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Cümhuriyet Ordusu, Milletin ---·l HATAYDA TÜRK DiLi 
ÜSTÜN OLACAK 

Millf Müdafaa 

Bütün Haklarını ~ve Menfaatlerini ı 
Her An Korumıya Amadedir .. : 1 

Vekilimiz 

Meclis 

KUrsUsUnde 

Milli Müdafaa 
Vekilinin Mühim 

Beyanatı 
:Ankara, 29 (Tan muhabirinden) - Mecliı 

bugün saat onda B. Abdülhalik Rendanın re
lıliğinde toplandı. Ziraat, Milli Müdafaa, Ha
rita Genel Direktörlüğü ve Imalih Harbiye 
bütçelerini müzakere ve kabul etti. Milll Mü-

>---e&HWl--'~ ~&znn Özalp, mühim !bir nutmc 
eöyledi. Vekil, bütün milletlerin orc:lularmı 
kuvvetlendimıek için hararetle çalıfbkları 

Mehmet Somer günlerde bulunduğumuzu, bu gidite göre cİ• 
~----------:handa büyük kantıkhklar çrkmıyacagını kim

~ j r - senin tahmin edemiyeceğini anlattı ve böyle 

1 vı e c 1 is t el buhranlı bir zamanda bizim çok basiretli dav-

M 
ranarak batkalanna takaddüm ettiğimizi ilave • • b ederek dedi ki: General Kazım ô:r.alp us et "- 936 - 37 normal bütçeleri ara-r--------------------------

M 1 smda 3,5 milyon lira kadar bir fark fK:~#\1 ı 11-1 · - -· • • k vardır. 935 - 36 seneleri bütçeleri a. Una a Sa rasmdaki fark 6 milyon kadardı. Bu VQmUfQlj Jan b ı çooğalma ordumuzun teşkilA.tmm bU- 1\.4 Uj 
l\Uhu ~~~r1~~ .. gösterir. Bunu açıkça söy. ~ Orduya 

Kazım Özalp, daha sonra harp sa-
1 ~ ı._ nayii tesisatnnımı da tamamla.ndığı. A nkara, 29 (Tan 

•unet Emin YALMAN 

A 
m, top, tüfek, barut tayyare ve saire muhabirinden) -

nkara, 29 (Ba.tmuharriri- yi memleketimizde imal etmek imkln Bugün, Milli Müdafaa 
tGıı ı. bı~zden telefonla) - Bu- larmm elde edildiğini söyledi. Ve nut bütçuinin müzakere ve 
dlf 'Ylec:lıate Ziraat ve Milli Mü- ku sürekli alkışlarla karşılandı. kabulünden ıonra Meh· 
ki._ bütçelerine dair münaka- Ziraat bütçai görüfiilürken met Somer (Kütahya), A. -l" old B Bugün Mecliste Ziraat bütçesinin mü. Ak (Ç h) ~it h u. unlan çok büyük cadele fa.alma kona.n tahsisat görUşü. yüz oru , Muhittin 
Q~ Ve alaka ile dinledim. lürken şiddetli mtı.nakaşalar oldu. Zi. Dinçıoy (Urla), tarafın • 

b:ıtı8bet Uyor ki, Millet Meclisinde ya Gevher Etili, başta Ankara olduğu dan M eclue bir takrir ve- -
\!eter b'lllUnakaşa ruhu çok dikkate halde hiçbir yerde ziraat memurları- rildi. Şiddetli alkı,larla ka-~ 
Ceçen ır surette inkişaf etmektedir. nm muvaffak olamadıklarını söyledi. bul eclilen takrir ,udur: 
li'itı lll~ne ile bu sene arasında Mec (Arkası 7 incide) Yüksek Başkanlığa 
h bir f akaşa havasında çok esas- Mllli Müdafaa bütçelerinin 
btr ~01;rk va:cıır. Demek ki, pek iyi 

1 
1 hitamı müzakeresi dola.),sile 

~at ~eruyonız ve çok faydalı iç Dünkü maçlar bunıann t.atblk1ne önemli mu 
111~~ etler yaratmıya doğru gi - V&tfakıyetler diler ve kahra-

