkılı askerı 
neşriyat. 20,55 Peşte kısa dalgası: 
Radyo orkestrası. 21,10 Kolonya: 
Köylü programı (dans ve şarkılar>. 
21,40 Prag kısa dalgası: Şrammel pı 
yano musikisi. 21,55 Prag: Opera ar
tistlerinin konseri. 22 Nis: Plak musi 
kisi. 22 Roma: Bando muzika. 22 
Peşte: Çigan musikisi. 22.30 Paris 
P. T. T.: Cenup halk şarkıları ve mu 
slkisi. 22,35 Prag kısa dalgası: Os
kestra (Çek besteleri). 22,45 Bükre~: 
Konser nakli. 23 Varsova: Leh musı
kisi konseri. (Orkestra, piyano, ke -
man). 23,15 Roma: Koro konseri. 

OPERALAR, OPERETLER 
18,30 Moskova kısa dalgası: Op~

ra piyesini nakil. 20,25 Viyana: Sı
egfied Vagner'in "Der Baerenhaeu -
ter" opera.sı. 22 Rennes - Bretagne, 
Strasburg: Operadan nakil. 22.30 
Nis: "Tarass Boulba" isimli beş per
deli musikili piyes. 

ODA MUStKtSt 
15 p,·ag kısa dalga.ar: Hafif kuar

tet konseri. 17,15: Varşova: Salon 
kuarteti tarafından serenadlar. 

22.05 Prag kısa dalgası: Kuartet 
konseri. 22,40: Milano - Florans Oda 
musikisi konseri. 23,30: Paris P. T. 
T.: Oda musikisi konseri. 

RESİTALLER 
15 35 Roma kısa dalgası: Piyano 

kons~ri. 16 Roma kısa dalgası: Viyo
lonsel konseri. 16,05: Prag krsa dal
gası: Çek halk şarkıları (Çigan or· 
kestrasile). 18,30 Peşte: Viyolonsel 
konseri. 18,35 Roma kısa dalgası : 
Piyano komıeri. 18,55: Peşte kısa dal
gası: Viyolonsel resitali. 20,!)0 Bel -
grad: Sloven şarkıları. 21,30 Bükre.ş: 
Keman konseri (Tcoloresku tarafın
dan). 

22 Varşova: Chopini'n eserlerinden 
CBallad, Polonez, Mazurka, vals vs.) 
22,05 Prag kısa dalgası: ~Ik şarkı
ları. 22,10 Bükreş: Romen şarkıları. 
23 Laypzig: Harpa ve armonik ( Ros
sini, List, Ravel, Debussy) . 23,20: 
Prag: Litvanya şarkıları. 23,20: Peş
te plyano konseri. 

DANS MU8fK1S1 
19,~5 Varşova (plak). 21.05: Var

şova. 21.30: Moskova kısa dalgası. 
22.30: Belgrad (plak). 24: Kolo~ya. 
24: Laypzig, 24,15: Millno, Torıno, 
Florans. 

RESiTALLER 
16,05 Prag kısa dalgası: Harpa re

sitali. 16,30 Parla kısa dalgası: Şarkı 
resitali (Melle Barre'nin iştirakile) 
15,35 Holanda kısa dalgası : Piyano 
resitali. 18 Varşova: Piyano - Keman 
(Llıst, Frledman, Bocchenni vs.) 18, 
15 Prag, BrUno vesaire: Piyano refa
katile aşk r:arkıları. 19,15 ·Var,şva: 
Şen şarkılar (pl4k). 20,20 Blikreş : 
Çift piyano ve şarkı ile dans da va la
n. 21 Paris P. T. T. Fransız şarkıları 
22 Nia: Hal~ şarkıları. 22.05: Prag 
kısa dalgası: Harpa resitali. 

DANS MUSİKİSİ 
20.20: Bükreş (Çift piyano1 şarkı 

cazı). 24: Peşte. 24: Uypzig. 
MUHTELİF 

16,25: Prag kısa dalgası. 19,30 Ro
ma kısa dalgası: Arapça, türkçe. ve 
rumca musikili neşriyat. 21.20 Vıya
na: Bir perdeli radyo piyesi (İrrem 
ist menschllch." 

Cuma 4/ 6/1931 
SENFONİK KONSERLER 

21.10 Peşte: Macar filharmonisi 
(Bach - Veiner, Debursy, iKoda.ly, 
V•· ~ner). 23,30: Tulüz: Senfoni (Bro
uillac'm idaresinde). 

HAFİF KONSERLER 
6,45 Paris kısa dalgası : Bizet'nin 

"Pecheuz de Perles" ve Grieg'in 
"Peer Gynt" inden plaklar. 10 Paris 
P. T. T.: Plak 10,45: keza. 13: keza 
14,45: Konser. 1:5: keza. 15,35 Ho
landa kısa dalgası. Eğlenceli prog -
ram. 17,15 Varşova: Koro ve orkes
tra. 18 Bükreş: Jan Marks orkestra
sı. 18,20: Roma kısa dalgası. Orkes
tra, şarkı. 18,30: Moskova: Karışık 
konser. 19,55 Bükrcş: Orkestra. 20,10 
Peşte kısa dalg-asr: Plak konseri. 
21 Varşova: Orkestra, piyano, şarkı, 
(hafif parçalar) . 21 Moskova: Karı
şık konser. 21 Peşte kısa lalgas~: Rad 
yo orkestrası. 22 Millno: Tıyatro 
musikisi. 22.10 Brüno, Prag: Orkes
tra, trampete. 22,05: Prag kıs!L dalga 
sr. Org konseri. 22,15: Laypzıg: Ko
ro konseri (Reger, Brahms, Erdlen, 
Veber). 22,30: Paris P. T. T.: Konser 
vatuar konseri (Massenet, Debussy 
vs.) 23 Milano: Bando muzika, 23 
Varşova: Dünyaca tanınmış orkestra 
şeflerinin plaklarından. 23,15 Peşte: 
Çigan , ~sikisi. 

