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BAŞMUHARRiRi: AH MET EMiN YALMAN 

ISPANY ADA iT AL YAN 
ASKERİ -YiNE MAGLOP! 

Bask Harbinde 3000 
Maktul Verdiler 

1200 Asi Esir 
Edildi, Madride 

200 Bomba Dustu 
' Londra, 2 (TAN) - ispanyadaki dahili 

harp, .on yirmi dört .aatte üç eusb hadise üze- ı 
rinde toplanmıttrr. 1 - Şimalde Bask cephe
sinde harp fiddetle deva metmİf, 2 - Bir kı
smı asilerin aylardanberi sığınmıt olduju Vi
yerj dö la Kabeza manastın nihayet hükGmet-

~ cıdrid e düfen ôıi bombaların tahrip ettiği çilerin eline geçmit, 3 - Madrit yeniden tid-
ırJerce binalardan biri: lngiliz Selarethanui delte bombardıman edilmittir. 

=---------------------::- ---------- Bask muharebesinde biler biraz 

Y • t 
1 

1 ilerlemekle beraber hUkftroetçiler de en·, 1 a yan şiddetli mukabil bir taarruzda mu • 
.. him muvaffakıyetler elde etmişler -

~ ~ Prenses·ı <lir. Fakat bu cephede asilerin tayya-IVI o ntro·. releri Bilbaoyu şiddetle bombardıman 
ederek bir çok ılvil halkın ölümüne 

Toplantısı Nicanını se: ';!,=~ ,ehirden &~an 
S kadın ve çocuklann yilrUdükleri yol-

on~ı Tcırtf k 1 1 · . . K.. g T ~1"' 

Fon lvôyrat 
Bu· sabah 
Roma da 

Londra, 2 (TAN) -
Alman Hariciye Nazın 
Fon Nöyrat yarın •abah 
Romaya varmıf olacaktır. 
SiytUal mahal il M uaaoli
ni • Nöyrat telaki.sine e
hemmiyet vermekle bera
raber, bunun bir I tal yan • 
Alman aakeri itti/akına 
tlofru bir netice vereceği
ni mnnetmiyorlar. Görü1-
melerin daha ziyade iktı
•acli mevzular üzerinde 
geçeceği •anılıyor. Bu 
arada iki devletin Orta 
Avrupa ile lngiltere ve 
F ranaaya lıarp takip eti e
c.lıleri •İyaeti de te•bit 
olunacaktır. 

1 LiSEDEN HARBiYEYE 

Maltepe '4ıkeri Liauini muvallahıyetle bitiren 250 gene. ti• 
meraaimle diplomalan verildi. Bu münasebetle gençler,'°"~ 
Jir edilen •por hareketleri göaterdiler. MertUime ait tal•ilôt iM 

resimler onuncu aaylatladır. 

1 

M Ahmet Emin YALMAN u ---y L O ı.+ı• lan da bombalamayı ihmal etmtlllit-

a P erı ıçın IDıılis torpitowna bömb& 
t~ . . çok MYimli bir isimdir. .Aal tayyareler Bilbao limanma rt· '91!1------------
hir llıızın tanı sahibi olmamıza Fakat lstanbul Polisi ren bir İngiliz torpitosun& ita bom- Bizde Deve ile 

Nakliyat Yasak 
. Ediliyor Amma •• 

tr·· enael kalınıttı. Onu da Mon· ba atmışlar, fakat torplto tam mu. 
d 

0 konferanıı neticesinde orta- Bunu Derhal Buldu kabele edeceği zaman tayyareler kaç 
an kaldırdık. • , • . mışlardır. Bu torpito, ıivil halkı hi-
Son rünl • Şehrımızde mıufıreten bulun- maye edecektir. 

de, do b. erde bu ha:ırlı tehır. makta olan İtalyan Prensesi Ma- Hüktlmetin bir tebliğine göre, ml
derat ırt ~r ınemleketın mukad· ria dün bir gezme eınasında lisler, lsilerin bir taarruzunu pUs • 
llalc ına aıt. ço~ esaslı ?ir İf mü. , Kral hanedanına mahaua çok kürtm~le.r, sahil boyunca ilerlemek
~;- edılınıt ve çetın konut· kıymetli pırlanta nitanını kay- 1 te ?lan bır .İtalyan kolunu bozarak 

dan aonra prenıip anlat- b l . .f&ll bulunarak k d' • perı.şan etmışler, pek çok ılllh ve 
~larına " l e mıf, nı . . . l en ısı- malzeme ele geçirmişler ve bir çok 

llu nıUn karı mıttır. • ne teslim edılmıftır. stanbul po. İtalyan askerini de esir almıtlardır. 
~ a aşalara biz alakasız kala- ı· · · ffak yet' · ·· 

~~. Bir def (M trö) d . ısının muva 1 ını goateren Düşmanm buradaki zayiatı üç bin 
a on eyınce hA . · taf ·ıA k kabartmam k 1. . d 

1 
bu adıseye aıt sı at fUdur: kadard:rr. 200 kadar İtalyan mecru-

~ So a e ımız en ge - . d.. p t fi · nra alakadar memleket i ili- Prenses Marıa un, erapalastan hu da. talyaya sevkedilmiştir. 
ll~l Ve inkişafını candan istedf.;.t:'...iz ayrılarak Üsküdar tarafına geçmiş, Hük\lmetçilerin yeni 
~l'dır 6 "'" b. · f ıştır Prenses b tuı · Konuşulan mesele de kapi- ır gezm 1 yapın .: ' u ge- muvaff akıyetleri 

layonıann kalkmasıdır. zinti esnasında •. üskudarla K?zgun · Asiler, Bask cephesinde bir kaç 
ltt l>un:vada hiç bir memleket yoktur ~uk arasmda~ı Fr~n:ı t~~sın? de kasaba ifgal ettiklerini ve Bilbaoya 
llıl ~sırlıların derdini bizim kadar çıkmış, or~d~ki gazın .a . ır müddet çok yakla,tıklarmı bildiriyorlar. Ber-
rıu:nı Ve duysun. Kapitüllsyon de- oturara~~ırah;t ~tmsÜt~.d ) meo limanı da lsilerin eline geçnılt-
Jiik) ~Ölelik sistemini asırlarca sü- ( ası a. ' a tir. Bu liman, Bi.lıbaoya erzak temin 

ttnııedık. Bazan bunun kar§ısmda le ı·p••!•:•·İ~·A•T•~•K•K•Aİ•L••~iH••T•İÇİ•F•İ:••l--. ediyordu. dik ıden dolayı kendi kendimici ye- HUkQmet topçusu da Burgos oep-
h~ llazan da çarpıştık. 1914 te ci- besinde Barendinada elektrik ve gaz 
tarai:arbf kopar kopmaz bunu bir (Arkası Sa. 4 Sü 6 da) 
tanda,1 olarak kaldırdık. 1923 te Lo- · 

ifrit oldu ve gömUldU . F·ı ra rAı 1 e r 
b 8 "'1 ezilen kntenkele 
a Ubdan sonra Mısırda devam 

tunktı ebnesi çok garip bir şeydi. Ada nadan 
ll.:vonı :Mısırın kendi b8.§II18. kapitü-

Fenerbahçe, 
Ankaragücü 
GaliR Geldi 

o.-. ~ Yoktur • 
~ıuanıı aultanıarmm bol keseden 
tllli.a klaıı fermanlarla kurulan kapi 
torıu;:1ar, Mısır, Osmanlı impar& • 
da •- . un bir vilayeti iken, burada 

Yo 1 a Ç 1 k lyo r MilU kUme maçlarma diln burada 
ve İzmirde devam edildi. Burada Fe

Adana, 2 (TAN muhabirinden) - nerbahçe Ankaranm Gençlerbirliği 
İstanbul tevkifanesiııden kaçan ve takımını 2-l yendi. lzmirde ise An
burada ya.kalman katil Abdullahla karagUc~ 3-2 Doğansporu mağlup 
Tevfiğin ikinci ıulh ceza mahkeme - etti. Resım. Fener - Gençlerbirliği 
sindeki istiçvapla.n nihayet bulmut - maçından bır enstantanedir. Tafsilat 

'4tbik edil" rd B:-.ı .. }'OrıJar .. , ıyo u. u.ue kapıtWA.s-
)>~ G4d'ükte.n soma Mısırda hili. 
lik~ı, bir kertenkelenin başı ezil
l>atÇas ~ııra Vücudundan ayrılan bir 
bir §e;: hlla knnıldanması gibi 

Garib · . 
1-r d 1 

§U ki Mısırda kapitUllsyon-
ecıı6~~. e~tiği halde bundan bUtUn 
til'~ er lStifade edemiyorlardı. tm
Ciban ve l~tiyazsız ecnebiler vardı. 
ltetıer harbınde mağltlp olan memle
ltapıtÜı SUlh muahedeleri mucibince ...... 
Sovy l!yonlardan vazgeçmigJe~ 
l'Jrıı :t Rusya, kendi nzasiyljfha))a: 
1 erke+-:-ti 1 gilte :· arı So -·~ . n re, 
lamı kn rnuahedesiyle, kapi · yon. 
lııal'\ :lkınaama razı olmug .... ısır. nakkale için bir 
tOı v u Bahada yardım gQ8~iıniye elçimiz B. Suad 
lıuıa.:ı~ti. Geriye Fransa, ttalya, etti. Burada elçimizi, 

• Belçika, Danimarka, Fe- ile yanyana görüyoruz. 
<Arkası Sa. 3, Sü 1 de) ~ıliı1ilrer".feıBfm er üçüncü sayfadadır. 

1 tur. Suçlular firar hadisesini aydın - ıpor sayfamızdadır. 
1 latacak mahiyette itiraflarda bulun-

1 
muşlarsa da üadeler arasmd& bazı J a p o d 
noktalar üzerinde mübayenetler gö - n ya a 
rUlmüştür. Firarilerin nUfus tezke- . 
releri tetkik edilmiştir. Katillerden M h ı •f 1 
Tevfiğin üzerinde bulunan tahrif e • u a 1 er 
dilmiş nüfus tezkeresi Akşehirde doğ
muş Mehmet Kemal, Abdullahm elin 
de de yine tahrif edilerek hazırlan -
mış nüfus tezkeresi Uşaklı lsmail ka
yıtlarını tqımaktadır. Firari katille
rin bu sahte nUfus klğrtlarmı tev -
kifaneden kaçmadan önce tedarik ve 
tahrif ettikleri anlqılmqtır. 

Firaıilerin yarından sonra htan • 
bula aevkedilmeleri kuvvetle muhte
meldir. 

Kazandılar 
Tokyo, 2 (A.A.) - Seçimin son ne
ticesi hükfunet aleyhindeki partiler 
için kat'l bir zafer teşkil etmektedir. 

Minseito partisi 175, Seiyukai 175 
halık elde etmelerine mukabil hükf1-
metçi partiler 41 ve müstakiller 25 
balık elde etmielerdir. 

AMERIKALILAR BiZiM DEVELERi SATIN 
ALMAK iÇiN MÜRACAATA BAŞLADILAR 

Bir, iki gün evvel gazetelerde bir haber çıktı: lstanbulda deve
lerle nakliyat menedilecekmif. Bu ınotör devrinde lstanbul to

kaklarından devenin kalkması iyi, hof ••• 
Fakat bu, kulağı küçük, kini büyük, ,ahsiyet sahibi hayvanı 

sevenler de eksik değildir. Bunlar kendi kendilerine aonnutlar
dır: Ya develer, deveciler ne olacak? 

Develeri sevenleri bir dereceye ka- :-------------
dar mUsterih edecek bir havadisimiz 
var: Amerikada develerimlze bUyük 
bir alika uyanmıştır. Bunlar Nev-

i york sokaklarında eşya nakliyatı i· 
çin kullanılacak değildir. Greve 

Başlıyor 
Spor sahalarında, sirklerde, varye

te tiyatrolarında deve güreşleri me
rakını yaymak hakkında geniş bir 
tasavvur vardır. Deve güreşleri için 
adeta Amerikada tspanyollann boğa 
döğUşU yolunda bir alika uyanabi- . Ho~i~d, 2 (A.A.) - Sinema en
lecektir. dUstnsmde çalışan on bin iDÇi, et-
Amerikalılar dövüş seyretmeğe sendikal~r_ı tanınmazsa, grev ilin e. 

bayılırlar. Bu yüzden Amerika.da d:ceklenn~ kat'i s.urette bildirmi§tir. 
boksa delice bir rağbet vardır. Ana- Dört sendika, yanı dekoratörler, ı-. 
doluda deve güreşi seyreden Ameri- samlar, berberler ve deainatörlf'r, 
kalılar, bu hayvanların her ateşli grev illruna şimdiden ba§laımtlar, 
boksörden daha iyi döğüşebildiği fik- s~Ud~olar ?nüne bekçiler ve gözcüler 
rini Amerikaya aksettirmişlerdir. dıkmışlerdır. 

Bunun Uzerine Amerikadan mem- Aktörlerin bu greve iştirak edip et. 
leketimizdeki Amerika ticaret ataşe- miyecekleri daha belli değildir. M'aa
sine mliracaatler olmllJ ve bu nevi mafih aktör birliği , bu ihtimal tberia 
güreş hakkmda malO.mat istenmiştir. de müzakerelerde bulunmuştur. · 
Amerikadaki istek o feklldedir ki, Bu birliğin idare heyetinde Robelt 
güreş devesi Amerikaya giden ihra- Mongomeri, Jemes Kagney, Joaa 
cat eşyamız arasına karışabilecektir. Kravford, Boris Karlof ve Çeater Mo-

Deve gUreşi İstanbul halkı için ris vardır. 
meçhul olmakla beraber Anadolunun 

bazı yerlerinde çok ileri gitmiştir. 14 Kici Bonuldu 
Meşhur güreş develeri yetişmiştir. ~ "':I 

Fakat sa.kin ve yavaş tavırlı gö • Ostande, 2 (A.A.) - Alecto adm-
rUnen nakliye develeri bile gUreş de- daki İngiliz vapuru, Ostandın 23 mil 
vesi haline konulabilir. açığında batmıştır. Gemi mUretteba-

Bunun usulü şudur: tmm 17 kişiden ibaret olduğu ve bun 
GUreşecek develer birkaç giln ka- Iardan ya1ıuz 3 kitinin ku.rtulmUJ ol· 

(Arkası Sa. 4 Sil 4 te) duğu zannedilmektedir. 
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1 
HAFTADA BİR 

1 
DİNLENE 1 DİNLENE l 

{Yazan: Burhan Felek) 
,. Elime bir sürü ufaklık verdiler. 
Biz bu ufaklıklara eskiden bozuk pa 
ra derdik. Lakin şimdi bu sözü bu 
§eldlde kullansak yerinde olımya • 
cak. 

Hu ufaklıklarda ~it çeşit 11ay • 
dım: Tamam 18 türlü maden para 
'\-ar. inanmadınız! Haydi bcmlJer sa 
yaJun: 

E hi l\leşrotlyet paraları: Nikel 
10, 20 \'e 4-0 parnhklar. 

San Oümhuriyet {*ralan: 100 
para, 5 ve 1 O kuru luklar. 

Nikel, Cümhurlyet (eski 25 ku. 
nışluk. 

Nikel, Cümhuriyet (yeni) 1, 5 ve 
lO kuruşluklar. Güm~, Cümhurl· 
~d: 25, 50ve100 kuruşluklar. Et
ti mi on Uç. 

Şimdi bunlan bir keseye veya a
' uç içine koyunuz! Bakın içinden 
!;ıkabillr misiniz! 

Bu güçlük dol&yısOedlr ki, para
ların çehrelerine ilice dllckat et • 
mek mecburiyeti hisıl oldu. 

Me.5nıtfyet llaralannm bir tan.. 
fmdnkl Arap har:flerUe yazılnu~, 
Adalet, Müsavat, Uhuvvet. Sözleri 
gözüme llf:11nce irkildim. 

GerQek, Meşrutiyetin başında bu 
11öz1erf amma bağınştık. Likln a -
radn.n pek az geçmeden l.ıunlann hl 
rer politika killşesl olduğunu lıMİ· 
sat bize anlattı idi. 

Lakin §U adalet keJlmesf nekadar 
!a hoşuma gider .. Güzel kız ~ukla.
rma da hazan (Adalet) ismini 'e -
riyorlar. Herkes bunu ba§ka türlü 
kullanıyor. Adaleti tanır mısın di
ye sorsalar: 

- Tanının! Dünyanın he,r tara • 
fırıda aranan bir güzeldir. Zama.nla 
güzelliği gittikçe artan ''e gittikçe 
oa.ııa çok aranan bir gilzel. 

l • 
Bir kurt dereden su içiyormu,. 

Alt tarafında da altı aylık bir ku • 
&u, kurdun kim olduğunu bllmJye • 
rek dereye burnunu sokmuş. 

Kurt kuzuya: 
- Dikkat et! Suyumu bulandm-

7orsun ! Demiş. 
Kuzu daha altı aylık, mantığa gü 

venecek kadar toy: 
- Ben akıntının aşağısmdaymı. 

Sizin suyunuzu nasıl bulandırabili
rim? Cevabını ve.rmlş. 

Kurt, adı üstünde. Israr etmiş: 
- Uzun etıne! Sen ge!;en sene de 

İtalya 
ve İslam 

Alemi 
Bir Mısır 

Tarihi Bir 
Gazetesi, 
Hatırayı 

Canlandırıyor 

Mısırda, Kahlrede çıkan ''ElbelA.ğ" 
gazetesi, İtalya hüklımetinln Trab -
lusgarpta yapacağı geniş ıslahat hak

bu me,"Slmde benim suyumu bulan-
dırmıştın ! . 

Kuzu )ine mantığa güvenerek ce 
vap \'ermiş: 

- Ne münasebet! Ben daha altı 
ayhğnn. Geçen sene doğmu.5 blle de 
ğildlm. 

Kurt bu sefer, niyetini tamamen 
dı~ vurmuş: • 

- iyi amma ben seni )iyeceğtm ! 
Demiş ve kendince icrayi adalet et· 
etııılş. 

• Et aJ.ma.k ·~in kasaba girdik. Ti -
tiz bir adam. 

- O par!;ayı istemem; Karaman! 
- Hepsi et değil mJ? 
- Evet amma ben kıvırcık iste-

rim. Diye direndi durdu. Etin de ay 
ruıı gayrisi mı olur! Hepsi bir -de
ğil mlf 

Arkadan mobUyac.ıya uğradık. Kö 
~eki dolabı beğendi. Altım~ lira 
istediler. 

- Çok! Dedi.· 
- Cevizi Cevabını veroııer. 
- ee,.1z ,ae ağaç değil mi! Diye-

cek oldu. Derhal: 
- Oyle ise ıhlamurdan verelim. 

Yirmi liraya! dediler. Anuna al~ 
dı. Ağaç hep bir değil mi! 

Yürüdük. Daireye geldik. Yerine 
oturmadan, sekiz kişi mUracaat et
ti. Münhal bir fş varmış. l!;lerinden 
yüksek tahsil görmüş birbıl seçti. 
Diğerleri: 

- Neden! Dedikleri zaman, 
- Onun tahsUi sizden yüksek! 

Ce\'Bbmı '•erdi. Hepsi boyunlanru 
büktüler ve çıktılar. Hi~blrlnin de 
aklına: 

- Hepsl lnsaa değil mi!. Demek 
gelmedi. 

Hep müsavi değil mlydllerf 

• Uhun·et diye eskiden bir gazete 
çıkardı. Sonra ne oldu bilmem! Sa. 
nımn bu sözü anlıyan kalmadığı 
için kendi kendine kapandı gitti. 

Bu gazete §imdi !;lksa acaba ls
panyol harbi haberlerinJ sütwıla • 
nna nasıl ge!;irecek! 

• Dlinyada, canlı mahlftklarm oldu 
ğu gibi de\'letlerin, ka unl.8.nn, ijat: 
t• ~birlerin de nMıl mahdut birer 
ömürleri varsa kelimelerin de öyle 
dlr. Bir müddet mlna ifade ettikten 
sonra ölUrler. 

Mis af irim iz 
Bugün 
Dö.nüyor 

• 

Şehrimizde bulunan dost !rakın 
kıymetli Hariciye Nazırı B. Naci El -
Asil dün §Chrimizin muhtelif yerle • 
rinde gezintiler yapmışlardır . 

Dost misafirimiz bu sabahki Toros 
ekspresine bağlanacak husust bir va
gonla memleketine hareket edecek • 
tir • 
Şehrimizde bulunan !rakın Ankara 

sefiri Naci Şevket te aynı trenle An· 
karaya dönecektir . 

kında, "ltalya ve lalam alemi; söze c=--=-..... =-=-==----=== ...... =
bakılmaz, fiile bakılır" başlıklı dik
kate değer bir makale neşretmiştir. 

"Elbelağ" diyor ki: "Birkaç gün 
evvel Mussolini Libyayı ziyaret et
miş, bu sebeple de bUyilk tezahürat 
yapılmıştır. Bu ziyaret yalnız müs
temleke yolunun açılması için yapıl
mıştır. Başka bir kasdi daha vardı 
ki, bu da faşist Italyanm tslAm Ale
mi üzerine nüfuzunu yaymak emelini 
beslemesidir. 

Müslümaıılar, Italya.nlann dostluk 
tezahürlerine inanamıyorlar. Bunda 
mazurdurlar. Çünkü unutmamışlar
dır ki 1911 de ltalya, ~ablusgarbı 

en büyük resmt devlet adamlannın 

söz ve vaatlerine rağmen istill e~ 

miştir. 

Bu sözlerimizi izah edelim: Osman
lı veliahti, devletinin mümessili olarak 
Lon<iraya Beşinci Georgeun taç giy -
mo merasimine gitmişti. Avdetinde 
Roma yolu ile dönüyordu: Kral Vic
tor Emanuel onu istasyondan karşı
ladı ve umum muvacehesinde kucak
ladı. ltalya • Türkiye arasındaki dost
luk mUnasebatmm her .zamankinden 
kuvvetli olduğunu temin eyledi. 08-
manlı veliahtı Istanbula dönünce 
Kralm bu teminatını bildirdi. İtalya, 
lfrablıusgarp hakkında. bir taknn is· 
teklerde bulunuyordu, Osmanlı hUkn· 

meti ihtiyat kuvvetleri göndererek 
ltalyanm istilft.sma imk!n vermemek 
için tedbir alacakken veliaht, ltalya· 
nm hüsnil niyeti hakkında teminat 
verdi. Fakat Kral Victor Emanuel'in 
teminatından iki hafta geçmeden İ
talya, 'I'Urkiyeye .48 saatlik bir UlU
matum vererek Trablusgarbı tahliye 
etmesini istedi ve harple tehdit eyle
di. Trablua muharebesi, Ouchy mua
hedesiyle nihaye't bulmuştur. Türki· 
ve, Balkan devletlerinin Trablus har
binden istifade ederek ayaklanmasına 
karşı bu muahedeyi imzaya mecbur 
kalmıştı. Muahede mucibince Oniki
ada Balkan harbinin sonuna kadar t. 
talyaya emanet ediliyordu. BUyUk 
harpten sonra Anadolu harbi oldu. 
İtalya, adalan işgalde devam ediyor
du. Lozan muahedesi imza edilirken, 
neden İtalya emanet aldığı adalan 
geri vermedi? Bilakis bunu fmıat bi
lerek Oniki adayı ta.in bir surette is
tilA ve ilhak etti. 
Şu iabat eder ki mUstemlekecl rlcal 

ağzındaki vaatlerin hiç bir kıymeti 
yoktur. BilAkis bu vaat onların a.ğ
zmda mUetemleke koparmak için bi
rer vesiledir. MUslUmanlar bunu tec
rübe etmiş ve öğrenmişlerdir. Bir da
ha bu hud'aya kurban olmak iste
mezler." 

Gençlerin 
Resim 
Sergisi 

Galatasaray lisesi birinci 

Gazi Köprüsünün 
Y apllması için 

Yeni Müzakereler 

Yalova 
Kaplıcaları 

Açıldı 
Akay İdaresi Yalova kaplıcalannID 

15 mayısta açılması hakkındaki ka • 
rannı değiştirmiş ve kaplıcalarını 

dünden itibaren halka açılmıştır. 
Kaplıcalardan halkın hakkiyle isti· 

fadesi için yalnız mayıs ayı için otel 
ve banyo ücretlerinde yüzde kırk 
tenzilat yapılmıştır. Ayrıca bir gün 
bir gece veya iki gün bir gece kal • 
mak is_tiyenler için tenzilatlı komple 
biletler ihdas edilmiştir. Buna göre 
vapur, otobüs, banyo otel ve öğle ak· 
§am yemekleri dahil olduğu halde bir 
gecelik kalma bir ki§i için 400 ve iki 
ki§i için de 750 kuruştur . 

Gayrimübadillerin 
Hükumetten Dilekleri 
Gayri mübadillerin Maliye Vekile· 

tine vAki müracaatları etrafında Ve
klletle temas etmek üzere Gayri milr 
badiller cemiyeti umumi katibi Şa • 
hap Ankara.ya gitmiştir. 

Müracaatlerin en mühimmi, bugUn 
mUsbet bir iş yapamadığı iddia olu· 
nan gayri mübadiller komisyonunun 
lağvıdır. Maliye Vekaleti, dilekler ü· 

ve ikinci devre talebelerinin 
hazırladıkları resim sergısı, 

dün mektep salonlannda kala
balık bir zlyaret~l kütlesinin 
huzurlyle saat on beşte çıldı. 

Eski Unkapanı köprüsünün yerine kurulacak olan Gazi Köprü· zerindeki tetkiklerini bitirmiştir. Ve-
sünün eıaıh tekilde yapılma.ama henüz ha.tlanamamıttır. Son • k8:1etin. vereceği karara göre, gayri 

Mektepte her hafta veril -
mekte olıuı konser dolayısiyle 

sergiyi de ge-.ıenler pek çoktu. 
1 

·· 1 d b · · ı dah k d' • ·· . . . d' mübadiller yakında fevkalade bir 
gun er e azı yem vazıyet er a en ını gostermıttır. Şım ıye toplantı yapacaklardır. 
kadar çıkan bütün pürüzler iki taraf m iyi niyet göstermeleri neti
cesi halledilmitti. Fakat son günlerde ortaya çıkan ayak ve duba 

Sergi, saat 18 e kadar ~ık 

kaldı. Liseli gençleri bu mu
vaffakıyetlerinden dolayı teb· 
rik ederiz. 

meseleleri daha halledilememittir. 
Ayak ve duba meselesi şudur: ilk,--------------

defa köprünün 15 metrelik beton ka- Şı h J 
zıklar üzerine istinat ettirileceği he-1 e ir u e 

=======-=========::::ıı sııp edilmiş, münakasa hesaplan bu 1 
esas Uzerinden yürütülmüştü. Fakat b 

Yugoslav 

Talebeler 

yapılan tecrübe kazıklarında 15 met- qe n i ir 
renin bu işe kafi gelemiyeceği görUl-
müş, 18 metrelik kazıklar döktürUl- C' ./., 
mUştU. Fakat Unkapanı cihetinde sa- ,....) ay, ıy· e 
bilin pek fazla çilrük olması yüzün
den bu da kafi gelmemi§tir. Bunun ü-

s h • • d zerine kazıkların 20, hatta daha faze r 1 m 1 z e la uzunlukta olması lazım geldiği an-
' !aşılmıştır. 