t&ki ' ınan ordumuza Büyük Millet 
lbı_ _ den nıUnakata deyince, fÖyle Mecllshıln selam ve takdirleri 
~~~-' nln ~klşt[ -uaşılırdı: Kusur aramak, ınınuiınaamı rica ve teklif 
~ l'nıek, şahst dedikodu yap - eyleriz. 
ler1e' ~:"c.ı: imalar ve dil altında söz- Mehmet Somer (Kütahya) 
b:ıaıt şUphe havası yaratmak, yık- A. Akytiz (Çonıh) 

... Muhiddin Dlnçsoy (Urfa) 
l:lu llll 

laıra. nadaki münakaşalarda mut~ 
f~11 ~taba dil uzatılır, sinil"leri 
~~ _ almıya hiç ihtiyaç duyul-

1937 bUtçest mUnasebetlle inec
' llste devam eden mlinak8.f8.
~l'ict taınamne yeni bir ruhun ümit 
lt .kon enıarelerinl görüyoruz. Evve
ltJtll~rna tarzı efendicedir. Herkes 
~elin lllın, kendi fikrin~ .... dUşün 
l'or ~ e h Urnıet ve tesaİn tih i'.,österi
l>or. Ş ~lan hUsnUn1yetıe jjfıinı
l>or ~ a si dedikodqdkı uzak,:ıt"alm.ı-

. ~alıuı · ~ ..-.,,. 
"~or 0rt.ad~ tnesele Be tıgra 
~ lll~u nıeselele!' ' er)ndf ço! ter 
~ is ala.rıa durul r. Miileb.nıa-

l'atına kRlll ~b_..u ··~bir ti_!.izlik 
~IUll~) 

Başvekilin 
mühim nutku 
Bekleniyor 

Aiikara, 29 (A.A.) - Başvekil ts
met lnönü'nUn umumi siyaset hak • 

Milli küme maçlannda dün Galata.. kında bir nutuk irat edeceğini istih
saray Ankaragücünü 8 - 4 yendi. Pe bar ediyoruz. Bu nutkun bu hafta so
ra ~e Bulgar t.akmu arumdaid maçı 
Perahlar S - O kaanddar. Tafıll&t nunda l!IÖylenmeai ihtimal dahilinde-
lpOr eayfunm'adır. dir. 

Suriye 
Başvekili 

Şehrimizden 

Geçti 
Suriye Başvekili Cemil MUrdUm, 

Suriye Hariciye Vekili Hasan Cabirt 
Suriyenin İskenderun Maliye MüdürU 
Hasan Cebbare, doktor ve avukat 
Rızkullahtan mürekkep bir Suriye 
murahhaa heyeti diln akşamki Toros 
ekspresile şehrimize gelmiş ve gece 
Semplon ekspresile Parlse hareket et 
miştir. 

Emniye~ MUdUrU Bay Salih Kılıç, 
İstanbul vılayeti ınamma Suriye heye. 
tini Haydarpaşada karşılamış ve ak
şam da Sirkeci istasyonunda uğurla. 
mıştır. 

Baıvekilin beyanah 
Suriye Başvekili dün hareketinden 

evvel kendisiyle görüşen bir muhar. 
ririmizin sorduğu muhtelif suallere 
cevap vererek şu beyanatta bulunmuş 
tur. 

"- Doğruca Par:lse Jtldlyonu;. 
Bu seyahatimlzin fevkalade bir 
ınak!Wlı yoktur. Fransa Ue ara
mızdaki dostluk bağlannm takvL 
yesi \'e bu yolda halli lbım gelen 
teferruata alt meseleleri görüş. 

mlye ve anlaşmıya gidiyoruz. YenJ 
fstlkli.line kavuşan Suriyenln pek 
tabiidir ki evvelce mandası altın

da ya.5adığl Fransa ile görtişille.. 
cek, anlaşılacak ve karar verile. 
cek bir çok işleri ve meseleleri var 
dır. 

Suriye Başvekili, Hatay işinde Ce -
nevrede tam bir itilafa vanldığı ha be 
ri üzerine memnuniyetini bildirmiş, 
ve demiştir ki: 

'(Arkut 8 incide)~ 

Hariciye Vekilimiz, B. Delbos'la Beraber 

Parise Gitti, N. Menemencioğlu Geliyor 
• 

Cenevre, 29 (TAN muhabirinden) - Hatay davamız, bugla 
tam ve kati olarak halledildi. Franaa. - Türkiye arasında Sancağın 
mülki tamamiyetini temin eden ve Türkiye - Suriye hudutlanm 

garanti alhna alan itilaf bu sabah saat 10 da imzalandL 

Bu anlaşma ile, Hatayda dil mese
lesi de lehimize neticelenmi§ oluyor. 
Kabul edilen karara göre, Hatayda Us 
tün olarak tUrkçe ve sonra da arapça 
resmi dil olacaktır. 

Muahede ve ltuaf, Türkiye na.. 
mma Dışbakan Tevfik Rüştü A, 

ras, Dışbakanhk Müstep.n Nu· 
man Menemencloğlu, Riyaseti Cu.. 
mUJ' Umuıni Katibi Hasan So~·a.k, 
Fransa namına da Fransız Harici. 
ye Nazın Delbos, Hariciye müs. 
teşan Vlennot ve Fransanm An
kara sefiri Ponsot imzaladılar. 
Ogıeden sonra topla.nan Milletler 

Cemiyeti Konseyi, Sandlerin raporu. 
nu ittifakla tasvip etti. Fransız, lngi. 
liz ve Sovyet Hariciye Nazırları ve dl 
ğer murahhaslar bu meselenin halle • 
dilmiş olduğunu görmekten mUtevel- Cenevrede Hatay anlafmalarutı 
lit memnuniyetlerini bildirdiler. im:r.alayan Hariciye Vekilimb B. 

Hariciye Vekil imiz Pariıte T evlik Rü,tü Ara. 
Doktor Tevfik RüştU. Aras, bugUn •------------

konseyin toplantısından sonra saat 
14,30 da Fransız hariciye nazın Del
bosla beraber bir askeri tayyareye bi 
nerek Paris'e hareket etti. 

Hariciye siyasi müsteşarı B. Mene 
mencioğlu gece yansından sonra Lo
zan'a geçerek ve oradan semplon eks 
prese binerek Belgrad'a hareket ede -
cektir. Perşembe sabahı tstanbulda 
bulunması muhtemeldir 
imzalanan anlClfmaların aa.lan 

Cenevre, 29 (A.A.) - Bugün 
i m z a ı a n a n b e ı metinden 
ilk ikisi, 27 KA.nunusani ka.rarmm 
doğrudan doğruya istihdaf ettiği mu 
ahede ve anlaşmadır. 

Sancağın mülki tamamiyeti bir 
Fransız - Türk muahedesine mevzuu 
bahsolmaktadır bu muahede, melhuz 
müşterek bir hareketin tarzlarını ta
yin için erkA.nı harbiyeler arasında 

temaslar yapılmasını derpiş etmek -
tedir. 

Muahede keza, Sancağın statUsU ih 
lll edildiği takdirle yüksek iki akit ta 
rafın hangi şartlar altında istişarede 
bulunacağını tespit eylemektedir. 

Türk • Suriye hududu hakkındaki 
anlaşma, bu hududun kafi mahiyetini 
tanımakta ve ihlal edilemezliğin ga -
rantisini ihtiva eylemektedir. 

Suriye ve F ranaanın 
karıılıklı taahhüdü 

Bundan maada yüksek iki akit ta
raf Türk ve Suriye topraklannda di
ğer tarafın rejimi ve emniyeti aley

(Arkası 8 incide) 

.... 
Çocuk 

SalJfamız 
Yazılammzm çokluğundan dolayı 

bogUn çoc• sayfamızı De§rede 
medlk. Yannld nüshamıza tehir 
mecbu.riyethıde kaldık. Xti~Uk 
okuyuculanmızm bizi hot görme 
lerlnl rica ederiz. 

İngiliz Elçisi 
Dün Gitti 

lngilterenin Ankara Büyük Eiçtal 
Sir Persi Loren, bir aylık bir mezu. 
.niyetle ve dün akşamki ekspresle Lon 
draya hareket etmiştir. 

Büyük Elçi hareketinden evvel ken 
disiyle görüşen bir muharririmize de
miştir ki: 

"- Kısa bir müddet için lngiltere • 
ye gidiyorum. Tekrar buraya dönece. 
ğim. Türkiye ile İngiltere arasında.ki 
siya.fil milnasebetler kabil olduğu ka. 
dar samimi ve kardeşçedir. Bu sami· 
miyet ve kardeşlikte her iki tarafla 
tam bir itimadı vardır.,, 

İngiltere Büyük Elçisi bunda.n son. 
ra, Hatay anayasası hakkında CeneY 
rede elde edilen netice için de: 
"- Çak memnun oldum. Zaten bll 

meselenin böylece halledileceği tabii 
idi.,, demiştir. 

Sir Persi Loren Sirkecide İstanbul 
İngiliz Konsolosanesi erkD.nı ve kolo. 
nisi tarafından uğurlanmıştır. 

Bulgar Elçiıi de gitti 
Bulgaristanın Ankara orta elçisi 

Bay Teharof, dün akşamki trenle Sof 
yaya gitmiş ve Istanbul, Bulgar ko
lonisi ve konsolosanesi erkim tara • 
fmdan uğurlanmıştır. 

Bulgaristan elçisi hareketinden ev
vel kendisile görüşen bir arkadaşımı
za demiştir ki: 
"- Mezunen Sofyaya gidiyorum. 

Bir ay kadar kaldıktan sonra tekrar 
memlek~tinize döneceğim. lki mem • 
leket münasebatı çok dostanedir. A
ramızda halle muhtaç hiçbir mesele 
yoktur.,, 

Amerikada GrevcRer 
Nevyork, 29 (A.A.)· - Dün Youn

gstovn'da polis ile bin kadar grevci 
arasında grevin bidayetindenberi p 
rlllmemi§ §iddetli bir arbede vulrubul
muftııır. 
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Kuruştan Aı Katan MEKTEP 
BiNALARININ 

ET RAFI 
AÇILACAK 

YENi TELSiZ KANUNUNUN 
MÜHiM ESASLARI 

Kazanç ·Vermiy • • ÇI e '.Ankara, 29 (TAN) - Tel. 
ıiz Kanunu bu halta içinde 
Mecliıten çıkacaktır. Elektrik 
dalgaları ile olan her türlü re· 
ıim, İfaret, ıeı infarlarını yay
mıya ve almıya yanyan f elsiz 
teıiıatı bu kanunla hükumetin 

pılmıf her türlü tuiıal ıahil" 
leri 25 liradan 1000 liraya ktt' 
tlar ağır para, yahut 1 • 6 aY6 

Y . p . 1 
enı roıe 

Kamutaya 
Veriliyor 

A nk.ara, 29 (TAN muhabi-
nnden) - Yeni Kazanç 

Vergisi Kanunu Bütçe Encüme
ninden Meclis Umumi Heyetine 
sevkelimek üzeredir. Ve ~anne
dildiğine göre, pazartesi günkü 
toplantıda görüfülecektir. 
LB.yıhada, memleket işçi sınıfının 

ve az para ile geçinmiye mecbur olan 
vatandaşların kazanç vergisini mü • 
him miktarda indiren hükümler var
dır. Günlük geliri 60 kuru§U geçmiyen 
işçi, bu kanunla kazanç vergisinden 
affedilmiştir. 120 kuruşa kadar yev
miye alanlar da 60 kuruş üzerinden 
kazanç vergisi vereceklerdir. 

Bu madde konuşulurken encü
mende münakaşalar olmuş, de\". 
Jet daireleri haricinde çalışan blL 
tün vatandaşlann memurlar gibi, 
yüzde 5 kazanç ,·ergi ine tabi ol
.mnlnn teklif edilmiş ,.e fakat bu 
hükUm henüz kabul olunmamış. 
trr. 

Diğer taraftan hariçten rnemleke
timi?.e gelecek artistlerden alınan yüz 
de 50 kazanç vergisi yüzde beşe indi
rilmi§Ur. HUkfunet, bu vergiyt her 
türlil yolsuzluğun önüne geçmek için 
indirmiştir. Beş kunı§]uk dilhuliye i
le girilen bahçe, sirk gibi yerlerde 
nıeşrubattan alman çok yüksek para, 
suiistimal şeklinde telAkki edllınig ve 
bu kanunla bu halin önUne geçilml
ye çalı§tlmr§tır. 

Adadaki Gençlik 

Teşekkülleri için 
Akay idaresi, BUyükada vapur is

kelesinin Uzerindeki ealonları, Ada -
dnki gençlik teşekkilller:ine tahsis et
mi§tlr. Akay mUdilrU Cemil, burada, 
gençler için zengin bir kUtUpane ha
zırlatmıştır. Ayrıca, toplantı ve mU
samercler için geniş bir salon daha 

ayrılmıştır. Salon ve kütUpane dUn 
saat 16 da vali Muhiddin Ustündağ 
tarafından açılmıştır. Bu arada Ad!l 
llk mektep mUdürU SUleyman Oz, ve· 
hir meclisi daimi enoümen azaların • 
dan A vnl de söz söylemişlerdir. 

Bu münasebetle davetlilere bir Ç<).Y 
ziyafeti verilmiştir. Daha BOnra. Dil 
plljına gidilmiş, yeni tesisat ve va

pur iskelesi gözden geçirilınl§tir. 

Mumhane Antrepoları 

Bugünlerde Y ıkıhyor 
Mumhane antrepolan tamamen bo

naltılmış, yıkılma işi müteahhide ve
rilmiştir. Bugtinlerde derhal inşaata 

başlanacaktır. 

Rıhtmı geni§letileceği için antre • 

polar daha geriye yapılacaktır. 

Üsküdar • Beykoz 
Arasında Otobüs 

UekUdar - Beykoz arasında otobüs 
mervisleri yapılacaktır. Şark banli -
yösUndeki ucuzluk, Bakırköyüne ieli· 
yen otobüsleri çok zorluk karşmında 
bırakmıştır. Bu hatta ieliyen otobüs
lerden on, on ikisi Üsküdar - Beykoz 
hattına götUrülecektir. 
Bakırköy • Sirkeci arasmda yalnız 

beş otobüs leliyecektir. Emirgln - Sir 
keci otobUsleri de ealı sabahından i
tibaren işlemiye başlayacaktır. 

32 Kişi Para 
Cezası Ödedi 

Ilk kadın tayyareclmiz Bayan Sabiha Gökçene 
evvelki. gün Ankarada merasimle madalye verildi. 
Bu resımde, genç kadın tayyarecimizi, madalye ta_ 
kıldıktan sonra görüyoruz. 

Belediye, lstanbuldaki bütün mekteplerele 

ve bilhassa ilkokullarda sıhhi tartlara riayet 
edilmesi ve talebenin bol günet alması için ye

ni ve mühim kararlar vermittir. 

Bundan ıonra bütün mekteplerin her tara

fından elliter metre dahilinde yeniden bina 
yapılmasına katiyyen izin verilmiyecektir. El

lifer metre içinde evvelden yapılmıt olan bina-! 

lar yavaf yav&f ve bütçenin müsaadesine ıöre J 

istimlak edilecektir. Bu ite evvela ilkmektep-J 

lerden batlanaca.ktır. Bu suretle mektepler bol! 

güneş görebilecek tekilde her tarafı bot geniş : 
bir arazi ortasında olacaktır. 1 

llkmekte~/er de dün tatil edildi . ı 
ilkokulların ılk dört sınıfları dün kapatıl-• 

mıftır. Son sın!flarında yann mezuniyet imti-1 
hanlarına hatlanacak, ayın 12 sinde ton verile-· 

cektir. 

• • ~ Azlık okullarmda da türkçe imtl • 

MUTE HAS S 1SLAR1 
hanlan bitmiştir. Yarından sonra ken 

ŞEKER 

ŞEHRİMİZE GELDİLER 
A lmanyada Hale Oniverıitesi dekanı Profesör Bay Roemer 

ile Danzig Oniverıiteıi Profesörlerinden Bay Blohm te
ker fabrikalarımız ve pancar ziraatimiz hakkındaki tetkikl;rini 
bitirerek şehrimize dönmütlerdir. Mütehassıslar, dün kcndilerile 
görüfen bir muharririmize tunları ıöylemitlerdir: 
-Alpullu, Eski§ehir, Uşak ve Turhal 
fabrikalarile bu fabrikaların ziraat 
sahalarını gezdik. Pancar ziraatiniz 
üzerinde etraflı bir tetkik yaptık. Tür 
kiyede pancar ekiminin yUkook bir 
derecede olduğunu gördük. Başka 
memleketlerde 40 • 50 senede varılan 
netice burada hemen bir kaç yıl için
de alınını§tır. Bu bizi çok yakından 
ali.kadar etti. 

Pancar zlraatinlz, umumi zL 
raat kültürü iizerincle büyük ve 
faydalı tesirler yapnu~hr. Bu 
nıuvaffnkıyetll netice, hl!; Uphe 
yok ki hUkQmetin aldığı t~dbir
ler ve Türk köylüstlnün milkem. 
mel kavra~,ıt kablli~·eti sayesin
de elde edilmiştir. Şeker ~lrketi 
teıtkllat, pancar ziraatinden baş 
ka köylünlln diğer mnhsulfıb ye. 
ti tlrmeslne de çok kJyınetli yar
dımlarda bulunmu,tur. 

Pancar ziraati yapan köylünUn, di
ğer mahsulatta. da pancar ekmlyen 
köytüye nazaran çok ilerde olması bu- • 
nun feyizli neticeleridir. 

Sulama iflerine de ehemmiyet 
verilmeli 

Şeker sanayiinin bu zirat kn.lkm • 
mada köylüye geniş mikyasta ziraat 
aletılerl dağıtmak, tabii ve suni gtlb· 
re kullanılmasma teşvik etmekle biz· 
meti çok bUyüktUr. Sulama meselesL 
ne de ehemmiyet verildiği takdirdtt 
gerek pancar veriminin, gerek umu. 
ml zirai kazancın milternadiyen yük· 
seleceğine kani bulunuyon1z. 

Pancar zlraati, her memlekette zi. 
nı.at kUltUrlinUn temeli olmuştur. Şe
ker sanayii kunılmakla Türkiye zira· 
at kUltUrUnUn de yükselmesi temin 
edilmiştir. 

TUrkiyede pancar zfraati için çok 
emin esa~ ve usullerle çalışıhyor. Şe
ker istihlAkinln yükselmede devam et 
mesinl ve pancar zlraatinin memleke
tin diğer eahalarma da lntişarmı Tür
kiye umumt ziraati için çok temenru 
ederiz.,, 

8. Blohm 

B. Roemer 

dl dillerile okunan derslerden imti • 
hanlara başlanacak, ayın 9 unda bi
tirilecektir. 

Sanat okullarile tic.aret mek
teplerinde de dün desler kesil. 
mı,, bu ıuretle ışehrimizde ders
lere nihayet verilmiyen okul kal 
ma.mııttrr. 

4 haziranda orta mektep ve lise • 
lerde mezuniyet imtihanlarına başla
nacak, 21 haziranda da olgunluk lnı
tiharu başlayacaktır. 

Universitede inktlAp dersleri imti • 
hanlan dün eona ermiştir. 

Sulurımızdu 

Kurtarılan 
Vapurlar 

Gemi kurtarma. §lrketi, Yeşilköy 

feneri önünde karaya oturan Roman
ya bandıralı Bilkreş vapurunun kur
tarılması işinden 6 bin lngiliz lirası 
e.1mt§tır. Daha evvel lzmit körfezinde 
karaya düşen Corevyos Yunan vapu.. 
nınun kumpanyuı da kurtarma. l\crc
tt olarak 3500 lngiliz lirası venniş
Ur. 

Izmirde Çeşmede karaya oturan 
Amerikan bandıralı Amoore vapuru 
ile Çanakkalede karaya giren Italyan 
bandtralrBepe vapurlan için ödenecek 
tahflsiye Ucrctini, Londradakt bey • 
nelmilel komisyon tayin edecektir. 

Tahsil Edilemiyen 

Belediye Resimleri 
Malt yJl, yann ak§am sona erecek

tir. Belediye, 936 bütçesine konulan 
muhammen varidatın mümkün oldu
ğu kadar fazla toplanabilmeei için 
yeni tedbirler almı~tır. Ba§t8. muha
sebe mUdilrU olmak üzere biltUn mu
avinleri ve ~ube müdürleri lstanbulu 
aralarında mmtakalara ayırmı~lar". 

dır. 

Mayısın on beşindenberi bu suret
le şehrimizde tarama suretile kon • 
trol yapılmıya. başlanmıştır. Bu kon
trolda o tarihe kadar tahsil edilen ve 
e<iilmiyen belediye vergisi ve resim
leri tcsbit edilmiştir. Bunlardan he· 
nüz toplanmamış vergi ve resimler • 
den mUhlm bir kısmı bu on be3 gUn 
içinde alınan tedbirlerle toplatılmIJ· 
ur. 

kadar hapiı cezaıı ile cezalarıdı• 
nlacaklardır. 

inhisarı altına geçmektedir. 
Projeye, ıiddetli ceza mü

eyyideleri konulmuftur. Vatan
daflar veya ecnebiler tarafın· 
dan topraklarımızda, hava ve 
karcuularımızda ruhıataız ya-

Selerberliğe hazırlık veYo 
ıelerber olma halinde, yahtıl 
haz.erde aıkeri memnu nıırıta• 
kalarda ruhıatıız tuiıat sa• 

hipleri hakkında caıuılııi0 
tlair olan hükümler tatbik olır 
nacaktır. 

-====================~~====::==============~ 

Ka1Jaiıçarşz 
Muhafaza 
Edilecek 

Ş ehircilik müteh·assısı JJ. 
Prost, Kapahçarfının rıJd 

haf aza edilmesine karar vtl" 

mittir. 

Yeni Sovyet 

El~isi Geldi 

Prost, bu çarşının hem tarihi ıcıY· 
meti, hem de bir hususiyeti haiz ol· 
duğunu görerek müstakbel şehir pil• 

nmda bu çarşıya yer vermeyi doğrtl 
bulmuştur. Yalnız mütehassıs çarŞl ~ 
nm ilk inşa edildiği devirdeki §ekliıl8 

ve mimart tarzına göre tamir edU -
' mesine lüzum göstermi3tir. Beledl)'tt 

müstakbel planı tatbik ederken 1111 

tavsiyeye göre hareket edecektir. 

Bovyet Rusyanm Ankara Büyük El 
çiliğine tayin olunan Bay Karskiy, 
dün sabahki Semplon ekspresiyle şeb 
rimlze gehni.,tır. Yeni büyük Elçi, Sir 
keci garında İstanbul Sovyet konso. 
lo!'anesi eııkaru ''e Sovyet kolonisi 
tarafından karşılanmıştır. 

B. Karskly, bu akşam Ankaraya gL 
derek Rei<Jlcüınhur Atattirke itimat. 
namesini takdim edecektir. F.:lçl, An. 
karada birkaç gün kaldıktan eonra 
yaza gt:\:uun:ın. u.....: .. ., ......... _ ...,..,.__...,u. .. 
gelecektir. 

B. Karskiy'nln istasyondan ırıefıırr. 
te giderken bindiği ot.omobil, 16 y~ 
larmda lsmall adında bir çocuğa çar. 
parak yaralanmasına sebebiyet ver. 
miştir. 

Elçi, derhal otomobilden inerek ço
cuğun vaziyetiyle ala.kadar olmuş, .ka.. 
za yapan otomobili orada bırakarak 
ba§ka bir otomobllle 8ef arethaneye 
gitmiştir. lsmall ba.,ından hafif yarL 
lıdrl'. 

Mütehassıs Piio Gitti 
Gazi köprüsil projesinde yapılacak 

değişikliklerin kaça çıkacağı bma • 
men hesaplanmıştır. Mütehassıs Pi
jo, dün akşam ekspresle Parise ha
reket etmiştir. 

lbni Sina ihtifali 
Büyük Türk tlimi lbni Sina lçin bü

yük bir ihtifal hazırla.nmaktadır. Bir 
komite, bu husustaki çalı§malannı bi
tirmigtir. lbni Sina adına çıkanlacak 
olan kitabın basımı, bu hafta içinde 
bitirilecektir. Ihtlfal 21 haziranda 
Dolmabahçe sarayı salonunda yapı -
lacaktır. 

Elini Makineye Kaptırdı 
Beykoz deri fabrikasında çalı§'4 

işçilerden Haydar oğlu İbrahim ıd e. 
lini makineye kaptırmış, yaralanınJfı 
hastaneye kaldırılmıDtır. 

• • f':ı:il' 

U nlverslte Radyoloji \'e bio 1 

doçentleri doktor Ahnıet fe\' " 
fik Bet-kınan ve Muhterem Göl(ll1tıll 
Doçentlik lmtihanlannı nıuvaffalll
yetle vermişlerdi1'. 

• 
M oda Deniz Klübü, dün ~ş-

mevsimln Uk t.optantısr Ue • 
çtlmıştır. 

• 
T tirklye - Japonya ticaret ,,,,. 

la~mQı esasları hazırlanıt'1f
tır. Japonyanm Ankara sefiri nıeıııl• 
ketlnden ı;on tallınatı beklenıeıdedi'' 

• 
D eniz Ticaret 1'tüdlirU MUfit '!Je'l-

det, ida.renln bazı islerile yeıJ 
kadro ve bUtçe için Salı gÜnu .t\D"" 
nya gidecektir •. 

• 
T rabzon llmanmda tetkikle~. ·~ 

pan liman i letmesl Jlluduı-
~~ufl, dün Ege \'apurlle ~ehtl~~ 
dorunUştur. Bu hafta. lıtlnde Aııliarı>r 
gidecektir. 

• 
H asan adlı 12 yaşında bir çoeaJ 

Yedlkule hastanesinin tavaıı.&Jl
d&n düşerek ağır surette )'~ 

Romanya ile Yeni mı§tır. • 

Ticaret Anlaşması B ır~.=16!~~~':.;!:;~ 
Romanyaya gitmio olan iktısadt telif ooktalamıda köprü ın~ı.ıu ı.el'

heyetimiz nzaeından B. Sami lktısat lif ettiği doğru değildir. 
Veklletinden talimat almak Uzere An • 
karaya dönmU9 ve tekrar Romanyaya H aziranm S ünde Yugos1a\' ff 
gitmiştir. Türkiye. Romanya ticaret Yunan llmanlanw ziyaret~ 
anlanması için karşılıklı olarak iki cek olan Hamidiye mektep ge 
memlekete ithal edilecek maddeler et- hazırlıklanm bitirmiştir. Gemi Jl•f-
rafmda bazı listeler hazırlanmıştır. da.rpa.'a açddannda demlrUdlr. 

==================================~ Mütehassıslar, tetkiklerinin netice- ------------
teri hakkmda bir rapor he.zırlamıya 1 Ş 
baeıam13lardır. l arki Erden 

Yalova ve FloryaJa Emiri Geliyor 
imar işleri 

Bakaya miktarı mUmkUn mertebe 
aıaltılmıştır. Bu tetkikler 937 n ali 
yılmda varidatın zamanında tahsili 
için almmast lüzumlu olen tedbirler 
de tesbit edilmiştir. 

\TAkVi~B~HAVAJ 
1 

30 Mayıs 193" 
PAZAR 

BUGt1NKU HAVA. BULUTLU 

Hasköyde Bir Tamir 
A tölyesl Kuruldu 

----------·-----------~-5 inci ay GUn: 31 Hızır: 26 

A.rabt 1356 Rumt 13~ 
Rebiülevvel: 19 Mayıs: 11 

Zabıta, evvelki akşam geç vakit 
kalabalık yerlerde tramvaylnn sıkı 
bir kontrolden geçlrmi§tir. 

Arabalara yUrUrken inip, bindikleri 
rörUlen 32 kişi para cezasına çarptl
ınlmışlardır. 

Florya ve Yalovanm imar i§lenne 
büyük ehemmiyet verilmektedir. Mü
tehassıs Prost, evvelki gün yanında 
belediyenin bUtUn ileri gelenleri oldu
ğu halde Floryaya, dün de Yalovaya 
gitmi§tir. 

Floryada 936 bütçesile yapılması 
gerekli olan imar i§lerinin ne safhada 
olduğu incelenmiş, 937 yılı bUtçesilc 
neler yapılacalh tesbit edilmiştir. 

Şarki Erden Emici Altes Abdulla.h, 
yanında baş nezaret k!tibi Bay Sami 
Rufai, doktor Cemil Paşa TUtUncll, 
Binbaşı Bay Norfeld ve mabryinci 
Şeyh Mehmet olduğu halde bu sa -
bahkl semplon ekspreslle şehrimize 
gelecektir. Emir Abdullah istasyonda 
merasimle ka.I'fiılanacak ve akeam ü
zeri eksprese bağlanan hueuet bir va
gonla Ankara.va. ı!ldecektir. 

Hasköyde gümrük muhafaza. tef} _ 
kilA.tı için bir vapur tamir ve ln~a a
telyesi kurulmu§tur. Atelye, yeni kil
çUk vapurlar inşa edebilecek derece
de mükemmeldir. 

Yefllköy meteoroloji istasyonun -
dan alınan malftmata göre yurdu • 
muzda havanın umumiyetle bulutlu 
geçmesi, rüzgarların cenup i.etlkame
tinden orta kuvvette esmesi muhte • 
meldir. 

Dünkü Hava 
DUn hava, ekseriyetle kapalı geç -

miştir. RüzgA.rlar şimal istikametin • 
den nrhı kııvvPttP. P.111mhı bıu·nmP.tre 

Güne,: 4,32 - Öğle: 12,ı.~ 
!kindi: 16,10 -Akşam: 19,3 

Yatsı: 21,28- İmsak: ~ 
et> 

763 mllimetre, hararet en çok 2°: til' 
R.Z 14 ıantl~t olarak kavdedilpıiS 
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Gönüllü meselesi konseyde 
Bunların Çıkardması 

\.----,-

için Yardım 
Asiler, lspanyol 

Faıistlerinin Liderini 

Hudut Harici Etmişler 
le)ı~: 29 (TAN) Milletler Cemiyeti Kon
de ıro:nku celsesinde İıpanya vaziyeti üzerin
diıııecı·llttuktan ve murahhaalann nutuklarını 
~il sonra bir karar ıureti hazırladı ve 
~ loplanbıında bu kararı kabul etti. 
Itıı I a kon.eyin Milletler Cemiyeti izaaı o

~nııtn mülkt tamamiyetine tamamiyle 
~ oldufu anlqılmakta ve lıpnayaya vu
dır. Dıiidahaleyi tenüürle karfılamakta-

)\;:Y .~enıı müdahale komitesinin ispanyadaki 
hb~DllUWeri çıkarmak için vuku bulan te. 
hbbueı; takdir ile karşıladıktan sonra bu te
le \'e ~ lllllabet neticeler vermesini limit etmek
bYe)t talı etler Cemiyetine mensup devletlerin bu 
~ ~kkuk ettirmek için 8.zamt müzahereti 
~-;:_~~erini dilemektedir. Konsey açık §ehirlerin 
~ şayanı telehhüf bir hadise olarak 
ka~ak ile kabul edilmiş bulunuyor. 

~ ltalyan notan da görüfiildü 
'oteai lllUdahale komitesi dün ltalyarun protesto 

Su ;ıe nıe,guı olmuştur. 
tt~ otan göre, 26 Mayısta Ispanyol hükflmet 
tıu,ı en Itaıyan harp gemilerini bombardıman et
ta'4-,~· Bombardıman neticesinde Palma de Major 
~~ınirli duran Guarto kruvazörü ile muavin 
8 ~~bulunan ltalyan bahriye zabitlerinden 
~.na~ Ut ve birkaç kişi de yaralanmı,tlr. 
1.~!1'.!)~n A.lmGn deniz kııv ... oeh;d Kumandanı ...... ~ ~ --~-~·-~A-~ a~on>I -n~Jl-buJ' .. ,~~e memur ola.n ve Palma de Majorca'ta 
""1 ~~ ~ ilaeıinden mUkerre
~ eb..ı:~ı hUk\lmet tayyarelerinin geçmesini pro-
~l ~. su;::n tayYareciler •abat bırakıldı 
~ ~rla asiler arasında esir mübadelesi 
~ dife ' 

1~a mahkO.m edilen Alman tayyarecileri '.::.:;aç ecnebi mübadele edilmişlerdir. Bask
~Yl bıraktıkları ecnebiler bir Fransız harp 

j\ ~ Ba.yomne'e gitmişlerdir. 
~liler. V alaruiyayı bombardıman ettiler 
~ C:~~e&inde asilerin Bilbao'ya karşı umumi bir 

1 

isteniyor 1 

Tayyare, kutba vardıktan ıonra 

Keıil heyeti cizalan birarcula 

Kutba 
Giden 

Sovyet 
Heyeti 1 

ttbı ırıu~b· ladıkları anlaşılmaktadır. Basklar bu· Autup •eteri &aflamak iaere 
«.~bir taa.mız yapmışlarsa •. ----·------------ --------

----
Yeni lngiliz 
Kabinesi Karsısında 

1 

Alman Matbuatı 
Gazeteler, Mr. Chamberlain'in Kararlarını 

Tatbik Etmek ltiyadından Bahsediyorlar 
Londra, 29 (TAN) - Bütün gazeteler yeni kabineyi iyi karfı

lamıtlardır. Berlin gazetelerinden Berliner Tagblot yeni İngiliz 
luıbinesinden bahsederken Miıter Chamberlain'in karar verince 