Ol-_ , :.ALAR, OPERETLER , 
16 30 Pe.ri~ kıım dalgası: Lekok un 

"La 'petite Mariee" isimli opereti. 
20,30 Bükreş: Richard Vagn~r'in 
'"l'ANNHAUSER" operası (plak ile). 
20 30 Moskova kısa dalı:ası: Radyo 
içlıı hazırlanmış, oı~r~ adapt~{·onu 
22 Roma: Lehar m Zıngaresca ope 

reti. ODA MUStK1st 
25 Prag kısa dalgası: Yayli e.ns

truınanlar kenteti. 18 Prag: Bruck -
ner'in eserlerinden yayli kentet kon
seri. 18.30 Moskova kısa dal~ası : 

- Madem ki sen istiyonmn ba
ba.. Pekala, gideyim. Zaten, hala
mı da çok özlemiştim. 

Diye cevap vermişti. 
Irf an Bey, o gece erkenden 

yatmıştı. Ertesi gUn, iskelede veda
laşırken, kızına gözlerinin bUtUn 
dikkatlle bakmıştı. Ve o zaman 
kalbi açı acı çarpmış~ 

- Tuhaf şey.. Hiç farkında ol
mamışım. Meğer, ona ne kadar ben 
ziyormuş. 

Diye mınldanmıştr. 
Evet, Nevin, ince boyu, simsiyah 

gözleri ile ne kadar annesine ben- , 
zivordu. Tam on Uç sene evvel, ken 
disini bırakıp giden annesine ... 

• • • 
• Değirmene giden yolda. değnek

lerinin uçlarına Rsıla asıla yalnız 
yürüyordu... Karlı, yağnlurlu, ka
ranlık krş glinlerlnden sonu, bir 
bahar akşamrydr. İrfan Bey bütUn 
kışı hastalıkla gcc;irmisti. Aylardan 
beri müzmin bir kalp illetilc malul
dü. Doktorlar fazla yorgunluk ve 
heyecana kımılmnmasını tavsive e
diyorlardı. Fakat o bunlara hiç e. 
hemmiyet vermiyor, toprakla da
ha çok uğraşıyor .. Akşamlan saat
lerce uzak yollarda dolaşıyordu. 

Artık yaı:ıamanm manası kalma -
mıştı? Havıttr bir cöl ~bi kurak 
ve YR.lnız olduktan sonra ... Nevin 
gineli vccli av olmuştu. Her mek
tubunda havatınd.an. gi\,,lerinden 
bahsedivor ve ho:ı.bngmı tstaııhula 
"""hmmrdu. Bir iki defa dftli{Fe 
dnnrrıP1< ıı.n.11°1ırıu p-nsterJY1PmiA c'le
ı?ildi. Fsıkat Trfnn Bey. dllima bu 
ar?:ıılar kRr<:ırsmda tamamile sükut 
phniş: v;ılmz. acı acı rrlilmiicıtU. 

7'.<>t"ıı bu Umit.c;b: }ı:wat !rinde, lıcr 
tllrll\ p7Rn vP ızttrabıı roktan Altş
mrcıtr. ;\ rttk hn 1' ... vattan bekliye
cek n~st knlrrnAtt? .. 

........-...~-·· 

Parise Seyahat 
"PROVIDENS,, vapuru lst'l~· 

bula gclmiyeceğinden seyahati· 
· ve miz I.OYD EXPTI.ESLE \cra 

18 haziran saat .10 da fstanbul· 
dan hareketle ve Breııdizi no.MJ\· 
~ULAN tarikile 22 iıaziran altşS· 
mı PAR1SE• muvasalat olunac:ı.k 

.ır. Dönüş: Marsilya - Nis - Mon: 
tekarlo - Roma • Napoli - Brendı· 
zi . Pire tarikile olacaktır. 

Fazla. malümat almak için: 
"NAK,, seyahat acentalrğın8 

rrıUrac;ınt. Galatı\ fül:tım c:ıdde· 
••-• si 7, Tr::cfon 43 l2ıl. 

Oamanh Bankası 
ILAn "' 