Yugoslav üniversite tale Jermaen -Olgen .ae <Iuba mesclesıdır. IiiUUı-
51 kişilik ikinci bir grup daha allıı bulla Beyoğlu arasındaki nakil vası
trenle şehrimize gelmişlerdir. Dost talanndan bir kısmının yeni köprüye 

üniversiteliler istasyonda yüksek tah- alınması icap etmektedir. Bundan baş 
sil gençltği tarafından karşılanmışlar ka kamyon ve sair gibi birçok nakil 
dır. Evvelki gün şehrimize gelen diğer vasıtalarından mühim bir kısmı da bu 
arkadaşlariyle beraber öğle yemeği- köprüden geçirtilecektir. Bu itibar
ni Galatasaray lisesinde yiyen nıisa- la köprü dubalanrun bütün bu siklet
fir üniversiteliler, öğleden sonra A- lere tahammül edebilecek bir §ekilde 
kayın bir vapuruyla Adalarda bir ge. yapııınası lazım geliyor. 
zinti yapmışlardır. Yugoslav Univer- Diğer taraftan demir fiyatları iha
sitelileri çarşamba gününe kadar le tarihine nazaran bir miktar yük
şehrimizde kalacaklardır. selmiştir. Işte kazık ve duba mesele-

Sporcuların · 

Partiye 
Geçme işi 

!.stanbul mmtakaSina dahil apor
culann ve klUplerin CUmhuriyet Halk 
Partisine bağlanmaları lşi bir &ya 
kadar tamamlanmış olacaktır. Par
tiye kayıtlı sporcuların sayısı 285 
tir. 

Şehrin bütçesinden ayrılan 8800 
liranın 4800 liralık kısmı, yalnız a~ 
letizm ve gUreşin inkişafına sarfedi· 
lecek, mütebaki 4 bin lira da diğer 
şubelere harcanacaktır. 

leri buna inzimam edince müteahhit, 
müşkül vaziyette kaldığını ileri sür-
mektedir. 

Bu iki nokta üzerinde grupla bele
diye arasmda temaslara ba~lannuş 
olduğu gibi evvelce malzemenın tesli
mi için A.lmanyaya gitmiş olan köp
rüler mUdilrU Galip, müteahhit fir
manın Aimanyadaki merkeziyle bu 
i§ler etrafında mUzakereler yapmak-

tadır. 

HALiT ZlY A lÇlN 
Halit Ziya UM&klıgil'in muharrir

lik hayatının 55 inci )'lldönümü önü
müzdeki çarşamba akşamı Eminönü 
Halkevinde bir mUsalJlere ile kutlana-

caktır· 

Cenup 
Yakında 

Tren Hattı 
Bize Geçiyor 

933 senesinde Fransızlar ile yapılan anta,mrya göre, Toprak. 

kale - Payu, F evzipafa • Meydaneğfa, Çobanbe~li ·.Nusaybin 

demiryolları itletmesi, Cenup Demiryolları adındakı hır Fransız 

Belediye, Sürpagop mezarlığına 

yeniden verllecek şekil etrafında tet
kiklere başlamıştır. Bu geniş arazi 
üzerinde ne gibi şeyler yapılacağı 
~ .... fi .. n-u; --e·......_ 

Ancak, mütehassıs Prost, Sürpa
gopla Belvü bahçesinin alt tarafın
daki yerleri ve MecidiyeköyUnU Be • 
yoğlunun sayfiye yeri olarak ayır • 
mıştır. BelvUnün yanındaki bir çok 
yerler satıldığı halde, belediye, bura
larda bina yapılmasına müsaade et
memektedir. 

A va.n projeler biter bitmez Stırp
agopta satışa başlanacaktır. Verilen 
haberlere göre, Sürpagopta apart· 
man inşası yasak edilecek, Belvünün 
altındaki sahada ayrı ayrı tipte y~ 
ni binalar yaptırılacaktır. 
Ayrıca Mecidiyeköyünde plansız 

olarak yapılan bazı binalar yeni şek
le uydurulacak, köyUn yol ve istika
metleri tanzim edilecektir. 

Yeni Tahlisiye 

Motörleri 
Tahlisiye umum müdürlilğü tara

fından 1ngiltereye ısmarlanan büyUk 
fener ve zengin tesisatlı tahlisiye mo 
törU yakında şehrimize gelecektir. 
Motörün inşaatı bitmiştir. Bu suret
le Boğaz civarındaki tahlisiye kad
rosu esaslı surette takviye edilmiş o
lacak, ilerde bütün malzeme motör
ıu olarak yenileştirilecektlr. , ___ _ 

En Eski Cami 

Tamir Edilecek 
!stanbulda ilk yapılan Rumelihlsa

rı !urlarının içindeki bUyilk tarihi 
camün tamiri kararlaştır:ılmı.ştır. 

Boğaziçi 

Tarifesi Değişti 
Şirketi Hayriye ilkbahar tarif esi • 

nin tatbikine başlamıştır. Tarifede 
esaslı değişiklikler yoktur. Son v~ 
purun Köprüden hareket saati bir 
saat sonraya alınmıştır. Araba va • 
puru tarifesinde de değişiklikler yat
ptlmıştır. 

Bunlardan başka yUzde 50 tenzi. 
litlı karneler ihdas edilmiştir. 20 yap 
raklı olan bu defterler 10 liradır. 

Atinadan Dönen 
Profesörler 

.6 

Atina üniversitesinin yüzüncü d~ 
nüm yılı mUnasebetile hüklımetiınis 
namına Yunanistana giden heyet 
dün şehrimize gelmiştir. 

B. Tahsin Uzer 
i 

Üçüncü Umumt Müfettiş B. Tah• 
sin Uzer, dUn müfettişlik mıntak.., 

sına hareket etmiştir. ' 

Kadaıtro itleri 

Heybeliadanm kadastrosu ikmal e
dilmiştir. 10 Mayısta Burgaz a.da.sJ-
nın kadastrosuna başlanacakt1r. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Ş lrketl Hayriyenln Ha
liçte yaptırmakta ol • 

duğu yeni vapur, eylfll soala
nnda bitirilecektir • 

• •• ktısat Vekaleti taraff11 
dan satın alınan E-

reğli kömür madenleri, Eti· 
bank tarafından tesellüm e<lil 
mlştir. 

• 
Ş ehrlmlzde bulunan tk· 

tısat Vekfiletl müste • 
§an Faik Kurtoğlu dün ak • 
§aıİı Anka.raya dönmüştür • 

• R omanyanm Ankara el • 
çisi B. Telemak, pas • 

kalya yortulannı ge!;lnnek U-
zere ~hririflze gelmiştir. .,,,, 

tirketine verilmitti. 

Yapılan anlaşma mucibince şirket, 1 
Toprakkale - Payas, Fevzipaşa -

Meıydanekber hattının işletmesini 3 
sene sonra, Çobanbeyli - Nusaybin 
hattının işletmesini de 15 sene sonra 
hükumete devredecekti. 

Trahom 

Cami, İstanbulun fethinden birse
ne evvel inşa olunmuş ve ,imdiye 
kadar bazı aksamı yıkılarak yalnız 
minaresi kalmıştır. 

c========================================~ 

l[ARVM\IJ~HAVAJ 
Toprakkale - Payas, Fevzipaşa -
Meydanıekbez hatlarına ait 7 senelik 
işletme müddeti dolduğundan Nafıa 
Vekaleti bu iki hattın hükftmetçe iş
letileceğini şirkete bildirmiştir. İki 
hat, temmuzun ilk on beş günü için· 
de Devlet demiryollan umum müdür
lüğü tarafından işletilmiye baJJlana.
caktır. 

Savaşı 
Sıhhat Vekaleti, trahom mUcadele

ıine geniş bir programla devam e~ 
mektedir. Trahomun çok bulunduğu 
Ada.na, Maraf, Gaziantep, Malatya 
ve Urfa gibi vilayet merkezlerinde 
açılan hastane ve dispanserlerden 
sonra bazı nahiye ve merkezlerinde 
eabit göz evleri açılması da karar -
laştrrılmıştır. 

1 
3 MAYIS 

PAZARTESİ 
Bugünkü hava: BULUTLU 

Yq!lköy Meteoroloji iıtaı1onundan al
dıimuz malQrm.ta söre, buıUn hava.nm 
mütehavvil bulutlu olma11 ve rilzılrlarm 
timal istikametinden mutedil bir ıUratle n
mesl muhtemeldir, 

OONKOHAVA 
Dün, barometre 751 mllimetre, hararet 

en c;ok 18, en u. 10 aantlcrat olarak kay. 
dedilm!ıtlr. Hava mütehavvil bulutlu ıeç
miıtir. 

5 inci ay GUn:31 Kasıın:177 
1356 Hicri 1353 Rumi 
Safer: 21 Nisan: 20 
Günegı 4,57 - Öğle: 1.2,lO 

İkindi: 16,03 - Akşam.: 19,06 

Yatlı: 20,50 - ImsAk: 3,00 
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Mayıs 1 Dünyada 1 
Günü ·Bir· Çok 
Vak'alar Oldu 

--------
AMERIKADA 200 BiN 
iŞÇi NÜMA YIŞ YAPTI 

)' iıuia, 2 (TAN) - Dün Volter meydanında 1 Mayıs alayı I06-

f~~ınm önünden geçerken haamane hağrıtmalar duyulmut~ 
ın-~~Ünet çabuk tesis edilmiftir. Mesai konfederuyonu· 
--"Uli kitibi bir nutuk aöylemittir. . · 

llA c:rı ... _ . _ _ BELÇ!KADA 
-::_~EN DEVAM Bıiiksel, 2 (TAN) - lş bayramı 

Y Belçikada hiç bir hft.dise olmadan geç en •
1 

miştir. Hariciye Nazırı söylediği bir 
nutukta hükQmetin içeride ve dışarı-M 

0 
ntrö d•ki igl•riı;:~=:r. 

.,.. Londra, 2 (TAN) - 1 Mayıs mU-

fQ ı nasebetiyle Haydparkta yapılan nU-p a n t 1 s 1 ma.yışe 60 bin kişi iştirak etmiştir. 
Hiç bir h.idise olmamıştır. 

~ertlt, N (Başı 1 incidef RUSYADA 
~eç" 01"\"eç, Portekiz, lspanya, Moskova, 2 (TAN) -1 Mayıs §eD 

e Anıerlka kalıyordu. • r ve eğlenceli bir surette geçirildi. As-
Gli "~ -ı· k • .., ,. Lı ~ıe ı apıtü cuyon kerl geçit resmi yapıldı. Kızıl mey-

1'1 epiınlzi.n hatırındadır ki, kapi- dandaki tezahürattan sonra sporcu 
~· ll' tUlbyonıarm iki neticesi var- lar geçit resmi yaptılar. 
tubtı~ ecnebileri vergiden hariç ÇEKOSLOV AKYADA 

lt adalet . Diğeri de ecnebileri, mil- Prag, 2 (A.A.) - 1 Mayıs tezahü-
Ur . &isteminden istisna. etmek-

ratı esnasında Fulnekte mebuslardan 
!dont?Qd biri kanunuesasi hakkında bir nutuk 

rne-vıu e vergı meselesi münakaşa 
batı.el} u olrna.nuştır. Mısırlılarla ya- söylemiştir. 
lığı ıa~ arasındaki vergi müsavatsız- POLONYADA 
"eYa bu k~knug gibiydi. Bunun şu Varşova, 2 (A.A.) -1 Mayıs ba.y-
l'Utar çı~de devamına ki.m8e ta- ramma 7 alay halinde 100 bin kişi 

MUnaka19. O:~ iştirak etti. 100 kişi tevkif edildi. 
~k ..... ...._~:i~ .. sistemi ür,erlnvie Zabıta sıkı tedbirler a3dı. Atilan 

~e v~. MfRtMSI n,. ""' ... . ... . ·· -- ... ~~ ... .. ı.. uı.;ı~ c ı.;,ı ;::-
1 - ltfı • ralandı. 

dan ı sırtılara ~ kapitUIA.syonlar-
ltıa :ıfade ebniyen ecnebilere mah- '.AMERIKADA'. 

2 _ ~ nıahkerneler. Nevyork, 2 (TAN) -1 Mayıs bay. 
taftan bthtelit mahkemeler: (lki ta- rammda 200 bin kişi marş entenıas 
~n bir rl, ka.pltüllsyondan istifade yonalı söyliyerek şehri dolaştı, amele 
tıa ınaıı etnebı olan hukuk davalan- liderleri nutuklar söylediler. 

3 l!IUa). 
- l{ ller iki onaoloeane mahkemeleri 

Monfröde 
ihtılaf 

Pariste, Zafer tAkmm altında meçhul asker i~in 
sönmez bir alev yanar ve muayyen günlerde bu 
alevin karşısında merasim yapılır. Geçenlerde bu 

Zafer takınm altında Çanakkalenin harp hatırası 
anıldı. Bu ihtif alde, Çanakkalede bizimle dövü~en 

Fransız Generalı Guro ve Amiral Gepart ve bu arada 
TUrk sefiri B. Suad Davaz da ha.zır bulundular. 
Parla muhabirimiz tarafından gönderilen bu resim 
lerde ihtifale ait teferrUat ile beraber sefirimizi ve 
ataşemUiterimiz B. Seyfiyi görüyoruz. 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

M aruf kadın tayyareci 
Anıl Conson Temmuz 

içinde Parlsten N evyorka u-
çacakta • 

• 
• talyanm Afrika mUs -
1 temlekeleri nezareti -

nln bütçesi bir buçuk milyar 
olarak hazıl'lanmıştır. 

• 
B ir İtalyan plİotu 5 ton

luk yUkle dünya sür
'at rekonınu kırmıştır • 

• 
H abeşlstan tahtınm, İtal-ya tarafından Ne -

gUsün büytik oğluna teklife-
iln...... _!0J•fo1Al'U\I R.oft\A. cok 
gülün~ buluyor • 

Beynelmilel Kömür 
Sergimizi Düne Kadar 

45 Bin Kisi Gezdi 
' Ankara, 2 (A.A.) - Ankara Beynelmilel Kömür sergisinin 

uyandırdığı alaka hiç kesilmeden devam etmektedir. Bugüne ka
dar sergiyi gezenlerin sayısı 45 bini geçmittir. Sergiyi ziyaret 
edenlerin intıbalarını toplamakta devam eden muhabirimize 
Japon Sefiri fU beyanatta bulunmuttur: 

"Sergiyi btiytik bir itina ile hazır- -----------

ıanınıg, ince bir zevkle tertip edilmiş Sa b 1 k K r a I 
ve mükemmel bir §ekilde başanlmı§ 
baldum.,, 
Sergiyi gezen Amerikalı mUzik ve es
tetik profesörlerinden Mac Noalin 

sergi hakkmaakl intibalarını şöyle 
'tMebıt etmiştir: 

"Sergi çok muvaffakıyetle tertip 
edilmiştir. Herkesin anlıyacağı bir 

Bu Hafta 
Evleniyor 

insaf! 
Dd gtln evvel bahar bayramı do .. 

layıslle çocuklarm rozet dağıttıkla • 
nnı elbette siz de benim gibi, görmU~ 
sünllzdür. Böyle bayram münasebe • 
tile rozet dağıtmak bize ara sıra içti
mai muavenet vazifemizi pek ucum 
hatırlatan bir hareket olduğu için be 

nim hoşuma gider. 
Zaten bu hareket o kadar bayram 

laştı ki, ' insan sokakta halkm yaka • 
smda rozetler görünce o gün bay -
ram olduğunu derhal hatırlamakta • 
dır. 

inanın! Caddelerdeki bayraklar bi
le bu rozetli yakalann bayram lfad~ 
si kadar ku\.rvetli değiller. 

Bu arada yalnız bir şey bana pek 
dokunuyor. Fıkarahk &)'ip değildir. 

Nekadar temenni edilirse edilsin her
kesin zengin ve müreffeh olmasına da 

· şimdilik imkan yok ı 
Fakat bu rozetleri dağıtıp para top 

lamıya çıkarılan yavrucaklann üstü 
başı pek perişan olanlannı seçmemek 
te mümkün değil mi! lstıı.."lbul mek • 
teplerinln 4-0-50 bin talebesi içlılde 

500 tane kılığı kıyafeti düzgün olanı 
yok mu! 

Bir hayır müessesesi namına rozet 
toplıyanlarm o müessesenin ciddiyet 
ve ehemmiyetlle mütenasip bir §ekil 
de olması şartını lçlmlzdp reddede -
cek var mı acaba'! 

lnsanlann vele\·kl, en küçük mJk • 
yasta olsa bile kerem hlssini tahrik 
için A vrupada blrtalmn vasıtalara 
müracaat ederler. Bunlarm başında 

para toplıyaıılarm güzelliği ve harici 
manzaralannm zerafetl gelir • 

Fakiri himaye etmek, fıkaralığı 
hor görmemek lizımdır. likin peri. 
~kılıklı yavnıcuklan rozet dağıta
rak onlann masum utanç hislerini hır 
palamak bu gibi yoksul yavnılan eşe 
dosta ka~ı Lr;tlhdam etmek doğrusu 

iyi bir sistem değildir. Umuyonım ki; 
bu müesseselerin erkl\nr da bu bult 
fikirlerimde benimle beraberdirler. 

B. FELEK 

şekilde, bUtUn incelik ve teferrüat dil Paris, 2 (A.A.) - Paris - Midi, ya-
Filistin Meselesi Ce• şünceterle yapılmıştır. Grafikler bil- zıyor: Dük dö Vindsorun bu gece A-

Romanya 
İtalya 

nevre Komisyonunda hassa kömUr hakkında istenilen bil - vusturyada Saint Wolgand'de kain j. 
cümle malftmatı havidir. Sergiyi ih - kametgihmı terkederek Fransaya gi- ve Fransa 

Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler ce- zar edenleri muvaffakıyetlerinden do deceği söylenmektedir. Dille, Parise . O t . 
mı.yeti ge ı sekr t ı··· dalar ı "k ed ken gi · ·· ü . ..• Pans, (A.A.) - vr gaze esınde ne e er ıgı, man ayı tebn er ser nın, gorm ş pazartesı günU ogleden sonra vasıl M d T b i d' ki· 
k · Fil" ti ı · ı· • 1 il 1 ·ı 1 . a am a u s, ıyor . 
omısyonunun ıs n mese esın oldugum beyne m e sergı ere hem olmak niyetindedir. Parıste birkaç s· . . . şahitl hali hazırd ı. 

tetkik edecek olan fevkalade toplan- A b 'h ti d .. .. . ıyası mu er, a ayar hattö-.. a~ cı e er en ustun ol- saat kaldıktan sonra kara tankiyle taiva ile Romanya arasmda bir mua.. 
tısmm 31 mayısta yapılmıyacağını d ğun ı .J 

ve İngilterenin talebi Uzerine başka u u soy enm.,, Kand şatosuna gitmek üzere yoluna hede aktedilıniyeceğini beyan etınek-

tebea
81 

tarat a.ynt ecnebi devletin 
taran °1

&.n hukuk davalarına veya 
lııtıra:l'dan biri kapitülasyonlardan 
bıl'iıı.iıı e teed.en ecnebi memleketlerden 
't lttah beuı olan cinayet davalan-

8\ıs. 
bir tarihe talik edilmiş olduğunu bil~ devam edecektir. DUk, oraya pazar- tedirler. 

Montrö, 2 (TAN> - KapitUlasyon dirmektedir. Leh Yahudiler•ı tesi - salı gecesi vasıl olacaktır. Te- öğrendiğime göre, Fransız hUka-
lki müıkül lar kongresinde Mısırlılar ile Fransız- min edildiğine göre sabık Madam meti, Bükre§ hUkfilıeti nezdinde böy-

t( onferane toplanmadan evvel tar arasında yabancınmf kmıta~~ ilıe- B. Ruzvelt Afec Alfında Simpson ve IA.hik Madam Wallis ile le btir tmuahedentn aktı kayfiyetinl 
it?- bütün alakada d 

1 
tl ...... rinde yeniden ihtila çı 9w.1·. th- ~ izdiva,.lan haftanın ilk glinlerinde ve pro es o etmiş ve Romaeya hükftmetl 

ita l . r eve er, .ıuı- ilm kted' T K 1 1 d ~ de bundan vaz e . ti '"iP.~18.syoniarmm kalkmasını t~Afm h~lli beklen e . ır. a~ - GnUnU mza er 1 . Va~va: 2 (A.A.) - Bund Yahu- en geçi perşembe günU teıdt olunacak- g çını§ r. 
let'di. btp bakımından kabul etmiş- nr heyetı mukavelenamenın metnini V . gt 

2 
(AA) R .. il . di ceınıyetıne mensup bir alay şehrin tır. Merasim Kand ptosunda yapıla-

d ~ ·akat t tb"k h 1 mıştı U aşın on, . . - eısıc nı 
lir Qeti.n :rn. a ı atta iki meseleye ikinci kıraat için azı~ a r. mu- hur Ruzvelt dün akşam Moffett muh l Yahudi mahallesinden geçerken ta- cak ve merasime bu ufak komunun 

...._~tikaı ~~aşalar oldu: mITomisycm pazart.esıye topla.nacak. ribinde yeni bitaraflık kanununu i.IJ:ı- bancalar patlamış ve 5 kişi yaralan- belediye reisi M. Mersi riyaset ede-
~lttir' V ı ne kadar devam e... tır. ı za etmiştir. .Dll§tir. Birkaç genç kız ölmil§tilr. oektir. 
O!ı iki · e ecnebi kimdir?.. Mısır, 
1it edi 8enelik bir intikal devresi tek
lett d~~u. Konsolosane mahkeme
~kerneı kalkacak, işleri muhtelit 
i)tj 8ene . ere geçecek, bunlar da on 
11 Qıa}ı ıçinde yavaş yavaş Mısır mil-

l8 ~~eleri içinde eriyip gidecek. 
"al'tb li'a ık intikal devresi istiyenler 
llıecıu~ kat &onuna kadar israr et-

l.ruh~Ut 
~it ., rnahkemelerden istifade 
ln.tlliı ..., ecnebiler" kimlerdi? Mesell 
~r c\frı:Ya F~ tabiiyetinde olan 
"lJ> oıa alt ıencı bu imtiyazlara sa,.. 

b_. cak nıtydı' 
"'llJlai · 

bafıan: bu kl8mı pamuk ipliğine 
bit~ b' ' ~e: ~snn "ecnebiler de" na

Jaı.dı. l.f hıma. ine giren Mısırlı-
t~1 eseıt bt!JUk babası ltalya.n 
lt~l'~~es.inde kavasnıış, İtalyan 
~·· 8If.an.e glnni§. Çocukları ''ltal
~ kaı tiyle imtiyazlardan istifade
llhı et~orlar. Her konsoloshane
lttıtıe \>a.frnda da böyle bir himayeli 
~ehi d~· Mısırlılar hakkile bunlan 
1ıl ~~~ taıımıadılar ve davalan-

}(Otı ı ar. 

~~ eeaa dava halledilml§, ig 
~. '? kaleme almmuma kal
Ilı "e lrtı fJ!li mUtkWler çıkmıyacağı-
~n sırlıların birk il~ evı isti aç gUne kadar 
~it ec1e kllllerine k&VU§acaklarım 
~en de::Z· Buna Mısırlılardan son
hde d 11 ve Bamimt sevın· ç TU ki UYlJla ' r -cakttr. 

:.tlunet Emin YALMAN 

]aponyada Umumi Seçim 
J aponyadan geJen haberlere 

göre, General Hayaşlnlıı 
eski Japon fırkalannm taeyikln. 
den kurtulmak ve bu fırkalarm 
nüfuzunu kırmak irin yaptığı u.. 
mu.mi s;çım netice vermiş ve gene. 
ral Hayaşl dilediği netice~i ta
hakkuk ettirememl§ bulunuyor. 
Çtinkti yine eski muhafaza.kir ve 
liberal Japon partilerinin ekseri • 
yet kazandıktan bildirllmeld:edlr. 

General Hayaşl parlimentoyu 

feshederek umumJ seçimi yaptır. 
dığı zaman, eski tırkalann aklını 
başına getirmek ve memleket men. 

faatlerlnl fırka menfaatlerine ze.. 
bun edenleri terbiye etmek flkriyle 
hareket ettiğini ve umumi seçimi bu 
maksatla yaptığını söylemlştL Fa. 
kat bu fırkalar yine elele vererek 
General Hayaşlnln vttcude getlrdL 
ğl fırka ile savaşmışlar ve §Öyle 

böyle bir ekseriyet kaza.nmıtlardır. 
Yani parllmento tekrar toplannıa.. 

fa. davet olunduğu zaman General 
Hayql yine bu fırkalann muhale. 
fetl ile ~ılapcağı muhakkak oL 
duğuna göre, yeni parlamentonun 
mukadderatı daha şimdiden tehli • 
keye glnnlş sayılmaktadır. ParlL 
mentonun mukadderatını kurtar • 

~·······················································ı 

...... ~~~~---~~:.~ ... ~'~ ... ~.~:~~.~ .... J 
Dla.81 için toplanmağa davet oJun.. olduğuna göre Hayaşi hükfime-
dufu zaman Hayaşl hükftmetine tinin de efkln umumiyeye açıktan 
müzaheret edeceğlnl göstermesi ti açığa meydan okumaması, veya o-
znndır • lmyamaması da beklenir. 

Yoksa General Hayql bir mil· MON'l'RÖ KONFER INSINDA • 
hbn teşebbüste daha bulunacak· • 
Yani mevcut fırkalar içinde keııd.J M ontrö konferansının yalan-
mesleğine uygun olanlan kendi da i~lerine son vereceği an-
grublyle birleştirerek, ve belli bat- laşıhyor. Bir aralık konferansın 
h frrkalann haricindeki. kttçtik mesaisini, Fransanm bir takım me-
gruplan da kendine katarak ebe- talibi geçlktlrmlşti. Fransız mu -
ıiyet tıemlnJne çalışacak, yahut rahhaslan, intikal devresinin son 
parllmanter .rejim aleyhinde bir bulmasından ve Mısırda kapltiil8&-
takmı tedbirler almak mecburiye _ yontar devrinin kat't surette nlha-
tinde kalacaktır. yete ermesinden sonra Mısırdaki 

Fakat Hayaşl hU.kfunetl parı& • tebaalan için teminat istiyorlardı. 
mentoda ekseriyeti bu !Jekllde t.e- Mısırlılar bunu ret De karpladılar. 
mln et.ee de ybıe kuvvetli bir ınu • Çti.nkti Mısır, Motröde, kapltuıis • 
halefet Ue karfıla§acak ve bu mu· yon sahibi devletlerin heyeti umu • 
halefet htlldmıetln mllH:arlst ve lr· mlyesl ile meogol oluyor ve bir tek 
tlcau saydığı ılyuetle mücadeleye devletle ayn müzakereler yapını • 
devam edecektir. yordu • 

Diğer taraftan Japon etki • Nihayet Fransız murahhaslan 
n umumlyeel, eski fırkalara ge~ intikal devreelnln 12 sene olmasmı 
itimat reyi vermekle mllltarizme kabul ettiler ve bu mesele berta-
ve faşizm aleybtan olduğunu gös- raf oldu. 
termit bulunuyor. Bu böyle Halihazırda konferansı • meşgul 

eden mesele, Mısırda yqıyan "ec
nebi,, terin tarifidir. Bo meselede 
hallolunduğu takdirde konferan
sın işlerine son vermesi kolaylap
cak, ve Mısınn Milletler Cemiyeti
nin gelecek toplantısında Cemiyet 
azalığına kabul merasimi yapıla • 
caktır • 
GUERNIKAYI KlM bmA ETTİ'! 

