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Bulga~ Kral~ Boris ·~ HATAY ANAYASASI• 
.BaşvekilimizleGörüştü i NIN SON MUZAKERELERI 

•••••• ı!°fya, 6 (Tan muhabirinden telefonla) - Ba§vekll lsmet lnöntt 

.,,draya gitmek ihere bugün buradan. geçerken ıstasyonda kral Mecl•ıs Re•ıs V Kab·ın 
b1a bizzat Başvekil Bay Köseivanof tarafından karşılandı. e e 

'l'lıin durduğu müddetçe Ud hüktimet Başvekllleri lstuyonda gö- 1 

Son Haberler i
l 

Hatay anayasaamm esuh 
maddeleri tesblt edllmlttlr. 
BatmurahhuDDIZ B. Numan ~=~Efn::nr~.::~;ı:.ı.=~ Maddeleri Tesbit Edildi Rıfat, bu bua08ta Ba§veldll
mlzle temas etmek ihere Pari. 
se gitmektedir. 

Şark 
Paktı 

"""'""""~ 

Almanya - ltaLya Telaşta 
_,_.,_. -·-· .. -··-; ---·-· --·- .. 

, Cencure mmalrerelerbwle bapnarcrMcumns 
bulunan B. Nrıman Menemencioilu 

Bask Cephesinde 
Asiler Bir lnhiıama 
ı Daha Uğradllar 

Bilbaodan 4000 Kadın ve 
Çocuk Tahliye Edildi 

Londra, 6 (TAN) - lapanya meaeleai buaün Avam Kamara. 
11nda mevzuu bahsoldu ve birçok hatipler aöz aöyledi. Bilhaaaa 
Loyd Corç, ademi müdahale ıiateminin tatbik olunmadıimı anlat• 
mıf, amele liderleri ayni .tarz~a ıöz ıöylemif, nihayet Harici,.e 
Nazın B. Eden, açık tehırlenn bombardımanı meaeleainin tüyler 
ürpertici bir hldiıe olduğunu anlatmıf ve bunun tahkike dei• 
oldufunu ilive ederek bu tahkikatın bilha11a küçük bitaraf dev
letler tarafından yapılmaıının pek münaıip olacajını ıöylemİftİr• 

ŞiMDiLiK 

Adsız 
Roman 

Aka Gündüz'ün bu defa 
T AN'a verdiği yeni roma· 
na şimdilik bu adı takıyo. 
ruz. Asıl adını sonra oku- · 
yucular koyacaklardır. 

Aka Gündüz bu romanı 
harp içinde yazmış, fakat 
o vakit sansör yasak ettiği 
için neşredememiştir. 

Şimdi ilk defa TAN sü· 
tunlarında okuyacağnuz 
bu roman, size bir vakitler 
sansörün menettiği hakiki 
bir hikayenin acıklı vak'a· 
tarını anlatacaktır. 

"Şimdilik Adsız Ro
man" tamamen yerli, ta
mamen milli bir romandır. 
Pek yakında TAN' da oku
yacaksınız. 

Valensiya hUkiimeti, Katalonyad& 
intizamı temin edecek tedbirler almJt
tır. Bundan böyle Valenaiya hUktUDe
tinin memurları 'Kataıonyada nizam
dan mesuldUr. Valenaiya billdUnetl. 
nin, Geneıil Pozasi Katalonyaya bq. 
kumandan tayin ettiği anlafılıyor. Va 
len.siya hUkiimeti Aragon ordusu ım. 
mandasını dördüncü fırka kumandaı

nma tevdi etmiatir. Bu suretle v .. 
lensiya hUk<lmeti, Katalonyanm mu
kadderatına vaziyet et.mit bulunuyor. 
Barselonada ana!'liatlerin tazyiki ta
mamiyle hafiflemigtir. Bir rivayete 
göre ana!'listlerin ihtilili sırasında 

400 kiti mak:tul dU§ınüş ve bin kili 
yaralanml§tır. 

Barselonadİ. mücadeleden eser kaJ.. 
mac:blı teyit olunmaktadır. 'Valenal
ya hUk<lmeti zırhlılarmdan istifade .. 
derek klfi miktar uker sevketmiftll'. 

Bilbaoda 
Bask cephesinde yeni bir ukerl in

kişaf bildirilmiyor. Asi tayyarelıerl 
Bilbaoya beyannameler atmıt Ye hal
la teslim olmıya tegvik etınlflerdlr, 

Bilbaonun eimalt p.rkisinde • 
bir liman olan Bermeo mm~ 
ihata edilmiş bulunan Italyan. ınlfre.. 
zesi, almış olduğu takviye kltaabp& 
rağmen mU,kül bir vaziyette ba1-
mi.kta berdevamdır. 

(Devamı Sa. 10. Sil. 2 de) 
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alk , En Fazla 
elere ihtiyaç 
Duyuyor? 

Reyler En Çok 11 Hastane 11 

Üzerinde Toplanıyor 

Okuyucularımıza dedik ki: "Elektrik Şirketinin fuzuli olarak 
halktan aldığı para üç milyon lira tutuyor. Bu para tahsil edile
cek olur:sa ne gibi maksatlar için kullnılmalıdır?,, 
Şu nokta hakkında y~ bir ka-

naat uyanmasın: Uç milyon lira. an- Müddeiumumi muavinlerinden 
cak bir milzakere mevzuudur. Bugün Hikmet Ozden 
ele geçmiş bir para değildir. Bunun i-
çin sualimiz §imdilik ancak nazarl
dir. Ameli olarak tenvir ettiği nokta, 
halkın ne gibi içtimai müesseselere 
ihtiyaç duyduğudur. 

Sarahatle görUlüyor ki en çok n.ok. 
sanı duyulan müesseseler verem has
tanesiyle çocuk bakım yerleridir. Bir 
de halkımız hava tehlikesini duyuyor 
ve mümkün olan her vasıtanın bu 
tehlikeye karşı kullanılmasını istiyor. 

Aldığımız cevaplar o ka.dar çoktur 
kı, her birini neşre kalksak, sayfalar
ca yer ayırmak icap eder. Bunun için 
cevaplann elimize geçme mrasiyle 
ancak bir kısmını neşredebiliyoruz. 

Bunlar diğerlerindeki fikirleri de e
esas itibariyle temsil ediyor. 

• 
Veremle Mücadele Cemiyeti 
ikinci Rei&i mütekait General 

Galip Pcuiner 
- Şehrimizdeki verem savletine 

karşı ge~ek en mühim bir iştir. Uç 
milyon liranın bir kısmiyle Erenköy 
sanatoryunrunun geniş bahçesinde 
yeniden dört beş modern pavyon inşa 
etmeli. Şehrimizin muhtelif mahal
lerinde beş altı modern verem dis
panseri tesis etmeli. Mütebaki para
yı: bu dispanserlerin idaresine daimt 
irat temini için bankalara. ):atırma
lı. 

• rroruoı ...,_.,.. "''-· -· 
- Uç milyon lira mUnhasıran §eh

rin imarına tahsis edilebilir. Bunun 
için de bu işe aklı erenerden bir heyet 
kurulmalı ve bu heyetin lüzum göste
receği mübrem ihtiyaçlarır harcanma 
1ı. • 

• 
Vilayet P. T. T. müdür muavini 

Ostünu~ar 
- Elektrik §irketinden 1.lç milyon 

nlınırsa üç mühim işe tahsisi pek ye 
rinde olur sanırım: 

1 - Bir milyonu Adliye sarayına. 
2 - Bir milyonu verem hastanesi

ne. 
3 - Bir milyonu tayyare almması

ııa. 

- Elektrik §irketinden istenen üç 
milyon lira eğer defaten tahsil edile
cekse bunun (500) bin lirasiyle ls
ta.nbulda bir hastane yapılması, geri 
kalan 2,5 milyon lira da bu hastaneye 
dalmt gelir temin edecek akara veril
melidir. 

• 
Müdd eiumwni muavinlerinclen 

Sadun Gazioğlu 
- Ben bu para ile memleketin Uç 

yerinde Uç bUyük hastane kıurulma.
snu teklif ediyorum. Erzurum, Diyar
bekir, lstanbul. 

• Ç emberlitaş, KöktQf •okağında 
Ş. Tokaöz 

- Bu para ile şehrimizde bUyUk ve 
asrl bir sta.dyom yapılarak gençliğe 
hediye edilmelidir. 

• 
Selimiye Ferit Arat 

- Bu para., Kızılaya ve Çocuk E
sirgeme Kurumuna verilmelidir. 

• 
Emekli deniz yarbaylannclan 

Şefik Anduru 
- Elektrik !Prketinden geri alına

cak paranın tam yerine sarfedilmesi 
için, bu parayı elektrik şirketinin sa
tın alınmasına harçetınekten doğnı 
bir şekil dUşünUlemez . -Devlet Matbaası Sağıımanı 

H. T:amftlı 

- Uç milyon liranın en az bir mil
yonunu hemen her bucağı orta çağ 
köycüklerinden biri olan yüzlerce so
kağmuzm :rşıklandınlmasma ayırma. 

lı; bir milyonunu yazın toz bulutlan 
altında ve kı§m çamur deryası halin
de acınacak bir kılığa giren yine o 
sokaklann hiç değilse bayağı kaldı
nmlarla örtülmesine harcamalı; U
çlincU milyonuyla da bütün !stanbul 
okullanndaki yoksul çocukların do • 
yum, yiyim ve bakmımı, kitap ve baş
ka ihtiyaçlarını sağlamalı, hastalıklı 
yavrucuklara ilAç, gıda ve şifa dağıt
malıdır. 

• • 
Eyüpte Gümü,suyu 3 numarada Emniyet ikinci fUbe müdürü 

V eclia Necati 
"- Şehrimizin hastane ihtiyacı bil- - Bu para ile hastane ve mektep 

yUktür. Bence, bu para, mevcut has- yapılmalıdır. Böylelikle tedavi için A
tanelerin genişletilmesine ve yeni has nadolunun birçok yerlerinden buraya 
ta.neler inşasına harcanmalıdır. Uç gelen hastalar sıra beklemekten kur· 
milyonla lstanbulun Uç semtinde üç tulmıuş olurlar. Dk mekteplerde de 
muazzam ~astane kurmak en. münasi- yanın tedrisat yapıldığını görUyoruz. 
bidir.,, Mektep yapılırsa bu ihtiyaç ta kar-

• şılanmış olacaktır. 

Taksim, Fruzan Pala. 3 numa- • 
rada Bayan Bedia Y eclikule, Hacıevhattin No. 36 

- Bu para ile şehrin kimsesiz ve Kemal 
bakımsız çocuklarına bUyUk bir yurt _ Bu para ile lstanbulda bulunan 
yapılmalıdır. DUnyanm hiç bir ye - anasız; babasız, fakir, perişan, sefil, 
rinde Istanbuldakl kadar çocuk sefa- çocuklara sanat mektepleri açmak ve 
leti yoktur. Şehrin her tarafında ya~ bu socuklan sefaletten kurtarmak, 
lmayak, UstUbaş pejmürde birçok bir miktarını da düşkünler evine vcr
yavru görüyoruz. Bunları kurtarmak mek .• 
lazım. Bu iş, bu para ile her halde 
milkemmelen yapılabilir. 

• 
• ' F eneroylu, iatasyon karp.hrida 

' No. 6 mütekait Saik Yaran 
- Bu para ile sevgili yurdumuzu 

hava taarruzuna karşı korumak için 
tayyare alınmalıdır. 

• 
Fatih, Mahmut Parlar 

- Bu paranın bir kısmı ile hava 
tehlikesine karşı tayyare almalıdır. 
Bir kısım da halkın korunması için 
lüzumlu vasıtnlarrı sarfedilebilir. 

• 
Müddeiumumi muavinlerinden 

Fehmi Çağıl 

• 
Tabibi Adil Enver Karan 

- Elektrik §irketi bu parayı lstan
bul halkından almı§br. Yine l>u hal· 
km umumt menfaatlerine sarfedilme
lidir. Bence bu para ile !stanbulda 
tam teşekkilllü ve modem bir hasta.
ne yapılmalıdır. Dk düşünülecek bu
dur. Sonra yol, ışık ve saire gelir. 

• Davutpafa 61 / 69 numarada top. 
~ mütekaitlerinden 

Mehmet T evlik 

- Ben, bu alınacak paranın hasta.
ttelerc tahsis edilmesini teklif ediyo
nım. 

- Uç milyon lira, şehri ve ha11u 
zehirli gaz hUcumlarmdan korumak 
için yapılacak tertibat ve tesisata har 
canmalıdır. Geri kalan ufak bir mik· 
tar da (Kwlay) teşkilatına verilme
lidir. 

• 

ı·~················································ı 
i lnönünde Yapılan Uçuşlar ı Gemi Kurtarma 

Şirketi Vaziyetini 
Düzeltiyor 

Geçen hafta lnönilnde tay· 
yareci Bayan Yıldız paraşüt
le atlama tecrübeleri yap.mış
tır. 

Yıldızın muvaffakıyetli at· 
layı§lan binlerce halk tara
fından alaka ile takip edil
miştir. Bu resimde, Bayan 
Yıldızı atlamalardan · önce 

halk arasında görüyorsunuz. .,,,., ................. . 

Hilesiz Sut 
Satmanın da 
Yolu V armıs ! • 

Geçenlerde hazırlanan bir talimat-
nameye göre, halis sütler kırmızı e
tiketli gUğUmlerde, kaymağı alınmış 
sütler mavi etiketli güğümlerde ve 
yağı al,nmış sütler de yeşil etiketli 
gUğUmlerde satılacaktı. Aylardanbe
ri şehir içinde yeşil ve mavi etiketli 
güğümlere rastlanmamıştır. Fakat, 
kırmızı etiketli güğümlerde kaymağı 
veya yağı alınmış sütler görülmüştür. 

Hakikaten halis süt satan veya 
satmak istiyenler, diğerlerinin böyle 
t ...... a.lr {al.-. .... hQJı'(tl'l;'"U?H• .... -~ .. a .. r,A 
kendilerının de . ıeKrueeeceklerini goz 
önünde tutarak Sıhhiye!Müdürlilğüne 
müracaat etmi~lerdir. Sıhhiye Mü
dürlUğU, bu mUracaati haklı bulmuş 
ve belediye zabıtasının sUt kontrolü
ne daha !azla ehemmiyet vermesini 
istemiştir. 

Belediye reisi, bu iş için gubelere 
emir vermiştir. 

Hıdreliez 
yağmurlu 
Geçti 

Hıdrellez. yağmurlu ve kapalı bir 
hava ile girdi. Dün, Kağıtaneye, muh 
telif mesire yerlerine ve kırlara git
meyi kuranlar akşama kadar yağan 
yağmurlardan buna imkan bula ~a
dılar. Havaların mayısın ilk günlerin 
de de yağışlı gitmesi, yazın bu sene 
biraz gecikeceği endişesini veriyor. 

Rasathane müdUrü B. Fatin diyor 
ki: 

" H - avalarda hiçbir gayritabü -
lik yoktur. Bu sene mahsul yılıdır. 
Devamlı yağmurlar berekete işaret
tir. Çütçi de vaziyetten son derece 
memnundur. Maamafih, bir iki gUn 
içinde iyi havalara kavuşacağımız 
muhakkaktır.,, 

Çöpleri 
Belediye 
Dökecek 

!stanbulun çöp işi bir tUrlU halle
dilememektedir. Poyraz havalarda 
çöplerin en az 14 mil açığa ve lodos 
havalarda Karadeniz cihetine dökül
mesi mecburiyeti bu işi Üzerlerine al
mak istiyen mUteahhitleri dUşUndUr
mektedir. Bunun için alakadarlar çok 
para istemişler, belediye de buna im
kA.n görememiştir. Bu vaziyet karşı
sında belediye bu işi doğrudan doğ
ruya kendisi idare etmiye karar ver
miştir. 

Şimdi, dökUlme işlerinin nasıl, ka
ça ve ne gibi vasıtalarla yapılabile
ceği ve bu vasıtaların nasıl tedarik 
olunacağı tetkik ettirilmektedir . 

Gemi Murtarma Şirketi, ıenebatmdan bugüne kadar kara sula· 
rımızda 11 gemi kurtarmıtlll'. Bu itlerden Şirketin atağı yukarı 
yarım milyon liradan fazla para alacağı heıaplanmaktadır. 

Muallim 
Mektebi 
Kadrosu 

Maarif Vekaleti, Yilksek Muallim 
mektebinin ayrı bir binaya taşınma
sını muvafık görmil§tilr. Bu mektep 
için Vefada eskiden başlanan ve ya
nm kalan Talebe yurdu binasından 
istifade edilmesi ve buranın asri bir 
mektep binası haline getirilmesi dü
şünUimektedir. 

Bu ihtiyaç, mektep kadrosunun bir 
misli arttırılması kararından doğmuş 
tur. Vekalet, fazla muallim yetişti
rilmesi için bir çok kolaylıklar gös
terecek ve mektep kadrosunu da ge 
nişletince yatılı olmak Uzere buraya 
fazla miktarda talebe bulabilecektir. 

Yalovanın 
İmarına 
Başlandı 

İki buçuk senedenberi bir kriz ge
çiren şirket bu suretle vaziyetini nis
beten dü?.eltmiş olacaktır. Gemi Kur-
tarma şirketi 936 senesinde 67 bin 
lira kazanmış ve bu parayı amortis
man olarak ayırmıştır. 
Diğer deniz müesseseleri gibi De

nizbanka bağlandıktan sonra "Gemi 
Kurtarma İşletmesi,, ismini alacak 
ve müstakil olarak idare edilecektir. 

Şirket, kurtarma İfinden 100,000 
lira daha alacak 

Uç gün evvel İzmir körfezinde ka
raya oturan İngiliz bandıralı Ary 
Lensen vapuru bütUn çalışmalara 

rağmen kurtanlamamıştır. 
1930 senesinde tngilterede inşa &

dilmiş olan bu vapurun içindeki ha
mulesile birlikte kıymeti bir milyon 
lira tahmin edilmektedir. Gemi kur
tarma şirketinin bu işte en aşağı yüz 
bin lira kurtarma parası alacağı he
saplanmıştır. Beynelmilel nizamlar 
dolayısiyle bu miktar serbest döviz o
larak memlekete girecektir. 

Geliboluda oturan Yunan bandıra
lı Michalyos vapuru kendi kendini 
kurtarmıya çalIŞmaktadır. 

Liman ldareaincle dün sabahki 
toplantı 

Dün sabah Liman idaresinde !ktı
sat veka.Ieti müşaviri Fonder Porte
nin iştirakile bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda. yeni yolcu salonu inşaatı 
ile limanda yapılacak tesisat ve an
trepo meseleleri görtişülmüştUr. Bu 
arada kömür depoları ile limandaki 
tahmil tahliye işleri etrafında da ba
zı kararlar verilmiştir. Ba.şmüşavir 
Fonder Porten, şehrimizdeki bütUn 
iktisadi müesseseler üzerinde tetkik-

Ankarada bulunan Akay mUdürü ter yapacaktır. 
O.il Niln OA~-ı.....W.--. "~- _.._.,_ ,... 

mil Ankarada Yalovanın ima~ rojesi 
etrafında alalfadarlarla U a larda 
bulunmuştur. Prost tarafından ha
zırlanan projenin tatbikine başlan -
mıştır. Bunun için mimarlardan mü
rekkep bir heyet idare emrinde ça
lışmaktadır. 

Projeye göre, kaplıcalar civarına 

yeni otel ve eğlence yerleri kurula. -
cak, Yalovaya büyük bir meydan a

çılacaktır. Bundan başka modern bir 
vapur iskelesi kurulması kararlaş . 
mıştır. 

Kendini Trenden 
Aıağıya Atan 

Kadın 
Evvelki gün lstanbuldnn Edirneye 

hareket eden Posta treninden bir ka
dın kendini aşağıya atmış, ağır suret
te yaralanmı§tır. Hadisenin tafsilatı
nı yazıyoruz: 

Hamide isminde 26 - 27 yaşların
da genç bir kadın, BakırköyUne git
mek Uzere Sirkeci garına gelmiş ve 
gişeden Bakırköy için gidip gelme 
bir bilet almıştır. 

Kampana gürültUsU arasında va • 
gona atlıyan Hamide, Kumkapıya 
yaklaşıldığı sırada bu trenin Edime. 
ye gittiğini öğrenmiş ve bUyUk bir 
teI&.şa düşmilştür. Kadıncağız, Kum
kapıda trenin yavaşlamasını fırsat 
bilmiş ve kendisini traverslerin üze
rine atmıştır. 

:tnıdat işareti üzerine tren durdu
rulmuş, muhtelif yerlerinden ağır ya
ra alan kadın derhal hastaneye kal
dırılmıştır. 

, _ ! ____ .._ 

gecikmiyecek 
Topanedeki Mumhane antrepoları 

in§antmın bir müddet gecikeceği ya
zılmıştı. Liman İşletme idaresinden 
aldığımız bir mektupta bu inşaatın 
geri bırakılmıyacağı ve derhal ya • 
pılacağı bildirilmektedir . 

Festival 
İçin Gelecek 

Seyyahlar 
Festival eğlenceleri dolayısile şeh

rimize Anadoludan ve yabancı mem
leketlerden gelecekler için belediye 
çok kolaylık göstermiye karar ver
miştir. Bazı lokantalarda ucuz ye · 
mek verilmesi temin edileceği gibi ay 
nca otellerde de tenzilat yapılacak
tır. Şimdiye kadar on beş otel, fes 
tival için yüzde elli ucuzluk yapacak
larını bildirmişlerdir. 

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

u 
BiRKAÇ 

SATIRLA 
sldidarda bir çocuk bahçesi ya 
pılacaktır. 

• 
Y iyecek içecek ~yler satan ~ 

naf gibi çay harman eden, ptL

ketlere koyanlarla her tUrlU bahar 
ve saluz satanlar da sıhhi muayeneye 
tlbi tutulacaktır. 

• 
R amlde nahiye teşkilatının biti· 

rlldiği dün vilayetten her ta
rafa blldirilmi_ştlr • 

B. Harry N. Hovvartl 

Amerikalı 

Bir Alim 
Şehrimizde 

J ı 

'A m "k d tnni ıırı · e~t~ tarm-Wu1\:.~ı ~.b'lt~lL.ıarry ıv .N. -il!>' 
vard, bundan bir mU et evvel lstnn· 
buldan geçerek Aıikaraya gitmişti. 
Profesör N. Hovard, dün Ankarad811 
şehrimize dönmüg ve Perapalas ote
line inmi§tir. 

Amerikalı llim, dün kendislle gö
rilgen bir muharririmize demiştir kf: 
"- Bir tarih hocası olduğum için 

Şark tarihi beni pek fazla alakaJat 
eder. Hiç şüphe yok ki, Şarkın en rJA" 
yanı dikkat memleketi de TUrkiye • 
dir. Bu itibarla benim Türkiyeye lcaJ'" 
şı çok büyük sempatim ve alaks.J!l 
vardır. Osmanlı ve Türk tarihini çole 
geniı, mikyasta tetkik ettim. BundtıD 
bir müddet evvel Osmanlı !mpara • 
torluğuna ait bir de kitap yazınıştııP
Bu defa yaptığım tetkiklerden soıır& 
Türkiye ve Yakın Şark hakkında bit 
kitap ve muhtelif makaleler yazac&-' 
ğun. 

Ankara bende fevkalft.de bir 1ntf .. 
ba bıraktı. Pek kısa bir zaman içi.11" 
de çok muazzam işler yapılmış. Til~ 
kiye çok geniş terakki hamleleri ~ 
pıyor. 