Osmanlı Bankasının Galata tda;t' 
merkeziyesile Yeni cami ve BeY0!,; 
lu şubeleri gişeleri ve kiralık ~ 
daireleri, gelecek Haziranın 1 ncı .a: 
h gününden itibaren iş'arı ahire ":ıı· 
dar, aşağıda yazılı saaUcrde açık 

~~~~~r:İDAREl MERıKEZ~sl 
1LE BEYOCLU ŞUBESİ: 
GlŞE SAATLERİ: 

· Adi günlerde 
Saat 9 dan 12 ye kadar 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar 

· Cumartesi günleri 
Saat 9 dan 11,30 a kadar ,... , 
KİRALIK KASA DAİRELERİ~ 
ATLER1: 

Adi gtinlerde 
Saat 9 dan 12 ye kadar 
Saat 13,30 dan 17 ye kadar 

Cumartesi günleri 
Saat 9 dan 12,30 a kadar 
YEN!CAMl ŞNBES1: 
GlŞE SAATLER!: 

Adi günlerde 
Saat 9 dan 15,30 a kadar 

Cumartesi ~eri 
Saat 9 dan 11,30 a kadar 
KİRALIK KA.SA DAlRESl 
ATLERİ: 

Adi günlerde 
Saat 9 dan 17 ye kadar 

Cumartesi günleri 
Saat 9 dan 12,30 a. kadar 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Oda musikisi. 20.~5 yıyana: Trıyo ta 
MUHTEI..lF rafından bar musıkısı, 22,2~: Prag 

23 Paris P. T. T. : Eğlenceli skeç. kısa dalgası: Kentet. 22,30 Lıyon: O

Akşamla heraber, yağmur da 

ha~lıımıştr. Yollar. çamurla d"lmuş 
tu. Dc'-rneklerinin ucunda ~allanan 
vilcudUnU ~üc1Ukle silrUklUvordu .. 
Birden gö~Flinlln sol tara!mda bir 
ağn hiıuııetti. Bu ağrı bir anda, alil 
vücudilnün bütün takatini kesmiş
ti. .. DUşmemek için, dayanacak bir 
yer aradı. Fakat bulamadı. Son bir 
gayretle kendini yolun kena~a ~t
mak istedi. Hayır .. Bu da, mUmkun 
değildi. Kalbini sıkan zalim ve in
safsız bir demir pençe, sanki bir 
anda koltuklarının altındaki değ
nekleri çekmiş .. Onu. o çamurla -
nn içine, sırt Ustü yuvarlnyıver • 
mişti. 

or. Hayri Ömer 
y Avacatıli Oğleden sonra Beyoglu g ss:> 

Per,embe 3/ 6/ 1937 
SENFOI\1K iKONSERLER 

21 Belgrad: Vukragoviçin dd~resin 
de Senfonik konser. 23,20 Vıyana, 
Graz, Mac Schönherr'in idaresinde 
(Şubert - Llst). 

HA.Fil"' KONSERLER 
6,45 Paris kısa dalgası: P.ikla sa

bah ~onseri. 7 Berlin kısa dalgası: Sa 
bak konseri (plak ve orkestra ile). 
13 Paris kısa dalgası : Plak. 14,15 Pa 
ris kısa dalgası : Konser nakli. 15: 
Keza. lı'.> Prag kısa dalgası : Silezya 
halk şarkılari!e dansları. 15,25 Prag 
kısa dalgası: Balet musikisi. 17,15: 
Varşova: Orkestra. 18 Bilkre,: Buıi
ocanu orkestrası. 18,30 Moskova : 
Karışık konser. 20 Peşte kısa la!gası: 
Çigan orkestrası. 20 Uypzig: Alman 
ha.Ik musikisL 20,30: Peşte: Balet mu 
slkisi: 21 Peşte kısa dalgası: Pllklar 
lamuhtelif parçalar. 21.10 : Bükreş: 
Radyo orkestrası. 22 Kolonya: Eğ
hıncell musiki (Küçük qrkestra Bas
bariton). 22,15 Laypzig. Orkestra 
c Solist flUt ve piyano artiıtlerile). 
22.25 Prag kısa dalgası: Smetana.oın 
operalarından balet musiküıi. 22,45 
Bükreş: Lokantadan musiki nakli. 
23,20 Belgrad. Kahvehaneden musi
ki nakli. 23,30 Kolonya: Gece musi
kisi. 

OPERALAR, OPERETLER 
16 Roma krsa dalgası: Mozart'm 

1'Hachzeit des lı'igaro" operası. ~9,30 
Moskova: Operadan verilecek pıyesi 
nakij. 20,25 Prag: Çek operetle:ind~n 
parçalar, 21 Varşova : Kreısler ın 
"SİSSY" isimli üç perdelik opereti. 
21 Laypzig: "Junger Mann v~raetzt 
sein Herz" isimli radyo operetı. 21,35 
?:rag, Brüno: Verdi'nin "~ir maske
li balo" operetinin ikinci ve Uç~?cU 
perdeleri. 22 Millno: Monteverdi nin 
"L'incoroz.ione dl Pepea" 0 Pf!r,as1·

1
,22• 

30 Paris P. T. T. : T~man ın La 
Niut Kurd" isimli operetı. 22,3o Rcn
nes - Liyon: Bonlevillc'nin . L'ecol 
des Maris'' isimli opera plyesı. 

C.DA MUStKİSİ 
22 3o Nis: Valvet kuarteti tarafın: 

dan 'ooa musikisi. 23,15 Varşova. 
Piyano _ flüt _ viyolonsel triyosu (K. 
M. Veber, Beethove~). 2.3.15 Roma: 
Piyanist Engel'in iştirakıle oda mu-
sikisi. 

da orkestrası, sopran (Şubert, Gluk, 

Şuman). RESİT ALT.~R 
l:5 Prag kıaa dalgası: Org resitali. 

16.05 Prag kısa. lalga~ı: Halk şarkı
ları ve orkestra ıle solistler. 16,15 Ro 
ma kısa dal~ası: Şarkı resitali. 18 
Varşova: Pıyano - Keman . Şarkı. 
20 varşova: Pllklarla viyolonsel re
sitali. 20,30: Prag, Bratislava: Çek 
halk şarkılarından kartfık popuri. 
21 Paris P. T. T.: Şarkılar (Haydn, 
Grieg, Debuı:ısy) · 22.05: Prag kısa 
dalgası: Halk şn~kıları, qrkestra ve 