B asklann mll_U kilittir beşiği 
sayılan Guemlka şehri bir 

tayyare filosu ile bombardıman e... 
dilerek imha edilml~ ve kaçan halk 
ta tayyare mitralyözleri Ue biçil -
ml§ti • 

ispanya i.sUerl, bu vak'anm ken 
dl e881'1eri olmadığını söylüyorlar. 
Bunu söylemek vak'anm mes'.oll -
yetini Almanlara yüklemekti. Al -
manlar, töhmetin kendilerine bu 
ıekllde atfolUllDl&llmı ~lddetle red
dettiler. Nihayet İspanya &.sileri 
JMı 1'1 Basklar arumdald Mark· 
slstlerln yaptıpu söylemefe b8§ • 
ladılar • 

Bir Londra gazeteAI bu müna -
sebetle diyor ki: Galiba bo gidiş
le bir kaç gün sonra yeryüzünde 
Goemlka namına bir yer bulan -
madığı iddia edilecek ve lddialann 
en doğroAo da bu olacak!. 

Hindistan 
ihtilalinde 
Ölenler 

Londra, 2 (A.A.) - Simladan alı
nan haberlere göre, Keysera vadisin
de ihtilalciler ile ikinci lngiliz Hintli 
piyade fırkası arasında vukua gelen 
çarpışmada yüz kadar ihtilô.lci öl -
müş, İngilizler ise dört ölU ve on 
dört yaralı vermişlerdir. 

ltalyan Prensesi 
(Başı 1 incide) 

Prenses, akşam geç vakit Üsküdar
dan vapura binerek tekrar lstanbula 
geçmiş ve Perapalasa d6ndüğü zaman 
mantosunun yakasındaki nişanın ye
rinde olmadığını görmüştür. Vaziyet
ten haberdar edilen polis, derhal icap 
eden malömatı bizzat prensesten al -
dıktan sonra tetkikata başlamış, Em
niyet müdürlilğil çok kıymetli nişanın 
bulunması için işin tahkikine giriş • 
m.iştir. Filhakika, gezinti sırasında 

Frenk tepesine de uğrayan prensesin 
gittiği gazinoda sıkı bir araştırma 
yapılmış ve pırlanta nişan kendisinin 
oturduğu masanın altında bulunmllf" 
tur. 

Gece saat yirmi birde nL,an pren • 
ses Mariaya teslim olunmuştur. Pren 
ses, 2 - 3 saat gibi kısa bir zaman 
içinde polisin gösterdiği bu muvaf -
fakıyeti takdirle kuşılayarak teşek
lrilrlerlni bildirmiştir • 
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Bahçıvan Zeynelin Eşegile 

Yapllmış? Pastırma mı 
r"""~ ~ ""6"""'~~ 

~ .Şımşir f!ırsızı J 
Dun Meraklı Bir 

i iki Suçtu ' 
~ Asliye ikinci ceza mahkemesi dün Od şlmslr hır • ·~ 

Dava Göriildu 
Meşhut suçlara bakan Sultanahmet Sulh Bi. 

rinci Ceza mahkemeıi dün karmakarıfık bir 
etek davaıına baktı. Zeynel adında bir bahç1o 
van üç gün evvel eteğini sebze iskelesinde bir 
nalbant dükkanının arkasına bağlamıf. 

~ sızını mahkfım etti. Davacı ı;~ir ticareti yapan ~ 
~ Leon Nalıum Ş.irketiıılo. mümes ili Jak idi. Şik8ye
S tini §Öyle anlatmıstı: 
~ "- Şirketlmlze, Tan vapurlyle Glresundan 89 

ton §lm,ır gelml~tl. Şimşirlerin ü.stUnde mar • 
kamız da \'ardı. Bu sabah köprü il tUnden ge • 
~rken bir hamalın sırtta küfe f~lnde im lr 
gördüm. Arkasında da, ~imdi burada suçlu ola
rak bulu.nan Lfatfl Ue Srtkı vardı. DerhnJ polise 
haber verdlm. Bu suçlular tahliye mUteahhidl • 
nln amelelerlnden imiş. Vapuru tahliye ederken 
bu ağaçlan çalnuşlar. Kendilerine ceza verilme
sini istiyorum.,, 

Bundan sonra soruşturmalar yapıldı ve mah
keme ~u,Çu sn.bit gördüğü için suçlulardan Lutfi
ye bir ay ve Srtkıya da bir gün hapis ceza ı verdi. 

Sonra ikisini de tevkif ederek, tevklfaneye gön
derdi • 

lskeledekl işlerini bitirdikten sonra eşeğini bula
mıyan Zeynel yaya kalmış ve bahçesine dönememiş, 
Sebze iskelesinin bekçisi Ahmet ve yardımcısı Ham
diye derdini yanmıya başlamış. HAdise &abahleyin 
saat yedide olduğu için Zeynel bahçesindeki blitiin 
ameleyi ve eşini dostunu seferber etmiş ve bir mayıs 
bayramı milnasebetile pofüı te tatlı yapar sandığı i
çin kendi kendine eşeğini aramıya karar vermiş. Bu 
sırada sebzeci Kel Haydarm dokuz yaşındaki oğlu 
Kemala rastlamışlar. 

Çocuk hiç sormadan: 
- Galiba eşeğiniz kay.boldu, demiş ve anlatmıya 

ba41lamtş: 