Ankarada bulunduğum sırada k11" 
metli Başvekiliniz İsmet !nönU ve 
Dahiliye Vekiliniz Bay Şükri.i ıtay& 
ile tanışmak §erefine nail oldum.Ç01' 
mUtehassisim. 
lstanbulda on gUn kadar kalacsğııo

camileri ve mUzcleri gezerek lıınt tetı< 
kikatta bulunacağım. Çok hoşuJJlS 
giden memleketinizde ne kadar kal• 
sam doyamıyorum. nk fırsatta. tek· 
rar gelmek benim için büyük bir zevlt 
olacaktır.,, 

Amerikalı profesör, on gUn sont8 
Atinaya gidecek iki üç gUn kaldı~ 
sonra Fransaya ve oradan da AıJlC 
kaya gidecektir. 

Hava9azi 
Ucuzladı 7 Mayıs 1937 

CUMA Bugünkü hava: BULUTLU 

Kadıköy ve İstanbul Havagazt şir. 
ketlerinin yeni Uç aylık tarifeleri tes
bit edilmiştir. Kadıköy tarifesinde 
gazın metre mikabı 6,34 den 5,39 
kuruşa, İstanbul ücretleri 6,6 dan 
5,36 ya indirilmiştir. 

Beyoğlu 'akasmm yeni tarifesi pa 
zartesiye yapılacaktır. 

Yeşilköy meteoroloji iıtatyonundan alı • 
nan malQmata göre, havanm Şark mmtaka 
ımda açılı:, Trakya ve Cenubu Şarki mm • 
talı:alarmda, Orta Anadoluda kapalı geç 
meıi rüzglrlarm Garp iıtilı:ametinden orta 
kuvvette esmesi muhtemeldir. 

DüNKU HAVA 

Dün sabahleyin yağmıya baelryan :raf • 
mur, kısa fasılalarla akşama kadar devam 
etmiştir. Yağan y.ığmurun miktarı 20 mili
metre olarak tesbit edilmi~. hava tazyiki 

5 inci ay GUn: 31 Hızır: 1 

1356 Hicrt 1353 Ruı111 

Saf er: 25 Nisan: 24 

Güenş: 4,~2 - Oğle: 12.10 
!kindi: 16,05 - Akşam: 19,10 
Yatsı: 20,57 - lmsak: ~ 

ıı ııt: 
757,5 milimetre, hararet en çok 13. e 
12 santigrat kaydolunmuııtur. 
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ltalya ve Almanya Telaşta 
Fransa ile lngilterenin 
Gittikçe Yaklaşmaları 

~orna, Berlini Korkutmus 

r= LORD EDENl Sovyet Fransa 

riyı:1~T AN) - Fransız siyasi mahfelleri, Roma mülakat~a
~ .. Ya ve İtalyanın Tuna havzası ve Balkan meseleleri 

e tnüsbet bir formül bulduktan kanaatindedir. 

AMERiKA GAZETELERiNE GÖRE 
~~· 6 (TAN) -Nevyork Taymis gazetesi, son Rorrıa gö

l erının iki sebebi olduğunu yazryor: 
~İspanya meseleleri dolayısiyle Almanya ve İtalyanın şaş- 1 

2 "e tereddüt içinde bulunması. 1 aer'i;; Fransa ile lngiltcre arasındaki yakınlığın gittikçe artması. 
~ ~ • 6 (TAN) - Alman Harbi- ------------

hıını ~~on Blomberg İngiliz kra- M T 
d~ gıym.e merasiminde bulun- 1s1 r a m 
l'r.\l. ll<>nra Romaya gidecektir. 

~~ GAZETELERİNE GöRE •

1 
ek 1 A ı • 

~""&il&, 6 (TAN) - Matbuat, Ro - stı a 1 ne 
~ Cörtıtmelerinden sonra hlsıl o -
-~tna.nın İtalya ile Almanyayı 
buıl.QılbJı~~bir meselenin mevcut 
~a bir delil olduğunu 

l>llia li'RANsız MATBUATI 
ltlan. i 6 (TAN) - Gazeteler, Al. 
da~r tal.yan tebliğinden yeni bir 
ltıuYorll.r nıiaaıo teklifi çıkacağını u
' · Anl&.4manm İngiltere ve 
•u.Utı: dostlarından ayırmak bu -
ltıllhtkk lllUhim bir rol oyniyacağı 

lıerlin ak görUlmektedlr. • 
~ ltı ' 6 (TAN) - Alman ve !tal 
lil~ tlııaaebetıerinin Fransa ve İn
tan g~ından kolaylaştığını ya -
•ık1 b' teler, iki memleketin daha 
~ll' İe9riki mesai yolunda bulun 

liucı: da ilive ediyorlar. 
h l\eiatl>e9te, 6 (TAN) - Avustur -
~~de ctlın!ı.uru B. Miklla'm hare -
~~-aonra bir resmt tebliğ neş-
dak~ :!~areti, ikl ;;mleket ~ar;,;;~ .. 
lbiftir. &nevi dottıuğu takviye et -

Kavuşiıyor 
KapitülCisyon Repmi 

Kalktı 
Montrö, 6 (TAN) - Kapitillls -

yonlan ilga konferansı bu akşam 

Mustafa Nahas Paşanın riyaseti al
tında toplanarak muahede metinleri 
ni tasvip etti. lmza merasimi yarın 
yapılacaktır. Muahede kapitülasyon 
ları kaldırmakta ve 12 senelik bir in 
tikal devresi kabul etmektedir. İnti
kal devrinde muhtelit mahkemeler 
çalışacaktır. 

Bütün beynelmilel mahafil bu ne -
ticeden memnun olmuştur. Bu mesut 
netice, Mısırın Milletler Cemiyetine 
girmesine hiçbir mani bırakmamış 

• • -· • • - jıl -- .,, ... 

Cenevrede bulunaca\rtıır. 

Paktına Moskova 
itiraza Başladı 

ÇÜNKÜ, FRANSA BU ANLAŞMIY A 

iCAP EDEN EHEMMiYETi VERMiYORMUŞ 
Moıkova, 6 (A.A.) - lzveatiya gazetesi, Franaız - Sovyet kar

• 9ılıklı yardmı paktının ikinci yılclönümü münasebetiyle diyor ki: 
''-Garbi Avrupa devletlerinin' uğrunda bu kadar uğrattıldan

nı her dakika söyledikleri sulh tetkilitı, geçen iki yıl içinde bir 
adım ilerilememit, bilakis gerilenıe eserleri söstermiıtir. 

::-1 Önceden temin edilmiş birçok bağ 
~ ... ,~~~ ı ıar son iki sene içinde gevşemişler. 

Merkezi . dir. Buna sebep, garbi Avrupa dev -
ıetıerinin faşistlik tazyikine kar9ı ge 
lememiş olması ve mütecavizin, kolek Avrupa ve 

lngiltere 
~ L ondra, 6 (TAN) - Taç giyme merasimi miinasebetııe 
~ burada bir çok devletlerin Da§ veklllerl ve hariciye nazırlan 
~ bir arada bulunm111 olacaklardır. Bu arada Çek Başveklll B. Hod
~ za, Avusturya Hariciye Nazın B. Şmit, Yugoslav Kral Naibi Prens 

~ 
Pol de bulunacaklardır. En yeni haberlere göre bu Uç devl~t ada
mı, lngillz Hariciye Nazın B. Eden Ue Orta Avrupayı alakadar 
eden meseleler hakkında görüşeceklerdir. B. Bodza ve B. Şmlt, Al

, manyaıun Orta Avrupaya niifuz etmek siyaseti hakkın~ .. İngilte-

~ 
renin ne diiştindiiğtinil öğrenmek lstiyeceklerdlr. Bu g~~şme A
vusturya lstlkWlne karşı lnglltere ve f'raıı8&dakl temayülleri me~-i 
dana koymuş olacaktır. Çek Başveklllnln. Tuna havzasmm lktısadı 
kalkmma8mda, Almanyayı açıkta bırakmamak siyasetine taraftar 

~ olduğu söyleniyor. ~ 
....... ~-~'""' 

Mevkuflar 
• • •• .. ..... , 

Gelmiyor 

tif emniyet sistemine darbe üzerine 
darbe indirmiş bulunmasıdır. Diğer 
taraftan faşistlere en mukavim tna 
niayı teşkil eden, Sovyet - Fransız 
paktına, Fransa tarafından llzımge -
len ehemmiyetin verilmemiş olması 
da bu tetkikin başlıca sebeplerinden 
biridir. Sovyet Rusyanm hudutlarını 
korumak için ne kolektif sistem, ne 
muahedelere ne de başkalarının yar 
dımma ihtiyacı vardır. Sovyet hudut 
lannm garantisi, yine Sovyet kuv -
vetine dayanır. Halbuki biz, Fransız 
Sovyet paktından hudutlanmız için 
bir garantiden ziyade, sulhiln idame 
sine bir yardımcı vazifesi beklemi9 -
tik. Fransa.nın da ayni şeyi dUşUne -
memiş olması bizi müteessir etmiş -
tir. 

s 

ifClEK 
Eskiye Rağbet Olsa! 
"Eskiye rağbet olsa Bitpazarma 

nur yağar •. ,, diye eski bir li.f vardır. 
Eski lif olduğu l!;ıln de kendi ifadesi 
veçhlle pek te rağbette değildir. J>e. 
gtldir amma, !;l()rap \'e kundura da bi
le pek gıcır gıcır yeni giymek biru 
"bayramlık,, mam.arası arzettiğl için 
kendini bilenler ztim.reslnin ç.eklndlğl 
ıteylerdendir. Eskinin yeri bizde Btt.. 
pazandır, amma başka yerlerde bi
zim Bltpazanna gönderdiklerimizin 
yüzde hiç olmazsa ellisi müzelere gl. 
der. 

"Eski,, ye :raınanm tahrlba.tma gö
l\is germiş bir şey diye baksak der
hal fersudellğlnln gel'Şekliğl, bir un 
manzarası alır. Porselenin, halınm, 

mücevherin, binanın, adamın eskisi· 
ne rağbet ve htinnet ediyoruz da ne
den hali. 11F.skiye rağbet olsa Bltpa
zanna nur yağar,, diye eski olan her 
eeyl hor, hakir göriiyonız. Bize bir 
lhtiyann ellnf öptüren, ona yerlmlzl 
verdiren his, nihayet onun eskiliğine 
olan hürmetimiz değil midir! 
· Eski, yenilere ikıbetlerinl göst.er. 
mesl yüzünden canlı bir derstir. G~ 
rebilene ne mutlu! Göremiyenler ise 
hant hani (Eskiye rağbet olsa Bit
pazarma nur yağar) der, dururlar. 

Daha fenası vardır. Bir adamın bir 
yerde eskimesi, kıdem peydahlamuı 
işini çekemlyen çeneler, "eşek eski
mekle tavla hafı olmaz,, demlşlerdJJ'. 
Likln biçare eşek hl~bir zaman tav
la.başı olmak sevdasına d~memlştl. 

Çilnktt eşek eskidiği zaman eşeklifl· 
nl kaybeder, pastırma olur, yahut 
kundura. .. 

Bir dostum bana sormuştu: 
- Neden en güzel taşlar, en 1oy. 

metli mücevherler hep ihtiyar kadm
lardadır '! 
Şu ce\'abı vermiştim: 

- Kuyumcular \'e mücevherlerle 
bizim aramızda kadınlan takdir ho. 
suAundakl noktai nuar lhtilifmdan 
dola),. 

O cevap bir fanteziden ibaretti. Ha
kikat şudur ld, zaman eskiye, kendi 
eseri olduğu l~ln diye fazla kıymet 
verir. Ben, eskinin eskimiş olmıyanı. 
na bir eaııb tarih diye bakar, onu-. 
J ~· ..... uuu ........ nu. . .ıu: uc:rsınız'! 

B. FELEK 

A.VtJ • 
S'ruRYA REtstcüMHURU 

V~ DONDU 

BLUM 
· YiNE 

KABiNESi 
iTiMAT 

. . . V&1'9ova, 6 (TAN) - Bir Polonya 
:Adana, 6 (Tan muhabınnden) -: heyeti Fransız mUstemleklt nazın 

İstanbul tevkifaneainden kaçan katil tarafmdan kabul edilmiştir. Bu he -
Abdullah ile Tevfik, henüz burada - yet Ma.da.gaSkara giderek, oraya ne
dırlar. Sevkedildikleri hakkındaki ha· kadar Yabudinin mtihaceret edebile
berler doğru değildir. ceğini tahkik etmek istiyordu. Fran 

Sabık Kralın 

Evienmesı 
Londra, s <TAN) - Elyevm Fran Zonguldakta Mithat 

b. ~ 6 (TAN) - ReislctimhÜT' 
sada Madam Simpsonun yanında bu Ak.ıf Günü 
lunan sabık kral Edvard İngiltere 

b. şlllid ' !'efakatinde B. Şutnig ve 
41. olduğu halde Viya.naya. gel-

KAZANACAK kralının taç giymesi~n on bet gün Zonguldak, 6 (A.A.) - Eski parti 
sonra sevgilisile evlenecektir. ve halkevi başkanı Mitat Akifin ölü

sız nazın bu mesele hakkında, Polon 
yanın Paris elçisile de görüşmüştür. 

Paris, 6 (A.A.) - Mebusan mecli-

1 
si, yann öğleden sonra hük\imetin u- K '"" 1 • 1 • .

1 
d mumt siyaseti ve bilhassa iktisadt ve Bulgar Ordusunda öy Egitmen erı çın 

ngı tere e içtimai islahatın tahakkuk sahasına M ·ı il I d isaıindeki "vakte .. hakkmda yapıla _ arsı ya e Proie Hazır an ı 

S·ı h cak bir takını istizahlan müzakere e - Yeni Bayraklar Odesa Arasında Maarif ve Ziraat Veklletleri, nU-

münün üçüncü yıldönümU münasebe
tiyle bugün başta parti başkam 
olduğu halde parti ve halkevi ve be
lediyeden ve dostıarmdan bir grup 
merhumun kabrini ziyaret etmişler 
ve çelenkler koymuşlardır 1 a~ cılık decektir Sofya, 6 (A.A.) )- Senjorj bayra fus vaziyetleri muallim gönderilmesi-

. B. Bl~un evvelce yapmış olduğu mı münasebetile kral, hanedan ve bil . Mosk~va, 6 (A.A.) :--- Teof~l Gotye ne elverişli olmıyan köylerin talim 
beyanatı teyit edeceği ve umumt me- adındaki Fransız gemısinin dün Ode- ve terbiye işlerini başarmak ve köy- Fransız Heyef•ıle 

ı • sat konfederasyonu ve patronlar u- kQmet azası. kordiplomatik, ecnebi saya muvasalatı, yirmi senedenberi de fenni ziraati tesis etmek üzere is-

1..o ese esı mumi konfederasyonu ile yapmış ol- ataşemiliterler, eski general, subaY münkatı olan Marsilya • Karadeniz tihdam edeceği köy eğitmenleri için Müzakere 
lttn..~ 

6 
( duğu görüşmeler hakkında meclise ve yarsubaylar, gençlik teşkilatları uıUnakalatmm yeniden başladığını bir proje hazırlamıetn'· Bu projeye 

lt~ b TAN) - İngiltere bil: malQmat vereceği zannolunmaktadrr. da hazır olduklan halde kıtaatı tef • göstermektedir. göre, eğitmealeri yetiştirme masrafı Bacladı 
'IJ.a fJtı. lillb. U&Un n~şrolunan ~y~ ki- HükUmet itimat takririnin kabul tİf etmiş ve bunlara yeni bayraklar Bu bat üzerinde her ay seferler ya- VekA.let bütçesinden verilecek, ayda S 
lhı-ı.'8. inıaıatmı devlet mhısarı edileceğinden şüphe edilmemektedir. vermiştir. pılacaktır. en az 10 lira aylık tahsis olunacaktır. Ankara, 6 (TAN muhabirinden)-

L~Qr. lrıgu t&raıtar olmadığını anlat ---------------------------------------------------- Dün '.Ankaraya gelen Fransız ticaret ""' ~ tere hük\imetine göre, heyetile müzakerelere başlanılmıştır. 

~~~=~E.u~; Roma Mülakatından Sonra.. :=;~~l~!~~ 

~~~;~;~ ;:A:§€::§ [~~~~~~~:~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~] :&;:;;:~ :=;~~~::~= 
Cltlttnentolar Ticaret ::.ı~:~:=:~:e .:;:~ M;:: mak tefeJ»btlstlnde bulunacaktır· malfımat içinde anarşistleri vata- =~ ==e:..ı;:. 
k pılan görüşmeler neticesinde Deş- BDIUlll için yeni bir LokarnonDD na hıyanetle ve faşistlerin maksat- ft ölçtlsil hakkında doğnı, dilrtlst Yarın Neler 

... 
Ohferansına Bir rolunan resmi t.ebliğ, Almanya ile mttakereslne ba§IBD.ID&lı beldeni- larma hizmetle itham edenler var- malimat yoktur. Fakat iki taraf 

ltaıyanm b"r"· meseleler ..... _._ yor. dır. Bu t.elikldye göre, asilerin en da mal vukubuld .ıc... Go·· ru··şu··ıecek 7. •"eti • u,,.ua -91 beWba§lı hedeflerinden biri Teruel arum çarpq ar uAu 
4_,.L_ ı ll'llZ Gidiyor ımda ayni siyaseti güdeceğini ve KATALONYADAKt HADtsELEB ve arada blr!;l()k ldm9elerln maktul ):. ,.=-ara iki devletin diğer devletlerle daha cephesinde kat'i bir muvaffakıyet d~töğtl aralandığı anla§ by Ankara, 6 (TAN) - Kamutay ya 

N...~ ~ 6 {TAN) _ 17 mayısta sıkı teşriki mesaiye ,-armak için B irkaç gtindtir, ispanya lıidl· kazanmak ve Kataionya Ue cümhu- Katalo:;: hllldimetlnln ~y=~ rmki toplantısında şunları müzakere 
;:ıfi tica.!~&nacak parlamentolar bütün ga)Tetlerini sarfedeceklerlnl, seferinin llklet merkezi bir· rlyetçl ispanyanın arasına girerek hiklm olduğu ve anarşistleri ıllih· edecektir. '!\.' \re konferasma, Seyhan bu teşriki mesainin daha bUyUk bir denblre Katalonyaya intikal etti. Cömhurlyetçilerl Kataionyalılann İnhisarlar umum müdürlüğil 1938 
~ it ~ P&rllmentolar sergisi ekonomik ve şiyasi istikrar için, e- ispanyanın b&§ka kısmılannda da yardnnmdan mahrum etmek ve böy tan tecrit ettiği hakkında gelen ha- mali yılı bütçesinde 80 bin liralık mil 
~PU reis vekili General Naci B&Slı temelleri garanti edeceğini mühim hidlseler geçtiği halde en lecer mühim bir ölçüde zlfa uğrat berlerln de ne derece doğru olduğu nakale yapılmasına dair kanun liyi-

~tlt flKı_ ~kanlığında 4 mebusu- anlatmı•tır. MWi.kat sırasmda Ud böytlk ehemmiyetin buraya veril• maktu. henüz tavumh etmemlftlr. hası ve bütçe encümeni mazbatası, 
~ ,,""'k ed !i' Fakat V a 1 e n 8 1 y & h il 2 ae lllebua ecektir. Bunlar Gire • tarafın siyui bir ittifak akdine te- lllelllnln sebebi, ispanya ieilerlnla Türk - Sovyet 9 temmuz 192 tarih-
dt )'ırt bl~!eneraı İhsan Sökmen, ıtebbtls ettikleri ısrar ile ileri ıüriil- mtthlm bir askeri pl&nmı tatbike A silerin bu teşebbüsü bqa.r- ldllneti vaziyeti tuflye için tedbir li demiryolu mukavelesinin 16 mcı 
ı_) illebuau d u lialit Bayrak, Niğ- müş olduğu halde resmi t.ebllğln ıl- kartı gelmekte olan Kataionyabla- ma.k için uğraştıklan ura- almakta ve lıAdlsenliı vahim bir ma- ve 12 inci maddelerinin tadilen ve tef 
"1r • \>e ~or Rasim Ferit Ta- yui ve lktısadi teşriki mesaiden ve nn yurdunda aynbk, dabllf mka- da Katalonya De cümhurlyetçl Is • blyet alınunuı için hiçbir gayreti siren 20 teşrinievvel 1936 tarihinde 
... ~_ lfeyetbnız mebuau Kemal Ünal- t.etrlkl meui ll&hasUU genişletmek- dele ve kanlı arbedelerin t.fgöl • panya makamatı blrtakmı tedbir· esrgememektedlr. Bil f'.etebbtl8lerl Moıkovada akdedilen anlaşmanın taa 
~ ~k Pazartesi gUnti Anka- ten bahsetmekle bo pylalan berta- tennesldir. ler almak ihtiyacını hil8etmlf, bU- ltiratle netice vermesi umuluyor. diki hakkındaki kanun layihası ve 
J:'~ & .. _ e_:_ edecektir. raf etmek istediği göze çarpıyor. Şimdiye kadar alman malftmata hassa kumanda birliğini temin et- Son gttnlerde, ispanya illlerlnln hariciye ve nafıa encümenleri mazba 

·"'"SADA BiR NOMAYIŞ Netice ltlbarlle Berlln - Roma göre bllhaa11a Katalonya anartistle- menin hayati mahiyeti haiz oldu - rerueı taraflarmda mühim bir ha taları, Devlet demiryollan ve liman· 
" mlh daha bUyUk hl 11 ..4...--.:ıı= rt •---'- ha.:ııa...-•-- -----blyj. .ıc... ..... anlam•tı. Tam bu tedbirin rekette buJunmam.ıan da, dahlU lan işletme umum müdürlüğü me • 

~'""- ı ASAK EDiLDi verinin r uu.HNMU , son ....... MUIM:lnır.:ıı '"""' "" 
6

...... "'S' >'ltı ... , 6 (AA) ve ılyui istikrara önayak olmak veren en beWbafb lhtlW ve lhtlW· tatbik olunacağı ıJl'Bda anartlstle- bidJlelerln cephe tberlnde telllr et- mur ve müstahdemlerinin ücretleri • 
~tr )apııın' · -Bir takım nüma- için faaliyet salıasmı genişletmeyi unsurudur. Bonlan bu ml1hlm ve rln ayaklanmaian, hUkftmete kar mlyen bir mahiyette olduğon'lf,.._ ne dair olan 2847 sayılı kanunun ba 
'Ja.ıı ba.r asıtıdaıı korkan hükU _ istihdaf ettiği anlaşılmaktadır. buhranlı zamanda böyle tehlikeli tı cephe almaJan ve başı l>Gzuklu • termektedir. zı maddelerinin değiştirilmesi hak -
it r ttbıu k Yortusu milnasebetiyle Fransız matbuatına göre, Bertin- bir vaziyet alımya sevkeclen sebep- lun devammı temin edecek bir va- llidlsenln eömhurlyetçt ispanya kındaki kanun layihası ve nafıa, ma-
'hı! Yapıbnası mutuavver g~ Roma mihveri Orta Avnıpadan son ler haklnnda birlblrlnl tutmıyan ztyet ahnalan, haklannda !;Ok fena için mtiblm bir imtihan tefldl etti· liye ve bütçe encümenleri mazbata-

bleııetmi§tir. ra F'ransaya ve İngiltere ile anlaş- birçok malftmat verllmektedir. Bu §Üpheler uyanmMID& ve vatan hal· lf ttiphe götttnnez. lan. 
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7 - 5 - 937 

Bugün Matinelerden itıbaren 

ipek Sinemasında 
2 Büyük Türkçe Film Birden 

1 - L o R E L ve H A R o i ~er::ite~ 

-

Yeni - Buyuk - Dayanılmaz Derecede GUIUnçlıi Komedi 

2 - HALK KAHRAMANLARI 
·--··--ı 

İlk Defa Rastlanan Bir Ceza 
Dün lstanbul Müddeiu

mumiliğinde adliye tarihin
de ilk dela rastlanan bir 
ceza ıuulünün tatbikine 

başlanmftır. Muele flldur: 

de cezai ehliyeti kaldıracak 
hastalılr tubit edildiii için 
Bakırköy ~l hastanuine 

u SU 
1 
Ü :,· ·'----------Til•' r•k•çe-sb.'zl•ü•A•ş•k- Sergiize,~ş~t-velı&iliiih~raİİmiıİİİİİanİİhiıİİkııİflİlllmlİİİİııı•-------J mıftır. Mahkeme, haltaıla • • _ 