solistler, 22,30 Nıs: Piyano resitali. 
23,15 Stokholm: Org resitali (Şarkı-

lı). DANS MUS1I<1Sl 
21.30: Moskora kısa dalgası. 23,20: 

Viyana. 24.05 Peşte. 24.30 Roma. 
MUHTELlF 

Cumarfqi S/6/ 1937 
SENFONİK KONSERLER 

20,10 LAypdg Senfonik orkestra, 
soprun, tenor, k_?ro. 21 Va~ova: 
s enfoni (~elenekı, Moravski, Ekier, 
Zimanovskı). 

H.AFlF KONSERLER 
6 .4rs Pnris kısa dalgası: PlA.klarla 

sabah konıeri. 10: Keza. 10.45 keza. 
13. •Keıa. 14.45: Keza. 13.10 Bükre11: 
p1f.k konseri .. 1~ Prag kısa dalgası : 
şrammel musıkısi, 15.25 Orkestra, 
~olistler, 16,05 Prag kı:sa dalga!!ı : 

kar§ısında No. 133 Telefon :43 

. . . T' t mahkeıxır Istanbul Bınncı ıcare adJ 
sinden: !sak Bardavitin A~k:sıJlY 

• k 1 Çocuk Sarayı civarında Şengül d"ıö Biraz sonra, tarlasında geç a an nın .. 
b" köylü ona rastgelmi~ .. Derhal mı üstündeki polis noktası ya nıet<-
ır ' h b n· tuhafiye mağazasında katip Nec .. e• Kerim Ağaya koşarak şu a e d ası •· 

tin aleyhine açtığı alaca~ n.v _..,)ril 
vermişti : . 937 ta ihınde tÇJ•· U 

- Kahya!.. Sizin efendı, tarla- ticesinde· 2, 4, r A bUktJ\ 
nm yolunda, çamurlar içinde sırt olmak Uzere sadır olan gıyabı tf flA.Ol 

il d havi 7, 5, 937 tarihli ve 76 ade ~,.,.. ; üstü yatıp duruyor. Zava 1 a am, n ~,~ 
çekmekten kurtulmuş ... :Mal vardı, da oturduğr.ı yer belli olmıya j~btJ 
mülk vardı amma, sanki onun ya- mettlne tebliğ olunamadığında~ l ! ~ 

., i 1 a m ı t e b 1 i ğ v e ··r"',,.-şayışı da yaşayış mı idi .. Y~ · ·· nıu .. 
Köylü çok doğrıu soyIU~o.rdu. aleyhine kanıunt yollara eltfİ 

İçi saman dolu bir cuval gıb~ b~ at etmek için kendisine bir ı:( :uıııı.· 
hücra köşeye atılm~ olan ,bu ihtı- verilmiş olduğu hukuk usul 1 Il'ıı.& 
yar alil, nihayet son ıztırabmı çek- kemeleri kanununun 141, 142 ~;29411 

,ti~en son~::~:~:::~::r D:~:::::~c•:::~:::r. J 
Pangaltı Elmadağı caddesinde 23 No. lu ev. • lu Ji;\f. 
Kamer hatun mahallesinde Karakurum sokagmda 16, 18 No. re tlç., 
Yukanla isim ve mevkileri yazılı Akarat kiraya verilmek Uzel gnııU 

arttırmaya konmuştur. Isteklllerin ihale günü olan 8-6-~937 Sa :aatl.r' 
saat 15 de Beyoğlu vakıflar MüdUrlüğü Mülhaka kalemıne mUra ___..... 

Balet musikisi, (Mozart). 16.30 Pa
ris kısa dal~ası; Orke11tra ve şarkı 
(Melle Nelh Freval). 18 Bükreş; As-

keri bando. 18 Moskova kı11a dal~ası: -~~~~~~~---•••••••••••·~~~=) Konser nakli. 18 4!5 Moskova: Kan- • 1 fi 
şık konser. 19.10 BUkre,: Radvo or- Dıvlıt Oımlryollıra ,. limııları ı,ıetmı u. idaresi Hin a ke!'trfl "'. 19,30 Pe~te: Radvo orkestra 
sr 20,35 Prag: Eglenceli hıtfta sonu o 1<&.· 
(Radvo orkestr~sile). 20.45: Peşte Muhammen bedeli 141509 lira 20 kuruş olan 10000 tabaka kla.ıllll~ııtelil 
kısa dalgası: Plakla muhtelif parça- ~ıdı 250000 tabaka. ikinci hamur beyaz kağıt, 460000 tabaka bnıa•·a g~ ıar. 21.10 Kolonva: Şen hatta sonu a ' 50 000 ta. ,. j,11 
oro~mı. <E~old orkeıtraat) 22 renkte 2 nci hamur kağıt. 200000 tabaka duruk kAğrt 1 • il saat 
~tokholm: ~l~sik danslar. 22 BrUno, zete klğıdı, 20000 adet renkli karton 10-6-.1937 Pel'9embe gU~ .... aıı ~tf 
Prag: As.kerı banlo. 22 Paris P . T. T.: de Haydarpaşa gar binası dahilindeki komısyon tarafından k r-
E<Tlencelı yarım saat. 22 20 Peatc: ktı · .,tJ• 

"" Çi t k ., usuliyle satm alınnca r. ternın .. 
Farkns gan a ımı. 22.25 Prat? kı- Bu işe girmek isteyenlerin 1088 ıı:a 19 ku:Uşluk muvakkat3297 NO· I~ 
:tti::~;~sı~~~~~~~~ soıı~~::; ~~·~~: kanunun tayin ettiği vesikaları, resmı gazetenın 7-5.1936 gUn esiJtll " 
23 Van;ıova: Klasik musiki. 23.20 Bel nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde aJmnıı.ş ~ğıne ,.er· 

G k · d k · reıslı 1, • ı?rad: ece onsen nakli. 23.40: Peş- teklifll!rini ayni gUn saat 14 (on dörde) ı ka ar omuıyon arıııız o 
te: Opera parçalan (Uvertür, enter- meleri liı.zımdrr; Bu işe aid şartname ve mukavele projeleri P 
mezzo ve bal~tl.~). 24 MUnih: Eğlen rak komisyondan dagıv tılmaktadır. (2867) celi gece musıkım. 
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lstanbul Haricı Askeri 

Kıtaatı ilanları 
0~~tanbul Gayrimübadiller Komisyonundan " 

0
• Senıtı ve mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve hissesi Hiaseye göre 