- Bu sabah, haki elbiseli, san bıyrklı, kısa boylu 
~~~~~~~--::--~~~~~~~~~~~~~---_,~~~-,ve topal bir adam bana: 

F 1 R k • "- Oğlum şu nalbant dük-a Z a a 1 1 çtig" •• kanının arkasındaki eşegı çöz 
de Kıztaşına kadar getir, sana ora-

l• • c ç da para vereceğim. Ben de şuradan 

Ç 1 n ezaya arptı biraz kabak filan alayım.,. dedi. Ben 
eşeği çözdüm, üstüne blndlm. Kızta-

Bir kundura mağazaaında k esicilik yapan GümülcüneH Cemil 

fazla aarhot olduğu ve rezalet çıkardığı için dün methut suçlara 

bakan Sultanahmet Sul Birinci Ceza ha.kimi Reşidin önüne çıka
rıldı. Suçlu hili mahmurluğunu muhafaza ediyordu. 

şına kadar gittim. Adam da arkam
dan geldi. Bana beş kuruş verdi, e
şeği alıp götürdü. 

Bahçıvan Zeynel adamlarını iki 
kola ayırmış. Kendislle beraber bir 
kol Topkapı civarını taram1ya başla
mış, bir kol da Şehreminine gitmiş. 
Bu kollar mahalle bekçilerinden ço
cuğun tarif ettiği ş~kilde topal cam
bazı sormuşlar. 

Bir kız 
Zehirlendi 

Mahkemenin küçük salonunu bo
ğocu bir ispirto kokusu doldurmuştu. 
Hakim sordu: 

r Beyoğlunda Valideçeşrneslnde 58 
numaralı evde oturan Matmazel Sini 
Sungur sokağında 98 numaralı Dil
ber apartmanında Madam Viktorun 
dairesinde misafir imiş. Su zannede
rek tahta silmiye mahsus olan bir 
mayii içtiği için zehirlenmiştir. Sini, 
derhal Şişli çocuk hastanesine kal
dırılmıştır. 

- Niçin bu kadar fazla içtin? Hala 
suratıma ispirto kokusu geliyor. Se
nin çoluk çocuğun yok mu? Kaç ku
ruş yevmiye alırsın, çocuklarının na
fakasını niçin bırakmryorsun? 

Davacı Zeynel bu aramayı şöyle 
anlatıyordu: 

- ay h8.klm.. Topkıı.Jıllla, Mt!r • 

kezef endi civarmda tarama yaptık. 
Çocuk ta yanımızda idi. Yalnız Mer
kezefendide beş topal bulduk. Hep
sini çocuğa gösterdik. Çocuk teşhis 
edemedi. Bu sabah ta Şehremini ci
vannda tarama yaptık. Yedi, sekiz 
topal bulduk, ~ocuğa gömerdik. Ço
cuk hep hayır diyordu. Nihayet şim
di huzurunuzda suçlu Bahaeddlnin 
evini bulduk. Soruşturduğumuz zar 
man konu lromşusu bize: 

Cemil cevap verdi : 

İÇKiDEN 
SONRA 

YARALAMA 

- Ben iki buçuk lira yevmiye ah . 
nm. Evvel çocukların nafakasını eve 
gönderdim. Sonra arkadaşlarla bera
ber mağazada içmiye başladık. Çok -
tanberi rakı içmediğim için fazla ka
çırmışım. Zaten biraz da nsabım bo
zuk olduğu için birdenbire sarho§ ol
muşum. 

Cemili yakalıyan polis ı;ıahit olarak 
dinlendi : 

Kilçük Zeyrekte 25 numaralı evde 
oturan Kil.zım dUn gece çok sarhoş 
olmuş ve Krumnpaşada Kireç ocağı 
hanında oturan Zeynebi çala ile ya • 
ralamıştır. Polis, Kazımı yaka.lamI§ 
ve adliyeye vermi§tir. 

- Ben dUn gece saat bir buçukta 
Eminönünde devriye geziyordum. Ka
ranlıkta caddenin UstUnde bu zatın 
upuzun yattığını gördüm. Çok Bar -
boştu. Bir arkadaşın yardımiyle ken
disini zorla yerden kaldırdım. Merke
ze kadar getirdim. Hiç sesi çıkmıyor-

- Burada bir canbaz Bahaeddin 
var. Eşek alrr, sucuk, pastırma ya -

du. Diğer bir ı;ıahit te ayni şekilde 
şahadet etti. 

Hakim suçu sabit gördü ve Cemile 
3 lira para cezası verdi. 

Erkek işe gidince hemen giyiniyor, zUsleniyor, ar. 
kasından sokağa fırlıyor Şehzadebaşmda, Beyazıt 
havuzunun etrafında dolaşıyor. 

Dllnyada hiç kimseden korkusu kalmadı. öylesine 
atak öylesine cesur kl buna arada bir kendisi de şar 
şıyor. 

Sokağa yalnız çıktığmm dördUncUsil mil, beşincisi 
mi, pek hatırlıynmıyor, bir oğlanla tanıştı. BeğendL 
ği hoşuna gittiği için değil 

-Hanfendi beraber sinemaya gidelim. Dediği için. 
r Beraber locaya girdikleri zaman Nazlı çok mem
nundu. O etekleri beyaz kllrklU, göğsU açık tuvalet' 
görecek. 

Fakat delikanlı rahat durmuyor. Nihayet: 
- Rica ederim, beni rahat bırak ben buraya se

ninle öpllşmiye gelmedim, oyun seyredeceğim. 

• • • 
Diye çıkıştı ve oğlan anızlığı fazlalaştınnca şap

kasını alıp çrkmağa davrandı. Şakası yok, gidecek. 
Erkek o zaman "terbiyesini takındı". Arada ko. 

nuştular. Daha mektebe gidiyormuş, ailesi zengin
ceymiş; 

- Bugün mektepten t~düm. Diye gülüyor, isa
bette olmuş seninle tanıştım NazlL 

Nazlı daha böyle münasebetlerde başka isim kul· 
!anmasını bilmiyor. Henils "zanaata,. yeni bafladı. 
• UzUlmeyin baylanın, yakında. o da alışır. 

• • • 
'.Artık Nazlı omuzu pamuk dolu, saçtan ensesine 

kıvır kıvır toplanmış zUppelerden ağımın tadını al 
dı. 

Şıklıklarına aldanıp konuştuğu Uç delikanlının 
üçüne de öteden, beriden söz açtı da hiç biri 

- Sana hediyem olsun! Gel alrvereyim! 
Demedi. Hepsile Uç, dört gün sonra alaka.smı kes

ti. 
- Güzelmiş, gençmiş bana ne? Dıtiyar, kaknem 

olsun da paralı olsun! 
Derneğe başladı. 

No. 51 
Bir cumartesi akşamı Salih onu Beyoğlunda bir 

çalgılı bahçeye götUrdU. Tramvaydan Kara.köyde in
diler. Tilnelle yukan çıktılar. Caddede camekanlara 
bakarak yUrUdUler. 
Nazlı dUk!nlarda ne güzel çantalar, eşarplar, rop. 

lar, iskarpinler gördü. Hepsini istiyor, hepsinL.. 
. BUtiln bu camekanları, maiazalan verseler doymı

yacak ! Hepsini verseler ... 
Fakat asıl miihimmi çantası yok! 
Salihe yalvardı. Olmazmış. Bu hafta oda kirası 

verilecekmiş. Sonra bakkala lokantaya da borç var
mış. Ancak on beş, yirmi gUn sonra .... 

Adam sende on beş, yirmi gün kim bekliyecek? 
Neye bekliyecek? Çanta alacak zengin bir herif ya.
kalasa olur biter!. 

• • • 
Salih yevmiyesini yetiştiremiyor. Bakkal,kasap, 

kömürcü, aşçı, kira Ustba.ş, gezme masrafı, ağır. 
Nazlı Salihe hiç acımıyor. Idareli davranma.ğa, ta.. 
sa.rruf etmeğe yanaşmıyor. Erkeğin biltUn kazancını 
bar vurup harman savuruyor. 

Salih iş buldukça geceleri de çalışınıya. başladı. 

YUzU sarardıkça sararıyor. Hırçlnliği kıskançlığı 
arttı. Parası oldukça sızana kadar içiyor. 

Nazlı:yı bu şartlar içinde elinden kaçıracağını ga
liba sezdi. 

Arada bir, çok serhoş olduğu zamanlar, ağlıyor, 
fakat bu nöbet geçtikten sonra daha somurtkan, da
ha haşin oluyor. 

Nazlı Salibin değişmesine ehemmiyet bile verme
di. Fazla para getirdiği, ve kendisini haftanm bazı 
geceleri serbest bıraktığı için memnun bile .. 

""9-•a. Tebliği gayri resmi .... -cm- -•" İspanyada 
İta lyan askeri 

yine mağf Oo ~ 

BütUn Istanbul balkı sinemamızın muhterem müdavimleri 
Şaheserler şaheseri 

ROMEO ve JULiETTE 
Mi L L i SiNEMADA (Başı ı incide) 

fabrikalannı tahrip etmiştir. ııu~ 
met kuvvetleri Juarana mıntakasıJl 
da bir miktar ilerlemişler, Eskur)'şll 
civarında da bUkO.metçiler beŞ ynı 
metre kadar ileri gitmişler, (ısi JtU'" 
vetleri bozguna uğramışlardır.,. 

Ayrıca: İsmet Paşanın son Belgrad seyahati bütün . tafsilAtile 
N. Dikkate: lzdihama mahal kalmamak için matineler 2 • 4. 6 

.._ _______ • .,. suvare 9 da başlar 
411 

_ ______ ,, 

Bizde deve ile 
nakliyat yasak 

ediliyor amma .. 
<Başı l lnclde) 

ranlıkta hareketsiz hıra.kılır. Ceviz 
ve balla beslenir. Sonra bir meyda
na bağlanır. Ortalarından bir dişi de-

lngiltere 1 acmm incileri 
En azametli bir film ... 

İngiltere kralı S. M. Jorj'a taç 
giyme töreni münasebetile tak -
dim olunacak ve iht~am busu -
sunda şimdiye kadar misli vil-

• cuda getirilmemiş bir sUperfilm ! • 

~------...., 
DQ{jUM 

Manastır nihayet teslim oldıl 

ve geçirilir. EvvelA. birinci, sonra i- 1k 
kinci gUreşçi devenin bağlan çözü _ tısat VekA.leti Müeteşan B. F!!.ik 

Andujarda bulunan ve geçen,. 
ğustostanberi içinde 1200 asinin sı
ğınmakta olduğu Viyerj dö la I{a.be' 
za. mana.atın hUkO.met tarafından ~· 
ga.l edilmiştir. Manastır bir tepe U· 
zerine kurulmuş, kalın duvarlı bil : 
yük bir kale gibidir. Manastırda fi,..<l 

zabitlerin ailelerinden 1200 kadın \'" 
çocuk ile 170 kadar sivil muhaf!S 
vardı. Hliki'lmet kuvvetlerl bu ına ' 
nastın Uç aydanberi bir muhasstl' 
çemberi içine almıştı. Fakat içerde
kiler de şiddetle mudafaa ediyorlsJ'ı 
Asi tayyareler de manastıra erzak '' 
tıyorlardı. 

lUr. Bu sırada dişi deve uzaklaştın- Kurtoğlunun bir erkeit çocuğu dün
lır. Bunun üzerine iki deve arasında ya.ya gelmiştir. Nevzada uzun ömür
ölesiye bir döğüş başlar. ler diler, B. Faik K:.ırdoğlunu tebrik 

ederiz. 
Devenin sporculuğu sıfırdır. Dö-

Bayan Kamuran Bagana ğU,ten sonra düşmanı lle ayak aya
ğa verip barışmaz. Kinini senelerce 
muhafaza eder. Bir defa. dö - Yeni getirdiği şapka modeUerinl 
ğUştUğü deveyi senelerce son • Eskişehirde Porsuk bulvarındaki t'· 

ra tanır ve görünce üzerine saldırır vinde teşhite başlamıştır. 
İstanbul sokaklarında eşya taşıyan 
deve kafileleri arasında, eski bir kin 
ytiıUnden böyle döğUşler çok olmuş
tur. 

Nihayet muhasara çemberl Çok d• 
ralmış ve içerdekiler çok zorlu bit 
vazii.'ette kalmışlardır. Nihayet bil 
gün hükümet kuvvetleri kat'i bir bil· 
cum yaparak mannstırı işgal etrnl!' 
!erdir. Fakat bu esnada şiddetli rnU· 
sademeler cereyan etmiş, manastır' 
dakilerden bir kısmı telef olmuştur'• 

par, dediler. Kapısını çaldık. Refika
sı ııeslendi ve Bahaeddinin sabahle
yin erkenden evden çıktığını, öğle 
yemeğine geleceğini söyledi. Biz evin 
önünde bir meydana oturduk. Baha
eddinin hangi taraftan geleceğini gb 
zetliyorduk. Bir de baktık ki, Baha
eddin evden çıktı ve yanımıza doğ
ru geldi. 

- Beni neye istiyorsunuz? dedi. 
Vaziyeti anlattık ve onu karakola 
kadar götUrdUk. Şimdi huzurunuza 
geldik. 

Bundan sonra hA.kim, yalın ayak, 
başı kabtık olan 9 yaşındaki şahit Ke 
mali dinledi. O da vaziyeti davacının 
söylediği gibi anlattı. Aramıya işti
rak eden diğer iki şahit daha din -
endı. Polis, suçlunun evinde arama 
yapma.mıştı. Ortada eşeğin ölüsü ve
ya dirisi yoktu. Suçlu ise: 

- Ben ömrUmde mahkeme kapısı 
bilmem.Ben böyle bir şey yapmadım. 
Yarın eşek meydana çıkarsa şimdiki 
davacının da yUzU kızaracaktır, di
yordu. 

Hakim Reşit nihayet şöyle dedi: 
- Bay Zeynel, ben bu adamın e

şeğinizi çaldığı hakkında ktıfi delail 
bulamadım. Bir çocuğun sözil ile hU
kUm verilemez. Kendisini beraet et
tiriyorum. 

Bahaeddin beraet etmişti, Zeynel 
koridorda yine ada.mlarile tertibat 
konuşuyor ve eşeğimi arayalım, di
yordu. 

Dövüşmüşler, 
Sövüşmüşler 
Barışmışlar I 

Asilere Yardım Eden 
Yabancılar . 

Londra 2 (TAN) - Bilbaodan bU• 
dirildiğine göre, Bask cephesinde asi· 
lerle beraber hareket eden ltalyanJB· 

Meşhut suçlara ba.kan Sultanahmet rm sayısı 16 bin kadardır. San OgilS" 
Uçüncil sulh ceza mahkemesi, bir ten kilisesi bu ltalyan müfrezesıniJl 
dövme, sövme davasını neticelendir- karargahıdır. Son zamanlarda asUe
di. Davacı, Mercanda bakkal İranlı re yeni Alman kuvvetleri iltihak etti· 
Rıza, suçlu da müteahhit Mehmetti. ği ve nisanın sonlarına doğru da 200o 

nen sürillen iddiaya göre, Mehme- Almanın daha Bask asilerine yardıI113 
din dükkanında oturan İranlı Rıza, koştuğu kuvvetle söyleniyor. AsUe:6 
kira paralarını vermemiş, dilkk!nı yardım eden yabancı tayyarelerin n:ıJlC 
bırakmayı kara.rlaştırarak anahtar- tan da 200 kadar gösteriliyor. 
lan Mehmede teslim etm~tir. Meh • Madride 200 bomba daha 
met, bir gün dükkanın önünden ge- 'atıldı 

çerken Rıza ile iki arkadaşını içerde Madridin bombardımanına gelin• 
görmilş ve buna i_çerliyerek asabiyet- ce; Asi tayyareler. bugün yine l\udfft 
le dükkana eirm.iş. rafta.ki kavanoz- şehrinin bir çok verlerine 200 dlf. 
tarı kırmış, dukkanda bwunanlara ta.zıa oomua atııııı,;uu·, tııvu ıULıK 
sövmllşttir. ra.sında m hiın teleftita sebep o]nıUŞ• 

Suçlu Mehmet kendini mildafaa e- lardır. 
derken şunları söylemiştir: BILBAODA 
"- Bunların hepsi yalandır. Bir Paris, 2 (TAN) - Birkaç Inğf~ 

tuzağa düşürüldüm. Anahtarlar ba.- ve Fransız harp gemisi, asilerin insA 
na teslim edilmişti. Fakat Rıza ile sızca bombardımanı altında bulunall 
çıraklarını dUkk!nda görünce sebe- Bilbaonun kadın ve çocuk halkını~ 
bini sormak için dükkana girdim. tarmıya başlamıştır • 

l{avanozlan kırdılar, bağırdılar, 

çağırdılar, beni de suçlu yerine koy- Sarho,luktan Sonra ••• 
dular.,. Sarhoşlukla ne yaptığını bilnıiYeJl 

Tıbbıadlinin verdiği rapora göre, bir ıiıUteqa.viz yakalanmıştır . 
davacıda hiçbir darp eseri görülme- Usküdarda Şemsipaşa medresesiO .. 
miştir. Fakat celse arasında davacı de oturan Zülfü, evvelki gece kafedaY1 
ile suçlu dışarda barıştıkları için dıı.- tlitsüledikten sonra ayni medres e 
va sukut etmiş, yalnız davacının oturan arkadaşı Mustafaya. saldırrrı?Ş 
mahkeme masrafını ödemesine ka. - ve taarruz etmiştir. Zülfü yakalnil • 
rar verilmiştir. mıştır • 

ki erkeğin tokatlan ve yumruklarile harap olan vil· 
cudu daha garip, daha anlaşılmaz bir zevk hisset
meğe bile başlamıştı. 

Salih Nazlının arada bir dayak yemek isteğile 
kendisine kafa tuttuğunu anlayamıyacak derecede 
kabalaşmıştı. 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Birgün Anadolulu bir adamla tanıştı. 

• • • En büyük ve en son kavgayı Anadolulu tUccarııı 
Nazlıya şık bir el çantası hediye ettiği günün akşa.· 
mında yaptılar. 

Adam ferah ferah ellilik. Lisanı dangıl dungul 
Elinde kehribar bir tesbih parmaklan gümüş Ye. 
men halkalarından kalın, yassı altın yüzüklere kadar 
her cins halkayla dolu. 

Başındaki keçe şapka çarpuk çurpuk! Yüzü ber• 
bat, içe bulantı verecek kadar çirkin! Lata bozması 
bir uzun çeket, şalvara benziyen bir pantalon giyi
yor. Ağustos ayı sonlan olduğu halde ayaklarında 
mest lastik var amma parası çok! 

• • • 
Salih eve geldikçe Nazlıyı bulamamağa başladı. 
Bir defasında. tam bir buçuk saat delirtici kıskanç

lık nöbetleri içinde kadınını bekliyen Salih, iki dir
hem bir çekirdek içeri giren Nazlının üstüne yilrüdll. 

- Nereden geliyorsun? Neredeydin kaltak? 
Diye bağırıyordu. 

Nazlı bir Salibin yilzUne bir de boşalmış rakı şi
şesine baktı. içine bir korku geldL 

- Salihçiğim, diye yalvardı, vallahı şöyle bir do
la.şmağa çıktım. Bizim fabrikadaki Sabriye rast
ladım da sandık burnuna. kadar uzandık. Sen eve 
gelir de beni bulamazsın diyerek bir koştum k~ hiç 
sorma, bak nefes nef eaeyim. 
Erkeğin boynuna sarıldı. OpilştUler. 
Salih zaten son günlerde gittikçe daha karanlık 

ümitsizliklere düşüyordu. Avunpıağa, hatta aldan. 
mağa muhtaçtı. 

Bu ilk çekişmeden kolayca muzaffer çıkmak Naz
lıya sonsuz bir cesaret verdi. 

Kavgalar sıklaştı. Salih Nazlıyı alabildiğine döğ
meğe başladı. Dayak Nazlıya vız geliyordu. O kadar 

Salih: 
- Orospo! Orosı}o! Kim aldı sana bunu? 
Diye haykırarak Nazlının Ustüne saldıracak oldU. 
Fakat Nazlı o gün kararını vermişti. Ne olursa ol· 

sun Salihten ayrılacak. "Kendi hayatını kendisi ya.
şıyacaktı (!),. 

llk tokatta şirretliği eline aldı. Ve cigara iskem
lesini cama fırlatarak, 

- lmdat, poliı:ı yok mu? 
Diye bağırmağa başladı. Bir taraftan da eline ge

çeni Salibin başına fırlatıyordu. 
Salih esas itibarile yumu,a.k bir delikanlı idi· Fıi-" 

kat içinde yaşadığı muhit: 
- Kadın dediğin çiroza. benzer ne kadar dc)\rer· 

sen o kadar yumuşar! 
Kaidesini çoktan ka.bul etmiş bulunuyordu. NS.Z. 

lıdan şikD.yet ettiği arkadaşları ona. gözlerini kırı>
madan: 

- Tokadı sıyırr Aklı başına gelir. 
Demişlerdi. O gtine kadar dayaktan adeta zevk ~ 

lan Nazlı Salibe biç ka?'fl gelmemiş, kUçük bir ke 
ya.vrusu gibi şik!yet etmeden dayak yemişti. . O" 

Zaten son aylarda ayrılı,ı, mukadder bir ô.kibetb 
!arak gören Salih Nazlının son bir defa aynaya a. 

·trnekıp saçlannr ve şapk&Bını düzelttikten sonra gı 
sini boş gözlerle seyretti. 

1 
tt 

Ona "dur" demenin fa.ydasızhğını kestlrm ş • 
Kadın kUçUcUk mazilerini bir çekişte koparan kapı· 
dan çıkınca Salih yatağa kapa.ndı. Ve saatlerce hıç-
kıra hıçkıra ağladı. (Arkası var) 
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Gündelik Gazete -
BAŞMUHARRiRi 

'J' Ahmet Emin y ALMAN 
AN'ın h d f. kirde h e e ı: Haberde, fi-

liiat ' er .şe~de temiz, dü· 
Raz~te:~rnlnu olmak, kariin 
....., 0 ınıya çalışmaktır. 

LiMAN HAREKETLERi 

Dilenciler 

l>iJencUik 
tacleıe nı ' bizde senelerdenberl mU-
tıııı1a evzuudur. İstanbul sokakla-

ıarnan 
tıııı dil zaman polis memurlan-
g(it~cller peşinden koştuklarını 

tt..~aıeteıerde d 
-"'ll anıa • llencllerln macerala-
llu hıerıı::: Yazılar sık sık okunur. 
l<Utıe11ınl§ et &\'cılanmn ~ğlında 
da hayretı altnı l,ğmlan bulunduğu 

l\t e görUJür. 

"tıııs~muı Nureddin Artam 
it J'ef(kl-L J 

tden bir uıuzde, bu me\'ZUa temas 
.\rııatırYazısmda şöyle diyor: 

ldllltıı lar: İstibdat zamanında bir 
lla ~ .. ~p etmek l~in dilenci kılığı
&()~ diJ bir hafiye, bu işi bittikten 
~ enclJlği değil, hafiyeliğini bı· 
ka harı dilencilikten topladığı sada
lcat f~ellkten altlığı maaştan kat 

G olduğu l~in. 
•~- ~nıera ""ile ıc e Avustralya.da bir ha.q. 
iestn1n ~ inde ölen bir dilencinin şil
~ a tından u~ yüz bin liralık bir 
d et t•ktıı;....-
Uencuer 6 1111 okudum. Bu lld vaka, 

banıet ise karsı gösterdiğimiz mer
l'ııı...... tafrn ·· • ~ 1 onJemeğe acaba yara-

lnıdır? 
~'\"tlkf 

de .......... gUnJcu İstanbul oıt.7-""teleri 
,;ı_ GU.ttnek e--
\lllkl rnezar apı, Topkapı ve clvarm-
bit haı lıklarda dllencDer çekilmez 
hıek it~ geldiklerinden bunla.n önle
tanın be~n;,:ıarlıklar idaresi ile zabı
hıı!J ve bir rce çabşmaları kararlaş
dileıtcı hatta zarfında 20 den fazla 
't· Yaka.ıııın-. .rorıara1• - .. 111~hr.,, haberini verl-

Gerçekt 
'4larn P en lakat ,.e kötürilm bir 
~ .. ~ .... ~rı \'e ekmeksiz kaldığı i-,,. "· ~--ç açıyo .... _ "'' ·~- e-.,.-- w -
5u~ l'Sa hu çbkln mamaranm 

u ona lh-
l"an eıe-• 816•uacak bir yer bulım-
h •uıyeıe Yük" \ilcrnu • liyeblllrlz. Fakat bu 
h \'ernıekt atırıarn h e acele etmeden önce 
gönderu a sınız ki "DarUlii.ceze,, ye 
tflertn :ek lhtfmaU bir çok dilen
bt 3'1l§ar ~'ilinde bir korkulu rüya gi-

\' . 
•~ tlteğtrntzı ~rı ..._ n yufka oldu.;;.. za.ınan-

·~Yağı . ~u 
Yere}( bi bir psıkolog gibi li'ezlnli-
letde.ıı ~ze el ~ bu sakat ve kör-
kıUtıe ğunun kalclınm U.-;tünde ve 
lr 1~lnd (itli bir e nıakyajmı tamamlamış 
\~ aktör olduğunu unutmama-

1 lııa-.. cUr 
en tarı 3. eğlntn "merhamet,, denl-

tt.irtil dU lİ%erinde alışve~ yapan bu 
hUttııı .::ellere merhametin büfün 
tin lehin Pılarını kapamak cemiye
bıe~ e bir vazlleyl yerine getlr
la !:lka,:-'>ka bir şey değildir. Fod
da ... lınaret, Osmanlı 'ıayatm-

-rkb 
bir llbo :rnlskinliğlnl destekfü·en 
liıdJ, :tı~tuardan başka bir ~y . de
b\iskın tan, gözU gören dilencinin 
ııa.._ ~skfn ya.5amasına rağmen 
haıtıetı nnıasına yardım eden mer
t · lnlzle etıertn k zaman zaman yeni lma-
l'or rıı apılannı ~tığımızı farkedJ

G u~ın• 
e~· 

t\ &.eınıa n sakat ,.e yoksul olanla-
l'akat inak, hl~ te insani olmaz. 

onıar Onıa., • cemiyetin hurdaland.ır 
lttlrsakıelfnden tutup kaldıracak v; 

arınd 1 g~ltece an ıer gUn sıcak çorba 
~lllt•A- k ınerhamet te cemiyetin ....... _ 
'>- ""lldnıJruı ""'7 
""""aU 1 ~ merhameti olmalıdır. 
ti~·en ~~ lyUfk \'e yardım etmek ls
lntte ~hl ~~mı böyle bir merha

hr. 

Dost lrandan 

~ l alebe Geliyor 
d llkara 2 
aıtı d ' (TAN) -1ranla aram12 

bfrliğltı~stluk mUnasebetlerinin ve iş 
"eleıeri n tczahUrlcri olan seri muka
Cernaı li~nzı:.Iıyan heyetimiz reisi B. 
l:nernıeıt _snu Taray, hafta içinde 

etimize d"" .. 
lCUıtu onmuş olacaktır. 

bUkUrnı r ~akanlığı yeni anlaşmaların 
~et~rtnden olmak üzere memle -
lıtuıUst k e okuyacak 1ranlı talebelere 
'1'oje h olaylıklan temin edecek bir 

~lamısıır. 

1 a rihten Sayfa Zar i 
................................................................................................. 

Dünyasından 

Haberler 

K oyun, keçi ve at gibi, 
inıam enemek, hadım 

yapmak, mazinin çirkin man
zaraları arasında kara bir leke 
gibi sırıtır. Kadın ruhunu ve 
iffetini ha.tka ıuretle büyü
liyemiyen, onu kendisine ve 

evine faziletle bağhyamıyan 
kıskanç erkekler kafese ve pe
çeye batvururlarken haremle
rine gi:ecek erkek hizmetçile
ri de iğdit yapmasını ve ene
meaını ouımuşıaraır. 

Tavaşilik pek eski zamanlarda 
Asuriler, BabiJliler ve Mısırlılarca 
şayi olmuş fena bir adetti. İyi, kö
tü her medeniyet eseri gibi, bu a
det te Akdenizi yüzerek Yunanis
tana, Romaya ve sonra da Fran
saya geçmiştir. Efsaneler tarihi
ne göre, Tavaşiliği ilk icat etme 
cinayeti küçük Asyada Sangar • 
yüs sahillerinde doğmuştur: 

F riçyalılarm dişi tanrıların
dan yer ilahesi (Sibel), 19 

yaşının güzelliğini ve gül'büzlü • 
ğtinil yaşıyan Atis adında genç 
bir çobanı sevmişti. Sibel sarayın
daki genç kız.larda.n ve yarım Tan 
rı sayılan perilerden genç maşu • 
kunu çok kıskanıyordu. Çapkın A
tis genç perilerin de kalplerini çal 
mak isterdi. Bunu sezen kıskanç 
"mabudei arz,, ona işkenceler yap 
tırdı. Ve nihayet erkeklik uzvunu 
kestirmek surctile intikamını tat 
min etmek istedi. Hadım olan genç 
çobanın nazarları yine güzel yüz
lerden, ışıklı ve büyUlU göz~erden 
nasibini topluyordu. Sarayda enen 
miş halile bile çılgınca sevilen A
tis, mabudun gazabına uğradı. Si
bel onu boğdurdu ve Sakarya ke

narlarında yeşil bir tepeye göm • 
dürdü. Bu ebedi ayrılış dişi Tanrı
yı yıkmıştı. Kalbinden devrilen Si 
bel her gUn Atisin mezarında Sa
karya su,yu gibi gözya.şlan akrtı
yordu. 
Maşukunun cesedini bir çam daı-

lma çevirmek kudreti sudur etti. 
Sibel, Atisin ruhunu taşıyan ça

mı mukaddes yaptı. Bu suretle bü
tUn Friçya ve Sakarya sahilleri 

çamlarla doldu. 

T arihin kaydettiği ikinci ha
dım yapma hadisesi yine 

kıskanç bir kadının işi olmuştu. 
Milattan iki bin sene evvel Asuri
yc tahtına oturan ve bUyük Cihan
girlerdcn sayılan Melike Semira -
mis, yaşı ilerledikten sonra sara -
yına topladığı genç oğlanları sara
yın genç kadınlarından kıskandığı 
için onları Tavaşi yaptırdı. Bu 
suretle ilk defa dişilerde doğan ha. 
dım yaptırma kıskançlığının daha 

kil zengin esir ticarcUıanelerl tU
redi. Bunlar dünyanın dört tara. • 
fından ve en ziyade İslav çocuk -
!arından köleler satın alarak ine
yorlar ve yüksek fiyatlarla satı -
yorlardı. 

E neme ameliyatının en ilerle 
diğl yer 1'""ransa idi. Ver -

dönde muazzam eneme ameliyat 
haneleri kurulmuştu. Esirciler dev 
şirdikleri çocukları Fransaya gö
türürler ve bu insan yavrularına 
o müthiş ameliyeyi yaptırırlardı. 
Bu ameliyeden çocukların ancak 
yüzde kırkı sağ kurtulurlardı. Ta
vaşilerin en çok rağbet bulduğu 
yerlerden birisi de EndülilsdU. 
Frank hükümdarların Endültiste

ki ve Şarktaki kuvvetli lslam hü 
kümdarlarile hoş geçinmek için 

986 milyar metre mikabı tahmin 
edilen tabii gazler ihtiyatı hariç ol -
mak üzere. Seıvyt:tler Birliği, bütün 
dünya petrol umum) ihtiyatının yüz· 
de 44 ila yüzde 46 smıı. malik bulun-

.. 
gönderdikleri ağır hediyelerin ba-
şında gUzel tavaşilcr de bulunur
du. İspanyadaki Barsalun ve Ta -
ragon hükUmdarları Endülüs ha • 
lifesi Elmustunsrr'a bir sulh mu
ahedesi yenilemek için İslav ço -
cuklarından yirmi tavaşi ile 20 
kantar samur kürk hediye etmiş-
lerdi. 

H ulefa saraylarında tavaşl -
lerin sayısı gittikçe artı

yordu. Hatta saraylarda tavaşiler-
den muhafaza. 

gibi elden e -
le dolaşan ve hediye edilen birer 
mahlilk olmuşlardı. tslam medeni-
yetinin itila devrinde İslav tava.şi 
