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BELGRATt A BUYUK iSLER BASARILDI 
Yabancı Memleketlerde 1 Şairi azamımız Ötüm Döşe.ğinde 
Belgrat Temasları Büyük 
Bir Alaka Uyandırıyor 

Akdeniz Vaziyeti 
Ehemmiyetle 
Bahsediliyor 

Atatürk!e Prens Pol Arasında 
Telgraflar Teati edildi . 

Belgrat, 13 (TAN muhabirinden telefon
la) - Batvekil' miz ismet İnönü ile Hariciye 
Vekil imiz B. Tevfik Rüf tÜ Aras bu sabah bü
yük Kral Aleksandrın Oplenatz' daki merka
dine giderek hürmetle eğildiler ve birer çelenk 
koydular. Belgradın kıymetli misafirleri bun
dan sonra Avala tepesine çıkarak meçhul as
kerin mezarına da çelenkler hediye ettiler. 

iki cloıt memleketin Btqvekilleri 
• 

Ba.}vekilimizle Harici~e Vekilimizin buralara gi 
dişleri, bütün gtizergah boyunca binlerce halkın co~ . 
lmn alkıl) tezahüratına yeni bir \'esile verdi. A\·aıa 
tepesinde Ba~vekil B. Sto~·adinoviç tarafından mi:11a. 
fJrler şerefine bir öğle ziyafeti verildi, akşam da Tür
kiye elçiliğinde dost Yugosıa,-ya devlet ricali şerefi 
ne bir ziyafet keşide ve gece de bir kabul resmi tertip Belgratta yanyanr 

------------------------ ec:lildl. 

1 i 
Ostündag Davası 
Neticelenemedi 

( 

Bay Necmettin Mollanın 

Olarak Dinlenmesine Karar Verildi 

B. Hüseyin Cahit Ve Belediye 
avukatı lzmit mahkeme.inde 

yan yana 

Hindistana 

Miıalir Bayana bir fotoğrafla
rını hediye verdiler 

Ankara, 13 (A:A.) - Büyük harp 
te Irak cephesinde İngiliz kuvvetleri
ne kumanda eden ve Kutülamare mu 
harebesinde kahramanca savaşan ve 
sonunda Heybcliadada misafir edilen 
General Tavsendin bayanı Madam 
Tavsend Ankaraya gelmiş ve bugün 
öğleden sonra Atatürk tarafmdan 
Çankayada kabul edilmiştir. .Müla -
kat bir saat sürmüştür. Harpten son 
ra gerek mütareke zamanlarında ve 
gerek bilahare kendi memleketinde 
büyük nüfuzunu sarfederek Türkler ' 
lehine pek çok çalışmış olan Tavsen
din bayaru ile olan bu millakat çok 
samimi olmuştur. 

Büyük Ölü Hdmidin 
Cenazesi Bu9ün Milli 

~ ierasimle Defnedilecek 
1 L.ı Nrsı,,' ~~ 

Atat-ür_k_A-du~a 

Cenazede Yaver
leri Bulunacak 

Dünkü nüıhamızda çok derin acılarımrzla 
bildirdiğimiz gibi, evvelki gece, saat biri bet 
geçe hayata ebediyen gözlerini kapıyan tairi· 
azam Abdülhak Hamidin ölümü, bütün mem• 

lekette, tefekkür ve edebiyat aleminde çok 
derin ve sonıuz bir matem uyandırmıttır. 

Abdülhak Hamidin cenazesi için bUyü.k bir pro
gram hazırlanmıştır. Bu programa göre, cenaze bu
gün saat ll,30 da Maçka Palastaki dairesinden kal
dırılacak, namazı Te§vikiye camiinde kılındıktan son
ra Zincirlikuyudaki yeni mezarlıkta ebedi istirahat. 
giı.hına defnedilecektir. 

Belediye, dün mezarlıkta ıbir makber hazırlat "' 
m.ıştır. 

Bu mezarlık umuma açılmadan evvel, belediye ta
rafından btiyük şaire layık bir lahit yaptırılacaktır. 

ilk defa Abdülhak Hamit gömtildüğü için mezarlığa 
şairi azamın isminin verilmesi de düşUnUlüyor. 

C-enaze, namazı müteakıp, top arabasiie nakledile
cek, Atatürk, lsmet Inönü, Şükrü Kaya namlarına 
birer çelenk konulacaKtır. 

Suriye Vatanileri 
iki Vasıtadan 

Medet Umuyorlar: 

1 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden)

Ölümünden teessür duyduğu şair Ab 
dülhak HA.midin cenazesinde kendi • 

1 • MÜSTEMLEKECiLER, 2 • TAASSUP 

sini temsil etmek ve adına çelenk 
koymak üzere CilmhWTeisimiz Ata.
tlirkUn yaverlerinden Bay Cevdet, bu 
akşamki ekspresle 1stanbula hareket 
etmiştir. Şair Abdülhak HU.midin ölil 
mü, hükumet merkezinde büyük bir 
tessür uyandırmıştır. Bugünkü Parti 
toplantısında Kamutay koridorların· 
da Hmidin hayatından, son günlerin· 
den ve hatıralarından uzun uzun ve 
derin teessür if adelerile bahsediliyor 
du. 

Halep, 13 (Huıuıi) - Laz-rr------------ Edebiyatçı ve gazeteci mebuslar 
k. . "'" "'"" '~"'"""'~""""' ıye Alevileri, Suriyedeki vaz1- J\ • • ~ ve bilhassa Hamidin şahsi dostlan, 
yellerinden hiç memnun değil- Hamı+ lçın: ~ kendisini son gördükleri zamanlara 
d. l ş· d' s · d y t A .ıııı ait hatıralarını anlatıyor, bunlar ali,.. 
ır er. ım ı unye e a anı- Beıincide: Hatıralar ~ 

1 ka ile dinleniyordu. 
er tutunmak için iki çareye Yazan: 

b Hamid.in cenazesine Kamutay, bil· 
qvuruyorlar: Birinciıi, fa!fİıt Abtlürrahman AJil k\ımet ve milli mUesseseler adına çe 

Fransa müstemleke zabitleri • lenkler konacaktır. 
ve memurları, ikinciai de Suri· 
yedeki din taaaaubudur. 
Fransanm faşist mtistemleke me

murları ve zabitleri, vatanilerin din 
taassubunu körüklemektedirler. Va
taniler, bir taraftan müstemleke me
mur ve za.bitlerine yaranmak, bir ta-

YeJincicle: Son elemleri 
Yazan: Şültule Nihal 

- . ~ Yedincide: Hatıralar, 

- lhtiıa8lar ' 
- Yazan: ' 

ROMANYA VE LEHiSTAN 
DEVLET REiSLERi 

Atatürk, Konyada General Tav -
sendle arasında geçen görüşmeleri 
anlatmış ve Generalin bu mülakatta 
hatıra olarak kendisine bir av tüfeği 
verdiğini söyledikten sonra bugüne 
kadar kıymetli bir hatıra olarak sak 
lamı§ olduğıu bu tüfeği getirterek Ma
dam Tavsende göstermiştir. 

(Arkası Sa.. :ıo su. 4 te) 1 _(Arkası Sa. 10 Sil, 3.de) 
l Salah"1din Güngör · -
"'"'~.a-..> .,...,..,,..~ -

Bükreş, 13 (A.A.)- Polonya ha. 
riciye nazın B. Beck, iki dev1et reis
leri arasında bir ziyaret zemini ha • 
zn:lamak üzere yakında Bükreşe ge
lecektir 

.~. 
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Türl<iyede Yenilik 
Mücadelesinin 

• • Tarihi·· 
-14 -

Hanı Kohnun İngilizce eserinden 1 
Türkçeye çeviren: 1 

' . Ali Çetinkaya İ 
Bayındırlık Bakanı ) ı., ( ..t.1 I 8.:n--

Şark hakkındaki siyasetleri
nin inhilalinden dolayı pa

nik halinde olan Loit Corc ile Çur
çil, işi İngiliz - Türk harbine gö
türmek için ellerinden gelen herşe
yi yapWar. Loit Corc 16 Eyliılde 
İno<7filz dominyonlan ordularına ve 
müttefiklerine müracaat etti. ln
giliz Hariciye Nezaretinden tereş
şilh eden haberlere göre harp, iç
tinabı mümkün olmıyan bir hal o
larak ifade olunuyordu. Boğazla
rm kumandanı olan İngiliz Gene
rali liaringtona gönderilen emir -
lcr dahi vaziyetin 'bir müsademe
ye götürülmesine niyet edildiğini 

gösteriyordu. General Harington 
ve İngiliz efkarı umurniyesinin bü
yük bir kısmının sayesinde Loit 
Corcun harp plaruarı tahakkuk et
medi 

Loit Corc - Çurçil hUkfımeti is
tifa. etti ve Şark, Avrupa ile mü
cadelesinde ilk kat'i werini istih
sal etmiş oldu. 

24 Eylı'.'ılde müttefik devletler 
(Ankaradaki Büyük Millet Meclisi 
hükfımetin)i resmen sulh müzake
relerine davet ettiler. Bu davet 
Sevr muahedesinin inhilali demek
ti. Büyük harbin muzaffer akıbe
tinden sonra beyaz ırkın Şarkta. 

yükselen milli ve demokrasi hare
ketlere vurmak istediği zincirin il: 
halkası kırılmıştı. 

11 Teşrinie\'Velde Mudanya mü
tarekesi imza edildi. 19 Teşriniev
velde Ankara hükumeti 1stanbu

=1ıın ---ldıır....Unl-1"-~ 

1 Teşrinisani 922 de Tilrkiye
de ilk defa olarak Cümhuri

yet resmen ilan olunmuş demekti. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
hukuku hakimiyet ve hükümrafu
nın mümessili hakikisi olduğuna 
dair olan kanunun birinci maddesi 
,öyle diyordu: (Teşkilatı F.samye 
kanuniyle Türkiye ha.lkı hukuku 
hıikımiyet ve hükümranisini mU
messili hakikisi olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin şahsiyeti 
maneviyesinde gayrikabili terk ve 
tecezzi ve ferağ olmak Uzere tem-
11ile ve bllf iil istimale ve irade! 
milliyeye istinat etmiyen hiç bir 
kuvvet ve heyeti tanımanuya ka
rar verdiği cihetle misakı milll hu
dutları dahilinde Türkiye BliyUk 
Millet Meclisi hükumetinden maa
da şekli hükfımeti tanımaz. Bina
enaleyh Türkiye ha.lkı hakimiyeti 

oahsiyeye mUstenit olan lstanl'Jul
daki şekli hükfı.meti 16 Mart 1336 
dan itibaren ve ebediyen tarihe 

. ınüntekil addeylemiştir.) 