-- Muhammen kıymeti 
333 

1711 

2287 

2481 

2768 

2773 

2774 

2798 

3311 

~88 

Beyoğlu Yenişehir 

Yeniköy Güzelce 
Ali~a 

Edirnekapı Kariyel 
Atik Alipaşa 
Edirnekapı Karlyei 
Atik Alipaşa 
ÜskUdar Yeni 
Mahalle 
Kuzguncuk 

Ycşilköy Umraniye 

Kasımpaşa. Ahmet Ef. 

Yenimahalle 

ÜBkUdar Bulgurlu 

Şişli Meeidiyeköy 
Zencirli kuyu 
Beyoğlu Yenişehir 

861? • ş· 1i 
. lŞ 

E. Paçacı E.12 
Y. Katmerlı Y.20 

Bağlar Mevkii E.104 

E. Bahçevan E.61 
oğlu Y. Neşter Y. 59 
Camişerif E. 21 

Y. 25-27 
E. Fıçıcı E. 55 
Y. Fıstıklı Bayır 
E. Kumbo oğlu 20 
Y. Menteşe 
Bıldırcın ve E. 46 MU. 
Güvercin mahallen 65 
E. Mumcu Y. 17 
Mumcu Resit 17 
Mektep E. 34 

Y. 42 
Kireç~ane E.7 

Y. 1•2-3-4 
Levent Çiftliği E. 9 ve 

9MU. 
Şişhane ve E. 117 
Yenişehir caddesi Y. 101-103 

ve 26 
No. taj.21-23 

E. Kağıthane ve E. 12 mu . 

57,50 metre arsa 120 Açık art-

27:56 metre Bağ 
mahalli 150 ,, 
3680 metre maa kulube 
Bostanın 2/ 3 hissesi 850 ,, 
965 metre arsanın 
3/ 16 hissesi 500 ,. 
69 metre arsa 100 

" 
204,50 metre arsa 100 .ı 

Arsa 100 ., 

72 metre arsa 110 il 

83 metre arst. 100 
" 36740 metre tarla ile 

Ahırın ~ hissesi 1500 
" 11574 metre tarlanın 2300 Kapalı 

15/16 hissesi zarf 

Altında iki Dakkanı . 
olan hanenin 20/120 450 Açık art. 
hissesi tırma 

Bulgar çarşısı Y. 64-66 üstünde atalan olan 
Y. Hüriyet Ebediye No.taj-62 dükkanın Jh his- 1250 Kapalı 

y cad. sesi. zarf 
Cıı UklU'da evsafı tazılr gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 9-6-937 tarihine düşen 

l'ııanba g-linil Rı:ıat l4 dedir. Satrş Münhııınran {!111rriıııiih~rlil bonosilarlır. 

1 

2 
3 

Müflis Foti 1( ozmidis Sıra Defteri 
Alacaklı 

Anav V. Avukat Alkiv-) 
Yadis Gencusta l 
Niko Starmoğaki 
lstavrı Tomarei Masası) 
İdare Azaları Av. İs.) 
Ağô.h Akkan ve Alkiv -) 
yad.is Gencusta ), 
Antuvan Abrahamyan 
liiristo Rallis 
Leon Şişmanyan 
Dimitri Eskinas 
Vartan Noder 
Karayanopulo 
Pisik ati 
MeUıi GUngör 
Marika Pisar 

~"·~--

anoı Glin ~ 

Talep ettiği 
Miktar 

429 

15 

146,70 

25 
20 
15 
30 

100 
18 
32 
15 
25 
15 
30 

Kabul edilen 
Miktar 
429 

15 

146,70 

25 
20 
15 
30 

100 
18 
32 
15 
25 
15 
30 

Sırası 

6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Red edilen 
Miktar 

• MUIA.hazat 

-· .................... 
ı - Demirköy alayının 90000 kilo 

sığır eti. 
2 - İşbu eksiltme kapalı zarfla iha 

le edilecektir. 
3 - Sığır etinin muhammen bede 

li 25200 liradır. 
4 - Sığır etinin ilk teminatı 1890 

· liradır. 

j 5 - lhalesi 4 haziran 1937 Cuma 
· gUnü saat 15 de Vizede yapılacaktır. 
1 6 - Şartnameler arzu edenlere 
, her gün Vizede satmalma komisyo • 
nunda gösterilmektedir. (703) (2810) 

ı 
1 ı - Demirköyün 5000 kilo koyun 

• • • 

1 eti. 
• 2 _ !halesi açık eksiltme ile yapı-
' l lacaktır. I 3 - Tutan 1750 liradır. Teminat 
ı 132 liradır. 
/ 4 - !halesi 10 haziran 937 perşem· 
1 be günü saat 15 te Vizede yapılacak· 
1 
tır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenlerc 
hergün Vizede satmalma komisyo . 
nunda gösterilmektedir. (715) (3014) 

• • • 
1 - DemirköyUn 1500 kilo sütü 

ve 1000 kilo yoğurdu. 
2 - !halesi ilk pazarlığa. talip çık

madığından son pazarlığı Vizede ya
pılacaktır. 

3 - SütUn ve yoğurdun tutarı 400 
liradır. 

4 - Dk teminatı 31 liradır. 

5 - !halesi 7 haziran 937 pazartesi 
günü saat 15 te bitirilecektir. 

6 - Şartnamesini görmek istiyen
lere hergün Vize satınalma komis _ 
yonunda gösterilmektedir. 

(716) (3015) 
• • • 

Tümen Merkez birlikleri için 193 
ton sığır eti kapalı zarfla 14, 6. 1937 
saat 15 te alınacaktrr. Muhammen 
bedeli 52110 lira ilk teminatr 38:S6 li . 
radır. Şartnamesi 261 kuruş muka -
bilinde alrnabilir. Teklif mektupları 

saat 14 de kadar kabul olunur. istek
lilerin şartnameyi görmek üzere her 
<rün ve eksiltmiye iştirak için belli 
gün ve saatte teklif mektupları ve 
kanunun 2. 3 Uncu mtıddelerindeki 
vesikalarile Lilleburı?az Tiimen sat'l1 
alına kouıı~v"nunda bulunmala-

DAHA ÇOK 
DAYANIR 

HER YERDE1 

SATILIR 

~ ıhhat ve çtimai Muavenet Vekaletinden : 