kararım katiyetle tatbik ettiğini, binaenaleyh Mr. Chamberlain, 
Almanya ile bir anlatma yapmanm imki.naız olduiuna karar v~ 
rirae bu kararın büyük bir ehemmiyeti hiz olacağını söylemek
tedir. 

Buna mukabil Baldwin'in son sö- -
zünU daima söylememek itiyadında 
olduğu lçin kapıyı açık bıraktığı ila
ve edilmektedir. 

''Bu gerginlik ve ihtilatlar devresin 
de, çok açık olan ve objektif bir tarzı 
tesviye ile kıarşılıldı hukuk ve anlaş
ma imklnlarmm tanınması için kara
rını verecek bulunan bu adama limit 
bağlamak icabeder.,, 

Londra, 29 (A.A. - Boyton'da top 
Ianıan liberaller kongresi ittifakla ka 
bul ettiği bir karar suretinde bir libe 
ral hUkO.metin ilk vazifesinin İngilte
re ve müstemlekeleri piyasasının ci
han ticaretine açılması olmak ica
bedeceği bildirilmekte ve ham mıldde 
!eri olan mUstemlekelerin kontrolü ve 
paranın istikrarı için beynelmilel bir 
anlaşma akdi istemektedir. 

Balkan Antantı 
Mümessilleri 

Düu Toplandılar 
Cenevre, 29 (TAN) - Bugün 

Balkan Antantı mümessilleri arasın
da bir toplantı yapılm13, ve müteakı
ben bir tebliğ neşredilmiştir. Bunda 
B. Rüştü Aras, Palitis, Antonesko ve 
Subotiç, konseyin toplanması~ dolayı
sile Balkan memleketlerini alakadar 
eden meseleleri görüştüklerini ve dört 
memlekette tam bir görüş uygunluğu 
bulunduğunu milşahade ettiklerini 
bildirmişlerdir. 

Lltvinof • Titulesco 

7ürkolog 
Radıof 

için tovıanil 

~. neticeleri henüz anla§ıl· Akhisarda Zelzele Windsor 
~~aıeıuı1ya 1ımdiye kadar Devam Ediyor Gizlce Görüımüıler 
~ b lllbardmıanıarm en ağırla- Dükünün Yeni Paris, 29 (A.A.) - Annecy'den ~ :1 ile kal'§ılanmıştır. Bundan Akhisar 29 (A.A.) - Dün gece Havas ajansına bildirildiğine göre, 

Ankara, 29 (Tan muhabirinden)
Türkolojinin temelini atmıı ve bu ~ 
ha.daki çalı§malarile Türk kültür ve 
diline hizmetleri dokunmuı olan bü· 
yük dil bilgini Radlofun yiizüncU do
ğum yılı münasebetile hatırasını an
mak için bugün Ankara halkevinde 
büyük bir toplantı yapıldı. Toplantı
da Cümhurbaşkanlığı Kalemi mah-
9Us Müdürü, Maarif Vekili, Türk Ta
rih ve Dil Kurumlan azalan, fikir ve 
kalem sahiplerile Sovyet Elçiliği mü
messili, profesörler, talebeler ve ke
sif bir halk kütlesi hazır bulundu. 

~lal bombardıman tayyaresi biri saat 22,20 de ve diğeri de saat U Tittilesco, dün Annecy gölünün ke -
'-~. ~Yt bombardıman etmiş bulu birde, ilcisi kuvvetli ve diğerleri ha- ftYanı nannda kiin Talloirs'de gizlice Litvi-
~ ~r Sa.ntander'i de bombar fif olmak üzere dört zelzele olmuş • Londra, 29 (A.A) _ Windsoor dil. nof ile öğle yemeğini yemiştir. 
it.......~ l'l\ta erdir. tur. Bu zelzeleler birkaç gündenberi kü, Altes Royale ve Düşes de Sagr&I Del devlet adamı, saat 17 ye kadar 
~·~ ltd Yete göre İspanyol faşist.. fasılalarla devam etmektedir. Uluca- Windao Dtlşesi + .. """_ kI beraber kalmıtlardır. ı 
' t..._"..rı olan Manuel Nedilla mi duvarı yıkıldığı gibi bazı binalar. dı r unva.nmı _.,,. ... ca ar _ 
~.~ILlllU:lan memleketten çıkan! da da çatlaklıklar hasıl olmtıf1:ur .. Ka ~ Londrada iki Tayyare 
~Jı:et e Alına.nyaya gitmek Uzere saba~ Uç saat mesafede Güre- Al~cı George, bu tekilde ka- Çarpıfb 

Sovebnitttr. niş köyünün şarkındaki dağda hare- rar vermi§tır. Londra, 29 (A.A.) _ lk1 tayyare 
S Yeller kabul ediyor ketin şiddetinden tahminen yirmi ton Edward'm çocuklan olursa onlar da bugün Odiham tayyare meydanında 
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Avukat Lcizım mı, 
Değil mi? 

:&ruın hıMnlarm aklına töyle 
eeyler gelir: 

- Şu ceketin yakası neden arkaya 
devriktlrf Ve neden kol ağn:la.rmda 

öç tane ufak düğme vardır! Bmılan 
yok etsek ne olur! 

IDçblr teY olmaz. Herkes ayni !f8. 
kilde hareket ebe feblba, Wdn ba 
tarzda hareket eden tek oluna ha.. 
mamda smokin glymlşe döner. 

Son gtlnlerde lstanbal VaUsl De k. 
mitte davalı olan manıf yazıca Hüae
ybı Cahlt "Y ed1 Gün,. Mecm118811lda 
yukarda söylediğim suale ben.zer bir 
ıual eoruyor: 

"Mahkemeden avukatlan kaldırır. 

tak ne olur!., diyor. 
Ne olacak, davalar tüphetlz daha 

çabuk biter. Lildn bunu tek başma 

bir adam yaparsa vay olur haline. Ka. 
nunda taraflara verilen ve blllnmfl9J 
avukatlık zenaatmm esasmı tetldl e. 
den bir atiıil kestirme yollardan aw
katlı taraf istifade eder, kartı tanı 
yaya kalır. 
Doğrusunu söylemek llzmı gellr

te bir eski avukat olmak dolayıslyle 
ben de avukatlann adalet maklnele. 
rlnln lflemeel için pek zaruri bir un. 
tur olduiwıa inananlardan değilim. 
Bu flkrlml bundan seneler evvel gaze.. 
te stitunlannda mizahi ifadelerle yaz. 
dığmu ve bu yüzden eski metiekta§. 
lanmm aeneqlerlne oğradığmu da 
hatırbyorwn, lıattti o arada Anado. 
lu kaaabalarmda avukatm adına (tez. 
vir) denlldlğinl de aöztlne ltlmadrm 
olan bir hildmden öğrenerek Yazmll
tnn. 

Avukat olmazsa ne olur! .• 
Hani bir fıkra vardır: Bir heldm 

seyahat ederken bir köye lnmlJ ve o. 
rada, hatta, 12 saat clvannda bir t.ek 
betim bulunmadığını görünce IBflllll 
ve sonnut: 

- Yahu! Sizin köyde hekim JGk 
ha!! 

- Yoktur efendim! 
- E, hekimsiz ne yaparsnmf 
Kendi kendlmhıe öltirtis. 
Tıpla bunun gibi avukat oınum. 

davalan kemdi keaclhnbe kaybede.. 
rk. 

Bence bir avukat, kendisine ıetfrL 
rllen davanın haklı olmadıtmı ~rlp 
reddedene adalet maldnMlnln iyi ft-. 
lemealne yardım etmlt olur. LUdn 
hakaızlığou bile bf e bir iti müdafaa.. 
yı deruhte eden awkatlar mevcut oL 
dokça avukatlara Anadoluda verllen 
adm değiştlrllmeslne lmk&n yokta. 
Ammeeı! .. 

Birtey hatırıma geldl. 
lap.ilah daha uzun müddet 111118111.. 

mer olurlar. Bay lltiBeyln Cablt yatı• 
m ba§mı abmt bir zattır. Benim bB. 
dJflm en aNı 28 - 29 8elledlr ele 
yazı yazmaktadır. Sade yazı yazmak 
değil uzun müddet bu memleketin hL 
ldllnetl ve hWdllnet proKft.ID)an tbıe. 
rinde de mtleeulr olmuşlardır. Ava• 
katlann bu yazdıklan ltlztım80Zlak. 
lannı kendisi mahkemeye düşüp ava. 
katlarla uğrqmcıya kadar neden far. 
ketmedller acaba!! 

Bu münasebetle şu fıkrayı bir ille
re daha yazacagmı: 

Sığırtmaç Kadıya gelip sormnt: 
- Kadı EfendJ! Davarlar köprL 

den geçerken blrlblrlnl sllstWer. Biri. 
al suya dtişttl boğuldu! 

Kadı hemen cevap vermlt~ 
' et ltuaya yabancı gönWlWerin ağırlığında bir kaya parçası k_?pa.z:ak ~u ?Dvanı tqıyacaklar, fakat kral a- çarpl§Dlı§ ve düşmüştür. tki yolcu öl
Shdazı Çikarıimasma ve bir mü- yanm saat uzaktaki dereye duşmilş- ıleaı azasma verilen imtiyazlardan is- mUştür. Def pilot para.,Utle hayatla-
~ hpllınaama dair vuku bulan tür. Nüfusça zayiat yoktur. tifade edemiyeceklerdir. nm kurtarmrşlardır. S teklltbıe cevaben gönderdiği 
ttıı ~ teJuın kabul etmekte ve asile. 
~ Ulen çıkarmakla işe bqla. 

Toplantıyı Huan Rersit Tankut aç 
tı. Sonra Doktor Şükrü Akkaya söz 
aldı. Radlofun hayat ve eserlerini an
lattı. TUrkUn eaatirl destanlarını mey 
dana çıkaran bilgini saygı ile andı. 
Müteakıben Abdtilkadir inan da bu 
mevzu üzerinde dikkate değer sözler 
söyledi. Toplantı ilmi bir hava içinde 
nihayet buldu. 

- EIHkanı velbakar. Kaprftytl 
geçerken blrlblrlnl kakar. 81.*7 L 

- mngelmeL 

IDUda.faa etmektedir. 
~------

G ~chacht' ın 
1 °,.iişmesi bitti 
:-• Maddeler lıin-
~ 4n1Cl§mıya Varlldı 
~· 29 (TAN) ı.- Alman iktisat 

S ac:acııt•ıa, Fransız erkAm ar&

~ iM OlıUfınaiar, fkti8adt mesele 
~h,blr IUrette neticelenıni§Ur. 
-la~ ID"~~dan sonra iptidat mad
ıı,.~ ~ -ıun bir kısmını Fransadan 
tl~~e bunıarm ödenmesi için de 
ı!_· lıtr r,, •latemi tatbik edilecek • 
~t 0ı::ırandan itibaren tatbik edi 
~ ~turtzm itili.fnamesi muci
~ ~el Parla sergisine gele 
·~ ~ için yüz on milyon 

edllmietir. 

S on günlerde altihlan azaltma 
meteletl yeniden ortaya atıl. 

1111§, Amerika ettmhurreisl Mister 
Roosevelt'ln alWı yarrşmı durdur-

mak ve aUihlan azaltmak için bir 
konferans davet etmesi lehinde İ
talya Bqveklll Sinyor Mussollnl 
tarafından söylenen. söt:ler mühim 
akisler yapmıttrr. lng•lterenln yeni 

ve pek bUytlk slWıla.oma programı
na tatblka b&§Jamuındanberi, ltaL 
ya da btlttln kuvvetüe .ıwııanmak
ta ve slJAhJanmumı tamamluna.k 
için hiçbir fedakirltktan ıerl kal. 
mamaktadı:r. Bu yolda verilen en 
son malfmıata göre ltalya bu sene. 
Din sonunda denizaltı gemllerJııbı 
sayısı (110) a ve 1941 de tayyare. 
lerlnin aayuıı (4100) e varacaktır. 
lt.alya g~ yıl kara, deniz ve hava 
lmvvetleriae bet milyar Una yakin 

para llarfetnılt ve ba 9elle de bet 
buçuk milyar aartma karar vermlt
tlr. Bllvuıta yapdan askeri muraf. 
lana mlly&rtan &§ID&kta ve ltalya 
hava ve deniz kuvvetlerini Od mlslL 
ne~ lçbı hani bani Qra1. 
maktadır. ltalyuua hava kuvvetJ&o 
r1ne en btlyök ehemmiyeti vererek 
1941 Mleebae kadar 4100 ilk af tay. 
yareel sahibi olmak lat.emeelnin -. 
bebl, btlyük bir hava filosu De ya. 
prlacak bir htlcumma bir harbi ka-

zannuya Yardım edecellne inanma.. 
sıdır. Fakat mtitehaumlann anla. 
tıtma söre lta1yanm tayyareelllk b&. 
kımmdui aaflanndan biri !taıyan 
unaylbaln ltaıya pelinde t.oplu-

muı ve ltaıyan bava kuvvetinden 
dörtte öçtbıtin bu u.bada bulmum.. 
ya meelJur olmuıdır. Buruı hava 
bombudımanma son derece mtisalt 
oldugu için Jalyanlar Po nehri vadL 
lhıde yeni hava Uslerl yapmaktadgı_ 
tar. 

ltalynalar, ayni ehemmiyeti deniz 
lmvveUerlne veriyor, bllh1Ma tah
telbahlrlerlnln aayısmı 100 veya 
110 a çıkarmak için uğrafryorlar. 
Mabat, dar deniz sayılan Akde~lz. 
de bir taarruza uğradrklan takdir. 
de bUDlarr müdafaa için kullanmak.. 
tır. Fakat İtalya, deniz tetllhatmr 
Akaentze buretmlyerek Şarki Af
rllmda da bir ct.ı. lmmandaa vtl. 

cude gettnnı, ve bu suretle lngllt.e. 
re De Akdenlzde devam eden reka. 
betlnhı çok geçmeden Rint Umma.. 
nma da tlrayet edebDeeelfnl göe. 
t.ermlttlr. 

Bunnnla beraber İtalyan ordusu. 
nma btlt.çesl, deniz ve hava höt.çele. 
rlnden daha çok btlytikttlr. ltalyan 
ordusu seri kararlı bir harp için 
hazırlan.maktadır. 

Bu yüzden eon dereoe dratle ha
reketi istihdaf etmekte ve btltb lo.. 
talamu motörletUrmektedlr. ltf.e L 
talyanm, bu .,ekDde sDl.hludıp 11.. 

rada lnglıt.ere de btlytlk 11DAJdanma 
programım tatbik etmekte ldL 

Bu arada Sinyor Mussollnl sllib
lan azaltma lüzumundan ba.hsetmlf 
ve Mlst.er Roseveltl bu itte önayak 
olmrya te§vlk etml§ bulunuyor. 

Acaba slWı yarıp, Yal'lfl be!lllym 
membalan lmratmıya mı '-tlachf .. 

Ukln çoban: 
- iyi aımna Kadı Efendi! S.,. 

dtlfen hayvan lh:lnld l.U ! dlylnce Ka.
cb derhal elini raftaki kitaplara ım. 
tıp: 

- Tllke IDfJll'eletün ahrl! (0 hal. 
de o ayn bir meeeledlr) der. 

Çoban da bu ~ IÖdl anı..,._, 

cbjmdan: 
- Clamm! Bayvanm senin ohlula

• atrenınoe tilki meselealnl ne im. 
nıtı:nyonan f diye bir l&flyane m .. 
kahele eder. lluretln avukat.Jar halr. 
kmdald felmumıda da çobanm dedi· 
il (tlDd meaeleel) ~nlsl sezllmlJ9r 
muf. 

B. FELEK 

Tünelde infilak 
Nevyork, 29 (A.A.) - Hudson'aıı 

altından geçmekte olan Nevyork -
Nevjel'8ey tünelinin inpat tezgihla
rmda dün bir lnfillk wku bulmuş. i 
ldel mmne ft s teçl aflr IW'ette yara
lanmJttır. 
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DOVUSMUSLER 
Dört Suçlu ·· I 
Adliyeye 
Verildi 

Dün meşhut suçlara bakan Asliye 
Dördüncü ceza mahkemesi karışık bir 
dövme ve hakaret davasına başladı. 
Davacı Unkaparunda oturan Fatma hı 
minde bir kadınla ayni evde oturan 
lsmail isminde bir ihtiyardı. Suçlular 
da Fatmanm kocası Fethi, Salih, 
Me~et ve Camil isminde üç gençti. 
lhtiyar Ismailin oğlu Ahmet te hem 

1 
davacı, hem suçlu vaziyetinde bulu -
nuyordu. 

Tıbbıadli 

BaşkCitibi Dün 

Tevkif Edildi 

S ahte bir rapor verd~ 
ği iddiaııile hakkın· 

da takibata bQ,flanan Tıbbı
adli MüeHe$e•i baıkatibi 
Rail, clün Birinci Sorgu ha
kimliği tarafından tevkil e
dilmiftir. Bazı gazeteler, 
Raif in kaçtığını ve aranma
" için zabıtaya emir veril
diğini yazmışlardır. Halbu-

. ki, Raif kaçmıf değildir. 

Yalnız, do•ya içinde adre.i 
bulunamadığı için kendi•i
ne tebligat yapılamamışhr. 
Birinci Sorgu hakimi tahki
kata devam etmektedir. 

Memura 
Hakaret 

Diln Asliye dördUncU ceza mahk~ 
mesinde bir memura hakaret davası
na bakıldı. Suçlu, Beyoğlunda Okçu
musa Savcıbey mahallesinde Camcı-

• çıkmazın.da 25 numaralı evde oturan 
I Manoilidis isminde bir gençti. Dava-
cı, Beyoğlu kazanç icra memurların. 

1 

dan Halildir. 
Iddiasma göre, suçlunun kazanç 

I vergisinden borcu varmış. Bir hafta 
evvel evin eşyası haczedilmiş, dün de 
icra memuru satışa gitmiş. Memur 

I vazifesine devam ederken Manoilidis 
kendisine hakaret etmiş. 

1 DUn, suçlunun annesi, kız kardeş-
leri mahkemede şahit olarak dinlen· 
diler. Bunlar, Manoilidisin memura 
değil, annesine sövdüğUnU söylediler. 
Muhakeme, iki şahidin daha çağırıl -
ması için talik edildi. 

Fatma, ıPk~yetinl şöyle anlattı: 
"-Ben kocam Fethi ile kavga et

miştim. Fethi, evden çıktıktan sonra, 
bir meyhanede kafasını adamakıllı 
tütsülemiş. Arkadaşlanndan Salih, 
Cemal, Mehmedin yanma gitmiş, ge
ce yansından sonra eve geldi. Yanın. 
daki yabancıları görUnce ben kapıyı 
açmadım. Fethi, kapıyı kırdı, iQeriye 
girdi. Yabancı erkekler de onunt'l be
raber yukanya çıkıyorlardı. Ben oda
ya çekildim ve kapıyı arkasından ki. 
!itledim. Fethi tekmelerle bu kapıyı 
da kırdı, yannna girdi ve bana 8 lira 
uzatarak: 

Türklüğe Hakaret Suçlusu 
Beraet Kararı Aldı 

Dün Ağırceza mahkemesi bir 
Türklüğe hakaret davasını neti
celendirdi. Suçlu yerinde mev
kuf olarak Vaha isminde bir 
genç vardı. İddiaya göre, Vaha 
2,5 ay evvel Beyoğlunda • • • •• 
birahanesine gitmit, arkadatla
rile beraber rakı içerlerken er
menice 9arkı söylemiye batla
mıtlardır. 

Fuat Yekta isminde bir genç sazı 
dinllyemediği için Vahaya ermenice 
şarkıya nihayet vermesini ihtar et • 
miş bunun llzerine Vah& Tilrlüğün 

manevt eahsiyetine ve kanunlara söv. 
mtiştür. Hadisenin Ruşen Eşref adlı 

Neşriyat Dava~nda 

Bera et Kararı 
Dün Asliye ikinci ceza mahkeme -

sinde bir neşriyat da vaııı beraetle ne
ticelendi. Holivut mecmuasının sa • 
hfbi Cahit Muammer beyannamesiz 
muhabir kullanmaktan ve Türk mat
buat müntesiplerinin ecnebi memle • 
ketlerde şeref ve haysiyetini kırmıya 
sebep olmaktan suçlu idi. 

Müddeiumumi geçen celsede bera.
et istemişti. DUn de mahkeme istek 
veçbile beraet karan verdi. 

"Safahat,,ı Taklit Davası 

ı ZENGiN ve GÖZ KAMAŞTIRICI 

iNGiL TERE TACININ iNCiLERi 
Fllml SAKARYA Slnemaaında 

HergUn binlerce seyirci tarafından alkışla.nmaktadrr. Bu müstesna şaheserin gördUğU fevkala~ 
rağbet ha.sebile ve henüz göremiycnlerin görmelerini temin maksadile T&~ZİLATLI F!YAT • 
LARLA bir kaç gün daha gösterilecektir. Geç kalanlar acele ediniz. 

• Bu film şehrimizin başka hl~b ir sinemasında gösterllmiyecektir . , _____ _ 
Bugün saat 11 de matine, umumt dilhuliye 25 kuruş. ••••----~~ 

1\11.~LEK Sinemasında, ! 
Yaz fıatları 20 • 25 • 30 kuruşla 2 film birden 

CLARK CABLE ı ı A M . 
veMYRNALOY 1 Ve a r 1 a 

Karısı ve Daktilosu BENJAM~No aıGu · 

• filminde l 
nın 

Son şaheseri • ~ ............................................ , 
BugUn --~ 

Saray Sinemasında 
GörUlmemiı yeni ve eayanı 

hayret bir film. 

ÖLÜM EVi 
Heyecan • Dehşet • TeessUr 

ve mevsimin harikası. 

MAVi VALSLER 
Tamamen renkli güzel film 

2 Film birden 

r .. -~~~~~~~~-.;;~;;~·,, ·ı 
i .......................... ı 

Halkevi Futbol Maçları 
Eminönü halkevinden: 

Evimiz spor eubesl himayesindeki 
kltipler arasında tertip edeceği futbol 
maçlannm fikistUrU için 1, 6, 937 sa
lı günU saat 18 de evimizin merkezde 
yapacağı toplantıya alakadar klilple
rin murahhas göndermeleri bildirilir. 

SiJihla Abcılık Dersleri 

Kemal 
Anı 

Küçüğü 
Gecesi 

Sanatkar Kemal Küçüğün ölümü -
nUn yıldönUmü mUnasebetile Fatih 
gençleri, bir anma gecesi hazırlamıe· 
!ardır. Toplantı 7 haziran akşamı Fe
rah tiyatrosunda yapılacaktır. 

Istiklal marşile açılacak olan top
lantıda Kemalin bir fotoğrafisi asıla
cak, Kemal rozetleri dağıtılacak, Ce. 
malettin Server merhumun hayat ve 
hatıralarını anlatacaktır. Aynca, Ke
malin eserleri, el yazılan ve fotoğ • 
raflan projeksiyonla gösterilecektir. 
Kıymetli musiki sanatkarları tarafın. 
dan verilecek konserden sonra "Ay
naroz Kadısz,, oynanacak, temsilde 
Vasfi Rıza ve Nqit te bulunacaklar
dır. Geceden bir gUn evvel sanatka· 
nn EyUptekl mezarı başında bir ih
tifal yapılacaktır. Bu ihtifale bir çi
çek buketi ile herkes i§tirak edebi
lecektir. Sanatk!r Şadi, tiyatrosunu 
bu geceye tahsis etmekle kadirşinas
Irğım ve arkada§ severliğini göster
miştir. 

Muallimler için Kurs 
Beyoğlu halkevinden: 
Evimizde verilmekte olan silA.hla Muallimler için tatilde mesleki 

atıcılık derslerinin ikinci devresine ı kurslar açılacaktır. Bu kurslar, 12 
haziran 937 tarihinden itibaren baş- temmuzdan 12 ağustosa kadar de • 
]anacaktır. Bu derslere iştirak etmek v~m edecektir, ?~nlardan birincisi ta
istiyenlerin mezkfu' tarih• ı:-.wıı~ ıluL - rıh, cOğrafya, ıkıncisi terbiye, Uçun. 
mJze mUracaat ederek kaydedilmele- cusu Ol\w.ua., 'Q<u~u"""-.....a"....,1-r"'"2ı, 

rlni i ed 
. beşincisi de müzik kursudur. Bir mu-

r ca enz. .rd i · k allim, birkaç kursa bı en ştıra e-

Bugünkü Prograın: 
O~le neşriyatı: 12 
12,30 Plakla Türk musikisi öst 

Havadis 13 Beyoğlu Halkevi gsoıı
kolu tarafından bir temsil 14 

Ak'am Neşriyat: . 19 
18,30 Plakla dans musikisı 

Konferans: Ordu saylavı Seli~·ı· 
Tercan tarafından (lngiliz te~ 
20 Müzeyyen ve arkadaşları 1'Jl 
dan Türk musikisi ve halk ştıf .... pÇ 
20,30 Ömer Rıza tarafında.il fl'
söylev. 20,45 Muzaffer ve arka.~,1' 
tarafından Türk musikisi ve bıı.> 
kıları (Saat ayan) ;ı,15 Or~ ve 
22,15 Ajans ve borsa haberlertAklll 
tesi gUJıün programı. 22,30 Pi 23 lolar, opera ve operet parça}al'J 

Günün program ötU 

SENFONİK KONSERı$te1 
20.35 Viyana: Senfonik or1' J) 

ve ~iyano (Frederik Şopen) ·. 2d1 
ypzıg: W eismann 'm idaresın e 
yük orkestra. 

HAFlF KONSERLER. 1' 
10 Paris kısa dalgası: plak. ı; 

seri. 10,45: Keza. 13,10: Bükrelr 
çük radyo orkestrası. 14,15: . J) 
kısa dalgası: Konser nakli. !!J J!l 
za. 15 Prag kısa dalgası : .a~ 
siki. 15,25 Slav dansıarı. 1a.05: 
ralar. 16,25: Paris kısa dalgaf J.ı 
konseri. 16,30 konser na.kli 1

8 
13tl 

şova: Vladislav orkestrası. l 
reş: Predescu orkestrası. ıs Y J)Se 
va: Czeslav'm eserlerinden Jt ııse, 
18 Moskova kısa dalgası: 0

1s, 
18,10 : Peşte: Çigan orkestra.sı~0 Moskova: Başka şehirlerden 
nakli. 19,40 Peşte: Bando ıııu. 
20,20 Bükreş: Koro. 20,25 pra.g· 
keri bando. 20,50 Paı·is kısa ~,., 
Kahvehane musikisi. 21 V ıı>" 
Hafif plak musikisi. 21 J{g1v1~J 
BUyük orkestra konseri. 21.1 ta Jt 
na: Bando muzika. 21,35 Peş OS 
na~ası: Plak krnseri. 21.35: ~ 
va, Pra2': Sarkı nrkP!;.trA.ıa~-o ... 
UWUI1\~l ~ z; , m"Pl"ilg J4U 

- Fatma, bu parayı al, sabaha ka
dar arkadaşlarıma serbestçe hizmet 

et, dedi. Ben bu ağır teklifi kabul et
medim. Yine kendisinin söylediğine 

göre, bu adamları eve getirirken ken
dilerinden 60 lira almış. Ben kocamın 
çirkin tekliflerini feryadımla protesto 
ctıniye başladım. Avazım çıktığı ka
dar bağırdım. Bu sırada evimizin alt 
katında oturan Ismaille, oğlu Pehli • 
van Ahmet yukarıya çıktılar. Kocam, 
ihtiyar Ismaili bir tekme ile yere yu
varladı. Sonra hepsi birden Ahmede 
hiloum ettiler. Ahmet kayışla bunla
ra hücum etti ve biraz sonra da po
lisler yetişti. Hepsini yakaladılar. 

Suçlulardan bazılarının başlarında, 
yüzlerinde yara ve bere lzlerl vardı. 
Salih, Mehmet ve Cemal eve kan ko
cayı barıştırmak için geldiklerini, 
Fethiye fena bir maksatla para ver -
mediklerini söylediler. Ahmet te ken
disini mUdafaa için kayışla hücum 
etmek mecburiyetinde kaldığını söy. 
ledi. Muhakeme, pazartesi gUnU karar 
verilmek üzere tehir edildi. 

ikinci bir şahidi daha vardı. Müddei
umumi, geçen celsede Vahanın ceza-

Merhum şair Mehmet Akifin "Sa- \ 
fahat,, adlı eserini taklit suretile tabı .._ __ A_s_k_e_rl_i_k_ı ş_l_e_r_i __ 
ve neşretmekten Mıçlu Ahmet Cevat, 
lnkılap kUtüpanesi sahibi Karabet, 
Numune matbaası sahibi Serkis Zeki 
hakkında merhumun veresesi tara • 
fından açılan davaya dUn dördUncil 
ceza mahkemesinde bakdmı§tır. DUn
kU celsede, Ahmet Cevatla Serkis Ze
ki mahkemeye gelmedikleri için ih -
zaren celplerine karar verilmiştir. 

debilecektir. Müracaat mUddeti 30 ha 
ziran akşamı bitmektedir. 

sı: Hafif musiki. 22 Roma.: 1 
parçalan. 22,05: Prag kısa dB 22 
Çek operalarından parçalar· }3ÜY 
Slav dansları. 22,10 Bclgrad: 11111~ 
orkestra. 22,15 Roma: ltalys.Jl 22,i 
kisi. 22.30 Liyon: Konser nakli·rg;ııl 
Bükreş: Orkestra şarkı (GeO 0 
22,50 Peşte: Dohnanyi, List, ~ar4 
Glazunov vs. (orkestra). ~3 ttiııl~ 
va: Akşam konseri (Boildıc~ pı.ş&· 
novski, Pahmaninov vs.) 23,3 tıııfttltt1 
Şrammel musikisi (Straub, ıtoroSıı
Noak vs.) 24 Peşte: Bulgar 

Sahte Senet Davası 

landınlma.sını istemişti. Mahkeme, 
dün 6 sayfa kadar uzun süren kara
rını okuttu. Bu kararda şahitlerin po
liste, istintak hakimliğinde ve mah. 
kemede verdikleri ifadeler inceden in
ceye tahlil ediliyor ve tezatlar bulun
duğu neticesine varılıyordu. Mahke -
me, bu tahlillerden sonra suçlu hak
kında beraet karan verdi. !ki buçuk 
aydanberi mevkuf olan Vahan ser -
best bırakıldı. 

Yedek Subaylara 
Kadıköy Askerlik eubesinden: 
ı - 937 yılı haziran birinden ni

hayetine kadar yedek subay ve aa. 
kert memurların mutat olan yokla • 
maiarı yapılacaktır. 

2 - Şubemizde kayıttı olan yedek 
subaylar ve askeri memurların yok
lamaya. gelirken beraberlerin.de nü
fus cüzdanlannı, askeri hizmet ve
sikalarını ve sıhht sübayların diplo
ma ve ihtisas vesikalarım sıhhi ra
poru olanların da rapo~la;ını alarak 

Bir Çocuk Kazanda 

Boğularak Öldü 
lzmir, (TAN) - Kahramanlarda 

oturan kasap ömerin eşi bahçeyi su
larken iki yaşındaki oğlu Yaşar su 
dolu kazanın içine başaşağt dUşmtiş, 
hastaneye götürülürken yolda ölmüş-
tür. · 

3 - Mektupla yoklamalarını yap
tıracakların yukarda. yazılı bilgilerini 
mektuplarında tafsilatlı yazarak gön
dermeleri rica olunıır. 

RES1TALI.ER . )i~ı. 
17,35 Varşoya: Dört el (tk~). )J• 

ile piyano (Şubert, ZarebS . Vıf' 
Liypzig: Asker şarkıları. 20.35· JtO' 
şova: Piyano refakat.ile keII1111pıı•1 
seri. 21 Paris P. T. T.: Şarkılar şıırJıl' 
22.30 Paris P. T. T.: Fransız 
lan 

DANS ~IUEll{lSl fl 
23,30: Viyana. :l3,3C: Laypzig, 

lonya. 

·~~!'I'!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~!!!!!!!~~~~~~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nu kasıklarına dayamış, katılasıya gülüyordu. )ı."11Y 

Varissiz 51en bir Rumun bankada
ki paralarına konmak için sahte ııe
net yaptıkları iddiasile tevkif edilen 
noter katibi Şefik, Rifat, Ali Haydar, 
Mehmet Lfttfi, Nazım ve avukat Me- gelmeleri. 

Sarıkamışta Hükumet Binası 

Sarıkamış, (TAN) - 29 bin liraya 
ihale edilen Sarıkamış hükumet ko
nağının temel atma merasimi yapıl
mış, Kars valisi Akif lyidoğan bu mü 
nasebetıe bir nutuk söylemiştir. 

Jetinin muhakemelerine diln ağır ceza 
mahkemesinde devam edildi . .Mahke. 
me, tetkikini bitiremediği için muha
keme başka bir gUne bırakıldı. 

Kadı hticumunu Deli Osmana karşı yapmıya baş
ladı. 

Deli Osmanm kim olduğunu bilmiyordu. 313 Yu. 
nan harbine göntillü gidip delik deşik dönen, Balkaı: 
harbinin ibir hücumunda sakat kalan Deli Osmaı: 
yaman bir adamdı. Kızdırmıya gelmezdi. Bununla 
beraber kasapların en insaflısı da. o idi. Deli Osma,. 
run içerlediği asıl nokta bu değil miydi? 

- Ulen ! diyordu. Benden insaflısı var mı be? Ben 
Deli Osmanmı amma müşterilerimi hoş tutanın. bu 