Bir buçuk sene evvel Nec 

mettin isminde bir delikan-
lı bir arakadtJftnı tabanca 

BU HAFTA• ' 
bir gün Müddeiumumiliğe 
gelerek tabibi adillere gö- Teıekkür 
rünmek ,artile Necmettinin Sevgili baldızım Canan'ın bl'ıtün 

.., .. 
~umer Sinemasınır 

serbest bırakılmasına karar ailemizi mateme boğan acıklı ölümü 
dolayısiyle burada bulunan dostla- Göstermekte olduğu 2 bü.ylik ve 

Vermif ve Necmettin de aile rımız!a akrabalanınızm kederlerimi- güzel filinin seans saa.tleri: 

Radyo 
sine teslim edilmiftir. ze iştirak hususunda gösterdikleri 3aat 21/2 da Tamarr Bugünkü program 

Necmettin, dün ilk defa tehalük ve ebedi yuvıuıına kadar teş- 4 de Marinella letanbal: 
tabibi adillere gelerek tıbbi yi etmek suretiyle ihtiyar ettikleri ıı Oğle neıırlyatı 

1 
ile öldürmÜftür. Hôdiseden nezarete devama ba,lamıf zahmete ve taşrada bulunanların da 1 TİNO ROSSİ tarafından ıı,30 Pllkla Ttirk mua!kial 12,50 H•""' 
sonra Necmettinde akıl tuliuı etmiye karar vermif· ve husu•i deftere imzasını gerek telefon ve telgraf .vetlg~k 5 1/2 da Tamara dia..iiı'~';!'.:;~ly~: neıriyau 14 soıı. 

gönderilmiftİr. Necmettin, 
burada tedavi edilirken bir 
senedenberi gösterdiği sa
kin vaziyet ve fUUrundaki 

intizam ve salah yüzünden 
hastane lıenılisini ailuine 

hastalığı bulunduğu iddia tir. Yalnız bu kararını alı'i- koymuftur. Eğer muntaza- mektuplarla vaki olan tazıye erıne 7 de Marınella 11 lnktlip denleri üniversiteden na.ı.ıeıı 
I kadar mahkemeye bildirir- ayn, ayn teşekküre JU anda taka- Hilcmot Bayur tarafmdan 18,30 Plikla .ıan: edildiği İçin Adli Tıp fleri man devam elme:ue tekrar tımız kalmadığı için yüksek allkala- TlNO ROSS! tarafından musikisi U,30 Sanatkir Naıidin iıtirakJ 

müu•uainde mü,ahede ken de tıbbi nezaret altında Akıl hastanesine gönderile- rmın minnettan bulunduğumuz bU- 8 1/2 da l amara !e:.lf 2~1>:;~~~·~:!~itıb';!e\ir;~~g·&:~~ r: 
altına alınmlf Ve ken -':.:n. bulunması lüzumunu anlat· cektir. tün dostlarımıza karşı beııledlğimiz g 

45 
M . il za tarafmdan arapça söylev 20,45 Vcdia!k'"' 

u-• 1 a r1 ne a 1 za ve arkaduları tarafından Ttirk muı "' !.---------------------·· .. ··--·-------------- şUkran hislerimizin arzına muhte- ve halk ıarkıları: Saat ayarL 21,15 Ori"'" 
rem gazetenizin del9.!etlnl rica ede- TİNO ROSSİ tarafından ıra 22,15 Ajanı ve borsa haberler! ve ert .. 

Sahte Ves•ıka ile A d " rim. ' - , ~~fa~~no~~~:~-:.;ı~~~~~;·~~,:oıoıar.•· r a n 1g1 n 1 Antalya Umumi Nakliyat Türk e 
Anonim Şirketi Murahhas Aza- En dehak!r aktör SACHA GU- GilnUn prognı.m ö~ü 

I• • • sı Mehmet Sipahloğlu. tTRY tarafından vücuda getiri- Hafit konserler : 

Emla" k Satılmış ! sıtınce len ve milyonlara mal olan ye. ı5,20 Roma ltıaa dalraaı Orkestra ıs, Teşekkür g!ne filın Prai kıaa dalcaaı 15,25 Praı kısa daii"
1 1 

lngUtere tacmııı incileri karışık orkeıtra 16,05 Praı kısa dalııı' 

Ne e 1 • de Sevgili refikaın Canan'm doğum Orekıtra ıı,15 Vartova Orkellra 18 Bud•; 
k • ı Şaheseri olup pek yakında miln- peıte Macar musikisi rövüsü ıs Bükreıb~ Dün Ağırceza mahkemesinde bir sahte vesi a tanzimı ve em- UZU n 1 esnasında vukua gelen ve bütün hasıran SAKARYA sinemasında kert bando 19,30 Roma kısa dalıuı Ara • 
1 aı'l · ' te il' kah 1 t ez bır' ma ve tilrk'e neıriyat 20 Kolonya orkestr"•' lak sıı.tıfl davuma başlanmıttır. Suçluları fUD ardır: . emızı se 1 u e m · ;österilecektir. İsmine benzer ıopran ve sololar. 20,25 Btikreı Balalar• 

Bu da Başka 
lstayı.k og"lu Niko, Yusuf Cemil, Asliye birinci ceza mahkemesi, Be- teme düşüren hazin ölümü vesilesile di" k ti orkestrası 22 Stokholm klbik danı ha••· 

d 1 1 kr b 1 k ger filmlere dik a !arı 22,25 Varıova Çiıan muıikiıi (P .. t• • 
icra mürafaa katibi Muharrem, İs- yoğlunda Kılıçaslan sokağında 9 nu- oet anınız a a a a arımızın gere den nakil) 22,40 Budap•ıte orkestra ko• ıİ 

Ü bizzat cenaze merasimine iştirak ve ıeri 23,15 Roma Varyete '?J?'• danı nı1.1 ı tanbuı ikinci noteri Hüseyin Hüsn • maralı evde oturan 50 yaşlarında Va- gerek mektup ve telgraflar gönder- kiı! 23,30 M!lnih sece muaıkiı' ·•.1.3' Pr• 
Ali Hikm t Emin im salon orkeatraıı dakWo Bayan ye, e • t an kızı Sofiyayı geçenlerde fuhşa mek suretile vaki olan taziyetlerine 

Operalar, operetler : Süleyman Enver. teşvik suçundan bir sene hapse mah- ve kederlerimizi paylaşmak husu- . 
· .. ·ı 18,2S Roma lı:ııa dalıaıı Doniı:ett~~~ Iddiaya göre, Manoel ve A!ber Kar. kfun etmiştir. Hüküm kat'iyet kes- sunda gösterdikleri samımı sevgı e- operuı 21 ,10 Laypziı Johaıın Stra•" J'j Bir Sahte-

kopolis isminde iki ııahıs Mart- bettigı"· için polis diln kendisini tevkif re ayrı ayn teşekküre derin teessür- opereti 22 Roma Gherardi'nin opera" P' 
· b' k•ı t- ' !er içinde imkan bulamadığımdan Millno operet piyeai 22 Pariı P. T. T. 0 ka"" rl 1 k Davas 1 foren adına yapılınış eskı ır ve .. e emriyle araıruya başlamış bunu işiten . . . . radan nakil. 

ed ki . ·mı ri tahrif tm k sure- ' mınnettarlık lıislerımın alenen arzı- Resitaller: ~o 
nam e ısı e . e e kadına korkusundan nüzül isabet et- na muhterem gazetenizin tavassutu- 16,10 Roma kısa dalcaaı Sarktlar 2~ .. 

Dün ağrr Ceza mahkemesinde bir tiyle Karkapollsl vekil yapmışı.ar ve. miştir. ı nu rica ederim. Varıova Gitar ve ıarkı 2ı,5o Varıov• 
ıcra sahtek!rlıgı" davıuıma başlandı. Senbenova rahibelerine alt bir evı Polis, Sofiyayı müddeium'llmiliğe Damat zade Hakkı halefi ı· .. • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • ·ı man resitalilkl 

1 HALKEVLERINDE Dans Alus s : .. Suçlu yeriitlde Klrkor oğlıu Leonla satmışlardır. Sonra bu ev ipotek edil- getirmiş ve tabibii.dil Enver Karan Hilmi GUrgan 
16

,25 Praı kısa dalıı:ası 19,20 vars~ .. 
do"rdüncü icra memuru Mustafa ve mı'", bu srrada surlulardan bir !asını k eli · · d k tab'b'' clil • • • • • • • • • n • • • • • • • • • • • n n 21,1s Bükreı 23 Stokhotm 23,30 Van 

• • en sını muayene e ere ı a K d H 24 Budapeıte 24,15 Roma ınilbaşir Şükrll, Cevdet vardı. Bunlar- Yunanıs· tana karınışlardır. G lftlft Beyoğlu alkevinde ~---• heyetine gönderilmesine lüzum gös - - l · 
dan Leon mevkut bulunuyordu. ld- Dün, mahkemede Senbenova baş- terıniştir. ~ .., Beyoğlu Halkevinden: 11 / 5 / 937 <;'lll'atkar Şadinin kineı 
dia şuyduı rahibesi §ahit olarak dinlenecekti. Ra- OCUftUnU sal ıgünü saat 18,30 da evimizin Te- Müsameresi ""' 

t da Ha ':il - · ' - ' · · · ' y qllay Gençlik Birliğinden: Sa,.--ıai.ı -;-alı-;.ıı;~~de '~.rz1 soka~& 1e;cır~-;;'~-;;h~k~e~tallk ~di:- ~·~ munmuT _,uunın Gl!lrmıc ! toplantı yapılacaktır. halkıınızm isteği üzerine kurumuııııııı 
) 3' :S .. 1 - Büyük şair merhum Abdili- · kP'" 

11 numaralı evde Vasi! oğlıu Petro Meşkflre isminde gazete müvezzıı- hak Hamit Tarhan'mı babıuıı (mer- namina 10 Mayıs 937 pazartesi a . 
adres ve imzalı bi.riııi 500 ve diğeri metli bir arsa bulmuş, bunu satmak Muhakemesinde !iği yapan bir kadın diln müddeiumu- hum Hayrullah Efendinin) gayri mı saat 21 de Kadıköy Süreyya sın~ 
400 liralık iki borç ııenedi vardır. Le- için iki senet uydurmuştur. Dün 1. .. Un .. ahk miliğe bir istida ile müracaat edere~ münteşir Avrupa seyahatnamesi masmda sanatkD.r Şadi tarafındJID 

b ti . b' uretl 'ni "' ğı as ıye uç cu ceza m eme- .. .. d k t __ , gı A N . . 
8 10

. ci pi· on u sene erın. ırer s erı •·• Leon, tam arsayı sataca sırada, . . Kıı.dıkoyıın e seyyar tara sa ı=ı h kk d k f (Bay Semih timi Refik hmet urının . . _ 
d sınde dolandırıcılık suçuyla tevkıf e- d ki' a ın a on erans. 

1 
edıl~ 

kartarak borçluya ödeme emri gön .. e- şıın' di Yunanistanda bulunan Petro- yapan Fatınanın on dört yaşın a M" ta ta f d ) 2 Bu top· yesl ikinci defa olarak temsı - dilen Mahmut Saimin muhakemesine . . t' um z ra ın an -
:rilmek üzere 4 üncil icra memurlugu- nun damadı işi haber alını§ ve icraya devam edilmiştir. iddiaya göre, Mah- oğlunu kaçırdığını iddia etmış ır. lantıya herkes gelebilir. cektir. Biletler şimdlden satıJ.ınaıtta' 
na vermiş, fakat surette imzayı Vıuıll müracaat ederek· . . . Müddeiumumilik tahkikata başlamış- • dır. Uye ve illkü severlerimizin b1l 
olarak österıniştir. Icra memuru, : . mut Saım mecmua ve kıtap abonesı 

1 
r!Jl!lf-

g kit imza- - Kaympederımın arsasını satıyor bahanesiyle birçok kimseleri dolan • tır. Eminönü Halkevindeır: temsile onur vermelerini saygı a 
bunun farkına varmış, 0 va Halb ki n kimseye beş la dileriz 
nın önüne bir de (Petro oğlu) yaz. muşsunuz. u onu . . dırıruştır. Mahmut Saim, dün mahke- Askeri Çiğniyen Vatman Evimizin Gösterit şubesi, Gülha- · 

para borcu yoktur, demış ve ış mey. mede muhtelif vi!D.yetlere mecmualar pangaltıda asker Mehmedi çiğniye- ne parkı içindeki Alaykö§kü bina- ------
~t;;~lrler bu ödeme emrini ve ıoıı- dana çıktığı için Leon tevkif ".'1117~- gönderdiğini gösteren uzun bir lis • rek öldüren vatman Hüseyinin diln smda 7 / 5/ 937 cuma günü gecesi sa- Müddeiumumiliğe Davet 

d h · ilmühaberini ba.§ka bir tir. DUn mahkeme, istintak daıres mn te okudu. Müddeiumumi Feridun, bu asliye dördüncü ceza mahkemesinde at (21,30) da (Dekbazlık) piyesini lst. C. Müddeiumumlliğinden: 
ra a acız ahf b 1 senetleri 'idi Ah te il d ktl Istanbulda bulunduğu anJaŞıWI Vasile tebliğ etmi§ler, Vıuıil de buna kasasında m uz. u ~an 

1 
. paketlerin muhteviyatını ve kıyme • muhakemesine devam edı . met ms e ece r. n 

itiraz etmemıa, bu suretle de bo,.,. kat' getirtti. Icra kM1plennden Hul(\s yı tinin paket postanesinden sorulması- isminde bir şahit dinlendi. Diğer altı Arzu edenler davetlyelerimlz1 Ca- Bergama icra memur muavini Ha.Sil 
....,, • • d fte 1 ' h k b • ı ğl d k' k büroeundan Zekı'nin hemen memuriyet!mlze mur-" iyet kazanmıştır. ııahit olarak dinledi ve icra e re- nı istedi. Muhakeme, bunun sorulma- şahit geımediği için mu a eme aş- ga o un a ı ıner ez 

Leon, Vasi! oğlu Petroya alt kıy- rini tetkik etti. sı için tehir edildi. ka bir güne bırakıldı. alabilirler. caat etmesi. 

Kolları b1141mm altında. .• 
Tavandan inen güzel abajura bakıyor. 
Ve hasta kardeşinin karanlıklar içinde yattığı 

medrese odasını dU.,ünüyor ... Ve bir kere daha için
den o hayatı terketmı, olduğu için memnuniyet du
yuyor. Zavallı Melek ... 

Y arm annesi gelecek mi!.. N allll değişmiş annesi.. 
Nasıl ağlıyordu .. Bir kere bile gözyaşı döktüğünü 

görmediği bu kadın naıııl lnııanlB.fınış ... 
, "Oraya nasıl gelirim,. dedl. Ya gelmezse ... 
~ Sokak kapısı açılıyor ... Acaba Fahir mi geldi? Ona 
ııe diyecek ... Konuşmıya takati de yok! Amma gelse 
debuyalnulıktankurtulla.. 

Kapı açıldı .. Kapıcı bir şeyler konu~uyor. Fahir 
olsa ... Böyle uzun konu,mazdı yo .. Belki de kendisi
nin kaçta geldiğini soruyordur. La.kırdı uzadı ... G&ll
ba.!.. Kapı kapandı. 

Kapıcmm tahta bacağmm ta~lara vura vura dön 
düğünü duyuyor .. 
( BB.fka ayak ıeııi yok. 

Yukardaki apartımanm saati demin onu çalmıştı. 
Bu ıaatte kim gelip kapıdan döner .. 

· Yatağın içine oturdu. Merdivenlere doğru yU • 
rüyecek bl:r ayak ııeılnl en bUyUk teselli gibi bek· 
llyor ... 

Fakat hiç bir ıeı yok.
Kimbilir kim gelmlftlr .. , 
Bugün de amma ılnlrlerl boıuldu. içinde tuhaf 

lılr korku var. 
Meleğin yüzünün hayali gözünün önünde canla. 

nıyor: "Zavallı Melek .. , 
Hıçkırdı mı 1 oH 

Gözlerinde ya,la.r var: "Hiç bilmezdim onu böyle 
sevdiğimi.,, 

- Hınzır moruk .. Hepimiz! o mahvettt. içer !çer ..• 
"Babam fene adaın değil, abla .. Onun efkAn var.,, 
- Onun efkln kan ıırtmdan geçinmek ... 
"Aç kaldım. Açık kaldım. .. Dilenci gibi ıllrUndüm. 

ılınma namusumla y"'adım . ., 
Nedir bu namus!.. 

No. 57 

Bu namus nedir?!. 
Namuslu kim?. Namussuz kim?. 
Yatağının üstünden fırlıyor ortadaki masadan 

aığara alıyor. Bir sıgara yakıyor ... 
Namusauz! .. 
Namuıısuzl .. 
"Beıı flmdl namussuzum, öyle mi? . ., 
"Ben kime fenalık yaptım? . ., 
Nazlınm beyninde namussuzluk ancak bir başka· 

ıma edilen fenalığın ifadesi .. Başkasına zararı ol -
m.ıyan Nazlıya neden namussuz diyorlar .. 

"Ben kime fenalık yaptım?.,, 
Na;olı kimseye fenalık yapmadı: "Kimi aldattım, 

kimden ç&ldım. Kimin sırtına sülük gibi yapıştım da 
varını, yoğunu sömürdUm ?.,, 
Amına Nazlıya, herkes böyle yaptı .. Mektebe ver. 

medller .... Anası, babası onu: "Çalışsın da sırtın -
dan yaşayalım . ., diye daha "parmak kadar çocuk • 
ken,. bir fabrikaya atıverdiler. 

Fabrikada ustası bütün güç IJi onun üstüne vel'-
di. Kendlıl bir buçuk, iki lira gündelik aldı. O yirmi 
bet kllrWJla çaiıftı, bütün gün ... 

lki sene ... 
Yirmi bef kuruş, on Uç ıaat .. 
On Uç ıaat yirmi bet kllrWJ ... 
Nulı ne çocukluk gllrdü. Ne genç kızlığından bir 

9ey anladı: " Çalış Nazlı ... Ver parayı Nazlı .. ., kolay 
mı bu! "SUtlU inek olaa insan tUkeııir be!. . ., 

Kendisi izbelerde süründü ... Patron bile bakıan a.. 
Değil aç olan anasiyle babaıı .. Oyle ya - patronu 
bile, hususi otomobille gidip gelen, ıaray gibi kll,kte 
oturan küçük parmağında nohut tanesi gibi pırlan-

Yazan: SUAT DERViŞ 
ta taşıyan o şişko patronu bile - kendi sırtından 
geçindi ... 

Şişko patron onlann hepsini yok babasına çalış
tııırdı .. Onlara ekmeğini kıtkanaat verirken, onların 
alınterinden aaray gibi kötklerde otururdu. 

Patronu, çok iş çıkarsın diye patronu onu sömür
dü .. On üç aaat, yirmi bet kurUf .. "insaf be yahu!. 
Biz de insanız! .. ,. 

Sonra, babası içki için parıuıını elinden aldı. Son
ra herifler bir sürü illetli, aksırıklı, öksürük!U, tık
sırıklı, insanın suratlarına bakmaı?a iğrendiği men
debur herltler, hepsi kendlalnden istifade etti... 

Aynaya bakmadılar ... Ceplerinde para var ya! ... 
"Suna öp beni... Suna sev beni, Suna kucakla beni., 
dediler. 

Onların dudakları dudaklarına değerken Suna 
kaç kere kusmak istedi ... Ikrahından, kusa, kusa 
'bütün midesini, bütün ciğerlerini. hayır; bütün ka
dınlığını, onlara iştah veren bütün kadınlığını ağ -
zından botaltmak iıtedi .... 

Namussuz! .. 
Kimdir namuHuz? .. 
Kendisi mi, bunlar mı? .. 
BütUn bu lnaanlar .. Beraber bir kaç ay ya,adık 

diye canına kastetmek iıtiyen Ali, kendisini dirhem, 
dirhem aatın alan bu Fahir ... Bunların hepsi, hepsi 
namwııuz değil mi?. 

Ne o? .. Kapıya mı vuruldu? 
Arkaııını dllnüyor ... 
Yatak odaımın k1.p111 açık ... 
Ufak koridor. koridorun nihayetindeki misafir oda 

smm kapısı ... Oda açık .. Hiç bir ıea yok.. Ona öyle 

gelmiş olacak .. 
Yeniden yataı?a giriyor .. 
Of! .. Ya Fahir gelse, ya aabah olaa .• 
Sabah olmıyacak mı?. 

• • • 
Ha va birden bire pek mi ııerlnledi, yorganın altııı· 

da titriyor ... 
Saatler geçmesini bilmiyor ... 
Saat ondan ıonra, bir kere yl1!Dll vardu: On bu

çuk olmuş ...• 
Yarım ıaattenberi iki kere kapı çalındı. iki ker8 

açıldı .. Birinde merdivenlerden yukarı çıktılar, !it~ 
kinde... Kapıcı hiddetli hiddetli bir 9eyler aöyleyiP 
kapıyı llrttü. Kimse içeri girmedi. 

Evinde de uykusu gelmiyor ki.. Şimdi eskisi gibi 
yorıılmadığı için, zaten geceleri uykusu yok.. Hel 
gece sabahlara kadar uyuyamıyor, hele Fahir Y~. · 
nmda kalıraa fena halde ııılanıyor da büıbUtiill 
uykusu kaçıyor •.. 

"insan bulunca bunayor., diye düşünüyor. O bÖY" 
le bir hayat böyle bir ev, böyle bir istirahat düşü • 
ne bilir miydi? .. 

Yine medrese odaııının hayali, yine haıta kardefl 
gözünün llnünde canlanıyor .. 

Belki bu geceyi çıkaramaı o! •. 
Söylediklerini hiç anlayamadı .. 
"Melek ... Melek, yavrum,. dlye a~layarak yüzUnll 

yutığa kapıyor .. 
Naaıl severınlf onu .. Naaıl içten ıeverını, onU··· 
"Tırnakla et blriblrine uzak olur mu T Kardcf 

bu ... Karde9 .. ., dll 
Iyi ki bu akşam gitti ona, iyi ki bu aktam gll~ tU 

onu ... Hasret ne !ena ,ey .. Zavallı Melek, açtı, sU 
yoktu. 

Ofl Bu gece uyuyamıyacak! .. 
Yann anası gelecek ml7 
Yann.... ııa 
Yarın, dlye düşünUrken yeniden titredi. Acıı. 

yarına kadar yB.fayacak mı 7. 
(Arkası var> 
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TAN 
Gündelik Gazete -. BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
1'AN' 
kird h hedefi: Haberde, fi-
..;: te, er feyde temiz dü· 
• '18 •anı. .. , 
R'az~t • ~~~~lmak, kariin 
~ eaı o ..... ıuya çalışmaktır. 