Bu kanun ile Türk milletinin 

hA.klmiyeti ilan olunuyor ve asırlar 
danberi Türkiyeyi Osmanlı hane-

danma bağlıyan bağlar kınlıyor ve 
yeni bir Türk devleti ve milleti vü

cude gelmiş oluyordu. Türk milleti 
taze hayat bulan gençliği ve arka

larında bll'aktıklan maziyi hissedi
yor, mazi.; İslam dini alemiyle za. 

yrf bir rabıta olarak kalryor, inkı
llp kemale eriyordu. lııtanbulda 
bulunan Büyük Millet Meclisi mu
rahhası 5 Teşrinisanide artık lstan
lbul hUkUmetinin mevcut olmadığı
nı llln etti. BabıRlinin dosyalan 
:Ankaraya naklolundu. 

17 Teşrlnisanide bUyllk lha· 
netle müttehim olan Altm

eı Sultan Mehmet Vahdettin bir 
!n.gUiz ha.rp gemisiyle Maltaya fi
rar etti. 19 Teşrinisanlde Osmanlı 
hanooanı azumdan Abdülmecit 
muvakkaten halife intihap olundu 
ve tetviç merasiminde ilk defa ola
rak Arapça yerine Türkçe dua e
dildi. 

Lozanda uzun müzakerelerden 
90nra TUrkiye ile müttefikler ara..-
11mda 24 Temmuz 923 te ımlh mua
Jıedesi imza edildi. Bu muahede ile 

Türkler, elde etmek için mUcadele 
ettikleri herşeyi elde etmiş oluyor
lardı. Yeni Türkiye Osmanlı İm
paratorluğu ile kıyas kabul elmi
yecek derecede kuvvetli bir mevki 
almış oluyordu. Zira kapitüllsyon
lar lağvolunuyor ve Türkiye, dahi
li ve harici hayatında Avrupa dev
letlerile mutlak bir müsavata maz
har oluyordu. Türkiye Cümhuri
yetinin ilam tarihi demek olan 1 
Teşrinisaninin milli bayram olmak 
Uzere tes'it edilmesi keyfiyeti Garp
lılaşmak ameliyesinde kat'ı bir a -
dnndı; ve Mustafa Kemal ile onun 
partisinin gayesi ·idi. Asri maluma
ta müstenit umumi tahsil ve terbi
ye, elin işlerinin devlet işlerinden 
ayrılması, bUtiln resmi ve içtimai 
faaliyet sahalarında tamamen as -
rileşmek, kadının hürriyeti... İşte 
bunlar davlet adamlannm yol gös
teren prensipleri olup, onların ga
yesi ilk ve son olarak Türkiyeyi or 
ta zamandan yeni bir devire sev
ketmek zarureti idi. 

Mustafa Kemal (Paşa) tzmire 
muzafferane girdikten son

ra ilk iş sırasında Bursada bir 
halk meclisi davet etti. Bu meclis

te kadınlara hitap ederek (biz bü
yük ve pUrilzsUz bir zafer kazan

dık, fakat si.z kadınlarımız bizim 
yardımımıza gelmezseniz, zaferi -
miiliı manası olmaz. Siz de biz.im 

için tahsil ve terbiye zaferini ka-
----... ..... -..~ ""~- '-'\eA..u ;,.-.~'-'Af!,• 

ırtızdan daha fazla memlekete hiz-

met etmiş olacaksınız ... ) ve erkek
lere hitap ederek crJundan böyle 
milletin içtimai hayatına iştirak 

etmezseniz ve esaslı bir surette a
detlerimizi değiştirmezseniz tam 
kabiliyetimizle asla inkişaf ve te

rakki etmiş olmayız ve içtinabı ka
bil olmıyarak geri kalırız. Ve 

Garp medeniyetini ayni derecede 
karşılaınıya muvaffak olamayız)ve 

hepsine birden hitap ederek (Eğer 
siz asri hayata doğru azimkarane 
yUrUmiyecek olursanız ve bunun 
için üzerinize terettUp eden vazife 
ve mesuliyetleri red ve inkar e
decek olursanız her §ey faydasız 

olacaktır.). demişti. 

Ankara liderlerinden birJsi o
lan Hamdullah Suphi Bey 

dahi 1921 senesinde şöyle eöyle
mişti: (Hareketimizin felsefi man
zarasına bakılınca gözlerimiz gar
be dönmüştür. Biz garp müesseSP.
lerini Asya topraklarına götürüp 

dikeceğiz. Mekteplerimizi Garp mo
deline göre değiştireceğiz. Artık 

Asyanın yeni parolası Panislamizm 

değil nasyonalizmdir. İlk ve en en
de olarak bozulmaz ve tam olr rak 

milli ferdiyetimizden mülhem bu -
lunuyoruz. Açık yürekle günün fi
kirlerini kabul ederek asrl bir mil
let olmak, bununla beraber; kf'nıli 
kendimize kalmak istiyoruz. Ken
dimize Asyalı bir millet gibi ba
kılmasını ve mlnevi setler arkasın
da kendi başımıza kalmamızı iste
miyoruz. Bizim tahsil ve terbiye ve 
kültürümilz medent memleketlf~rle 
doğrudan doğruya bir muvasala ka
nalıdır. Bugün bir şiir ve edf'biyat 
mektebi yükselmiştir. O haktkaten 
memleketin en içini temsil ediyor. 
o bizim hayati amillerimizden birl 
ve belki hareketlerimizin arkasın
da muharrik bir kuvvettir. O, ılk 
ve eski kaynaklarnnıza avdeti il
ham ediyor. Ve kendi halkına ve 
kUtleye hitap ediyor. O, dünün ho
calarını ve mUderrislerinl b~bin
liklerinden dolayı muaheze ederek 
arkasını çevirdi. Bugünün 15airl 
Mehmet Emin Beydir ... ) 

(Arkası var) 

İn sa atın , 
Men'ine 

imkan Yok 1 

Beledjye, Birliğin Arzu· İ . 
sunu Yersiz Buluyor 1 

Kurdulduğunu dün yazdığımız Em 
lak Birliği,, henüz belediyeye milraca 
at etmemiştir. Fakat, böyle bir mü
racaat yapıldığı takdirde birliğin 

1 
gayelerini teşkil eden isteklerin ye. ı 
rine getirilmesine imkan görillme -
mektedir. Belediyenin kanaatine gö. 
re, yeni apartıman inşaattna mil.saa -
de edilmemesi demek, bina sahipleri 
arasında bir inhisarm peydah!ıınma. 
sına göz yummak dem~ktir. Parası 

olan her vatanda.ş istediği yerde be
lediye kanunları çerçevesi içinde ol. 
mak şartiyle bina yaptırabileceği için 
bunun yasak edilmesi kanunsuz ve im 
kansız görUlmektedir . 

Alakadar bir zat bu hususta şun
ları söylemiştir : 

- Nasıl şahısların haklarına teca. 
vUz ederek yeni inşaatı menetmeğe 
imkan voksa. devletin hAklıı..rma te 
cavüz demek olacağı için binalardan 
boş olduğu zamanlarda \'ergi alın -
maması rlıı lnıkttn!IT7.Clır ~" ;tihıır1 ::ı 
Emlak Birliğinin bu isteği de gözö 
önUnde tutulamaz.,, ' 

Neft Sendika+ 
Faaliyetini Genişletti 

Neft ~endikat şirketinin dış mem
leketlerdeki işlerini taı-fiye edeceği 

piyasada şayi olmuştur. Bu rivayet
lere, Neft şirketinin Türkiyedeki işle
rini de tasfiye edeceği ilave edilmek
tedh. 

Dün, bu hususta şirket mümeıı1sile

rindcn malümat istedik. Alakr iarla
rın söylediğine göre, Neft Sendikat, 

hiçbir yerde işlerini tasfiye etmiş de

ğildir. Türkiycye gelince, memleketi-

olduğu gibi hükumet münakasalanna 

girebilmek için lstanbulda fazla mal 
bulundurmak zarureti hlsıl olmuş ve 
Umuryerindeki tesisat Çubukluya 
nakledilmiştir. Çubukluda büyük fe
dakarlıkla muazzam bir tank vücudc 
getirilmiştir. Şirket, Türkiyede bun
dan böyle faaliyetini artıracaktır. 

ihraç Malları lçill 
1 O Şilep Ahnacak. 

t lktııat vekaleti, ihracat mallarımızı yerli gemilerle gönd~ 
1 için tetkiklere bqlamıtbr. Ankaraya ıiden Denizyollari U~ 
1 Müdürü B. Sadettin, bu it üzerinde Vekaletle temaslar yap!DP 

l ...:----' 
tadır. ı 

1 
lktı&at Vekil eti, A vnıpa pn

t=yeler= ne 5 - 10 ,ilep yaptırmak 
1 tasavvurundadır. Fakat, on ya
'ı ,mı geçmemek ,artile hazır yeni 

,ilepler bulÜnuraa bunlar aatm 
alınacaktır. 

/~ Bankası Umum Müdürü 
8. Muammer Eriı 

• 

iş Bankası 

Londrada 

Şube Açıyor 
lş Bankası. umum müdürU B. Eriş. 

mali tetkikler direktörü Hazım Atıf. 
la beraber dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Bunun için yakında A vrupadaki 
fabrika ve müesseselerle temaslara 
başlanacaktır. Bu suretle ihracat 
mallarımız, ecnebi vapur kumpanya
larının keyfi hareketlerinden kurtul
muş olacaktır. 

Liman Reisliğine göre, çöpler 
Marmaraya dökülmeli! 

Liman reisliği. şehir çöplerinin de
nize dökülmesi hakkında belediyenin 
sorduğu bazı suallere cevabını gön • 
dermiştir. Liman, çöplerin Marmara
ya dökülebileceğini, yalnız lodos ha. 
valarda dökülmenin doğru olmadığı
nı bildirmiştir. Ayrıca mavnaların 

belediyenin sorduğu gibi tarife Uze • 

rinde değil , pazarlıkla tutulabileceği 
B. Muammer Eriş. buradan cuma 

günü Londrava hareket edecektir. de ilave edilmiştir. 
İş Bankası: IA>ndrada bir şube aç

mıya karar vermiAtir. B. Muammer 
Eriş, Londrada bir iki ay kadnr ka _ 
larak bankanın açılışına ait hnzırlık
tarla meşgul olacaktır. Bu arada da 
İngiliz mali mahafiliyle mühim te _ 

Bır köy 
Yıkıiıyor 

maslarda bulunacaktır . Paşabahçede belediyeden izin alın 

Şubenin hazirandan sonra açılma- madan ve plansız bir 15ekilde bir köy 
sı kuvvetle muhtemeldir . 

B. Muammer Eriş, dün öğleden son 
ra 1ş Bankası İstanbul şubesine gele . 
rck meşgul olmu~tur. Umum Müdür, 
dün kendisiyle görüşen bir muharri -
rimize şu izahatı vermistir: 

"- tn ... iltere ilP olan iktısadi te • 

kurulmuştu. Amele tarafından ku -
rulan bu köy, manzarası itibariyle 
çirkinlik verdiği gibi lağımlarından 

dolayı da sıhhi zararlara yol açıyor. 
du. 