ş·şli Çocuk Hastanesi 
E aştab pliğinden : 

Çocuk Hastanesinin Poliklinik günlerile muayene saatlerini gösterir 
cetveldir. 

1 
Şubeler 

Dahili Hastalıklar 

Çocuk Hastalıkları 

Cildiye(ve Efrenciye 

Kulak, Boğaz, Burun 

Göz Hastalıkları 

öğleden evvel 

Pazartesi, Çarşamba 
Perşembe, Cumartesi 

Pazartesi, Perşembe 

Pazartesi, Salı. Çar -
şamba, Cumartesi. 

Salı, Çarşamba, Cuma 
Cumartesi. 

Öğleden sonra 

Cuma, Çarşamba 

Pazartesi, Perşembe 
Cuma. 

Salı, Çarşamba 

Salı. Çarşamba, Cuma 

Salı. Çarşamba, Cuma Teoloğos Marinos 
IKoço Yovanidi 
Leonlda 

20 20 6 • "· (711) (2963) 

Pazartesi, Salı, Per • 
şembe, Cumartesi. 

Manoı Kovas 
Yani Papadaki 
lstefano Mastrepulos 
Mercanidis 
Corci Kalfapulos 
Armanak GUlboğosyan 
Ahen ve Munih Siğorta 
Ş.td Vekili Onnik Eftiyan 
Dimadis 
Hirzel Vekili Avukat Ve 
li Şefik Gizer 
İbrahim Refik V. Avu .. 
kat Veli Şefik Gizer 
Mehmet Şefik Gizer A.
'VUkat Veli Şefik Gizer 
S. Şanoviç 
Samuel Kazez vekili A'
'VUkat Danyel Be.har 
'.Aşer Nahmiyas 
Haıinei Maliye 

:l\.leksandiros Mantudiı 
Sahaveddin 
:Asaf Slrman 

:Refael Eliva.şvill 

Settar 
Simantof A.lyana.k ve 
Biraderi. 

15 
20 
15 
15 
20 
15 
75 

33,80 
30 

2206,30 

1602,51 

682,94 
110.15 

1260 
246,29 

4376,08 

682 
836,13 
465,50 

1183,31 

1250 

359,02 

16434,73 

15 
20 
15 
15 
20 
15 
75 

24,60 
30 

I 2206,30 

1602,51 

682,94 
110,15 

1260 
246,29 

3048,75 

682 
836,13 
450,50 

1158,31 

1250 

359,02 

15058.20 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1 
6 

6 

6 

6 
6 

6 
6 
5 

6 
6 
6 

6 

6 

6 

9,20 

1327,33 

15 

25 

1376,53 

Vesnik olmadı • 
ğından 

Fazla. ta.leb e· 
dlldiğinden 

Vesaik olmadı • 
ğından 

Vesaik olmadı • 
ğından 

İflas İdare Aza.
lan Avukat İs • 
mail Ag!h Ak · 
kan ve Veli Şe
fik Gizer 

~ l~tanbul ikinci iflas memurluğundan. 
~itt~ogıunda İstikl9.l Caddesinde Ol ivo Sokağında 5 No. da Manifaturacılıkla iştigal etmekte iken 5.4.937 ta
defte ? İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci Ticaret Dairesince iflasına karar verilen Foti Kozmidise ait sıra 
Olaıııt1 İdare Hey'etince hazırlanarak daireye verilmiştir. Alacaklıların a~a~ak v~ya sıraları hakkında bir itirazı 
~z:rın fora ve iflas kanununun 235inci Maddesi mucibince sıra defterının . ila.nı tarihinden itibaren beş gtın 
~~ ~~kadar Mahkeme ve makama müracaat etmeye haklan vardır. İkıncı toplanma 21 Haziran 937 Pa
!lıetlt(i gUnu saat on birde vaki olacaktır. Alacakları tamamen veya kısmen kabul edilmiş olan alacaklılarm 
~aatta İstanbul ikinci !flA.s Dairesinde hazır bulunmaları ilA.n olunur. 

lurk· 1
Ye C. Merkez Bankası lstanbuJ Şubesinden 

··~ t<1iıec~ebı memleketlerden Kliring yolile Bankamıza havale edilmiş veya 
\'e tı Inebaliğin, lchdarlar tarafından Bankamız tavasl!lutu olmaksızın 
d.e ~IU'et veya borçlar kanunundaki matlubun devri veya temliki şeklin· 
d.atı~lla.cak olan devirler bizce tamamen menedilmiştir. Bu itibarla leh
la bu han nıatluplanm ahara devretmek isteyenler Bankamıza mUracaat
'-ıı ttı uausta ne şekilde muamele yapılmak 19.zımgeleceği hakkında muk-

alflrnatı almaları lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. (3020) 

UskUdar ikinci eulh hukuk mahke
mesinden: OskUdarda Tabaklar ma
halle.sinde Nalçacı Tekke sokağında 
21 No. lı hanede sakin iken 3, 4, 937 
tarihinde vefat eden Ali kızı Elif Ne
şeden alacak ve borç iddiasında bulu
nanların bir ay ve veraset iddiasında 
bulunanların da Uç ay içinde UskUdar 
sulh Jkinci hukuk hakimliğine mtira
caat eylemeleri IUzumu ilan olunur. 

Istanbul ikinci iflas memurlu~n . 
dan; .Müflis Zindankapıda Nalbur 
Mehmet Kadri masasına gelen Gala. 
ta.da Sen Piyer hanında Hardal ima. 
lathanesi sahibi Şarl Ozivelin istediğ: 
(1000) bin lira hakkında iflas idare. 
si yaptığı tetkikat neticesinde muva. 
zaa olması ihtimaline binaen istediği 
para kayıt talebinin reddine karar ve

rilmis olduğu ilan olunur. (32852) 

Harici Hastalıklar 

Çocuk Cerrahisi ve 
Ortobedl. 

İdrar Y o il arı 

Rontken 

Asabiye 

Diş 

Pazartesi, Çarşamba, 
Perşembe, Cumartesi.. 

1 

Pazartesi, Perşembe 