kadı ne haltetmiye benimle uğraşmıya kalkışt.J? 

O gün kadı, muhzırmı gönderip Deli Osmanclan 
et aldınruştı. Eti beğenmedi. Deli Osmana ağır SÖ7.

lerle eti g8nderdi. Deli Osman eti salhanenin köpek
lerine dağıttı. Bunu haber alan kadı küplere bindi. 

- Gelirsem oraya Deli Osmanm aklıru başına ge
tdrirlm ! Pis kasap parçasının belini kırarım 1 

Diye haber gönderince başta Delt Osman olduğu 
halde bütün kasaplar köpürdüler. Deli Osman da: 

- Geleceği varsa göteeeği de var. · 
Dedi. Kadı bastonunu kapınca fırladı. 
Nereye gidiyordu? Deli Osmam dövmiye mi? Deli 

Osman sUngü yer, kurşun yer, tarapnel yer amma 
dayak yemez! 

Jandarma çavuşuna ettiği lf daha unutulmamıştı. 
Hem azılı bir jandarma ÇS.VUJU idi. Vaka komikti: 

Memleketine geldiğinin ikinci günü kendisine ak· 
silik eden bu jandarma çavuşunu bir ustalıkla dük
kanına çekerek kasap çıraklarına yıktırmış ve bir 
ala falakaya koşmuş, ve haftasına altı ay damda 
yatmıştı. Somurtkan, tiryaki, kavi bilekli, pekg8zlU, 
aksi, Nuh der dayanır Deli Osman böyle bir adamdı. 
Kadı şayet dalma basacak olurea mutlaka cübbesini 
başına, sarığını boynuna dolar: 

- Sen b~ni bilemlyon ! Bana adla sanla Deli Os
man derler .. 

Diyerek çarşmm dört ta.ra.tmı dolaştırır. Belediye 
r eisi işi bildiği için, bir iki klfi ile yel yeperek salha.-

SiMDiLiK 
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neye gıdıyordu. Arkada kalarak ışın alayını çıkar· Ol mtısteşa.rm çaktıgı üç başlı kazıktır! 
mak istiyenler, köprünün ilerisindeki çeşme yanında Avukat hem gülüyor, hem artan ciddiyetile söyle-
durdular. !Kulüptekiler de gelmişlerdi. Vergici arka.- niyordu: 
daşlarmı gilldUrUyordu: - Kazık, evet, koskoca beldenbı hukuku, adaleti, 

- Ulen Deli Osman! Güreyim seni! Şu kadıya bir mahkemesi için Uç başlı kazık. Amma meşe odunun-
iş yaparsan a.şkolsun derim! dan. Hem yontulmamış meşe odunundan kazık ... 

- Sen galiba hicviye yazmak için mevzu arıyor- Derneğe ~almadı, mahalle çocuklarının yaygaraları 
sun. duyuldu. Dikkat ettiler. Çınarların dibinden bir sil-

- Yoo.. Kadıya hicviye yazmak için Deli Osma.- rU çocuk koşarak çıktı. 
nm gününe füzum yok, o kendisi c'anlı bir hicviye.. - Ne oluyor? 

Avukat Ali Bey bastonunu yere vurdu: - Orta oyunu b~ladı galiba. 
- Yahu! dedi. Şu bizim memleketin talihinden mi· ?oc.uklar ~atıla, katıla gülüyorlar, koşa koşa, yu. 

dir nedir? Biri gider, biri gelir, salağı gider, zirzopu ha. diye bagnıyorlardı. Çeşme başındakiler merak· 
gelir, arsızı gider, yüzsüzü gelir, gaddarından kurtu- la beklediler, nihayet it meydana çıktı. Kadı Efendi, 
luruz, zalimine çatarız. Bunu arayan yok mu? so- başından kavuğu uçmuş, cilbbeai yırtılmış, 18.pçin
ran yok mu? Kadıltk nerede, bu nerede? .. 

Vergici dudaklarını bUzerek, başını kaşımıya bat- lerin teki yolda ka.lllllf .. ala.bildiğine koşuyor, kaçı-
ladı. Abdullah Efendi haykrrdı: yor .. arkumdan bir elinde yerlere silrünen uzun bir 

- Aman dikkat edin ı Vergici düşünüyor, mutıa.. sarık parçası .. öteki elinde koca bir sopa, Deli Os
!ka bir şey yapıştıracak, ha gayret Vergici! Avukat ma.nı da salhane bekçiııi, kuap çıraklan, birkaç ku
ba.,mı salladı: l~~~z, kuyruksuz köpek takıp ediyordu. Bu bağıran, 

- Böylesini hicvetmek bile fazla. Adam mı ki hl<>- kU!ur .eden, yuha çeken, gülen ıslık çalan kafilenin 
vedilsin, hicvin de bir haysiyeti var... geçtiği ~olun iki tarafında da halk seyrediyor, ve 

Vergici hemen elini kaldırdı: kadı. hfıla kaçıyor, Deli Osman kovalıyor, çıraklar 
- Yoo ..• Ali Bey! dedi. Ve okumıya başladı: k~mık. ~arçaları, çamur toplan atıyor, kalfalar ön-

Şer'in de, hizanın da, hukukun da penahı lUklermı b~?'~k gibi açmış, habire! diye ha.bire hay-
Kadmııza haksız yere taan etme yazıktır. kırıyor'. segırtiyor, ve köpekler havlıyordu. 
Zirzopsa bugün, kendisinin var mı gtinahı Vergıcl, çeşmenin arkasına çekilmiş, iki yumruğu-

kat Ali Bey avucuyle ağ:r.ını kapatarak iki kahks}ll 
arasında hala mütalaa yürütüyordu: 

- Op babanın elini! Al kadıyı da rafa koy! ·~• 
Abdullah Efendi ve diğerleri mendillerile gözletw' 

siliyor, kapı önlerine çıkan kızlar, kafeslere UşUşeO 
kadınlar çığlı~rla alaya uzaktan iştirak ediyor " 
lar. Değirmenden gelen Nalbant Salihin karakuııı.i1 
bu patırtıdan huylanarak bangır bangır a.nırıYo!" 
Belediye reisi sapsan, malmUdürünün tüyleri urpel"' 
miş, diğerleri şaşkın bir sağa, bir sola seğirtiyorJat: 
rezaletin önüne geçmek için beyhude uğraşıyor .. 
lardı. Nihayet kadı, çeşme ba.şma erişebildi. DudalCıt 
ları bembeyaz benzi kül gibi idi. Elleri sapır ss.~, 
titriyordu. Orada birkaç kişi görUnce durakladı. ~e 
yalvaran bir gözle onlara baktı. Avukat güç hııl 
kendisini zaptederek kadının koluna girdi. Ve bir .ş~ 
söylemiyerek çeşmenin yalağının kenarına oturtt U 
Artık diğerlerine de nıühim bir vazife düşmuşt ~ 
ÇilnkU Deli Osman takımı, tayfasile yetişmek il~~ U 
idL Avukat kadının Untünü başını düzeltir, yUzU~ 
yıkamasını tavsiye ederken, ötekiler de ileriye dol 
yürüdüler, Deli Osmanın öntine geçmek istiyorıardJ
olmazsa duşuna bir tepin daha ... 

- Kuzum Abdullah Efendi bırak' 
- Osman Ağa, babacığım! 
- Hele Ali Efendi! Dabanmı öpeyim. biricik ctJ-

ha bırak! 
- Çocuk musun Osman Ağa? 
- Gel beni dinle. Ofkeni benden al. 
- Yapma dayıcığım. Çoluk çocuk bize bakıyor· t-
Deli Osman, ellerinden kurtulmıya çalışarak rı1U 

tasıl haykırıyordu: 

- Kanamadım arkadaş! Iki şaplakla belinin or~~ 
ama bir odun vurabildim. Hele biricik bırakınız. 11 
olmazsa. duşuna bir tepik daha ... 

(Arkası varl 
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t~~t •~iıni olmak, kariin 
-..., eaı olnuya çahtmaktll'. 

GONON MESELELERi 

lı kanununun 

t Gtbiki Arifesinde 

AVUKATLAR 
HUSEYIN CAHIT 

İzniklilerin 
isteği 
lznik ve Bursadan beş imza ile al

dığnruz lbir mektupta deniliyor ki: 
"- Mayısın 13 Uncu günü sabahı 

lznikten kalkan motörle Arapgazi kö 
yüne geldik. Motörde 12 yolcu, 16 
teneke peynir. 500 kilo balık ve yu
murta vardı. Bu malların İstanbul pi 
yasasına vaktinde yetiştirilmesi ll
zımdı. Fakat köyde yolcuları ve mal
lan nakledecek hiçbir vasıta bulama
dık. Civardan araba tedariki de müın 
kUn olmadı. Y olculardtı.n bir kısmı 
Gemliğe bir kısmı Orhangaziye yü
rüyerek gittiler. Tabii mallar da yüz 
ilstU kaldı. 

tt~lk1'aıuuıu 15 Hazirandan itibaren 
ş1nı:uecekttr. YALCINA te kan Ye kadar kanunsuz ~mıy:ı 

ı, "hl ~uz ça)ı11tınıuya alı!)~ olan 
koyd P ertnı t.eliıJ aldı. İl) Kanununun 
'bt : lllecburJyetler blrçokJarma 
~ ta.ıı. rtkıUyor. İ§çl)i muayyen saat. 
r~ il C&bttmunama.k, fazla le l~ 
~~ Cfet vermıye mecbur olmak, 
~~tlerine, hayatlarına ve 
~ it alt bazı tedbirler al. 
lla~ lllılplerlıılıı canını ıılayor. 
ıı...~ltlyonız ki bazı iş sahipleri 
~ lçlQ ~l'Çeveslnden dışarda kal. ) 
IQ'llllld bazı hllell yollar &ramakla 

Cevap Veriyorlar Bu, İznik yolcularmm her zaman 

başlarma gelen hldlaelerden biridir. 
ve çok bol yetişen İznik m~yvalarınm 
lstanbula sevkinde karşılaştığımız 

güçlüklerden başlıcasıdır. 

ı, tlrler. 
bıpıe btiro1arr ıtlındlllk bu kabD il sa.. 
rutd~ hareketlerlnl ta.kip ile m~. 
1nısacai!!eye sapmrya lm.kAn bırak. 

P°lll<a dıl'. 

" Muharrir 8. Hüseyin Cahit Yalçının avukatlara çatan yazısını dün 

bu sütunlarda okudunuz. Hüseyin Cahit Yalçın, hulasa olarak şunları 

söylüyordu: "Adalet cihazından avukatlar çıkarılmalı, davacılar ve 

suçlularla hakimler karşı karşıya bırakılmalı. 11 Bu fikrin avukatlar ara

sında nasıl karşılandığını tesbit ettik, Hüseyin Cahit Yalçının düşün-

Bursa valisi B. Şefik, İznik gölU :
çin bir motör temin etmekle nakli • 
yatta yolcuları büyük kolaylıklara 

kavuşturmuştur. Sayın vali, Arapga
zi ile Gemlik ve Orhangazi arasında 
muntazam otobüs seferleri yapılması 
için de alakadarlara icap eden, emir
leri verirse en mühim bir ihtiyaç ce
vapsız bırakılmamış olacaktır. Bcı 

hususta nazarı dikkatini celbetmeni-

re kan t ~ sahlplerlne de düşen vazi. 
lc:a !:ahı Ullun hükümJerinl aynen tatbl. 
ha,ı bo tnaktır. tş Kanunu, artık ~ki 
bayet ınk ~ı;ma sistemine bir nl· 
~ "eJ'ecektir. Kendlmlzl Avrupai Avukat lrlan Emin 
taı-e y ~'1tıı)·a alııtır.maktan başka Köıemihaloğlu 
~oktur. Esnatm belediye nizam. "-Avukat dev-
h~ hıQhauı hareıket iı:ln ıapbklnn letin kullandığı o-
lertne y l1l Yollara sapmak, IJ sahip. lR) torite vasıtası, ya-

&ra§ır bir hareket değildir. ni kanun kuvveti 

ltt•h e . \ ! lle devletin ve ce-
1 atrı z·ıhn·ıye+·ı : 0 • miyetin sağ;ian sol 

~ lf :a 1 dan akın eden kuv-
'le ye • R .. • • 1 vetıerıne karşı 

nı eıımın cephe almak için 
li11 • medeni dünyanın 

susıyeti ihdas ettiği bir 
~ hllviyettir. Hakim 

tasetroot'bo 1'o~lddn.ln .,konnrnllz .. L huzurunda eapka çıkarmıyan ye -
"'-- l '"b ~u..~ -· .. 11j,0.4o! ... ~ ~ U ., .. ~ane aulilb uaur . .oazı oıçareler a-
lek~ e K~lıımektf. Onlar mem.. vukatlığI yalancılık meeleği sayar. 
lehbtıa geliri artll'M'ak ekonomik te. lar. Bunlar avukatın ilim adamı ol
getftın lere girlı;nıeyt alallanna bile duğunu bllmlyenlerdir. Hüseyin Ca
tı.ıPe eını~terdJ. l~az siyaseti, hit Yalçının fikirlerini mUnaka§aya 
tbıd~·alist devletlerin memleket üze. girişmek mevzuun ciddl)'.etine za. 
oı... enıeııertnı besllyen bir imfl 

llatıı. rar verir.,, 
l'eııı 

'~Jlrntn en bttyttk hususiyeti 
bol'lııı tin A\TQpa mali sermayesine 
'fnıenıek, memleketin verlın 
lca\'ttı..._~.~ra.ra.k kendi yağmuzla 

·~· ~ buı ~lar zamanmda nambk et .. 

t\bı ~ ~ ilam Menteş, evvelkl 
~ fıcllste hUkfunete büyük bir Is. 

'relliea~Pltıasmı tekllf etti. Bam 
bft lf bu tekim eski zlhııiyetfn 
~ adesldtr. Muhterem aayla\'m bu. 

der. ~~=Jbnı anlamadığına delalet e
htı ~ki ·kim Maliye V Pldli ve Meclis 
~. lfI derhal ve şiddetle reddet. 

4~e lktısadı lstikWlnl ancak 
~ Pva dllen.mfye tenezzül 
' ...... l&yealnde koruyabllmlttlr. 

~ 

~ . 
e"'leket Halkını 

S,YQhQte Alıştıralım 
.. ~b 
~ ut beledlyesl bu sene için fes. 
b Ptogra 

ıı Yaı nırnı tamamladı. tstanbul 
,.,~ gtin otuz gece bayram 

Gecen • 
t.lt i(ı 

1 
BenekJ tecrilbe de göstermlş-

)''b;..,, &et1vaı btanbula yabancı sey. 

~ Sety eıı bir ku,"Vet delfldlr. Yaban. 

~ ~::.mı lstanbulda uadıklan 
>'1c I'. 

be t~ Ana.dom halkmı bu veıııUe 
' hUhtıta ~f'.lanek mUmktlndür. 
lh..... ~ ,.,_ tUrı dünyada yerli halkın 
~~etd • L~"Yalt ahlllnde dolqmasr, ecnebi 
~~hare~ seyahatinden daha bUyüık 
"""lllıya et do~r. Bizler henüz do
ttı~ ' gez.niye ve gönnlye alışma-
~l'fp ~e·~~ hu kabn aeyahatlf'r bize 
~ nısuz görilnUyor. Halbu. 

cı_ hıt 1~lu halkı l~ln yazın ht.anbul· 
""1111 8ebe ay g~lnnek ide-al blrşeydlr. 
f ll ntün Ple İstanbul belediyesi, fes. 
• e ~ llllebettyle A vnıpadan ziya. 
~ otu itinde propagandaya e-

llcle ecıe:~~· daha mllsbet netice 

• 
B. l•mail lıa 

Avukatlık, insanların karar 
vererek hiç güphesiz olarak ih
daa ettikleri bir mealek değildir. 
Bunu ihtiyaç doğunnuıtur. Bü. 
tün bir medeniyet !lemi bu mes. 
leği tanımaktadır. Binaenaleyh 
blitUn dünya, Bay Hüseyin Cahidin 
bu şahst iddiasına en güzel ceva. 
bı verml§ oluyor. 

Bir gazeteci ve edip olarak ta. 
mnan Bay Hüseyin Cahide, tlcart 
davalarında arkadaşım Ali Haydar 
vekllet etmektedir. Bu da göste -
rir ki muhterem füıtat bu iddiasın-

' da sa.miml değildir.,, 

• 
:A.vukat Aclnan Cemü lJrs•ani. 
"- Bu iddiada 

bulunan zat· "Bir 
çok kanunları fi. 
renk m·:ml •k .. tte
rlnde yapanlar da 
bilmezler .. , diyor . 
Kanun!g.rı gerçek 
ten bilmez tarzın· 
da techilkar vadi
de söz söylemesi
ne göre, bu her 
halde yüksek bil
gili bir zattır. lddia, hastanm dok-
tora ihtiyacı yoktur, demekten fark 
sızdır. Bu vaziyetten bizzat avu • 
katlar da müttekidlrler. Yazıcının 
diğer i!adeleri barikai hakikatin 
müw:iemei efkardan çıktığı nazari. 
yelini teyit eder mahiyettedir. Bu
nun lüzumunda cihan müttefiktir. 
Bu eöıı götürmez hakikat ka!'lt.. 
smda muhalefet, yine ffi avukata 
dll§Urmlye müncer olur.,, 

• 
Avukat Şemıettin 

"-Halkın avukata ihtiyacı her 
bakımdan llzundır. Size bunu isbat 
eden yeni bir örnek vereyim: 

Bundan Uç ay evvel Ağırceza 
mahkememde milekkillerlmden 

Yorgi aleyhine açılmış bir çocuk 
dUgUrme davası vardı. Davacı ço
cuk dtişürdUğUnü isbat eden cenin 
ve rüşeymi buldu, mahkemeye de 
ibraz etti. Müddeiumumi milekkili
min mahktlmiyetini istedi. Ben dos
yayı tetkik ettim, Davacının kendi 
çocuğunu düşürmediğini söyledim 
ve bunun adlitıp müessesesinde mu 
ayene edilmesini istedim. Müddeiu
mumi bu talebime iştirak etti. Da
vacı Tıbbıadli müessesesine gönde
rildi. Aradan on beş gün geçtikten 
sonra bir çocuk dU§Unnenin isbatı 
imklnı olmadığı f ennen tahakkuk 

---
1

• •"·
1
-

1•llim beraet etti li:~er bu 
davada avukat bulunmasaydı, bel-
ki müekkilim mahkflm edilecekti. 
Halkm avukata olan ihtiyacı inkar 
edilemez.,, 

• 
B. Nazmi Nuri 

" - Avukatlık çok lilzumlu bfr 
me21lektir. Bu asırların verdiği 
tecrübe ile sabittir. Avukat takip 
ettiği her davada, mUekkUine a
it bütUıı bn l<ları müdafaa ader. Bil 
tUn dUnyada ve her memıekette 
kanunt mevzuat o derece çoğalmış
tır ki, meslekten olmıyan bir kinuı~ 
nin bu mevzuun içerisinde kendi 
hakkına taallQk eden herhangi bir 
noktayı bulup çıkarmasına ve onu 
kullanmasına maddi imkan yok • 
tur. Binaenaleyh bu, her ilim ıu
besi mensuptan için bir tetebbu 
mevzuu ve meslekten olmıyanlar i· 
Çin de meçhul ve müphem bir mev
zudur. 

18 senelik bir lrf a.n hayatmd uı 
sonra her gün artan tatbik tecrü
belerile hergün tekamül etmlye ça
lışan bir avukatın bir halckı mil -
dataa eeklile, meslekten olmıyan bir 
eahanı hakkını mUdaf aa edi§i ara
smda. mukayese edilemlyecek kadar 
büyijk farklar vardır. 

Bay Hüseyin Cahit bu iddia8II11 
her halde bir tesir &!tında kalarak 
ortaya atmış olsa gerektir. Bugtin 
avukatlık bizzat kendisi bile, hukuk 
ticaret ve ceza Uah. gibi şubelere 
ayrıltnı§tır. Bunlann hepsi birer ih
bsa.s haline gelmiştir. Bir avuka
tın bile bunların hepslni birden tam 
olarak bilmesine imkan yoktur. Kal 
dı ki, mesleğe yabancı bir adam 
bu işin altınaan kalkabilsin . ., 

• 
B. Haaan Hayri 

"- Ben bu hususta fazla söz s15y 
lemek istemem. Kendisinde fazla 
iktidar olduğunu zannederek mah
kemeye girip kaybeden her adam 
böyle söyler. Bay Hüseyin Cahit, 
kendisine güvenemediği için bu id
diada bulunmu3 olsa gerektir.,. 

• 
B. Hayclar Rilat 

- Hakime teslim olmak en u.
Cle ve en kısa yoldur. Fakat, herkes 
dileğini veya eiklyetinl lazım ge-

len vuzuh ve sadelikle telkin ede • 
mez. Bu 91.1retle halkın llyık bir 
dereceye getirilmesine kadar avu
katlara ıuzum vardır, derim. Gerçi 

her davada iki tarafın da a vu .. 
katı bulunabilmesine ve iki taraf · 
tan birinin mutlaka az, çok kusur
lu olmasına nazaran, avukatların 
kusuru da müdafaa ettikleri mey
dandadır. Ancak, kusurlar dönüp 
dolaşı~, cemiyete rücu edebileceği
ne göre, avukatlığın bu suç mUds.-
taası veyahut suçta hafifletici se
bepler bulup keşfetmesi memduh 
bir h•l"Cket sayıla.bilir. B. Hil&f!yin 

Cahiclln mütaleası, elli sene, yilz 

sene tekaddüm etmek suretile mu
aip addolunabilir.,, 

• 
B. Hüıeyin Cahidtn Avukatı 

B. Ali Haydar 
• 

"- Ben bu hususta hiçbir oey 
söyliyemem. ÇilnkU Bay HUseyin 
Cahitle o kadar yakın arkada§~ 

ve o kadar çok dostuz ki, onunla 
böyle bir münakaşaya ginnek is

temem.,, 

• 
Avukat lımaü Sıtln 

"- Yeni Tür-
kiye b<>.ştan ba
şa ink:llplar yup
mış, bütün Ga.rp 
medeniyetini ve 
iyiliklerini kabul 
etmiıs bulunmak
tadır. Bütün dün
ya mahkemel.:rin 
de avukatlar mah 
kem enin birer 
rUknU IOYJlmak. 
tadırlar. Hatta hemen hemen bütün 
Garp memleketle.rinde avukat.sız da
va bile takip olunmamaktadır. Şu 
halde avukatsız mahkemenin de -
vam edebilmesi bu bakımdan güç 
olsa gerektir. Binaen,lleyh avukat
lık aleyhine yazılacak yazıların ne 
kadar hukuki Mr kıymeti olabilir? 
Avukatlar hiçblr zaman tezviratçı 
değildirler.,, 

• 
i-\vukat Veccli Tan 

"- Avukatlık 
medeni memle • 
ketlerde evvelf 
billnmiyecek ka
dar erken teessüı 
eden bir meslek
tir. Bugün avu

' katlık lüzum ve r ademi lUzumu 
, mevzuubahis edl. 

lemiyecek l:adar: 
bir mlitearife ha

line gelmiştir. Buna rağmen yazı
lacak herhangi bir yazı, kimin ta
rafından olursa olsun, mütaleaya 
ve cevaba layık değildir.,, 

ı'\vukaı Ahmet Sabri lnlıan 
" Avukata 

)Uzum olmadığı 

n~i saygılarımızla rica ederiz.,, 

• 
Para Cezaları 

ıözilnU avamdan 1940 numaralı otomobil şoförü 
biris\ Röylcmış ol- Hasan, matbaamıza müracaat ederek 
saydı güler, geçer §unlan anlattı: 
dim. Fakat Hüse- "- Birkaç gün evvel, memurlar ba 
yfn Cahit Yalçın na bir günde iki ceza kestiler. Biri 

. gibi memleketimi Demirkapıda kasketimde sicil numa. 
zln tanınmış mU- ram yazılı olmadığı için.. !kincisi, 
nevvt!r bir sima- Taksimde dolmuş yaparak Büyükde
sının bu s6zll söy- reye müşteri aldığım iddiasile •• 
lemesini doğr'.ı Halbuki dolmuş yaparak müşteri 

bulnıadım. Çünkü pek ziyade hlir- almadım. Otobüs kalkmak Uzere idi. 
met ettiğimiz bu edebiyat Ustadı, Yer kalmadığı için birkaç kişi dı§ar· 
biltiln davalarını avukatı ile bir da kalmı§lardı. Beni çevirdiler. BU
likte takip ettiğini yakından mah- yükdereye gitmek Uzerc pazarlıkta u. 
kemelerde gördüm. yuştuk. Bu sırada memurlar ceza kes 

Memleketin tanmmı§, sevilmiş, 

bilgili çehresi olan Hüseyin Cahidin 
kaleminden çıkan ve avukatları ve 
avu!ratlığı istihdaf eden bu yazılar 
şüphesiz benim gibi diğer muhte
rem arkada,olanmı da, uzaktan da 
olsa, rencide eder . ., 

tiler. Ke8ilen ceza onar liradan yirmi 
liradır. lelerin çok azaldığı şu sıra • 
!arda bir günde yalnız ceza parası o
larak yirmi Ura ödemenin gUçlUğU
nU anlatmıya lüzum yoktur, zannede. 
rim. Bu ağır para cezalarının makul 
bir hadde indirilmesine imkan yok 
mudur?,, 

1 01<UYUCU . 
MAKA.LELERi 

Köylü ile Şehirli 
Çok defa, bazı bilgili görünen kim

selerden bile ifitirsiniz: 
"- Bir bilgin. yahut şehirli bir 

kimse, sosyal hayat yaşanıanının ne 

O bilgin gibi görUnen kimselerin 
dikkatini çekerim: Köylü denince ca.
hili tedai etmesinler! 

B. S 
olduğunu bilir! Ona kolayca uyar; e 
fakat köylü bundan habersizdir.,. lki Senedenberi Bitirilemiyen 

Hayır, hiç te öyle değil!... Köylü Bir Nüfuı Tezkereıi iti 
şehirliden çok daha fada zekidir... Ankarada harita genel direktörlU· 
Anlama kabiliyeti şehirliden çok da- ği1 kartoğraf şubesi Iito tezgih me 
ha üstündür. Köylü çok daha iyi dU- muru B. Saim Süzgen yazıyor: 
şünilr, çok daha iyi duyar; yalnız o- "- 22 Mayıata 935 de bir kızım 
na doğru yolu bir gösteren olsun. dünyaya geldi. NUfuı cüzdanı için 

Bugün maalesef birçok köylerimiz bir beyanname hazırladım. Ankara 
d~~ n_ıe~.tep yok; fak~t her Türkün nüfus müdürlüğüne verdim. Esas 
gogsünu kabartaoak bır şey, mektebi kaydımız lstanbulda olduğu için do
olmıyan köylerimizin kendi parala- ğum ilmtihaberini Fatih nüfus me 
rile muallim tutarak yavrularını ~ • murluğuna gönderdiler. On beş gün 
kutma k için maddi, manevi bUtiln ara ile iki defa gittim. Fatihten ce
kudretleriyle çalışmalan, uğraşmala- vap gelmediğini söylediler. Şimdiye 
rıdır. Buna misal olacak köyler ııa- kadar 7. _ 8 tekit yaplldı. Ne tekide 
yıla.mıyacak kadar çoktur. cevap var, ne de nüfus kaydından bir 
. Geçe?de mektebi olmıyan bir kö~e haber .... Çocuğum, iki y~ına girdi. 

~tmiştim. Altmış yaşlarında bir köy Bu ayın ba§ında nüfus direktörüne 
lUye sordum: çıktım. Tekrar bir ilmühaber doldur 
"- Baba, köyünüzde mektep yok, mamı ve istida vermemi söylediler. 

ne ya.pıyorsunuz 7,. Bu 9i takip etmekten artık usandım. 
"'- Hayır, dedi, bize ilci aaat me- Ben de memurum, iıimi nasıl terkede 

saf ede olan (x) köyünde, mektep yim de bununla uğraşayım? şaşır • 
var, çocuklan oraya gönderiyoruz. dım, kaldım.,,, · 
Ne yapalnn biz cahil kaldık, hiç ol • Okuyucumuz haklıdır. Kilelik km 
mazıa, çocuklarımız dünyanın ne de- Ayhana alt müracaatlannda Ankara 
mek olduğunu öğrensin.,, nüfus müdürlüğünden aldığı numara.-

Köylü ıırf ilim için köyüne iki far 8808, 11907, 5807, 1009, 8579 ''e 
saat meaafede olan Uç ıınflı bir en &on 11990 dır Dosya numaralan 
köy mektebine çalışkan yavrusunun 1040 ve 1537 dir. Resmi ,.e ciddi ka. 
her gün gidip gelmealni çok tabii gö yrtlara dayanan bu 15 üzerinde okuyu. 
riiyor. Ve icap edene kendi para.sile cuımıza müsbet, mMfi bir ce\'tlp \'e. 
köyüne muallim tutuyor, mektep a- rllmellydi. Alikadarlann dikkat na-
cıvor.... urlanm cekerlz. 
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ıPera • Vladiılav maçından evvel 

G. Saray, Anka·ra9ücünü, 
Pera Bulga-r Takımını Yendi 

ile Ge nçl erbirliği 
Galatasaray Bugün 

Karsılasacaklar , , 
A nliara, 29 (TAN muhabirinden) - Bugün Anliara"da 

milli küme maçlanndan Galatasarayla Ankaragücü 
arasında yapılan maç 4 • 3 Galatuaraym galibiyetile bitti. 
Maçm tafsilatı tudur: 

Saat 16 da taknnlar sahada yerlerini almıt bulunuyorlardı. 
Galatasaray oyuncuları fU tekilde dizilmitlerdi: 

Dünkü maçta 1 
Avni, Lutfi, Reşat, Suavi, Hay. 

rullab, ,Ekrem, :Oanyal, Haşim, E§. 
4 ak, SUleyman, Necdet, 

AnkaragücU de şu kadrodan mU· 
rekkepti : Ateş, Ali Rıza, Enver, 
Nusret, Semih, Halil, Abdi, Abdiil, 
Yaşar, Fahri, Hamdi. 

ra hakimiyeti ele aldı. Adeta 15 
dakika kadar Galatasaraym mun • 
ta.zam paslarını ve oyunlarını takip 
ettik. 

20 inci dakikada SUleymana ge· 
len top, Danyal& geçti. Danyal to· 
pu sağma alarak ant bir şiltle Ga.
latasaraym dördüncü golünU yap -
tı. Galatasaray, neticesiz akınlara 
başladı. 

Güç kaleciıd, hemen hemen yal· 
mz başına oynuyor. Fevkalade mu· 
vaffak oluyor. Bu sıra.da güzel bir 
Galatasaray akınını ele geçiren Eş· 
fak, bir kafa vuruşu ile topu ağ -
lara taktı. Kalecinin çıkış yapması 
ve kendine çarpmasile düştü ve bir 
müddet kendine l"elemedi. 

Anlamadığımız bir sebepten 
hakem Mustafa, oyunda he

men hemen yegtıne liatasmı yap· 
tı ve bunu gol saymadı. 

Bundan sonra Galatrumrayltlarm 
gevşediğini görüyoruz. Galatasaray 
kalesi bir iki dakika tehlike geçir. 
di. Nihayet 38 inci dakikada Lftt. 
!inin çarpık bir vuruşundan istifa. 
de eden Güç sağ içi, Uçüncil golü 
yaptı. Oyun, mütevazin devam e • 
derken Galatasarayın galibiyetile 
4.3 bitti. 

Pera: 3 
Vladislav 

Dk gol, oyıunun 17 inci dakika
sında Süleymanın ayağı ile Anka. 
ragücü bekinin hatası yüzünden Ga
latasaray lehine kaydedildi. Bunun 
akabinde ayni tarzda Galatasaray 
kalecisi Avninin yersiz bir çıkışı 
neticesinde AnkaragUçlüler bera • 
berlik sayısını yaptılar. On dakika 
sonra, sağ açıktan gelen bir orta -
tayışı Güç kalecisi bloke etti. Fa. 
kat Ali Rızanın şarjile elinden to. 
pu kaçırdı. Bu fırsata derhal koşan 
Haşim, topu kaleye soktu. Bu BU· 

retle oyunun 27 inci dakikasında 
Galatasaray, lehine iki gol kaydet

" mişti. • 1 37 inci dakikada GUç solaçığt 
• Hamdi, ferdi bir gayretle topu a • 

Bugünkü 
Maçın 

Anahtarı 
Fenerbahçe takunı bugün 

Güneşin on biri kal'fısma çıkı· 
yor. Bu maçın anahtarını bu. 
lop tahmin kUJdinl ~mak ko. 
lay de~ildir. Fenerin blriblrlne 
QOk alışkan ve besleyiciliği ka.. 
dar ke!\lciliği Rağlam olan blr 
muavin hattı vardır ki, bugün· 
kü oyunun mukadderatı Us. 
tünde en ehemmiyetli, rolU oy. 
narruya namzettir. Blr takı· 

mm belkemiği mesabeıdnde o. 
lan muavin hııtttı balmnmdan· 
Fenerlller faik gözüküyorlarsa 
da hücum hatıarmm son za.. 
manda geçirdiği saramtı ltlba-
riyle bu faiklyetlerlnl sayı çı.. 
kancı bir unsur olarak teJiikki 