ENON MESELELERtl 

't eniler Eskileri 
l anınuyorlar 

t\'\>eJkf . 
llaııt zı gUn Enıtnönu Balke,inin 
'betii'lL için yaptığı hususi gUn mü 
cı_ kti U: "Onıversite gençleri arasm
tıUsh&!u bir anket yaptık. DiinkU. 
"1ket, f!IJıda ~u sayfalarda ~ıkan bu 
ti)"acanı kilerı Yenilere tanıtmak ih-

lı ıneydaııa !)ıkannı§tır. 
tor.~ nesn dUnktileri tanmu
tdebiJ'aı ~!~.gençleri içinde, hatta 
cı_ llattt ~· GKUJtesl talebeleri arasm-
kehn.el( :Yayı okumuş ola.nla.ra 1'88t 

llu h ç oluyor. 

cletıı. ))~ Y8lnız Halit Ziya için 
Gttı~ıer ğer eskiler için de doğrudur. 
le~ ~ında Hamldl, Cenabı, su
tıJc.blu.. a.ılfi okumuş pek az kimse 

...._ Gt.ı!:l;l'f ...__ "Q' uund.an dolayı biz mesuJ 
koı>nı )ıı. İki nesn arasındaki bağ 
'Yrr<Jıı.'%.r. İki neslin kullandığı dil 
lerue ~arın eserleri Arap harf-
1ertıe l'etlı br,. Yeni nesil Latin harf
klrtel'fııı 3ıntşti.r, Eski neslin edip ve 
"lee~ lu!s btıg\inkij neslin anlayabil
'-tbcbr USi bir tetebbü merakına 
0ktı)ııc • l' 0 ksa alelıtlak yeni nesil 
llaıİt '>tıal tı IIB.nıtdi, Nazlfi, Cenabı ve 

c.ıya 
llu ilet· yı l;e\'kJe okuyamaz. 

llltt ~rti ıce ~~ıe, Eminönü Halke\'i
liııdezı ~ ı'ttiğl edebi geceler kabi
g6g~l'fr P llntıiara Uıtiyaç olduğunu 
lcxıı ~~lr Inesu mazlsile, hele ya
ta.ıcaaıtu k Ue birdenbire bu kadar a
li, o de;;:n~ Ona bu yakın mazi
lllatc llznn ed!p ve §airlerinl tanıt
~-bit Pro dır. '.Bunun iç.in de kuvvet
qq ltıısh!_&l;andaya ihtiyaç \ıırdır. 
~e -~ haıke\'lerlne büyük bir it lerettup etnıelt."teai.r. 

::.Clclcı Ne,Oldu? 
h~"ekııtıı!:l'fclye Nazın ile İtalyan 
«l~n çlka.n Ronıadaki mUlakatlarm
goruıı,1ı'. netice §imdilik pek mUsbet 

lltr Uyor. 
l<eri defa Alına 
Ilı lc.tıdret nya, ltnlyanm a~-
llıatd.lğt lçhı \'e kabiUyetlne gUnn
Aı llı.ı§tır. Za8Skeri bir ittifaka yanaş
te l'llaıı.tara t~n bu defa İtalyanlar, 
~Yorıa,. ;al'§ı daha !;Ok alaka gös
cla Soııra A~~~ Hariciye Nazmn
ta ~~~, ~ Harbiye Nazmnm 
,;:-a~ Yaret edece~ri şa;)iası or-