Pazartesi, Perşembe 

ı Her ~Un 

1 Cuma 

1 Salı 

Pazartesi, Salı, Perşem 
be, Cuma. 

Pazartesi, salı, Perşem 
be. 

Pazartesi, Perşembe, 
Cuma. 

Her gUn 

!stanbul birinci iflas memurluğun
dan: Müflis Komondingcr iflas ma3a-
sı idare heyetinden avukat Bay Tev- Poliklinik saatleri sabah saat 10,30 dan 12 e kadar ve öğleden sonra ea· 
fiğin vefab dolayısile yerine diğerinin at 13,30 dan l:S e kadardır. (2819) 

intihabı veya diğer aza ?vukat Onnig l••• .. -• .. ••• .. •-ı••• .. ••• ........... .. 
Eftyanın münferiden dı·vamı memu-
riyet hakkında bir karar atihaz et-
mek Üzf:re alacaklıların 10, 6, 937 
perşembe günU saat l4 te yapılacak 
toplanmada hazır bulunmuıarı ilan o
lunur. (32948) 

Istanbul lkinci iflas memurluğun
dan: Müflis Nalbur Mehmet Kadri
nin Iflas masasına mliracaat ederJ Ci
balide lskele sokak 8 No. da Muzaf. 
ferin istediği 650 lira hakkındaki tale 
bi iflas idaresince tetkik edilerek şim 
diye kadar gelmemesi muvazaa ihti -
maline binaen kayıt talebinin reddine 
karar verilmiş olduğu Han olu
nur. (32952). 

Bakırköy sulh hukuk hakimliğin . 
den: Müddei Bakır köyde mukim Mi
şon Pinhasrn eşya.sına müddeialeyh 
Yedikule Gazlıçeşmede Hacı Hasan 
sokağında 9 numaralı salhanede Ya
sef M.işonun kazanç borcundan dolayı 
hazineyi maliyece haciz konulmuş ve 
Mişon Pinhas tarafından istihkak da
vası açılarak yapılan duruşmada mUd 
deialeyh Yasef Mişonun ikametgahı 

meçhul kalmış olduğundan 15 gün 
müddetle ilanen tebligat icrasına ka
rar verilmiş olduğundan yevmi du -
ruşma olan 12, 6, 937 cuma günü sa
at 10 da mahkemede hazır bulunma
nız ve yahut bir vekil göndermeniz 
tebliğ makamına kaim olmak Uzere 
ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SA TINALMA KOMIS YONU iLANLARI 

100 ton mutahhar Avrupa pamuğu. 
Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 

malzPme askerl fabrikalar umum mülUrlUğU satınalma komisyonunca 
4-6-fl~7 cuma günü saat 14 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname 2 
lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan verllir. 

Taliplerin muvakkat teminatı olan ( 4000) lira ve kanunun 2 ve 3 cü 
nu ... ddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2997), 

Manyas, Dönüş ve Şam il panayırları 
Balıkesir Viiayetinden: 

En yüksek hayvan satışı ve tücca.ri emtia alış verişi yapmakla şöhret 
bulan.: 

"Manyas panayırı,, her sene olduğu gibi bu yılda Haziranın üçüncü gü
nU Manyas kazasının Kayaca köyU hududunda çay kenarında açılacak 

ve dört gün \nuameleden sonra Manyasın Değirmen boğazı ve Balıkesir 
merkezine bağlı Şamlı köylerinde devam ederek nihayetlenecektir. (2620) 

Nafıa Vekaletinden: 
16 Haziran 937 Çar~amba günU saat 15 le Ankara'da Nafıa Vekaleti 

Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında cem'an 2317 lira 10 kuruş mu -
hammen bedelli galvanize 15 ton f m/ m lik telgraf teli ile 160 kilo 1.5 
m/ m lik bağ telinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme 
şartnamesi ve teferrUatı parasız olarak Ankara'da Vekalet Malzeme MU
dUrlUği.inden alınabilir. Muvakkat teminat 173 lira 78 kuruştur. lsteklile
rin teklif mektuplnrmı 16 Ha.ziran 937 çarşamba gUnU saat 14 e kadar An 
karada Vekalet Malzeme MUdürlUğUne vermeleri lAzımdır. (1306) (2929) 



===== 12 ==============='·==============~AN 28.5-931 

Ne Mutlu .... SiNEKLER 
Sıtma, tifo ve hastalık getiriı 

yemeklerinizi kirletir. 

Ne mutlu o · 1 

. . , ..... ,,, 

...... Ll ... 11• 

e \'llA•ııt 

••u'~ 
ILlltll 

PAAlfLlııllt 

lilzel kadına 
ki, ıüzellijini 
muhafaza etme.ini bilir. Ve 
JİDe ne mutlu o tüzel olnıı
Jan kaclma ki ıüzellefiDenin • 

SDTIDI biJif'. 

Krem Venüs 
hütün ıiizel kadmlarla aüzel 
olnuyan yahud aüzel sörün-
IDİyen kaclmlann biricik 

doetudur. 

Fa~ ikinci sulh hukuk hJ.ldmliğin 
den: ~pkapı haricinde Yılanlı Ayaz· 
mada 85 No. da Sait tarafmdan Fa
tihte Nip.nca eaddeaiııde 36 No. da 
Yatar ve HUaeyin aleyhine 937-386 
doeya numaraaile tuı bedelinden ala
cab olan yUz kırk altı Uranm faiz, a
vukatlık ücreti ve mahkeme maaarifi
Je beraber tahsili hakkmda açtığı da
va \berine adresinize gönderilen da