etmek gü~leşlyor. 

P era ve Şişli IOilpleri tarafın. 
dan Bulgarlstandan davet e

dilen Vladf.slav takımı ilk maçını 

dün Pera klübüne karşı Taksim sta.. 
dında yaptı. 

Şazi Tezcanm hakemliği ile baş
hyan oyunda rüzgirla oynıyan Pe· 
rahlar hAkimlyeti te&ls ederek Bul. 
gar kalesini tazyika başladılar. Ust 
liste yapılan bu hüoumlan durdur. 
makta Bulgar mUdafaası bilyük e. 
ııerji sarf etmiye mecbur kalıyor • 
du. 

10 uncu dakikada soldan yapı. 
lan seri bir akında. sol açığın fev. 
kala.de bir pas ile sağ açık Filipo 
Peranm birinci golUnU yaptı. 

Bu golden sonra Bulgarların & • 

çıldıklarmı ve sağ açıklan vasıta.
sile Pera kalesini tehdit etmiye baş· 
ladıklarmı görUyonız. Fakat of • 
sayda kaçmaları bu tehlikeli akın. 
Jarm neticesiz kalmasına sebebiyet 
veriyordu. 

B ulgarlar, Peranm yerden o
yununa mukabil uzun pas· 

]arla ve daha !azla havadan oyna
mrya çalışan bir takım kafa oyıun. 
larında kısmen muvaffak oluyor • 
tar. Oyun mütevazin bir şekle gir· 
dl. 

42 inci dakikada eantr!or Budu
rts geriden aldığı pasla Peranın f. 
kinci golünU yaptı ve devrenin bu 
vaziyette nihayetleneceğt tahmin e. 

vut çizgisine kadar getirdi. Ekrem 
ve Reşadın dalgınlığıruian istifade 
ederek topu sol içe geçirdi. O da. 
ani bir şiltle Ankaragüctinün golU· 
nü temin etti. 
Haftaymın nihayetlerine doğru 

Silleyman, yine gayet şuurlu ve SO· 

ğuk kanlılıkla bir pllse ile Gala
tasaraym üçüncü golUnü yaptı. Haf 
tayın 2-3 Galatasaraym üstünlüğü 
ile bitti. 

I
• kinci devrenin ilk zamanla • 

rmda Galatasaraym durgun 
oynadığı görUlüyordu. Biraz son • 

dilirken 44 üncü dakikada Pera ka· 
lecisinin bir anlık tereddildünden 
istifade eden Bulgar sağ içi hafif 
bir kafa vuruşile topu kaleye sok· 
tu ve devre 2.1 Pera lehine niba. • 
yetlendi. 

• kinci haftayım başlamasile 
1 beraber Perahlar sağdan bir 

akın yaptılar. Ortalanan topu Bam
bino nefis bir kafa vuruşu ile gole 
tahvil ederek Perayı 3.1 vaziyete 
BOktu. 

Pera, zaman zaman şahst akınlar 
yapıyorsa da netice almaktan uzak 
kalan bu hücumlar Bulgar müdafa. 
ası tarafından kolaylıkla bertaraf 
ediliyor. 

Tesirsiz akınlarla gec:en maç nı. 
hayetinde Pera sahadan 3.1 galip 
çıktı. Bulgar taknnı bugün ikinci 
maçını Şişli takımı ile yapacaktır. 

Sarı lieivertlllerln muavbı 
hatlarnım UstlinlUğUne ımıka... 
bil Güneş hücum hattmm tem
posu oyduğu vakltler çok teh. 
ilkeli olan elemanlan var. 

iki tarafın eksik ve fa7.la ta. 
raflarını zihnen hesapladığı· 
mız zaman kazanma pru;mı 
mtlsad gönnekteyn. Şu itibar. 
la galibiyeti bir taraftan öbUr 
tarafa meylettirecek sebepler. 
denbtrl takmılann ~klll, dl· 
ğerl de maç talllnln yaverliği. 
dlr. Bu hükme göre; bugiin ka 

• mnaeak tarafın takonmı iyi 
teşkil etını, olma.."Jı ve talllnln 
küskün olmamuı gerektir. 

EŞREF ŞEFİK 

Çok Eski Bir Hikaye 

PAPAZ 
CiPOLLA 
S en Antuvan tarikatına men

sup Fra Cipolla ufak tef ek, 
yapılı, tostoparlacık, kıpkırmızı 
bir 'rahipti. Ulüşü bol, sözü bol 
bir adamdı. Onu yakından tanı -
mıyanlar, çenesinin işlekliğine ba
karak, onu zamanm Flitunu sa· 
nırlardı. 

Ağustos olun~a Certaldo köyü
ne çıkagelir, "karınca kadarınca, her 
kP.Jl ilrHd ... rn-... a .,._ı::AvsriH 171.ı.UUu oı:u 

Antuvana, buğdayından, arpasm -
dan, nohut ve mercimeğinden ver
sin ki sevgili Sen AntuV'all, tarla 
ve tokatları, sığır sıpa ve domuz
ları afetten ve fena gözden ko -
rusun ,, derdi 

O yıl da, Ağustos girer giremz 
Fra Cipolla hemen köye gele kodu. 
"Pirimiz Sen Antuvana ne kadar 
gönül vermiş olduğunuzu bildiğim
den, Suriyede seyahat ederken o
rada bulduğum çok mukaddes bir 
şeyi yarın size göstermek üzere 

buraya getireceğim. Hazreti Ceb
rail, Nasıreye gelip te Meryem A· 
naya, Allah tarafından bir çocuk 
doğuracağını bildi~ken, kanadın
dan bir tüy düşmUş, o tüy Mer -
yem ananın odasında kalmıştı. İş
te size göstereceğim şey Hazreti 
Cebrailin kanadından düşen tüy -
dür.,, 

F ra Cipollanın biri Giovannf 
del Bragoniera adlı ve ö • 

tekisi de Biaggio Pizzi.J:ıi adlı iki 
alaycı, şakacı genç arkadaşı vardı. 
Fra Cipollanın tüy rnartavalını 
duyunca, papaza bir muziplik et
roeyi aralarında. kararlaştırdılar. 
Niyetleri tüyü muhafazasından 
çalmaktı. Ve halk önünde muha -
faza açılıp ta içinden bir şey çık
roayınca Fra Cipollanm halka kar· 
şı uyduracağı yalanı dinlemekti. 
Hazır o gün papaz bir yere ye

meğe ?a~etli idi. İki arkadaş oda· 
sma gırdıler. Tüyün mahfazasıru 
buldular. Onu aldılar. Ocağın bir 
kena~~ dur~n kömür parçaları
nın bınnı tUyun yerine mahfaza-
ya koyup kapadılar. Eşyaya hiç i
lişilmemiş gibi her şeyi yerli yerin· 
de bırakarak hiç kimseye görünme 
den sMşıp gittiler. 

Ertesi günü kilisenin çanları ça. 
lındı. Hazreti Cebrailin kanadının 
tüyünü görmek için ahali dereden 
tepeden, harıl harıl şehre akın edi· 
yorlardı. Fra Cipolla yan gelip te 
öğle uykus~u mışıl mışıl uyuduk
tan sonra kUıseye gitti. Hizmetçisi
ne, içinde tUyU sakhyan mahfa -
zayı getirtti. Mahfazanın etrafı· 
na şamdanlar meşaleler yaktırdı. 
BUtün halk dizUstü düşerek hep 
bir ağızdan Uç kere confiteo~ du
Mmt söylediler. Fra Cipolla Haz. 
reti Cebrailin marifetlerini, mucize 
lerini saya saya mahfazayı aç· 

...... -...._. .............. ___ ... " ..... .. 
YAZAN: 

On Üçüncü Aarm 
Methur Ediplerinden 

Boccaccio 
- ·==·-.... ··-·-····-· .. ····-····--· 

tr. İçinde tüy yerine kömUr vardı. 
Kendislle alay edildiğini hemen 
çaktı. İçinden kilfUrUn ve kayarıu 
hini bir para geçtL Fakat ağlıva 
ağlıya, ve titreye titreye bekli· 
yen halka., olup biteni gizlemek 
lazımdı. Yüzünü göklere doğru kal· 
dırdı. Sanki gökler çatlamış ta o
rada cennetin nurunu seyrediyor. 
muş gibi , gözlerini süzdürdü. Ve 
herkesin işidebileceği bir sesle : 

"Ey Ulu Tanrım. Sana. gant şü
kürler olsun ki bu gilnahklr ku· 
luna bu mucizeyi bağışladın,, dedi 
ve kalabalığa doğru dönerek onla. 
ra da şöyle konuştu: "Ey Tanrının 
sevgili kullan bilirsiniz ki gençli
ğimden beri diyar diyar gurbet yo
lunda. taban teptim. Tnıffia, ve 
Buffia, ve Caneruffia memleket
lerini gezdim. Ve oradan da At -
masiyon iline vardım. Atma.~iyon 
ilinde birçok arkadaşlara ve hem. 
şenlere rastgeldim. Orada hepsi 
Tann nza.sı için sabah akşam dua. 
ediyor ve sevaplar işliyorlardı. De
re tepe düz gider diyerek Abruzzi 
devletine vardım. Burada halkın 
işi gilcU domuzlan kıyma yapıp, yi 
ne don'luzlardan çıkardıkları bar
saklılra tıkmaktı. İşte bu işe su
cuk yapmak diyorlardı. Orada ka
lamadım, yürüdüm, geçtim. Ney -
se sözü uzatmıyalım. dünyayı dö
nüp dolaştıktan sonra Kudlise Var· 
dım. 

K udUsUn başpapazı pirimiz 
Sen Antm-anın kulu ve kö· 

lesi olduğumu görünce beni çok 
sevdi, ve kilisede mevcut mukad
des eşyayı hep bir bir bana gös
terdi. Bunların arasında Ruhillkud· 
dilsiin başparmağı, Sen Fransova· 
ya müjde getiren meleğin bir saç 
perçimi, Şarktan gelen üç sehir -
baza gece klavuzluk etmiş olan 
yıldızların birkaç ışığı, Sen Mike -
lin Şeytanla kavga ederken döktil· 
ğU terlerden bir mıskal dolusu, 
daha neler neler görmedim. Baş· 
patriğe amman bana Ruhülkuddü
sUn başparmağını veriniz diye yal· 
vardım, yakardım, fakat o kutsi 
adam olmaz dedi, ve tırnağını bile 
vermedi. Yanımda Monte Morello· 
nun o kutsi kitabının bir yaprağı. 
nı muska gibi taşıyordum. İşte o
nu fora edince baı;patri~in inadı 

gevsedi yüreği de yüfkalandı. Ba
na Hazreti Musanm Firavun yU
z\lne tükürdüğü tilkUrUkten bir 
parÇagmı, SUleymanm mabedinin 
can gürültüsünden bir şişe dolu -
sunu, Hazreti Cebrailin kanadın· 

dıı.ıı bir tüy, bir de Sen Loran atef" 
te yakılırken, o mukaddes ada.JJJI 
kebap eden ateşten kalma bir ın~ 
sık verdi. Hazreti Musanm tUltfl
rüğünü hastalara şüa diye kulla.P
mak için Floranstaki manastır• 
verdim. Hazreti Süleymanm çaıa 
gilrültUsünü de Romaya yollııdırtı
Hazreti Cebrailin tüyünü bir JJUlb• 
!azada ve Sen Loranın marsı• 
ğını da onun tıpkısı olan bir ba,şkl 
mahfazada taşırım. Bugün yan• 
lışlıkla Hazreti Cebrailin tUyil Y" 
rlne Sen Loranın marsığmı getit' 
mişim. Fakat siz bunu bir yanlif
lık saymayınız. Elimi mutlak TaJ!• 
rı Hazretleri bu muhafazaya dog• 
fl'. götUrdü. Çünkü tam bugil11 

Sen Loran günüdür. Ve kemaU ıa· 
tuf ve uıa.yt:tten Ta.nn eıım~ 
"Liv.a. -......-... ı..a..a.ii.U".A~.U. ..:;a. 1 , 

nunla siz sevgili lf.WlFJnm, ytıret• 
lerini E41kla buram buram tutuştll
rayım. Yanaşınız ey evlatlanDl· 1r 
te bu Tanrının büyilk bir liitfudut• 
Bu gördüğünUz marsık, (Sen LO" 
ran) kebap edilirken, gövdesindell 
akan mukaddes yağlar ve sula.rl• 
söndürülmüştUr. Her kimin ur.e-
rine bu kömürün karasile bir ba4 
işareti, yapılırsa, o bir sene için a• 
teşin yakmadığını duymadan, atr 
şi elleyebilir .. ,, 

A Artık Fra Cipollanm s,ğSI 
kızışmıştı. Cemaat te taııi 

tava gelmişti. Fra Cipolla durırr"' 
maca.~ına, kadın erkek öünUne ge
lenin Ust başına kömürle kara I<"' 
ra haç işretlerini çiziyordu. Ce; 
maatin hovardalık damarı da tu 
tu. Her taraftan paralar sökiln; 
diyordu. Ve tam böylece Fra 

0 
pollaya yapılan bir şakadan. at 
papaz epeyce dünyalık paracıltl 
toplayabildi. 

1 KIZ BABALAR in" M<JJOlll 
- Babacığım, affedersiniz, bir;;:. 

soracağım, beni mazur görUn~· . ,. 
velki gün nişanlim yemeğe geldıği '/>' 
şam düğün merasimi gününün ne 
ma.n olduğunu öğrenmek istedi· }ıdeO 

Buna ne cevap vereceğimi S 

öğrenmek istiyorum.?. _ _....., 
Kızm annesi muhavereye k~.,. 

ra.k: dal>' 
- Kızım, hepsi llô., fakat b~ 

çeyizimizi tamamlamadık. 
Baba buna cevap verer~k: 
- Milşkill bu mudur? • et• 
Ben evvelki gün Beyoğlunda g~ 

ken meşhur "DA V1D,, mağa~ '!!.!tftl 
gördüm ve uğnyarak kendi bildıg.....-
göre siparişler verdim. , 

- Acaba neler sipariş ettin!~· tfid' 
- Damadınız için bir fevkfl. z;dl 

ipekli rob döşambr altı adet ipek ~dl 
lek, iki adet ipek pijama, altı ta 
iç çamaşır ve birkaç kıravat. 

Anoo: ~ 
- Pekala bu iyi, ya kızımız lÇlıl 

yaptınız? 

- Ona ben karışmam. ı.ıı1" 
- Böyle iyi, adresi bize iyi vC: çit" 

yarın oraya gidip yatak ta~ım1•• 1"ed• 
maşrrlan, rob döşa.mbrlar sıpatJŞ 
yim. 

- Adrese dikkat ediniz. 
Beyoğlu Galatasaray Lisesi 

amda 178 numaralı "DA V1D .. 
zasıdır. 



========================== 'l A N 1 

Dün Mecliste Geçen 
... 

1\1üzakereler 

Kamutay; Milli Müdafaa ve Zi raat 
Bütcelerini Müzakere ve Kabul Etti 
Ziraat Bütçesi 

Görüşülürken Birçok 

Munakasalar Oldu 
~ lebeplerini sordu: 

1 
Ziraat Vekili: 

. .. ;:: liqarat mı çok kuvvetli, yok. "- F.cnebi mUtehUl!lıslar kısmın-
- "I& illi. Ziraa ınıha edemiyoruz?,, da yalnız hocalar, tercümanlar da • 
bu id . t Vekilimiz B . .Muhlis Erkmen hildir. TedrilJ heyeti fimdi okunan 
ıtaını:Y~ etraflı cevap verdi. Hamdi ma&.J kısmına dahildir. 27. profesör 
teııı hır mücadele memurunun de vardır. Bu tahl!Iİl!l&t, buruara mutat -
bll'aktı~ i.Ietlerini 18 gün bahçesinde lan mucibince vereceğimiz para mu
ile b g?nı, 18 gili. sonra bir amele kabilidir.,, 

Zi ~ aldırdığını söyledi. Mazhar Müfit: 
~11,Ya Gev~er, Ahmet İhsan Tokgöze "-Yani 397 bin lira 21 ecnebi mil 
den p 'ierdl MUcac.ele işinin herşey. tehUl!lıam me.afldır. Ayda 30 bin li· 
ııu ı:;eı bir devlet me1elesi olduğu. ra.dır.,, 
~letinÇe Sahiplerinin mücadelelerini Ziraat Vekili: 
thıı . klfi saymaması llzım geldi- "- 27 müteh8.81!118 ... ,, 

llÖyledi: Mazhar Müfit: 
~ar Müfit söz aldı: 

eli - Dem.in bir saul sormuştum, de. 
kiİ :: Para i§iyle uğraşıyorum. Ve. 
ki. ,, i tatınin etmedi. Dün demiştim 
~~e?i mütehassısları ve tercü. 
bu ıçın geçen seneki 340 bin lira 
Veı:zıe ~79 bin liraya çıkarılıyor.,, 
22 k" .benım sualime dün "bunlar 21-

l§ıd· leri ır anuna,işte bunların muavin 
ki falan da vardır.,, dediler. Halbu. 
l.a§~a bir fasılda tedris heyeti ma-

V . aYrıca gösterilmiştir. 
için e~u Yhıe kürsüye geldi. Mücadele 
ıunı 80Y1:?en sözlere cevap verdi ve 

.. arı Söyledi: 

"- Çok fazla ... ,, 
Emin Sazak ta şunlan söyledi: 
.,_ Bu enstitUlere dUnyanm en bil 

yük llimleri geldi. M&a.f itibarile de 
Türkiyede emsali olmıyan Bqveklli
mizin maaşmm iki mislini alıyorlar. 
Eser diye bize bir yol gösterdiklerini 
görmüyorum. Her gelen mütehas!!ıs 
"memlekette tuttuğunuz yol kötü
dür, ili yola gidin,, diye bir fikir ve
rir . ., dedi. 

Sonra kendi bahçel!lindeki bir has
talık için vekllete yaptığı mliracaa.t -
lara ve bir mUtehUl!lıl!I gönderilmesi 
hususundaki ricalanna cevap alama
dığını, nihayet kendi lfini kendiıri gör 
düğünü söyledi. 

hı - Mernıeketimizd.e hertUrlü muzır 
dıı~arla mücadelede muvaffak ol 
J'~ıurıuzu bu yüksek kürsüden söylL 
,. !hıı -bbi teflüllt :ve tahkikat 
g~ ıdlr. Fakat, elimizdeld vesaite 
cle~Uvaff ak 'Olduğumuz kanaatin-

.. _ Benim işittiğime göre bunlann · · " 

•~ U_ç dört sene evvel tarla fare 
OlflJ. e bir mUcadele açmıe ve muvaffak 

Uftuk. 

fet,B~ teşkilltmuzm yapabildiği L 
leın aline geçebilecek hastalıkları ön 
llo~ktir. Mesai ve tahsisatımızı bu 
l'af arda teksif ediyoruz. Biz her ta 

a Yeti§emiyoruz. 

tJ;;~ şükrandır ki, halk hem has 
•Yet ihbar ve hem de vesayamıza ri. 

etnıektedir. . 
«~di.Yaıman, memurlar üzerinde 
ltlltı u. B?" memurun ihmal ve teka
tew olabilir. Bunu diğer memurlara 
le ~~ğru değildir. Netice itibariy. 
tb, -.ıı&atlerim memnuniyetten ibaret ... 
1 "Bayte ulahat olmaz,, 

ltı~teaıo.ben Ziya Gevher Etili, dün 
lldz. a,& olan tiftik cemiyetini ele 

.. Şunıan söyJedi: 
tuz - Diyorlar ki, mUrakabe ediyo • 
!tl · Ettikleri mürakabe bu ise etme 
~erini tavsiye edeceğim. Ben bu 
Old lltı gittim, gördüm, Alakadar 
lrk Um. Ora.da bir bina yapılD11'· Bir 
ltıtı ldatıınm çok mesaisi vardrr. E -
ti t-Oer YaPDlIJ. Birçok iyi tiftik cinsle 
t1!>.J. P~. Arkadaşımın bu ~el!lai -
~kdirle söylüyorum. Teknik ba
leıı da nıuvaf fak olmamaııı, llzımge 
l..ı- tekııısiyenlere malik bulwımadığı 
~<q tabiidir 

'eli Ziraat V
0

eklletl bunu kontrol 
b~l'Unı diyorsa ba.kmız manzara 
~Zannediyorum ki, JA.akal 500 
ta kalına bir tezgah. Bir takım 
~ ILlnele kadınlar. Taşlann üze. 
liri ellen ve a.yaklarile tarıyor, e
llhı ~ve bUkUyorlar. Kontrol ede -

ln u görmesi llznndı. 
oıın kııAp l'Urkiyesinde böyle isl.A.hat 
~ .. 

b~fik lnce de bu tiftik cemiyeti • 
'188; faydalı olduğunu, bu sene de tah
lç1n t Verflınesini, çUnkü vekilin ısllh 
ilin iaöz vennı, olduğunu ve kendi~i
la"t Pkaanıa taraftar bulundufunu 

.,, edt 
1 

8 
Şiddetli münakqalar 

)1\k il'&, 882 inci fasla, yani Ankara 
~11 ~ ılra.at enstitilsUnün 1,5 mil • 
tezı k tahsisatına gelince yeni-

11!~~detU münakaşalar başladı. 
~Munt: 
~fasıl hakkmda evvelce bazı 

• ~iattm._ 

en yU~ dedi, "memleketinizde -ka •. • 
raaapanla ziraat en iyi usuldür. Bu ı B. Bar, Turker 
toprağa göre tuttuğunuz yol en iyi - dur. 300 liralık birinden babl!lettim. 
dir.,, diye rapor vermiş. Bu bapta Sualim gUme gitti. 
kendilerinden çok rica ederim. Sayın Evet, vardır. Fakat bu çok 
Vekil fazla ecneblperestlik yapmasın. adam yeti§iyor, denildi. Halbuki Zira
Kendi vatanda.,lanmız arasında haya at vekaleti ve enl!ltitüsü, zirai sahada 
tını feda etmiye lmade gençlerimiz adam yetiştirir. ObürUnü Sanayi mek 
vardır.,, tebine devretsinler, bu sebepten na · 

Hatip: hak yere hücuma maruz kalmasın. On 
.. _ Faydasız yere, dedi• bunlara dan sonra türkçe meselesinde tama· 

kıymet verip durmıyalmı. Tohuın ba- men haksızdırlar. Bu, bizi isyan et
kmıına 400 lira. hayvan bakımına 5 tirir. Bunu doğru bulmuyorum. Her 
yUz lira, bilmem neye, fU kadar bin halde fazla asabileştikleri için böyle 
lira... Bunlara eskiden tahammuı e- söylediler. Türkçe, bizim en kudsl e
derdik. Mekkeden gelen bir hırsız de- mellerimizden biridir.,, 
liye hacılar, (ellerini ka~şturarak) 
şöyle durdurdu. Şimdhde yıne el pen. 
çe dunnıyahm.,, 

Oniverıite ·Enstitü .. 
Mazhar Müfit, yine profesorlerin 

ma&11 ve ziraat enl!ltf tUaUn~ masraf
larına karştlık olarak göstenlen para.. 
yı mevzuubahil!I etti ve ezcümle ıun
lan söyledi: 

.. _ Arkadaşlar, ll!ltanbulda bir tl
nivenite vardır. Burada tarih, hukuk, 
coğrafya fakülteleri var. Bunlarm 
murafian 1, 900,000 lirayı ge~ez. 
Halbuki ziraat enatitUsU, ve~~letın 6 

milyonluk tahsisatmm 4 te bırıne ya. 
km bir mikt&n, 1,5 milyon l~ra alı -
yor. M.üeaeeeyi tenkit etmıyorum. 
Bize llznndır. Fakat elde bir muka
yeıse var: Bir tarafta 1,900,000 li7ı 
bUtUn üniversiteye, beri tarafta 1n:ı 
yon bet yUz bin lira yalnıZ bir e • 

tUye... Bu, çoktur.,, allim 
Bundan aonra da 20 - 21 mu e 

verilen 380 bin liranın büyük bir pa
ra olduğunu tekrarladı. Fakat arada 
mukavele olduğu için bunlara .itiraz 
etmiyecıeğinl, ancak, bu ecnebı pro
fesörlerin de mukavelenin şartlanna 
bilhasaa lisan şartına riayet etmele-
ri llzım geldiğini söyledi. 

Enl!ltitUnUn haddi zatinde faydalı 
bir mUeueee olduğunu, fakat bu f~y
dayı en az 10 sene sonra hiseedebile
ceğhnizi l!löyliyen Ziya Gevh~r Etili: 
"- Ben, dedi, bil" gün vekillik ma

aumm üzerine dimnit oldufu buğ -
day arpa ve mUmaaili hububat nil-

' i imden munelerinl gördüğllm zaman ç 
öyle bir kuvvetti okıama hi88ettim ki, 
o hil!ISi hlll mu haf aza ediyorum. Şu 
memlekette öyle ·bir buğday ve arpa 
tanesi göremimi§tim. Mazhar Müfi
din temas ettiği nokta da budur. Ya
ni az bir masrafla yapılamaz mıydı? 
Bir çamqırcıdan bahsettiler. Doiru· 

Vek!lin izahatından sonra Mazhar 
Müfit Kansu ve Ziya Gevher Etili ye· 
niden mUtaleaiannı söylediler. Baş· 
kan, fasıllan reye koydu ve Ziraat 
Veklleti bütçesi kabul olundu. 

Suriye Başveki l i 
(Ba§I 1 incide) 

"-Bu müzakerelerin bir an evvel 
ve her iki tarafı tatmin edecek şekil. 
de bitmesi tabii idi. Bu neticeden do. 
layı fevkallde neşeliyim. Dönüşte, si-
zinle daha bol görüşmek imkA.nmı bu. 
lacağmıa ıUphe etmiyorum.,, 

Hariciye Vekilimizin Şark paktı 

için trana giderken Suriyeye de uğrı. 
yacagı haberi hakkındaki suale de 
Bay Cemil MUrdUm şu cevabı vermiş· 
Ur: 

"-Suriye, 'l'Urklye Hariciye Veki
li TeVfik Rüştü Arası kendi toprakla. 
rmda görmekle en büyUk sevinci du
yacaktır. Suriyeliler, Türkiye HaricL 
ye Vekilini kabil oldu~ kadar büyük 
bir samimiyetle karşılıyacaklardrr. 
Suriye hUkfımeti bu ziyareti büyük 
bir memnuniyetle kar$lıyacaktır.,, 

Kral Carol 
lyileıti 

BUkret, 29 (A.A.) - Valide krali
çe Marie, kansızlıktan ve sol baca • 
ğında hafif bir fi~bitten mustarip o
larak yatmaktadır. 

Kral Carol, nekahat ·devrine gir · 
miştir. Doktorlar, kendisine tebdilha
va etmeyi tavsiye etmektedirler. Kral 
bugünden itibaren Sinaia'da otura -
caktır. 

Kcizım Ozalpni 
Mühim Nutku 

Milli Mtldafaa Veklleti bütçesinin Türkku.şu bunun içinde. Geçen sene 
müzakeresine başlanırken kürsüye ge Cümhuriyet Bayramında yüreğimiz 
len Milli Müdafaa Vekili Kazım öz;. oyniyarak takdirle seyrettiğimiz 
alp alkışlarla karşıla.nan şu beyanat. Türkku,undan ve dlin de büyükleri
ta bulundu: mizin takdirlhe mazhar olan ve ordu 

r;'~ 

Sayın arkadaşlar, bütün milletlerin da subaylarla beraber çalıfmış olan 
ordularını kuvvetlendirmek için ha. bir Türk kızından bu kürsüden buzu 
raretle çalıştıkları c,'iinlerde bulunu- ru alinizde takdirle bahsetmeme mü- . 
yoruz. Bu gidişe göre cihanda büyük saade buyurunuz. (Sürekli alkışlar) 
karışıklıkların zuhur etmiyeceğini Hava ve denizaltı subaylarımız 
kimse tahmin edemez. VE> bunun ne. Orduya gelince, ordunun bu iki ha 
kadar ya.kın veya uzak olduğu da tah stattan başka, maddi surette, haya -
min olunamaz. lşte öyle buhra.nlı bir dan topu ile tüfeği ile, bombasiyle, 
zamanda hazırlıksız bulunacak olan telsizi ile, fotoğraf makinesi ile ifayı 
milletlerin vay haline. Memnuniyetle vazife etmiye mecbur olan Türk su
söyliyebilirim ki, biz bu husustı. basi. baylarınm maaşlarma., uçuş zammı 
retle davranmış ve başkalarma ta. olarak, oyrıca otuz lira ilave edilir. 
kaddüm etmiş bulunuyoruz. (Bravo Denizin dibinde birçok tehlikelere 
sesleri alkışlar). maruz olan tahtelbahir l!lubaylarına 

Büyük Şefimiz Atatürk mD. da kanun mucibince meslek p~ası 
Jetlerin bugünkü sll&hlanma yo. olarak yirmi lira ve dalma ücreti ola 
Juna gireceklerini daha evvelden rak ta dört lira verilir. bu arzett~ 
sezerek, ordumuzun kuvvetlen. hususa binaen bu subaylarımıza hiç 
dirilmesi if;leriyle, bildiğiniz gt_ olmazsa nısıf mlktarmda zam yapıl
bi, bizzat meşgul olmuşlardır. masını rica ediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar). General Sevüktekin, bundan sonra 

lşte omın bu yüksek görüşü ordunun hayvan ihtiyacı meselesine 
sayesindedir ki, bugün hiç en- temas etti, ordunun menfaati nokta· 
clişemlz olmadığı halde cihan h&.. sından bupun halledilmesi lüzumuna 
diselerinbı inkişaf mı sükilııetle işaret etti. 
takip etmekteyiz. (Alkışlar) bir Daha sonra kUrsUye gelen diğer 
taraftan da tıa.urlıklanmıza de. hatipler, mlidafaa kuvvetlerimize kar 
vam ediyoruz. şı olan yUkl!lek inan ve sevgiyi ifade 

Orclu tefkilatımız genifliyor ettiler ve bazı temennilerde bulundu-
Arkadaşla.r, 936 - 37 normal büt. lar. 

çeleri arasında 3,5 milyon lira kadar General Kazım Ozalp tekrar 
bir far""k vardır. 936- 36 aeneleri bllt kürsüde 
çeleri arasıhda'da altı milyon lira ka- Bunun üzerine Millt Müdafaa Vekt 
dar bir fark vardı. Bu çoğalma, ordu. li tekrar kürsüye gelerek fU beya • 
muz teşkilatının büyüdüğünü göste- natta bulundu: 
rir. Bunu açıkça söyliyebiliriz. Bilhas. "- Evvela General Kizim SeWk · 
sa maaş fasıllarındaki ehemmiyetli tekin taraf mdan ileri sürillen müta
fark, Ankaraya nakledilmiş olan Har lealara cevap vereyim. Bunlardan bi
biye Okulunun son senelerinden ne- ri hava ve tahtelbahir vazifelerinde 
şet eden genç subaylarımızın mikdar bulunan subaylara kanunen veril • 
larmın, geçen senelere nisbutle fazla mekte olan otuz lira ücretin artırıl -
olmasından ileri gelmektedir. Normal ması hakkındadır. Bu, kanuni bir 
bütçelerden başka olarak hükumetin meseledir. Bu esas kabul olunurken 
teklifi ile ve yüksek meclisin kabul bu 30 lira kafi görUlmUştU. He3en de 
yurmug olduğu fevkalade tahsisat ka. bunu almaktadırlar. Uçan her tayya
nunlariyle ordumuza en son sistem re zabiti hizmette dahil olsa sena-. 
ve ihtiyaca kifayet edecek .kadar esli. de otuz saat uçmak şartile her ay 
ha ve malzeme temin olunmugtur. bu ücreti alır. Uçmıyan tabii almaz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Bu 30 lira ücretin artırılması hakkm-

Bu meyaııda harp 8811.ayil tesl da arkadaşımızın gösterdiği arzu üze
satımız da tamamlanmış, top, tü- rinde bir tetkikat yapmadık. Tetkik 
fek, barut, cephane, tayyare vesa... edeyim. Malfımu Aliniz orduda bir ye
lreyi memleketimizde imal etmek re yapılan ufak bir zam ona merb~t 
lmki.nlan elde edllmltşir. (Bravo ve ali.kadar bir çok vaziyetlere tesır 
sesleri şiddetli a.lkışlar). yapabilir. Binaenaleyh bunun böyle 

Arkadaşlar, ordumuzun manevi kıy münferit bir muamele şeklinde kalıp 
met ve kabiliyeti hakkında söz söyle- kalmıyacağmı tetkik edeyim. Tetki -
meyi zait görüyorum. -Eminiz ses. kat netioel!linde Meclisi aliye bir tek
leri- onun nasıl yetişmekte olduğu lif yapmak icap ederse, evvela hük\.l
hepimizin maltlmunuzdur. Esasen mil mete arzederiz.HUkfımet muvafık gör 
!etimizin askerliğe olan yüksek kabi- dUğU takdirde Meclisi aliye de bu tek
liyeti ve muhabbeti de ordumuzun üs. lifi arzederiz. Şimdiye kadar bu hu
tUnlüğünU temin etmektedir. (Bravo susta bir tetkik yapılmadıtı için müs 
sesleri sürekli alkışlar.) bet mütalea dermeyan edemiyeceğim. 

Türk milleti ordusunu her şeyden Diğer meseleye ~~lince, gerilerde 