ticareti büyük bir revaç bulmuş -
tu. lslim dünyasına Fransadan ve 
Horasandan hadım edilmiş milyon 
farca genç İslav getiriliyordu. 

EndülUs Emevi mUIUkUnden Ha-

kem ibni Hişam tavaşilere en çok 

maktadır. 
Son seneler zarfında, Sovyct pet .. 

rol endüstrisi, yeni yenı pet rol hav
zalarında muvaffakıyetli istikşaflar· 
d~ bulunmuştur. Yalnız Azerbaycan-
da, son sene i~i.;~de, Pirsagat, Çon -
kar, Kızıltepe ik /~em adası yanın
daki denizaltı petrol mmlakası gibi 
petrolca çok zcng1.ı bir çok yeni mm· 
takalar işlcmeğ~ !ıaşlıyaı:ak bir hale 
sokulmuştur. Su yeni n..ı•ıtakalar, 
daha bu seneJen itibaren, binlerce 
ton petrol veı·m\ye iptidar edecektir. 

Ural, Volgn ve Orta Asyadakile.r 
~e dahil olmıı.k ıh.ere, geçca sene 

t:arfında, Sovycti'!r Birliğind~ yeni • 
den 14 petrol mtıdeni bulunmuştur • 
Bıı yeni madenler. 1937 senesinde 4 
milyon tondan fa1la neft vererektir. 

1935-36 sene1E:rinde, Grozni mın· 
takasında, muhtelif yeni pclrcl saı
halarında muv:ıff akıyetli istikşaflaı 
yapılmış ve halen Grozni pctro! trös
tü, istihsalinin yi.izde 40 ını, yeJ.I sa
halardan biri olan Malgobektı:n çek· 
mekte bulunmu9tur. 

İzbernaş petrol sahası ise. daha bu 
sene içinde, bir milyon tondan fazla 
neft verecektir. 

Diğer taraftan petrol tasfiyesinde 
ve istihsalinde, ~ovyetler Birliği, A
merika Birleşik hilk\imetlerirıdE"n son 
ra, dünyada ikinci mevkide gclmt:k-
tedir. Son sencleı zarfındaki dünya 
petrol istihsali ıımumi dinanıiki iSf!, 
Sovyet petro!ü ırtihsalatııun bu te-
zayUdU neticesinde Sovyetler Birli • 
ğinin bu vaziyetini gittikçe daha zt. 
yade takviye edeceğini göstermek • 
tedir. 

Son seneler zarfında ve billrnssa 
1936 senesinde, Sovyetler Birliği, bir 
çok yeni tasfiyehanelerle zenginleş
miştir. Şurasını da hassaten kaydet -

Yazan: 
mek lazımdır ki, yine bu sene içinde 
Sovyet "Pipe-Line,. lcri yapılmış ve 
BakQ., Batum, Orsk, Saratov. Ufa ve 
saire gibi bir çok şehirler, hakikı pet 

rol tasfiye merkezleri halini almıştır. İbrahim Hakkı Konual1 
güzel bir oğlan görse hemen onu 
bir ceylan gibi avlar ve saraya göıı 
dererek tavaşi yaptırdıktan sonra 

kendi zevkine hnsrederdi. Hadım
lar Osman oğullarının sarayların
da da mühim bir yer tutarlardı. 

yakın tarihlerde erkeklere geçtiği
ni görüyoruz: 

Altıncı Milat asrında imparatvr 
Jiistiyenin zamanında yetişen, Nar 
ses adlı meşhur Romalı kumandan 
ile Aristo tarafından mezarına kur 
ban kesilen ve hakkında birçok ka
sideler düzülen Misyanın Atarna 
hilkümdan Hermiyas'da birer ha
dımdrlar. 

M. 966 dan 968 yılma kadar Mı· 
sırda Akşidlerln iskemlesini işgal 
eden Ebülmisk Kilf ur da Habeşli 
siyah bir Tavaşi idi. Halife hakim 
Biemrillah zamanında Mısırda sal· 
tanat naibi olarak bir müddet hil
kO.met suren Ercivanın beyaz bir 
Tavaşi olduğunu tarih kaydediyor. 
Hindistanda, Çinde birtakım Tava· 
şilerin büyük mevkiler işgal ettik
leri görülüyor: 

R oma devletinin son zaman
larında Tavaşller üstün bir 

mevki ve nUfuz sahibi olmuşlardı. 
Bir zamanlar tavaşiliğin, erkekliğin 
ayrılmaz vasıflarından olan şeca -
at, kuvvet, isabetli düşünce ve iyi 
siyaset gibi kudretleri izale edece· 
ği zannedilm~ti. Halbuki tarihte 
sivil ve askeri birçok mUhim işle
rin başında tavaşi isimlerine rast

lıyoruz. 
Orta karnlarda Arap yarımada

sına da giren bu fena adetin se
bepleri başında haremlerde kudu

ran kıskançlık gelirdi. 
K ı s k a n ç l ı k evvela kadın 

tesettürünil doğurdu. Servet ve 
refah derecesinin yükselişile sa -
raylarda ihtişamlı bir ha.yat baş
layınca da tavaşiler hareme gir -
di. İs!amiyette ilk tavaşi kullanan 
halüe Muaviycnin oğlu Yezittir. 
Yezit sarayındaki cariyeleri ara -
sına. ilk defa Fatih adlı bir tava.şiyi 
mabeyinci olarak almıştı. Y ezlt -
ten sonra Halile saraylarına da -
ha çok tava.şi alınmıya başlandı. 
Bu ldet saraylardan zengin evle
rine de geçti 

Bir aralık Ta vaşi kullan -
mak salgın bir moda halini alın
ca Yahudi gruplarından milteşek-

Son on iki sene içinde Sovyetler 
Birliğinde aşağıdaki büyük "Pipe -

Line,,ler vücude getirilmiştir: 
618 kilometrelik Tuapse - Groznl 

Pipe - Line'i, 822 kilometrelik Bakfı.-
Batum Pipe-Line'i, 720 kilometre:ik 
Guriyevsk - Orsk Pipe-Line'i 488 ki
lometrelik Armavir - Troudovaya 
Pipe-Line'L 

Bunlardan başka, ayrıca, mütead
dit orta ehemmiyette Pipe-Line de 
Sovyetler Birliğinde petrolU maden
lerden tasfiye şehirlerine ve yahut 

Hükumetten Taks itle Emlak Alanlar ~ihra!!!!!!!ç~m~ah!!!!!!!a"'!""'!'ıı""'!!"'erı~ne~ı~sa!!!!!!"!'1 ~ey ..... 1em"""'!!e!!!!!!kt~ed~tr. 
BUyUkadada B. Nazım Hamdi so. "-Evvelki gün I{abataş lisesinde ğim? Acaba Maarif Vekaieti, beni tek 

ruyor: 3 üncU yani son defa bakalorya imti- rar imtihana kabul etmez mi?.,, 
"- Hükftmetten taksitle 1930 se _ nanına girdim. Geçen sene liseden Maarif Vekaletinin evvelce tesbit 

nesinde bir ev almıştım. Gazetelerde mezun olurken bir dersten ikmale ettiği imUıan talimatnamesine göre, 
benim gibi olanlara yeni kolaylıklar kalmı§tım. Şimdi de Universiteye de- Bakalorya lmtihanlanna giriş hak • 
gösterildiğini okuyorum. Hazineye bir vam ediyorum. Mektebin tebliğine kını artık kaybetmiş bulunuyorsn • 
miktar borcum var. Bu borcum yeni göre, geçen gün verdiğim imtihanda nuz. 1stiıımai bir muamele yapılarak 
bir tecile tabi tutulacak mıdır?,. muvaffak olamadığım anlaşılıyor. Bu tekrar haziran imtihanlarına kabul 

lla7Jneden taksitle mal satın alan- muvaffakıyctsizlikle artık bir defa edilmenize imkan yoktur. Buna ta • 
lar hakkında son defa Maliye Veki . daha imtihana girmiye hakkım kal- llmatname de müsait de~ldlr • 
letince bir çok kolaylıkları Uıtiva e _ mamıştır. Universiteyi terke mecbu- Maamaflh, yeni talimatnameye gö-
den bir karar verilmiştir. Bu karara rum. re hazırlandığımı ve eski talimatname 
göre, 25 mart 1931 tarihinden önce Bu netice ile kıı.rşılaşmamm sebebi ye uyarak imtihan edildiğinizi bir 
taksitle satılmış olan gayrimenkul • şudur: Ben 1937 talimatname ve ders defa Maarif Vekiiletlne blldirlnlz. 
terden akar olanlarının 2222 numa - programına göre imtihana hazırlan • Bana kalırsa, gerek 936, gerel;se 981 
ralı kanun mer'iyet mevkiine girdiği mıştım. Halbuki 1936 programına gö programlannda imtihan işleri için 
zaman k~ .. taksit borcu kalmı~ ise re imtihan edildim. İmtihanın bu şe- mühim değişlkllkler yoktur. 986 tali
??01arın nıuddt>tlerine bir misli daha kilde yapılacağındn haberim yoktu. matnamesine göre hazırlanan bir 11-
ılav~ olunmuştur. Yani bu kanunun tmtihanm 1936 programına göre ya- seli, yeni talimatname esaslarına gö
ne~r~ zamanında hazineye mesela beş pılacağı hakkında da hiç bir tebliğde re de imtihan verebllfr • 
taksıt borcu kalmış olanlar bu borç - bulunulmadı. Maarif Vekaletinden aluağmız ce-
larını 10 taksitte ödiyebileceklerdi. Bu mağduriyeti nasıl tela.fi edece -1 \·eba göre hareket edersiniz • 

Kısmen tediye edilmiş olan taksit ba· =;===========================~ 
ki~·eleri de tam taksitler gibi tecile ta-

SURASKi bi tutulacaktır • 
Ayni kaza dahllinde bir e\i olan - ı 

lann bu tarihten enel hazineden 
taksitle sabo alını' olduklan evler dt 
akar adde(lilerek bunlarm mütebaki 
taluıltleri de hlr ~il uzatılmıştır . 1 

Henüz sekiz senelik müddettini7 
blmediğl için sizin de bu yeni kararın 
kolayhklanndan istifade edeceğiniz 

anlaşılmaktadır.,, 

• Bakalorya imtihanları 
Münasebetiyle 

Beşiktaştan Ismail Sönmez imzasi
le yazılıyor: 

Ti CARETHAN ES 
Gümrük idaresince verilen mUeaade üzerine bilhass2 

KU PON DAN 
Müteşekkil büyük miktarda ve zengin desenli 

iNGiliZ KUMAŞ LARI 



(SPOR) 
MiLLi -MAÇLARIN SONUNA DOGRU .. 

MER VE AMKARAGUCU GALiP 
• 

Fenerbahçe Dünkü 
Ankaralı Gençlerbirliği 

Bire Karsı İki Golle 
' 

Maçta 
Takımını 
Yendi 

( Yazan : Eşref Şe{ık ) 
T aksim stadında Beşikta.şa 

karşı oynadığı ilk maçın
da berabere kalan Gençlerbirliği 
t!J.kımı dün Fener stadında Fener
bahçelilere 2-1 yenildi. 

Dün Beşiktaş maçının tafsilatı
nı verirken Ankara takımı hakkın
daki kanaatlerimizi yazmıştık. 

müdafi İhsan yerini Kadriye ver
mişti. 

dr. Bu ortalayışı kafa ile alıp içe
ri atan Ankara sağ içi Salahaddin 
t.akınunın ilk ve son sayısını yap
mış oldu. 

Gençlerbirliği dünkü oyunu ile 
ilk hUktimlerlmizi değiştirecek bir 
oyun değişikliği gösteremedi. Ne
fes ve atletik kabiliyetleri pek 
yerinde olan Gençlerbirliği çocuk
larının takım kombinezonu taraf
ları henüz atletik kabiliyetleri de
recesine varaınamıştD'. 

Epey kuvvetli esen rüzgar altı
na düşen Ankaralıların Fenerbah
çenin ilk hücumlarını hayli boca
Jıyarak kesmiye uğraştıklarını 5 
dakika kadar Se.}Tettik. Bu esnada 
Fener hücum hattının Uç ortası 
müessir oynıyamadığından sayı 
çıkmadı. Pek tehlikeli vaziyetler de 
hasıl olamadı. Beşinci dakikadan 
onuncu dakikaya kadar Ankara 
takımı Fener muhacimlerinin oyun 
ölçülerini almış gibi yerlerini va
sattan iyi tutarak mukabele etti -
le.r. 

Birinci golle daha hızlanan An
karalılara dokuzuncu dakikada bir 
fırsat daha gtildü. Merkezde ve ka 

le yakınlarında, müdafiler geçli • 
miş olarak, yakaladıkları topu lü
zumsuz bir manevra ile sağa çe • 
kip, zaviyeyi kapayan Ankara mu- Dünkü Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçından bir görünü, 

Açıklarının, ortalarının, muavin 
haµnrınm oyun tarzı on sene ev
velki futboltin muhtelif safhaları
nı göstermektedir. Harpten evvel
ki futbolde makbul olan ferdi kıy
metlere ziyadesile sahip bulunan 
'.Ankaralılar fırsat hazırlamakta, 
bugünkU futbole göre, becerikli 
gözUkmUyorlar. Hele Fenerbahçe
ye kal'Şl sol açığın muhakkak be
raberlik golUnti kaçırması çıkan 
fırsatlardan bazan istifade edeme. 
diklerine delalet eden mühim bir 
işarettl 

FENERİN İLK GOLÜ: 

O nuncu dakikada, soldan Fik 
rete çarptıkları için bir fi. 

rikik cezasına uğnyan Ankaralı • 
lar ilk golU bu yüzden yediler. Sol
dan sağa doğru çekilen firikik vu
ruşunu sağ açık Niyazi sağ iç ye
rinde yakaladı. 1çerl vurduğu za
man top kalenin direğine çarptı, 
tam çizgi üstünde biraz durakladı . . 
Uzaklaştırmak istiyen Ankara mü 
dafaasından evvel davranan Ali 
Rıza yarı ölmüş golü tamamlıya-

• rak, birinci sayıyı kazandırdı. 

Y alnız topu kovalryarak ve Bu golden sonra Fenerliler bi -
mütemadi koşarak oynıyan raz hızlann- gibi oldular. Fakat 

Ankara takımına karşı dün Fene- başlangıçta göze batan, Uç ortanın 
r in çıkardığı oyunda da bir fevka- girgin olması yüzünden tazyikleri-
ladelik olmadığım kaydetmeliyiz. ni sayılara çeviremeden manevra-
Fenerliler vakıa, devamlı on daki- lar yapmakla dakikalarını kaybet-
ka olsun tehlike ve tazyik altında tiler. 
kalmnddar, fakat faikiyetlerinin 12 inci dakika: Tam on sekiz 
şekli cazibeli ve güzel değildL pns çizgisi üstünde Fenerliler bir 

Çok bitarafane düşünüp, maçı firlkik daha kazandılar. Esat çek. 
gözlerimizin önünde tekrar yaşat- ti. Kalenin üst direğine çarptık • 
tığımız zaman şu neticeye kadar tan sonra dönen topa Naci kale 
\'ara:biliriz: ağzında kafa ile yetişti. Kafa vu. 

Fenerbahçenin rakibine karşı üs- ruşu topu kalenin üstünden aşırt. 
tUnlüğü sahanın ekseriya ortala - tı. Böylece bu yüzde kırk ihtimaı-
rında ve top alıp vermelerde göze li bir gol kaçırılmış oldu. 
ilişiyordu. Kale önlerindeki halle- On beşinci dakikadan birinci dev 
ri, delici ve başarıcı bir hücum renin sonuna kadar, .kale önlerine 
hattının IUzumlu alametlerini gös- kadar inen hUcum adedi itibarile 
teremiyordu. Bu yüzdendir ki, ga- iki takım mutevazin bir oyun çı • 
!ibiyet golti de muhacimlerin topu kardı. Yalnız sahanın ortalannda-
iradelerine ram etmelerile çıkma- ki hakimiyet, yukarda işaret etti-
dı. Fikretin yirmi beş metreden ğim şekilde, Fenerlilerde olmak 
çektiği şilt İzmir kalecisinin eline l}artile bu müsavi oyunla ilk dev-
geldiği halde bloke edememesi yU- renin sonu geldi. 
zünden üstünden aşarak girdi de 
galibiyet öyle elde edilebildL 
Maçın bu safhasını gözümüz ö

nUnde canlandırdıktan sonra şöy
le bir faraziye yürütmek te kabil
dir. 

' !KlNC! DEVRE: 

G ol atamamış Ankaranm (5... 

nilne bir gol farkla çıkan 
Fenerliler rüzgar altında başladı
lar. 

Gençlerbirliğinin ilk akın teşeb-

F enezin galibiyetini temin e- bUsUnU kesip sol açıklarını besli • 
den şüt İstanbul kalecile • yen Fenerliler ummadıkları bir sa· 

rlnden birinin eline Gençlerbirliği yıyı daha kazandıklarını gördUler. 
kalecisinde olduğu gibi tesadüf et- Daha oyun başlıyalı bir dakika ol-
seydi, golU üstünden aşırarak i- mamıştı. Fikret aldığı pası on met 
çeri alacak bir aksaklık yapacağı re kadar sürdükten sonra yirmi 
iddia olunamaz. beş metre kadar uzaktan sıkı ve 
Anknranın son dakikada hafa· çok dUzglin bir şilt salladı. Anka-

ramadığı fırsatı da 1stanbulun va- r:a kalecisi bu şilte karşı plonjon-
sat şütlU bir muhacimi yakahısay- ıu bir kurtarış yapmak için yere 
dı, zannederim ki, gole çevirmek yattı. Top·. kalecinin eline çarptık-
için büyük müşkülat çekmezdi. .. tan sonra, zaptedemediği için üs-

Vakıa, bu kabil faraziyeler, "ha,. tiinden aşarak girdi. 
lamın sakalı olsaydı, amcam olur- Ankara kalecisinin plonjonu kı-
du,, söztlne yaklaşır. Fakat Fene- sa geldiğinden ellerine hakim ola-
rin nasıl oynadığı dUşUnülürken mıyarak ikinci kole de mani ola -
insanm fikrine bilA ihtiyar gelen matlığı anlaşılmış oldu. 
ihtimallerdir. Bu ikinci golden sonra Fenerli-

ler işi gevşettiler. Kanaatkar bir 
MAÇIN TAFSİLATI: ..._ oyun içinde, ayağına topu gec;iren 

• stnnbulun bu haftaki maç- vaziyet hazırlamaktan ziyade drip-
1 !arını idare için gelen İz.. ling gösterm arzusunu hissedi • 

mirli hakem Mustafanm idaresin- yordu. 
de maça başlanırken takımların Ankaralılar ise, başladıkları gl-
,·aziyeti W}ağıdaki şekillerde idi: bi atılgan ve ml!temadi top ara-

l Fenerbahçe takımı: yarak devam ediyorlardı. 
Hüsamettin - Yaşar, Lebip -

Ce\'at, Angelides, M. Reşat - Fik
ret, Naci, Ali Rıza, Esat, Niyazi. 
Gençlerbirliği : 

Ankara takımı Beşikta.şa çıktığı 
şekilde biraz tadilat yapmıştı. Sol 

Al\'!J<ARA!\"IN GOLÜ: 

Y edinci dakikada, ortadan hn 
cuma kalkan Ankaralılar 

topu sola geçirdiler. Sol açık kale 
hizalarına kadar indirerek ortala-

• 

Şiddetli bir çarpışmadan •onra .• 

Kale önünde kaleci ile bir mücadele aahneıi 
hacimi go!U başaramadan döndü. kala Ank1tra mühim bir berah-er-

14 üncü dakika: Ankara k~esi- lik fırsatı yakaladığı halde netice-
ne mukabil hücum yapan Fener- lendiremedi. 
li~P.r topu ~ğdan sola aktararak Merkezden sol açığa doğru uza-
bırka~ t~hhke saniyesi yarattılar. nan topu kapan sol iç Yaşan da 

15 ıncı dakika: Ankara sağdan atlattıktan sonra önU tamamen 
indi. Bir korner kazandı. Fakat dı- boş kaldı. Rahatça kaleye doğru 
şan attılar. sürüyordu. 

19 uncu dakika: Ankara sol a- Bilinemez ne sebepledir, kaleye 
çık yerinde haşin bir top kesen yaklaştıkça topu açık mevkii~e 
~a.ş~rm yUzünden Fenere karşı bir doğ'ru kaydınyorc."- Kaydıra kay-
fmkılt veren hakem, ahalinin aleyh dıra o kadar kaydırdı ki, gol çık~ 
te tezahüratına uğradı. Çekilen fi- mıyıı".ak hale geldi. 
rikik ofsaytla yarıda kaldı. Böylece Yaşarın benzi kül gibi 

B undan sonra Fikret bir çar
pışma neticesinde sahanuı 

kenarım• yattı. Onu tedavi ettik
leri sırada Fener takımı müdafaa
ya taarnızdan ziyade dikkat ede
rek oynuyordu. 

Fikret ıçeri girdikten sonra da 
Fener takımının müdafaaya dik -
kat ettiğini hissettiren, sık taçlar 
ve sah.ı ortalarında topu oyalama 
tarzlarına şahit olduk. Maamafih, 
bu tabiye galip bir takımın son 
dakikalarda teşebbüs edeceği meş
ru haklardandır. 
Maçın bitmesine birkaç dakika 

sararmış olarak arkadan seyretti
ği Ankara hücumu vaziyeti değiş
tirmemiş oldu. 

İki dakika sonra maç bittiği va
kit fenerbahçe 2-1 galip olarak sa
hadan çıkryordu. 

Davis Kupası 
Londra, 2 (A.A.) - Yeni Zelan

da, Davis kupası için yapılan ilk 
turnuvada Çin takımı iki zafere 
karşı Uç zaferle galip gelmiştir. 
Yeni Zelanda, şimdi Felemenk -
Cenubi Afrika maçından galip çı
kacak olan takımla çarpışacaktır. 

1 lımir Maçında 
Oç Sayı İle 

Ankara Galip 
: .mir, ( TAN muhabirin· ı 

den) - Ankara gücü, ikinci s k• 1 
ma?m~ ~~gü~ ~~d~kça kalabalık bir e 1 z e r 
seyırcı kutlesı onunde Doğansporla 

yaptı. Hakem Sait Salahaddin idi. Ta T 
knn1ar şu §~kilde sahaya çıktılar : u r n u va s 1 

AnkaragilcU: 
Ateş, Enver, Ali Rıza, Bilfll, Semih, 

Abdül, Hamdi, lsmail, Yaşar, Şükrü, 
Abdi. 
~-a--r--· 

Mahmut, Adnan, Fethi, İsmail, Nu 
rullah, lrfan, Hayri, Fuat, Hakkı, 
Mehmet, Reşat. 

llk vuruşu Ankaralılar yaptı. Oyun 
on dakika kadar mukabil akınlarla 

geçti. Ankaralılar, daha muntazam 
oynuyorlardı. 

25 inci dakikaya kadar tesirsiz a
kınlar yapan Doğanspor, bir aralık 
Ankara kalesine indi. Reşadın direğe 
çarparak geri gelen şiltünü Fuat ta
mamlıyarak Doğansporun ilk sayısmı 
yaptı. 

1 33 ilncü dakikada Ahdinin ortası . 
1 nı, Şükrü, gUzel bir kafa vuruşiyle 
l Doğanspor kalesine soktu. 
j Bir dakika sonra, İsmail, beklerin 
; hatasından isitifade ederek Ankara . 
'ı· nın 2 inci sayısını yaptı, devre 2-1 
Ankaragücünün lehine bitti . 

: • kinci devrede büyük bir enel'-
1 1 jiyle oyuna ba.şlıyan Doğan-
! spor, 3 üncü dakikada Hakkının aya
l ğiyle beraberlik golünü yaptı. ~ 10 
1 dakika sonra Doğanspor oyuncula . 
i rmda yorgunluk alametleri belirmiye 
? başladı. Bu vaziyetten istifade eden 
i Ankaragticü, 20 inci dakikada Yaşar 
vasrtasiyle 3 UncU galibiyet sayısını 
kaydetti. 

35 inci dakikada Ankaralıların ha
kimiyeti bariz bir şekil aldı ve maç 
bu şekilde 3-2 Ankaragücünün gali
biyeti ile bitti . 

lzmitlilerin Hakh 
Bir Teklifi 

!zmit, (Hususi) - Evvelki hafta 
Akyeşil İdmanyurdu maçını 3 bin 
kişinin heyecan ve merakla seyrettiği 
zaman büyük bir facia da oldu. 
Genç bir mektep talebesi tribünlerin 
duvarından aşağı yuvarlanarak: ba -
cağı kırıldı. Ve hastanede kesildi. Bu 
genç ..;ocuk şimdi yarım vücudu ile 
müthiş bir azap ve ıstırap içindedir. 
Tahsiline devam edememek kaygusu 
bu azap ve ıstırabı katkat arttırmak
tadır . 

(Biz, buna kUçUk te olsa. ~ocuğun 
kopuk bacağı yerine takma bir bacak 
yaptırmak maksadiyle) İzmitteki 
hPr iki klii t\rı t rl{r~ r Jrnrı:ı rla~~r:'f l< ~ı 

genç talebe menfaatine bir müsabaka 
tertip -etmelerini teklif ve ricalıyoruz. 

Ru ise. C'Ok qPvilf'n v::ıliml,. J-llh"'H 

Oskaym qa allkadar olacağına şUphe 
etmiyerek öncülük edeceğine inanıyo
ruz. - C. B. 

Maçları 

Mazhar N611111 

Aian Oldu örJ{l· 
Galatasaraylı Besimin antren 1,. 

ğe tayininden sonra münhal olan 3yıı 
tanbul ajanlığına eski Ga~atas~ı~W 
atletlerden Suat Hayri tayın_ ed ınıi' 
ti.Suat Hayrinin bu işlerle ugr; et· 
vakti olmadığından bahisle rs ~rııııı.l 
mesi üzerine ajanlık tekrar m 

oldu. .. f starıbııl 
Aldığrmız haberlere gore e!1'l 

atletizm ajanlığına bu sefer de ,satıl 
Galatasaray atletlerinden ra 

d·ı iştir Mazhar Nazım tayin e ı m · btl •• 
Bugünkil fena şartlar içindeaııırııJJ 

ğır işi üstline alan Mazhar N 
Allah yardımcısı olsun. 
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MOTOR DURDU 
VE B.I Z - Hayır! Diyordu, onlan; an • 

. ca.k bu vaziyette söyletebiliriz! lı 
tirahat edip kuvvetleri yerine ge
lirse, ağızlarından söz alamayız! 

• 
enııe Döküldük! 

Müsaade edin, bir gUzelce ıslata • 
lım!. 

Z abite bunlan anlatırken a
rada bir bize dön tip: 

YAZAN: 
- Kaçakçılık ha! .. Kaçakçrlık 

yaparsınız ha! Diye söyleniyordu. 
Hulki efendi ile ben İngilizce 

bildiğimiz için biribirimize bakıp 

dudaklarımızı ısınyorduk. SALAHADDiN -
Denizcilerimizin bu sütunlarda naklettiğimiz kahramanlık 

beri d maceraları büyük bir alaka toplamıştır. Bir haftadan
hatı ~am eden emekli deniz Binbaşısı Ziya Denizerinin canlı 
cephra an bugün bitiyor. Bundan evvelki kısımda, Anadoluya 
nuı ~ne ~açıran motöriin dalgalar arasında kaldığım okumuştu
aau' 

1 
ugun de bu maceranın diğer çok heyecanlı parçasını şu 

r arda veriyoruz: 

Bir aralık Hulki efendi, İngiliz
ce bildiğini hissettirir bazı hare -
ketler yapmıya başlayınca, ben he 
men kaş göz işaretlerile kendisini 
menettim. 

Bizim İngilizce bildiğimizin far 
kma varırlarsa, deniz zabiti oldu
ğumuzu anlıyacaklardı. A rkanıa giydiğim kaputu -

kır mun eteklerinden şakır şa 
~~lar akmakta idi. Bir aralık 
daıre un Efendi, telişla makine 

Sinden haykırdı: 
ltı; Aman Ziya kaptan! .. Yağ -
Yat nereden geliyorsa kes! .. Man 

to ralana"ak• An " ... 
dirn. ~ak ? zaman, farkına varabil
belli. çerıye giren yağmur suları, 
kıy rn kaputumun eteklerinden a
b~tdu. Hemen, kaputu çıkarıp an 
çe· h attım. Fakat, yağmur, gittik 
lan ızını artırıyordu. Motöre do • 
Yak~ular, manyato hizasına kadar 

aştı, 

au1 · ciın E kı Erendi, bir yandan, gemi-
vaı 

1 
nıin bir yandan, ellerinde ko 

dı. ar a anbardan, su boşaltıyorlar 

ibralı' llı1z1 ıın Efendi, Manya toyu te-
eınekıe ın uld" Be • la dU eşg u. n, ayagım 

ten meni tutuyor, elimle de sin
e tulu b lbraıı· rn asma basıyordum. 

_ Aırı IIn EJ. ~ tekrar bağırdı: 
Yii:to an, na ~ık tutun! .. Man 
Ye.ti YU 80küp tenrlzledim. Fakat 

A. ne takamıyorum ... 
bog~ rkkadaşın sesi, bu sefer, daha 

u çıkıyordu. 

gö~k ~akm~k için elimi cebime 
l'it r:um. Bır değil, iki kutu kib
dek~ı ~ını. Fakat, kutunun için
Yar 1 kibrıtıerden bir tanesi bile işe 
den a~ bir _halde değildi. Bizi tepe -
ceb· Irnaga kadar ıslatan yağmur 
ııa lntizdeki kibriti, bundan istls-

etnıeınişti. 

İbrahim Efendiye; acı acı: 
t>· - Kibritler yanmıyor! 

lYe seslendim A. ~ • 
Şagıdan cevap geldi: 

~a;- liacet kalmadı kibrite .. llan
oyu taktım. Çalıştırayım mı? .. 

- Çal~tır! Çalıştır ... 
Ye~rahim Efendi, motcrü işletmi 
i'1 aşladı. Fakat, yer gök bizi yo 
te muzdan alıkoymak için, rekabe-

Cirıniş gibi idiler. 
es"!J.ava, kıble lodos istikametinde 
d:Yor, sancak baş omuzhığumuz 
nı·? gelen denizler, dağ gibi Ustü 
Ya~ze çullanarak yukarıdan inen 
da~~urla birleşiyordu. Motör, on 
ra ~a kadar çalışabildikten son
hald Urdu. Üç kişi, ooşalttığımu: 
tar e, ınotörU su hücumundan kur 

arnıyorduk 1b . 
ltıot:a11i~. Efendi, uğraşa uğraşa 
nı rU ıkincl defa çalıştırmıya 
nı~~affak oldu. Fakat bu sefer, 
du rll~Uz tek buji ile çalışıyor -
tat' :Bujileri temizlemek yakmak 

ırndı. Bizde ise kibrit yoktu. U:rtrk, makineden Umidi kesmiş 
du ' Knıa.ıı adaya yaklaşmakta ol
de!~nıuZ1l h~ap ederek, yelken -
tıaı stifade etmeyi düşllndüm. Kı 
alt 1 adruını karantısına (rüzgar 
lt ı) Sokulmak fikrile b8.f tarafa 
he~um. Yelkene yapıştım. Fakat 
d n, Yarım yelken gösterlnciye ka 
d:~· rU~&:arrn şiddetinden arma ol 
di gu gıbı kopup denize gitti. Ken 
&~' bacaklarım denizde, elim kU 
c-~~ede buldum. 

1\11 otör, bu sırada, denizlere ta 
kurt mamile yan vermiş, en son 
ltıizd Uluş Çaresi olan yelken de eli 

en gitmişti. 
.Arkadaşlar: 

l'aı'; ~iya kaptan!.. Canımızr kurla 
C ··· demlye başlamışlardı .. 