Daimi encümen, dünkü toplantısın 

maslarımızı ve işbirliğini genişlet - da bu köyUn kaldırılmasına ve kuru -
mek ve bunun için temaslarda bulun lan binaların yıktınlmasına karar 
mak Uzere Londrava gidiyorum. vermiştir • 
Londrada hu nıüna.seb('tle hir suhe aç 
m•J(ll .n. • ... r. ~ U•n OU l!I U:ı'.-=l uıu-= e. 

tütlerde bulunacağım., , 

Ağır Yaralanan Çocuk 
Şoför Vartanın idaresindeki 1747 

numaralı otomobil, Kndıköyünde 

Yeldcğ\rmeni tramvay caddesinden 
ı;er.:erken 10 yaşında Milnüre çarpa
rak ağ'Tr suretti' varnlamıştır . 

1 uzıerce ~ışe 

Kaçak içki 
Gilmriik muhafaza teşkilatı, yapı

lan ihbar üzerine Beyoğlunda. Yeni 
c"' rşıda ltalyan tebaasından Yank -

Görünüp 
Kaybolan 
Mayinler 

• 13°' 
Trabzondan sonra Karadenızrı;etf 

ğazı yakınlarında görülen se tı1"' 
mayin da müfrezelerin biitün ar~ tıı'• 
malarına rağmen bulunamatll~ş • 
Bahriye Komutanlığiyle Deniz 'fıf tf' 
ret direktörlüğüne ait tahrip Tll~"'° 
zeleri dün de Kar§deniz Boğası 
nnı altüst etmişlerdir . 

Mayinin evvelki gUnkU lodost&D r 
çıklara sürüklendiği zanntdilrneıcte:. 
dir. Deniz Ticaret direktörlüğü ye~ 
niden Karadenizde seferde bul:., 
vapur kaptanlarına ve tahlisiye 

yonlarma tehlikeyi bildirmiştir· ~ 
Son günlerde Karadenlzde sıl< 

serseri mayinlere rastlanmağa baf • 

landığından gerek vapurların ve fe' 
rekse tahlisiye istasyonlarının di1' ' 
katli bulunmaları bir kere daha jJı.' 
tar edilmiştir . 

EYÜPTE 
HALKEVI 
BINASI 

ÖnUmUzdeki yıl içerisinde Eyt1P~ 
bir Halkevi açılacaktır. EyUr> tcaY ' 
makamı B. Haşimin reisliğinde toP ' 
!anan bir komite, EyUp iskelesi ci~ 
rındaki Tabakhane arsasında paı-.. 
ve Halkevi için büyük bir bina fnŞ&' 

: .. ' sına karar vermiştir. Kaza dahil .... 

;;kkülleri bu binada topl;nacaldII'•, 
Ayni yerde bir de büyük spor SS Jr

hası ve çocuk bahçesi tesis edileCe 

tir . 'ili" 
Hükumet konağı inşası için tet.1C

1 

İsviçreli 
•• • • Profesor lçın 

ler yapılmaktadır. Tahsisat teı:niıı5 ~ dildiği takdirde Tabakhane meyd 

nmm Defterdar caddesine baka.n. lt~ 
mmda bu sene içerisinde bir hükiJJ1l 

konağı kurulacaktır . 

Müıtahdimlerin Muayenelerİ 
Dün Yapılan Tören 

Sclantın evinde araştırma yapmış, 

neticede yüzlerce şişe şarap ve rom 
yakalamıştır. Evin mahzeninde tutu -
lan bu içkiler bandrolsüz ve kaçak -
tır. İçkiler müsadere edilmiş, ev sa 
hibi hakkında tahkikata bB.§lanmıo • 
tır . 

' 
Müstahtimlerin sıkı . muay~ııe :~ 

dilmediği görillmektcdır. Hazırsıı i , 
itibaren bütün müstahtimler Y~, 
den sıhh.t muayeneye tabi tutula G eçen hafta, ölen Onivenite Hayvanat Profesörü 8 . Andre 

Na.vilin cenazesi, dün büyük törenle kaldırılmıftır. Cena· 
ze, evveli, otomobille Alman hutanesinden Üniversite Hayva
~t Enıtitüsüne ıetirilmi•tir. 

19 Mayıs 1 

Şenliği 
19 Mayıs memleketin her tarafm

d~ spor bayramı günüdür. O gün 
ayni zamanda mütarekenin kara gün 
!erinde AtatUrkUn Sa.maunda ilk defa 
karaya ayak bastığı gündür. Bu iki 

bayramm birden. fakat her ikisinin 

de layik olduğu derecede kutlanması 
için bu yıl işe daha fazla ehemmiyet 

verilecektir . 
Önümüzdeki 19 mayısta yapılacak 

bayramın çok mUkemmel olması için 
bugün vilayette bütün teşekküllerle 
resm1 daire mümessillerinin .iştiraki -

le bir toplantı yapılacaktır • 

Fal Bakarken 

Yakayı Ele Verdi 
Kadıköyünde Yeldeğirmeninde Ba. 

yır sokağında 68 numarada oturan 
Marika, evine gelen mUıteritere fal 
bakarken dUn cUrmUme,uht halinde 
tutulmuştur • 

Yapağı Satı9la.n 
Bu hafta yapak piyaauı biraz can 

lılık g&termiştir. Ruıda.r, eehrimi.z
den yirmi bin kilo yapak utın almıı
lardır. 

Orada bütün t::ılebeleri ve pro
fesör arkada,ları toplanmı,, 

muhtelif kimseler tarafından 
profesörün hayat ve meziyetleri 
hakkında söz ıöylenmift' r. 

Daha sonra cenaze, yine otomobi
le konulmuş, Üniversite rektör!Uk bi. 
nası önünden geçirilmiştir. Cenaze me 
rasimine Üniversite profesörlerinden 
bir ~oğiyle talebeler, arkadaşları iş -
tirak etmişlerdir . 

önde bir çok çelenk ve onu takip 
eden Şehir bandosundan sonra cena-
ze alayı ağır ağır tramvay yoliyle 
Divanyoluna kadar gelmiş. oradan 
Babılli yoliyle Sirkeciye indirilerek 
vapura konulmuştur . Cenaze. profe. 
aöriln memleketi olan 1sviçreye götU -
rUlecektir. 

lktısat Vekilimizin 
Bir Telgrafı 

tktısat Vekilimiz Bay Celal Bayar, 
Türkiye Turing ve otomobil klübü -
nün senelik toplantısı münasebetiyle 
bir telgraf göndermiş, cemiyete tu -
rizm sahasında muvaffakıyetler di
leyerek verilecek kararlan dikkat ve 
ehemmiyetle tetkik edeceğini ve na -
zan itibare .alacağını bildirmiştir. 

Şehremini Halkevinde 
Şehremini Halkevinden : Şehremini 

halkevinde l:S nisan 1937 perşembe 
gUnU aaat 17 de Dr. Reşit Sami tara
tından (ağız hıfzıssıhhası ve diş ba· 
krmı) mevzulu bir konferans verile 
cektir. Herkes gelebilir. 

Maarifte Tayinler 
Fatih orta mektebi fransızca mu -

allimliğine Hayreddin, Nazilli orta 
mektebi fransızca muallimliğine E -
min ve Kadıköy kız enstitüail biçki 
ve dikiş muallim stajiycrliğine Neza. 
het tayin edilmişlerdir • 

B'r Motör, Oç Sandal Batırdı 
Hasan kaptanın iaaresindeki Yük -

sel motörU Balıkhane önünden geçer. 
ken balık tutmakta olan Tahsin, Zi -
ya ve Na.zifin sanda.lla.nna ça.rpa.rak 
batırmı§tır. İçindekiler, kurta.rılmı§ -
tır 

Batın Birliiinin V ereceii 

Gardenparti 

TUrk Basm Birliği tarafından 20 
Haziranda Beylerbeyi sarayında veri 
lecek gardenpartinin hazırlıklarlyle 
uğraşmak üzere gazetecilerden mU -
teşekkil bir t!li komite dün toplan • 
mış ve işe başlarnı§tır . 

Komite kararlarını Va.li ve Parti 
reisi Muhiddin Üstündağ'a bildirecek 
ve muvafakatini aldıktan sonra prog 
ramını tesbit edecektir . 
= 

lardır . 11 
Bu muayeneler her üç veya altı 

da bir tekrarla.nacaktır . 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

' D DslıJer Cemiyeti paraB~ 
fena \'azlyete düşmU~tüJ', 

m.lyet yakında kongresini topla~ 
ve ,·azıyeti hakkında kat'i bir 
verecektir. 

• o• 
G ayrlmübadllJer eemtye~ ... 

muıni ki.tibl Şehap, ga~ 
badiJ işleri için bugünlerde 
Ankaraya gidecektir. 

• fldOJ 

Y ugo"lal-JtlDm lst.anbul ediJ~ 
konsolosluğuna tayin ,,_ 

B. Spa"oge Vesniç dün şehrııntıe 
lerek \.'8.Zİfesine başlamıştır • ~ 

- - - - - - -~"" .....-.V.5>~44>4>- -~ 

14 Nisan 1937 
ÇARŞAMBA 

Bugünkü Hava: DE~IŞIK 
_,,

------------------..~-::~ 11 Buıiln hava dclieik ve balatla ıececek. 4 üncll ay Gün: 30 Kasllll 1 j 
tir. Rüzılrlarm eimalden mutedil bir ıürat. NiSlf.ll ~f 
le eameıi muhtemeldir. Eie. Karadeniı aa- Sa.fer 2 JttJJJV 
bil mıntakalarmda hava açık olacaktır. 1356 llicrl Öğ 1353 ızJ• 

Dünkü Hava Güneş: 5,22 - le: - 1s.•6 
Dün barometre 763.5 milimetre, hararet ikindi: 15•57 - Ak§&m· g,31 

en çok 16, en az ıo'santiırat olarak lıa1 -ı Yatsı: 20,'22 - lmsak: ~ 
dedilmiıtir. Rüzılr, .. eimal lı_ti~ametinden 
univede ıo metre ııuratle etmııurs 
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Saatte 2000 Merıni 
M~drit Cephesinde 

Asilerin Kuvveti 
İkiye t Bölünüyor 

Asiler Bize Ait 245 Fıçı 

Ettiler Yağma 

Petrolü 

L'on'dra 13 (T 
kaına.r ' AN) - Bqvekil Mister Baldvinin dün Avam 
tekili ~d ında ispanya hadiseleri hakkındaki beyanatı muhtelif 

er e tefıir d'l . . M B ld 1 l dövÜfen "k· e 1 mıftır. . a vin, ngilterenin ıpanyada 

r MISIRDAKI INGILIZ ORDUSU . 1 Montro 
Konferansı 
İyi Gidiyor 
Mısırda Konsolosluk 

Mahkemeleri Kalkacak 
Montrö, 13 (TAN} - Mısır kapitü 

lasyonlarmı ilga için toplanan Mon -

harp YÜ ~. 1 tarafı da muharip ıaymadığım, binaenaleyh dahili 
la) edil zu~d~n lngilterenin İngiliz ticaretinin açık denizlerde ih-
----tneıını kabul etmiyeceğini anlatmıttır. · I 

1 

trö konferansı bu sabah umumi bir 
toplantı yaptı. Toplantıda İngiliz mu 
rahhası, !ngilterenin Mısırda kapitü
lasyonları ilga lehinde olduğunu an-
lattı. Fransa ve İtalya murahhasları 
esas itibarile kapitülasyonların ilga
sı lehinde olduklarını söylediler. Bun
dan sonraki hususi celsede intikal 
devrinin nekadar devam edeceği gö
rüşüldü. İntikal devri esnasında kon· 
solosluk mahkemeleri tamamile kaldı 
rılacak ve bu mahkemelerin salahi -
yetleri muhtelit mahkemelere devro
lunacaktır. Mısırdaki muhtelit mah . 
kemeler 60 senedenberi çalışmakta
dır. Vazifeleri Mısırlılar ile yabancı-

1 
Bununla beraber İngiltere hükfıme 

p 1 ti bu aralık ticaret gemilerinin Bil • 
rensin Sevgil:si 0aoya uğramalarını tehlikeli görü -

llonıan • 
~~ iete Ya hanedanından prens Ni
.. ~~ ..... ._b~ l<adın uğnina bütiln hu. 
~ll' ~et...!ı:lUf Y~Ja. 6~ULll • 

~y~ s S aveanu admı taşıyan sev • 
~llr en son resimlerinden biri de . 