çok sever. Ona parasını, malını, canı- bukınan zabitanın binek hayvan!an, 
nı feda etmekten hiçbir zaman çekin. iaşesi hakkında veklletçe tetkikat ya 
memiştir. (Alkışlar). pılmaktıuiır. Bu zati binek hayvan -

İşte böyle terait ve fedaklrlıttlarla ıarmm iaşesi şeklini ve miri binek 
yetişmiş olan CUmburiyet ordusunun hayvanlarının vaziyetlerini bu sene 
milletimizin bütün haklarını ve yt1k - yeniden gözden geçirdik. Bir teklif 
sek menfaatlerini heraıı ve her suret. hazırlamaktayız. Hazırladıktan sonra 
le liyıkiyle koruyacağına emin olabi. tabit Mecliıd lliye ge1ecektir. Burada 
lirsiniz. (Alkışlar) bunu iftiharla söy. görüşülecektir. Kendilerinin 11ualleri
ler, bütçenin kabulünü rica ederim. ne vereceğim cevaplar bunlardır.,, 
(Şiddetli alkışlar). Harp malullerinin terlihi 
General Sevüktelıin d iYor lıi: Harp malUllerinin biraz daha ter-
Bu beyanattan sonra GeneraJ Se • fih edilmesi için bir kanun hazırlana

vüktekin, söz aldı, ordumuzun terak. rak encUmenlere aevkedilmiştir. Ya
ki ve inkişaf hamlelerine ifaret ede- kmda umumf heyete arzolunur. Bina
rek dedi ki: enaleyh bu arzulan da bu suretle hu-
"- Ordudaki güçlüklerin ezici ve sule gelecek demektir. 

yıpratıcı ve tehlikeli cihetlerini de, Türker arkadaşımızın hUld'.kmetin 
her millet kendi tarihindeki menaki • malt loudreti müsait oldukça donan
bi gözönüne koyarak, yenmiye kal • mammn da kara ve hava teşekkül 
kar ve böyle fedakarlık, kahramanlık !eri gibi, kuV\·etlendirilmesi hususun. 
gösterenlere maddi mükafatlar ve • daki arzulanna tamamile biz de işti
rir. Türk milleti böyle menfaat mu- rak ediyoru~. Tabii maU kudret ve is· 
kabilinde olmıyarak ve tarihin ken- titaatımız derece!inde donanmamızı 
dine verdiği birçok gurur ve iftiharla da takviye edeceğiz, onu diğerlerin 
her müıkül işe kopr. Ve nitekim işte den geri bırakmak hiçbir zaman ha-

B. Emin Sazak 
tırımızdan geçmemiştir. Halen slpa. 
riş etmiş bulunduğ • muz harp gemi
lerinin yarısının memleketimizde de 
yapılması mukavele iktizasındandır 
ve zannediyorum ki, bu aym sonunda 
tstanbulda bu imalata başlanacaktır. 
(Alkrşlar, bravo sesleri). 
lstitaatnnız daha müsait oldukça 

tabii bunu daha fazla yapmak daha 
büyük mikyasta, daha kuvvetli. kud
retli harp gemileri inşa etmek te e
melimizdir. Oyle kanaatim var ki, ba 
emelimize az zamanda vasıl olacağm. 
(Alkışlar). 

Hayvan mübayaalan 
Emin Sazak arkadaşımız dışardan 

hayvan :nUbayaasından artık vazge
çilmesini arzu ettiler. Hepimizin arza 
ve temennimiz budur. Yalnız hayvan 
değil, her şeyimizi memleketten al • 
mak ve her şeyi memlekette yapmak. 
hazırlamak bizim en esaslı ve en e
hemmiyetİi prensin ve hedefimi~n;r .. 
Ordunun bUtUn ihtiyaçlanm dahilde 
tedarik etmek zaten memleketin mtl
daf aası noktasından lüzumlu ve e • 
hemmiyetli bir keyfiyettir. Ordunun 
ihtiyacı olan hayvanı memleket da • 
hilinden almak çok iyi bir şeydir. All 
cak bugiln memlekette yetişen haJ 
vanlar ordu ihtiyaçlarına vefa ede • 
cek kuvvette değildir. Bunu to 
şum hayvanlan için söylllyorum. Bl~ 
tabi mekklri ve binek hayvanlal'I 
memleketten alınmaktadır. 

Milll Müdafaa Bakanımızın bu iza. 
batından sonra vekalet kara, hava, 
deniz bütçelerile harita genel dire~ 
törlüğU, imalatı harbiye bütçeleri taa 
vip edildi. 

Varidat bütçesi ve mUvazenef umu
miye kanunun heyeti umumiyesi re
ye konarak 328 reyle mevcudun ittl
fakiyle kabul olundu. 

AMERiKA, ALACAKLARINI 

HESAP EDiYOR 
Vaşington, 29 (A.A.) - Hariciye 

Bakanlığı, vadesi haziran ortıumıda 

gelecek olan borçlar için alaknd:ır 

memleketlere yapılacak mürn<>ar.t· tt~ 
zırlamıştır. Finlandiya hariç "'r 
üzere, borçlu devletlerin bu rlPf 
borçlarını vermiyecekleri zann"ri 
yor. 
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onseyın Kabul F. Rıfkı 

Atayın 
Bir Makalesi 

!l A N 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Mecliste 
; ı 

Musbet. tigi Ana1-asa 
Raporu' Ankara, 29 (TAN) - Yarın çıka

cak "Ulus,, Bay Falih Rıfkı Atayın 
Hatay meselesinin en son safhasına 

Munakasa 
1 

Ruhu dair olan şu mühim ~makalesin! 
Cenevre, 29 (A.A.) -Anadolu Ajansının huıusf muhabiri neşretmektedir: 

Lildiriyor: Hatay Eseri 
Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından kabul edilen aandler'in -

Iskendenın Sancağının ve Antakya raporu: 

nın bUtünlüğünU garanti eden Franlskendenın ve Antakya namı verilen meselenin Milletler Cemi- sız • Türk mukaveleleri Türkiye -
yeti Konseyinin 25 Mayıs 1937 tarihli hususi celsesinde tarafım- Suriye smırlannı garanti eden anlaş
dan izah edilen ve mezkur toplantş zabıtlarında bulunan inkita- ma, dün Cenevrede faıza edilmiş ve 

f ına burada vdet etmiyeceğim. • konsey, Sandlerin Sancak işini tan-
&•mı11ı zim eden raporunu ittifakla tasdik 

Maahaza, Sancağın statü ve ana { Dil iti -4w ı - ' etmiştir. B. Delbos, B. Eden, B. Lit-
yasa projesini, raporu ile birlikte, Konsey, 27 Kanunusani 1937 tarih vinof ve djğer delegeler bu meselenin 
konseye takdim eden eksperler komi- li karariyle, Tilrkçenin resm! bir dil halledilmesinden dolayı memnunluk
tesinin münakaşa göttirmez bir sala- olduğunu tespit eylemişti. Şimdi kon- ıarmı göstermişlerdir. 
lıiyet ve gay;etle başardıkları şayanı seye ayni kararın hükümlerine ve Bu mesut lıfıdiseyi Türkiye ve Ha
dikkat mesai hakkındaki takdirleri • eksperler komitesine tevdi olunan va tay Türklerine kutlarız. Gerçi dava
mi aleni celsede de tekrar etmek iste- zlf e de gözönünde tutularak diğer bir yı halletmek için bazı fedakarlıklarda 
rim. dilin kullanılması mahiyetini ve şart bulıunmamız lazım geldi. Cümhuriyet 

Keza, Milletler cemiyeti mtişahitle- Jannı tespit etmek kalıyor. Eksper- hükumeti, barışçı olduğu için, banş
rinin gerek Sancaktaki vazifeleri, ge- ler komlt Jn telkinlerine t.evfikan çı usulleri muvaffak kılmayı azmettf
rekse avdetlerlnden sonra eksperler konseyin arapçanm da Sancağın res- ği için, Suriyeyi sevdiği ve Fransa i
komitesini teşriki mesailerinden isti- mi bir dili olacağına karar vermesini le dost olduğu için bu fedakarlıklara 
faile ettirmek suretile yaptıkları biz- tekli! ederim. Bunun kullanış şartlan katlanmıştır. 
metlerin kıymetini de arzetmek iste - aşağıdaki şekilde tanzim olunacaktır. Bugün bilhassa ıstırap çekmekte ol 
rim. 25 mayıs tarihli izahatırnda kon- 1 - Resmi mektep1erde, bir mekte duğunu bildiğimiz Uç nahiye halkının 
sey tarafından tetkiki icap eden bir- bin bulunduğu köy veya mahallede ha zarurctlerimizl takdir edeceklerinden 
takım hususi meseleleri ve bilhassa kim olan dil hangisi ise ilk tedrisat eminiz. Şurası hakikattir ki, Hntay 
haklarında eksperler komitesinde mu o dille yapılacaktır. Diğer resmi ted- TürklUğünün talihi Uzerindeki bütün 
halif mütalealar serdedilmiş olan me- risi ya ihtiyari yahut da mecburi ola- tehditler giderilmiştir. 
seleleri tadat etmiştim. cak. Şu kadar ki, bu bakımdan her Uç Nahiye halkının hayat ve dil 

Sonra icap eden müşahedelere te- iki dil de tamamen ayni şekilde mua- haklan, sağlanmıştır. Şuurlu vahde
vessill ettim. Haklannda konseyin mele görecektir. tini koruyacağına asla şilphe etmedi
karar vermesi lazım gelen bUtUn nok- 2 - Sancağın bütün mahkemelerin ğimlz Hatay Türklüğü, kendini me _ 
talar hususunda müsbet teklifler ar- de de, yüksek mahkeme de dahil ol - sut edebilmek imkanlarım elde etti. 
zetmek zamamnın gelmi§ olduğu mU- duğu halde, her iki dil kullanılabile - Bu imkanlardan istifade etmenin şart 
taleasındayım. cek ve akalllyet unsurları kendi ana .Jan, onJan bu şerefli göz eriştiren fi 

Bence, bittabi konsey eksperler ko- dillerinde konuşabileceklerdir. kir ve kalp birliğini devam ettirmew, 

(Başı 1 incide) 
var. Sonra ara sıra hô.diselere hissi 
ölçillerle bakanlar bulunsa bile Mec
lisin umumf heyeti, katlyyen hisse 
kapılmıyor, ilme, ihtisasa, müsbet işe 
tam kıymet veriyor ve ilk bakışta çok 
ağır görünen fedakArhklann manası
nı anlayıp dinledikten sonra müsbet 
gidişi kuvvetle tutuyor. 

Vekiller, meclisin fikirlerine çok 
sarih bir hürmet gösteriyorlar. Haklı 
tenkit karşısında kusurlarmı itiraf 
etmekten ~ekinmlvorlar. Mebus ar -
kadaşlarmda tam bir kanaat h!sıl et
mek için uğr~ıyorlar, ter döküyor
lar. 

İftiharla görülen bir man7.ara da 
her vekilin işine tamamile sahip ol -
duğu ve habersizce ortava atılan lıer 
meseleve cevap verecek bir mevkide 
bulunduğudur. 

B ugünkU toplantıda çok dikka
te deiYer bir nrensip meselesi 

konuşuldu. Ecnebi ihtisasına nede -
receye kadar krymet verece?;iz? Ye • 
ni yolda araştırma mtiesl'leseteri icin 
gÖ?.e atıır.a~ımız fedakArhı?m hududu 
nedir? İki kn-metli mebusumm:un 
bu mevzua. dair sözleri üzerinde bi -
raz durar.afız. 

Sayın Eskişehir mebusu Emin Sa
zak. bugiln ecnebi ihtisasına verdiği
miz kıymefü vaktile mutaassıp a
damlar:m Mekkederı S?elen cahil hir 
delive karşı gösterdikleri suursuz düş 

Hatay 
Anayasası 

.... 

(Ba§I 1 incide)· 
hine müteveccih her türlü faaliyeti 
netmeyi taahhUt eylemektedir. 

Nihayet hususi bir madde, hudut 
hakkındaki Fransız taahhüdünün 
mandanın inkizasından sonra. da ida
me edileceğini tasrih etmektedir. 
Fransanın imzası bu anlaşma hu

susunda hem Fransayı hem de Suri
yeyi taahhüt altına koymaktadır. 

Buiki metne bir mtişterek deklaras
yon, bir protokol teati olunan mek
tuplar ilave edilmiştir. 

Deklarasyon, Lausanne muahede -
since tesbit edilen mazi statükosu -
nun muhafazası zımnında Fransız ve 
Türk siyasetlerinin birliğini, sulhün 
takviyesini, bu hususta Milletler ce
miyetinde teşriki mesaiyi ve Şarki 
Akdenizde emniyetin tarsinini müşa
hede eylemektedir. 

Bu hükumetlere mülhem olan iki 
prensiple Suriye - Lubnan toprakJan
nm tamamiyetine riayeti kar§ıhklı o
larak taahhüt etmekte ve Suriye ile 
LUbnarun kurtuluşunu, Milletler ce
miyeti usultine t evfikan Fransız -
Suriye ve Fransız - Lübnan anlaş. 
malan ahkamı dairesinde, terviç et
mek hususunda mutabık buJundukla
rmı kaydetmektedir. 

ROŞTO ARASIN NUTKU 

Cenevre, 29 (TAN) - Milletler ce
miyeti konseyinde Sandler, raporu -
nun kabulü münasebetile Türkiye Ha
riciye vekili B. Tevfik RüştU Ara.s, 
gerek Türkiye, gerekse şahsı hakkın
da gösterilen dost!luk duygularından 
dolayı B. Delbos'a, Sandler ve konsey 
azalarına te§ekkür etmiş ve demiş

tir ki: 

30 - 5. 937 -
Havzada 
Bayındırlık 

Çalışmaları 
Havza (TAN) - Samsun - Siva• 

demiryolu ve şosesi üzerinde, ~a:n· 
sunun 82 kilometre cenubu garbıs:n
de bulunan kasabamızın imar işleri· 
ne çalışılmaktadır. 
Havzanın ortasından ve Aşağıçar

şıdan geçen Vezirköprü şosesinin bir 
kısmı parke taşı ve adi taşlarla d~ 
şenmiş, bir kısmı da tamir edHJJllŞ 
olduğu için halk, yazın tozdan, kışı:ll 
çamurdan kurtulmuştur. 

Kaymakam Şevket Eker, BelediY8 

Reisi ve fen memuru ile ıberaber kil: 
sabanın umumt yollan Uzerindekl 
bUtUn bin.alann vaziyeti hakkında 
tetkikat icra ettikten sonra, bu bina· 
lardan bazrlarmda yapılmak lAzırıl 
gelen tadilat için sahiplerine Be • 
lediyece tebligatta bulunulmuştur. 
Hemen herkes Ukbahardanberi ha • 
nınr, dUkkanını, evini tamir ettir • 
meğe, boyatmağa ve kireçle !I • 
vatmağa başlamıştır. Bu suretle Aşt.· 
ğıçarşı şimdiden güzelleşmiştir. BU 
ihtimam iç kısımlarda da gösterile
cek olursa, bir sathı mail Uzerine kU
rulmuş olan Havza bUsbUtUn şirinle
şecek ve değişecektir. 

Şair merhum Ziya Paşanın 72 vı.1 
ovvel Amasya mutasarrıfı iken F'f· 
nmığa medresesi olmaktan çıkartP 
tevsi ve kısmen yeniden inşa ettltf 

d.~ r hükumet konağının cenhesi ve ıge 
kısımlan 1400 lira sarfiyle tamir ,;,. 
tirilmiş ve boyatılmıştır. 

Merzifonda 
Bir cinayet mitesi tarafından kendisine tevdi o- 3 - Asamblede her iki resmi lisan kültür seviyelerini yükseltmek, sos _ 

ıunan statü ve ana yasa projelerini da kullanılabilecektir. Asamble maz- yal ve ekonomik va:dyetlerini iler • 
tasvip etmekle işe başlayacaktır. batalarr iki dilde yazr'!acak ve bütün letmek ve geliştirmektir. 
ı Meriyet tarihi kanunlar da iki dilde neşrolunacak • Türkiye, 1921 de verdiği sözil tut-

tır. tu ve kendine verilen sözün tutulma 

künlilk arasmda bir teşbih vanmış -
trr. Bu ben?.ctme haksızdır. Biz bu • 
gün uzun bir ihtisas ve tecrübe dev
ri geçirmiş bir er.nebivi eskisi cibi süs 
diye getirtmiyonız. Tmlcr hıtricten bir 
makine alır gibi muhtelif ııııı.halar 
için olgun ve ihti!'!aslr in!'!an dimağ -
lan kfrahvorl'" Ve onlardan ~7ıtmi 

istifadenin yolu?J,.u anvoruz. Gide -
ceğimiz yolu tecrübe ile anvacak ve 
7.aman ve val'!rta. fsraf edecek yerde 
bu yolun girinti ve çrlnntılanm bilen 
!eri bir mUddet klavuz diye kullan • 
mak en tasarruflu bir gidiştir. Ayn. 
ayn ararsak memleketimizde, hiç şilp 
hesiz, bu mütehassıslardan bir kıs -
romdan daha zeki, daha bilgili, mem
lekete bağlr olmaları dolayısile değer 
teri daha büyük vatandaşlar bulu -
ruz. Fakat ihtisasın yardımından yi
ne müstağni kalamayız. ÇUnkU bir 
şey bilmek ve anla:nakla onu Ç-efalar 
la yapmış ve amelı mahzurlannı gör 
müş olmak arasında fark vardır. 

"- Bu meselenin halli, iki memle
keti birle§tiren dostluk bağlarının 

takviyesidir ve Türkiyenin bir top -
rak parçası üzerinde bu mmtakadaki 
statükoyu ve sulhü müdafaa için 

Fransa ile ittifak etmiş olduğunu te
barUz ettirmekle bahtiyarım. Fransa 
ile Suriyeye samimi dostluk hislerile 
bağlı bulunan Türkiye elde edilen ne
ticeden gerçek memnun olacaktır. ,, 

Merzifon, (TAN) - Tumilk nahl· 
yesine bağlı Böşdöğön köyünde kaD· 
lı bir hadise olmuştur. 

tır. 

4 _İdareye müteallik nizamname sım temin etti: 

ler ve talimat iki dilde neşrolunacak- Bu netice Cümhuriyet Hükumeti -

· Bundan baeka, konsey komite ra -
porunda münderiç tavsiye ve telkin
leri de, işbu raporu kabul etmek su
retile hilAfmda kati bir mütalea.da 
bulıunmadığı derer.ede, tasvip eyliye
cektir. 

Konsey mUteakıben, Sancağın sta
tü ve ana yasasının hangi tarihte me
riyete gireceğini de tesbit eyliyecek
tir. 

5 - Halk idare ite olan mUnaseba. 
tında lalettayin iki dilden herhangi 
birini kullanabilecektir.. Ve kendisine 
de ayni dilde cevap verilecektir. 

nin itibar ve şeref bakımından büyük 
bir rnuvaffakıyetidir.Bu muvaffakıye 
tin Hatay TürklUğüne davet ettiği da 
ha iyi, daha gilzel, daha ileri ve dalıa 
refahlı blr hayat ise oralı millettaş -
larımızın şuurlu gayretlerine kalmış • 
tır. 

Bunlardan her ikisinin de en kısa 
ibir müddet zarfında meriyete girme
si muvafık olacaktır ve bu hususta 
29 teşrinisani 1937 tarihini teklif e
>diyorum. Ancak ş_urası var ki, 27 ka
nunusani 1937 tarihli konsey karaıı
nm ana prensiplerinin yedinci fıkra
srnda derpiş edilen muahedeler mez
kfır tarihte meriY.ete gimıi§ alınası 
earttır. 

Konsey statUsUnün birinci maddesi 
ne şöyle bir hUkilm koya bilir: "Diller 
meselesi konseyin merbut 27 kanunu
sani 1937 ve 29 mayıs 1937 tarihli ka
rarlarına tevfikan halledilmi§tir.,, 

Boğazlar meselesinden sonra Ha -
tay davasırun halli, yeni Türkiyenin 
yalnız enternasyonal kuvvetler riıüva 
zenesi aleminde kazanmış olduğu 
mevkii değil, milletler ailesi içinde ka 
zannuş olduğu itim~dı isbat eder 

27 kanunusani 1937 tarihli konsey 
kararma. tevfikan yeni rejimin tat -
biki, manda nihayet buluncıya kadar 
ve mandasının ifası ile kabili telif ol
duğu nisbette, Fransaya ait olacak
tır. 

Bittabi Milletler cemiyeti delegesi
nin tayini de mandanın inkizasından 
sonra vıuku bulacaktır. · 

Oç nahiye meaeleıi 
Uç nahiye meselesine gelince, şura

ııım hatırlatmak isterim ki, eksper
lerden dördü, Uç nahiyenin tamamen 
veya kısmen Sancak arazisine ithalin
den t.evellUt edecek gayri tabit ve bo
zuk hududu muhik gösterecek kafi 
bir sebep görmediklerini beyan et -
mişlerdir. Benim de ayrılmıyacağmı 

bu mtitaleaya binaen eksperler komi
tesinde dermiyan olunan muhalif re
ye esas olan meşru endişeleri nazan 
dikkat.e almak çaresini bulmıya uğ
!l"aştım. Filhakika üç nahiye mmtaka
mnda dil ve kültUr himayesinin ihrn.J 
edilmemesi icap eden bir Tilrk unsu
ru vardır. Bu halk bugün Suriyede 
müesses manda rejiminin garantile -
rinden istifade etmektedir. 

Sancak Aasamblesi 

Şimdi Sancak assamb1esinin il~.se
çimleri meselesinden bahs~e~gı~. 
Assamblenin aza sayısı esas ıtıbarile 
kırktır. Fakat ana yasada derpiş e
dilen intihabat usulünün tatbiki ne -
ticelerinde sayı artabilir. Ana ya.sanm 
on beşinci maddesi mucibince, San
cakta yapılacak ilk intihabat için m~
amelatın heyeti umumiyesini tertip 
ve kontrol ile muvazzaf teşkilat aza
smm sayı ve sureti tayinini tesbit et
mek konseye aittir. 

Bu hususta şunu telkin ediyorum: 
Konsey, evvela icap eden hazırlık t.et
kikatını ve .işlerini yapacak olan beş 
kişilik bir komisyonun tayinine rei
sini memur etsin ve bu komisyon da, 
ana yasanın 9 ila 14 i.lncU maddelerin
de g8sterilen muamelatın heyeti u -
mumiyesini eksperler komitesi rapo
runun 4 7 inci fıkrasında münderiç 
eartiar altında tertip ve kontrol et -
mek için icap eden ajan ve persone
lin tayini hakkında reise, kendi ta
rafından bir karar verilmek üzere, 
teklifler yapsın. 

Sancakta ilk intihap ..... ' 

Sancakta ilk intihabatın yapılma 
tarihinin tesbitine gelince, bunu mev 
zuubahis komisyon tarafından mese
lenin bütUn safahatını yerinde tetkik 
ettikten sonra yapılacak tekliflere it
tila hasıl ettiği vakit reisin vereceği 
karara bırakmak lazım geleceği mü
taleasındaymı. BUtUn intihabat ni • 
ha.yet 15 nisan 1938 tarihinden evvel 
yapılmış olmalıdır. 

Şefin, Kamutayın ve htikumet rei
sinin vermiş olduğu vazifeyi, ba.zan 
Yenilmez görünen zorluklara rağmen, 
cidden bUyük bir b~an ile nihayet
lendirmiye muvaffak olan T. Rilştü 
Arasta Numan Rifat Menemenci oğlu 
ve arkadaşlarını tebrik etmek borcu 
muzdur 

kazi olduğu vakit, tavsiyelerde bulun. 
ması lazımdır. 

İskenderun limanı 
Statünün ellinci maddesi, yine sta

tünün 33 iliı 9 uncu madelerinde tes. 
bit edilen Iskenderun limanı rejiminin 
tatbiki teferrUatını tanzim etmek üze 
re, Türkiye ile Sancak hükumeti ara
sında, bu hükumetin harici işleri hu_ 
susunda mukarrer usul dairesinde, 
hususi bir mukavele aktedileceğini 
derpiş etmektedir. 

Konsey mezkftr mukavelenin sUrat 
Je aktedilerek metninin kendisine bil. 
dirilmesi arzusunu herhalde izhar et. 
mek istlyecektir. 

Eksperler komitesi, raporunun 43 
üncü fıkrasında kapitülasyonlar me
selesine telmih etmiştir. Komite bu 
meselenin kendi salahiyeti haricine 
çıkmakta olduğwıu müşahede eylemiş 
tir. 

Ç ok olgun ve mUsbet bir mü • 
nakaşacı. ol~n sayın Mazhar 

Müfit, ilmin ve ıhtısasın tam kıyme
tini takdir etmekle beraber ziraat 
müessesesi gibi bir müessesenin da
ha az israfla idare edilmesini iste -
miştir. 

Misal olarak ta birçok fakülteleri 
olan tsta.nbul Üniverstesinin masraf 
yekftnunu ileri sUrmUştür. Bu müka-

esede şu hatalı nokta vardır: An -
~ara zira.at enstitUsU bütün ihtiyaç
ları temin edilmiş olarak çalışıyor. 
tstanbul Üniversitesi için pek çok fe 
dakA.rlık yapılmakla beraber, iş, ya
rım kalmıştır. Ecnebi mtitehassısla -
nn etrafında yetişecek TUrk tedris 
ve araştırrı=.ıı. kadrosu çok eksiktir. 
LS.boratuarlar malzemesi noksan
dır. Talebe, ziraat enstitüsünde oldu
ğu gibi leylt değildir. Talebe içinde 
hükumet heMbma yetiştirilenlerin 
masrafı, Millt Mtidafıı.a ve diğer ve -
ka1~•1,.rin biltçelerindedir. 

S avm Mazhar Müfidin İstanbul 
tlnfversltesile yaptı~ı mUna

keşaya itiraz etmekle beraber ensti
tüde mzumsuz israf olmaması hıı.k
kmdaki lddia!'lmt çok haklı buluruz. 

Müt.eakıben__.konsey reisi de Türk 
ve Fransız htikümetlerini ve eksper
ler komitesi azasını t.ebrik etmiştir. 

Nizip Köylerirtde 
Nizip, (TAN) - Burada biri geçen 

yıl açılan iki okul vardır.Okul binaları 
iyidir ve talebe sayısı günden güne 
artmaktadır. Imtihanlarda hazır bu
lunmak üzere vilayet kUltUr direktörü 
şehrimize gelmiştir. -

Safranboluda Su İtleri • 

Zafranbo!u, (TAN) - Belediye, 
su işlerini kati surette halletmek üze 
re Belediyeler B~nkasından 25 bin li
ro borç almıştır. 

semelidirler. 

Zirıaat enstitUsU münaka..şasmda, 
Zirut Vekilimize de bir itirazımız 
vardır. Sayın vekil, türkçe öğrenmek 
mecburiyetini mukavelelere koy-

mamaktaki hatanın mesuliyetini Uze 
rine almıştır. Mesele, bu kadarla kal
saydı, bir şey denemezdi. Fakat sa
yın vekil, bu hatayı mildafaaya ça -
lışmış ve ecnebi muallimlerin tUrkçe 
öğrenmiye ayıracaklan vakti tasar -
ruf etmeleri, vazifeleri bakmımdan 
daha doğru olacağını söylemiştir. 

Köyün Muhtan Şerif, hayvanlarrrıt 
çobana bırakıp evine dönerken Ah • 
mede rastlamış ve ondan San Meb
medi niçin dövdüğUnU sormuştur. SU 
sırada Mehmet te araya girmiş . ve 
1adiaya göre Şerifin a'ğ}r'. eözlerıne 
tahammül edemiyerek ~u taban~ 
kurşunu ile yaralamıştır. Bunuo U • 
zerine Şerifin kardeşi Bekir ortnY6 

çıkmı!;!, Mehmedi dövmiye bnşlamıf" 
tır. Mehmet, bu sefer de silahını Be
kirin karnına boşaltmış ve ölümUn• 
sebep olmuştur. Suçlu, yakalanmıştı:. 

1 

Mersinde Arabalar / 

Hakkında Bir Karar 1 

Mersin, (TAN) - Belediye, 938 
senesi Haziranından itibaren şehir ~ 
hilinde iki tekerlekli ve tek atlı yU1' 
arabalannm işlemesini ve o şekildi 
araba yapılmasını menetmiştir. 

Karabükte Amele 

Ücretleri Arttı 
Zafranbolu, (TAN) - Karabüktl 

çalışan amelenin ücretleri arttırıl • 
mıştır. Bunu haber alan köylerdell 
KarabUğe doğru lbir amele akını baf" 
lamıştır. 

Babkesirde iki 

Kızı Kaçırddar 
Balıkesir, (TAN) - Konakpınsl 

nahiyesinin Taşpınar köyünden Ved 
kızı 13 yaşında Hanife, ayni köyde" 
Emin oğlu Mehmet tarafından kaçı· 
rılmıştrr. 

Dilimizi bilen ve talebesile vasıta • 
sızca konuşan bir ecnebi muallim, 
elbette talebesine daha faydalı olabi
lir. Bunun birçok misallerini İstan·bul 
Üniversitesinde gördük, sonra eski -
den bir ecnebinin türkçe öğrenmesini 
harika ve mucize zımnediyorduk. 
Türkçe, gilç bir dil değildir. Uç sene 
aramızda kalan bir bilgi adamı, dili
mizi az çok öğrenmemişse bunu bize 
karşı alB.k&J!lızhğına bir ölçU tutmak 
yanlış olmaz. 

Şehrimizin Dumlupınar mahaile • 
sinden Abdullah oğlu 18 yaşında I{A.• 
mil, ayni mahalleden Osman oğl11 
HUseyin km 15 yaşında Behiceyi k6' 
çırmıştır. 

B u, bir. iki mesele, dinlediğim 
münakaşalar arasında zihnim 

de yer tutan noktalardır. Fakat asıl 
hakim olan intiba şudur: 

Bu rejim munkazi olacağından ve 
mevzu bahis mesele de akalliyetlerin 
himayesine taalluk ettiğinden konse 
ye, garantiler meselesine hususi .~~ 
ehemmiyet atfedilmesi lft.zımgeldıgı
nin müşahadeslni ve bilhassa akalll
l''etlerin mahkemeler önünde kendi 
dillerini kullanmak ilk resmi tahd'Je 
rini de yine ayni dilde yapmak hak
larına muallak olan hususatta bu ga
rantileri Suriyeden talep etmesini tek 
lü ederim. 

Konsey statUnUn dördüncU madde 
ıine, komite raporu zeylinde göste
rilen Sancağın şimdiki hudutlarını ol 
duğu gibi teyit eden bir hükmün ila
vesine karar verebilir. 

Mezkur komisyonun işleme ve ale
lumum kullanılacak ajanların masari
fi Milletler cemiyeti tarafından a
vans olarak temin edilmelidir. Buna 
mukabil Milletler cemiyetinin Sancak 
taki delegesinin parası Milletler ce -
miyetine terettilp etmelidir. Sancak 
yalnız delegenin bilro masarifini de
nıhde etmelidir. 

Eksperler komitesi raporunda, San 
cak polis ve jandnrma kuvvetleri teş 
kilatma rntitedair mühim bir mesele. 
ye işaret eylemiştir. 

Konsevin bu sahada, manda ınun -

Konseyin meçhulü değildir ki, Suri 
ye ve Lübnan mandasına mUtealli.k 