~. :1rn:zı kurtarmak .. Fakat ney 
angı vasıtayla kurtaracaktık 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Anladıkları da
kikada da hali
mizin neye vara
cağını Allah bi
lirdi. 

Sabık Deniz 
Müsteşarı Anlatıyor Sorgu ınrası 

bana gelince, de
dim ki: 

Emekli Deniz Binbaşı•ı B. Ziyanın •aıJa, 
günlerine ait deniz maceraları bugün biti
yor. Bu i,le mefgul olan muharririmiz daha 
birçok denizcilerimizle konufmuf, hepainin 
hatıralarım toplamıştır. Bundan •onra da 
aabık Deniz müdefart ıJe uki Hamidiye Sü
ıJariai B. Hüaamettinin ıaıJCJf günlerine ait 
ve b(Jftanbaşa heyecanla dolu hatıralarını 
ıJermiye başlıyacağız. 

-EminönUn
den Maltepeye 
sebze almıya gi -
diyorduk. Fırtı • 
naya tutulup bat 
tık. Biz felaket • 
zede kimseleriz . 
Bir takım A -
ciz adamları, bu 
çıplak vaziyette, 
karşınızda bek • 
letmek hoşunuza 
gidiyorsa, emre -
din sabaha ka • 
dar dikilelim ... 

Gerek bunda ıJe gerek bundan &onraki ha
tıralarda, denizcilik tarihimizi aydınlatacak 
çok heyecanlı şan aaylalan okuyacağız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
canımızı?.. Biz böyle konuşur -
ken şiddetli bir dalga ile motör al
bora oldu. Denize dökUldUk. Ben 
henüz soyunmıya vakit bulama -
mıştım. İbrahim Efendi ile Emin, 
iyi yüzme biliyorlardı. Hulki E • 
fendi, biraz acemi idi. Ben kendi -
sine yardım ediyordum. MotörUn 
önünde toplanmıştık. Fakat hep 
birden, motöre çıkacak olursak, 
teknenin batacağına şüphe yoktu. 
Bir müddet, onun etrafında dolaş
tıktan sonra. dalgaların cereyanı 
na. kapıldık. Sular, bizi Fenerbah
çeye doğru sürüklüyordu. Epeyce 
bir zaman denizde çalkandıktan 
sonra, nihayet sahili tutabildik. 

F akat fırtına ile boğuşmak, 
bizi dehşetli yormuştu. Düş 

tüğUmüz yer, meğerse, Fenerbahçe 
mendireği imiş!. öyle takatsizdik 
ki, hemen oracığa yığılıp kaldık. 

Tam bu sırada; İngilizce: 
- Davranmayın! Diye bir ses 

işittik. •. 
Bizde davranacak degıl; parma-

ğımızı kımıldatacak hal yoktu. So 
ğuk yağmur sulan, çıplak vücu • 
dümUze kırbaç gibi çarptıkça, diş
lerimiz takır takil' biribirine vuru 

Yordu. 
1 d' Bize "davranmayın"' ıye hay. 

kıranın lngiliz nöbetçisi olduğunu 
anlamıştık. Gece karanlığında, çı
rıl çıplak dört adam ~nsızm ~a:
şısına çıkınca, nöbetçı nefennın 
yerinde kim olsa, dehş~te kapılır
dı. Biraz sonra., nöbetçı onbaşısı 
geldi. Bizi zabitin yanına götür • 
dil. tsticvabımıza başladılar. Ben 
yolda giderken, arkadaşlara; sıkı 
bir tenbih geçmiştim: 

_ Sakın ha! .. Ağzınızdan hiç -
bir şey kaçırayım demeyin .. Ne so 
rarlarsa, kaptan bilir, diye cevap 
vereceksiniz! Demiştim. 

İngiliz zabiti, çok centil~en bir 
adamdı. Fakat tercümanlıgını ya
pan bir gözU kör ermeni çavuş, 
Türklere karşı beslediği hıncı biz 
den almak istiyor, zabitinin tatlı -
Irkla sorduğu şeyleri bize sert ve 
hakaret edici ciimlelerle tUrkçe o
larak tekrar ediyordu. İngiliz za
biti, çırıl <:ıplak karşısında titre
şen bu dört adamın her şeyd~n ev 
vel, sarınacak birer kaputa ihti • 
yacı olduğunu görerek, çavuşa: 

_ Haydi .. AI efen dil eri .. tstira-
hat ettir. Üzerlerine birer de ka
put ver! Kendilerine gelsinler .. On 
dan sonra sorguya çekeriz .. De -
diği halde kör ermeni: 

Biz, ta.hınin ettiğiniz kimseler
den değiliz. Bırakın gidelim!,, 

Dikkat ediyordum, kör çavuş, 
sözlerimi, zabite aynen tercüme et 
miyordu. 

O sırada az kalsın, kendimi ln
gilizce müdafaaya kalkışacaktım. 
Hatta, kafamda tasarladığım söz
ler, dilimin ucuna kadar gelmifti. 
Güçltikle kendimi zaptettim. 

N ihayet zabit emir verdi: 
- Serbesttir!er ! Birer 

kaput verip salıverin bunları .. Kör 
çavuş, birinci emri, homurdan& 
homurdana yerine getirdi. Fakat, 
kaput verilmesine dair olan ikinci 
emri işitmemezliğe geldi. 

Kalamışa doğru yürüdük. Sa • 
hur davulu çıkmıştı. Bekçi dııvul 
çala çala önümüzden gidiyordu. 

Anadan doğma dört kişiyi yarıl 
başında görünce dehşetli ürkt.U· 
davulunu susturup alabildiğine 
kaçmıya başladı. . 

Biz ise, ondan imdat istemeY1 
aklımızdan geçiriyorduk. Yağnıur 
hala bütün hızile devam ediyordu. 
Emin, zaten za.yif ve çelimsi2. bir 
çocuktu. Denizde saatlerce kal -
mak, yağmur altında çrrıl çıplıık 
dolaşmak büsbütün bitirmişti z~
valhyı... Sokaklarda., at araba gı
bi bir vasıta da geçmiyordu. Çıp
lak ayakla yayan yürümekten, ta.
banlanmızın altı patlamıştı. 

B öyle dUşe kalka, . ·
r a d a b i r yürümıye 

m e c a ı i kalmıyan zavallı 
Emini, mU.navebe ile koltukların· 
dan tutup sUrUkliyerek, Kızıltop
rağa kadar gelebildik. 

Burada, tanıdıklarımdan Yilzba 
şı Süleyına.n efendi otururdu. Ba.h 
çe kapısından içeri girdik. Siiley· 
man efendi, bizi görünce şatırdı: 

- Ziya kaptan, sen misin? Bu 
ne hal? Diye bağırdı. 

- Sorma. .. Dedik, battık! Bize 
elinden gelen yardımı edeceğini bi 
liriz .. Şimdi doğruca hamama gi 
diyoruz! Arkamızdan bir şeyler ye 
tiştir! 

Ve yürüdilk. Fakat siz, aksiliğe 
bakın ki, hamamcı bizi içeri alma 
dı. Neyse, karakolda kendimizi t& 
nrtarak, polisin yardmıile ha.ma.m 
kapısını açtırdık. İçeri girdik. Fa· 
kat o zamana kadar, gemicim E -
min, büsbütün fenalaşmıştı. Gö
bek taşında, kusmıya, ba.şladı. Ağ 
zmdan burnundan kan geliyor • 
du. 
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MUNTAZAM iSLER 
BiR M.4\KiNE VAR 

Fakat Temeli He 
nuz Kurulmamıstır , 

•• • • 

U nıver~ıtede çok muntazam itler bir 
makıne var. insan bunu gözle görü-

yor. Profesörler dakikasında it başındadır. 
Binlerce talebe deraanelere doluyor, bota
hyor. Notlar tutuluyor. Herkeı bunları elde 
ebnek içinkendince bir kolaylrk bulmuftur. 
Sene sonunda günü gününe imtihanlar ola
cak. 
Bir kısım talebe smrf geçecek, yeni bir sınıfta da

ha başka takrirler dinlemek hakkını kazanacak. Gü
nün birinde bir diploma ... Memur ararken: "Ali tah 
sil görmüş olmak . ., diye şart koyan dairelere göste
rilecek bir vesika elde edilecek ... 

T enellü• zamanında bir kö,e: 

Bu intizamlı makine için insan biraz sokulduktan 
Bir arkadtlf ho, bir lıkra anlatıyor 

sonra yalnız bir şey bulamıyor: o 
da üniversiteye mahsus ruh ve i
dealdir. 

Ortada yanm bir iş var. BUyük 
fedaklı.rlıklarla bir üniversite ku
rulmıya başlanmıştır. İsviçreden 
kıymetli bir üniversiteci getiril _ 
miş, tetkikler yapmıştır. Kendi ye
tişmiş profesörlerimize ilave ola • 
rak hariçten üniversite an'aneleri 
içinde senelerce pişmiş, çal~ınış i
yi unsurlar getirtilmiştir. 

Mak•at, kuaur aramak değil 

F akat bu malzemeden henüz 
bir üniversite kurulama -

mıştil'. Bunu kimsede kusur ara -
mak maksadile söylemiyorum. Or
tada filan veya falanın tenkit edil 
mesini davet edecek bir noksan 
yoktur. Bilgi hayatımıza ve içti -
mat varlığımıza ait mühim bir mil 
li mesele karşısındayız ki, buna he 
pimiz çare düşünmiye mecburuz. 

Benim söyliycceklerlınln çok'!nz 
lasını Maarif Vekaleti de, Universi 
te idaresi de pek zyi biliyorlar. Ni
tekim Ankara.da yeni temeli atı -
lan ve küçük bir ölçüde yavaş ya
V8.f yerden biten tarih, coğrafya. 
ve filoloji fakültesinde bambaşka 
bir araştırma ve çalışma ruhu ku 
rula.bilmiştir. Orada bir üniversi
te hava.sı bulmak mümkündür. 

tstanbul üniversitesinin noksan 
lannda, maziden kalmış birçok 
dertlerin ve boşlukların bir netice 
sini görmek lazımdır. Bunlara bir 
dakikada çare bulmıya imkan yok 
tur. Fakat derdin umumi bir su • 
rette de münakaşa edilmesi herhal 
de faydalıdir. 
Li•elerden akıp gelen talebe 

E vvela şunu memnuniyetle 
söyliyelim ki, memlekette bir 

tahsil hasreti var. Her ana ve baba, 
oğlunun yüksek bir meslek tahsi-

Bira.z sonra, Süleyman efendi 
de, dört çıplağı kati derecede giy
direbilecek kadar öteberi getirmiş 
ti. Elbise, ayakkabı, fea. kalpak, 
ne buldu ise ... 

Derken, komiserin evinden de 
bir koca kase çorba geldi. Hamam
da da bizi güzelce uğarak, yorgun 
tuğumuzu bir dereceye kadar al
dılar. 

Fakat bu kıyafetle dı.şarda geze 
mezdik. Süleyman efendi, telgraf 
çekerek vaziyeti bildirdi. O akşam 
elbise filan getirdiler. Evlerimize 
döndük. 

F eda.kar, gayretli gemi arka 
daşım Emin, o günden son 

ra, iflah olmadı. Hekimlerin tav -
aiyesile memleketine gitmişti. O
rada çok geçmeden öldüğünü ha • 
ber aldım. 

Ölümü bu kadar hakir gören 
delikanlı az bulunurdu. Vatan 
hizmetlerinin hiçbirinden kaçın • 
mazdı. Can çekişirken bile: 

- Ah ... Birkaç dUşman geber • 
temeden gidiyorum! Diye için için 
ağlarmış. 

Ziya Denizerl, bunlan anlatır -
ken, cebinden mendilini çıkardı. 
Kahraman deniz arkada,ınrn hayali 
ile nemlenen gözlerini silerek sö -
zünU tamamladı: 

- ÖlUndye kadar, onu unuta
mam!. Allah rahmet eylesin .. 

li görmesini istiyor. 
Sonra memlekette ilk tahsilde 

çok değişiklik vardır. En küçükten 
başhyan nesil, bir evvelklden iyi 
bir vaziyettedir. Fakat orta ve li
se tahsili hakkında maarifin hazır
ladığı projeler henüz tatbik edile
memiştir. Liselerden çıkanlar, ay
ni ölçüye göre yetişemiyorlar. Ay: 
ni program, ayni dersler, ayni u -
zunlukta tahsil ... Fakat bir kısım 
lise müdür ve muallimleri, üniversi 
teye gonac flcrf vMaU tnlobe -

nin seviyesi ile ölçmek llzım gel -
se fena not alacaklardır. Hususi 
mekteplerin bir kısmı iyidir. Bir 
kısmı da çok fazla ticareti eşmiş -
tir. Diplomaları pek te olgunluk 
ölçüsü addedilemer:. 

Liselerin yetiştirdiği talebe, ba
sit bir olgunluk imtihanından da 
geçince üniversiteye girmek için 
kanuni bir hak kazanıyor. Fakat 
epeyce bir kısmı, üniversite tahsili
nin icap ettirdiği usullerle çalı.şmı
ya ve kendi kendini yetlştlrmiye ka 
fi derecede hazırlanmamıştır. 

Bu vaziyet karşısında profe -
sörle muavinlerin pek çok miktar 
da olması ve her profesörün his
sesine başka üniversitelerdeki va -
sati miktardan daha az talebe düş 
mesi icap eder. 

En büyük boşluk 

N e çare ki, vaziyet bunun ak 
sidir. üniversitedeki pro -

fesörler ancak lise usulile ders tak 
rir etmiye kafidir. Bilgi araştırma
ları yapmıya, talebe ile meşgul ol
mıya ve tam bir üniversite nesli 
yetiştirmiye kfıfi değildir. Birçok 
ders sahalarında. bir üniversitenin 
icap ettirdiği tenevvü ve ihtisas 
yoktur. Her ihtisas grupunun bir, 
iki baş profesörUnUn arkasında 

türlü türlü ihtisas dersleri vere -
cek, tatbikat hazırlıyacak, talebe 
ile ayrı ayrı meşgul olacak mua -
vin profesörlere, muavinlere, do
ç.entlere, yardımcılara tesadüf et • 
miyoruz. Alman profesörlerinin et 
rafında kıymetli, ihtisas sahibi genç 
ler eksik değildir. Fakat bunlar 
miktarca çok azdır. Tercümanlık • 

tan f azlasmı yapmıya vakit ve fm · 
kanlan yoktur. 

Bir defa bu gençler, hariçte hü 
kumet talebesi sıtatlle aldıktan ma 
aştan çok az maaş alıyorlar. Üni
versite pek azlan için bir meslek
tir. İlk fırsatta başka mesleğe fır
lıyorlar. İktisadi hayatımız devam 
lı surette inkişaf ettiği için yetiş
miş gençler kolayca böyle fırsa.tlaı 
buluyorlar. Kalanlar da ister iste
mez hariçten i§ler alarak geçinmi • 
ye çalışıyorlar. \ 

Üniversite için büyük fedaklr • 
lıklar yapılmıştır. Fakat yeni ye • 
tişecek tedris unsurları miktar • 
ca klii olmadığı, geçinecek maq 
almadığı ve atisini emin görmedi
ği için yapılan umumi fedakarlrk· 
!ardan istikbal için alman verim 
!mahduttur. Ecnebi profesörler da 
ha on sene burada kalsalar, sonra 
ayrılsalar geride yerlerini alacak 
bir nesil lııraknuyacaklardır. Türk 
muavinlerden mühim bir kısmı_, bu 
gidişle bir dü?.iye değişecek ve bir 
tercümandan fazla rol oynıyamıya· 
caktır. 

Yap: temelsiz, kök&üzdür 

E limizdekl para vasrtalan 
mahdut olduğu için hiç.bir 

sahada tam istediğimizi yapamıyo 
ruz. Üniversite gibi çok masraflı 
bir sahada da tam iş görmek ko • 
lay değildir. Fakat üniversitenin 
binası, idaresi, teçhizatı, 18.boratu
ı•arlan, Türk ve ecnebi profesör
leri için bir defa bu kadar büyük 
fedakarlıklar yaptıktan sonra bil 
hassa ecnebi profesörlerin etrafını 
boş bırakmak bu fedakarlıkları ec 
nebi profesörlerin iyi verim ver • 
mesi ve memlekette bilgiye hay~ 
tını vakfedecek yeni bir nesil ye
tişmesi için mutlaka üniversiteyi 
iyi yetişmiş, iyi seçilmiş, geçine • 
cek kadar maaş alır, üniversite işin 
den başka iş yap:ın:ız ve aramaz, 
idealist Türk gençlerile doldur • 
mak lazımdır. 

üniversitede geçirdiğim btinle • 
rin bende bıraktığı intiba., kuru • 
lan yapmm şimdilik temelsiz, kök· 
süz bulunduğu ve yapılan fedakll.r 
hklardan ancak muvakkat ve sat
hi neticeler alınabileceğidir. Yal • 
mz az talebesi olan pek mahdut 
ihtisas sahalarında bir kısım gay
retli ve idealli profesörler, üniver
site ruhuna muvafık neticeler tee 
min etmek imklnını buluyorlar. 
Yoksa eldeki umumt makine, bu 
kadar çok miktarda talebeyi llni· 
versite ölçülerine göre yetiştir • 
miye kafi değildir. J 

T enellüa zamanlannda, koridorlara·an bir g~rüna, 
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Fabrikada 
Makineler 
Yerlerine 
Konuyor 

KASTAMONU MEMLEKET 
HAST ANESI YAPILIYOR 

Bcııma Jaire•inıle çalııan ameleler 

Nazilli Fabrikası 
inşaatı Bitiyor 

Nazilli, {TAN) - Büyük mensucat fabrikası intaah tamamlan
mak üzeredir. Fabrika ana binalarının İnfaatı ki.milen bitirilmit
tir. Montaj faaıiyetine devam edilmektedir. Fabrikanın makine 
teknik itlerinde yüz elli kadar Sovyet montör ve mühendis 
çahf1118.ktadır. 

Bu mühendis ve mnotörlerln şefi 1 
"Kozmin" işçileri muayyen bir proje 
dahilinde planla çalıştırmaktadır. Bu 
gün fabrika işlerinde müteahhitlerin 
emrinde bin sekiz yüz, Sümer Bank 
emrinde de dokuz yUz kadar usta ve 
işçi çalıtJmaktadır. Fabrika direktörü 
Bay Fazlı Torga, fabrika işlerini in
tizamla yUrütmcktedir. 

Fabrikadaki 768 adet dokuma ma. 
kinesi Rusyadan, tezyini işler maki
neleri !ngiltereden, Lozona ve Bobi
na] muıneıen amerıka.aan getlı t.ll. 
miştir. 

Faıbrika inşaatında çalıf&ll mUhen 
dis, usta ve amele için muntazam ev 
ler yapılmıştır. Fabrikanın ikmalin -
den sonra, dokumacılıkta çalı,aca.ıı. 
olan dııimi amele için fabrika yeri 
illin karşısındaki l'&hada aynca Uç 
,UZ amele evi inşa edilecektir. 

Antalya 
Köylerinde 
Mektepler 

Antalya, (TAN Muhabirinden) -
Geçen ders senesi içinde kurulan 
Solak nahiyesinde hususi muhasebe. 
nin, köylUnUn yardımı ile büyük bir 
ilkokul İnf& edilmiftir. Mektep tam 

teşkilatlıdır ve civar köylerin ihtiya

cını da karşıJamaktadır. Okulun yir

mi dönümlUk bir de bahçesi vardır. 

Burada birçok fidanlar yetiştirilmek 
tedir. Bahçenin mahsullerinden önU. 

müzdeki sene istifade edilecektir. 

iktısat Vekili, Kendir 
Fabrikasını Tetkik Edecek 

Yeni memleket hutanesinin intaatına bqlanmıttır. Temel at

ma merasiminde kalabalık bir halk kütlesi bulunmuf, ilk temel 
tatını Vali 8. Avni Doğan koymUflur. Vali, bu münasebetle söy
lediği bir nutukta Kastamonuluların yurtseverliklerine bilhassa 
itaret etmitfr. 

Vilayetimizde bir çok mühim imar 
işleri başarılmak üzeredir. Gazi sta
dının beş yıl içinde ve 40 • 50 lira 
sarfile asri bir şekle konulması ka
rarlaşmıştır. Bu paranın yarısı parti 
genel merkezince verilecek ve inşaatı 
yakında gelecek bir mütehassıs tan
zim edecektir. 

Fidanlık geniıletiliyor 
Vilayet fidanlığına 150 hektar ara 

I zi ilavesi beş yıllık programa konul
muştur. 

Bu suretle fidanlık dört sene 
sonra her yıl 100 bin fidan dağıta. 
bilecek bir hale gelecektir. 

CUmhuriyet meydanının açılması 
kararından sonra meydana çıkan li
senin pavyon ihtiyacı için de şimdilik 
20 bin liralık bir tahsisat ayrılmıştır. 

Kendir havuzlan 
Gölverende dört, Taşköprüde Uç, 

cem'an 7 kendir ıslatmıya mahsus 
fenni havuz yapılmasına karar veril· 
miştir. Bu işe harcanacak tahsisat 
ayrılmıştır. ilerde bu havuzların a. 
dedi arttırılacaktır. 

Şehir meclisi, kanun içtimalannı 

Nisan sonuna kadar bitiremiyeceği i· ı 
çin müzakerelerin 15 giln uzatılması 
muhtemeldir. j 

Kastomonu vilayet bütçesi, Vali 
Avni Doğanın ça.~9malariyl~ bu Me 

ne imar ve sıhhat cephelerinden çok 
zengin esaslan taşımaktadır. Bu sa. 
yede, imar ve inkişaf yolunda geri 
kalmış olan Kastamonu vilayeti için· 
de bu hedeflere doğru bUyUk bir hız 
la çalışılacaktır. 

lktııat Vekili bekleniyor 

Kcutamonu V ali•i B. Avni 
Doğan 

Damadan 

Çıkan 

Gürültü 
Nazilli (TAN) - Hamzallı köylin 

de kanlı bir vaka geçmiştir: 
Geceleyin köy kahvesinde dama 

oyna.ınakta olan Ahmetle Mustafa • 
nm yanına Mehmet gelmiş, yenilmek 
üzere olan Ahmede sataşarak: 

- Bilmediğin oyunun başına ge-
çersin 

8 

YENİ, BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

Bu re•İm fU on türküden hangi.ine aittir? 
Reıina No. Jl 

20 - Ezirgil.nda bir kuş var 
Kanadında gümüş var 

21 - Emin em Emin.-m ho"'" "la gel! 

Yine oldu akşamlar 
46 - Telgrafın telleri 

Pamuk gibi eJJerl 

• 

Şalvanm topla da gel! ==============---
25 - hamsi koydwn ta\a_,a ,~~""'""" 

Başladı oynama:\'& ~ 
30 - Karşıda Kürt e~lerf ~ 

Yayılır develeri ~Bahar Müsabakası 
31 - Kaynana kayna 

Kalk gelin oyna 
37 - Oturmuş kumar oynar 

Ciğerimin ki)şesi 
89 - Pencereden kar geliyor 

Arkama baktım yar geliyor 
\ 40 - Rakı içtim al bardaktan 
1 Meze aldım al dudaktan 
l 44 - Suya iner tavşanlar 

KUPONU: 11 
Bu kuponlan kesip 

saklayınız 

Heyeti umumiyesi sekiz milyon 1L 
raya çıkacak olan pamuklu basma· 
lar fabrikası, 937 Cümhuriyet bay • 
rammda Başbakan İsmet İnönü tara 
fmdan bUyUk merasimle açılarak res 
men işlemiye başlıyacaktır. 

Son günlerde bütün ilkokul öğret
menleri ipek ve böcek enstitüsüne ta 
lebe olarak ya.zıhnışlardır. öğretmen 

ler dört ay sonra imtihan vererek 
diploma alacaklardır. 

Yakında şehrimize geleceğini ev • 
velce bildirdiğim İktısat Vekili Ce • 
lal Bayar, kendir fabrikası için tet . 
kikler yapacaktır. Vekil, aynca İne
bolu liman işini ve Kastamonuda ya. 
pılması düşünülen iplik boyama. sant 
ralı meselesini de gözden geçirecek 
tir. Demiştir. Ahmet buna içerlemiş :;,.iiiiiiiiiiiiiıiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİ9' 

\re: 

Mütecaviz 
Talebeler 
Kilis, (TAN) - İkinci devrede al
klan karnelerdeki fena notlara kı· 

orta okul talebesinden bir kaçı 
uallimlerine karşı yakışmıyacak ha 
ketlerde bulunmuşlardır. Bu tale • 
er hakkında tahkikat yapılmakta-

etımhuriyet mektebi talebesinden 
m'i isminde bir çocuk ta bir arka

•·•IA9.l·u.ı 4 kurşunla yaralamıştır. Şem't 
kif edilmiş, tahkikata bqlanmış-

inopta Yeni 
Bir Fabrika 
Açılıyor 

Sinop, (TAN) - Uç yıl evvel Bo
batta kurulan çeltik fa.brikaaı çok 
çalışmaktadır. Memleketin her 

mda tanmmıt olan Boyabat pi

çlerinden, un istihsali ve bunun 
izli tariklle eevki maksadlle Si • 

bir plrlncunu fabrikası açrlma-
a karar verllmı,tir. Bunun için ıt

olan bina hazırlandığı gibi Al -
yaya sipariş olunan makineler 

gtlmrU.ğe gelmiftir. T&nmDllf mU
bbiller tarafından açılacak olan 
f&brikada buranm ve civann ih

ema yetişecek miktarda buz ve 
tuzu da yaptlacakbr. 

Senelerdenberi hiç istifade edilml
yen Kepez mevkiindeki yabanı zey -
tinlere aşı vurulmuş, ziraat işyarlan 
tarafından ağaçların ıslahına başlan
mıştır. 

Tavtanlı Köyünde Tifo 

Kastamonu, (TAN) - Boyalı na
hiyesine bağlı Tavşanlı köyünde tifo 
musaplarına rastgelinmiş ve icap ~ 
den sıhhi tedbirler alınmıştır. 

lzmirde Resim Sergisi 
İzmir (TAN) - 10 ressamın mey 

dana getirdikleri 150 kadar eseri ih· 
tiva eden resim sergi81, Halkevinde 
vali tarafından açılmıştır. 

Bu sergide eser teşhir edenler a. 
rasmda Rıza Bediz, Celil Uzel, Kad· 
ri Atamaı, İlhami Dalman, Nazmi 
Çekli ve İstanbuldan Hamit te var
dır. 

- Bilmesem iki tq çıkarır mı • 
yım? Senin gibi enayiler bize yemlik! 
Mukabelesinde bulunmuştur. İkisi 

arasındaki ağız kavgası hayli devam 
ettikten sonra Mehmet gitmiştir. 

Yanm saat sonra da oyun bitince 
Ahmet evine doğru yollanmış, fakat 
sokakta Mehmede rastgelmiş ve kah 
vede insan içinde kafa tutmıyaca

ğma yemin et diye gürlemiştir .. Bu 
suretle başlıyan kavga sonunda 
Mehmet bıçakla Ahmedi omuzundan 
ve boğazından ağır surette yaralı • 

1 1 

yarak kaçmıştır. 

K d Ç k H ft Ahmet tedavi altına alınmış, Meh-

, __ ,_e_ş_a_n __ a ___ o_c_u ___ a __ a_s_ı _ _. met sonradan tevkif edil~tir. 

Sungurlu 

Ketan, (TAN muhabirinden) - Çocuk Bayramı ve Çocuk Haftası 
burada canb geçmiştir. Bayramın Uk günü Ctimhurlyet meydanında topla. 
mlımt, mDU oyunlar ve b1Jh11• zeybek oynanmıştll' Meydanı doldu
ran binlerce halk, zeybek oyununda meharet gösteren yavruları çok a.Uot
lamıtlardır • 

Yokarkl resimde, kttçtlk Rybelderl mnalllmlerl De beraber görtlyona • 
Dm. 

Yol~arı 

Yapılıyor 
Sungurlu, (TAN) - Beş ay evvel 

ilçebayhğa tayin edilen Klzım Din
çer, belediye reisinin istifası üzerine 
bu vazifeyi de üzerine almıştır. Te. 
mizlik ve sağlık işlerine ehemmiyet 
verilmektedir. Kasabanm içi kısa bir 
zamanda mezbelelikten kurtulduğu 
gibi çarşının yeniden imar ve tanzi
mine başlanmıştır. 

Samsun ve Karadeniz sahillerini 
en kısa yoldan hUk\imet merkezine 
bağlıyacak olan Sungurlu • Çerikli 
istasyonu arasındaki şosenin bitiril. 
meeine çalışılmaktadır .. İnşaatın bir 
aya kadar bitirileceği zannedilmekte 
dir. 

KANZUK SAÇ BOYALARI 

JUV ANTIN :~• 
Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanmakla kat'iyyen 
çılanaz, tabii renk ve· 
ren 
sıhhi 

tanmmı• yegane 
aaç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 
.._ ...................................... , 

Türkiye birinci 

Terazi Fabrikası 
n 

~(0.~ 
Oppı.~ 
Markaya 
dikkat 

Mamuıatını 

tercih 

ediniz 

Mukavemeti ve zarafeti emsalsizdir. 
taklitlerinden sakımmz 

Toptan satış Deposu: İstanbul Tahtakale No. 68 

Tel: 22269 
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1 E:IKONOMö 1 
Yazan: Ziya Şakir 

Zeyd, Elaltından lhtilCd ve 
isyan Hazırhgına Başladı 

Aimangada 
Yumurta 
Fiatleri 

Balık Sarfiyatı 

Geçen Senelere 
Nazaran Azalmış ! ın~ dostıan, ona nasihat ver .. 

~r .. K\ıfe halkının her an de. 
8ed ıneşrep ve ahlikmda.n bah • 
leh~;ek. Kerbela ç_öllerinde su.sw 
libe 

1 ~Uen büyük pederi ve Eh • casrf ~ndan evvel, büyük am
lan h ı Hasan) a karşı yapı • 
lara.1t a~retleri acı birer misal o • 

Ze gostenniglerdi. 
V Yd, bUtün bunlan dinleml3ti. 

e Sonra silkfınetJe cevap vermiş: 
111 - Böyle, hakaret altında yaşa -
da.a~sa, §erefli bir dava uğrun
İab~ Un:ıu te~b ederim. Bu daveti 
ihrı. edeceğim; ve Ktif eye gidece.. 

U Dernıgti. Ve; biraz sonra da, giz-
~ K\ifeye gitınigti. 

lıaı u Kuleye davet edenler, der
ler· hareketle etrafını ihata etm.i.ş 

~k bin ki§i, §U anda biata. 
lirsbı. · Derhal harekete geçebi-

~Ye, teınlnat vermi3lerdi. Bazı 
!'ek ar l.ae, onu şu yolda irşat ede-
1.+ .. :.._ ~ bir akibetten kurtarmak 
-oqnışlerdi: 

~ Ya, SeyY:it! .. Sana biat vade-
er, kaç kişidir? .• 

- Kırk bin ki§\. 
bt; Ya, ceddin (lmamr Hüseyin) e 
ka ederek Kftteye davet edenler 

ç klgi idi, 
- Sek~·bin. 

fa. ;:6: ~aç kişi ahitlerine ve -_ U dıne biat verdi? • 
ç Yllz.. 