te~ ' fakat Almanya bu §ayi
'1!1'1 d~ etJniı>tir. 
~~~Q~ ispanya l~lnde de ye
ltır. ~ .. e lehinde bir karara 

• &OSteri.r bir l~et yok-
~~ 
~t~ en tebUğ, bu kabil muıa-

YllJc tab.:Onra neşri mutat ola.o 
r t 11.lıııı lerıe doludur. 
Aı~ ~ !tbndjı:ı_ 
~llanya, ~ ~ anlaşılan §odur: 
~~Ye, ltaı rna mUlakatı ile tngil. 
-ı""'llek lsteYa ile anla.5abileceğini gös 
tı ~dtır. ı::;•sttr. Romanın da gaye
~ tehdit; taraf :ta İngiltereyi bir 
lıt~ 'tıretıe d etnıek lsteml~lerdlr. 
~ tel'ek e ~etler Cemiyeti ve 
\'e etnJyece~llınJyet siyasetinin devam 
)'a lııgtılere rt ~~tini ıuyandırmak 
~ ~ etın!ı..urnunterit bir anlS§lD.1-
~ 't,~ "'"il', 
lıtl er0<le nnı:a ınUJikatı §imdilik in
~ an neticeyi te\'llt etme-

8Urh -===• =====-= 
anıyede Yeni 

li""kA ~ 11 llft'let Konağı 
bult:haniye ('l' 
et iç illet kon .. AN) - Burada yeni 
d r. : köy1u : rneydann getirllme
tQl'ba u arada I{ eme~ sarfetmekte -

ç: Çirnent araagaz köylüleri 120 
~tıı:1'şkan b? getirmişlerdir. 
l{lltıı~~l'nek kı: muhtarla arkadaşla
tı~ ~aç haı~y haline koyduklan 
\\e ~arına kl;f~~ bugün okuma Uı-

ll Sistenı bır salonları ve bir 

li, ~ardır. 
%rJu k" M c 'h oy uhtarnıın 

tı ölreııun 'Y.tarifetleri ' 
ııa.._ ltıer, k;-1 Ramurıu köyü muhtP. 
t..;'11. t Y Uden bU . . •· 
-..111 °ı>ladığı tçe hanemde 
"ı.tırnuddeiurn "Ve bu Parayı yediği 

l' • urnilik~e tevkif edil • 

COCUGUMU, 
BiTiRMEK 

TAHSiLiMi 
1 C.I M 

................................ NEDEN .............................. .. 
AMERiKA YA GÖN DERDiM ? 

derece ile olarak diyor ki: Çocuğum liseyi iyi 

Olgunluk imtih ~nını da muvaffakıyetle verdi. Fakat 

Muharrir hulasa 

bitirdi. Haki. 
Takip katte bir şey öğrenmedi. Öğrenmeyişinin sebebini araşt.rdık. 

edilen tedris sisteminin yanlışlığında bulduk. Çünkü bizde dersler 

takrir ile öğretilir. Çocuğun kafasını işletmesine imkan kalmaz. 

...................... . .......................................................................... . ..... 
H erkeı bana fU su.ali so

ruyor: 
- lıtanbulda Üniversite 

varken, insan kız çocuğunu, 

tahsilini tamamlamak için ta 
Amerikaya gönderir mi? 

Bu sualin cevabını Oniver· 
site çağına gelmit çocukları 
olan bütün aileleri alakadar 
ettiği için, bu sütunlarda ver• 
meyi tercih ettim. 

Amerikada tahsilde iken bir tn
giliz kadını ile evlenmiş olan bir 

Amerikalı muharrirle dost olmuş

tuk. Amerikalı muharrir, karısına, 

Amerikanm tahsil müesseseleri hak 
kında bir fikir vermek için, ona 

mektepleri gezdirmi§, Teknik va

sıtaların mükemmeliyeti, binala
rın ihti§amr, takip edilen metotla
rın yeniliği karşısında karısının 

hayrete düştüğünü gören muharrir 
sormu§: 

- Amerikan mekteplerini §imdi 
nasıl buluvorsun? 
Kadın biraz düşUnnıUş. 

- Çok ileri, demiş, çok mükem
mel, lngilterede belki bu derece 
mütekamil mektep bulama7.Bıruz. 

Fakat şu fark var kj, siz Amerika

lı yetiştiriyorsunuz, bizim mektep
lerimiz lngiliz yetiştirirler. 

• 
M emlekete ~öndüğümilz za. 

man çocugumuz tam mek
tebe başlıyacak çağa gelmişti. o 
vakit lngiliz kadınının bu mütaıe. 
ası bize rehber oldu. Zaten mem
leketteki ecnebi mekteplerde ta.kip 
edilen tahsil ve terbiye sistemleri
ni beğenmiyorduk. Çocuğun bir 
misyoner mektebinde dejenere ol
masına razı olamazdık. Kızımızı 
Türk mektebine verdik. 
Düşüncemiz şu idi: 
- Kendi mekteplerimiz tedris 

vasıtaları balanıından eksik ve ge. 
ri olabilir. Tahsil eı;nebi mektep
te olduğu kadar mükemmel olmı
yabilir. Fakat ecnebi mektepleri de
jenere züppeler yetiştiriyor. Türk 
mektebi ne kadar eksilt terbiye ve
rirse versin, çocuğun milli terbi
yesini kurar ve onu Türk olarak bu 
cemiyete verir. 

llk, orta ve lise tahsilini kendi 
mekteplerimizde yaptıktan, karak
teri teessüs ettikten ve milli diline 
sahip olduktan sonra, çocuğıu bir 
ecnebi mektepe verir, orada da ya
bancı dil öğrenmesini temin eder ve 
tahsilini tamamlamayı sonra dil .. 
şünürüz. 

Yazan: M Zekeriya 

Amerika Univer•itelerinde dersler hep liıboratuarlarda öğretilir 

O unıı l"i2P hir Iriisal ile izah 
edeyim: 

miner cahRmalan. ne klinik t~rü
ooleri ve ne <le ilmf metotlar da-
hilinde çalışma tarzları tam mana
sile teessüs etmemiştir. Türk Uni-

versf tesinde de çocuğa kürsüden 
bir takım maıo.mat telkin edecekler, 
fakat ona orada da tetkik ve teteb
bü metodunu venniyeceklerdir. 

Bunun Uzerlne kızımızı, t~'tsil ha
yatını yakından bildiğimiz, Ameri
kan Universitelerinden birine gön
dermcğe karar yerdik. Amerikan 
üniversiteleri bize sayfalarla sual-

ler sordular. Çocuğun orta mektep

tenberl buıun okuduklarını kontrol 

ettiler. Llboratuar ve klinik mesa
isinin derecesini sordular ve netice

de üniversiteye girebilmek için ll
akal daha iki sene kollej tahsili 

yapmıya mecbur olduğunu bildir • 
diler. 

Bizim nazarımızda tahsil, kızı ev
lenmeğe götüren bir vasıta değil -
dir. Yine bizim nazanmızda tahsil, 

çocuğun eline bir diploma veren 
bir basamak olmamak llzımdrr. Biz 
oe okuyunca tam okumalıdır. Tah
silini tam yaptıktan ve ilim metot
larını aldıktan sonra ona hayatta 
ber ksı rı1 sı t.:11'tt .. 

Igte biz kızımızı tahsilini tamam
lamak ilzere bunun için Amerikaya 
gönderdik. 

Istanbul kollejlerinden birinde 
bir çocuğa hapisaneler hakkında bir 
tez yazmasını tavsiye ederler. Kol
Iejlerde dersler takrir ile verilmez. 
Mevzular çocuklara verilir. · Çocuk 
bu mevzu üzerinde kitap okumıya, 
tetkikat yapmıya, rakam ve mal\l
mat toplamağa sevkolunur ve bu 
suretle hem mevzuu o etraflı bir şe 
kilde öğrenmeğe muvaffak olur, 
hem de bir mesele nasıl tetkik ve 
tetebbU olunur, onu öğrenir. 

Türk lise talebelerinden birini 
hapisaneler hakkında bir tez yaz
mıya memur etseler ne yapar? Ço
cuğu azamt derecede kabiliyetli ve 
zekt farzediniz ve ona bütUn im
klnlan veriniz. Bu çocuk ne yapa
bilir? Mektepte bu meV7Jll hakkında 
ne öğrenmişse onlan bir araya ge
tirir ve bununla vazifesini bitirdi
ğini zanneder. 

Üç Senedenberi Açıkta Bekliyor 

Halbuki bakınız kollejdeki tale

be bu mevzuu nasıl tetkik etmiş: 
Evvela türkçe, ingilizce, fransız

ca dillerinde hapisanelere ait ne ki· 
tap bulmuşsa tetkik ediyor. Ka
nunlan karıştırarak hapisaneler 
hakkındaki kayıtlan topluyor. 

MUddeiumumUiğe müracaat ederek 

Gaziantepte eski MükUs nahiyesi 
müdürü B. Emin Yılmaz yazıyor: 
"- Henüz kırk beş günlük nahiye 

müdürü iken iki adamın kurbanı ol
dum. Ellerinden "Vesikasız silahlarım 
aldığım ve bazı zorbalıklarına mani 
olduğum bu adamlar, beni lekelediler. 
23 kanunuevvel 1934 te işten mcnedil 
dim. 937 yılı içindeyiz. Muhakemem 
hala devam ediyor. 

Haksız yere iki sene açıkta kal • 
mak ve mukadderi beklemek çok zor 
ve müşkül... 

Bir an evvel müspet, menfi netice
yi öğrenmek istiyorum. Ne yapa
yım ?,, 

temettUUn yine umumt toplantı ka
rarile şirketin ihtiyacı olan ve ucuz 
fiyatla temini imkanı elde edilen kö
mür mübayaasma tahsisi kabul edil
miştir. 

Bu karar ile §İrket yetmiş bin lira 
gibi bir meblağı kömürün farkı fiya
tından kar etmiş olacaktır. Hissedar
lar bu teklifi kabul etmişlerdir. Bu
nun için temettü tevziatı haziranda 
yapılacaktır. Maamafih, vaziyeti biz
zat şirketten öğrenmeniz de fayda
lıdır.,, 

• 
Meçhul Yardımcı Meydana 

Çıkanlacaktır 

Edremitten A. Bek imzasile katil

lerin tiran hakkında bazı geyler so -
ran okuyucuma: 

"- Katillerin tevkifanenin bir pen 
ceresinden kaçtıkları anlB.§ıldı. Bu a

rada kapıdan çıktıkları da iddia edil

di. Demir parmaklığı kesen aletin na
sıl tedarik olunduğu henUz meçhul

Oç Milyonu 

Ne Yapalım? 
Elektrik Şirketi, senelerce halktan 

aldığı fazla paralan, Nafıa Bakanlı
ğının haklı ısran '17.erlne, tehre lad~ 
ye .mecbur oldu. Şimdi şehrin malı o
lan bu para;), en faydalı §ekllde kul
lanmak için, "Tan,, gazetesi karlleri
nln flldrlerlnJ soruyor. Şimdiye kadar 
gelen cevaplara nazaran ekseriyet, 
hastane lüzumu Uzerlııde duruyor. 
Acaba bu ıehrln en mübrem ihtiyaa 
nedlrf 

Balk, elJne bol para geçmiş bir ~ 
C11k gibi dllkkAnlann önünde duruyor. 
Acaba UıanglslnJ alsam, diye düşünü· 
yor. Bu lhtiyaçlarm en mübremlnl 
holma.k için e(jyle bir gözlerinizi ka.. 
parsaruz, aldmı:ıa bakınız neler gellrı 

1 - Su meselesi 

2 - Süt meselesi 

S - Çocuk vefiyatı, çocuk ba~ 

a - Ok.sözler 
b - Muht~ çoculdar 
c - Hırsız, serseri, mUcrlm, 

katil çocuklar 
d - MetrQk çocuklar 
e - Dlmağen geri !;Oeuldar 

4 - Şehrin hıfzıssıhhası 
a - Hastaneler 
b - Doğuın evleri 
c - Sıhhat lstasyonlan 
d - Dispanserler 
e - Pollkllnllder 

5 - Şehrin imarı, yollar vesaire. 
6 - Çöpler ve şehrin nezafeti 
7 - KWtür faaliyetlerl. 

a - Umumi kUtUpaneler 
b - Kıraat salonları 
c - Tiyatrolar 
d - Neşriyat vesaire 

8 - Fakirler için misafirhaneler 
9 - Çalışan kadınlann tocuklarma 

bakımevleri 

10 - İhtiyarlar için yurtlar 
11 - İşsizlere himaye t~kllatı 
12 - iş börolan 
18 - Belediye fınnlan 

S<Sylo ı;cl~l gW.CI ;.t~ğım .§U ihtl. 
yaçlara bakıp ta hangisinin en müb
rem olduğunu tayin güç .. ilk bakışta 
bana en mübreml çocuk meselesi gibi 

geliyor. Çocuk \'efi~·atile mücadele e
debilmek için çocuk bakune\'lerl ao
mak, öksüzlere yurtlar yapmak, er. 

serilere ıslahhane, metrük !:Oculdara 
yuva, doğume,·leri, her mahallede sıh 

hat lstasyonlan ~mak, muhtaç ço

culdara sıcak yemek \·ermek, huli

sa çocuklan doğdukları günden ha
yata girecekleri güne adar takip e
derek bunlara inkişaf lmklinlan \'er• 
mek, çok mübrem bir ihtiyaç ... 

Su ve süt meselesini daha geride 
bir Uıtiyaç olarak ta telakki edeme

yiz. Su ve ıUt meselesini halledeml
yen bir şehlr, çocuk meseleslnl hi~ 

halledemez. Bana öyle geliyor ki, §eh• 

rln iman olsun, çocuk meselesi ol
sun, hangi meseleyi alırsanız alınız, 

işe evveli su ,.e sütle ba~lamak lazım. 

Şehrin suyu ve sUtü içtimai hdzıssıh· 
hasmın a, b sidir. En modern §ek.ilde 

yapılmış bir hastanede hastaya, en 
modem bakıme\'lnde büyüyen çocu

ğa mikroplu su, mikroplu süt içirdik· 

ten, hastalığın mikrobunu aşıladıktan 

sonra, o muazzam binayı, o en mü
kemmel teda'i teçhizahtu ne i~~;,·Lıı? 

Bugün içtimai hıfzıssıhhada pfi te
dali değil, vaki teda\i muteberdir ... 
Sıhhatimizi vikaye l!:lnse, enelii. mik
ropla mücadele edelim. 

ADSIZ YAZICI Bu düşünceye sadık kaldık. Ço
cuğumuz ilk, orta ve lise tahsilini 
Türk mektebinde bitirdi. Fakat al
dığnnız netice bizi memnun ve tat. 
min etmedi. 

• Istanbul hapisaneleri hakkmda ma· 
Hlmat alıyor. Bununla kanmıyor. 

Rapisane ve tevkifhane müdürle

rile görüşerek onlarla mülakatlar 
yapıyor. Hapisane doktorundan tec· 

rübelerini ve bilgilerini alıyor. Fa
kat bütün bunlar onu tatmin etmi

yor. Hapisane ve tevkifhaneyi do
laştıktan sonra, mal\ımatının nok
san olduğunu anlıyor ve Müddeiu
mumlliğe müracaat edip bir hafta 
hapisanede mahpuslar arasında 
kalmasına müsaade edilmesini is· 
ti yor. 

Yapılacak ıey, cereyan etmekte 
olan muhakemenin bitmesini bekle • 
mektir. Muhakemeniz henüz bitmedi

ğine göre, diğer bir devlet memuriye
tine de gireme1.siniz. Şimdiye kadar 

ücretli bir vazife bulup !:ah~~aydımz, 
bugiinkü müşkül '\'aziyet hasıl olmaz

dı. Maamafih, idari formalite biterek 
iş mahkemeye intikal ettikten sonra 

en kısa bir zamanda karar almakh· 
ğımz pek mümkUndUr. Biraz 'Claha 
bekleyiniz ve üzülineytntz. Bir memur 
her vakit bu gibi idari ve inzibati hl
diseler kal'§ısmda kalablllr. Hakika
tin her mman tecelli edeceğine emin 
olunuz. Memuriyet hayatınızdaki bu 
muvakkat aksaklığın nihayet bulma
sını biz de temenni ediyoruz.,, 

dür. Maamafih, bu iletin katillerin ztlıyor: 

eline geçiş gekli üzerindeki endişele- .. _ 23 Nisan günü idi. Boğaziçine 

Çocuk liseyi iyi derece ile bitir
di. Olgunluk imtihanını da muvaf
fakıyetle verdi. Fakat hakikatte 
bir şey öğrenmedi. Oğrenmeyişi
nin sebebini araştırdık. Takip edi
len tedris ve terbiye sisteminin yan 
lrşlığında bulduk. 

Bizim mekteplerimizde dersler 
hlUA. takrir ile öğretilir. Çocuğun 
kafasını işletmesine imkA.n bıra • 
kılmaz. Çocuk okur, fakat öğren
mez. Dersler yüklü ve ezberdir. U
boratuar, teknik vasıtalar azdır. 

Fakat bilhassa çocuğa çalışma ve 
öğrenme metodu öğretilmez. 

lşte mektepten beklenen terbiye 
budur. Çocuğa komprime hap gibi 
maIO.mat vermek değil, ona tetkik 
ve tetebbU metotlarını vermektir. 

• 
L lselerimizin bu noksaruru an· 

)ayınca artık kızımızı Ame
rikan üniversitesine göndermiye 
karar verdik. 

Çünkü bizim üniversite, lisenin 
bir devamından ibarettir. Burada 
henüz ne Hiboratuar mesaisi, ne se-

• 
Verilmiyen Temettü 

Okuyuculanmızdan B. Ahmet Ve
fiğe: .. 

"- Yazdığınız esaslı noktaları a
lakadarlardan tetkik ettik. Miltalea
nız doğrudur. Ancak şirketin umumi 
toplantısında tevziine karar verilen 

rinizde tamamen haklısınız. Su cihet-
inmek için köprüde vapurun hareket 

!erin aydınlanması, katillerin kapıdan saatini bekliyordum. Bekleme odala 
nu, yoksa pencereden mi kaçtıkları· rmdan birinde çocuklu bir bayan otu 
nm anlaşılması, kendilerinin lstanbu- ruyordu. Bayan birkaç kişi içinde ço 
la getirilmesine bağlıdır. cuğunun salonun tam ortasına pis -

Belki okwnU1Bunuzdur, gerek Ah- lemealne mUsaade etti: Etraf deh -
dullah, gerekse Tevfik, hiçbir kimae- tetli bir taaffün içinde kaldı. Baya • 
den yardım ve mtlzaharet görmedik- na, yaptığı bu hareketin sebebini sor 
lerini aöylemiolerdir. Şayet bu firar dum. silkftt etti. 
hldiaeainde me.;hul bir elin rolü var
sa, meydana çıkanlacağı muhakkak-
tır.,, 

• 
Vapur Bekleme Salonlarmdaki 

Çirkinliklerden 
EmirgA.nda F. Göksoy hnzasfle ya-

~le fey hiç görmemiştim. Kendi 
hesabıma çok utandım. Bekleme ma
halleri, yalnız birimizin değil, umu
mun oturacağı salonlardır. Bence şlr 
ketin !!kele memurlan salonları sık 
sık kontrol etmeli ve bu gibi çirkin 
liklerln lSnUnU almalıdırlar." 
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(SPOR) 
GALAT ASARA YIN ASLAN 
NIHADI CEVAP VERiYOR: 

Bugünkü Genç Beylerde lr 
Bekirin Sutlerini Kesecek 

r 

BU HAFTAKi 

HAKEMLER 
İstanbul futbol ajanlığın

dan: 

Kabiliyet Göremiyorum 
G alatasara:ı~ aslan Nihadını tannnak, takdir etmek ve 

sevmek ıçın Galatasaraylı olmıya hiç lüzum yoktur. 

Milli küme ma~Jarmdan Do
ğanspor - Beşiktaş karı;ılaş

ması 8 mayıs 937 cumartesi 
günü Taksim stadında olacak· 
tır. 

Bir futbolcü töhretini oynadığı mevkie nazaran daha kolay ve
ya daha güç yapar. Gol atanlar y~pıcılık icaplarının halka 
verdiği heyecan dolayısile daha çabuk dikkati celbederler ve 
daha kua bir müddette sevimli ve methur olabilir. 

1 - Maça saat 16 da başla
nacaktır. 

2 - .l\laç hakemi Nihat 
Bekdik, yanhakemlerl Tahır;ln 
,.e Tanktır. Halbuki muavinlerle mUdafile

rin mevkileri icabı rolleri gol ya -
panlara mani olmak veya gol ya
pacaklara arkadan hizmet etmek 
gibi aslında pek sevimli olmıyan 
vazif elerdedirler. İşte Nihat mev
kiinin şöhret hususundaki nankör 
lliğüne ve en kUçUk arızaları göze 
batacak neticeler doğurabilen mer 
kez muavin mevkilnde senelerce 
oynadığı halde isimleri hala dil -
lerde dola~an golcülerimiz kadar 
sempatik ve meşhur olabilmiştir. 

Y arı yıkıcı yan yardımcı ro 
IünU bir futbolcünün meş 

bur yapıcılar derecesine getirmek 
kabiliyetini biz bir Nihatta gördük. 
Bütün dünya fut bol tarihinin şöh 
retlerini gözden geçirirsek forvet 
ler derecesinde devamlı ve alaka
lı bir nam yapmış olan yıkıcılar 

arasında Nihat gibi.sine tesadüf et 
mek pek gUçtUr. 

Bugün dUnyanın en birinci mer· 
kez muavini sayılan Şaroşi dahi 
yapıcı mevki olan merkez mtiha
cim yerinde . ayni muvaffakıyetle 

oyniyamasaydı bugünkü şöhreti • 
nin ayni yükseklikte olacağı şUp -
heli idi. İşte Galatasaraym ve 
Türk milli takımlarının aslan Ni
hıu~r Mhadaki rolU mUhacimlere 
nazaran daha sönük ve daha se
limsiz olmasına rağmen Bekirle
rimiz, Al8.addlnlerlmiz ve Zekile
rimiz derecesinde sempatik ve şöh 
retli olabilmiştir. 

B u müşkUlU beden! krymetl
le şa.bsmda halletmiş olan 

meşhur Nihadmıızı anketimiz hak 
kında dinli yelim: 
"- Ben futbolU geçkin bir çağa 

gelmek endişesile bırakmadım. !ş 
lerim dolayısile antrenmanlara de 
v;ım edemediğim için sahadan çe
kilmeyi daha muvafık gördüm. Bu 
itibarla gençlik şırıngasmın şah
sımla alakası biraz uzak kalırsa 
da pek ate.,u devrelerime i{lde ede 
eek kadar kuvvetli bir ilaç ise o 
meydan.lan dört dönerek oynadı -
ğmı maçlardan bazılarını daha yap 
mayı tabü arzu ederdim. 

Biliyor musunuz... Bizler gibi 
dört kişinin yerini doldurur vaziyet 
t.e ve her hareketimizde gayret ve 
enerjinin ayn birer numunelerini 
göstererek oynamak kabiliyeti -
nin bilhassa bu sıralarda tekrar 
mahada tecellisine imkln verecek 
ise, gençlere misal olmak bakımın 
dan da bu şırınganın faziletini kay 
detmek lhımgelir. · 

B una da ehemmiyetle işaret 
ede:>im ki, bahsedilen şmn 

ganm yardım ettiği veya gençleş
tirdiği kalitelerin maneviden ziya 
de maddi olduğunu tahmin ediyo
rum. 

Yani bir insanın yaşla ve yor -
gunlukla azalmış ola.n adale sUple 
sini ve mukavemet kabiliyetini faz 
lalaştırıyor zannederim. 

Halbuki bence birçok klUp se
beplerile ve sporculuk durumumu
zun verdiği tesirlerle bir f utbolcU· 
nUn dUştUğU manevi bezginliktir 
kl, maddi aksamayı ild misline çı
karır. 

Eğer bu şırınga \m ikinci 141rafı 
da tedavi edip gençleştirebiliyor, 
daha doğrusunu söyliyeyim saf yaş 
lanmızın toyluğunun nikbinliğine 
iade edebiliyorsa harikulade bir 
icattır. 

B ugün gözönUnde olan genç 
istidatlarla en iyi ve en uy 

gun şekilde yapılacak bir genç ta 
kıma karşı şırıngalanmış bir mü
tekait takımın alacağı netice ne o
la.bilirdi, sualinize şöyle cevap ve
rebilirim: Tabii bizler büyük fark
la lehimize neticeler alırdık. Bir • 

Nihat, Galataaaray takımınJa 
en laal :ıamanlannda 

AL LO •• 

At letizm 

Doğanspor - Fenerbahçf' 
ka.rsıla.5nınsı 9 mayıs 937 pa
ı.ar günü Fener stadında ola
caktır. 

8 - Maça saat 1 G da ba.s
lanacaktır. 

4 - ı~la~ hakemi Nihat 
Bekdik, yanhakemlerl Feri -
dun Kılıç ve Muammerdir. 

5 - Fiyatlar: tribün 50, 
cfühuli~·e 25 kunıştur. 

ufak misal; Bekirin eski zamanın
daki hücumlarını kesecek bir de
fans bugün göremiyorum. Görmüş 
olduğum son milli küme ma~lann
da, bu takımlar içinde bir Bekir ol 
muş olsa idi muhakkak ki, her 
maçta Bekirin bulunduğu taraf üç 
dört farkla kazanırdı .... , 

Güreı Aianı 

istifa Etti 
Uzun bir zamandanberi !stanbul 

Güreş ajanlığım büyük bir dürüstlük 
ve muvaffakıyetle idare eden B. İs
mail Hakkı Vefa, işlerinin çokluğunu 
ileri slirerek ajanlıktan istifa etmiş
+: .. Ta+J~ ... .u lıahııl Aitnt•ı•io+:- .A isınh

ğa kimin getireleceği henüz malum 
değildir. 

AL L O ! •• 

Müşaviri 

Besim Aranıyor ! 
İngiltere kupası final maçmı seyretmek için Londraya gitt:ğini 

gazetelerin yazdığı Atletizm F ederasyönu teknik mütaviri Besi
mi Ankarada Umumi Merkez ınahafili aramakta olduğuna dair 
Ankaradan aldığımız haberi &fağıya dercediyoruz. 

Besimden evvel bir ele futbol an -
trenöril kaybolmuş ve hakkında polis draya gitmesi için ınıntakaca mı izin 
çe tahkikat yaptırılmıştı. Bununla be
raber Besim için böyle endişeye ma. 
hal yoktur. Final maçını ve belki de 
kralın taç giyme merasimini seyret • 
tikt~n sonra geleceği yer yine bura
sıdır. 

Şimdi bu husustaki haberi okuya · 

verildiğini öğrenmek istemiştir. Mın

taka İstanbulda yaptığı tahkikatla 
Besimin kral kupası final maçını sey 
retmek için Londraya gittiği anlaşıl 
dığını, fakat Besime mmtakanın me
zuniyet vermediğini Ankaraya bildir
miştir. 

lım: · Buraca yaptığımız tahkikatta Besi 
Ankaradan bildiriliyor: min Londraya gitmesi hadisesinden 
Atletizm antrenörü Ömer Besimin alakadar federasyonun büsbütün bi-

Londraya gittiği haberi gazetelerde · haber olmadığı ve kendisine yol mas 
çıkar çıkmaz Türk Spor Kurumu rafına medar olmak lizere iki aylık 
riyaseti atletizm federasyonundan avans verilmesine federasyonun de -
Besimin bu seyahati hakkında ma - lalet ettiği neticesine vardık. 
lftmat istemiştir. Federasyon reisliği Keyfiyet henüz merkez ruzname
de bu hususta ademi malQmat be- sine konmamış olmakhı beraber mev 
yan ederek keyfiyeti tı:ıtanbul mm · simsiz seyahat umumi merkez maha 
takasından sormu~ ve Besimin Lon - filinde asabiyet uyandırmıştır. 

1 Doqanspor Geldi 1 

Yarın Beşiktaşla, Pazar günü de Fcnerbahçe ile milli kUme için kar
şılaşacak olan Izmirin Doğanspor takımı dün lzmirden şehrimize geldi. 

Kafile, B. Haydarm riyasetinde olmak Uzere 17 kişiden mürekkeptir. 
Resimde Doğanspor gençlerini bir arada görüyoruz . 

1 H -I 1 

KIZIL 
-4-

Garson tabaklan dolaşmıya baş
ladı. Her tabağa birer parça balık 
koyuyordu. Yirmi tabağın önünde 
de ayni ameliyeyi tekrar ettikten 
sonra başını iki yana sallıyarak 
salondan çıktı. 

Kapı kapanır kapanmaz dostum 
kulağıma eğildi ve şunları fısılda
dı: 

- Balık yemevini?. !.. SiT. benim 
dostumsunuz! .. Biraz bekleyiniz!. 

Sofradan kalktı. Anahtarı ala
rak kapıyı kilitledi. Tekrar döndü 
ve EtSki yerine oturdu. Bir dakika 
sonra ~ine ayağa kalktı. Hazırla
dığı nutkunu söylemiye başladı: 

- Muhterem bayanlar, muhte
rem bavlar! LQtUfkfır müsaadele
rini7.le birkaç söz ı:ıölemek istiyo
rum. Dostlanmdan bir çoğu bu 

daveti niçin yaptığımı soruyorlar .. 
Bunu izah etmek mecbqriyetinde
yuıı. ner zaıuau oıaugu gıoı ou ae-
fa da kısa söyliyeceğim.. Sizi u
sandırmıyacağım .. Şu meşhur kır
mızı av elbiselerimi giydiğimi ~ö
rüyorsunuT.! .. Maksadım sizi mem
nun etmektir. Şayet diz çökmemi, 
veya ilanıaşk etmemi. veyahut siz
lerden birinizle dansetmemi arzu 
edecek olursanız her zaman emir
lerinize amadeyim .. Yalnız bugün 
beni mazur görmelisiniz!.. Bugün 
bu emirlerinizi yapamıyacağım .. 
Ben bugUn size unuttuğunuz kü
çük - fakat çok mühim - bir 
noktayı hatırlatmak istiyorum. 
Siz, bir gün gelip benim sıramın 
da. geleceğini hiç düşünmediniz! .. 
Ben bunu sizden öğrendim: Bugün 
ben çalacnı{ım. siz oynıyacaksınız! 
önümde diz çökerek çizmelerimi 

öpeceksiniz!.. Size söylüyorum: 
Siz bunu yapacaksınız! Ve ya
pacağınızı da biliyorum. Hatta, 
batta siz, aziz dostum Prens Brod
ski, siz de bunu yapmak mecburi
yetindesiniz! .. Bunun için şık kos
tümlerinızi giymiye hiç te lüzum 
yoktu. 

V e siz, bütün hayati şeyleri 
beceriksizce doğramak için 

ceplerin;zde paslanmış neşterler 
taşıyan aziz münekkitler. siz de 
haksızsınız! .. İçindeki düşman as
kerlerile birlikte ahın yakan ka -
dın. tıpkı mahzeni su ile dolduran 
hizmetçi gibi yerden göğe kad;ı.r 
haklıdtr. Ben bunu salahiyet sahi
bi bir askerin ağziyle teyit edebi
lirim. 

Bana doğru dönerek· 
' - Dostum, öyle dtğil mi? dedi 

ve devam etti: 

- Evet. benim aziz münekkit. 
Ierim, siz haksızsınız! .. Münekkit
ler benim çok sert olduğumu söy
lüyorlar .. Belki bu doğrudur. Fa.
kat şunu söylemeliyim ki ben her 
şeye rağmen namuslu bir insanım. 
Benim sanatım da namusludur. 
Fakat siz .. İnsanlara verdiğiniz 
azapların, ıstırapların hududunu 
bile bilmiyorsunuz! .. Bu ıstıraplar 
da, tıpkı kendiniz gibi riya ve sah
tekarlığın birer neticesidir. işte 
benim sizler hakkındaki görüşüm. 

Aziz konte~~m, size gelince ... 
Kendi yerin:ze hizmetçinizi çıka
rır, ona maşuka rolleri oynatırsı· 
nız ! .. Serseri ô.şıklanmzı da para-

r
.,.,.,.,.,.~...,...,~nçevirenı 

Manuel Komrov B. Tok 

~~.~~~~---~ 
vana arkasına saklanarak bunu 
seyrettirirsir.:z, değil mi? 

Ya siz, benim sevgili ve hariku
lade Lu.izim. Güzellik maskesi al
tında ne çirkefler gi.ılediğinizi bi
liyor musunuz?. Siz, Pornograflar 
sosyetesi için rıe güzel biı Madon
na olabilirsmiz!.. Siz bir askeN 
varmakla, mürdar vücudunuzdan 
intişar eden pis kokuları örtebile
ceğinizi mi zannediyorsunuz?. Fa
kat kocanız r,lacak adam bunu bil
miyor değildir. O, yakında bunu 
görüp anlıyacaktır. Hayır! .. Ben si
ze karşı başka türlü hareket ede -
cegıın Aı;ız uuı~, u.&.L.ı ._vn.u .. w .... -.u.1. ı. . .. 

ca ederim. lstisn~ olarak her
kes, insanfığfn kendi dışına fırla
tıp attığı bu Madonna önünde e
ğilmelidir 

M uhterem m~safirlerim!. A~
tık iıısaıılıgın ve .zerafetın 

ne olduğunıJ öğrendiğimi sizlere 
söylüyorum. Rizin şu şimdi yediği
niz b&lık zehirlı idi. Kapı da kilitli
dir. Şunu. bunu imdada çağırmak 