. 
Almanya 

yordu. Başvekil bunu anlattıktan 

$0nra Hood harp gemisinin de ihti -
yat tedbiri olmak üzere şimali 1s -

1 panyaya gönderildiğini bildirmi1}tir. 
lTlRAZLAR 

Amele partisi bu beyanat yüzün • 
den hükumeti muaheze için bir tak
rir vermiştir. Takrir yann müzakere 
olunacaktır. Mesele bugün bütün mat 
bualı me~ul etmektedir. lspanya a. 
sileri İngiltere hUkfımetinin kararını 
memnuniyetle karşılamış bulunuyor 
lar. Fransız gazetclerl vaziyet ile u-

1 zun uzadıya meşgul olmaktadır. Sol 

1 
gazeteler, İngiltere hUkümetinin ka
rarını asiler lehinde saymaktadırlar. 
Alman gazeteleri, İngilterenin reali-
telerini nazan itibare alarak hareket 
ettiğini söylüyorlar. 

HARP CEPHESTh~E 
Bugün Bilbao cephesinde mühim 

hadise olmamıştır. Bask hükumeti .. .. . . .. ... __ ".ç'"""'- ...... ~.1,.- ..... 
arruzun tam bir muviffa.Kıyetsizliğe 
uğradrğmı bildiriyor. Hükumet kuv· 
vetlerl dün bu cephede Alava cephe 
sinde mUhim mevziler işgal ederek 
!Ka.gon ve Dea.ltun kasabalarını zaptet 
mişlerdir. !ngiliz vapurları Sen Jan 
dö Luiza hareket için emir bekliyor. 
İngiliz Hood harp gemisi Bilbao su
larmdadır. Almirante Cervera adında 

Brüksel de 
Pazarhğa 
Girişmiş 

• ki asi kruvazörü Biskay sularına gi· 
recek İspanyol ve yabancı vapurlarr 
zaptederek batıracağını ihtar etmi!'!-. 1n ) 

})alis 13 
baıtkn •• .' . (TAN)- Alman devlet 
D-IL .....,, dırekt "rii 
"'lll (dUn ~ doktor Şaht bu • 
'elde kr ) Beıçıkaya gelmiş ve Brük. 
tir. Övr al tarafından kabul edilmiş • 
11 llay gazetesinin siyasi muhani. 

tir. Bu zırhlının bır giliz vapurunu 
yakaladığı .bildiriliyor. Asturyastan 
Basklara 35,000 gönüllü yardımcı 0 • 

larak gitmiştir. 
MADRİDDE 

Madrit cephesinde mUhim muhare 
beler vuku bulmuştur. Kasa de Kam 
poda muharebe azami şiddetini bul
muştur. Hükumet kuvvetleri a!'lilerin 
Universite şehrindeki kuvvetıerile 

Mısırda bulunan İngiliz kuvvetlerimanevralara başlamışlardır. 
bu manevralar esnasında alınmıştır. 

Resim 

Elektrik 
Pıanımız 
Hazırdır 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden)-

937 bütçesinde elektrik işleri etüt ida 
resine bir milyon liralık bir yardmı 
yapılmaktadır. Bu para ile bu sene 
Zonguldaktaki büyük elektrik san • 
tralınm inşasına başlanacaktır. Bu 
santral, Zonguld;ık - Ankara hattının 
elektrikle işlemesini temin edecek, 
bir taraftan Karabükü, diğer atraf • 
tan Ereğli şirketinden alınan ocak -
!arda kurulacak yeni tesisatın elek • 
triğini temin edecektir. 

asıl kuvvetleri arasındaki irtibatı ta 
.,.,.,..,;,,. vocınwl: kin re" hnidane bir 
surette uğraşmakta ve bu 'Uğurda 
hiçbir fedakarlıktan çekinmemekte
dir. Asilere göre hükümetçiler bu u
ğurda 4000 kadar zayiat vermişler -
dir. Asiler takviye kıtaatı aldıktan 

sonra mukabil taarruza geçmişler, 
cümhuriyet kuvvetleri asi kıtaları 
mütemadi top ateşi altına alarak 
Karabitas tepesine iki saat içinde 
2000 kadar obüs atmışlardır. Bu tev 
kü ateşleri asilerin harekatını dur • 
durmuştur. 

BENZOLLARL\OZI MÜSADERE 
ETTİLER 

İçinde Türkiyeye ait •benzol bulu • 
nan Thermaikos adındaki bir Yunan 
vapuru Cebelüttarıktan geçerken İs
panya asileri tarafından soyulmuş -
tur. Asiler benzollarımızı müsadere 
etmişler, vapuru bomboş salıverıniş
lerdir. Vapur Anverstcn geliyordu. 
Benzolle~ 245 fıçı kadardı. 

Habeşliler 

Yurtların dan 
Kaçıyorlar 

4000 Habeşlı lngiliz 

Somalisine iltica Etti 
Berberos (İngiliz Somalisi) , 13 (A. 

A.) - Mühim miktarda Habe.şliler 
hududu geçerek İngiliz Somalisine il 
tica etmektedir. Dört bin kadar er
kek, kadın ve çocuk, ekserisi yaralı 

olmak üzere Somaliye iltica etmiştir . 
Habe,istan tarafından şiddetli tü -
f~n~. ateşleri işitilm,.ektedir. Oç mo -
lorlu bir ltalyan Kaproni tayyaresi 
Somali dahilinde Borama üzerinde uç 
muştur. Mültecilece yardım için icap 
eden tedbirler alınmıştır. 

MİSYONERLER 

Londra, 13 (Tan) - Romadaki 
İngiliz elçisi Haıbeşistandan çıkarı • 
lan İngiliz misyonerleri için İtalya 
hariciyesinde teşebbiiste bulunmuş • 
tur. f4'akat !talynnın Habcşteki bü _ 
tün ecnebi misyonerlerini dışarı çı
karacağı haber veriliyor. 

--- -··4 ~ . 

A +inada Siyasi 
Bir Görüşme 

Atina, 13 (Hususi) _Dün Roma _ 
d.a~ bura.ya dönen 1talya elçisi ha • 
rıcıye rnUstCI$armı ziyaret ederek' iki 
memleketi alakadar eden meseleler 
hakkında görU§milştür. 

lar arasındaki medeni davaları rü -
yetti. 

Konferansa iştirak eden en belli 
başlı devletlerin kapitülasyonları il
ga lehinde olma.lan Mısırlılar üzerin
de iyi bir tesir yapmıştır. :\luhtelit 
mahkemelerin kaç sene faaliyete de
vam edPceği meselesinin de mühim 
bir ihtilafa yol açmıyacağı anlaşılı -
yor. Konferans ı;ıimdilik iyi bir hava 
içinde çalışmaktadır. 

Canlı Hayvanlardan 

istifade 'çin 
Ankara, 13 (TAN muhabirin -

den) - Şark ve Cenup \riJayetJeri • 
mizin canlı hayvan ve hayvan mahsul 

lerinden azami istüadeyi. temin için 
kurulması kararlaştırılan ~.irk A 'lo-

nim şirketi hazırİıkları bitmiştir. Şir. 

ketin umum müdürlüğüne Emlak Ban 
kası İstanbul şubesi müdürü B. Mu
hiddin Osmanın tayini ve merkezin 
Karsta olması kararlaştırılmıştır. 

Maliye Vekaleti idari 

Müsteşarhğı 
Ankara, 13 (TAN) - Maliye Ve

kaleti idari müsteşarlığına teftiş 
heyeti reisi Bay Cezmi Erkinin tayini 
yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

''Ş han Tabui diyor ki . 
at a· . 

llıUstenıi k ıtıerin muvafakatiyle eski 
l'aya av~ t~le~den blririnin Alman • 
~e Ue ba ~ '~Ya _?'eni bir müstemle. 
llJı.de ol § a sıyası teminat mukabi • 

Suriye şeflerinin sözleri 
"" ntaksızın b" · . -..ıukabu ır ıstıkraz akdine 
dahu ol' Çekoslovakya hudutları da 

nıak u !'tıpa hud ' ?.ere Alman yanın Av • 
"re.mı v utıan hakkında bir nevi 
teklif eır:i aleni teminat,, vermesini 
it lienuz t!e old.uğu bildirilmektedir. 

r, c\Irna yYUt etmeyen bu haber • 
~tine ha~anm dahili ve harici siya. 
~ler olan buhranı göstermek-

• 

ltriyatçı Koti 
. karaya Dü tü 

ı... ~Una, 13 ( § 
uuraya Hususi) - Marsilyadan 
liyat krg1elrnekte olan Fransanm rt-
lo a. ı Kot· · llya ad ının hususi yalı Kefa. 
!l'ııı.... ası civa d "" ~lUr ~ rm a karaya otur • 
" 1 . .ı.atta K · · 0 CUlar ku otı ıle dostu vardı. 
l'eu •-hl· l'tarılını§lır. Yatm vazı· 

·~ •kelid' • 
ır • 

in ·ı 91 terede Eski 

ı.o Baıvekillere Maaı 
tıa ndra 13 
lt ~rrıatın.' nı (A.A.) - Parlamento, 
lı ~aııın1 k &aşlan hakkında kanun 
~·etcUrn1e abuı etmiştir. Bu layi • 
~ ~ka.Ut eski ba.şvekillere 2.000 
ht de bıa nıa~ı ve mu halef et şefi-

1 aş baglanmMmı derpiş edi. 

B eyrutta çıkan (Sa\'tülah
rar) gazetesi Suriye na,. 