!in:. Se!ı tni ef clalsin .. Yoksa, ced
"&41 efdaldi ? 

: ~iç ttlphesiz .. ceddim. 
tCSetere' ona. bu dereee vefasızlık 

Bu ~erden .ne umarsın? .. 
~ zler de Zeyd'e kAr etme-
1"1 .h El altıncı&n tel)kili.ta. ve is-

Bir azırJıklarma girlfmişti. 
ttıınre:n, teşkilata dahil olan bir 
l'a.caat mtırahhaaları Zeyd'e mü 
ltlıı,ı..r:erek f U garip suali sor-

ıni;" hiia, Seyyit! .. Resillü Ek.re • 
Uten. lf ett <lma.nıı Ali) nin hakkı 
ra.p' Ebubekir ile Ömer ,hilafeti 
lluııı:~ kendilerine hasrettiler. 

ZeyU akkında ne dersin? .. 
~ .. 'b~ndaki maksadı anlıya. 
bir gı lçın müphem ve ihtiyatlı 

cevap vermek istemiş: 
~ Cenabıhak, ikisine de rahmet 
S. gÖ~~p ve sünnet mucibince 
et.tııeı. üler. Halkı, adaletle idare 

~~... (Hillfet) in, (İmamı 
laJt 8

116 on~ evlatlan için mut -
tidcse Urette bir (Hak) olduğuna 
t.)Ie.r tle kani ~an bu müfrit (Şi-
lttr,ı ~f~ ... <Zerd>in bu cevabına 
~....:... :....ruk bır hoşnutsuzluk gös 
~"llfler: 

bbı: ~ halde, Şam halifeleri aley 
dökzııeıtteaın edip beyhude yere kan 
~ ne mina var? .. Biz, ver 

n....... !biat ahdini geri alıyoruz. 
ı;;::ıer; çıkıp gitmişlerdi. 

4e ~&zırlıklannm, son derece 
~ nıane cereyan etmesine 
be; :; Irak valiai tarafından ha
~. ın ın.,u. (Zeyd) in tevkifi i
tar..,~~'Urlar çıkarılmıştı. Fakat, 
~~t&rtarıonui~cesakladıklan 
'&tanılan yerlerde bulunaıruy 

l\e: ~etin bu tekli alması üzeri
~ fa.ıı Yd) ile taraftarlan işin da 
~1'ler.\1Uz&tı1nıanıaama karar ver 
~ıerdı_ Yan gUnUnU de tayin et-

Cllicretı 
'l'lb.111 ilk n 122 inci senesi) Safer 
~a. k (Ça.r,&mba) gecesi, sa.
la' ar,ı Kttecıe bir hareket baş 
~da Gecenin o derin zulmetleri 
te, 8eaab Y1lzlerce ve binlerce göl
tairıp edi 88.daaız duvar diplerini 
~de ~orıa.r .. Derin bir ıükfuıet 
~ İ! yijk Camiye toplanıyor • 
~ttııcı. :ıa.nn hepsi de, a.bala.rmm 
111~11..._ enen kılıç ve hançerle
Sa.bab ~tı. 
~ .. lıl~a.nıazrna, ya.nm saat tal 
~ .. na.relerden - mutat veç-
r ~liyor .. Mtlnacat-

~ ~lnne olarak, "taraftar . " 

lar okunuyordu. BUyük cami, ta. -
mamlle dolmuştu. Binlerce halk, 
hep bir ağızdan, ağır ağır tekbir 
getiriyordu. Ve; tam ezan okunur 
ken, (Zeyd) in, cami kapısından i
çeri girmesi bekleniyordu. 

Fakat birden bire Darillemare ta 
rafından bir şakırtı kopmuştu. Ve, 
cami bir anda, hUkfımetin süvari
leri tarafından ihata dlunmuştu ... 
Camide mahsur kalan binlerce ki 
şi, eğer şu anda kılıçlannı ve han
çerlerini sıyınp ta kapılardan dışa
n hllcum etl!elerdi; hiç ~pheaiz kl; 
birkaç yüz atlıdan mürekkep olan 
hlikfımet kuvvetlerini dağıtabilir -
lerdi. Fakat, hiç kimse yerinden kı 
mıldamamış .. Herkes olduğu yerde 
sinivermişti. 

Zeyd ile ihtilal rUesası, şa.şırnıış. 
tardı. Derhal programlarını deği.ş
tirmiye mecbur kaılmışlardı. Elle
rine geçirebildikleri ihtilAlcilerle 
şehrin meydanına toplanmışlardı. 
Sabahın 0 şiddetli ayazı altında sa 
kır sakır titriyerek ateşler yaknıış
lar: 

_Ya, Mansur .. Ya, Mansur ... 
Diye, feryada başlamışlardı. Mak 

satları; bu feryatları camide mah
sur kalanlara duyurmak.. Onları 
coşturarak şiddetli bir huruç ha -
reketi ile isyan ateışini biltUn deh 

şetiı1e parlatmaktı. 
Fakat camide, hiç kimse yerin • 

den krmıldamamıştı... Meydanda, 
öbek öbek yanan ateşlerin orta -
smda, küçük ve siyah bir bayrağın 
altında, mellll ve muztariP nazarlar 
la her taraftan yardım ve imdat 
bekliyen (Zeyd) in etrafına, anca~ 
iki yilz on sekiz kişiden ibaret bir 

kuvvet toplanmıştı. 
Birdenbire korkunç nal sesleri 

aksetmişti. Sokak başlarından fır
lıyan yalın kılıçlı süvariler; ateşle
rin ve meşalelerin alevleri altında, 

mütereddit ve kararsızca hareket -
lerle kaynaşan o iki yUz on sekiz 
ki.şilik zayif kütlenin etrafını çe -

virmişlerdl. 

Bu kadar az zamanda ümitleri
nin sönüvereceğini görmekten dil· 
hun olan (İmamı Hüseyin) in to
runu ellerini sema.ya kaldırarak: 

- Ya, Rap! .. Sen beni, zulüm ve 

hakaretten esirge... Senin büyüklü 
ğüne sığınarak ceddim gibi şeref 
li bir ölüm beklemekten başka ya 
pacak hiçbir şeyim kalmadı. 

Diye söylenmişti ... Onun bu söz 
terini, hazin tekbir 8e8leri takip et 
mişti. Ve bu meyusane münacat 
arasında, birkaç acı feryat işitil • 
mil} .. Her taraftan .ıaldıran hükfı-
met süvarilerinin şiddetle savur

duklan kılıçlar altında, birkaç kişi 
yere serilmiş.. Kanlar içinde can 
vermişlerdi. 

Zeyd, kılıcını cekmisti. TmkI. bU 

yük ceddi (İmamı Ali) nin, ve ced 
di (İma.mı Hüseyin) in dedikleri 
gibi: 

Almanya yumurta piyasa -
lan hafta içinde muhtelif vazi -
yetlerde bulunmuştur. Bazı m.mta • 
kalarda piyasaya çıkarılan tekmil 
mallar derhal alıcı bulurken, diğer 
bazı mmtakalarda yalnız mahdut 
nisbette sarfiyat olmuştur. Sarfiyat
taki azlığın fiyR;tlarda yapılması bek 
!enen tenzilattan ileri geldiği zanno
lunmaktadır. Dahilt istihsalat hafta 
içinde önemli nisbette çoğalmıştır. 
ÇünkU havalar müsait geçmiştir. Bu 
itibarla yabancı yumurtaların piya -
eadaki ehemmiyeti ikinci derecede 
kalmıştır. Bu haftaki ithalat bilhas-
sa şimal memleketlerinden yapılmış 
tır. Fiyatlara gelince, yumurta başı
na bir kurut tenezzuı görülmilştUr. 

Bartın kasapları 
Et kesmiyor 

Bu hafta bol miktarda balık tutulmuttur. Hafta içinde iki va .. 
pur torik yüklenmif, dün de bir vapur yüklenerek balyaya git .. 
mittir. Yüklenen balık miktarı kırk bin çifti bulmwtur. Bu balık
Jarm çifti 15 - 17 kunıttan satdmıttrr. 
Ayrıca 200 kadar orkinos tutu - ..----

larak ihraç edilmiştir. Orkinosların Bulgaristanda 
ta.nesi 100-150 kilo arasındadır. Bun-
ların kilosu da beş kuruştan satılmış Yedi Ziraat 
tır. Bu hafta fazla miktarda küçük 
balık ve kalkan tutulmuştur. Kara - Odası 
denizden gelen kalkanlar 18-20 ve 
Boğazda haftada 5-6 yüz kadar kal
kan tutulmaktadır. Çinakoplarda 20-
30, istavrit 12-13, çirozluk uskumru 
16-17 kuruştur. İzmarit, hamsi, is
tronkilos gibi küçük balıklar toptan 
2-5 kuruş arasındadır. Zeytinyağının 
pahalılaşması yüzünden şehrimizde 

balık sarfiyatı geçen senelere naza _ 
ran azalmıştır. 

Bulgar hükumeti, bütün Bulgaris.. 
tanda çiftçilerin ziraat ve iktisat ba 
kımında.n kalkmmalannı temin için 
ziraat odaları tesisine dair kanunu 
kabul etmiştir. Bu kanuna göre, 
Bulgaristanın bü.f:.ik şehirlerinin ye
disinde yedi tane ziraat odası teşkil 
olunacaktır. 

Nane yetiftiriliyor - Hüküm, Allahındır ... Kerbell 
şehitlerinin şerefli makamlarına ka 
vuşmak istiyenler etrafıma toplan 
sınlar. Son gUnlerde Zonguldaktan fazla s • ti 

Diye feryat etmişti ... Fakat, her talep olduğu için hayvan fiyatıa.rıru:n ovıye er 
Bulgar ziraatçileri nane yetiş • 

tirilmesine ehemmiyet vermiye baş• 
lamıştır. Esans çıkarmak için kul -
landan na.ne nebatmm bu sene çok 
para ettiği görUlmüştUr. Bulgarlar 
Almanyaya 5,160,000 leva kıymetin
de na.ne satmışlardır. Nanenin kilosu 
430 leva tutmuştur. 

taraftan sıkıştıran .. Ve önüne ge- yükseldiğini ve eski narhın zararları
lenleri, şahlanmış atlarının ayak - ru mucip olduğunu ileri süren Bartın Bir 1 i g i n de 
lan altına alan süvarilerin arasm kasapları, diln hiç hayvan kesmemiş-

ler ve belediyeye müracaatla narhm p 
da, o iki yüz kişilik kütle, bir an- yükseltilmesini istemişlerdir. i r inç 
da erimişti. Kerbela kahramanının Belediye encilmeni vaziyeti tetkik . . - . . • 

İpek böceği tohumu yetiştirilmesi 
için Bulgaristanın yeni tedbirler al• 
dığı görUlmektedir. Geçen sene istih• 
sal olunan tohum miktan 38 bin ona 
dur. 

torunu; o siyah bayrağın altında.. ederek, kasapların iddiasını haklı bul- Sovyetler Bırlıgınde bu sene pinnç 
Elinde yalın krl.ıcı .. etrafında an - t h k'loda 5 kuru "k tarlaları, 1:51.300 hektarı bulacaktır. . il muş ve e nar mı ı ş yu • . . . 
cak birkaç sadık havarisı e yal- seltm' t' Aynı zamanda ıstihsal usulleri yenı-
nız kalmış.. Ölüme karşı, metina- B gül§ ırd. 't'ba ko'Ull•., kuzu leştirilecek ve daha rasyonel çalışıl-

u n en ı ı ren .J ~ ve . ne göğüs germişti. _ mıya başlanacaktır. 
t ftte o zaman; herkesi hayrette eti i5, keçi ve oğla~ 30• sıgır 20• man- Pi · k lkh 1 d gU · 1 

b 
..., · · · . da 15 kuruş U7.ennden satılacaktır. rınç 0 oz ann a en ç ış er 

lzmirde rrakan bır hA.dıse zuhur etmıştı.. tırtıl tertibatlı traktörler vasrtasiyle 
Sokakların birinden ,dolu dizgin fır :S:~r kasap, sattığı etin tm:.nne narhı yapılmaktadır. Bu sene rekolte için 
lıyan bir atlı; yıldırım sUratile ile gos~rlr ~ı: pllka koymaga mecbur hususi kombine makineler de kullaru- • 
ri atılmıştı. oldugu gıbı, koymıyanlarla narhtan p • 

(Arkası var) fazla satanlar cezalndınlaca.ktır. lacaktır. Pirine sovhoz ve. kolkho:ıo:lll- ıya $ a 
rmda irva ve faka işleri içın her sene 

L O k M A N ~ııı~ıııı~ı~ı~ı~~~~~ıı~~ıı~ıııı~ıiııııııj~ııjijıı~~~~~~ıılli 
j\\\li!fü\Mi\\\i!j\fö:~mmı:i::ıı M E K i M 1 N 
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mllyanlarca ruble sarfedilmektedir. 1 
Sovyetler Birliğinde pirinç rekolte- S 1 e r i 

si, harpten evvelki devreye nisbetle ı 

hemen hemen iki misline çıkmıştır. tzmir, (Hususi) - Şehrimiz Ttca.. 
Kazakistan ve Azerbaycandaki kolk- ret odası ihraç mahsullerimizin maıt 
hozlarla Azak denizi ve Karadeniz sa- ayı içindeki durumu hakkında bir ra
hillerinde vücuda getirilen Yeni pirinç por hazırlamıştır. Raporda af&i:ıda,. 
zeriyat mıntakası kolkhoz ve sovk- ki malumat vardır. 

~ ~ \...,J ~ ~ ·=·······~·~······· ········=···············=·:·:·:·:·:·:·:·:= 

Çok Terliyen Bir Bayan 
hozlan, geçen sene, hektar başına, 80 lhraç ürünlerimizin başında gelen 
ili 120 kental pirinç rekolte etmiştir üzüm, incir rekoltelerinin bitmek il· 
ki bu miktar eskisine nisbetle on mis- zere bulunması, yeni siparişlerin alm 
linden fazladır. nıış olması gibi tabii sebepler ta.htm

OrtaJ(ôyden "Zavallı okııyucwıuz,, 
lmzaslle mektup gönderen bir Ba -
yan henüz yaz gelmediği halde, tok 
t.erlemekten şikayet ediyor. 

- O !kadar ki diyor, vücudumun 
her yeri t.erler. Hele yüzüm! Ufak 
bir hareketle Sll'Sddam oluyorum. 
Sonra da her feye hel~lanrr, ttr· 
ker ve t.erlerbn. 

Terlemek, sağlık balmnmdan. 
çok defa iyi şeydir. Bilirsiniz Jd 
hekimler hastalannm bir ~o~una 
bolca t.erlemeyi tavsiye ederler. Fa 
kat t.erlemek fazla olunc.a doğrusu 
caıı sıkar. Hele Bayaııla.r için yüz
lerinden t.erlemt* daha dyade can 
sıkacak bir şeydir. Ter gelince ~-üz 
deki pudra, dudaklardaki ruj bile 
sUin1r gider. 

Yalnız saym okuyucumuza t.eeel· 
1 verecek bir nokta var: Onun gl.. 
b1, böyle ytizlerlnden t.erllyen peiı 
~k BayaııJa.r vardır. Hatta bir .
mandan beri Bayanlann pudraJ&nDI 
ve dudak rujlannı ça.ntaJamıda ia
IJY&rak herkesin önünde tuvalet ta
zelenıeılerlntn moda olrnasma sebep, 
Y1iUerinden terllyen 8a)anlarDl 
çok olm88mdandrr, denllebUlr. Es
kiden BByanla.r sakız çlğnerlerken 
bu kadarcık bir hareketle bile yüz· 
lerinden ter döllerler ve işlemeli 
yağbklarDe yt1zlerin1 silerlerdi. Şkn 
dl çiklet -:lğnlyenler de yine terli -
yorlar, fakat ajur işlemeli kttçti • 
etik mendiller ytiz sllmlye müsait 
olmadığmdaıı, pudrayla ve ruJ1a tu 
valetlerinl t.uelemlye mecbur olu. 
yorlar. 

Benim düşünceme göre yüzden 
çok terlemek, vücudun bqka ta -
raflanndan çok terlemekten ehven. 
dir. Bir kere ytlzden t.erllyenlerin 
hepsi ytlzlerfnbı her taratmdan 
t.erlftlleder. Böylfılert nlsbet.en az
dır. Çotu ytlzlerlnln yammdall 
yani yalnız bir t.arafmdan, yahut 
ytizlerlnln kttçtik bir kısmmdan 
meseli ~nelerinden t.erlerler. O 
vakit tuvaleti - herkesin önünde 
bile - tuelemek kolay olur. Hem 
de rizdekl kalevi olm-mpytan 

ytızU tahrip edip yalanaz. 
Halbuki vücudun kapalı yerle • 

rinden geleiı t.er kale\.i olduğun _ 
dan bulunduğu yert tahriş eder, 
Göğüs kapalı kaldığı vakit terden 
sonra n8811 kızardığım bilirsiniz. 
Daha ziyade kapalı yerlerde - me 
seli mafsallarda - çok, büsbütün 
tahriş eder, kaşındmr. Terden do
layı elbise değiştlnnek te kolay bir 
iş değildir. Şlmdlld Bayan elbiseleri 
pek bil)1ik yer tutnuyacağmdan 
çanta içerisinde t&şmma.•n kolay 
olsa büe herkesin önünde _ yıb 

tuvaletini tazelemek gibi - elbise 
değittlrmek henüz moda olmamış. 

tır ..• Sonra vikudun kapalı yerle
mden gelen t.er çok defa kokolu o. 
lur. Kokunun hO§ veya fena gel
mesi duyanlann t4'li.kldsine bağlı 
ise de her nedense, Vilcutıanndan 
~ terllyenlerln yanından Uçar. 
lar. 

Şimalde, Ukra.nya ve Kuban'da, a- da iç piyasalarımızda, şubat ayında 
§ağı Volga mmtakalarında ve yukarı mUşahade edilen durgunluk ve fiat 
Kazakistanda pirinç ekimi bakımın- istikrarsızlığı mart 937 ayı içnide du· 
dan büyük muvaffakıyetler elde edil- rumunu muhafaza etmiştir. Mevai • 
miştir. Vaktiyle hiç pirinç ekilmiyen min tabü icaplarına istinat eden bu 
bu mınta.kalarda halen binlerce hek- durgunluk iç piyasa fiatleri üzerin· 
tarlık pirinç tarlaları mevcuttur. de az çok tesirini göstermiştir. 

Pirinççilik bahıinde tecrübelerle Dış taleplerin gevşemesi neticesin-
meşgul olan hususi istasyonlar da den doğan bu durumun, stokların or 
vardır. Uzak Şarkta kain Santakkee tadan kalkacağı ve fiatlerin de hem 
· tasyonu Sovyetler Birliğinin orta normale avdet edeceği kanaati kuv• 
18 

• • vetlidir. 
mmtakasmda, Saratov, Kuybışev ve . . . . 

. 1 da uetiı:ıtirilmekte olan ve Ay ıçınde ınhısarlar ve UzUm ku· 
Bıe orusya .J ~ t kkUU . . . 
erken biten yeni pirinç nevileri bul- rumu eşe ennın pzyasaya çık· 

muştur. 
malan ve miltemadi bir surette mU.-
bayaatta bulunmuş olmaları biraz 
daha düşmesi tahmlnlenen fiatlerin 
tevkifine Amil olmuştur. 

Sovyetler Birliği ziraat halk komi
serliği, halen be§ senelik bir pirinç 
zeriyat planı hazırlamaktadır. Bu plan 
mucibince va.satı pirinç rekoltesi, 
1936 mahsulüniln iki misline ve harp-

İç satışlar: 

Mart 937 ayı içinde 7006 çuval ve 
1 torba UzUm, 111 muhtelif ve 1364 

Ytbden veya \."Ücudun başka bir 
yerinden gelen t.ere karşı lliçlar 
pek çoktur. Fakat bunlann çoklu. 
ğu - zat.en Bayan okuyucumuzun 
da dediği gibi - faydalamun "ilp. 
heU olduğuna delllet eder. Onun 
için en iyisi hekime umumi bir mua
yene yaptırarak t.edavl ettlnnfjc -
tir. Okuyucumuzun sinir hekimine 
mi gideyim, diye sorması hakhdır. 1 

Çtinktt \."Ücudun bir yerinden terle. 
mek sinirce bir bozulduktan ileri 
gelir. Fakat afyonlu lliç alayım mı, 
diye dU,Unmesl yanlıştır. Sakmmn 
ha! Afyonla t.erinlzln geçip geçml
yeceği ,Uphelidir, an~ sizin af • 
yon tlryakls1 olacağmu şüphesiz -
dlr. 

ten evvelki devir mahsulünü" iae 4 
çuval hurda incir satrlmıştır. 

misline çıkacaktır. 
Bu ay içerisinde İnhisarlar idareel 

Türk • lngiliz 2712, ilzUm kurumu da 99 çuval 11· 
züm mübayaa etmişlerdir. 

C. k +• K ld İnhisarlar idaresinin mevsim b&f-
4j'ır e 1 uru u şmdan mart 937 sonuna kadar umu-

Silmerba.nk ile Etiba.nkm iştirak. mi mUbayaatı 28640, Üzüm kurumu 
lerile Türk - İngiliz maU ve iktısadt nun 27168 çuvala baliğ olmuştur. 

936 rekoltesinden borsaya tescfl 
edilen UzUm miktarı 423982 çuval ve 
1920 torba.dır. Ayni mUddet içinde 
borsa kayitlerine göre, 169611 muh· 
telif ve 12624 çuv~ hurda incir sa
tışı yapılmıştır. 

şirketi adı ile yeni bir şirket kurul -
muştur. Şirket mahdut sermaşelidir. 
Ve umumi olarak memleketlmizin en 
mühim iktisa<il iflerile uğraşacaktır. 
Yeni 9irketin yakında faaliyete geç
mesi beklenmektedJr. • 

Kutamonuda oğlunu evlendir • 
mek lsttyen okuyucmnuza - Bu -
yurdupnuz hastahktan gar.et.ede 
bahseimek bizim vlllyette ayıp sa.. 
yıbr. Fakat o h88talığı teda\i eden 
usta heıklmler burada ~.Siz 
de gıuetede okumaya lüzum gör. 
meden, butalılr iyi ettirir ve oğlu. 
D11Z11 A.ftyetle everlninlz. 

Japonya ile Ticaret 
Müzakereleri 

Japonya ile aramızda mevcut tica
ret anlaşmasmm yenilenmesi için 
ba.şlıyan müzakerelerin bu ayın so -
nuna doğru biteceği tahmin olun • 
makta.dır. 

Mart 937 ayında borsa satış mua
melesi şu netice ile bağlanmıştır: 

3072 balye pamuk, 7602 kental pa
lamut, 3589 çuval arpa, 24321 çuval 
buğday, 240000 kilo zeytinyağı, 2 
milyon 223,600 kilo pamuk çekirde
ği, 1702 çuval susam, 355 çuval fa
sulye, 160 çuval kumdan, 13 çuval 
bakla, 17 çuval nohut, 31 çuval çav
dar ve 115 çuval mısır dandır. 
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Maltepe Askeri Lisesinde: 

Maltepe Askeri Lisemizi bu yıl muvaffakıyetle bitirip mezun 

olan 250 genç ve dinç Türk çocuğuna dün büyük merasimle diplo

maları verildi. Mera.simde General Eyüp Sabri, General O&man 

Tufan ve birçok yühek rütbeli subaylarımızla kalabalık bir da

vetli kütlesi hazır bulundu. Mera.aim, mektebin huıuıi ıalonunda 
saat 14,30 da batladı. 

Mektep talebelerinin teşkil ettiği 

bando tarafından çalman l.stiklfil 
marşiyle merasim açıldı. Arkasından 
lisenin marşı da bütün talebelerin hep 
bir ağızdan iştirakiyle çalındı. Bun
dan sonra salonun sahnesinde talebe
ler bilyük muvaff akıyetlerle spor 
gösterileri yaptılar. Birinci numarayı 
pramit gösterileri teşkil ediyordu. 
Talebelerin muvaffakıyetle yaptıkla
n birçok güç hareket ve ~killer u
zun uzun alkışlandı. Arkasından rit
mik dans ve jimnastik oyunları gös
terildi. Maltepenin çah§kan mezun. 
lan bu hareketleri de muzıka ile bir
likte ve çok gUZel bir §ekilde başar
dılar. 

r·· ~:;t:::··::~::;·~;;e~·ı 
8İnde okuyan gençlerden f 
250 din~ çocuk dün dip
lomalarını ıevinçle alır-

larken bize çok muvalla
kıyetli •por maharetleri 
de göıterdiler. Gençlerin, 
ilimde olduğu gibi beden 
hareketlerinde ele muval-

t lak olmaları göğsümüzü 
# kabartıyor. 

Japon oyunları 
Bundan sonra yer jimnastiklerine 

ait birkaç gösteri yapıldı ve bu da u
zun alkışlar, tebrikler kazandı. MU
teakıben yapılan gilreşler de çok be
ğenildi. Bu arada Japonyada. icat &

dilerek bUtUn dünyaya yayılan Japon 
gUre3ine ait te birkaç tecrübe numa
rası yapıldı ve gençlerimiz çok beğe
nildiler. Bunda il~hsız bir adamın ta
bancalı, bıçaklı veya slingiilil bir kim
seye kar§I kendini nasıl mUdafaa ~ 
dcceği ve rakibini nasrl mağl\ıp mev
küne sokacağı gösterildi. Gür~ gös
terilerinden sonra mektebin eskrim 
takımları ile boksörler arasında da 
mübarezeler yapıldı. Gençler bu spor 
larda da çok mahir olduklarını gös
terdiler. 

Derece alanlara mükafatları L~ı itiyor 

Spor gösterilerine nihayet verildi 

ve genç talebeler tahsil sahasında 01- • Muvaffakıyetli eskrim oyunları gösteren gençler 
duğu gibi spor ve beden sahasında da 
çok gUzel yetiştlklerlni gösterd.U.er. J ler verdi. 

Albay Türer bilhasl!la dedi ki: 
Temsiller "- Bugün cilmhuriyet ordumuzun 

Spor gösterilerinden sonra genç- özü olan harp okuluna 250 yavrumu
likte lisan bilmenin faydalarını anla. zu daha gönderiyoruz, yedinci yıldö
tan küçük bir temsil yapıldı. Daha nilmünUn olgun ve gür mahsulünü id. 

d eskidenberi birçok terakki rak eden ve bunları sevinç ve iftih~r-
80nra a b gün b"' ·· k b 1 d b · u en uyu ayram arın an ın-
ve değişikliklere uğrayan harp Alet- 1 takd" d ıı·semı' a ır nazarınıza arze en z 
ve techizatmı safha, safha gösteren ni yapıyor. Uzun ve çetin bir çalış. 
canlı tablolar vUcuda getirildi. Bu a- madan sonra lise tahsilini muvaffakı
rada bugilnUn harp vasrt.aıan ile ko- yetle betirdlniz. Fakat subay olmak 
runma cihazlan olan tayyareler, ze- ve ulusumuzun ordumuzda komutan. 
birli gazler ve bunlara kareı maekeler Iık yerini almak çok bUyUk ve mtiş
glizel bir tıekilde canlandırıldı. Salon. kül bir iştir. Ancak dam.arlannızda-
daki merasim bu suretle tamamlan - ki Tlirk kanmm yüksek asaleti sizin ' 
dıktan sonra davetliler hazırlanan bu şerefli mevkileri de alabileceğini-
bUfede izaz edildiler. ze itimat vermektedir." 

Diplomalar Gençler namına 
Bunun arkasından m~ktebin bah

~esinde mezun talebelere diploma tev
zii merasimi yapıldı. Once kürsüye 

ı gelen mektebin kıymetli mildUrü Al
bay Adil Tilrer güzel bir nutukla ta
lebeleri tebrik etti ve şimdiden son
raki ç:ılısmalan_hakkında bazı öğüt-

M ekt~p 'Komutanı nutuR 
ıöylüyor 

Albay Adil Tilrerden sonra mezun 
talebeler namına kürsUye gelen Sa
bahattin de 250 arkadaşının hissiya
tına tercüman oldu ve onlar namına 
and içti. Genç Sabahattin dedi ki: 
"- Senelerdenberi killtür ve irfan 

aldığımız şu şanlı yuvanın sıcak sine
sinden bugün olgunlaşarak ayrılıyo

ruz. Bütün Tilrk varlığına en büyük 
itimat ve iftiharı vere, vere işte ni-
hayet Harbiyeye gidiyoruz. Japon oyunu 

Büyük vazifelere namzetlik hakkı-===========:::n-
nı kazandığımız ve şanlı orduya öl
mez bir kuvvet olduğunuz için de
rin bir saadet sevinci içindeyiz. Cüm
huriyet bizim ruhumuz, her şeyimiz
dir. Bu uğurda ölmeği her şeyden da
ha iyi öğrendlk. 

cumhuriyeti 61Unciye kadar koru
yacağız. Buna Atatürkün manevi bu
zurunda and içtik, andolsun." 

Mükafatlar 
Bundan sonra General Osman Tu

fan tarafından mezun talebelerden bi
rinci, ikinci ve UçüncU gelenlere mU
kAfatlan dağıtıldı. Birinciliği kaza
nan 2277 Nuri Erkana bir altın saat, 
ikinciliği kazanan 2354 Ethem Ozka
ragöze ve üçUnclilüğü kazanan 2215 
Orhan Akçaya da birer gUmUş saat 
hediye edildi ve en sonra da bir ge
çit resmiyle merasime nihayet veril
di. 

YENl NEŞRJY AT 

Arkitekt - Bu aylık derginin 7 4.. 
ilncü sayısı zengin milnder"'catla çık
mıştır. Içinde Mimar Zeki Say!rnı 

Kala.mışta bir villası, Galatada deniz 
gan müsabakasını kazanan projeler 
ile Mühendis Dr. Wagnerin Bilylik 
Şehirler nasıl tadil edilir. Izzet Kum. 
bancılann eski Türk m!marlan, Mi -
mar Naci Meltemin Hastanelerde Te. 
davi kısımları adlı yazılan vardır. 

• 
Yeni Adam - 173 Uncu ıayısı çık-

b. Bu sayı ile HA.mit anketine başlı • 
yor. Bundan başka lsmail Hakkmm 
talebeyi iğrendiıen kitaplar, nim ka
fası böyle yetişmez, Artist kimdir? 
başlıklıl makaleleri, H. Avni H. Bo. 
zok, Adnan Cemalin yazılan, kitap 
haberleri, tenkitler var. 

Adiye Ege Hayrünnisa Akyüz Kayıhan 

Mükif at ı Darbımesel M •• u-
sah kamızda Kazananla_r 
Okuyuculanmız arasmda tertip et-

tiğimiz 750 lira mükafatlı darbıme5el 
mUsabakamıza lstlrak eden okuyucu
lar arasında mUkflfat kazananlar -
dan bir kısmınm l4'intlerinl dün neş
retmı,uıc. Bugün de bir kısremm 
lslmlerinl daha verlyoru7. Geri kalan 
islırılerl de yann neşredeceğiz. 

Mükafat knzanmı~ ola nokuyucu • 
lar ,hediyelerini, 10 mayıs pazartesi 
~ününden itibaren matbaıımızdan a • 
labilirler • 

Birer yün battaniye kazananlar 

31 - İstanbul Topkapı tramva) 
durağı 8/ 2 numarada Serap ve Zerin 

32 - Ankara askeri fabrikalar u
mum mUdUrlUğünde stajiyer Nevzat 
Gürbüz. 

Birer ma8a saati kazananlr 

33 - İzmit kağıt fabrikası memur 
lanndan Nureddin Ulusoy 

34 - Af yon Karahisar gazete ba-

r 
yii Şeref vasıtasilc Garipçeköy mu -
allimi ZUhtU. 

35 - Karaman piyade alayında 

ı 
yüzb~ı Recai 

36 - Maraşta nUfus müdürü Os
manm krzı Turan okulu talebesin -

1 den Yüksel Baytekin 

Birer efarp kazananlar 
37 - Erzurum mevkii müstahkem 

ba, baytan Lfıtfinin kızı Selma Kop. 
38 - Diyarbekir ağır ceza reisinin 

kızı Beyha.n Apaydın. 