niyetinde olanlarınız varsa, onları 
da kendi ~!imle boğarım. 

Elleri titriyordu. BütUn kuvve. 
tiyle yumruğ .. ıııu masaya vurdu. 
Tabaklar. altti:st oldu. Balığın dur
duğu gümüş kap yerlere yuvarla'l
dı. Dışarıdan kapıyı vurmı&a baş

ladılar.. Garson, açmak için ka
pıyı zorluyordu. 

Dostum bcğuk boğuk bağırıyor
du: 

- Ölünliz, fareler gibi zehirle
nerek ölünüz! .. Dansediniz! .. Can 
çekişmeniz, komedinin ne olduğu
nu size öğıt:tir .. 

Bir külçe gibi koltuğa yığıld.L 

Kapıdaki gürültUler arttı. Ben ka· 
pıya koştum ve açtım. İki garson 
içeri girdi. Hayretle etraflarma 
bakmıya başladıl.tr. Odada ikimiz
den başka kimseler yoktu. Arka-

• daşım susuyor ve bir şeyler dü
şünüyordu. Nihayet: 

- Hesabı görünüz, dedi, yemek 
bitti, biz gidiyoruz. 

İkimiz de konuşmaksızın yürU· 
yorduk. Ayrılırken elimden tut
tu ve: 

- Gelmemeleri ne fepa oldu, 
dedi, balık zehirli değildi. Fakat 
balığın zehirli olduğunu düşün
mek onlar için ne hoş olacaktı? .• 
Bu ne enfes bir manzara teşkil e
decekti. Ben yapn gidiyorum. Ba
na "Yolun açık olsun!,, demene 
lüzum yok. Uzun, karanlık bir g~
cenin içinden geçmek mecburiye
tindeyim. Beni kimse bundan alt
koyamaz ! .. Kırmızı av eltıiseleri 
mi giyeceğim. Bu elbiseler güzel
dir. şendir. Ben bu elbiselerle g~
celerin içinden geçeceğim. Allaha 
ısmarladık. 

B iribirimizi kucakladık . G0z
leri yaşl::. doidu: 

- Allaha ısmarladık. Allaha ta
marladıh. 

Ben. 
0

onun kapısı önünde ondan 

ayrıldım. Yalnızca yUrilmiye baf' 
l~dım. Köşedeki kahvelerden bi
rine girdim. Bir masanın başıtl' 
geçip oturdum. Biraz sonra da Lui' 
ze gittim. 

Salona girdiğim zaman herke' 
bende bir fevkaladelik olduğuıııı 
anladı. 

Luiz merakla sordu. 
- Sevgilim, neye böyle sapeatl' 

sın?. Sana ne oldu? .. 
- Bana sokulmayın, diye bal"" 

dım, bir adım ileri atmayın! .• S:: 
buraya, artık s~ nişanlınız 
madığımı söylemege geldim. ~JI 
yok~ Siz ve ~izlıı ~geb;f;"arkadaf 
lannız koskoca bir adamı de~ 
niz! .. Size tafsilat vermeğe ltiJU,.. 
görmliyorum. Fakat ben artık 
zin aileniz efradından olamaın. }tJ' 

la ... Asla .. 

H emen ertesi gün Afrfkaff 
hareket ettim. Luizi uıı;, 

ta bilmek için bilseniz ne derin. k it' 
ağrıları çektim. Fakat Luizill 
zuu müddet ıstırap çektiğini za;: 
netmiyorum. Öğreı.diğime gö I" 

Luiz, birkaç ay sonra kendi •~i
fmdaki mütereddi insanlardan ,r 
riyle t:vlenmiş .. Aradan birkaç ,
ne geçtikten sonra. onu hatırl.~rıl 1J" 
dudaklarımda ekşi bir tebeSSuın 
yandrımaktan başka bir şey r::; 
mıı.Jı. İşte onunla olan a§k1 

böyle bitti. bd 
Mopassana gelince ... BütUn ıı· 

zaman zarfında ondan tek bir rıl~ 
tup aldım. Onu hususi bir sanatı 
yuma yatırnnşlar. • ıi• 

Uç sene sonra tı>kr~r :1'~r1°1 t>r 
yaret ettim. Bu defa amırın;ııe. ~ 
rarer gelmiştim. Beraberilll;.ı 01 
~·aı ışlara girecek olan birkaç tş,r 
de Arap atı getirmiştik. Y9::1f ~il" 
cine gittiğim zamar. Luizi go~ği~ 
Gayet şık giyinm\1ti. Görrnedi ıt 
zaman zarfında hiraz şişmanla~1• 
tı. Boyalı yüzünde kırışıklar t~ 
da olmuştu. Gayri ihtiyarl d()Ş edl-
Mc ıı~ssanm ziyafeti günü söY

1 llİ" 
diğı sözleri hatırladım. auı:e.ıJl' 
maskesi altında ne çirkef bir • 

taşıyormuş. ıcııı' 
Yar:şların başJauuısını bele 

dim. Bir arabaya atlıyarak . f~ 
- Puvas~ii. dt'dim. senı 

y_psıye götürüntiz' .. 

· de pe• 

O rada, Rene caddesın . ~-

te büyük olmıyan b;~tt'· 
natr.ryum vardı. Kapıyı 11\e.ıdJ· 
Karıyı açan adaın biraz geÇ·ttiJitO 
ğımı söyledi. Mopabsan .. gı arııı 
güni.ir. sabahı öl.:uliştU. yıne i ~u 
a'1amın ı:ıöylediğiı e Ş.~~e ert~ıcı~ 
kil gazetelerde bu olum he. 
mufassal yazılar )l1;,rakrn19·;,1r el· 

Vestiyerde, çividl~ kırmızı eri«~" 
bise asıh idi. Yaıınıda.n ge~tttJtd 
:;avaııc.;a elbisenin ko!undan 
ve dudaklarıma g3türdilin· ğa 11t· 
K~ndimi bir deh gibi 90ka 

mıştım. 
<SON) 
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Türk Devletinin Donanması 
da Büyük Olmak Gerektir. 
o Zaman 

Ciirnhuriyet 

En büyük vatan çocuğu, bundan 
13 sene evvel; bir kaç satır yazı 

içinde meğerse bize bugilnün ve ya 
rmm kuvvetli donanmasını vadedi-
yormuş! 

Şimdiye kadar hiç bir yerde çık-

Daha Müsterih Olacakhr. 
E Ski bahriye müstep.n B. Hü

tiin &amettin, hatıralarmm bu
ta kU kısmmda, Bilyük Şefimiz A-
ı!r~~· cUmhuriyet bahriyesinin 

Serini elını atan çok kıymetli direktif-
\' naklediyor. B. Hüsanıettin, 
~~ile liamidiye süvarisi iken şöy-

• ir emir alıyor: 
').fuda.nyadan büyük bir zatı 
~ .... '.11'abr.ona götüreceksiniz. Kö

'--nınUz hazırdır!,, 
~midiye, uzun zamandanberi 
ee gönne.nıişti. Beni bir düşün
btr aldı: Bu ağır gemiyi, yollarda hiç 
kadar ~Ya uğratmadan, Trabzona 

).{ .r~tilrebilecek mi idim? 
~ es Uli!etirn çok ğmlı. ~et~ 
!ti. tbebeği olan bir şahsiyetı gemırn: haı8.Caktun. Hamidiye ise, umu
!tı.e ~ten beri, tamir yUzü gör
datı llliştj. Bununıa beraber, arka
len ~a, güveniyordum. Veri
t.er eını;, derhaı yerine getirmek U
cnı.:,. Yola çıktım. Büyük kurtan
\et~ ~hurreisi sıfatile, memle
Uk denız Yolundan yapacağı bu 
diJ.ın &eyahat; halk Uzerinde tarif e
~ eı bir allka uyandırmıştı. Mu
~a 8ahilıerbıin, C>u kadar, kala.. 
A 8UlıibıQ ben ~armedim. 

nuyan bu krymetli hatıraları, kendi 
defterimden size de okuyorum. 

Atatürk, Hamidiye Kruvazörün
de geçen gilnlerin hatırasını şöyle
ce tesbit etmişlerdi: 

Hamfdlye Knn·azöründe 
20 Eyhil 34-0 Cum.a.rtesi 

H amidiye Kruvazörü, maziden 
yadigar i<alan donanma ak

samı içinde, Türk Cümhuriyetinin 
denizlerde faaliyete geçen ilk gemi
si oldu. Beş senedcnberi mütehassir 
olduğum deniz hayatını bana y~a
tan bu sefine oldu. Türic donanma
BI kumanda ve zabitan heyetini bu 
gemide ve ~una refakat eden Peyki 
şevket torpido kruvazöründe tanı
dım. 

Tanıdığım ruhu genç, mefkfıresi 
genç bu istikbal kumandan ve za -
bitleri, bende bahriyemiz için kuv
vetli ümitler hasıl etti. 

Kıymetli, fedit arzulu heye
ti, yadigarı mazi olan bu gemi 
içinde bırakmakla iktifa olu
namaz. Onlan, müatahak ol
dukları kadar inki,ala maz
har edebilmek için bugünün 
icabatına kavUfturmak lazım
dır. 

Hudutlannın mühim ve bü
yük ak•amı deniz olan Türk 

Yazan: 

Sai<ihddain 
Güngö·r 

devletinin, donanma.at ela mü
him ve büyük olmak gerektir. 

O zaman, Türk Cümhuriye
ti daha müaterih ve emin ola
caktır. 

Mükemmel ve kadir bir Türk do
nanmasına malik olmak gayedir. 
Bunun ilk azimet noktası, sefaini 
harbiye tedarikinden evvel onları 
muvaffakıyetle sevk ve idareye 
muktedir kumandanlara, zabitlere, 
mUtehagstslara maliiüyettir. 

Hamidiye ve Peykişevketten ta
nıdığım arkadaşlar, gayeye yi.irü
yebileceğimizin canlı ve kıymetli 
delilleridir. 

Bugün için bu güzide heyet, bü
yük alaka ile muhafaza olunacak
tır. 

Mevcut büyük küçük gemileri
mizden, yalnız kabili istifade o -
lanlar tefrik ve ihya edilebilir. Do
nanmamız heyeti umumiyesinde fa
al ve nafi unsurlardan mütevazi bir 
bahri cüzütam vilcude get!nncı":< 
imkanına kani oldum. 

Bunun için hükumeti Cümhuri
yenin ted~ir ve teşebbüslerile şah
sen alakadar olacağım. Esaslı ve 
kıymetli bir noktai azimeti bulduk
tan sonra. onçlan muazzam gayeye 
yüriimek ve ona \'asıl olmak elbet-., 
tc mtl"yc.soor c.lnca.ktır·-.-~-

GAZI 
Mustafa Kemal 

, trı\ tati&kU, büyllk aevgi tezahU
dic ıJ:: ara.ıunda Hamidiyeye al 
tanİı bula yaklaşırken, heye
~ aaluıeler, biribirinl takip et-
Ye~. 

~eti~ hatırlarım: Hamidiye 
teııç bogazcian geçiyordu. Bir 
den~ Çılgınca bir sevinçle, kendini 
do~ attı. Yüze yüze Hamidiyeye 
lı idi ~Yordu. O kadar heyecan
lteıı b· • nefes nefese kulaç atar
~~7 Yandan da; avazı çıktığı 

YENi, BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

b'U;~eceğim seni! Seni görmiye 
cliye ha ·· Göster bana yüzünü .. 
~~ Ykırıyordu. Bir aralık, Ha
ılıı l'oıeye o kadar yaida.ştı ki, gemi 
ta itta Unu kesnıiye, hatta biraz son 
~~i ~ elmiye mecbur olduk. 
~an gidecek olsak, çocuk, 
~ eJıin dalgalarına kapılacak, 
A ~a olacaktı. 
~ tilrk, bu genci mahzun bı-
~ ~kına.ıc istemedi. Gt.tverte
~~le Bellnılar gönderen* 

leirndi taltif etti 
"ık?. ~ bu fedaklr c;o -
il~ edaJcAr diyorum. Çilnkil, 
)'1t} Yeye seyir halinde bu kadar 
lteı;~~ek, ancak fedakirlık 
-~e ifade edilebilir. 

.U~ kadar, seyahat, çak 
ltı~ ~at geçti. Hiç deniz, gör
cliyen ~Urlt, vapurda mütema
ditf ~ er Yapıyor, efradın ye
~ ekle, iÇtiği suya varmcıya. 

..\.tat~~guı ol.uyordu. 
' b 9erefıne, bütün Trabzon 
'l'ak ~ donannu,tr. Karaya 
~ rken, Yilze yakm kuri>an 
tin bu: hatırnndadır. Karadeni -
'ltllatat aJı 90Cuklan tara.fmdan 
ti a Kemaı ~-rü \re ıa" " e g.,.,ı.e en sev-
hl'l .r gı tezahürleri tarif edilir 

ti' detiJdir. R lıeye ieldik. Orada da ayni 

lıt ~kunhı« ! Dönüşte Samsu
~tli ka:yn k. Yine o sevinçli, hare
~da iken llftna!. Atatürk, Saın
~tı. Bu E~d.an bir davet 
~· ~ davetı gen çevirmek i.s-
l'ıurıuna a. Yoluyla Samsundan 
~ &'eçtf. Vapurdan aynl
lle ~lr evveı, lia.ınidiye, gemicileri 
~. ~b a Yemek yemelerini rica 
~ --· uı ettiler 
'""lll'a d . 

'e, bıt1~mlntn hatıra defteri-

~ le\tiıı.tı-~!1dederek, bizi de-
'641-uııer. 

Raim No. 15 

Bu ruim fU on türküden hangiaine aittir? 

4 _ Adalar salıillnde bekJlyonım. 48 - Yemenlmln uçlan 
Yarim seni serian istiyorum. Çıkamam yokU§lan 

"l _ Bana noldu da ben bilemem 49 - Yerde buldum bir elma 
Eski balbnl hiç göremem Elmalı yar, kirazlı yar 

11 - Cıgaramm dnmam 
Yoktur yarin imam 

l"l - Danldın mı cicim bana 
Hiç bakmıyorsun bu yana 

22 - Felek bana neler etti 
Bu gençllğlnİ elden gitti 

28 _ tıdmlzl bir odaya koysalar 
UsttımUze altın klUt vursalar 

42 - Seni gördük~ titriyor yüre
ğim 

Asıl işık 88.dıkım ah meleğim. 
4S _ Söğüdün yaprağı naziktir na

rin 
7.eynebl ettiler bu hafta r;elin 

!~~ 
Bahar Müsabakası 

KUPONU:15 
~ Bu kuponları kesip 
~ saklayınız 
~ ...... ~~ 

Hindistandaki yeni ihtilal 

$ ehir Meclisi azasından Ha\. 
lucu Recep, çoc~kluk gün

lerine ait hatıralarını şoyle anlattı: 
_ Rahmetli anam, beni İstan

bulda Soğanağa mahalelsinde dün
yaya getirmiş. Babam esnaftan bir 
adamdı. Mektebe başladığım gü • 

nü hatırlıyorum: Beyazrtta, Sırma
keş hanının üstünde ~ir mektep 
vardı. Beni, bu mektebe götürüp 
yazdırdılar. Amma, öyle zengin ço. 
cukları gibi, aminlerle, ilahilerle 

H indistanın halihazırda milli lıongre liJ .. 
ri olan Nehru, GanJi ve diğer kongre 

reisleri bir aedire oturup mühim mueleleri g8-
rüımü,lerdi. Hindi.tanda •iycui nutuklar böy. 
le yerlerden irat olunur. Ve tıfaiıki reainulw 
görüldüğü gibi, halk bu nutukları oturarak tlin. 
ler. Bu çe,it yerlere gelenleri solda görülen •1-
nüllüler karıılar ve oturturlar. 

-- ~ - .. 
" 

Hayatı Kazanmak 
Karabahtı Yenmek 
ve Zengin Olmak 

değil. Tıpış tıpış B • Hacı Receb·ın kendi ayağımızla 
benim sünnetim, böyle oldu. 

Al!i<eri bir mektebe yazılmak için 
çok çalı§nuştık. Muvaffak olama· 
ymca, geçim darlığı çeken aileme 
biraz olsun yardım edebilmek ümi
diyle Mahmutpa.şada havlucu Ha.
cı Hakkı ve ortağı Ahmedin dük· 
kanına çırak olarak yerlettim. nır 
zamanlar, 15 kuru§ haftalık alıyor 
dum. Bu parayı, kendim yiyordı·-. 
sanmayın. Evime yardım ediyor-

y~~!:. ::~~:1:·~1- Hatıraları, Bize 
n:::ı~~!~~· ~; Jbret Verebilir 
cüz kesesi takmışlardı. tik elifbeyi, 
hocam rahmetli Boşnak Hasan E
fendiden okudum. Adamcağızın u
zun bir sopası vardı, bu sopayı ya
nından hiç ayırmazdı. Babam, beni 
mektebe yıudınrken, me§hur sözü 
tekrarladı: 

- Hoca Efendi, eti senin, keıni
ği benim .. 

Derken, biz elifbayı yavaş yav~ 
hecelemiye başladık. liasan Efen
di, ar8.da C>ir, haylazlık edenleri fa
lakaya yatmr, döverdi. 

B en, sınıfımın çalışkanlarm
da.ndrm. Haylazlık ta etmez 

d.im. Hocamın dayağını yemedim. 
Boşnak Ha.san Efendinin mektebi
ni bitirince, Aksa.raydaki Valide 
mektebine devama başladnn. Bu 
mektebin he.men bUtün talebesi, fa 

kir çocuklardı. Her sene, Ramazan 
Bayramına Uç gUn kala, bize kü
çük keeeler içinde yüz elli.şer ku
ruş para dağıtırlardı. Mektebi ku
ran Perlevniyal kadın böyle vak
fetmişti. Bu para ile, her çoeuk, 
bayramlık elbisesini alırdı. 

Valide mektebinde bir de Fran
mr.ca muallimimiz Rüştü Paşa var. 
dı. Çok iyi yürekli bir adamdı. 
Mektepte kaldığnn müddetçe, o
nun büyük IQ.tuflarmı, yardımlan
ru gördüm. 

Bir de öevvabmuz İsmail '.Ağa 
vardı, O da beni çok severdi. 

I 

N aaıl sünnet olduğumu soru-
yonrunuz. Fıkara cocu~-

Şehir Meclui &za.ınJan 
8. Hacı Recep 

nun stlnnetinden ne olacak? Bir 
gün, alıp Gülhane hastanesine gö
türdüler. Orada, daha benim gibi, 
yüzlerce çocuk vardı. Hep beraber 
silnnet olduk. Ağzı kırmızı kurde
le ile bağlı çıkınlar içinde bize elli-
şer çil kuruş hediye ettiler. . 

Başımızda Maşallah işlemeli tak
keler, sırtnnızda beyaz entariler, ü
çer üçer karyolalara yattık. Hok
kabaz takımı da vardı galiba.. •. Er
tesi gUnil, evlerim.be dağılcbk. lşte 

l dum. Çukw()ostanda, ayda yirmi 
kuruş kira ile iki yer odam bul
muştuk. Orada oturuyorduk. 

B u vaziyetim Uç sene devam 
etti. Çıraklık hayatmıda en 

sevinçli günüm, biraz açlk göz gö
ren patronlarnnm, bana ortaklık 
teklif ettikleri gündür. 

O gihıden sonra, hayatmun tam 
değişti. Çalışa, çabahya, ticaret h• 
yatmda, kendime göre bir yer t.. 
minine muvaffak oldum. En kedeılı 
li geçen günüm de bUyük zelzele gll 
nU idi. (310 senesi). Havada bunal· 
tıcı bir aıcak vardı. Koca Mustata 
Paşaya gitmiftim. Yolda zebele oı. 
du. Şehir, altüst oldu. DönUete m 
bulamadım. Sokaklar, baftanbqa 
enkazla dolmupı. O gUnkt1 ~ 
ıüri1mU hiç unutmam. 
Hav\ucu Recep. aözünU töyle ta
mamladı:. 

- Millete, dört uker, Uç tane 
anne hediye ettim.. Oç tonm, ild 
damat ıahibiyiım. Bir zaman, ken
dim amele idim. Şimdi, yalımı Bor
sadaki fabrikada 100 - 1~ amele 
çalı:ştırıyorum. 

Fakat dün, ne ise, bugün de o
yum, Hayatnnm tarzı da değipıek 
le beraber, kendim detilmedim. HA. 
il ça.bfıyonım. EMm, ayağım tuttu 
ğu milddet<;e CJllnı~ dıt .. 



8 =======================================================TAN 

BERGAMADA KERMES 
7 GUM SURECEK 

Dikilide de 1 

Deniz Eğlenceleri! 
Hazırlanıyor 1 

7 • 5 - 937 .......................................... 
Köylü, Şehirli, iKi, Zabıtan 

Herkes, memnuniyetle 

POKER 
tıraş bıçaklannı kullanıyor 

sizde POKER PLAY 
markasmı tercih edinf7~ 

KALORıFER MALZEMESi 
Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösterilen meşhur Strebel 

kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiatör ve 
kalorifer tesisatı için her cins borular ve bütUn malzeme Istanbulda 
Galata Tünel caddesi No. 48. MllIRAN GESAR OGULLARI tica-

• 

\, rethanesinde satılmaktadır. Tel: 40308 
___ , 

Diga Şarbayhğından : 
Belediyemiz elektrik santralının 1 - 6 - 937 gününden 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 müddeti için• 
de Belediye Santral memurluğuna ve §artnameyi bedelsiz olarak almak 
veya görmek istiyenlerin muhasebeye müracaattan ve% 7,5 teminatl'I tek· 

Bergama, (TAN muhabiri bildiriyor) - Ker· 
mea, 22 Mayısta baf lıyacaktır. Hazırlıklar bir ' 
hayli ilerlemiştir. lıtanbul Şehir Tiyatrosu ar-: 
tistleri Akropolde temsiller vereceklerdir. Ker- : 
meı münasebetile dıfarıdan gelecek ziyaretçi- ı 
l.eri harabelerde gezdirmek ve malUma.t ver- : 
mek üzere yirmi genç ıeçilmittir. l 

Türlü eğlenceler hazırlanıyor lif mektuplarının Belediye Reisliğine göndermeleri ve ihalenin Encümen 

Bergama eııki e•erler müze
sinden bir köşe 

Kermes eğlenceleri, yedi gün, yedi gece sürecek-
1 

tir. Akrepol tiyatrosunda verilecek Uç temsilden\ 
başka,• Kozak çamlıklarında eğlence ve oyunlar ya -
pılacak, Çandarlıda deniz eğlenceleri hazırlanacak, ı1 Antikiteler ziyaret edilecektir . 

Pazarcığın umumi görünÜfÜ ---------------• Dikilide tertip edilen deniz eğlen- r-------! 

Ku··+ahyada celerinden başka, kalkan. ok atma. P kt M .. h. 
. ~~~op kaldırma oyunları yapıla - a 1arc1 a u 

Yeni işler Büyükbiroteı M·ıktarda Fıstı Yüksek bir san'at eseri olan Sel -
Kütahya, (TAN) - Belediye mec- çuk minaresinin etrafındaki binalar 

Jisi, toplantılarına devam etmekte • yıktırılmış, burası parmaklık içine 
dir. Yeni yılın bütçesi, 18,250 liralık alınarak evkafa ait güzel bir park y t• t• • ı • 
mülhak bütçe ile beraber 114,288 Ji- meydana getirilmiştir. Şehrimiz tile- e iŞ ırı ıyor 
r'?yı bulmaktadır. Bu sene konulan carla.rmdan İsmail Pamukçunun bu-
tahsisatla yeni arazöz satın alınacak, rada Uç katlı ve 90 odalı asri bir o
bir atölye ve bir ayar masası kurula- tel inşa ettireceği söylenilmektedir. 
cal; 4000 metre murabbalık parke dö 
;enecek. meydan ve caddeler açıla - Pehlivan gürqleri rağbet gördü 
caktır. Ayrıca yeni su tesisatına ait Avcılar klUbUnUn tertip ettiği bü -

Pazarcık, (TAN muhabirinden) - Burada ,am fıstığı yef ,ti
rilmesine büyük bir ehemmiyet verilmiye batlanmıştrr. Kazanın 
aon fıstık rekoltelerinde mühi martına vardır. 

taksit ödenecektir • yük pehlivan güreşleri çok kalaba -

ANTEBİN 
PtANI 

Balya 
Muhtarını 

Öldürenler 
Balıkesir (TAN) - Balyada köy 

muhtarını tabanca. ile yaraladıktan 
sonra kafasını kesen Mustafa ile 
iki arkadaşının muhakemeleri bit • 
miştır . 

Mustafanın idamı icap etmişse de, 
21 yaşını bitirmediğinden bu ceza 20 
ıene hapse indirilmiş, suç ortaklan 
7 sene sekizer a.y hapse mahkfı.m ol
muşlardır. 

Antep Belediye Reisine 
işten El Çektirildi 

:Antep, (TAN muhabirinden) 
rA.ltı senedenberi Gaziantep belediye 
reisliğinde bulunan Hamdi Kutlara 
son teftiş neticesinde işten el çekti· 
rilmiştir. Belediye reisliği, vekaleten 
başkatip Mustafa, tarafından görill
mektedir. 

hk bir halk kütlesi önünde yapıl -
ruışhr. 54 pehlivanın ve bu meyanda 
bUtUn na.mlı ..nehlivanhırm i~tirak ~t
tlği güreşlere Kara Ali pehlivan ha
kemlik etmiştir. 

Bombay Valisi Bergamada 
Hindistanın Bombay valisi Haır.it 

Ali ve eşi Ali Şerife buraya gelmiş -
ler, Halkevi tarafından kendileriM 
bir ziyafet verilmiştir,. Misafirlerin 
gösterdikleri arzu üzerine milli kı -

yaf eti !abis gençler tarafından muh
telif milli oyunlar oynanmıştır. 

Misafirler, buradar~ çok memnun 
olarak ayrılmışlardır. 

KARDEŞİNi 
AGIRCA 

YARALADI 
Bergama (TAN) - Turnalı na -

biyesine bağlı Ferizler köyilnde otu
ran iki kardeş bir para meselesinden 
kavga etmişler, neticede lsmail bı • 
çakla ağabeyini sol kalçasından ağır 
surette yaralamıştır. Mecruh berayı 
tedavi lzmire gönderilmiştir. 

Antep, (TAN) - Şehrin imar pla
nını, 14,000 liraya hazırlamağa me -
mur edilen profesör Yansen, bugün
lerde şehrimize gelecektir. Yansen. 
ilk projeyi hazırlamıştır. Bir kaç haf 
taya kadar da kat'i planı tamamlı

yacaktır. 

İzmir Mektupçusu Vekalet 
Emrine Alındı 

lzmir, (TAN) - Vilayet mek
tupçusu Alaeddin, dahiliye vekale
ti emrine alınmıştır. Alaeddin, An
karaya gitmiştir. 

ÇOCUK 
HAFTASI 

Çocuk Haftası, memleketin her kö 
şesinde canlı merasimle ve tezahti -
ratla bitmiştir. 

Maniıada 

Boluda giydirilen çocuklar 

Manisada haftanın birin<'i ve ikin
ci geceleri Halkevinde "Bir Kelime 
Yüzünden" piyesi temsil edilmiş, Or
duevinde bir çocuk balosu verilmiş -
tir. Gazi, Murat Germen, Sakarya ve 
Ahmet Mithat, 8 Eylül, Necatibe)' ve 
tnönU okulları talebesi tarafından 
müsamereler verilmiştir. 

Çocuk Esirgemd Kurumu ~an giydirilen ~ocaklarla geraber 

Bigada 
Çocuk bayramının ilk gUnü, Biga. 

da, havanın yağmurlu geçmesine 
rağmen binlerce halkın iştirakiyle 
kutlanmıştır. Kaymakam Hikmet 
Yavuz ve maarif müfettişi Etem bi
rer nutuk söylemişlerdir • 
Karamanda 

Karamanda Gazi ve Güneş okul -
• larında mUsamereler verilmiş, müza

yedeye çıkanlan kıymetli bazı eşya
nın temin ettiği gelirlerle 25 öksüz 
çocuğa elbise ve kundura dağıtılmış
tır •. 

Gaziantepte 
Çocuk Ha!tast, mUnaeebetfyle An· 

tepte büyük mera.sim yapılmıştır. 

Dk gün CUmhuriyet meydanında ya
ptlan toplantıda binlerce halk bulun
muştur. Burada çocuk ilbay, çocuk 

Gerek fıstık ağaçlarının, gerek sa
kıilarm aşılanması suretiyle fıstık 
cinsleri üretilmektedir. 
Mergeneş denilen iSakız ağa.cı mey

va t urll.d ko:vrulo.rıık- çer~~ gibi 
yenilmetke ve ylfğı çıkarılarak"Sa -
bun imalinde kullanılmaktadır . 

Pazarcık, Antep - Maraş şösesi 
üzerindedir ve Antebin şirin bir ka -
zasıdır. Nüfusu 30 bin kadardır . 

Fevzipaşa - Diyarbekir hattının 
kaza yakınından geçmesi. iktısadi 
vaziyeti üzerinde iyi tesirler yapmış
tır. 

Pirinç ekimi ehemmiyet 
kazanıyor 

Pazarcık ,etrafındaki sulak ve 
zengin topraklariyle bliyi •k bir çifttti 
yeri olabilecek şartları bir araya top
lamıştır. Dağlanndan inen gUr zen -
gin sular, ovalara yer yer toplanmış 
buluan gölcUkler Pazarcığı herşey -
den evvel bir prinç memleketi haline 
getirmektedir. 

Çeşitli hububatta başka şimdi bi
le yüz bin kiloyu geçen hasılatı ile 
pirinç mezruatının en ehemmiyetli -
sidir. K~anın geniş meralarında mü 
him miktarda koyun ve keçi beslen
mektedir. 

pazarcığın en bUyUk gelir kayna
ğı otan fıstığın başlıca müşterisi A
merikadır. Bu krvmetli çerez evvelce 
hemen kamilen Suriye yolu ile Ame
rikaya gönderilmekte iken son yıllar 
daki uyanıklık bu yolu hayli değiş -
tirmiş, doğrudan doğruya ihracata 
başlanılabilmiştir. 

- -----
lzmit Halk evi 

Bi~ası Yapdıyor 
!zmıt, (T A."'f) - İzmit, yeni bir 

Halkevi binasına kavuşmak üzeredir. 
Vali Hamit Oskayın çalışmaları ile 
yakında inşaata geçilmiş olacaktır. 
Halkevini mimar B. Seyfi yapacak
tır. Yeni bina, her tUrlü asri terti -
batı haİZ olacak, içinde bir çok sa • 
lonlar, umumi toplantı ve balolar için 
geniş bir bölmesi bulunacaktır. 

Balıkesir Mekteplerinde 
imtihan 

Balıkesir (TAN) - VilA.yet Ma -
arif meclisi, köy okullarında J 5 
Mayısta, şehir okullarında da 29 MR.
yısta. derslerin kesilmesine ve ilk mek 
tep son sınıf imtihanlarının 7 Hazi
rana kadar bitmiş olmasına karar 
vermiştir. 

huzuriyle yapılacağı ilan olunur. (2302) 

TUUI 

Çünkü ASPİRİN seneler~ 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılar~ karşı 
• tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 
emin olmak .... için lütfen Ej3 nıar· 

kasına dikkat ediniz. 

Bolu, (TAN muhabirinden)' - Çocuk Esirgeme Kuıumu, Çocuk 
Haftası münasebetiyle 50 yoksul yavruyu giydirmiş, Jialkevinde ço
cuklara bir balo vermiştir. Esirgeme Kurumun, Cümhurlyet, Şeker 

"~ ~uk Bavramlarında S?ivdirdisn vnvnılR.nn snvıst 200 il bulmu.stur. 

bayramını anlatan bir söylev vermiş, 
bunu Çocuk Esirgeme Kurumu baş
kanının sözleri takip etmiştir. Bun
dan sonra çocuk ilbay, şehitler anı -
tına giderek çocuklar namına buraya 

bir çelenk koymuştur. Haftanın di • 
ğer günleri de türlü tezahürat içinde 
geçmiştir. 



~ .. -===== - == 7 • 5 - 937 ===============~==== 'l AN 

'~ söyledikçe, İmamın bo
ğun gı Yord~. Bu saf Türk çocu
ği 8~ basit bır talakat ile söyledi
tev: er, on~n ruhunda büyük bir 

er 0 ldugunu gösteriyordu. 

B u lllUlakat, bir saatten faz
İbriJı la devam etmiştL (İmamı 
""'· k inı) bu açık ve tem.iz kalpli 
.. ur oğlun . 
tettn . un Emevilere karşı hıs-
bab g derın gayız ve nefretin es
ttre ını, ~UtUn teferrUatına kadar 
l'ek: nnıışu. Ve sonra gülümsiye-

~ Pek lift... Eğer muktedir ol-
"'-~evilere karşı ne yaparsın? 

1 ~ltlişti. 

au~u .~uaıe (İbrahim) 1 hiç tered-
ewueden: 

b~ !da.nevi bir kuvvet, bana il
\udre ediyor... Bir gün gelecek, o 
~ ~ elime geçecek.. O zaman 
ıu y Enıevilerin taç ve tahrtlan-
Ce~lere geçireceğim. 

löıı ab~ı vermişti... İbrahim bu 
~ soy~erken o kadar kat'i ve 
tna't!J.) 8.r bır tavur almıştı ki; (İ
liebu bile, heyecanını güç zapte-

~: 
ıt.:- belikanh ! .. Sende bu büyük 
ı. -ıaat v . 
"et le . e ınıan olduktan sonra, 
~ Yi }'apnuya muktedir olabi-
le ~ lieıe biraz daha bek.re .. He
ine ki, 

0 
dalı.a cUr' et. Hiç ~ti phe. et

diıik be gUn de gelecektır... Şım
lacak niın misafirim olarak ka-
1'\un. ~nı ... Senin adını değiştiriyo
l'abnı Undan sonra, adın (Abdur
liın) an) ve künyen de (Eba Müs
tılt ~laeak ... Şuna emin ol ki; ar
ktrıarıı a ~ evlldımdan daha ya-

l:>i • Git; istirahat et. 
' <-ie cevap Vermişti. 
'l'ürk U~u. Ban) :m torunu ve eski 
l'\\\ \lrıııYl Cldnsllın) ın oğlu, btl
fle kaı~ertn ~ tatlı helecan 
kark . i bast.?rarak kapıdan çı
lahı eıı, 0nu ta.kip eden Cabir, ku-

a eğtınıi9· 