mukavelenin maddei rnahsusası ah
kimmea, alakadar devletler arasında 
hlldfında uzlaşmalar yapılamazsa, 
marufa rejiminin inkızasında kapitU • 
18.syonlar tekrar tesis olunacaktır. 
Konseyin bu meseleyi, Sancak husu
sunda, Fransız mandası altına konu_ 
lan Şark topraklarının kurtuluş şart.. 
larmm tetkiki sırasında halletmek ti.. 
zere tehir etmek istiyeceğinl zannedi
yorum. 

Binaenaleyh Konseye aşağıdaki ka. 
ran teklif etmekle mUbahiyim: 

"Konsey mazbata muharririnin ra
porundan müsteban olduğu şekilde 

meselenin hallini ve bilhassa eksper_ 
ler komitesi tarafından tesbit edilen 

Yilzlerce lira maaşla Almanvadan 
çamaşırcı. daktilo getirilmişse yanlış 
bir §eY yapılmıştır. Asıl g"lyeden 
bir şey feda etmemek şart.ile tasarru 
fa nekadar riayet etmek mümkünse 
yapılmasm.r ve memleketin bugünkü 
mahdut kazanç membalannm gözö
nilnde tututmasmı ecnebi mütehassıs 
larrmızdan bekl~mek hıılckrmızdır. 

Biz, onları benimsedf~imlz gibi, on 
tar da memleketi her mAna ile benim-

statü ve anayasa Projesin!, mezkilr 
raporda derpi§ edilen lllveler de naza 
n itibara alınmak §artiyle, kabul e
der.,, 

Mecliste olgun ve mUsbet bir mU
nakaşa ruhu inkişaf ediyor. Bunu 
yaymak ve duyurmak için gazeteleri 
miz, vazifelerini tam bir surette yap
mıyorlar. BiltUn halkın meclisin faa
liyetini yakından takip edebilmesi, 
memlekette demokrasi ruhunu ilerlet 
mek için çok kıymetli ' bir imil ola -
caktır. Gazeteler, herhalde bu noksa
na çare aramalı, mebuslanmız da bu 
hususta yardımlarını eksik etmeme
lidirler. 

Aydının 
Yeni Yll 

· Bütçesi 
Aydın, (TAN) - Belediye mectl!l 

937 bütçesini 97650 lira olarak kabı 
etmiştir. Elektrik müessesesinin biit 
çesi 25 bin liradır. 

Yeni biltçeye göre memur ve mUS
tahdem kadrosunda değişiklik yapıl' 
ıruyacak, yalnız 80 lira ücretli bir 
baytar ve mezbaha için de dört kesici 
alınacaktır. Bundan sonra hayvar.IııT' 
baytar nezareti altında ve beJNlİYe 
kesicileri tarafından kesilecektir. Ahmet Emin YALMAN 
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Yazan: Ziya Scıkir 

Bütün KUfe Halkı Halifenin 
Geçece9i Y ollarci Birikmişti 
de~cak merasimin, fevkalade 
ti a· olmasma karar verilmiş -
e~eııcreun 132 inci senesi Rebiül~ 
<liiıat a~ 12 inci Cuma günü, 
aaı~t) ı gasbeden (Emevi) lerin 
fet ?nak tına hitam verilecek; hila • 
&eçt,.;ı anıma resmen (Ebüla.bbas) 

•4leceku 
Artık herkes bil "k b. b 

•ttııkl . yu ır sa ır -
caıc b a 0 ~nU bekliyordu. Yapıla. 
l~ degışiklikle koca. lslam a
tri biranda refah ve saadete 

"ereceg"· .. ee bi . ı uınit ediliyordu. Sade _ 
tı'ıeti r 1B1In değişmekle, hiçbir kıy
dan °lnııy~ bir Unvanın falan _ 
bir alnuı11 filana verlimesile büyük 
lri ..... ne~iceye varılamıyacağı, hiç 
~ aklına gelmiyordu. 

N ihay~t o beklenilen gün gel
~l ~ştı. Bütün Kiife halkı, si_ 
Cefi ar giyerek yeni halifenin geçe-. 
~ d Yollara birikmişti. Sokaklar 
ile ~r, adeta bir mahşer hali-

1)"-ltn.l§ti. 

ı~ liaınidin Horasanlı asker -
de si en llla.ada, Kufenin gençleri 
lana. Ya.hlar giyerek ve silahlar ku
y0,1 tak, hilafet alayının geçeceği 

'l 8.1'8. d' . t.eti ttılmiıılerdi. Alayın geçe-
trıi§tt01lara, kô.nıilen halılar seril-

kflfe 
lar sa eşrafı, siyah ipekten sıınk-
ler gi ~Şlar, siyah softan cübbe
ierı Yınışlerdi. Sırma işlemeli e. 

er VUru1ın . 
"ele~ b' uş cms atlara ve de-

ı:..._ UUnişlerdi. 
.&:.DU Selınen· 

dan te . ın adamlan tarafm-
lllYI rtip ve idare edilen hilafet 
trı.i&afi tanı vaktinde, yeni halifenin 
'\riııd r olduğu (Velit bin Said) in 

... ,_en hareket etmişti. 

..... :Ynl ,_L-;> 
tlUetd ...... UDQe da. vullardaıı, 
lertte.r:ı. en, borıı, zurna ve nakkare
lu.n tn.Urekkep l!l'U.zika: takımı bu 
•nı.:Ordu. MUzika takmıınm arka 
•iyab.' on be§er metre uzunluğunda 
"rerıı h b~Yt'aklar dalgalanıyordu. 
eli" alıfe, bu bayrakları takip e-

,,ol'du. 

~uı 
&ayet ~bb~, alaca kır renginde 
~aı ~ıns bır ata bindirilmişti. Be 
lı, doğ kli, siyah ve kıvırcık sakal -
;(.\b an ~urıınıu bir aJam olan 
bir ~erın ilk halifesi), sevimli 
~reye malikti. DUz siyah Hint 
~ larmdan bir elbise giymişti. 
ttbie da.ki Mekke emamesinin Us -
cu 88.rılını§ olan siyah sarığın u-
-~kıy tnsesinden beline doğru 
~ 0rdu. Muhteşem bir vekar ile 
thııs nı.ı 88.llaya sallaya yürüyen 
dıfı atın UstUnde, birdenbire kaptl-
farke~ecandan titrediği açıkça 

Ebülabbas; güçlükle işitilen ut- Hilcif et (htiras Vesilesi 
rek bir sesle hütbesine başlamıştı. 

Evvela Cenllibıhakka şükilr ve Olmakta Devam 
hamdetmiş; sonra, Hazreti Pey-
gambere Uç defa salevat getirmiş- Ediyor 
ti. Daha sonra, esasa girişerek, E-
mevilerin hilafetini gasbettiklerin. Küfede yapılan merasimle, 
dc.n .. Abbas oğullarının hilafete yeni bir hükümet kurulmuştu ... 
hak ve liyakatlerinden .. Emevile - Tam (Beş yüz sekiz sene ya.şıyan) 
rin zulüm ve istibdatlarından Ab- ve tam (otuz yedi hükümdar ve 
bas oğullarının takip edecekleri halife) tarafından idare olunan bu 
insaf ve adaletten bahsetmişti .. Bu hükUınetin esasını; henllı yirmi 
vaatten sonra da, sözü halka. inti- bir yaşında bir TUrk genci ile, an-
kal ettirerek Horasanlılar için; cak otuz beş yaşlarında kadar o-

- Biz .. zalim, sefih, ve bilhas.. lan bir TUrk kurmuştu.: - Hora.-
sa. Resulü Ekremin dilşmanı olan sanlı Müslim .. ve, Pa.rmakoğlu Ha-
bir unsurun elinden hilaf eti ıJcur - lit .. 
tarmak istedik. Bize, en evve) Ho- Bu iki TUrk; Horasan ve İran • 
r~an halkı mUzaharet etti ... Ccna--~--da-k_i_E __ ~mevi memurlarını tepe1iye
bıha.k ve sevgili resulü, bu kavmi 
necipten razı ve hoşnut olsun. rek ·bUtUn ° geniş ülkede isyan ve 

Dedi Ayni zamanda KUfe hal- istikl&.l ilan ettikleri zaman, tarih-
kmı da sena ettı. te emsali pekaz görülen bir fera-

Fakat bunları söylerken, sesi gat ve fedakarlık göstermişlerdi ... 
gittikçe zayıflamıştı. Artık heye • thtilaı ve istiklal hareketlerinin 
canı o dereceye gelmişti ki; ayak. nazım ve reisi olan Ha.rasanlı Mils-
ta duramamıştı. Olduğu yere otur- liınin, o anda kendisini hükümdar 
mıya mecbur kalmıştı: ilan etmesi, işten bile değildi. Fa-

- Ya, Davut! .. Hutbeyi sen ik- kat bu mert e asil Türk genci, 
mal et. (lm.am İbrahim) e verdiği sözil 

Diye mmldanınıştı. çiğııeyip te o yüksek makama çık· 
mak istememiş; hükümdarlık m~ 

K endisinden bir basamak a- · 
şağıda duran dayısı Davut 

gür bir sesle, söze başlamıştı. E
mevi halifelerinin rezalet ve şena
atlerini birer birer saymış, Emevi 
hanedanı ve Emevi memurları hak 
kında. söylemedik söz bırakmamış
tı. Ve en son söz olarak : 

l_E_K _O_N _O_M_l_.I 

Buğday 
Siloları 
Doldu 

Diln şehrimize on vagon buğday 

gelmiştir. Aynca Ziraat Bankası na
mına sekiz vagon gelmiş ve silolara 
alınmıştır. Silolar, tamamen dolmuş 
olduğundan vagonlarda bulunan bir 
kısmı mallar tüccarın silolardan çek· 
tiği mallarm Y,erine doldurulmakta
drr. Ankaranm ekstra buğdayları 2-3 
çavdarlı olarak 6,33, Yahşihan buğ

dayları 6,37,5 kuruştan muamele gör
müştür. Diln gelen malların ancak bir 

kısmı satılabilmiştir. Biralık arpalar
dan ekstra ekstra temiz mallar 4,05 
kuruştan müşteri bulmuştur. Sıra 

mallan evvelki günkU piyasa fiyatı 
gibi fiyat bulmuştur. Yalnız 17 • 18 
çavdarlı mallara 6 kuruştan fazlaya 
alıcı çıkmamıştır. 

Anadoluda Feyizli 

Yağmurlar Yağıyor 
Son hafta içinde memleketin bazı 

mmtakalarma faydalı yağmurlar yağ 
mıştır. KUtabya, Afyon, Van, Kars, 
Erzurum ve Erzincanda. bol miktar
da Antalya, Kırşehir, Çorum, Niğde, 
Bonya, Beyşehir, Isparta, Eskişehir, 

Bilecik, Bolu, Izmir ve Balıkesirde 

pek az yağış olmuştur. En fazla sı
caklık Urfa.da 34, Manisa ve Ak
hisarda 33, Diyarbekir, Nazilli, An
Wyada 32 derecedir. 

Sanayi Birliğinin 
Onuncu Ylldönümü 

Sanayi birliği onuncu kurulıuş yılı
na girmiştir. Birlik, Galatasarayda 
açılacak sergi sırasında onuncu yılı
m kutlayacaktır. Bu münasebetle bir
liğin on sene içinde yaptığı faydalı 

çalışma.lan gösteren bir broşür çıka
rılacaktır. 

Yumurta 
ihracatı için Yeni Tedbirier 

Yumurta pi;ycucuında bi

raz canlılık ba,lamıfhr. 
Dün yeni mahıul yumurta-

lanmızdan bir miktar Yuna
niıtana ve bir miktar da 

ltalyaya ihraç edilmek üze
re muameleleri yapılmıfhr. 

lıpanya vaziyeti düzelinci

ye kadar, ltalya ve Yuna

niıtandan ba,ka diğer mem. 
leketlere de yumurta ihraç 

eJilmui için bazı teJbirla 
düfiinülmekteJir. Türkoli., 

bu ifle aculı bir ıurette mq 
gul olmaktaclır. 

Yumurta ihracatını kon

trol nizamnameıinin tatbiki 
iyi neticeler verdiği için, al~ 

nacak ;yeni tedbirlerle b"f
lıca ihraç maddelerimizden 
olan ;yumurtanın sürümünü 

arttırmalı kola;yla,acalrtır. 

Gayrimeşru Rekabetlere 
Meydan Verilmiyecek 

Muamele Vergisinin eski ,ekilde bırakılmuı yolundaki karar- · 
dan sonra küçük ve büyük ıanayiciler arasındaki gayrİmefru re
kabeti kaldırmak için lktııat Vekaletince bazı tedbirler alınması 
kararlatbrılmıttır. Bu arada Muamele Vergiıinin alnma tarzı 
hakkındaki maddenin D fıkraıı değittirilerek genitletilecektir. 
Bu hususta hazırlanan teklif kanu

nu Büyük Millet Meclisine verilmiş, 
ve encUmenlerde müzakeresine başlan 
mıştır. Bu tadilat yapılırsa, hükfunet 
ltizum gördilğü zamanlarda küçük ve 
ya büyük sanayi müesseselerinin se
lameti için bu sanayiin hangi şu

besinde olursa olsun kanunun icapla
rına göre harekete geçecektir. Kanun 
projesine göre, beş beygir ve on ame· 
leden az bir teşekkül vaziyetinde bu· 
lunan sanayi müesseseleri, büyük sa
nayie kolaylıkla rekabet edebilecek 
vaziyette iseler muamele vergisine ta. 
bi tutulacaklardır. Şu halde küçük 
sanayi erbabının muamele vergisin -
den muaf tutulmalan ancak büyük sa 
nayicilere rekabet edemiyecek vazi
yette bulunmalarına bağlı kalacaktır. 

Yeni projeye bazı maddeler 
eklenecelr 

Kontenjan sisteminin büsbütün kal 
dırılması hakkında Iktısat Vekiletin
ce hazırlanarak Vekiller Heyetine ve

ı-Borsadaki 
Muameleler 

~!!!._~~-!!!!!~!!!!!!!'~~~~""'!!!!!!!!!!!!!~~~ rilmek üzere bulunan projeye yeniden 

Diln öğleye kadar devam eden bor
saya Paristen hiçbir telgraf gelme • 
miştir. Türk borcu 18,50 liradan a. 
çıtmış ve pek az bir muamele olduk
tan sonra 18,45 lirada kapanmı§tır. 
Dün, Anadolu mümessilleri iU.erinde 
biraz iş yapılmıştır. Bu hisseler 44 
Jiradan 43,80 liraya düşmüştür. Di
ğer tahvillerde hiçbir deği§iklik ol • 
mamıştır. Yalnız Aslan çimentosıı 

13,65 liraya ve Merkez Bankası his
seleri de 88,5 liraya. dilşmüştUr. Mer
kez Bankası bir IngUiz lirasına 622 • 
626 kuruş tesbit etmiştir. Loncfra 
be nasında bir sterling 110,63 frank 
Paris borsasında 110,98 franktır. Lon 
drada dolann kıymeti 4,94,17 ve Pa.
riste 22,39 dur. Altın fiyatlannda dUn 
düşüklilk olmamıştır. mamma (Ebillabbas) I çıkarttık

tan sonra, kendisi yine başkuman
danlık ile iktifa etmiş.. şimdi de, 
Suriyeden Iraka doğru akmıya baş 
lıyan son Emevi ordularile müca
deleye girişmişti. 

(Arkası var) 

bazı sanayi maddeleri ilave edilecek
tir. Sanayi birliği heyetinden bu mad
deler hakkında. malumat istenilmiş -
tir. Bu malfunat, hafta içinde Veka
lete gönderilecektir. Bazı maddelerin 
memlekette yetişip yetişmediği hak
kında Ticaret odası tarafından yapı
lacak tetkiklerin neticesi Vekalete 
bildirilmiştir. 

Sınai mülkiyet ve sınai teşkilat ka
nunu ile kilçUk esnafın vaziyetlerini 
te.sbit eden kanunun Meclisin gele
cek içtima devresinde müzakere edi
leceği bildirilmektedir. 
-.........~, ....... ......_ 

latihli.k Vergisi için Verilmit 
Bir Karar Yok 

Istihlak vergisinin kaldırılması halt 
kında henilz verilmiş bir karar yok
tur. Küçük esnafın istihlak vergisin
de de yeni bir değişme yoktur. Yal
nız pamuklu mensucat, deri, lA.stik gi 
bi mamulattan bu verginin kaldırıl • 
ması etrafında lktısat ve Maliye Ve
kaletleri arasında görüıımcler yapıl .. 
maktadır. 

BORSA 
1 l'. Yordu. 
~ halifenin başına, dört mız. 
ltÇa Uc~a geçirilmiş olan sırma 
tir.~ Bıyah bir sayeban gerilmiş
~ vaı gllne§inin keskin ziyaian 
h.ıit en bu sayebanın gölgesi, yeni • 
, ltUtti. ~ Çehresine bir hüzün ver-

- Biz .. Abbasiler, yalnız hakka, 
ve yalnız halka istinat edeceğiz. 
Hiçbir zaman, ihsan ve adalet yo
lunu terketmiyeceğiz. !şte bunun 
ilk eserini şimdi gösteriyoruz. Şu 
andan itibaren askerlerimizin ma
aşlarına yUzer dirhem (1) ilave e
diyoruz. 

Gül Beşeker BORSASI 
ZAHİRE 

29 MAYIS CUMARTESİ 
PARALAR 

, E: bUiabbasm etrafı, Horasanlı 
ltı.11fre 'rUrklerden mUrekkep bir 
'-iter ıe. tarafından çevrilmişti. Bu 
'1tt?ı leruı ellerindeki yalın kılıçlar, 
~ 1'leıneıı kalkanlar, omuz • 
lllııı daki Yaylar ve sadaklar parıl 
tbıt Yarlıyor .. manzaranın heybe-

1 l arttırıyordu. . 
lle : halifeyi, başta EbU Hamit 
leetı u Selme olmak üzere biltün 
~e e etrafı takip ediyordu. Mina.. 
~t ;:e saıa1ar veriliyor; vakit va
gec,.,...~aelen tekbir sedaları, alayın 
du~~ Yolda, sürüklenip gidiyor-

tı~ halife, böylece camiye ge. 
eli iti. Heyecanı sUktin bulsU!l 
IQ.~: bir nıUddet istirahat ettiril
leri '

1 
deıntrhindi ve ravent gerbet-
çlrUınııtL 

~ ~ka.t, biraderi imam lbrahimln 
eıt t kif til tırhı.. ev ve sonra ka: 

-'444Qıği 
~ltın gijndenberi hayat korkusu 
tbtlı e;ıen sinirleri bozulmuş olan 
l'e.r:ı.e a bq, bir türlU heyecanını 
tıi 0-:ıe.ınişti... Hatta, ilk hUtbesi
~ Utn.ak için, elindeki yalm kı
lten :Yana dayana men bere çıkar. 
btıı 4U: kendisine, dayısı (Davut 

l'eta.kat etmişti. 

Diye bağırmıştı. 
Hutbe, hitama ermiştı ... .ou va

atlerden en ziyade memnun olan, 
askerlerdi. Hatta, artık heyecanı
nın artmasından baygınlıklar ge -
çiren yeni halüeyi camiden alarak 
(Kasrülemare) denilen hUkUınet 
sarayına götüren askerler, çoşkun 
bir meserret göstermişlerdi. 

Abbasilerin ilk halifesine, biat 
merasimi bile yapılamamıştı. Artık 
ayakta duramıyacak kadar halsiz 
ve mecalsiz kalan ilk halifenin çı
kıp gitmesi Uzerine, onun namına 
halkın biatini kabul etmek için kü
çUk biraderi (Ebu Cafer Mansur), 
camide kalmıştı. 

Mansur, mağrur bir tavırla mih
raba geçmişti. Biat merasimi; Ebl 
Müslimin Merv şehrini işgal ettiği 
zaman tertip ettiği usul dairesinde 
cereyan etmişti. En evvel ordu ku
mandanı Ebu Hamit ile, kuman
lar biat etmişler; Mervde bizzat 
Müslim tarafından tertip edilen 
sözleri ve yemini tekrar eylemiş -
lerdi ... Ondan sonra sıra; Ulemaya, 
eşrafa ve halka gelmişti. Bu me
rasim o kadar uzun sUrmüştil ki; 
gece yanlarına kadar devam etmiş .. 
Şehirde yapılan hilifet şenlikleri 
de Uç gUn Uç gece devam etmişti. 

GWtı görmek elbett.e hopınma gL 
der, onu görünce koklama.yı da, 
§Upheslz, istersiniz. Fakat sonra giL 
lü ne yaparsınız 'f Eski zamanda, çl. 
~k dlllyle konuşmasını blleınler, 
kendi dlllerlle söyllyemedlklerl duy
gu)annı ifade için gWtı vasıta ya. 
P&rlannış. Hangi renkte olursa oL 
sun gtU: "Ah nekadar gttzelsln, 98. 
Dl nekadar çok severim!,, mAnumı 
anJatınnış. Kı:nnm gW: "Mutlaka 
&eninle buluşmak fsttyonunt,, 'be
yaz gtil: "Nekadar dUbersln!,,, 11&

n gW de: "Birlikte kırlara gidelim, 
sevişelim!,, demek olunn111o-

Şimdl herkesin kendi dlll bu duy. 
gulan da.ha açıkça aıılatabDdiğl 
için gWti gördükten ve kokladıktan 
sonra bir tarafta unuturlar, pek 
meraklı olanlar da nihayet bir va. 
mmm lçerlshıe bırakırlar-. Ne ;; .. 
daryazıkt 

Gtilün 'ömril az olur ... 
Ama, onun ömrttntı uzatmak si. 

zln ellnlzdedlr. Gtiltt sevip kokla. 
dıkt.an aonra onu, bir vazonun için. 
de bUe, mıutmaymız, gtı1 ~ker 
yapmak için saklaymız. BODD yap
mak okadar da kolaydır ki: 

GW yapraklan gölgede kendi ha. 
Unde bırakılarak kurutulur, sonra 
-tabü pek temiz bir havanda- dö. 
vtllerek mümkün olduğu kadar ince 
toz haline getlrlllr. Buna limon 811. 

yu katılır. 'Vzerlne de -katı bir te-

kerleme oluncıya. kadar- erimi~ şe
ker dökülür ... 

Bu gtU şekerleme8l ne işe yarar, 
dlyeceksln1z. Bir kere pek lezzetli 
blrtey olur, insana ferahlık verir, 
mide ağrısını teakln eder. Eski be. 
ldmlerin rivayetine göre kuvvet ve. 
rlr, karaciğere l;Ji gelir, öfkeyi gi
derir ve -hep eski hekimlerin kav. 
lince- &§k at.e§lnt söndürür ... 

Yine kunmıut gtıı yapraklarınılan 
yapılan bir de Celen cubln vardır. 
Bu, gtll ~kerln Yomuşak olanL 
dır. Bttytik Ttirk hekfınJ lbni Sina 
bunu vereme l<arJı ~diye yedir. 
dlğl için asırlarca heryerde pek bli
ytik rağbet bulmuştu. Gtil konser
vesinin verem ll&cı olabileceğine bu. 
gön akhnıız pek ermezse de, gt11 yap_ 
rapda bulunan nebati tanenin, 
yabana atılamıyacak bir kuvvet Ui
a oldubı kabul edilebilir. 

GWden, D&ç olarak, bir meded 
mnmuenn bile gtll Ue şeker bir a. 
raya gelince lezzetli bir !fekerleme 
oJaeaima elbette inanırsınız. GW 
eekerlemeslnln gt1l re«;~llne Ustt\n 
olmuı daha ziyade muhafaza edile. 
bllmeshıdendlr. 

• 
ÇerkesköyUnde Bay Salih Akın-

cı - Söylediğiniz yerin böbrekler. 
deki kum hastalığına lyt geleceğini 
anmıyonnn. Yalovaya gidersiniz, 
Borsaya ılderslnb... 

29-5-937 
FlATLR 

Buğday yumuşak 6 6,17 
Mısır sarı 4,32 5, 

GELEN 
Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Beyaz peynir 
Tiftik 
Kaşar 
Yapak 
Nohut 
Mısır 
Un 

Çavdar 
Yapak 
lç fındık 

GiDEN 

1160 Ton 
45 Ton 
60 Ton 
26 Ton 
5 Ton 
1% Ton 
3% Ton 
4 Ton 

12 Ton 
59 Ton 

400 Ton 
191A, Ton 
2 Ton 

Lise Olgunluk 
Kitapları 

1 - Edebiyat ve Türk Edebiyat 
tarihi hulasası. Yazan: Murat Uraz 
Vefa Lisesi Ed. Oğ. 

2 - Fizik hulasam ve fizik mesele 
halleri. Yazan: Dç. Fahir. 

Olgunluk smavlan için Lise müf
redat programlanna göre tanzim e

dilmiş yeni ve son tabılan çıkmıştır. 
Fiyatları 75 ger kuruştur. YEN! Ki
TAPÇI: Ankara caddesi No. 85. 

Sterlin 6,27,-
Dolar 123,50 
Fransız Fr. ltO,
Liret 120,
Belçika frangı 80.-
Drahmi 18.-
lsveç Fr. 565,-
Leva 20,-
Florin 63.-
Kron Çek. 70,-
Şilin A vıısturya 21,-
Mark 25,-
Zloti 20,-
Pengc 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron İsveç 30,-
Altm: 1050,-
Banknot 254,-

Ç EKLE B 

627,-
126,-
114,-
125,-
84,-
22.:50 

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

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

1052,-
255,·-

Londra 
New-York 
Parla 
Mili.no 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amı\mi. 

625,50 626, 

Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

0,79 0,7879 
17,6875 17,6725 
15,0125 15,-

4,68 4:,6760 
78,37 78,30 

3,4575 4544 
63,9488 63,8975 

1,4368 1.4357 
22.6618 22,6477 
~158 4,2125 

13,7490 13,7380 
1,9675 1,9656 
4,1662 4,1630 
3,9888 3,9856 

107,5940 107.5070 
34.3725 34,345 

2,73 2,7275 
24,- 24,025 
3,10 3,0882 

'-----------------~ 
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Ankarada Büyük Bir 

Define Aranıyor 
Ankara, 29 (Tan muhabirinden)

Selanik göçmenlerinden bir zat An
kara valiliğine müracaat ederek Yıl
dırım Bcyazıtla Timurlenk arasındaki 
muharebe esnasında Yıldırımın sakla
dığı hazineyi bulmak için hafriyat iz
ni istemiştir. 

Müsaade verilmiş ve hisarda haf
riyata başlanmıştır. Hafriyatı yap
makta olan zatin iddiasına göre, bu
rada milyonlarca liralık servet saklı
dır. Hafriyat hisann altındaki bir 
kaya yerinde devam ediyor. 

olu Ortamek
tebinin Ellinci 

Yddönümü 
Bolu, (TAN) - Bolu ortaokulu 

"50,, inci yıldönümilnü merasimle 
kutlamıştır. Bu münasebetle ortao • 
kulun bahçesinde jimnastik şenlikle
ri yapılmıştır. 

Evvela kız talebeden, sonra da er
kek talebeden lbirer grup düzgün ve 
bir çeşit elbiselerile muhtelif jimnas
tik hareketleri göstermişlerdir. Bun
dan sonra atletik müsabakalar yapı
larak okulun ellinci yıl birincileri se
çilmiş, yine okulun husust yer
lerinde tenis, voleybol, krokey, bas
ketbol, hokey takımları arasında maç 
lar yapılmıştrr. 

Ticaret Mektebi Me

zunları Dün Tolanddar 
Merkezi Ankarada bulunan Yüksek 

Iktısat ve Ticaret Mektebi Mezunlar 
Cemiyetinin şehrimizde bulunan aza
ları lstanbulda bir mümessil idare 
heyeti bulundurmak üzere bugün Be
yoğlu Halkevinde bir toplantı yap • 
mışlardır. Reisliğe lstanbul Defter
darlığı muamele vergisi komisyonu 
reisi Osman Nuri Bayman, azalıkla
ra Ziraat Bankası kontrol servisi şef 
muavini Celal Oziş, Yüksek lktısat 
ve Ticaret mektebi müdür muavini 
Enver Kökçü, Sümerbank memurla
nıulan Nedime Agunsoy, lnhisarlar 
merkez muhasebesi memurlarından 

Medeni Berk, Afyon inhisarı f plik bü
rosu !}efi Tahsin Hamdi Yazıcıoğlu 

seçilmişlerdir. Iş Bankası Galata §U· 

besi memurlarından Nezihe lzlev ile 
Kızılay Istanbul sat1ş bilrosu muha· 
sibi Ismall Otar da murakıplıklara 
ayrılmışlardır. 

Merasimde hazır bulunan 1500 ka. 
dar seyirci, talebenin muvaf fakryeti 
ni tadir etmişlerdir. Yakında mekte
bin salonunda ikinci bir mUsa.mere - Parise Seyahat 
verilecek bu arada hazırlanan talebe "PROVIDENS,. vapuru lst:ın. 
sergisi de açılacaktır. j bula gclmiyeceğındea seyahati-

miz !.OYD EXPRESLE \cra ve:: 
Balıkesir Öğretmenleri Balyada 18 hıt:dran saat tO da lstanbul. 

Balıkesir, (TA..ı.~) _Şehrimiz Uko- dan ho.rekette ve Brendizi ROMA. 
kul öğretmenlerinden ellisi Balyanm MILAN tarikile 22 .ıaziran akşa-
Müstecap köyüne giderek kır eğlen- ı mı PARlSE muvasalat olunaca.k. 
celeri tertip etmişler ve geç vakte ka .Jr. DönUş: Marsilya • Nis. Mon-
dar eğlendikten sonra dönmUşlerdir. tekarlo - Roma • Napoli. Brendi-

Öğretmenlerin bu kır gezisine Vali zi • Pire tarlkile olacaktır. 
Etem Aykut ta iştirak etmiştir. KUL Fazla malilmat almak için: 
tür direktörü Emin Ergunun başkan 1 "NAK,, seyahat accntalığına 
lığında bulunan öt;'Tetmenler Balya mü.-a~at. Galatq Ril:tJm cadde. 
madenlerini de tetkik etmişlerdir. ı•-• si'!, Tc!don 43121). ~-• 

................................... ' 
POKER 

Tırat bıçağı yerine ba,ka bir 
bıçak verirlerse aldanmayınız. 

iSRARLA 
POKER PLAY 
tırat bıçaklarını isteyiniz. 1 

Kanzuk Saç Eksiri 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi · 
rir. DökUlmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bü · 

yüme kabiliyetini artırarak saç · 
fara yeniden hayat verir. Koku • 

au lltif, kullanıfı kolay bir saç 

eksiridir. 

lNGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU · ISTANBU:_ 

=-.................................... ~ 1 BEYOCLU VAKIFLAR DtREKTöRLU~U iLANLARI 1 
• 

Kiralık Emlak 
Pangaltı Elmadağ! caddesi 7 No: lu ev 

,, ,, ,, 25 No: lu ev 
,, ,, ,, 35 No: lu ev 
" ,, ,, 41 No: lu ev 
,, ,, ,, 43 No. lu ev 
,, ,, ,, 45 No. lu ev 

Yukarda yazılı emlakin açık arttırmasında istekli çıkmadığından 10 gün 
müddetle uzatmıya konulmU§tur. 

Istekllierin 10-6-937 Perşembe gUntl saat 15 de Beyoğlu Va.kıflar 
MUdUrlUğU Mülhaka kalemine müracaatlan. (3066) 

IstaribLıl De:ft:erclarlıgırıciE1.~: 
S. No. Adı Adreal Borçlu olduğu verginin !hba.rnaıısf' 

Senesi miktarı nin No· ___.,. 
1 Aram SobaCI KAtlp Mustafa Çelebi Hasnun Galip No. 8 934 9/54 

2 
3 

Kleansi 
Emil ya 

iKundura.cı • Katip Mus. Çelebi küçük Parmak kapu 24 933 
934 

(11. 20 K. 
( 2. 24 B. 
13 69 K. 4/92 

l0/ 22 Pansiyon Kltip Mustafa Çelebi Haanun Galip 1/ 5 151 20 K. 
30 47 B. 
2 75 K. 
O 55 B. 

37 92 K. 

4 Mihran Kundura Katip Mustafa Çelebi Telgraf sokak No. 1 934 
tamircisi 

Mişel Kuyumcu- KAtip Mustafa Çelebi Küçük Pa.rmakkapu 28, 30, 32 
yan ve eeriki Tomas Aşçı 

5 933 

14/72 

4/88 

2j71 

5/30 

33/ 39 

6 General Nuri Aliminyon Kısım 1 Ergenekon 125 934 600 00 K. 
600 00 c. 

30 75 K. 
Matra Fab. 

7 Mustafa ve- Kısım 1 Fransız mezarlığı 137 933 

8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 
23 
24 

25 

27 
28 
26 

29 
30 

31 
32 
33 

34 

35 
36 
37 

resel eri 
Sadettin ve- . 
resel eri 