\•ekiU Cemli Mardam ile1 Suriye 
Hariciye Nazın Sadullah Oaberini • 
nin Halpte söyledikleri sözleri nak
letmektedir. Berutlu gaazeteye gö. 
re Suriye Ba.5\.·ekili: "Bu milletin 
hakalnnı müdafaa etmek için garp 
dlyanna gittik. :sa.,amıak üzere 
yola çıktığımız \'azift>nin büyük bir 
kısmını yapmış oldııjtıımmm bildir

mt>kle hoşnuduz. Se)·ahatimizin 

hedefi: En·eli, bu miistesna Ya • 
zfyete son yerrnt>k iizere Fransa 

ile yaı,hi{muz mualıeclenin tatbiki . 
ne g~mek. Saniyen, İskenderun 
da\'ası. Bu Arap , ·e Suri~·eJi San • 
r.ak Arap \"O Suriyeli kalaeakbr.,, 
demi , daha sonra siyasi sürgün • 
lerin yakında Surlyeye dönecekle. 
rlnl anlatmışttr. 

Suriye Başvekili CemU Mardam 
Bey, Berutlu gazetenin anlattığı 
bu sözleri söyleml,se, onun Suriye 
halkını aldatmak istediğine inan • 
mak icap eder. Çünkü Sancağın 
mukadderatı, Mllletlf!r Cemiyetinin 
«>line g~miştir. )lilletler Cemiyeti 
kons.-yi. hu davayı hallf'den esac; • 
lan kararlaştırmış \'e Milletler Ce 
mlyeti namına hareket eden miite -
haHıslar heyetini bu esaslar dal • 
resinde kanunlar hazırlamak üze-

ı-·············································· ı ~~·········· 

L .... ~~~~~ ... ?.~.~~ ... ~'::6: ... ~.?.?.RUL 1 --··· ....... ,_ 
re ta~in etmltşlr. Mesaisine mu • s uriye hükumetinin b&§ma 
vakkat bir fasıla veren heyet, YfY g~lnceye kadar Fransız 
kında çalrl}mağa de\.·am edecek "·e emperyalizmi Ue mücadele ettik -
çalrşmalannı bir neticeye bağla • lerinl söyliyen, Franıriız işgal ordu. 
yacaktır • sunu memleket istiklalf \'e hakimi • 

Vaziyet bu merkezde olduğu metinin baş diişmanı sa,·dıklannı 
halde Suriye Raş,•ekillnhı "Şanc.ak anlatan Suri;renln ham·i~·etll ( !) 

. Araptır, Suri~·elidir, Arap w Suri- fedakar ( ! ) milli~·et(,'ilPri, bugün 
:rt>li kalacaktır!,, tarzında s()z !Wy. Fransız müstt>mlt>kecilerini dost n 

lemesini bir politika oyunu say • 

mak irap ediyor. Çüııkii Sanr.aim 

Türklüğü umumiyetle kaimi edil • 

mış olan kat'i \'e deiişmez bir ha
kikattir. 

Suriye Baş\·ekilinin bu hakikat 
üzerinde politika oyunu oynama • 
smm sebep n hikmetini Suriye Ha
riciye Nazın Sadullah Caberlnin 
beyanatı izah ediyor. 

Ayni Benıtlu gazeteye göre Su 
rlye Hariciye Nazın Halepte ,u 
sözleri söylemiştir : 

"Size şunu 8i)ylemek isterim ki 
Framıızı bize tlüşman sapnamalı. 
sınız. Framnz ordusuna, memleke
tin selameti için ~.ahşan milli bir 
ordu gibi hürmet etmeniz icap e. 
der.,, 

Fransız işgal ordusunu hali.ffkar 
tanıdıklarını apaçık ıri()yJi~·ecck de-

re<'ede dt>ğişmiş bulunuyorlar. Ga. 
liba, Suriye, Vatani reislerinin Pa

rl'i seyahatinden temin ettikle"rl en 

belli başlı istifadede de bundan iba 
ret ! 

Cablrl Beyin bu sözleri Suriye. 
nln Fransaya açıktan açığa tesll
mlye'tlnl ve biltUn milli haklarmdan 
feragatini ifade ediyor • 

Bir işgal ordusunu memleket 11e

lametlnln hamisi saymak, mttıdern. 
lekecllerl <'andan dost tanımak, 
başka bir mana anlatamaz. 

Kısa<'a, Suriye Başw•kilinin San
cağı Suri:re he!!iahma kazandık, de. 
mesine mukabil Hariciye Nazın, 

bütün Suriyeyi teslim ettik, demiş 

olu~·or ki, birinci mnhum kazanç 
yanında ikincisi pek ac.ı bir hakikat 
taniyle sıntıyor • 

Zaten bütün \'ak'alar da bu ha • 
ldkatl teyit etmektedir. 

Suriye parçalanmış ve Suriye sa
hillerinde jtÜn geçtikçe yabancıla. 
şan bir d~vlet vUcude getlrfJmlştfr. 
Suriye camiasını teşkil eden unsur 
Jar ara.tıındaki bağlar gtwşemı, \'e 
kopmak Mldadını gfüıt.-rmiştlr. Su 
riyelilPr, Trablusşam limanını ol • 
ııJUn istirdat edt>rek dt>ni7.e kavuş-

mak i('in çırpındıklan halde hu u
ğurdaki bütün ui:raşmalan boşa 

gitmiştir. Kalakala müstemlekeci. 
lerden ,.e işgal ordusundan nefret 
edt>rek kupkuru milli hislerin, eM

letini korumak kalıyordu. Fran8rz 
sömürgecilerlnl dost n işgal ordu. 
Aonu hali.tıkar tanımak t8\'8iyeı1i 

de bunlan kökünden süpürüyor ve 
böylece her ~ olup bitiyor • 
Acaba Suriye tı1fki.n umumlyf'81 

bunlan anlamakta ıteÇlkecıek nıl ! 
Zannetmiyoruz. Belki daha ,1m. 

diden miut eereyanm maldis bir Is 
tlkamet tutmuş olduğu sezilmekte 
\'e Sori~·elller işi tabii <'ereyanma 
çe\irmek 18.zmıgeldi~ni kavramak 
tadır. Ru bakımdan Suriyeyi mü. 
him hadb~eler airf esinde Hymak 
pek te l-aıtht olmaz sanım • 
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· Boş Teneke! 
Dikkat etmediğimiz için hayatmm 

iiurindekl tesirini müşahede edeme. 
dJğimlz bir takım ufak tefek şeyler 
vardıl' ki i gözümüze Ulşlnce bir ta • 
raftan üze.rlmizdeld tesirleri, diller 
taraftan değerlerinin ehemruiyetsiz • 
liğl ha~Tetimlzi celbeder • 

Ne bileyim, mesela sivrisinek, ne 
ehemmiyetsiz şeydir, değil mi'! Sıra
sına göre ısıtma yarduniyle bir mem. 
leketi harap ettiğini - haydi bu ka -
dar ileri gitmiyelim de - bir ynz ge. 
cesi bir tek sivrisineğin bizi u~·ku!lwı 
bırakması ~·üzünden ertesi günü ~·a
pacağımız işlerdeki muvaffakryeti • 
mizln tehlikf'ye düştüğü de g&:lTi \'i.ld 
değildir ya ! 

Bu ehemmiyeulz ve kıymeuiz ,ey· 
lerden bir tanesi daha var ki haya • 
tımız \'e i.CJabımız üzerine nıülılm te
~irler yapmaktadır. Bu nesne; bot 
gaz tenekesidir • 

Bilinmez, beşeriyet boş .:az tene • 
kesini ağırlamakta nudır?. Yoksa 
tahkir eylemekte mi? • 

Çünkü bir taraftan ona süprUntil 
doldunırken, öbür taraftan bir takım 
bo~ tenekelerle mostrasını tiüsle.r • 

Hatta insanlar içinde böyle mostra 
sfüıleyenleri nrdır ki; bir fiske \'Ul'· 

sanız bir bo!f teneke gibi tan tan öt.e
rek dolu olmadıklarını gö!\terirler ve 
bunun için de ekseri fiskeye maruı 

kalmaktan ı;eklnlrler. 
Bizim M>kaktan bir c:ö~ll ge • 

çi~·or. Mutlaka tenekeye karşı ayn 
bir hıncı olmalı ki eJin('I geçen her 
~öp tenekesini hir kere çöp arabasma 
çarpıyor, bir kere de kaldınp k'lldın 
ma atıyor. BöylPCe soka~mnzdald 
her kapı önünde duran bir ~öp tene • 
keııoi iki defa tankırdayarak saat altı 
buçulda beni ve bütün mahallemiz • 
deki sakin vatandaşlan tatlı sabah 
uykusundan uyandırı~·or. Bu ~rm • 
tülü temi7Jik ha,·li uzun sürdüğü için 
de bir daha gözüme uyku girmeyip o 
gün isabımm gergin olmasına sebep 
oluyor. İşte benim hayatım Uzerln • 
de çöp tenekeMinin yaptığl tesir. 

Tenkkeli komik Hasan merhum. 
8ahnede gaz tenekesi yu\·arlayaraJr 
halkı ~\fülürmo:.di. 

Boş teneke bizi kah güldüren. kih 
uyandıran ,.e ~itı mmıt:ralan sthlll • 
yen bir ~ gürültüdür. 

B. FELEK 
Bağdattan mektup gönderen karil. 

mize: 
Mektubunuzu aldım. Istılahlar hak· 

kmda'ki miltalealannız doğrudur. Za. 
ten mesele de halledilmiştir. Saygrla. 

nm. 
B. F . 

Fransada 
Buhran mı 
Çıkacak? 

Eski Maliye Nazırı 

Garip imalar Yapıyor 
Paris, 13 (A.A.) - Eski maliye 

nazın B. Renye B. Blum'un siyuetin 
deki "vakfe,, hakkında biratlmn mtl 
talealar serdediyor ve ezcümle diyor 
ki:. 

••- Yeni bir buhranın hükflmetia 
başını beli.ya sokacağını tahmin et
mek kolaydır:Çünkü ~imdiki hilkfl • 
met, hiçbir zaman milli bir hükt1met 
olmamış, günden güne zifa dil§en 
bir sınıflar hükumeti olmuştur. 
Artık emir ve kumanda, B. Blum • 

da değildir. O, yalnız itaat etmekte
dir. Yiyecek fiyatlarının mütemadi • 
yen artması ve boyuna beynelmilel 
iktisadi bir anlaşmadan ve gümrük 
manialarının azaltılmasından bahse
dilmesi, hakikaten büyük bir tenakus 
teşkil etmektedir. 

Fransada vaziyet, vaktile 1talyada 
Mussolininin Roma üzerine yUrU • 
mek suretile nihayet verınİf olduğu 
vaziyetin aynidir.,, 

Japonyada 1 Mayıs 

Şenlikleri Yasak! 
Tokyo, 13 (A.A.)- Hük1lmet, pek 

yakında yapılacak otan Diyet tntiha• 
balı dolayısiyle 1 Mayısta her tUrltl 
"enlik ,alay ve toplantı tertibini ya. 
sak etmiştir . 
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Denizkızı 

Eftalyayı 

Dava Etti 

Rahmi Deiinen 
Bir Kadın Öldü 

•• 
U sküdar müddeiumumisi, bir haftadanberi şüpheli bir öliim 

talıklkatlyle me§gul olmakta<lır. Şimdi dosyası Adli Tıp mil. 

y ARIN AKŞAM M EL EK Sinemasında _, 
NEVYORK METROPOl.JTEN operasının en meşhur iki yıldızı 

KAKL BRiSSO" ve MARY ELLiS 
tarafından nefis bir surette yaratılan 

AŞK • GÜZELLİK - MUS1K1 ve EGLENCE filmi 

.K R A· 1. 