vetiyelere mübaşiri tarafmdan veri
len metnıhata göre gösterilen adres
ten çıktığınız ve ikametgihmızm bel 
1i olmadığı bildirilmiş olduğundan 20 
glln mtlddetle illnen tebligat yapıl -
maamı karar verilerek muhakeme 18, 

1 

Adi gazı boya ile kar1şt1rarak yalancı ecnebi 
markalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçı~arda 
ve 1enekelerde açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA MARKASINA ve 
MOHORÜNE DiKKAT 

Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. tlaşarah kat'i öldUrUr. 1'11-' 
tusu 17,1/ 2, orta 25, büyük 45, bir litrelik M, bet litrelik 300, bfl1lk 
tenekelerde 900 kurqtur. Büyük fıçılarda tam .WO.U ıso Jturulbll'· 

HASAN DEPOSU SOFRADA 
6, 937 saat 14 de bırakılmış olduğun
dan muayyen olan günde mahkeme
de hazır bulunmadığınız veya vekil 

göndermediğiniz takdirde gıyabınızda '------------------

INHiSAR SOFRA TUZU 
DM•hakemeye devam olunacafı dava 
al'ZUhali ve davetiyenin tebUfi yerine -"J-- T Ü R K 1 Y E B 1 R 1 N C 1 
geçmek tlzere Uln olunur. (

3
29«) T E R A Z İ f A B R İ K A S 1 

fak 

lı:ıhisa.r 

MUTFAK TUZUNDAN 
ŞAŞMA YINIZI 

Bekırk6y MalmOdOrlGIOnden: 
f8lm Sanat llahalle Sokak No. lhbanlame Veıpl Bene 

Ahmet Kahveci Salm.Ataç Orta 15 1/1 3.08 933 
Ba1il Karanp SaJm Ağaç Orta 81 1/2 27.GO 933 
VuUlld Tenl 8alm Atag ı.tlkW 11 - ·E: 18.20 933 
Yahya Atçı ~ .'.atuyon 157 /5 t.28 933 
8otiri •kkal Cevbllk latan bul 159 1/8 81.90 933 
llultıta Jlalrkal Yeni Çimento 1/8 17.02 933 

Kaltepe Fahrikul 
Bükal Per&kendMI Demirhane 3 1/1 IT.8& 933 
llimar ~ Yakut 7 1/18 IS0.40 933 

Yulraıda ilim ft Devi tlcanıtlerlle ftl'llleri yazdı mUkelletlerbı Uı:ametılhlarr meçhul oldufundan B. U. ıı. 
Jr&aununmı 1'1 w mtltealdp maddeleri mucibince gazete ile nepi IÜJdllltlıı ferdumduı muteber olmak tuere 
lllaen tebUI olunur. (3007) 

--Harbiyede BEL VU Bahçesı 
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ÇiL LER ve Lekeler 

Bals min E kslrl 
ile tamamen 18.il olur. 

Cildi )'UlllUfatır, mat ye ~
sip bir ten temin eder. 
INGll.IZ kANZUK 

ECZANESi 
BEYOCl.U • ISTANBUL 

B111a1, zarif ve mukavemetli 

Her~c-ın.,,.~s....,,. T 0 P A ~..___~~ 
Tartı ve ÖlçU Aletlerl 
Mamulltmı ter-

cih ediniz ve tak 

litlerinden sakı-
)Ur kaya 

dikkat mnız. 

1 !atanbul, Tahtakale cadd.t No. 
Satış Depo arı } Marpuçcular caddeel No. G1, 

Kantarcılar cad. No. 46 

.. ............... imi!!• •· ............ ~ 
Köyftl, Şelalrll, ... Zültaa 

llerkee,~ 

POKER 
fırll .....,.... lmllMIP' 

s~zdePOKEA PL" 
markuau tere111 'edla.lso 

-SANDAL YAve Mobilyanın 
Hem UCUIUDU, hem gUzellJ:ıi almak l.Cin ı.tanbulda Mapqa yokaf'I"'" 

da 66 No. ASRI MOBiLYA mağazaamı siyaret edlnJs. 

-- AHMED FEYZi Tel. 23407 -~ 
-----• TalWmdeki Maruf ve eevimll ____ ...,_J.,~ .... --
p A· N o R A M A BAHCjdl 

Geçen sene gibi fevkallde programla 29 Kaym 

Cumartesi •kt•mı a~ı'ıyor 
Saz heyeti: Keman.: Cevdet - Kemençe Sotiri - Piyano Feysi .. tJdP. 

llOYGK YMIUK W MCISTDllAUICLAR Mmırlı Ibrah1m - Kanun Ahmed, Klarnet: Ramazan • Ney ıaad1I 
ıatanbul iklııcl ltıla ıaemurıutun • 

29 Mayıs 937 Cumartesi akşamı açıllyor :;.:ı::.ı ~ ~1: ==:.~"':"-.Bayan ŞUkran, Bayan~ 
Pek yakanda Bayan M U A L L A yı dinliyecekeiniz. .. Buna Çekirp eMdeai ae No. ıı otuyucuıar: Bay Hamid, Bay Aıtaki, SoUat Bay ııuatata 

u=+ Ali IUauun i8tedttl 2672 lira 1-.ı--- Pek yalanda ha1dkl eOrprlzler. Tel. '108C5 :;:;;_:':' 
Çllhya ........ memlekette çok tölıret kı11nm1f lltlmtlerbll hep tılr anda dlDı.,tDls. baklrmdıJd kayıt talebi iflb idare • 

A S A T • L L A Rı.t lbıee tetkik edileret limdiye kadar yr:ıca: • I uvJ;JaOnDn JDeracaat edflnıem811 ;.. mtıfllain u.. 
Ye ni ve fewkalldellkletln l matlau 98rlnUZ __ .... _., ~ babuı oJmuı huebiıe muvuu --=-----.. -----~~-----------------:--- lhlfmaltne blnaeıı IDeü6r kayıt taıe-

~~ verllmlt oldup llblbt: A"wt Dılla YAIMAN. Umumi Nepiyab idare Bdm: & 1 •1.1M 

Gl-tritk - ~ftrk ,.....,... a.m.tLBl .... 1f/f Ult "'*• 

-- Daktilo Aranıyor 
Ankara"da cahf"\Ü üzere bir Bayan Daktilo aranıyor Taltplldll

len 111.at 10-12 araamda Sirkeci Sanuaryan han 34 No. ya m L-------.... --------~ 