Nekrebantfn 

Cemal 

Aziz 
Salih 

Tekfur 

!Kahveci 

Bakkal 
Şapka 

camircisi 
Berber 

Kahveci 
Ahçı 

Bakkal 
Koço Kominos Marangoz 
Hamdi Ekmekçi 
Müzeyyen KömürcU 
Ahmet İkbal KömUrcU 

Simon vereseleri Aktar 
Mustıafa Dokumacı 

Yusuf Haydar Bakkal 
Sadettin Marangoz 

Veli Mehmet 
Tat yoz 
Petro 

Kahveci 
Kunduracı 

Oto ve elek 
trik tamircisi 

Hüseyin Hüsnü Kasap 

Hasan Basri 
Salih Ali 
HUseyin Hüsnü 

Ahmet 
Hüseyin 

Bekir Bilal 
Rahmi veresesi 
Belkis 

Belkls 

Ernest Kuruzer 
Zekiye 
Tevfik 

Ahçı 

Berber 
Kasap 

KömUrcU 
Ekmek 
satıcısı 

Manav 
Bakkal 

Ebe 

dara.j 
Bakkal 
Emlak 

Komieyoncı'"U 

Kısım 1 Büyün yeni 20 

!Kısım 1 Fransız mezarlığı 73 

Kısım 1 avukat 70 

Kısnn 1 avukat 91 
Kısım 1 avukat 4 

Furuz ağa Oliva 5 
Cihangir Bakraç Cedidiye 33/l 
Kısım 2 Fransız mezarlığı 48/ 1 
Kısım 2 Kağıthane 58/ 1 
Koda.man 836/ 87 

Kısım 2 lzzet paşa 5/1 
Teşvikiye SilAhhane 1/ 1 

Teşviklye GUzel bahçe 3/ 3 
Saksı sokak 20 

Küçük Pangaltı BUyükdere 194/ 5 
Büyük Pangaltı Çimen 55 

Büyük Pangaltı Cedidiye 37 

6rgenekon 183/1 

Küçük Pangaltı Büytikdere 19!/l 
Meşrutiyet Harbiye 103 
Ergenekon 183/ 1 

BüyUk Panğaltı Dolapdere 140 
KUçük Panğa.ltı Harbiye 61/1 

Kısım 1 Fransız mezarlığı 85/ 1 
Ayas paşa Saray arka.sı 51 
Teşvikiye Karakol 138 

Teşvikiye Karakol 138 

Garaj Meşrutiyet Şair NigA.r 2/4 
Cihangir Karadut 9/ 1 
KUçUk Panğaltı BUyUkdere 4/ 6 

933 

933 

934 

933 
934 

933 
933 
933 
933 
934 

933 
933 

933 
934 

933 
933 
934 

934 

933 
933 
934 

933 
933 

933 
933 
933 

933 

933 
933 
933 

39 60 K. 

108 00 K. 

5 60 K. 
1 12 B. 
4 32 K. 
O 58 K. 
O 12 B. 

38 94 K. 
43 20 K. 
11 55 K. • 
37 03 K. 
14 85 K. 

2 97 B. 
49 50 K. 
39 60 K. 
5 94 c. 

16 31 K. 
66 60 K. 
13 32 B. 
86 40 K. 
6 54 K. 
9 84 K. 
1 97 B. 

54 00 K. 
10 80 B. 

8 40 K. 
13 12 K. 
20 55 K. 

4 11 B. 
2 86 K. 

66 00 K. 
9 90 c. 
4 67 K. 

26 29 K. 

60 
60 
34 

1/ 53 

6 3 

6/ 1 
6/Z 

5/ 83 
5/ 86 
5/ 48 
5/49 
8/ 46 

6/ 15 
5/ 61 

5/13 
6/ 9 
2/ 21 

3/ 18 

5/ 15 
5 54 

10/ 61 

4/ 77 
4/ 40 

5/ 29 
5/ 90 
6/ 19 

6/ 24 
6/ 80 
6/ 11 

38 Orselino Karabet PanE yoncu Kuloğlu 11/ 4 933 

34 o. 
15 00 K. 
72 60 K. 
36 00 K. 
36 00 c. 
36 00 K. 
50 40 c. 
39 94 K. 
39 94 c. 
00 21 K. 
00 04 c. 
06 38 K. 

6/ 6 

6/ 22 

5/82 

5/81 
1/ 93 

39 

40 

41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Ragıp 

Artın Niko 

Hatice 
Suphi 

Bahattin 

Müteahhit 

Sobacı 

Bakkal 
:Aile mutfağı 

M. Ali ve Şe. Hüner 
Fabrikası 

M. Ali ve Şe. Hilner 
Fabrikası 

Berber Natall 

Mihran Kunduracı 

Hürşit Z. Ziya Maran • 
goz fabrika 

HUrşit Z. Ziya. Maran · 
goz fabrika 

Celfil Doktor 

Dolapdere 46 

BUyUk Pangaltı cedidiye 60 

Cihangir Karadut 4 
H. Gazi 261 

Cihangir Leyllk 9 

• B. Pangaltı T. kışla içi 68 

B. Pangaltı T. kışla içi 68 

Kazancı Ahı:r: 66/1 

Katip Mustafa Telgarifa 1 

:Meşrutiyet B. dere 336/ 4 

:Meşrutiyet B. dere 336/ 4 

Kuloğlu terazi 36/3 

933 

933 

933 
934 

933 

933 

·933 

934 

934 

934 

933 

933 

215 63 K. 
43 03 B. 
32 35 c. 
96 00 K. 
96 00 c. 

203 91 K. 
40 78 z. 
96 00 K. 

21 87 K. 
4 37 B. 
2 75 K. 

00 55 B. 
59 20 K.B 
59 20 c. 
90 67 K. 
90 67 c. 
96 00 K. 
96 00 c. 

6/1' 

6/ 6 

101• 

14/7~ 

6/43 

6/ 42 

Feriköy Maliye Şubesi Mükelleflerinden YlJ:kanda adı, işi ve eski adresleri yazılı eşhas yeni adreslerini bildir memi.f ve yapılan araştırmalarda~,. 
buluna.mamı9 olduklarından hizalarında. gösterilen senelere ait kazanç ver gisi ve zamlarını havi ihbarnameleri kendilerine bizzat tebliğ edilmeı:niŞ 
tir. Hukuk usulü muhakemeleri kanu nunun 141-142 nci maddesi hükmüne tevfikan, tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (3081) 

ihtira ilanı 
"Daimf otomatik ve kabili tadil 

fren için supap,, hakkında alınmış o

lan 7 mayıs 1934 günlU ve 1677 sa
yılı ihtira beratı bu kere mevkii fille 
konmak üzere ahare devrüferağ veya 

icar edileceğinden talip olanların Ga
latada, lktısat hanında, Robert Ferrl-

ye müracaatleri illn olunur. 

İstanbul lklncl lflas Meınurlopn. 
dan: MUflis Nalbur Mehmet Kadrinin 
masasına mUracaat eden V. J. Am. 

ra.m Kollelrtif Şirketinin (Kuru Kah 

Jandarma Genel K omutanl·ğı Ankara Satmalma Komisyonundan: 
1 - Aşağıda yazılı iki çeşit eşya hizalarında gösteriler. günlerde kapalı zarf usulile satın alınacaktır. bıl 
2. - Karyola Şartname~i para.sız ve fanill şartnamesi altı ilra karşılığında komisyondan alınabilecek &rt 

eksıltmelere girrneıc istiyenlerin hizalarında yazılı ilk teminat sandık makbuzu veya banka mektubunu ve § 

namede yazılı vesikalar içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en az bir saat evvel komisyon& 
vermi3 olmaları. "137 4 "3036 

Cinsi " Mikdan" Tahmin bedeli Şartname bedeli Dk teminat Dıalesl Gün Sıı.Dt 

Yün fanila 60,000 tane 
Altlı UstlU demir karyola 500 ta.ne 

Lira Lira Lira O 
120,000 6 7250 16/ 6/ 937 Çarşamba i6 
11,000 O 825 16/6; 937 Çarşam~ 

lstanbul Bölge San'at Okulu 
Nev'i M. )L Mu. K. Fi. Tut.a.n 

Artlırma Komisyo.nu Başkanlığıdan: 
Dk T. Arttmna T. Gü. şeJ<ll 

Kilo K. S. L. K. L. K. 
Ekmek parçası 8100 2 50 202 t50 r 41 11) 31/5/ 937 Pazartesi sa. 
Yemek artmtısı 11~20 3 345 60 ) ) at 15 de 

Satıhk Vapur 
Dedizvollan işletme Müdürlüğünden : 

!da.remizin Gülcemal vapuru hali bznile satılacaktır. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere ldaremiz levazım "cfliğine mUracaat. 

&an ve en geç 7 Haziran 1937 gilnU saat on yedi buçuğa kadar kat'i teklif-
lerini Müdürlüğümüze yapmalan laznndır. (3029) 

~ veci Hanında 25-26 No: da) istediği 

2532 lira 70 kuruşun gösterilen vesa. 
ika nazaran Masaya ve 6 mcı sıraya 

kayıt ve kabulüne iflas idaresince ka. 
rar verilmiş ve Sıra defteri bu suret. 

le düzeltilmiş olduğu ilft.n olunur. 

548 10 ) fi 
Okul yemekhanesinde sabah kahvaltısı öğle ve akşam yemeklerinde artanekmek parçalarile yemek artıntılıı JC 

31-ö-938 sonuna kadar arttırmaya konulmuştur. Bu işe ait durum yukarda yazılmıştır. Arttırma yilk6e 
okullar muhasebeciliği binasmda. yapılacalrtır. istekli olanlar nUfus hüviyet cUzdanlarile beraber belli sn~ 
sözü geçen muhasebeciliğe ve ıartnameyi görmek istiyenler mektebe gelmeleri ilA.n olunur. (2779) 

lst. Bölge Sanat Okulll 
Direktörü 
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·EERTEV Son derece müessir FLiT-mayii l<ull~ninız.· N -c 
r:s:. 

~iç şüphe 

-c 
ta --:::1 

..:.= -c -en 
ta 
A. 
·E o 
~ ... ·-... 
Ilı. 

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

Kıtaatl llAnları 

mayııerıe sıneklerı 

eQlendlrmeylnlz 
FL1r.60t(fn naşarat öldOrOcO rmayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 

· sabit olmuşt1:1r Fllt'in formOIO hiçbir vakit taklit edil-

' • 

memiştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen OldOrOr. ŞOpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegAne Flit aldıöınıza emin olmak için: siyah ku- .s · 
• ,aklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. /:;~~~,~~ 

ku•uıu 

Yarrklara ve k6<tltrt biraz FLiT TOZU :~;· • 
r ''"' serpiniz. Ha<arat derhal ltlt/ olur. ~~·'•" 

r ""'"r 

Öksürenlere: katran Hakkı Ekrem 
Sizi de ...... ~--~-Müteahhit nam ve hesabına 1340 l _ _,eyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 ~ tane nöbetçi muşamması açık eksilt-

~ e !1 Ç le şt İri r _.:::_~~b'-3~__:, me ile satın alınacaktır. Hepsinin bi-
~ ----. çilen ederi 15530 lira. 60 kuruştur. 1-

1-:'~---;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;- balesi 17 Haziran 1937 per,embe gU-
A nü saat l:S dedir. Şartnamesi M. M. 
11\Skeri Fabrikalar Umum Müdürlüg ... Ü v. satınalma komisyonundan alınır. 

llk teminat, 1164 lira 80 kuruştur. 

SA TINALMA KOMIS YONU iLANLARI Ekailtmeye girecekler kanuni temi-

~~---••••••••m•••••••••••.I nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncü 
lOQ ton maddelerinde yazılı belgelerle birlik 
'l'ahnıin ın~tahhar ~vrupa p~muğu. te eksiltme gün ve saatinde Ankara. 

tnaıze edilen bedelı 55000 lira olan yukanda miktan ve cinsi yazılı da M. M. v S t alma komlsyonun-
•·6-93~e 8.Skeri fabrikalar um'um mUlUrlUğü aatınalma komisyonunca da bulunmaİ a ~~3) (2367) 
lira 75 kcurna gUnU saat 14 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname 2 an~ • • · 

'l'aliple~' mukabilinde komisyondan verilir. ı _ Beher çiftine biçilen ederi 425 
Jnactdel n :muvakkat teminatı olan ( 4000) lira ve kanunun 2 ve 3 cü kurıı. 1 k k bin rift erat kund 

erindeki aikl k. gün tte k . Ura 1 - -, o an ır ~ u-ves e mez ur ve saa omıayona m caat an. rası kapalı zarfla eksiltmeye konul-
...______ <2997> muştur. 
r 2 - !halesi 4 Haziran 937 cuma 

Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
gUnü saat 11 dedir. 

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

V. satmalma komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

Dl·ş Macunudur 3 Uncii maddelerinde yazılı belgeler. 
le birlikte teklif mektuplarını ihale 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. saatinden en az bir saat evvel Anka-
Kullanmamıt olanlar bir denesinler. rada M. M. V. satu;ıalrna komisyonu-

lzmir saU, 9ubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu iiiiillllliiiiiı9 na vermeleri. (701) (2742) 

~--::----------------------------------------- . . . ... Beher kilosuna biçilen ed~rl ~30 ku-

!_tltt Demlryollırı • ıe Hmıılari ı,ııtmı U. idaresi Oinlır1 
lluıı 

~nıantınen bedellerlle miktar ve vasıflan a.,ağıda yazılı (3) gurup 
be &Un·~ ve eşya her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 10,6,37 perşen
ftrıdan u saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara,.. 

llu 1 açı~ eksiltme ile satın alınacaktır. 
~t \'e ~e gırtnek isteyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat temi
~olllia a.nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar 
ll~<>na ınUracaatlan lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondaıı 

l _ olarak dağıtılmaktadır. 
2ııtt"lk~ adet reftektörlü karpit llmbası muhammen bedeli 11~ lira ve 

2 _ ;t te~natı 86 lira 25 kuruştur. . . 
2ııu~kk 00 Çift uzun konçlu llstik çizme muhammen bedelı 900 lıra ve 

3 _ :ı teminatı 6750 kuruştur. 
"kkat 00,ooo kilo sönmemiş kireç muhammen bedeli 3900 lira ve mu· 
~lllinatı 292~ liradır. (29:S8) 

~stanbul Jandarma 
~misyonundan. 
ltlJo Cinsi Tahmin bedeli 

~ Lira K. 
3 Milimetre kalınlığında Gal. 1190 

Satınalma 

tık teminatı 
Ura iL 

89 25 

ruş olan 20 bin kilo yUn çorap ipliği 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş. 

tur. !halesi 2 Haziran 937 çarşamba 
günü saat 15 tedir. nk teminat 3450 
liradır. Şartnamesi 230 kuruşa M. M. 
Vekaleti satınalma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecekler kanunİ 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 UncU maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saa· 
tinden en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vek!leti satrnalma komisyonu
na vermeleri. (698) (2706) 

•• * 
Beher metresine biçilen ederi 330 

Semti me,huru 

Gala.ta 

Galata 

Galata 
Galata 
Beyoğlu 

Taksim 
Galata 
Ka.~umpaşa 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Kasım paşa 

Beyoğlu 

Galata 

Mahallesi Cadde ve sokak 

Köprübaşı Fermeneciler Mehmetali paşa 
hanı Ust katında. 

No. sı: Cinsi 

Oda 
52 

• Sulta.nbeyazıt Mumhane Altıncı Vakıf hanm 
altında 133/135 No. lu mailtip 

Yolcuzade Üsküdar 

mağaza 

1 Garaj 
Şahkulu Yazıcı 
Kuloğlu Ağahamamı UçüncU Vakıf 

% 1ki dükkan 
lkinci dairesi 
Dükkan 

hanın 
94 Firuzağa Sıraserviler 

Şahkulu Caddeikebir 
Gazihaaan Pf. Mektep ve orta 
GazVıaaan P9. Atik tersane K. 

Camiikebir Orta 

G. H. Paşa Güllehane 
G. H. Paşa Güllehane 
G. H. Paşa Mescit 

Hüseyinağa Camiikebir 
Sultanbeyazıt Mumhane 

525/ 431 
6-34-36 

36, 38 
5 
13 

20 
2 

Dilkkln 
Han ve müştemilatı 
hane 
Baraka 
Baraka 
Dükkan 

197 apartıman 3-cU daire 

20 Altıncı Vakıf han ÜçUncU kat 
14 No. lu oa& 

Galata 
Galıata 

Galata 
Galata 
Galata 
Galeta 
Galata 
Galata 
Galata 
Gı:ı.lata 
Galata 
Galata 
Galata 
Galata 
Galata 
Galata 
Galat:ı. 
Gal'8ta 
Galata 
Galata 
Galata 
Galata 
Galata 

Sultan beyazıt 
Sultanbeya.zıt 

Sultanbeyazıt 

Sultanbeyazıt 

Sultanbeyazıt 

Sultanbeyazıt 
Sultanbeyazıt 

Sultan beyazıt 
Sultanbeyazıt 

Sultan beyazıt 
Sultanbeyazıt 

Sultanbeyazrt 
Sultan beyazıt 
Sultanbeyazıt 

Sultanbeyazıt 

Sultan bey azıt 
Sultan beyazıt 
Sultanbeyazıt 

Sultanbeyazrt 
Sultan beyazıt 
Sultanbeyazıt 
Sultanbeyazıt 

Sultanbevazıt 

Kemankeş Helvacı 

Kasrmpaşa Çatma mescit 

Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 

Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 

Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 
Mumhane 

Galata Ara~cami Maka-racılat 
Karaköy Pangaltı Fransız mezarlığı 
Beyoğlu Hüseyinağa Tarlabaşı 
Beyoğlu Kamerhatun Çakmak 
Taksim A va.spaşa. Acıçeşme 
Beyoğlu K. M. Çelebi KUcükpa.rmakkant 
Beyoğlu HUseyinağa Mis 
Beyoğlu Hüseyinağa Mis 
Ortaköy Taşçı 

Kasmıpaşa Camiikebir Orta 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

No. 6 
6 

12 
111 

46/ 44 
19/25 
18/20 
34/ 42 

1 
1 

20 
5 

" beşinci 

" altıncı 

" 
altıncı 

" 
altıncı 

" altıncı 
,, altıncı 

., ÜçüncU 
,, ÜçUncU 

,, Üçüncü 
,, altıncı 

,, altıncı 

,, altıncı 

,, 4-cU 
,, 4-cU 
.. 5-ci 
.. 5-ci 
.. 5-ci 
.. 5-ci 
,, 4-cu 
,. 5-ci 
" 5-ci 
.. 6-cı 

hane 8/ 9 hisse 

hane 8/ 40 hisse 
arsa % 
dükkan 
hane 
hane 

hisse 

15 " 
kat 21 " 
kat 33 " 
kat 37 " 
kat 34 •• 
kat 36" 
kat 38 ,, 
kat 11 ,, 
kat 12 ,, 
kat 13 " 
kat 31 " 
kat 32 " 
kat 30 .. 
kat 17/ 18 
kat 16 iki 
kat 22 
ka.t 28 
kat 27 
kat 29 
kat 20 
kat 26 
kat 23 
kat 35 iki 

apartıman 4-cU dairesi 
hane 
apartıman 1-ct dairesi 
apartıman 7-ci dairesi 
dükkan 
Oda 

• 
• .. 
" 
" 
" ,. 
,, 

" 
" .. 
,. 
,. 

" .. 
• 
• 
• .. 
• ,. 
• 
• 

aoao Va.zıize tel 
3 ınilinıetre kalmlığmda düz 450 
teı. 

33 75 

kuruş olan 70 bin tane kilim kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuetur. !hale
si 3 Haziran 937 perşembe günü saat 
11 dedir. llk teminat 12,800 liradır· 
Şartl}amesi 1205 kuruşa M. M. Ve. 
klleti satmalma komisyonundan alı· 
nır. Eksiltmeye girecekler kanuni te
nıinat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Uncu maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte tek.lif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel Anka. 
rada M. M. Veklleti satmalma ko
misyonuna vermeleri. (699) · (2708) 

• • • 
80000 kilo sığır eti kapalı zarf usu 

liyle 10 haziran 1937 tarihinde saat 
15 de eksiltmeye konmuştur. Muham 
men bedeli 24000 liradır. Muvakkat 
teminatı 1800 liradır. isteklilerin şart 
namesini görmek üzere hergün ve a
dı geçen gUnde de eksiltmeyi açma 
saati olan saat 15 den bir saat evve
line kadar teklif mektuplarile Balıke 
sirde Kolordu Satına.ima Komisyonu 

Yukarda yazılı Vakıf mallar 31 Mayıs 938 sonuna kadı:tr klrava verilmek Uzere acık artttnnaya 
konulmu,tur. İsteklilerin 9 Ha.ziran 1937 carsanba EÜnÜ saat 14.30 da Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Aka • 
rat kalemine gelmeleri. (3065) Adet 8 numara yilksekliğin.. 980 

de fincan deve boynu ile ...._ 
lletre dikenli tel. 1575 

73 50 

13 118 

l nı ~ 
~in~ !diktarı cinsi ve muvakkat teminatı yuk~rda yazılı dört kalem mal. 

2 _ tlıarlıkJa çabuk satın alınacaktır. 
bi~ l>a~rlık 1-6-1937 Salı günü saat 10 da Gedikpqada jandarma 

a - ~ın~mdaki jandarma satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
• - lstraı7 her gUn komisyonda görülebilir. 

~l>Jtrı U eklılerin-muvakkat teminat makbuzları veya banka kefalet mek.. 
~ beıu gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3076) 

p A N OmR i MA BAHc;ESi 

Geçen eene gibi fevka ilde bir programla 

Başkanlığına mUracaatlan. 
(708) (2942) 

• • • 
Biçilen ederi YUz elli dokuz bin 

yUz elli altı lira 77 kUl'Uf olan Es-
1.dşehirde yapılacak yolun inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

İhalesi 16.6-1937 Çarp.mba gUııU 
saat 15 de M. M. Veklletl Satmalma 

~'- ~ ç I L J:> ı Komisyonunda yapılacaktır. 
'>il ~ Şartname ke,if ve pllnlan 800 ku-

ı heyeti K Udi ruşa M. M. Vekaleti Satmalma Ko-
lılıa l : eman: Cevdet • Kemençe Sotiri • Piyano Feyzi • : misyounundan alınır. Muhabere ile 

il' 
1 lbraııim - Kanun Ahmed, Klarnet: Ramazan • Ney Emin 

Art şartname gönderilmez. 
İstler: Radife, Faide, !Şükran, Bilsen, K. Safiye, Muazr.ez llk teminat 9248 liradır. Eksilt • 

Okuyucular: Hamid, Artaki, Solist Mustafa meye gire<:ekler kanuni teminat ve 
-....... ...... _Pek yakında hakiki ıt1rprizler. Tel. noo:s ____ .. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU mad. 

delerinde yazılı belgelerle Baymdır-

lik Bakanlığından aldıklan vesika ve 
Ba.ymdırlık .. genel ve fenni fart.na.
meler ve Mudafaadan alman hava in
fa.&t şubesi vesikasile birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. Ve 
klleti Satmalma Komisyonuna ver-
meleri "718" "3044" 

• • • 
F.eklfehlrde iki hangar yaptmla • 

calrtır. Keşif bedeli 180 bin 925 lira 
'2 kuruştur. Bu inşaatın kapalı zarf 
la eksiltmesi 18-6.1937 Cuma gU. 

nU saat 15 de M. M. V. satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname ke,if ve pllnlan 905 ku

Mlf& M. M. V. Satmalma komsiyo -
nundan alınır. Muhabere ile fartna
me gönderilemez. nk teminat 10297 
liradır. Eksilt~eye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 tincU maddelerinde yazılı belge-
lerle bayındırlık vesikuı ve mü
dafaadan alınını, vesika bayındırlık 

genel ve fennl prtnamelerile hava 

lnfaat şubesi f ennl tartnamesi ile 
birlikte teklif mektuplarını ihale sa. 
atinden en az bir saat evvel M. M. 
V. Satmalma komisyonuna vermele
ri. (720) (3046) 

• • •• 
1680 ton yerli kok kömllrilniln 16.6-
937 Çarşamba gUnU saat 15 te kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Ko.k kömürünün tutan 45360 1L 
ra olup muvakkat teminatı 
3402 liradır. Şartnamesi 227 kuruş 
mukabilinde komlayondan verilir. la 
teklilerin kanunun 2 ve 3 UncU mad
delerindeki veeika ve teminat mak
buzlarım havi mektuplannı ihale sa
atinden bir 1a&t evveline kadar An· 
kara levazım Amirliği satma.lma ko
misyonuna vermeleri. (717) (3043) 

• • • 
Her bir metresine biçilen ederi 

300 kuruş olan 150 bin metre kaput
luk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 

Şartnamesini 22M kuruşa almak 
ve örneklerini görmek istiyenlerin 
her gUn öğleden aonra komiayona 

gelmeleri. 
• • • 

nk teminat miktarı 21750 nra
dır. İhalesi 15 / 6 / 1937 Sah günü 
saat 11 dedir. Eksiltmeye gircceklee 
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ctl 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk tee 
minatlarile birlikte teklif mektup
lannı ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. satmalma 
komisyonuna vermeleri. (719) (3045) 

• • • 
Kırklareli Tümen birlikleri için ka 

palı zarfla 225000 kilo sığır eti satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 29 ku 
nış olup ~250 liradır. tık teminatı 
4512 lira M kuruştur. Şartnamesi 
her gün Tümen satınalma komisyo -
nunda görillebilir. İhalesi 10-6-937 
perşembe gUnU saat 16 tadır. lstckll 
ler kanunun 2, 3 ci maddesindeki ve 
sika ve teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli gUn ve saatten en az 
bir saat evveline kadar Tümen Satt
nalma komisyonuna vermeleri. 

(710) (2944) 
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'EyV°ab. fll güzel vazo düttii. Blnbir pnçaotdu. Şimdr ne yapmah ! .+ 
'(:erenin biriıi kırılan parçaları toplayıp yapıştırmak iıe de, tabii bu ıaretle Hıonan -eıkl a1JıetliAfyertÜ'lelmU: 
İldnciıi ve şayanı tercih olanı iae. kırık parçaları atıp; yerine yepyeni bir vazo almaktır· 

Bilhassa bu iki çare size herhangi bir masraf ihtiyarını icab ettirmiyorsa hangisini tercih 
edersiniz 1 
Fakat, bir soğuk hava dolabı aldığınız takdirde, bu iki ••kilde de hareket etmek kabildir. 
ÇU.nkU soğuk hava dolapları her tUrlü bozukluğa karşı teminathdır. 
Ancak teminatın biri bozulan parçaların tebdilini veya tamirini tekeffOI eder. DiOer bir 
teminat ise, bozulma ne şekilde olursa olsun, tekmil mekanizmayı tamamile de6istirme6i 
tekeffül eder. Bu teminat şekli ise ancak FRIGIDAIRE 'dedir. 

Siz de tekmil soğutma cihazının değiştirilmesini 
te~.affUI eden teminat şehadetnamesi talep etmeği 
behemehal unutmavınız. 

FRIGIDAIRE 

GENERAL MOTORS 

, 

~ 
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Bi RAD~RL~Rve$~ l~TANBUL Z/V\IR 

' VE BÜTÜN SA TIE ŞUBELERİNDE 
Adan~ - Muh&IT~m Hilmi Reıno 
Adapazarı - Kerameddin Barut 
Antalya - Ahmet Şevki Zaman ve Şsı 
Balıkesir - Hüseyin Şahlan 

Bursa - Ma.rko Herma.n 
Diyarbekir - Misbah Milnib Uru kardetl• 
Eskişehir - Hikmet OzgUr ve Hasan Tozman 
Gazi Antep - Hasan Hilmi ve Abdullah Güzel 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan. 
D. No: Semti ve mahallesi Sokağı Emlik No: . Cinsi \"e hissesi Hisseye göre 

Muhammen K. 

1098 Ortaköy E: Taşmerdiven E: 16-16 MU. Birisi yanmış kA.gir 210 Açık artrr. 

Y: Taşbasamak Y: 10.12 iki hane ve bahçenin 

1/ 16 his. 

251:) Halıcıoğlu AbdUssellm Maltız 26-28 171 metre arsanın 
2/ 3 his. 100 " 

3823 Çengel köy Yukan Hasanpaşa E : ve Y: 16 205,20 metre arsa 210 " 
seddi 

4349 Yeşilköy Köyiçl E: Ermeni kilisesi 17.17 /1 88 metre arsa 100 ,. 
Y: lnci çiçeği 

4684: ÜskUda.r Yeninıahalle E: Mecidiye E : 7 Mahal- 183,50 metre arsa 100 ,. 
Y : Mecitreis len : 8 

•925 Feriköy Birinci kısım Y : Bozkurt caddesi E : 65 156,24 metre arsa 1000 K!lpa-
lı zarf 

Çatal çeşme E : 16 Y : 16 240,50 metre arsa 360Açık~-
Mü. 6 harita: 6 ma 

4947 Bostancı 

5240 Burgazada E: Manastır E:4 459 metre arsanm . 1050 Kapalı 

Y: Gönüllü 10/ 11 his. zarf 
5325 Boyacıköy Kana ki E: 18 64,50 metre arsanm 

2/ 3 his. 

5972 Y eşllköy Umra.nlye E : Çekmece E: 19 155120 metre arsa.. 240 • 
Y: Halkalı caddesi Y: 39 nm 1/ 2 his. 

6622 Kadıköy Osma.nağa. E: Ahmetbey E: 5Y:7 KAgir hanenin 1 j2 his. 500 • 
Y: Çeltikçi 

8612 Kurtuluş E: Araba meyanı E: 14..25 148 metre hane arsası 330 .. 
ve Çeşme meydanı ;y; 23 
Y: Ermeydanı ve Se. 
fa meydanı 

Yukardae vsafr yazılı gayrl menkuller on gün müddetle satışa ~ıkanlmıştır. tha.teleri 11/ 6/ 937 tarihine düşen 
uma gUnU saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

--ADEMi iKTIDAR 
ve BELGEVŞEKLiGinE KARŞI 

HORMOBiN 

. 

Izmlt - ZIHnl Kaman ve şeriki 
Kayseri - Zeki Saatman 
Konya - Ali lnvi Erandaç 
Mersin - Çankaya şirketi 

Samsun - B . Albala ve oğlu 
Tok.ad - B. Albala ve oğlu - Cemal KovalJ 

Trabzon - Harunlar müessesesi 
Zonguldak - Ali Rıza Ince Alemdar oğlu 

Evinizi · ·en büyük ze~k ve en 
nefis ~. deko.·r .içi~de . d~şemek 
süsleme/€ . v~ . güzelleştirmek 

P~ra ·nı~se~esr de~ildir ! 
l • • 

Döşemed~ ,. tezginde ve her 
nevi. salon eşyasında en modern 

r 

ve en ileri zevki size ancak: 

DEKO 
· Mağazası Tattırabilir 

Beyoğlu - istiklal caddesi - No·.· 353 

BU11Uk maba11aaııa kredi muamelesi 11apılır. 

Son gelen 100 model çocuk arabalarını 
gelip görünüz! 

SARK PAZARl-BAZAR Dü Levan 
Toptan ve perakende satı, - Beyoilu 

lıtikli.l caddeıi 314 

Sahibi: Ahmet Emin Y ~ 
Umumt Neşriyatı idare Eddl: 

S. SALİM 

Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Lf~ 
Şirketi. Basıldığı yer TAN uıat 