~~~· Ebl 

0

lr1Uslim! .. Yakm bir 
laadetı e. naı1 olacağın ikbal ve 

l>eın· '1nıdiden tebrik ederim 
1'tl. 

( ltnamı lbrahim) 

kimdir·? a 11 •uaıe cevap vermeden 
t~ 9vveı biraz maziye döne
"~Y~ti "e, (Ehlibeyt) in umumi 
~k \iıeruıe, kısaca göz gez -

<ltn 6~. 
letin~ ~ E:Useyin) in Kerbeli çöl
bet, bir u8'ra.dığı acı ve kanlı iki -
d~t lnUddet ortalığa korku ve 
trıU~~etnıişti. Bundan ~n ziyade 
ile ta .... ~r olan unsurda (Ehlibeyt). 
(~~la.rı idi, 

l~dan~tı Muhammet) in torun
litalt et ' Kerbeıa yolculuğuna iş
t~et nıtyen, Mekke ve Mediaede 
"e (~enler, - (lmamı Hasan) 
llkete liUseyin) gibi birer fe
kö~ıe~haınanıak için - evlerinin 
teratatJt: ~ilmişler; mUnzevi ve 
t1b etnıı,ı r bır hayat geçirmeyi ter 

~itelcirneraı. 
"e bUtün • <lnıamı Hüseyin) in, 
'Uııt k K.erbe1a şehit!crinin ma.
ll~tn.ın:;ı1;1nı da.va için (Ehlibeyt 
tUtı <lrak flfede ısyan eden. ve bil
...., o ta ) 1 ele geçiren (Muhtar)J 
~etı- ~te CMekke) de ikamete
~u iayanı Ubanınıed Hanife) (1) yi, 
~ ikna n ıuhuruna pek gU,91ük· 

edebilmişti. 

,., Uhtann ikbali de pek uzun 
<tııı1ı:Urnıenılşti. Nihayet o da 

lı bir lkiYt davuı) uğrunda, kan 
ti. ~Un bete kurban olup gitm.iş-
;lltııarı ıı:n Uzertne {Ehlibeyt) men 
~ davaae tarartarıan, attık {bili • 
~btıttın ~ nda rnuvaffak olmaktan 
lltı, (llea Inltlerinl kesmi3ler .. yal
ltı~t) uıu Ekrern) in (manevt 
~e ~ nıa tevarUa mlnMmı ifa 
'Ylell:ı.~e~anıet) sıfatını iktisap 

~ (~~ıattn lsnıiııt bazı tarihler 

~e.tı~. ~ llatt) diye kayde-
tbı bir ~la •e lrandakl Ale\1-
~) derter. da (MuJıam.med Ha-

(Ehlibeyt) in (Şia) sı; (İma -
met) i (hilafet) ten üstün tutıu -
yorlar.. ve iddialarını da, şöylece 
tesbit ediyorlardı: 

- (İmam), (iktida edilen şah
siyet) demektir. (İktidaya şayan 
şahsiyet) olmak için ise, ancak 
(Resulü Ekrem) in manen ve 
maddeten varisi olmak gerektir . 
Bir çok hadislerle sabittir ki; Haz
reti Muhammediq ilim ve irfanı -
nm yegane varisi, yalnız sevgili 
amcazaaesi ve damadı olan (Ali}
dir. Bu itibarla,..,peygamberin ve
fatından sonra ortada görülen 
(iktldaya şayan şahsiyet) te, sa 
dece (Ali) dir. Onun için (Ali) yi 
- bUtün ehli iman ve islamın 
(imam) 1 telakki etmek lazım ge
lir .. (Hilafet) e gelince; bu sıfatın 
delalet ettiği mana, pek basit ve 
batta, hiçten ibarettir. (Halife, 
(birinin. yerine geçen) demektir. 
ResulU Ekremin yerine geçenler 
ise 0 mevkil (irs ve istihkak) la-
riyİe ihraz etmemişleı:1~:· ~azreti 
peygamberin vefat. ettigı gun, (İ
mamı Ali) nin kalbı cayır cayır a-

teşler içinde yanark.en •. bazı klms: 
ler bir tarafa çek~lmış.ler.; kendi 
kendilerine bir (Hahf e) ıntıhap et-

mişlerdir. 

İmamı Ali, buna itiraz etmemiş 
o yalnız, sevgili kayın pederi ve 
mukaddes peygamberi olan <Mu -
hammed) in ilim ve kemaline varis 
olmakla iktifa eylemiştir. Hiç şüp 
hesiz ki onun gösterdiği J:.u fa?i -
let, ona, her payeden üsU~n ol~n 
(İxnam) sıfatını ihraı e~tırmi~~· 
Nitekim, kendindt!n evv~ .. gel;n .uç 
halife. kendilerine <E~mlmümı -
nin) Unvanını verdiklen halde (A
li) (emirlik gibi maddi saltanata 
ehemmiyet vermem4... (İma~ -
İm filmUslimin) gibi manevı sal am .. 
tanat ifade eden bir sıfat ve unva-
nı tercih eylemişti. 

• şte (Hazreti :Muhammed) 
1 in

1 

(Ehlibeyt) ine Şia ~
!anlar tarafından bu suretle tesbıt 
edilen (lmamet) sıfat ve makamı, 
(İmamı Ali) nin vefatından son
ra evvela (İmamı Hasan) a, sonra. 
(İmamı HUseyin) e; ve ~nun şa -
hadetinden sonra da, (Al~ -:- Zey -

• nelabidin) e intikal etmıştı. 
(Kerbel! vak'a.at) ismindeki e

serimizde de arzetmiştik ki; (İma
mı Hüseyin) in ortanca oğlu 018:1 
(Ali _ Zeynelabidin). Kerbela 

sahrMmda cereyan eden ° k~II 
halleden ancak halası (Zeyneb) m 
fedakarlıklariyle kurtulabilmişti. 

O tarihte henUz on altı yaştaı:zı 
da bulunan (Zeynelabidin) - yı-

•V• • e ne o eserimizde naklettigımız ş -
kilde - Mekkeye geldikten sonra, 
kendisine (dördüncü imam) un -
vanı verilmişti. 

(İmamı Zeynelabidin), uzunca 
süren hastalığından kurtulup ta 
biraz kendini toplar toplamaz, ar
tık bütün zamanını (ilim) ve (iba
det) e hasretmişti. Az zamanda, 
çok büyük terakki ve kemal eseri 
göstermişti. Hilafet iddiasını, ak -
hndan bile geçirmemişti. 

Ehlibeyti şiddetli bir tarassut 
altında bulunduran Emeviler, İ
mamı Zeynelabidinin bu fikrine 
vakıf oldukları için onu lUzumun
dan fazla tazyik etmemişlerdi. Hat 
ta, Zalim Haccacm askerleri mu -
zafferen Mekkeye girdikleri za -
man, bir ona; ve bir de; (Haz -
reti Muhammed ) in amcası 

(Abbas) ın oğlu (Ali) ye karşı 

en küçük bir taarruz bile göster -
memişlerdi. 

(Arkası var) 

Sabahleyin 
Hemen yataktan kalkmak - ya

hut karyoladan inmek - li.zım ol
duğunu ötedenberi tekrar ederler. 
Uyanınca kalkmalı, hiç olmazsa on 
dakika odada jimnastik yapmalı ... 

Bu öğütler gençler için iyi, fay
dalıdır. Gençlikte insan az uyusa 
da, uyanınca kalksa da, hiç jlm -
nastlk yapmasa da, nastl olsa, )i
ne geçinir. 

Fakat yaş llerledlk~e, mesela in· 
san ellisine geldiği vakit, sabahle
yin uyanınca kalkmak, hHnen oda 
jlmna.~tlğtne ba.,ıamak acaba yine 
doğnı olur mu 't · 

Ellisine gelmlş, damarlan sert -
leşmiye başlamış, damarlanndaki 

tansiyon az çok artmış ol~lardan 
bazılan öyle sabahleyin uyanınca 

yat.aktan fırladıkları, hemen jimnaS 
tiğe başladıkları vakit baş dönme 
ıııine, kimisi baygınlığa bile, tutul -
doklan için ötedenberi tekrar edl 
len öğütler timdi hekimleri düşün
dUmılye başlamııtır. 

İnıJan uyurken nabız ya\•aşlar, 
kandaki tansiyon azalır, beyinde 
kan daha yavaş döner. Uyanınca, 
bilikis, kandaki tansiyon yükselir, 
beyine daha ~k miktarda kan ge
lir, hatta bazı taraflarında kan 
toplanır. Sabahleyin uyanıldığı za. 
nıan, ıııabah tlryaklllğt denilen uyu
şukluk hail de bundan ileri gelir. 
Beyinde böyle kan birdenbire art· 
tığı, bazı t.araflannda toplandığı 
zaman, birdenbire ayağa kalkmak 
hiç te iyi bir teY değtldiı'. Yaşlall· 
nuş adamlann birdenbire kalktık· 
lan vakit bq dönme&lne tutulm .... 
lan da bundandır. Zaten baş dön
mesi yaşlanıruş, damarlan sertleş
mlı1, kanlanndald tansiyon artmıt 
olanlar için en hafif, yalmı;ca teh· 
llkeyi haber veren bir haldiı'. OnUD 
verdiği haber anlaşılmaz, ehemmi· 
yet verilmezse tehlike daha büyük 
olur. Beyinde bir küçük damar ko
pabilir, felç geleblllr. Buna, az ol
malda beraber, herkesi dilşUndUr· 
mlye yeti§ecek kadar misaller de 
vardır. 

Onun için, gençlik ve olgunluk 
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Borsda 

Dünkü Satıılar 
--- ----

Dün Paris borsa.ı ka
palı olduğundan borsa
mızda yalnız Türk tahvil
leri ıizerinde bazı muame
leler olmuftuT. Borsamız-

da Türk Borcu sabah 
20,95 liradan muamele 
görmüı ve alıcılar ak,ama 
kadar 20,90 liradan mal 
almı,lardır. Merkez Ban

kasının hi•seleri 91 lira
ya çıkmıftır. Sıva. • Erzu
rum hiueleri de yüksele
rek 96 lirayı bulmuştaır . 
Ergani tahvillerinde de 
biraz lark görülmii1 ve 
95,25 lirayı bulmuştur. 

Merkez Bankasının l ngi
liz lirasına verdiği kıymet 
622 - 625 kuruftur. Aslan 
Çimentom 14,30 da dur
muıtur. 

Mısıra 

Gönderilecek 
Sebzeler 

a 

o 

Çuvalll Mallardan 
At.nan Resimler 

Geri Verilmiyecek 
Hazirandan itibaren ihraç edilecek her türlü çuvalb malların 

çuvalları için muvakkat gümrük olarak verilen transit reımi iade 
edilmiyeceğinden ihracatçılar ıiparitlerini bir an evvel gönde11 
miye uğr&Jıyorlar. 

Fakat, vapur bulunamadığı için 1 
bu, kabil olamamaktadır. 

Hazirandan sonra yüklenecek mal
lara ait çuval bedellerinin kıymetin- } 
den indirilebileceği ve bu suretele ih
racat yapılacağı söylenmektedir. En 
ziyade kepek için çuvala ihtiyaç var
dır. Bu itibarla 72 kiloluk bir çuval 
kepeğin fiyatından 10 - 15 kuruş in
dirilerek satış yapılması istenmekte
dir. Hükumetin çuval hakkında al 
dığı bu tedbirlerden dolayı piyasada 
bilhassa çuvalcılar memn11n olmuş
lardır. 

Dün piyasaya arpa ve 
çavdar gelmedi 

Brezilyaya 
Zeytinyağı 

Göndereceğiz 
Brezilyaya ihraç ettiğim.iz madde

ler arasında kömilrden sonra ihraca.
tının en ziyade inkişafı ümit edilen 
madde zeytinyağıdır. Zeytinyağı or 
ta ve cenubi Amerika halkının fazla 
miktarda kullandığı bir gıda madde
si olduğundan bu piyasalarda fazla 
aranmaktadır. 

Diğer taraftan zeytinyağ istihsa
line elverişli cinsleri burada yetişme
mektedir. Brezilyada diğer Cenubi 
Amerika memleketleri gibi zeytinya
ğı ihtiyacını hariçten temin etmek
tedir. 

Dün şehrimize yalnız Uç vagon buğ 
day gelmiştir. Bunun da bir vagonu 
Ziraat Bankasına ait olduğundan 
borsada yalnız iki vagon buğday sa
tılmıştır. Gelen buğdayların bir va
gonu 46 çavdarhdır. Kilosu 6,02,5 ku 

Mısır hükumetinin bir kararma ruştan, diğeri 31 çavdarlıdır, 6,07.5 
göre, Mısıra ithal edilecek sebzelerin kuruştan satılmıştır. Piyasada eks
"Sulfate de Cuivre,, ile boyanmamış tra ekstra buğday bulunmadığı için 

lzmir Fuarının 
Hazırlıkları 

olduklarını gösterir resmi şehadetna bu cins buğdaylara alıcılar çoğalmış- Iznıir, 6 (A.A.) - lzmir enternas-
meleri bulunması 18.zımdır. tır. İstanbul piyasasına fazla mal yona} fuarını ziyaret edip memleket-

v gönderilmemesi, Anadoluda yerinde !erine dönen ziyaretç.ı" lere Bulgar d""-Sebzelere ve tereyaglarma ait şe. ..,... 
iyi fiyat verilmesinden ileri gelmek- · d yU 50 

hadetnamelerin Mısırın hariçteki kon tedir. Esasen her sene bu aylarda mıryollann a zde tenzilatlı dö-
solosıukları tarafından tncıdik edilmi." nüş bileti verilecektir Fuarda tea.. 

• .,., '!/ köylü ve tüccar bir miktar buğdayı · .,,--
olması hakkında ayrı bir karar alın- ihtiyat olarak saklamakta ve piyasa- hir edilecek nümuneler de dönüşte Uo-

mıştır. ya çıkarmamaktadır. Fakat yağmur- retsiz nakledilecektir. 
1 

lann devamlı olması, köylünün bu yol Tunada işliyen Bulgar devletine 
da tedbir almasına lüzum kalmıya - e.it vapurlar da ayni tenzilatı tatbik 
cağını göstermektedir. Dün şehrimi- edeceklerdir. Bulgar vapur kumpan-
7.e ne arpa, ne de çav,ğ_ar gelmemiştir. yası masrafım kapatabilecek kadar 
Piyasa sıcaklığını muhafaza eylemek- yolcu v~ esyR tPmhı eden::.o l.ı:ınirc va.-

tedli'. pur uğratmağı ve yüzde 50 tenziUith 
r tarife tatbik etmeği teahhUt ettiğini 

Uyanınca •.• 
devri geçtikten sonra, sabahleyin 
uyanınca hemen yataktan fırla -
mak öğüdünü unutmak daha iyi 
olur. tnsan ellisine gelin<'e, 8abah
leyin uyanınca, yine yatağında ka
lıp oturmalıdır. On dakika, bir -:ey 
rek, yinnl dakika. .. Zaten yatakta 
oturma keyfi bir kere tadılınca 

kalkmak kolay kolay i tenilmez. 
Gerçi insan i~ gitmek lüzlırnunu 
da unutamaz. }~akat birdenbire 
kalkmak ta tehlike olabileceği ha
tırlanınca ... En iyisi ge~ uykusu
ı'\a ayrılan zamana, sabahleyin bir 
çeyrek saat te yatakta oturmak za
manı katılarak akşamdan ona gö
re yatmaktır. İnsan ellisine gelin
ce, gece hayatından bir ~eyrek sa 
at daha sağlığına feda edebilir. 

Yatakta oturmak, kahvaltıyı ya 
takta ~·emek manasına gelmez, ya
takta yemek ~irkin bir şeydir. Fa.
kat sabahın ilk kahvesi yatakta o
tururken lçlleblllr. Kaln·e pişip te 
gelinclye kadar, hiçbir şey yapım
yarak ıııabah mahmurluğunun key
fini doymak tatlı gelirse de, bir fa
nila parÇMile yahut kıldan sert bir 
eldivenle, bq üzerine, boyun üze
rine, ense üzerine, kollara, baea.k
lara friksiyon yapmak, uyku esna 
smda - uyuşmuş değilse bile - dön
mesi hafiflemiş kana· daha ziyade 
faallyet vermek için iyi olur. 

Kahve içilerek yat.aktan kalktık 
tan sonra oda jimnastiğine başla
mlır. Fakat öyle ağır, sert hare -
ketlerle değil. Hele gülle kaldırmak 
o yaşta.kiler için hiç doğru değil • 
dlr. Hafif hareketler: Kollan, ba
caklan açıp kapamak, başı dön -
dürmek, beli döndürmek, derince 
nefes alıp vermek... Bonlann liep. 
si yavaş yavq, hiçbir vakit birden 
bire değil... Beli bükmek, gezmek 
hareketleri elll yaşmdan sonra faz 
la olur. 

tık günlerde bu usulde faydası 

BORSA 
6 MAYIS PERŞEMBE 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika franıı 
Drahmi 
İsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak lı:ro. 
Silinı 
Marlı: 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
lsvec lıcurona 
Altm 

620,-
123,50 
111,-
120.-
80,-
19,-

570,-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48,-
30.-

1058.-

625,-
126.-
113.-
125,-
84.-
22,-

580,-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
23,-
24.-
14.-
52,-
32.-

Banknot 253,-
1059,-
254.-

, ÇEKLER 

Londra 624.- 625,-
Nev-Yorlı: 0,7914 0,79 
Paris "17,6175 17,59 
Millno 15,035 15,0112 
Brülı:ıel 4,685 4,6775 
Atina 87,58 87,44 
Cenevre 3,4575 3,4525 
Sofya 64,1025 64,-
Amıterd. 1,4420 1,4396 
Praı 22,7150 22,6688 
Viyana • 4,2163 4,2096 
Madrid 14,1025 14,08 
Bertin 1,9683 1,9650 
Varıova . 4,1714 4,1650 
Budapeıte 3,9825 ~ 3,9760 
Bükreı 107 ,6925 107 ,02 
Belgrat 34,295 34,24 
Yolıcohama 2,7530 2,7486 
Moslı:ova 23,555 23,595 
Stokholm 3,1085 3,1036 

Borsa dışı bazı meskfikat · 

Türlı: altmr 
İngiliz altmr 
Franırz altını 
Ruı altmr 
Alman alt•n 
Banknot (Oım.) 

1058,- 1059,-
1155,- 1157,-

936,- 938,-
1190,- 1195,-
1085,- 1090.-
253,- 254,

L. K. L. K. 
51,75 52,-
51,75 52,-

Kaim Beeibirlik (Cfim.) 
,, ,, (Mec:it) 
,. ,. (Aziz) 
" ,, (Hamid.) 
., ,, (Reıad) 
,, ,, (Vahldet) 

51,75 52,-
52,70 52,90 
55,50 55,75 
51,75 52. J 

Su Şirketinden Geri 

istenen Paralar 
belki duYlllmaz. Fakat iki Uç hafta Kadıköy su şirketi 932 den önce 

· h h h ide abonelerı'nden teminat akçesi namile devam edllln<"e lnMn er 11a a 
ta yeniden gençleştiğini hi~er bir para almı11tır. Nafıa Vekaleti, bu 
ve her sabah ~·atakta oturmakla paranın halka iadesini istemektedir. 
sonra jimnastik için sarf e41eceği ya Yakında müspet bir neticeye van-
ıim saat vaktine hiç acımaz. lacağı Umit ediliyor. 

fuar komitesi riyasetine bildirilmiş • 
tir. 

ZAHıRE 

BORSASI 
6--5--937 

FIAlLAk 
Buiday sert 
Arpa 
Çavdar 
Mısır beya:ı 
Mısır sarı 
Ku5yemi 
Afyon ince 
lç fmdık 
Keçi kılı 
Tiftik mal 
Tiftik deri 
Peynir beyaz 

Buğday 
Çavdar 
Mısır 
Keten tohumu 
Fasulye 
Un 
Kepek 
Pamuk: 
Yapalı: 
Tiftik 

G~ LE~ 

6,13 
4, 2,50 
4,20 
4,35 
5,-
9.35 

520,-
43.-
42,20 

125,-
107,20 
26,18 

375 
ıs 

Si 
7 

35 
98 
30 
43 
5 

14 

6,19 
4, 5 
4,2S -.--.--.-

560,--.-
48,--.--.-
31,-

ToD 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

Tiftik 
Razmol 
Keçi kılı 

oış 

10 Ton 
200 Ton 

8 Ton 
Fi ATLAR 

Buğday Liverpul 
Buiday Şilraıo 
Buğday Vinipelı: 
Arpa Anverıı 
Mrsır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburı 
Fmdrk K. Hamburg 

6,49 K. 
6,02 K. 
6,20 K. 
5,19 K. 
3,71 K. 
8,11 K. 

87,67 K. 
87,67 K. 

imdat Otomobilinin 

Baıına Gelenler 
Evvelki gUn, EminönUnde bir ara· 

banın çarpmasile yaralanan hamal 
Süleyman, hastaneye kaldırılmak ü
zere getirtilen imdadı sıhhi otomobi
line bindirilmi§, imdadı sıhhi otomo
bili Sultanhamammdan geçerken şo
för Tabirin idaresindeki 3985 numa
ralı diğer bir otomobllle çarpışmış

tır. İmdadı sthhf otomobilhıin arka 
tarafı parçalanmış, yoluna devam e
demiyeceği için yaralı Süleyman Ta
birin otomobilile hastaneye g8nderil
miştir. 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Sark 
' 
Paktı 

NEOKALMiNA Elektrik Şirketi 
Kendi Kendisini 
Biıe Tanıtıyor (Başı 1 incide) t Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve 

Ağrlları Artritizm 
Diş 

ile meşgul olurken, Sovyetlerle olan 
muahedemizin icabı elbette yapılmış 
tır. Bunu tabii görmek lazımdır. (Başı 1 incide) ır--·----------

yô Veyl'i dün ak,am Brüluel- Bask 
de gördük ve bu menle üze-

İngiltereye gelince bütün alaka • 1 
dar memleltetlerle olan münasebet - ı , _____________________________________ _ 
leri tam bir dostluk ve emniyete da
yanmakla beraber Irakla olan mua -
hedesi itibarile bu paktı faydalı gör
düğüne ve bir sulh ve emniyet ami
li sıfatile memnuniyetle karşıladığına 

rinde kendisine malUınat ver-

13 Cephesinde dik.,, 
lstanbuldan Brilksele yazılan 

eylfıl 1928 tarihli mektuptan: 
(B~ı 1 incide) 

"Beyo~lu ve İstanbul ~mtinde-
ki kablolar ~ok yüklüdür. Yeni bir ltalyanlar, asilerin diğer kıtaatı ile 

k hl il A 1 ""~ksek f1 iltisak peyda etmek maksadiyle bir a o aves Ju masra an mu . 
huruç hareketı yapmak ve Bermeo-

clı> ol~ğından muvafık görillm~- Guemica yoluna kadar ilerlemek te -
mektedır. Beyoğlunda, İstiklal şebbilsilne kalkışmışlarsa da muvaf -
caddesinde bazı abonelerimizde fak olamamışlardır. 
voltaj, poant zamanlam 100 lla Durango mmtakasmda Bask milis-
102 \'Olta kadar (mukavele taah- leri, §iddetli bir muharebeden sonra 
hüdü 100 volt = 2,5) ve poantdan asileri iki tepeden çıkarmışlardır. 
sonra 115 • 120 volta kadar ~ık- . Asil~r, bu muharebe esnasında mü-

ktadır hım mıktarda harp malzemesi elde 
rna • etmişlerdir. 