Rady o 
İstanbul: 

Bugünkü proıram 

Öğle neşriyatı : 
12,30 Plakla Türk musikisi. 12.so il~~ 

diı. 13,0S Muhtelif plak ne5riyatL H S 

Taksimde Ayaspaşada Marmara 
bahçesinde Papa. Nikola. apartımanm 
da kapıcı Hakkının yanında oturan 
Cideli Şerife isminde genç bir kadın, 
dün müddeiumumiliğe müracaat ede. 
rek Denizkızı Eftalya ile arkadaşı ve 
komşusu aleyhine bir dövme ve iftira 
davası açmıştır. Şerife ayni zaman
da bu darp yüzünden kan kustuğunu 
do. iddia ettiği için mUddei umumilik 
kendisini Tabibi Adillere muayene et
tirmiştir. Şerlfe iftira iddiasını da an 
latırken şunları ileri sürmUştUr: 

essesesi mütehassıs heJ etinin ma.o;ası üzerinde bulunan bu hadisenin 
tafsilatı ~udur: 

Pendik taraflarında oturan bir doktor ken<llelne müracaat edeı 
genç bir kıza kürtaj J·apmış, ameliyattan onra boşanan kanı dindi 
remediği için hastayı bir otomobile koyarak Haydarpaşa NUmune 

EGLENiYOR 
' •••••• Fransızca sözlü ve orijinal şarkılı 
ı , ___ -_·--------... 

1 
Akşam neşrıyab : ~· 
18,30 Pllkla danı muıikisl. 19,30 Ber~..,sı 

arkadaşları tarafından Mandolin orke1iil~ 
20 Nezihe ve arkadaşları tarafmı;lan Fıl' 
musikisi ve halk ııarkıları. 20.30 oı:ner sen 
tarafmdan arapça ıöylev. 20,45 Bımili i ~' 
ve arkada,ları tarafından Türk mus ~jaııl 
halk şarkıları: 21,55 Orkestra. 22,ıS rı· 
ve· borsa haberleri ve ertesi günün pro~rel 
mı. 22,30 Plakla sololar, opera ve oP 
parçaları. 23 Son. 

"- Denizkızr Eftalyanm on glln 
evvel bir pırlantası kaybolmuş. Beni 
~aldı sandılar. Aliye ile beraber ol
dular ve beni w.ıtfağa çekerek bayıl
tıncıya kadar dövdüler. Ben bayıl
mrştnn. Ayılır gibi olduğum zaman, 
Denizkızı Eftalyarun kapıcıya seslen
diğini duydum: 

- Aman bu kadın uyuyor, ne ya
palım ?diyordu. Sonra yüzüme su serp 
tiler ve beni ayılttılar. Şimdi kaybol
duğunu söylediği taşr da -ı bulmuştur. 
Ben namuslu bir kadınım. Bana hır
sIZlık isnat etmek suretile iftirada 
bulundu.,, 

Müddeiumumilik Tabibi Adillerin 
vereceği rapora göre tahkikata de -
:vam edecektir. 

Kart İçine 
Saklanan 
Paralar 

:Asliye UçüncU ceza mahkeme!lf diln 
~eni usul bir para kaçırma davasına 
b~ladı. Suçlu yerinde Beyoğlunda 
'r\.UT.cr"ftb'\n \:ı\;ınrblJhı:tJ;'ı ,,...... ( '!<) ,..,,__ 

ralı apartmanında oturan Madam Het 
vi Frajer vardı. Madam 33 sene ev
vel 1stanbula gelmiş ve Türk tabiiye. 
tine geçmiştir. Buna rağmen türkçe 
bilmiyordu. Mahkeme sorgusunu bir 
tercümanla yaptı. İddia şu idi : 

Madam bir buçuk ay evvel Beyoğ
lu postanesine resimli bir kartpostal 
getirmi§. Bu kart Viyane.da. bulunan 
M.atmazel Albertinaja hitaben ya
zılmıştır. 

Kartın kaim ve iki kat oluşu me -
murlarm nazarı dikkatini çekmiş ve 
posta müdUrü de madamı çağırtarak 
kendi önilnde kartın kartını açtırınca 
içinde 10 liralık bir İngiliz banknotu 

~ıkmıştır. 
Reis, Madama bunu niçin yaptı _ 

pı sordu. O, kendisini şöyle mü -

hastanesine getirml~tir. Ha..o,;tanenin operaförü Bayan lllet, hastanın 
rahminde ameliyat yapmış. Ji'akat hasta biraz sonra ölınUı;ttir. ~llid. 
deiumuınilik, hu ölümü ~üpheli gördüğü için cese<ll Morga naklettlr -
miş, otopsi sonunda rahmin delindiği ve dlkll11erin yanlış tu.tblk edil. 
diği anlaşılrnışbr. 

Bayan iffet, bu hastayı kendisine Pendikli bir doktorun gt"tlrdl
~ini n rahimdeki deliğin de onun tnrafmılan ~apılmış oldu~unu ld. 
dia etmi!;tlr. Çağmlan bu doktor, hashıneye b<iyle htr hMta ~ctlr· 
medlğini ve hiçbir şe~·den ıic haberi bulunnıadığınr ileri HlirmUctUr. 

Morgun, Bayan Uf etin ha tasım tesbit eden raporunu mUddclu 
mumilik kendisine tebli~ etmişti. Ba~·r.n iffet, hu rapora ltlrnz f't 
mlş ve Adlitıp miiessesesinde miitehnssıs bir he:ret tarafmda11 
tekrar rahim iizerinde tetkikat yapıhnasını istemiştir. 

Oğrendiğimize göre, hu heyet evwllsi JtÜn toı>lanntış n rahlmdf' 
ki deliğin Ba,.·an iffetin ameli~·ahntlan eYYel a<'thh~ı neti"""ine nır 
mıştır. Müessese, raporunu nrdlkten sonra müddeiumumilik talıkl. 

katma devam edecektir . 

Boyalı 
Makarna 
Safmış 

Dün asliye üçüncü ceza mahkeme
sinde boyalı ve sahte muzır makar
na satma dava.sına başlandı. Bu dava 
ile 1sta.nbulda zararlı gıda satanlar 
ilk defa mahkemeye verilmiş oldukla
rı için mahkeme salonu çok kala
balrktı. Suçlu 1ıya isminde bir bakal
dı. Mahkemeye gelmemişti. Burgaz
adasrru:la oturan makarna fabrikası 

sahiplerinden Yorgi mahkemeye şa

hit olarak çağrılmıştı. Reis kendi
sine 1ıyamn dükkanında çıkan bir 
IUllJ\.ö.ruı:ı. ı.ıs.1.uıuoıuı 6uaı.er.:n. -:rv• E)'". 

- Evet bu fatura bizimdir. Boyalı 
makarna satmak h·ususunda belediye
nin müsaadesi vardır. Boyalı makar
na r:;atmak memnu değildir. Cevabm1 
verdi. Muhakeme, suçlunun ihzarı i
çin 4 hazirana kaldı. 

dafaa etti : 
- Bu kartı Viya.nadaki kızıma ben 

yazdım. PoRtaneye de ben verdim. 
Bu kartı bana iki sene evvel kendi 
aparbmanımda bulunan ve şimdi Yu 
gos1avyaya giden Madam Zekhini 
vermişti. İçine ben para koymadım. 
Zahir vaktiyle madam koymuş ola -
cak .. 

Mahkeme, postanede kartı açan me 
murlann şahit olarak çağrılmasına 

karar verdi. 

Aldığı 

Taksitler: 
Yazmamış! 

Asliye Üçüncü ceza malı.kemesi, dün 
Eyüpte Defterdarda ] 5 numaralı evde 
oturan Mahmure isminde bir kadını 
bir ay hapis ve 50 lira para cezasına 
mahkfun etti. Suçu, emniyeti suiisti
mal etmekti. 

Ayni mahallede oturan Bayan Ru
kiye geçen sene Mahmurenin kocası 
Mehmetten 200 Ura borç para almış
tır. Mehmet te 200 lira yerine kendi
sindPn 4{){) lir.:ıhk hir. -nE't almuı 

Borçlu Rukiye, muhtelif zamanlar. 
da başka başka adamlar vasıtasile 

g-önderdiği taksitlerle bu naranm 178 
ilrasrnı ödemls. Rukiye Mehmedin ka 
nsına bu paraları senerlin arkıı~mıl 

vazıp ):?-ımndı~nı sordt:~ı zaman da 
şu şekilde blr C'evap almrcı: 

- Senet. ~ocamm yanındadır. Ta,~
sitleri muntazaman arkasma yazıyo -
ruz. 

Halbuki, borç bitince senedin ar!ca
smda hiçbir teslimat olmadı[:1 ::örül 
dütli icin Rukiye mahkemeye müra
caat et ı ·qtir. 

Aya.k)arı Kırıldı -
Yeşildirekte Kimsesizler yurdunda 

yatıp kalkan 12 yaşında Bahaeddin 
oğlu Sami, Çatladıkapıdaki kale dou-

, Tahkik ettik, eğer sakatlık makinede ve 
hata makinede ise, beş on lira ellerine 
:verdik .•• Amma kendi sersemliği yüzünden makine
ye kolunu verdiyse hiç bir fedakarlığı gözümüze al
madık. Bµrasr dikkat.sizleri himaye cemiyeti değil 

öte.si kar maksadiyle açılmış bir müessese. Gayesi 
bu kadar açık olan bir mUeMeseden ayrıca bir kalbi 
varmış gibi f edak&rlik beklemek insaniyet ve mer
hamet beklemek gUlünç olur. Bu çocuk yere düş
müş, Ustüne yük yıkılını, ... Onu biz mi yere düşür
dük hayır!,. Kaza, tamamile bir kaza. .. Böyle bir va
ziyette müessese bu çocuğa para vermeli midir, ver· 
memeli midir? •• 
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intikam hırsıyla hafta sonunu boınedi: "Hepsini aç 
bırakayım da görsünler., diye sabretti, çalıştı. 

Şimdi de yine ayni intikam hırsıyla parayı avucun
da sıkıyor. 

Fabrika. kapısı bir alem ... Kadın işçilerin kocaları, 
karılarının haftalıklarını almak için kapılara dol -
muşlar ... Bir esmer kız hem de yeni evli .. Kocasın
dan iki tokat yedi. Sokak çın, çın öttü. 