Hokka takımı kazananlar 
39 - İstanbul Kadıköy ikinci orta 

okulda H. 2 Şubesi namına. 
40 - lstanbul Beşiktaş Vişne za

de mahallesi Çekirdek sokağı 3 nu • 
marada Ekrem ve Orhan kardeşler. 

41 - İzmir Karantina Murat Dalı 
sokağı 7 numarada Scbati Tanay. 

42 - Adana Gazi paşa okulu mu
allimlerinden Şahin Arkon. 

43 - Adapazarı Park karşısı, tek 
sokağı 1 numarada Namık Baloğlu. 

Birer zarif kalem ıapı 
kazananlar -rJ 

44 - !stnnbul Kasımpaşa zincirli 
koyu 164 numarada ŞUkran Atar. 

45 - Malatyada. lise muallimi Sa
mi Göksu. 

46 - Tokat orta okulunda 113 
Türker. 

Birer ıpor çakuı kazananlar 
47 - Galata.saray lisesi son sınıf

ta Fethl. 
48 - Ankara inşaat öğretmen o

kulu 3 UncU sınıfı nA.nıına Hakkı 
49 - Kars müstahkem mevki ku

mandanının oğlu Cahit 

Kemal Duygan 

Rahmi Uçar 

Mehmet 50 - Siirt gazi okulu birinci smıf 
talebesinden Çetin 

51 - Trabzon baş tepeibalft. ma -
halle.si toprak sokak 3 numarada 
Münif. 

58 - Gaziantep ihtisas mahkeme
si müddeiumumisinin kardeşi Mel! -
hat Koraner. 

Biblo kazanan 
52 -1stanbul Damdösyon Fransız 

kız lisesinde Mualla. üstel 

Birer elbise lırçaıı kazananlar 

53 - İstanbul Osman Bey Afitap 
sokağı 39 numarada Mahmut Akbay 

54 - İzmir Buca muallim S. A . 
Onak. 

Y a•tık yüzü kazananlar 

59 - Mardin halk kUtliphanesln -
de Adam Erden. 

60 - Düzce hilkumet doktorunun 
eşi Sadiye 

Birer aelertan kazananlar 
61 - İstanbul Arnavutk5y tram -

vay caddesi 68 numarada Azmi Siln
tekin. 

55 - Urfa.da gümrük haninda 
tüccar Ahmet Kayısı. 

Birer •olra örtüıü kazananlar 

56 - İstanbul Bomonti Hayriş a
partmanında HayrUnnisa Akyüz. 

62 - Ankara ismet Paşa mahal
lesi Akşehir sokağı 11 numarada O
ğuz Herekmen. 

57 - Elazizde piyade alayı 3 üncil 
tabur kumandanı Fazıl Erden. 

63 - lnebolu iş bankası mUdU.rll 
Kemalin kızı Muzaffer Bel da. 
Birer kri&tal resimlik kazananlar 

64 - İstanbul Şişli 59 numarada 

Zeki Çahğ 

Sait Çetiner. 
65 -..! Konya.da birinci şube direk· 

törü Kayıhan Sevindik. . 
66 - Samsun pi f1c alayı 12 iPC1 

bölük asteğmenl Seyfettin Oçak. 
67 - Mersin hükfimet caddesinde 

44 numarada Maryüs Selvelli. 
68 - Niksarda halk fotoğrafhane 

si sahibi Sabri Oral. 

Birer yatak örtüıü kazanan!"' 

69 - Hadımköy piyade alayı 4 ilil 
cü bölük asteğmeni Zeki Çahğ. 

70 - Kırklareli .istasyon alayı 9Ull 
cu bölük b~çavuşu Hliseyin NoyBD-

71 - Babaeski sUvari yüzbaŞ1'1 
İhsan Sunalpın kızı Lerzan Suna.iP. 

Birer fİfe loıyon kazananlat 
72 - İstanbul Beşiktaş gUzelba.Jı'" 

çe sokağı 2 numarada Meliha Er1't 
73 - Muğla orta okul 3 Uıicil 11• 

nıfta 323 TUrkA.n. 
74 - Manisa. topçu alayı levazı!O 

lQ'.lüdUriyetinde t Tanınan. 

Oçer adet havlu kazananlar 
75 - İzmir Karantina TUrkoğl1I 

sokağı 3 numarada. Rahmi Uçarı· 
76 - Adana. Ahmet Erzin h&.Str 

nesinde Emine. 
77 - Çanakale muhabere ta.bııtUO 

da Nuri Ulusoy. 

Birer adet termüı kazananlar 
78 - lstanbul Taksim Ci.lnıhuri '" 

yet caddesi İnkrllp apartımanı 2 ııu• 
marada Muammer. 

79 - Ankara TUmen vezneciat' 
Mehmet Gaçaltay. ,. 

80 - Bursa Ahmet Vefik ps.ş 
hastanesinde pansümancı Renızl. d• 

81 - Tarsus inhisarlar !da.resin 
takip amiri Memduh. 

Peçete takımı kazananlar 

82 - Ankara sanayi caddesi 118 

numarada GUzin. zV 
83 - Erzurum kolordu baş ec 

cısı Hulusinin kızı Hazin Duyar. .• 
. IJl"' 

84 - Samsun Gazi ilk nıektebı 
allimi Besime. 

~--~~----------------------
SVECiA 

Mark ali 
SüT MAKlNASl 

Kullanan 
yanılmaz. 

JlirK :Jf crupa ııt1. sı: 
BE pAZARI 

ısuı.ıeuı.. GALAT"- ~ERSEM .,,~ 
Telaref Zl~AT latenbul . Teıefo11 
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ideal Büro 
Bu kitap b.. 1 • k kud . • t uro arının I§ çı arma r·etını art· 
~~k isti yenler için kısa, fakat ameli bir 
rda~·idır ... ? ~iz~ az ~asrafla çok İş nasıl çıka· 
u llı ~egını gosterır. Fena ve yanlış büro 
~u erı yüzünden geri kalan, hatta zarar k ~n Veya batan müesseseler sayılamıyacak 
a ar çoktur. Bu kitap, bu gihiJeri kurtarmak 

İtin yazılmıştır. Fiyatı 50 kuru§ .• 

Yeni Müşteri 
Bulmak San'atı 

"T . Dr. Gasson diyor ki: 
etkikatım neticesinde gördüğüm hakikat 

§Udur ki, her tacir bu kitapta gösterdiğim 
ksulleri tatbik etmek suretile bir iki sene gibi 

1~~.bir zaman içinde müşterilerin adedini bir 
lnis ı arttırabilir. Müşteri arayıp bulmak bir 
san:attır ki, bunu pek az kimse bilir. Ben bu 
kitabımda size bu san'ati öğretiyorum." 

Fiyatı 50 kuruş .• 

Talih Sensin 
,. l"h" • a 1 ını başka yerlerde arama. Talih bizzat 
;ensin. Elverir ki bunu bilesin ve bundan İsti· 
l ade edesin. Talih~ni başka yerlerde arıyan· 
k~r, ha~ifler, zavallılar ve mağ1iiplardır. Bu 
ıtap ııze taühinizi öğretecektir. Fi. 7 5 Kr. 

Kendini 
Tanır mısın ? 

DÜnyada en mühim şey İnsanın kendi varlığı· 
~r. Bütün öteki şeyler teferrüattan ibarettir. 
k e~~inizi tanımak istiyor musunuz? Kendi 
a~ılıyetlerinizi, kendi varlığınızı, kendi hu· 

kusıyetlerinizi tanımanın ve bunlan iyi yolda 
ullannıanın sırrım öğrenmek istiyorsanız bu 

kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. 

Müşküllerle 
Mücadele 

B Dr. Gasson diyor ki: 
u eser dinamitle doldurulmuştur. Bunun 

Rayesi, birçok iş sahiplerini mahveden atalet 
Ve korkaklığı berhava etmektedir. Bu kitap 
cesaretlerini kaybetmek üzere olanlara kur· 
tu~.uş Yol ve vasıtalarını gösterir. Bu kitap 
rnuşkülleri yenmek iatiyen herkes için yazıl
mıştır. Bu kitap boş sözler, "evet efendim, 
hakkınız var" "başüatuneler" kitabı değildir. 
Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çare-

ler kitabı yazdım. Fi. 75 Kr. 

D~~tor Gauon'un bu ıaylacla gördüğünüz eserleri· 
nı. ıdarehanemizden alabilirsiniz. lıtanbulcla bulun· 
111'.Yanlar, bedellerini posta pulu olarak idarehane -

mize gönderebilirler. 

ISTANBUL "TAN,, MATBAASINDA 

~ .. 
1 ~ltahza.rat Laboratuvarları Sahiplerinin Dikkat Nazarına. 

I)· s anbul Sıhhat ve 1 çtimai Yardım 
=ektörlüğünden: 

d ~ ll ıanı 
ıgı ıa.. anlarda Vekaletten mUsaade alınmasına lUzum mevcut olma-

t...ı, "'nile b' ta y .. "l k ik.ı. ' IJl', nu rn. ır kım tıbbi m\istahzarlann piyasaya çıkarıldıgı goru me • 
~ Ustah.zarlardan bir kısmı 1262 numaralı kanuna. ve ka.nunda-

<l"~t-u: Uygun illçlardan olduğu için bunların izin alınmadan satılması 
~~al'ılı ~uaır .. Binaenaleyh bu şekilde piyasaya çıkarılmış ol.an mUstah
~at n er birisi hakkında bir karar verilmek üzere aşağıdakı hususların 

l - -rS:-arına alının ası icabeder: 
!lıaJııtıne~rk Kodeksinde yazılı komprime ve tab1et ve pastlllerin veyahut 
l'a)t aatıı ... n a.nıpul halinde ve kaffesinin hususi bir ambalaj dahilinde ola
t0;"1ur. tga çıkarılması caizdir. Bunlar için ayrıca ruhsatnameye lüzum 

l - 'l'Ur ~· Ve ko k ~Odeksinde bulunamıyan gerek basit ve gerek mürekkep mah 
'<!ı:_ mprırn ı . . 
'Qitahı e er müstahzarlar kanunu mucibince tıbbi ve Ispencıyan 

llıt bunı~ardan addedilir. Bunlar için ruhsatname almak zaruridir. Yal-
l'u.ı..- -ua:n rn ht . . . al b' ~tnarn u elıf pozlarda ampul veya komprimeler ıçın Y nız ır 

d a - n, .. ı.e_ alınması kifayet eder. 
et "U!liatnam 1 · · B "d ~cliı ıatfınd e erın alınması için bir ay mlihlet verilmiştir. .u mu -

Un etek a tna.hsus kanunu mucibince ve usulü dairesinde müracaat 
e \1e b~ukaıneleye konulmuş olan müstahzarların muamelenin nihaye-

4: arar verr.; . kad 1 . . ila - lkin . .,.ncıye ar satı malan caızdır. 
alç lldedi cı fı~ada yazılı tarzda yaptıklan; ruhsatnameye tabi hazır 

?naıt Uıe çok ~ıktara baliğ olan bUyük lfuboratuvarlar için ruhsatname 
" 5 - \re~ verılen mühlet Vekaletin tensibi ile temdir olunabilir. 
lor. evsaıınd:n mühletlerden sonra yine ruhsatnamesi alınmamış milstah-
lkıillert hakk hazır ilaçlar bulunduğu takdirde bunlara vaz'iyed edilerek 

d 6 - ~iUst ında takibat yapılacaktır. 
el~l>oları bu :hzn.r imll eden laboratuvarlarla bunları toptan satan ecza 
.. etinde to..h aıniıne ittila hasıl ettiklerinden itibaren bir hafta zarfında 
veıı,,:, • " satn . • 
t -:; Şekillerde amesl alı.n~amış he.rnevı komprime, ampul ~eya ~ahi.fil 
)~nı rnahaır ki hazır ılaçlann mikdannı ve isimlerini bildıren bır Iıs-
e~eklerdir. ın en bti,yük sıhhat memuruna imza mukablinde tevdi eyle· 

\e - au Y~ haıır ~U~ahzarlan. im~l .eden laboratuvarlar tevdi ettikleri bu Iis· 
ç "i {ormuııerını de ba_ğhyarak imza ve mi.ihUrlerl altında 

il il 
.... BUNDAN BOYlE MUNHASIRAN 

"E_ERLODENT" KULLANINI :z, 
l D I~ MAC UN L AR 1 N I N 

I I I 1 J 

iYiSiDiR // 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlarJ 

t<ira ık tkinci Vakıf Han 
1 - lBtanbul'da Sultanhamnm'mda altında iki mağaza ve bir ardiyeyi 

müştemil 2-ci vakıf han teslimi tarihinden 940-senesi Mayıs niha
yetine kadar üç sene müddetle kapalı zarf usulile kiraya verile
ceğinden arttırmaya çılcanlmıştır. 

2 - Mezkür hanın aylık tahmin olunan ecri misli 500 liradır. 
3 - !halesi 937-senesi mayısının 10-cu pazartesi günü saat 16 da Is

tan bul'da Çenberlita.ş'ta Vakıflar Başmüdür.üğünde ihale komis
yonunda yapılacaktır. İstekliler usulü da resinde tekliffiamClerini 
mezkur gün ve saate kadar komisyon riyasetine tevdi etmeleri 
ilA.n olunur. (2133) 

Hapa · ı zarf usu iyle eksiırtme ilanı 

Muğla Vilayetinden : 
ı 1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla. Vilayeti Merkezinde yaptırılacak 
34695 lira 75 kuruş keşif bedelli hususi idare binası ve 46365 lira 87 ku • 
ruş keşif bedelli Halkevi binasıdır. 

Keşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu ise aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık lşleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
F - Silsilei fiat ve keşif hülasa cetveli. 
İBtekliler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafıa Mü

dürlüğünden alabilirler. 
ı 3 - Eksiltme 20-5-937 perşembe günil saat on altıda Muğla Vilayeti 
Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6079 lira 62 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Vel<tiletinden alınmış müteahhitlik ve
sikası ibraz etmesi ve ayrıca 50000 liralık yapı işlerini başardığına dair 
vesika göstermesi lazımdır. 

5 - lsteklilerin teklif mektuplarını 3 ilncU maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar encümen reisliğine makbuz vermeleri lazımdır. Pos-
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2322) 

Zeyfnbumunda Satılık Arsa ve Hangarlar. 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Bankamızın malı olan Zeytinburnu nda bir tarafı çimento ve diğer ta

rafı Zeytinburnu Fabrikaları arazisi ve bir tarafı İBtanbul Caddesi ve 
diğer tarafı Marmara denizi ile ınah dut ve her türlü bina ve fabrika in
şasına müsait 6552 metre murabbaı arazi, üzerinde mevcut Uç hangar ve 
iki oda Bankamızca pazarlık suretile satılığa çıkarılmıştır. 

Satış bedeli peşin veya bankamızca kabul edilecek şekilde taksitle öde
necektir. Taliplerin fiat ile tediye şartlarını ihtivu eden teklif mektupla
rını nihayet 15-5-937 tarihine kadar Bankamıza göndermeleri ve daha 
fazla izahat almak istiyenlerin şubeJDize müracaatlerı ilan olunur. 

"2119" 

. Biga Şarbayhğında n : 
Belediyemiz elektrik santralının 1 • 6 • 937 gilnünden 31 - 5 • 937 niha

yetine kadar bir senelik ihtiyacı olan 40.000 kilo mazot 3.400 lira ve 1.000 
kilo makine yağı 160 lira fiyat tahminile 20 • 4 - 937 salı gününden itiba
ren 11 • 5 - 937 salı günü saat 15 e kadar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Mazot ve yağın evsafını anlamak istiyenlerin mUddeti için-

de Belediye Santral memurluğuna ve ııartnameyi bedelsiz olarak almak 
veya görmek lstiyenlcrfn muhasebeye müracaatları ve % 7,5 teminatlı tek-

lif mektuplannın Belediye Reisliğine göndermeleri ve ihalenin Encümen 
huzüriyle yapılacağı ilan olunur. (2302) 

tasdik ederek göndereceklerdir. 
8 - Kodekste yazılı müstahzar vaziyetinde olan hazır ilaçların imalin

den Vekfıletin; laboratuvar sahipleri tarafından malU.mattar edilmesi ica.. 
heder. Bunun için her yeni hazır ilaç yapmak isteyen amiller yapacakları 
bu ilacın isim ve formlilünU bir istida ile Vekalete bildirirler. (2451) 
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1 EMNiYET SANDIGI ILANLARI 1 
Emlak Alıcılarına Sekiz Taksitle satış 

SEMTİ NEV'İ Muhammcıı 
kıymeti 

Haliçfeneri Abdi.subaşı mahallesinde 
Balat ve Fenerkapısı caddesinde eski 
11, 13, 12, 14 yeni 11, 13, 18 No. lı 

Beşiktaş eski Teşvikiye yeni Muradi
ye mahallesinde Bayır sokağında 

eski 7 yeni 11, 11/ 1 No. lı 
Beyoğlu Feriköy İkincikısım mahal· 
lesinde Halebliibrahlm sokağında es
ki 1 Mü. yeni 15 No. lı 
Beyoğlu Feriköy ·mahallesinde KU • 
şad.iye sokağında eskı 3 yeni 5 No. lı 

. 
~altepede Karaağaç sokağında 213/. 
35 No. lı 

Maltepede Bağdad caddesi Ayazma 
Gülsuyu sokağında eski 14/949 yeni 
50/ 470 No. lı . 
Altımerrnerde Arabacıbeyaztd ve 
Seyyitali mahallesinde Servimeydanı 
v .. Silivrfkapı sokağında eski 50, 121 
yeni 66, 121 No. lı 
Büyükadada Tepeköyünde Acem -
köşkU sokağında 25 MU. No. lı 
Osküdarda Ayazma mahallesinde 
Yastıkçı sokağı eski 6 yeni 12 No. lı. 

Altında iki dükkanı 

olan üç buçuk katlı 

ve yedi odalı elektri
ği havi kargir ev 
!ki katlı beş odalı 
kuyu ve elektriği 

havi ahşap bir ev 
Üç katlı yedi odalı 
terkos ve elektriği 

havi kô.rgir bir ev 
Üç kath ~ odalı ter
kos havi kargir yüzü 
tahta kaplı bir ev 

İki katlı Uç odalı ya
nın k8.rgir bir ev 

Bir katlı iki odalı ya· 
nm k9.rgir bir ev 

Bir katlı Uç odalı ahır 
ve samanlığı havi adi 
k8.rgir ev 

Beş odalı yarım kar· 
gir natamam bir ev 
Oç katlı bf"ş odalı ı ı~ 
ahşap bir ev 

2500 

1000 

2200 

2000 

600 

450 

800 

700 

800 

1 - Arttırma 5 mayıs 937 tarihine düşen çarşamba gUnU saat 14 te 
Emniyet Sandığında yapılacak ve gayrimenkul muhammen kıymetlerini 
bulursa en çok bedel verenin üstünde bırakılacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için o gün muhammen kıymetin % 10 nisbe -
tinde pey akçelcrile müracaat lazımdır. 

3 - B.,.--:..,un dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz sene, sekiz müsavi 
taksitle ödenir. Taksitler % 5 fa.ize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derece-
de ipotekli kalır. (2015) (1940) 

YALOVA KAPLICASI 
1 MAYISTA AÇILDI 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Mayıs ayı zarfında Kaplıcanın otel ve banyo ücretlP.rinden yüzıie "lurlc .. 

tenzilat yapılmıştır. 
Tabldot yemek 60 kahve altı 20 kuruştur. 
Mayıs ayı zarfında: 

Bir gün bir gece veyahut iki gün bir gece kalmak tiz~re komple bilet • 
lerde dahi tenzilat vardır. 
Vapur, Otobüs, bir~aroro, iki öğle) Bir lki 
ve bir akşam yemeklerile sabah) Kişim .ıiişilik 
kahvaltısı ve bir gece ) Bilet Bilet 

OTEL 460 870 
Vapur, Otobüs, Banyo, bir öğle ve) 
bir akşam yemeği ile bir kahve altı) 400 750 
ve bir gece Otel. ) 

Mayıs ayı içinde her hafta cumartesi günleri saat 13,30 da Yalovaya 
bir vapur kaldırılacaktır. (2433) 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
Bankasından: 

Hissedarlarımıza beher hisse itibarile 1936 senesi için verilmesi hisse. 
darlar umumi heyetince kararlaştınlan 645 kuruşluk safi kann, merkes 
Bankası şubesi bulunan yerlerde 3 mayıstan itibaren şubelerimizce ve 
bulunmayan yerlerde de 15 mayıstan itibaren Ziraat Bankası şube veya 
sandıklarınca dağıtılmasına başlana cağı ilan olunur. (2477). 
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TIRAŞ BIÇAGI 
Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek 

aerecede büyük muvaffakıyet kazanan Hua.n Tırat Bıçakları ye
ni ve kat'iyyen paaJanmaz nevini piyuadan muıirren iıteyiniz. 

Yeni Huan Tırq makinelerile birlikte Ha.san Tırq.Bıçaklan 
tırq olduktan tonra kat'iyyen aiJmeğe ve kurulamağa hacet yok
tur. Ve bu brq bıçağı hiç bozubnamak ,artile gayet kolaylıkla ve 
huzuru net'e içnnde yüz defa tırq eder. Dünyanın hiç.bir tırat bı
çağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan Tırq Bıçağı 
nıuvaffak olmuştur. Marka.ama ve iamine dikkat.1adedi6, 10 a
dedi 50 kunıftur. Hasan Tırq Sabunu - Hasan Tıraş Kremi - Ha. 
u.n Tırat Pudruı- Huan Tırq Kolonyaaı da çok zevk ve n~'e 
veren yardımcı ve mükemmel vuıtalardır. 
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Temin ve bu iki nimeti hayatın 
sonuna kadar garanti eder. 

Dit macunlannm inciıi ve 
taheaeri olan RadyoJinle 
ditlerinizi günde iki defa 

fırçalayınız ne mikroblarm, 
ne de rahataızlrkların tah
ribatından korkmayınız. 

Daima Radyolin 

Deılet Demlryollırt '' limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli (13566) lira olan 357 metre mik'abı muhtelif eb'at

ta çam kereste 13-5-1937 perşembe günü saat 15,45-de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1017,45) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 No. lı 

nushasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,45-e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
ıazmldır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar -

paşada tesellUm ve sevk ,efliğinden, Eskişehir ve lzmirde de idare ma-
pzalarmdan dağrtıımaktadır. .(2320) 

lstanbul Komutcınlığı 8at;ı 1 

alma Komisyonu ilAnla~l ı 

İstihkam ta.burunun çoban çeşme
de bulunan barakalarının peratoner
leri yeniden yaptırılacaktll'. Açık ek
siltme ile ihalesi 12 Mayıs 937 çar -
şamba gilnü saat 15 de yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 509 lira 56 
kuruştur. Şartnamesi her gün öğle -
den evvel komisyonda görülebilir. Is 
teklilerinin 38 liralık ilk teminat mak 
buz veya mektuplarile ihale günün · 
den evvel inşaat şubesinden alacakla
rı vesikalarile beraber belli günde ve 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komtı 
tanlık Satmalma komisyonuna gel-
meleri. (2284) 

Almanca - 'J.'ürkte 

Teknik Ltigat 
Adnan Halet Taşpmar 

Almanca - Türkçe terclime işleri
le meşgul olanlar ve teknik kitap o
kuyanlar için faydalı bir eserdir. Tev
zi yerleri: İstanbul Kanaat ve tkbal 
Kitabevlerl, Beyoğlu Haşet Kitabevi 

................... 
ıstanbul Harıci Askeri 

Kıtaah llAnları ----------Adartadaki kıtaat hayvanatı ı~uı 

384000 kilo kuru ot alınacaktır. Tah 
min fiyatı kilosu 4 kuruştur. Hepsi
nin bedeli 15360 liradır. Şartname 

Tiiınen satınalma komisyonundan be
delsiz alınabilir. Eksiltme 21 mayıs 
1937 cuma günü saat onda Tümen bi 
nasındaki satınalma komisyonu oda

sında yapılacaktır. Eksiltme kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. Ok temi· 
natı 115~ liradır. (681) (2365) 

#• D. IHSAN SAMl -~ 
• Bakteriyoloji Laboratuarı 

Umumi kan tahlilatı frengi 
noktai nazanndan (Wasserman 
ve Kalın teamülleri) kan kil rey· 
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastahklan teşhisi, idrar, bal -
gam, cerahat. kazurat ve su tah
ınatı, Oltra mikroskopi. hususi 
a.şılar fstfhzan. Kanda Ure, şe . 
ker, Klorür, Kollesterin miktar
lannrn tayini. Dlvanyolu No. 311 • 

BU HAFTA MAÔAZALARIMIZI ZiYARET EDENLER E!N NEFiS 

KUMAŞLARI UCUZ FIATLARLA ALMAK FIRSATINI BULACAKLARDIR 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
~ Tel. 20981 • 

• 

saatleridir. 

Her verde arayınız 
155 birinci mük8.fat • 

Artık ecnebi malı ku''anmıya hacet kalmadı l 
Tamamen Türk işçilerinin çalıştığı fabrikamızda; 

Avrupa malından daha~ ve daha ucuz 

BAŞKURT 
Çatal, kaşık ve bıçak takımları, çay kaşıkları 

vesaire kat'iyyen paslanmaz ve daima ayni güzelliği ve ayni parlaklığı 
muhafaza eden halis alpakadan yapılmaktadır. Her yerde arayınız ve 
Avrupa malım verirlerse almayınız. 

Mekteb ıdarelerinin Nazarı Dikkatine: 
Çatal, kaşık ve bıçak takımlarımızın tarzı imalini görmek istiyen mel<· 

tep talebesinin grup halinde fabrikamızı ziyaret etmeleri rica olunur. 
Umumi deposu: Tahta.kale, 51 No. it Poker tıraş bıçaklan deposudur. 
Fabrikası: Beşiktaş vapur iskelesi ittisalinde No. 28 - 30 

, .............................................................................. ~ 
8 A S U H A Ç A R E SiNiR, ÇARPINTI ve SAYGI , LIGA ADEMi iKTiDARA 

HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTiN 
Hıddet, merak ve korkudan bayıl-anlar, siniri, hafa- . 

Ameliyatsız basur memelerini mahve
der, Kanı, ağrıyı derhal keser, biitün 
dünyada şöhret bulmuş, yilzlerce pro -
fesörlin takdirnamelerini kazanmıştır. 

kanı, çarpıntısı tutanlar 20 damla "Nevrol Cemal,, Pek müessir bir ilaçtır. Bel gevşekliğini 
alınca hemen açılırlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz geçirir. Vakitsiz ihtiyarlıyanlan gençleşti· 
yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur "Nevrol Cemal,, i rir. Suiistimal edilmiş yorgun vüc~tıarı 

alırken "Cemal,, ismine dikkat ediniz. dinçleştirir. Yalnız ismine dikat edıniz· 

~ATALA-RENE-
ve 

Sonuncu ibniseracın Maceraları 
Fransa edebiyatından Şatobriyan'm en meşhur üç hikayesi resimli 

olarak bir arada basılmıştır. Eser fevkalade şairanedir. Adeta şiir ve 
aşk kitabıdır. Heyecanlı ve acıklıdır. Ayni zamanda da edebiyatın, kla
sik eserlerin şaheseridir. Fransızcadan ıntitercimi Ragıp Rıfkıdır. Fi-
yatı 75 kuruştur. Hilmi Kitaphanesi 

ÔGRENMEK ZEVKi 
Bay Ziya Emiroğlu'nun vakıfane yazılmış bir eseridir. lçindekiler: 
öğrenmek zevki - Saadet - tabiat sevgisi ve yaşamayı bilmek - ye

mek san'ati - musiki - dans - Aşk vesair ... Fiyatı 10 kuruş 
HiLMı KiTABEVi , 

Ankara Belediyesin den: • 

lstanbul Jandarma S atınalma 
Komsiyonundan 
Miktarı Cinsi 

Kilo 
Tahmin bedeli 

Lira K. 

nk Teminatı 
Lira J{. 

~ 
5000 Kabara çivisi 1750 00 131 25 dıl' 

1 - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 00-7 bin kilo kUJl 

ra kabara çivisi açık eksiltme ile satın alınacaktır. ı.4 
2 - Eksiltme Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunda 

Mayıs 1937 Cuma günü saat 15 de yapılacaktll'. 
3 - Ni.lmune ve şartname her gün komisyonda görülebilir. . eSi' 
4 - lsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzu ve t>ellı v 

kalariyle komisyonda bulunmaları. (2382) _.,..,, 

Dıplomalı Fen Memuru aranıyor 

Mudanya Belediye Reisliğinden : 
Belediyemize 100 lira ücretle diplomalı bir fen memuru aıınaca.ıctı'• 

Ankarada, Belediyece gösteril~ek yerde bir ekmek fabrikası yaptmla- b" at.,, 
caktır. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ekmek verebilecek kabiliyette olacak, lstekl~ olanların vesaik ve evrakı mUspite asıl veya örnekleriyle ızz 
yerli kömürle veya şehir cereyaniyle çalışacaktır. Alakadarların teklifle- yahut yazı ile belediyeye ba.ş vurmaları ilan olunur. (2287) ~ 
rini, şartlarını ve bu fabrikaya ait resimlerini Mayıs 1937 sonuna kadar ----.:...--------------------":""ı,JJI 
Ankara Belediye Reisliğine vermeleri ve yahut göndermeleri ilan Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umum! Neşriyatı idare Eden: S. SA tJI' 
olunur. (1019) (2304) Guetecilık ve Neşriyat TUrk Limitet Şirketi. Basıldıı:h ver TAN matbfl 