Bu vaziyet fazla sermaye !W'.fmı Asiler Ağır Zayiata Uğradılar 
mucip olmakta ve abonelerin Şiki· Madrit, - Basklann Aneton dağı 
yetlerinl davet etmektedir.,, ile etraftaki mevzileri zaptederek a
Mektupta varılan netice, oyalayıcı, silere ağır zayiat verdirdiklerini bil-

göz boyayıcı tedbirlere mUracaat et- diriyor. lki lspanyol gemisi. ekseri
mek ve §ebekenin mukaveleye uygun si kadın ve çocuk olmak Uzere 4000 
bir hale gelmesi için yapılması lfl.zım muhaciri taşımış, lngiliz zırhlısı R0-
gelen zaruri masraftan kurtulmaktır. yal Oak ile bir muhrip bunlara refa-

Brükseldeki ana şirketten lstanbul kat etmiştir. Asilerin Almirante 
Elektrik Şirketine 16 ilkteşrin 1928 Cervera zırhlısı bunlara müdahale et
senesinde yazılan mektup, mukavele mek istemiş ise de lngiliz zırhlısının 
mucibince, ancak yüzde iki buçuk işareti üzerine geri dönmüştür. 
dereeesine kadar artıp eksilebilecek Alman gazeteleri, Bilbaonun tahli
voltajda vasati yilzde oon düşüklük yesi dolayisile lngiltereye şiddetle hU 
olduğu itiraf ediliyor. Bu dilşüklüğUn cum etmekte ve bunu insani bir hare. 
bazı vaziyetlerde yilzde 29 derecesine ket değil, riyakarlık saymaktadır. 
kadar vardığı tesbit edilmiştir. Meşru İspanya hUkumeti, İngiltere 

Mektup yine masraftan kısmak ve ye bir nota vermiş ve Guernikanın 
işi örtbas etmek imkanlarını mUna- tahribi meselesinin beynelmilel bir 
kaşa ettikten sonra şu sözlerle biti- heyet tarafından tahkikini istemiş ve 
yor. tahkik usulUnUn tesbitini lngiltere-

"TevettUrün fazlal~tınlması me- ye bırakmıştır. Taymis, Baskların 

selesinden resmi makamları resmen Guernikayı kendi ellerlle tahrip et -
haberdar etmek için en münasip za- tiklerine dair olan haberleri tekzip 
manın takdirini reisimiz Mösyö Veyle ve asilere mensup tayyarelerin bu işı 
terketmefil muvafık görmekteyiz. yaptığını teyit etmektedir. 
Zannediyoruz ki, bu noktada siz de 
bizimle mutabıksmız.,, Yunus 

Veyi sistemini burada yine nikap
sız görüyoruz. Yani mukavele muci
bince girdikleri taahhütlerden kurtul

Emre 
için ihtifal 

mak için pusuya yatacaklar, Veyl hü- 12 Mayısta yapılacak Yunus Emre 
klımeti gafil avlıyabileccği bir vazf- ihtifali radyo ile de verilecektir. lhti
yeti kestirecek ve sinsi sinsi fa.aliye- fal saat 21,30 da başhyacak, evvela 
te geçecekler ... ,. Halit Bayri tarafından Ywms Emre 

Elimizdeki vcsikalann neşrine ya- ve hayatı hakkında bir konferans ve. 
rın devam edeceğiz. rilecek, sonra doçent Ziyaettin Fahri 

şüphe edilemez. 
Coğrafi bakımdan gerek İngiltere 

ve gerek Sovyetler için çok mühim 
olan bir sahada sulh ve emniyetin bu 
şekilde kök tutması, bu iki memleke 
tin münasebetleri bakımından da dik 
kate değer bir hadisedir. İki memle· 
ket bu meselede doğrudan doğruya 
karşrlaşmamakla beraber aralarında 
ki manevi bnğlar netice itibarile kuv 
vetlenmiş olacaktır. 

Dünyanın sulh ve huzuruna ait 
hangi ölçü ile vaziyet tetkik edilirse 
edilsin, Şark paktı dünya yüzünde 
mühim bir sükun ve istikrar amili 
tesirini gösterecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Baltıc 
mnrkalı 

SÜT MAKINASININ 
teminatı ismidir. 

JiirK~orupa ııd. şıı. 
ISTANBUI.. GALAU PEASEMBE PAZARt 6I 

Tela••' zı~A T l•lanbul "f elelo,, · 41!06 

... •Dolaş Dotaş:8' 
Yeni tertip piyango biletini al
T. \'c için müracaat edeceğin yer 
yine 

<ader Gişesidir 
~ÜNKi: 
Kader gişesinden satılan ekser 
biletler talün cilvesine mazhar o· 
tarak en büyük ikramiyeleri ka
zanmakta ve sahiplerini zengin 
ve bahtiyar etmektedir. 

Vakit kaybetmeden hemen 

<ADER Gışesinf 
gidiniz ve biletinizi alınız. Yalnı2 

K AD E R ismine dikkat! " 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
). No. 

1150 

1957 

2494 

2560 

3200 

3951 

i778 

5337 

6798 

7855 

SGOl 

8606 

Semti ve mahallesi 

Eminönü Ahiç.elebi 

Aksaray Katip 
Kasım 

Bilyükdere 

Kuzkouncuk 

Usküdar Selami Ali 

Feriköy Kısım 1 

Bostancı 

Tarab ya 

Kuzguncuk 

Beyoğlu Kamerhatun 

Bostnncı 

Beyoğlu Hüseyin 

ağa 

Sok ağ. Em.lak No: 

Limon iske- E: ve Y:15 
lesi Ada:S Kadastro:441 

Langa bos. E:14-14 MU. 
tanı ve 47-47 MU. 
Orta No. taj :33-39 

Ada:841 Parsel:2 

Dalyanyolu 

E: Hacı Kaymak 
Y: Menteşe 

E: Bedros kalfa 

E:2 

E:1 Y:24 

E:16 Y:24 
Y : Seli.mi Ali değirmeni 

E: Rum ki- E:28-30 
lisesi arka Y:6 
Y: Ula Şahin Mahallen:S 

Çatal çeşme E:15 Mü. 
Harita:70 

E: Kolçiyari E:48 Y:40 
y: Boğürtlen 

E: Hacı Kay- E:13 Y:12 
mak Mahallen: 
Y: Kocabaş 12 ve 24 

Kılınç E :25-27-29 
arslan Mahallen :29-31-33 

Çatal çeşme E :15 MU. 

Harita:60 

Gölbaşı E :19 Y:66-68 

Cinsi ve hissesi 

DUkkanm 159061/ 
454460 his. 

Hisseye göre 
muhammen K 

2000 Kapalı 
zarf 

Ahşap iki hane ve 
kulübeyi müştemil bos
tanın 4/ 18 tam ve bir 

sehmin 1/ 14 his. 

1000 " 

Bahçe ve fundalığm-

3/16 his. 

66,50 metre arsa 

Ahşap hane ve 
bahçe 

Bahçeli ahıap hane 
4 

198 metre arsa 

Ahşap deponun . 
3/ 18 his. 

Klgir hanenin 

1120/ 4752 his 

Kagir Uç hane 

115 metre arsanın 

1/ 3 his . 

94 metre arsa 

170 Açık 
artırma 

100 " - . 
1000 Kapalı 

zarf 

1000 ,, 

160 Açık 

artırma 

50 ,, 

350 ,, 

3000 Kapalı 
zarf 

'40 Açık 

artınna 

200 " 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gUn müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 19 - 5 - 937 tarihi· 

ne düşen çarşamba günü saat 14 te.dir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiyledir. 

Emlak ve Eytam Bankası llCinları 

Emlak ve Eytam Bankası Umumi Hey'etinin fevkalade olarak Hazi -
rıının Sekizinci salı günü saat on birde Banka merkezinde toplanacağı 
hissedarlara ilan olunur. (480) (2559) 

Levazım Amirliğı Satmal
ma Komisyonu ilanları 

Yağ izabe 
· lmalCithaneleri 

tarafından Yunus Emrenin huk·ukta
ki tesirleri anlaWacaktır. 

Deniz Müsteşarı 
Tetkikler Yapıyor 

l
~ı:!~ö~~: ~;1~eı~~::~h;;;;~ ~: ı Nafıa Fen Okulu Direktörlüğünden: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No: 109 ı - Yıldızda eski Şehzadeler dairesinde bulunan okulumuz binası ça-
Tel. 43696 tısı ile diğer aksamında yapılacak tamirat ve tadilat 14-5-937 tarihine 

• rastlayan Cuma günü saat 15 de lstanbul erkek lisesi binası yanında 

lstanbul Levazım Amirliğine bal' 
lı müessesat için müteahhit nam ~; 
hesabına 27 ton zeytin 24 mayıs 9 
pazartesi günü saat 15,30 da Toph~ 
nede satınalma komisyonunda açı 
olarak eksiltmesi yapılacaktır. ~a.ı; 
min bedeli 7 425 liradır. nk teının~. 
557 liradır. Şartnamesi komisyon i 
görülebilir. İsteklilerin kanuni ~~~ 
kalarile beraber belli saatte kOJJİ'' 

Belediye reisliği dün şubel;re bir 
tamim göndermiş, yağ izabe ima _ 
18.thanelerinin sayısını, erittiği yağ 

miktarını, sahiplerinin hangi nıhsa
tiyeye istinaden çalıştıklarını sor
muş, her şubenin kendi mmtakası 
hakkında mufassal bir liste yapıp 
acele belediyeye göndermesini biluır
miştir. 

Üniversitede Dil 

imtihanları Baıladı 
Üniversitede dün yabancı dillerden 

imtihanlara b~lanmıştır. Dün ingiliz 
ce ve almancadan imtihan yapılmış
tır. Bugün fransızcadan imtihan ya
pılacaktır. 

' iki Kişiyi Birden 
Yaraladı, Kaçtı 

Nallıkaprda oturan Filipos ile Mu 
§ak arasında bir kadın meselesi ytı. ı 
zünden kavga çıkmış, Fillpos, Muşakı 
bıçakla yaralarken kavgaya Ohan -
nes adında birisi karışmıştır. 

Filipos, her ikisini de yaraladıktan 
sonra kaçmışsa da yakalanmıştır. Ya 
ralılar hastaneye kaldırılmıgtır. 

Şehrimizde bulunan lktısat Vck~.
leti deniz müsteşarı Sadullah Güney, 
dUn bazı deniz müesseselerini dolaş
mış ve Deniz Ticaret direktörlüğünde 
meşgul olmuştur. 

- yüksek mektepler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda ihalesi yapıl -
İstanbul 7 inci icra dairesinden: mak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

yona gelmeleri. "441" "257 

TERKOS 
Mikropsuz . 

Sular ldaresi, terkos sularının mık

Paraya çevrilmesine karar veri en 
muhtelif ölçülerde kereste 10-5-937 
Pazartesi günü saat 12 ile 13 radde
lerinde Unkapanmda Ayazma kapı
sında 118 numaralı dükkanda açık 

artırma suretile satılacağından talip
lerin mezkilr gün ve saatta mahallin 
de hazır bulunacak memuruna mtira-
caatları ilan olunur. (32437) 

ropsuz ve içilebilecek en iyi su oldu- --------
ğunu halka resmen ilan edecektir. DAMIZLIK lNEKLER 

KAYIP - Niğde Nüfus dairesin -
den aldığım nüfus "cüzdanımı kaybet 
tim yenisini çıkaracağımdan hükmü 
yoktur. Fatih SarıgUzel caddesi Ho -
ca Üveys mahallesi No. 11/ 2 Hilmi 

Sırbiyye cinsinden yeni yavrula -

mış ve yavrulıyacak inekler satılık -

tır. Mumhane caddesi (66) numara -

ya müracaat. 

~· ıstanlbuD vE BogazDçö ~ 
Yazan:lhtifalci Merhum Mehmet Ziya 
-.. ilk Forma Yarın Cıkıyore=-

ı.tanbuıu tanımak, onu tesis edildiği günden 
bugüne kadar mevcut ve yıkılmıt tarihi eıerleri
le tanımakla kabildir. Bunu temin eden tek eıer 
budur .. Bizanstan ve Türklerden kalan eserleri, 
sokakları, abideleri Mehmet Ziya merhumun bu 
kitabından öğreneceksiniz. 

2 - Keşif bedeli 9710 lira 97 kuruştur. tık teminat 728 lira 32 kuruştur. 
3 - isteklilerin şartname, mukavele, fenni ve hususi şartlar. bayındır

lık işleri genel şartnamesi, projeyi görmek üzere her gUn okulumuza gel
meleri. Eksiltme günü de en az (5) bin liralık betonarme ve çatı işleri 
yapmış olduğunu gösterir Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehli
yetnamesi ve diğer resmi belgeleri ile ve teminatını yatırmış olarak adı 
geçen muhasebeciliğe gelmeleri. (2372) 

lstanbul Jandarma Satına ima 
Komsiyonundan· 

••• 
Sirkeei Demirkapıda Vek8:1;~ 

muayene heyeti binasının ta.JW'' 
7/ 5/ 937 cuma günü saat 14 te 'l'oP" 
hanede Satınalma KomisyonunO-
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır1'r 
Keşif bedeli 198 lira 8 kuruştur. 

11 minatı 29 lira. 71 kuruştur. şartrı 1'' 
mesi komisyonda görillebilir. tste r 
lilerin belli saatte komisyona gelJll 

Miktan 
Kilo 

Cinsi Tahmin bedeli 
Lira K. 

İlk Teminatı leri. "442" "2572" 

~~~------------------' Lira K. ....ab' 
Üsküdar Birinci Sulh Hukuk ıu 

5000 Kabara çivisi 1750 00 131 25 
1 - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı beş bin kilo kundu

ra kabara çivisi açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme Gedi.kp8.fadaki Jandarma Satınalma Komisyonunda 14 

Mayıs 1937 Cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 
3 - NUmune ve şartname her gün komisyonda görtilebilir. 
4 - lsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzu ve belli vesi-

kalariyle komisyonda bulunmalan. (2382) 

lstanbul iskan müdürlüğünden : 

kemesinden: üskU.darda Doğancıl::; 
da Yusuf konağında sakin Gen~, 
Yusuf karısı Servet, ayni ııan 
sakin Süleyman oğlu Reşat. . ll 

Fatma vekili tarafından siJın 
diğer hissedarlar aleyhine ika.Ille ; 
dilen bUyilk Çamhcada Çağal dş.ğı ııt 
daki köşkün izalei şU.yu d~vaS1:., 
cari muhakemesinde gönderılen 

1 bU' 
vetiyede ikametgahınız meçhU iJeD 

Yoksul Talebe Nasd 
r Yardım Görüyor? Formaıı 10 kuruştur. ldareıi: Yenipoıtane 

ı•-~arkaıında Basiret hanında 31 numaradadır. •••-•• 

Bolu vilayetinin merkez kazasında Dlmbilt, Kirazdağı, Kolcuk yaylası, 
Kalınca Konur oğlu Taşlı yayla ve Akar Ağzı Kabak Pınarı Deres~ orman
larından 8417 - 119 metre miklp çam ve 5451 - 834 metre mikap küknar 
ki cem'an 14068 - 955 gayri mamul metre miklp devrik eşcardan yüzde 
otuz zayiatla şartnamelerde miktar ve hacımları yazılı muhtelif çaplarda 
9864 metre mikap kerestenin imal ve ormanlara en yakın istasyonlara 
sevki işi pazarlıkla yaptınlacaktır. 

2 - Pazarlık 11 - 5 - 937 tarihine mUsadif salı gUnU saat 15 de Bolu 
Sıhhat MUdilrlUğUnde yapılacaktır. 

lunduğu milb8.fir tarafından ver il'' 
Ş9rhten anl~ılmıt olduğundan ıııe
nen teblıgat ifasına ve ~~baket ıO 
nin 24/ 5/ 937 pazartesi günu sa& erU· 
na talikina mahkemece k~Bl' \flt" 
mip olmakla yevmi ve vakti ınaı:ıııııb' 
da Üsküdar sulh birinci hukult bli • 
kemeıino gelmeniz lUzuınu t:re r 
gat makamına kaim olmak uı 
llnen tebliğ olunur. (32440) ~ 

llk okullardaki yoksul çocukları 
korumak için kurulan birlik heyeti 
dünden itibaren teftişlere başlamış
tır. Dün, ilk olarak Beşiktaş mmta
kası gezilmiş, mekteplerdeki yoksul 
talebelerin vaziyetleri gözden geçiril-

iş, bunlara verilen yemekler kon -
ol edilmiştir. Teftişlere devam edi

lecektir. 

Ankara Belediyesin den: 
Anka.rada, Belediyece gösterilecek yerde bir ekmek fabrikası yaptırıla

caktır. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ekmek verebilecek kabiliyette olacak, 
yerli kömürle veya 9ehir cereyaniyle çalışacaktır. Alakadarların teklifle
rini, şartla.nnı ve bu fabrikaya ait resimlerini Mayıs 1937 sonuna kadar 
Ankara Belediye Reisliğine vermeleri ve yahut göndermeleri ilan 
olunur. (1019) (2304) 

3 - Beher metre miklp mamul kerestenin üttasyonda vagon teslimi 
muhammen bedeli 26 liradır. 

4 - Şartname projesini görmek fstiyenler 15 gtin içinde her gün Anka
rada Jskft.n Umum MUdUrlüğüne, Bolu, Izmlt, Zonguldak Sıhhat Mtidilr
lüklerine ve tstanbul Iskli.n MUdUrlUğüne müracaat edebilirler. 

5 - Han müddeti 27 - 4 • 937 tarihinden itiba_ren 11 - 5 • 937 tarihine 
kadar olmak üzere 15 gündUr. (2483) 

LM"~ Sahibi: Ahmet Emin Vı\ en: 
Umumf N~riyatı idare Ed 

8. SALIM I.JJflıtet 
Guetecilik ve Neortyat Türk tb•all 
Şirketi Basıldığı yer TAN ma 



====== 7.5.937 ================================================= ~~----~..;;;; TAN 
ÇiLLER ' 'r----------------------- .... ____________ 11_1-:d"'1 

ve Lekeler • St.,"EKLERİ, SİVRİSİNEKLERİ GVVELERİ, PiRELERi, 
TAHTAKURULARI, KARINCALARI, llAMAMBOOEKLERİ KANZUK 

B~lsamin E ksiri 
le taına- . -..en zaıl olur. 

Kamilen yıldırım sUratile kökünden imha eyliyen 

FLY-SPRAY 
Nam mayiini kullamnız. Hiç
bir tarafta leke bırakmaz, et
rafa hoş bir koku saçar. 
fevkalade müessir ve öldilrll
cüdilr. Her boy kutularda ve 
aynca daireler, mezbahalar, 
hastaneler için ÇOK EL VE-

RİŞLİ 4 \'e 19 LİTRELİK zt 
SAÇ Bl001'"LARDA SATIL- \' 
MAKTADIR. ALL-NU mar
kasına dikkat ediniz. Aldan
mayınız. Bir tecrübe sizi tat
min edecektir. 

Satış yerleri: 
Tütün Gümrük, Yorgi Haralambos · Asmalatmda Çavuşbaşı hanı Bo

hor Feliba - Aşır Efendi caddesinde tstanbw Ecza deposu ........................................ 
ARABACILARA MüJDE 

~ok.anberi bekled ğiniz diiny, nm 
en meşhur 

HASAG 

mahsus 
LAMBA 

Lüks ve arabacı 

Lambalan 
Gelmiştir 

Umumi satış yeri: İstanbul 
Tahtakale caddesi 51 numaralı 

POKER TIRAŞ BICAKLARI deposudur. 
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imdiye Kadar Dünyada Yapılabilen 
EN 

Mükemmel 
L 8 s t i. k 

Ç ifte kaıta1 lbtili buıUne kadar imal edilen en •öıteriıli 
Ye en sailam l&atiktir. 

Emniyetin ve mukaTemetin temini için hiçbir tedakirlıktan 
çelômlmiyea, para mukabilinde daha iyieini almıya iınkin 

Wummyan bu yeni çifte kartal ınaıkalı llstik dünyanm en 
hüyiik lbtik fabrikası olan GOODYEAR fabrikaamm ma

malitıcbr. 

GOODYEAR fazla sür'atli yeni model anbalarda ee1ri mo

del arabalara nazaran sekiz miali daha fazla mukaYemetli 
l&atlie ihtiyaç olduimm nuan dikkate alarak veni cifte kar. 
tal liltikleri imal etmi,tir. 

GOODYEAR'm timdiye kadar 2IO.OOO.OOO lletik yap. 

malda elde ettiti emsalsiz tecrübelerin meydana çrkarclıfı, yo

la nmhlı için kaymuma Mnkin olmayan, •ilam. müvazeneli 

•• tabiyeli liatik budur. 

Yiiluek eTl&fta mnaddı iptidaiyeyi dünyanm her tarafm. 
da arayıp bulduktan eonra usun Ye çetin tecrübe aylan ıeçti. 
l>eYamlı IUl'elte saatte 15& Jdlometre aür'atle siden tecrübe 
Gtomobilleri bu suretle liir' at nıkorlumı lmcblar. 

Bu tecrübeler neticeeinde GOODYEAR'ia t*ıt-wiil ettir

cliii kalın Ye kaba bir IUtik delil, ....,.., ...,., ....... " 
anml liir'ate mitehanwnil, konforla " ..... iliz zarafet" 
pnllikte eon elence mukaYim hir la.tildir. 

Çifte Kartal l&ttilrlerine .. olwık lben Ye lmt'I e-Uyeti 
l»ir kat daha yübeltmek için can kurtaran (Life Guarcl) iç lb
tiklerini taYıiye ederiz. Llatik patlamaamclan müteYellit b. 
salarclan muh..fan için bu iç llatilder ye,inedir. Yalnız ıu. 

sumlu delil, f abt kat'I bir ibtiymç olan bu iç liltiklerin Yazİ. 
f•i para ttMUıul• ftfil, ltayat 
,..,.nula olduiu nuarı itibare 
aJınmabclır. 

Can Kurtaran 
iç lastikleri 

:& - San Rpap w mavi nnldl 
bıılıpta dikkat , 

• - Can kurtaran iç ıa.tuderlne 
hava verllmelli diferlerbıe 

naaran btru daha umndur. 
Sebebi haVUIDl iç IWlğtn 

birinci 1rmmpulın Udncl )m. 

mm& bir IUpap vuıtuile 

tedricen PÇl"Midir • 

o - lç llatijin içindeki kat baU 
bu ikinci la.tik ile dJt ta.ti • 

jbı yırtılmuı ve iç ıa.tlttn 

kcmtroıtbıll muh""'• ede • 
rek tevakkufa kadar emnl
Jetle ,.,. devam eclebOini-
Dis • 

DOUBLE 
EAGLE 

LAs'l'tKLERt 

-------------------------------------------------------------.. 

BKAT'i 
SEBEP 

terin patinaja m &iyade mukavim mtll ettirilmiltir • 
oıam. 8 - Her bir kat tq ke8tiğine w 
1 - Daha kaim taban, % ı~ daha kenarların anzaama ve lA.ttiğin ça
derln çizgiler, emniyetle tevakkuf buk aemmaeına mukavim huaual 
ve bbılerce kilometre daha fula ö- aupertwiat ipliğinden imal olun -

Ur temin .-..ıı-- m\Jltur • 
Y mi Çifte Kartal IA8f;l1derbd m ~ • 1 - Fazla takviyeli llstiklerde 
tt-Uye kadar _. olnu ' - TamamHe yeni bir UBUlde ya- ıörillen aertlik olmayan, çok mıe-
bötön "9&1klerla fediM pılan taban, llatilderin en btlytlk yen ve iatirabat temin eden bir 
~· cıuımanı olan barante fevkallde llstik • 

t - Para ile mtlbaya& otunabOen mllteb•mmlldtr • 8 - Lbtlk la!l&yilnde kullamlan 
en kıymetli, en iyi, en _.niyetli ve ı - Bea katlan ayn ayn takviye en ytlbek mal1e1ne ve m iyi ieçi -
en ful& kilometre yaJMI' bir ıa.tik. ectilmlt olup amortı.ör vazifesini ilk ve en sıkı teftitten ~ IOD 
dir. gören huaual IAatlk Immı tekem • derece müvaM!lell bir llatik. 

2 - Dllnya yildnde mevcut llaik-

Cifle Kartal Lastikleri 

DÜtffANIN HER TARAFINDA DlclER MARKALARA NAZARAN DAHA FAZLA ADAM GOODYEAR LlSTIKLERILE GEZER. . 