ÇUnkU şimdiye kadar ben kendi hesabıma böyle 
blr kaza neticesinde bacağı kesilmiş olan bir insana 
rastgelmedim.. Böyle bir kaza. olmadı şimdiye ka
dar, kendi kendime yani~ bir karar vermekten kor
kuyorum, patrona danışalım.. 

.,. . . .. 
Makineler işliyor, ameleler işliyor .. , 
Fabrika;ım kapısı açıldı. Elinde değneğini tutan 

tek ayaklı bir adam dışarı çıktı 
Sokak tenha. 
Çakır Adviyenin kızı GUiizar taşların U7.erinc bı .. 

raktığı küçük karde.şini avutmak için maskaralıklar 
yapıyor. 

Hafta sonu. 

Bu huysuz ve hoyrat kocalar, ~siz kala kala ah -
llkla.rı bozulmuş talihsiz kocalar bu biçare kadın
larda çalışmak için zevk b1rakıyorlar mı?, 

Na.ılı onların halini gördükçe: 
.. Evlenmek mi? .. Allah muhafaza. etsin diye düşü

nUyor. Çalış eşek gibi.. Besle herifleri ... Ben kötü ola..
:ağım vallahi, billahi kötü olacağım,, 

Ve sonra kendi kendine gülüyor: "Acaba insan 
nası] kötü olur ki!. . ., . 

Bu da herhalde güç bir iş, kötU olmanın da ~artı 
Rurtu olacak ... 

Ketçıyor 
baş rollerde: 

JOHNNY WE!SSMULLER - MAUREEN O'SULL!VAN 
TÜ.RKÇE SÖZLÜ 

-------------·-------......ı.._ ____________ ~----------~----------

Eilyilk yıldızların filmi ola.n Fransızca sözlü 

Casus Pençesinde 
şaheserini ilk defa olarak gösterecektir. Amerika harbine aid en gü • 
zel ve tarihi bir safhasını tasvir eden ve Kübalı genç bir dilberin aşk 

ve hissiyatının muzaffer olduğunu gösteren bu film 

JOHN BOLES - dilber BARBARA STANVlCK ve WALLACE BERRY 

gibi büyük artistler tnrafmdan harikulade bir tarzda oynanmıştır. 

Pencereden 
Düşen Çocuk 

Galatada Lüleci Hen:iekte 50 nu -

~ralı evde oturan 2 yaşlarında Hay 

reddin adlı bir çocuk, dUn sabah Ust 
'~ ID.Al"\~e~...a~ ,...,,._ -

. 
Komünistlik Suçlusu 

1 Seneye 

Mahkum Oldu 
Ameleler arasında komünistlik talı--:r' ..... ______ , - • 

yannameler hazırlattığı ihbar edilen ağırca yara\andığı için Şişli Çocuk 
hastanesine kaldırılmıştır. Müddei ı..- makinist Remzinin son duruşmasına 
mumilik tahkikata lüzum görmüş ve dün ağır ceza mahkemesinde bakıl _ 

çocuğu adliye doktorlarına muayene mıştır. 
ettirmiştir. Zabıtanın suçlunun evinde yaptığı 

11 Ay 20 Gün 

Bundan Uç sene evvel Ça ta.lr.ada 
oturan İbrahim kızı Fatmanın evine 
pencereden girmek suretıle taarı1\lz 

teşebbüsünde bulunan Kemal. nakzen 
~örükn muhııkem<ı!'li npı ice~inde dii'n 
::ığır ce?.:ada 11 ay 20 gün hapse mah
kum olmuştur. 

varları i.fzerinde gezerken mu v<t:le -
nesini kaybederek deniz kenarına düş 
müş ve iki ayağı kırılmıştır. 

araştırmada beyannameye benziyen 
bir şey bulunmamı.§ olmakla beraber 
kopye k~ğıtları meydana çıkarılmış. 
ve Remzinin suçu sabit görülerek bir 
"'ene hapsine karar verilmiı!ıtir . 

Adliyede T erfi Listesi 

Ankaradan dün lstanbul adliyesi -
ne gelen haberlere göre yetmiş kişi. 
lik bir tayin, nakiJ ve terfi listesi 
yüksek tasdikten çıkmıştır. Bugün -
lerde alakadarlara tebliğ edilecek • 
tir . 

• 
Günün program özii 

Senfonik Konserler: 
r t ı-

20.3s Viyana Senfoni (Brahms) ıo 15seıı· 
rika Morini keman, çalıyor. 22 Ro~ 1'0o• 
fonik konser. 23.30 Breslav Senfoni1' 
ıeri. 

ılafil KoDAerler: c. 
13,10 Bükreı Hafif pllk konseri. 1~ l\ı• 

J. Eindhoven Filipa laboratuvarlarından or• 
lenceli tecrübe ne•rİyau. 18.15 Vanov~arı• 
kestra; şarkı. keman. 18.30 Moıkova. 19,Si 
•ık konser. 19 Bükreş Romen musikıJ1 

0\-s 
Budapeite Çiııan musikisi. 19,30 var•oı·f 
Hafif musiki plaklarL 20 Kolonya ÇaY~oo• 
kinin eserlerinden keman ve orkestra •eri' 
sertoıu. 20.20 Brüno 01'keıtra ~~11.ıııı' 
Prag Askeri bando. 20.20 Varşova ı"e s~ 
orkestra, eefleri (pllk) 20.25 BUkre1 b~0o 
yol musikisi. 21.20 Prag BUyük 11ar1<ılı. 1erL 
ser 21.30 Paris P. T. T. Radyo fa~taJl aııS 
21.45 Breslav Askeri koro 22 Berhn ~~ ..S 
Bund orkeıtraaı (E(lencell musiki) ' 
Bükreı Hafif musiki nakli 

Operalar, Operetler : 
20.30 Budapeete Yakobinln "Sybill •• lt!Jll 

li lperaııı. 

Otla Musikl : 
1' f· 

21 Brilno Salon trlyoını. 2l.30 Pari• ~~· 
T. Oda muıikisi <Sarkılı) 22.45 varı 
Oda kuarteti (Haydn) 

ReılitaUer : . 
16.15 Varıova Şarkı, çift piyano. 1ıeııı;~ 

18,25 Budapeete Piyano konıeri. 19.15 ıJlı • 
tiılava Piyano muıiklıi (Reti) 21.35 JJ5öP6 
reı Viyolonıel • Piyano. 22 Vauova rd'o 
nin eserlerinden. 22.10 BUkreı Qper•l•1.,ııı havalar. 23.20 Praı Şimallt beıtek•' 
eserlerinden piyano konseri. 

Dans Muslldal: 

23.25 Var.ova 24 Münih 24.15 R~ 

YENl~ 
Tiirkiye Genel KimyagerlcP' 

Bu De~~inin on birin~~ . sa)'111 
; 

buçuk forma kalınlığında olara.lt ç eti 

mıştır. Bir kısım vazıları TürMed 
~ ·ıif 

b~ka Almanca, Fransızca ve lnfl 
ce lisanlarında, aynen veya hUl~ 
tan neşreden bu Dergi, Ana)"~ .. ~ 
muzdaki kimya çalışmalarını puP), 
ilim alemine tanıtmaya yaranıa~~~it 
dır. Kimyanın her sahasına şallı>" ~ 
Kurumun Dergisi olduğu için, ys.1~, 
kimyager için değil, ayni zall13ıt eti 

kimyanın tatbikatından istif ad:e .e-0 da 
bütün diğer meslekler erbabı ıÇ111 

çok faydalıdır. Fiyatı 50 kuruşttlt· ; 

OLKER - Burdur Halkevi tar& !.ti 
fmdan çıkarılan "Ülker,, der.giSifliP' 
3 Uncü sayısı da gtizel bir şekilde 
tiı;ıar etmiştir. 

derinliklerinde bütün isteği bu .. Gelin olmak ..• Mil• 
rettip Salih ne güzel çocuk! .. Acaba kendisine nıi ? ... 
Yoksa Nazlıya mı bakıyor. . 

Zavallı Sabriye! .. Milrettip Salih sana bakar nıı1• 
Aynan yok ki senin ... Bunun farkına varacaksın! .• 

- Ah ne güzel taraklar bunlar .• 

Yazan: SUAT DEKVI~ - Kaça bu tarak?~ 
- Yirmi beş kuru~. 

Çar~ının içi günün bu sıcak ve çok güneşli saatin-
de bile loş ve serin, eski kubbelerin tepesindeki cam- - Yirmi beş kuruş mu?. 
!ardan süzülen ışıklar tabii kili gelmiyor .. En ipti· Belki işportacı ona bile verecek, fakat bUtUn h~ 

yalinin gayesi olan bir saç tarağını bu kadar uc 
dai ve en saf zevkleri celbetmek için, en iptidai ve bulmak kilçük Nazlı için umulmaz bir şey... Gec• 
en saf zevklerle sUslenıniş olan camekanlarda am - uykusuna giren tarak .. 
puller yanıyor. On bes. kuruşu, pazarlık etmeden 1şportacmm ta.1" 

- Sen çarşıyı nereden biliyordun Nazlı! .. 
Onlar bir kere Çopur Eminenin belalısına eflatun lal!~~\~!:r~:~~ğı simsiyah sıt<;Jarmm içine yerleştırl' 

bir fildökos almışlardı buradan, fakat Sabriyeye bu- yor ... Sonra bir dükkanın camekanmı kendisine s'/' 
nu söylemiyor, sadece: bllo 

- Dağlı mıyız? .. Elbette te biliriz... na yaparak, ta.rağm saçına yara.şıp yaraşmadığına 
Diye gUlUyor. kıyço:;~ı çok kalabalık bugün .. Cumartesi; bir çok ıtl-

Sabriye onun ebedi ve ezeli hayranı .. Onun yanında y 

yürürken sağdaki ıoldaki camekanlara genç kız şi ancak bugün alış veriş edebiliyor. 

kalbini titreten bir heyecanla bakıyor: Sabriye: 
- Nazlı! .. Nazlı görüyor musun bebeği? Yuh.. - Na;.h gel. diyor artık gidelim .. Parayı tıttırU' ' 

Tıpkı insan gibi duruyor. sen .. Baban kızacak .. 
Ve bir dükkanın camekanına burnunu ye.pı,tıra- - Çatlasın. , 

cak gibi dayanıyor... - Şapkayı ne yapacaksın? İşte .tarak, aldın ya·" 
Kafalarını dik, dik tutan garip mankenlerin Ustu _ Ta.rağm üstüne ,apka giyersen tarak görUnrne.Z· 

Nazlı gündeliğini eline alınca. evvel! 9unu dUşU• 
nüyor: 

ne giydirilmiş mor, acı yeşil, çingene pembesi.. Çi- - Evet doğru... ııl'" 
- Nereye gidiyorsun Nazlı?.. çekli, süslil elbiseleri .. Çarşı içinin hazır elbiselerini Bir e.nda. şapkada. hevesi kalmadı. Peki ne alaC 
- Gel, gel çarşıya gidiyoruz, kapalı çarşıya... kalpleri tltriyerek Myrecllyorlar. Gö.ıleri ayaklarına ilişiyor : 

• • • 

- Bu parayı eve götürecek miyim? .• 
Hayır! Bu parayı evine götürmiyecek bunu yap

rnıyacak !.. enayilik canına tak etti. O esasen 
bUtUn bir haftada bu kara.n verebilmit olduğu için 
iböyle huzurla çalışabildi ya!. Eğer bu karen verm~ 
seydi mUmkUn mü idi onun için her sabah - eskiden 

Sabriye ş~kın gözlerle ona bakıyor: - Aman ne güzel şeyler! .. Ah Nazlı abla 9u gelin - Kundura alacağım. 
- Ne yapacaksın?.. e!vabına bak.. - Kundura mı?.. a.D' 
- Çiçekli şapka alacağım başıma.. Nazlı bütUn isteğiyle yiyecek gibi baktığı beyu - Evet aa.ndal alacağım. Yeşil yahut kırn:ıIZl s 

- Kız çıldırdın mı? •. Senin paran yeter mi ona?.. elbiseye dudaklarını bUkUyor: da.1. 
- Gör bak yeter mi ... BUtün hafta çalıştım yet- - Ben gelinlik istemiyorum diyor gelin olan ka- - Nazlt... ldiği 

rnez olur mu?.. rmm Allah belbmı ver!in ... Görmedin mi Fazileti? Fakat öteki yapacağı işten emin ilk rastgeaısrı 
yaptığı gibi- horoz sesleri.le kalkmak ve tanyeri 
ağarırken yollara düşüp makinenin emrine kendini 

- Nazlı eve para götUrmiyecek misin?... Çıldır- eğer evlenmeseydi bizim gibi gUler gezerdi. Şimdi bir dUkklnıı. giriyor .•. Ayağındaki llstik kundur 
L___. ..... .e&.lı.:c...Jul.J:ı:aAlc.l..----~------~-------~--------1.:ı.aı-D:~?---~----~---------~------~--Aııı~-"~ft.aJttJl.-.UAn-..n-------~-----~--,.._-----:ı....---...ı-........ ....u....ı...:---..... ....L._ı_,ı.-....u.ı...-__,;ü..a...---------ol.-
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~AN=====o= .. ı=u=.M=D= .. N=DTANEN 
Gündelik Gazete EVVEL 
A BAŞMUHARRiRi 
hnıet Emin y ALMAN 

~AdN'ın hedefi: Haberd f". 
r e, her d e, ı 

rüat §ey e temiz du·· - ABDULHAK 
HATIRALAR 
FIKRALAR 
NOTLAR 

HAMiDE AiT 
J sa.mi A lına J 

gazetesi olnurnı 0 k, kariin 
Ya çalışmaktır. 

EoNo~ MESELELERtl 

Alrnanyanın Şarka 
Doğru Siyaseti 

lıu sUtunıard 
§arkı A.l11J a Almnnyanm Cennhu 
takıp etuJa de\'letJeriJe BnlkanJard:ı 
kaç defa lıaekonomik lyasetl bir 

.Bu d ha ~hştık • 
, ela I>as ıı..· 
Alınan ... .,eue 'l'agebuch adlı 

cluııaıaC:tetes1!1de bu mesele)i ay • 
nu maıunıata t.esadüt ettik. 

'·- gazeteye g" 
11\llll \ 'e Tun ore Almanya ile BaJ 
İktısadi hl. a de\'letlerl arnsmdaki 
bıetropoı Una ebet müstemleke ile 
dJrn- arasındaki münasebeti an-

• A.Jtı T 
lnetropoı una \'e Balkan de\'leti, 
gtbt :O e tabı olan mUsteınlekelP.r 
tasettn~~~ Rayh m ekonomik ~1-

.\lına 1 olmu lardır • 
tanıı.~ ~kYanm bu memleketlerde ka,.. 

t;ı 1 tı d" 
inak l~fn b a 1 JnU\ıtffnkıyctl nula • 
4ltııan Is u Alman gazete inin yine 
d.iğt tatistlklerlne dayanarak ,·er 

§U rakanıı 
eağ-ıdakt ar çok mUhlmdJr: A-
&ahtyıedl.r~ar milyon Mark he. 

• • 
Alman İthalatı · 

l!uı 4 1932 1933 1934 1935 1936 
\' tlrlıtaıı -----
\' uıı.ıuıtan • S4 31 S4 41 58 
~ lltoıı.\'71 50 53 55 59 68 

'ld tlrtıaııya 20 S3 36 61 75 
ltariatan 74 46 59 80 92 

'l'ıırki1c 36 S4 64 78 93 
40 38 68 93 118 -----

A.lnıan 272 235 316 412 504 

~ ihracaYanın bu memleketlere \'iı.-
l'e.tnıe~ h~kkını.Ia şu rakamları . .. 

032 933 934 935 936 -----
21 ... !8 19 40 48 

43 34 31 37 77 
64 46 sı 64 104 
47 38 40 63 83 
sı S6 s1 67 7g 

lıu 230 i9l m 320 nı 
loıı Se !'akamıar bize gösteriyor ki 
~l'a11;1ıer<le bu memleketlerin Al • 
'4ıe . e olan alışveri~Ieri iki mis -
~ !:lknust:ır • 

"' bu kad ı 
"'ll!ltll ı_ ar a da lmlmanıı§ bazı 
"11.... eJletıe A ' ~:·•ııınk r. lnıanyaya Uıracatı 
ili tedbi lı;lô hu u i ,. bazan kamı. 
tllrfsta ller alını lardır. Meselll. Bul-

lllel,•a ~manyaya pamul<, n yaş 
~h lU catını arttırmak lı;ln mlls. 

ere Yardı lan A.I m etrni tir. Macaris . 
l~n ltı~ayaya kenevir Uıracını teşvik 
lllndu. tahsUJere mali yn.rdnnda bu 

llUtttn b ham unlar Almanynnm Lı;;tedlği 
hp111l:~deyt yetl~tirebllmek i~ln 
h lş~ 193; 
41alkanıa' senesine kadar Almnn. ·a 
le llUfuı ra \·e Tuna devletlerine böy. 
lernıek ~tmı • onlan Meta bir müs-

lıe e aline getlrml ti. 
reket ,. in 

hl' .. ., ... ers k1 dUnya buhranı 
....... "il ·' 8\·~.. • 
'\Ula d -ıı ıaU olunca Balkanlar n 
lı:ıaııya ~vletıerının gö:zU açıldı. Al . 
!'tttıeın x,a borçlandığı nl bette mal ~·e 
"" et;e ha ı d ·• antd a ı. Avrupa plt.·a,nla. 
•l ı. Ve Al ., 
l°Usetı b mnnl·anm arka doğru 

cle''l'esln lrdenblre bir tenli.kul 
6 girdi • 

t Son sened 
aıtU3·etıer1n 6 Balknnlardakl siyasi 

llta_'lı da kı baska bir istikamet al . 
~İdir • sınen bu uyanıklığın nt>ti· 

l llalkan ,. 'l't 
~tf.nı hUyu: ma devletleri sl~·n et· 

töre ta:\1n clevletlerfn siyaı.etlerine 
laklı b•~ etmekten kurtularak ·· · 
~ ıc siy mus. 

tfuı r • nsete ~ ahlp olmak yolunu .... . nu 1 "tansan yna et onlan gerek 
\'e ~~ .gerek Almanynnrn tnz,·lk 
"ılh slyag en kurtardı. Ve hakiki 
du. ettnı taklııe imkan hasıl ol-

Son 
~ g\lnJerı 

".alil' n siyasi hA.dlse.Jerinl 
te~· ~ eden t ki 

ı.."lrıfı lll a • P ederseniz göre 
~an ~nzarn sb·.e haklkııtl' dnha; 

e<ıbite hlzmf't edec«'.ktlr 
~lih::;=- . 

ıa Mektebi Talebesi 
L J • 

~~it ('I' znutte 
te~etı.dfs rrı~e -:--- lstanbul YUksek 
~1 ~ler \'e kA ~ı talebesi şehrimize 

erdir gıt fabrikasını gez • 
l 

On dokuzuncu uu iki büyük faİr yetittirdi: Biri Fran· 
ıızların Victor Hugo'ıu, diğeri de Türklerin Abdülhak 

Hamidi. Victor Hugo ıekıen dört yatında öldü; Abdülhak 
Hamit ıekaen altı Yatında ezeliyetten ebediyete gidiyor. 
Ben Abdillhak Hamidi en son 1936 senesi kanunusanisinin ilk günU zi

yaret etmiştim. Bir seneden fazla bir müddet ziyaretine gidememiştim. 
tki ay kadar evvel, Doktor Cemal Zeki ihtar etti : 

- Hamide gitmelisin, dedi, Hamit bu sene ölecektir; kalbini dinledim, 

!On derecede sayıfla:mış .. 
Fa.kat gailei dilnya yetmişine yetmek üzere bulunan bir ihtiyara da 

!U'nan verir mi? Muntaza.ma'.n senelerce ve her gece ziyaret ettiğim Ha.
midi ziya.ret bir çok zamandanberl nasip olmadı. 

S ene 1296 dan sonra idi. 
Mektebi Terakkiyi bitir. 

miş, bir yazıhaneye devama baş -
lamış idim. İstanbul matbuatını ta 
kipten gerl kaalmazdım. Günün 
birinde, Vakit ve Tercümanı Ha. 
kikat sütunlarında bir münakaşai 
kalemiye başladı . 

Kemal Paşa zade Sait Bey 
Şahinoğlu Diyarbekirli Filibin "Va
kit,,inde, Golos konsolosu Abdiıl

hak HAmit Bey de ''Tercüman Ha
kikat,, sütunlarında çatışıyorlardı. 
Hamit Bey, meseleyi ilmen muna
zara ediyor, Kemal Paşa zade Sa.it 
Bey de -Mutadı olduğu üzere
mük8.bere eyliyordu. Mükabere de
mek ilmi adap ıstılahınca bildiği
nin hilafını iddia etmek. yani kanaı-

... -:.: • • 1 ... _ _ , _ ..ı---'-

tir. Nihayet Hamit dayanamadı. 

Goloston "Tercümanı Hakikat .. e 
bir telgraf gönderdi. Telgraf şu i
di: 

lUirl Salt bahiste naehil lmis rne~er 
İbnl Kemal Sand~k. EbUcehil imiş 

• • • 
meğer 

A bdUlhak HA.midin ilk ~erf e
debisi "Sahra,,dır.Sa.hra. Garp 

edebisi "Sahra,,dır. Sahra, Garp 
şiiri şeklinde yazılmış bir inanzu
medir. Sahrayı da. Eşberi de, Te
zeri de Pirizade Fatma Hanım il
ham etmiştir. 

Hamit Makberde: 

Gelemediğimin sebebini anla~ 
tını: Biraz çakırkeyif idi. 

- İhsan Hanım senin fenerin mi 
demesin mi? 

O gilnden itibaren İhsanın adı 
"Fenerim,. oldu. 

••• 
N azifin bir adeti vardı. Ak

şamları yemek yemez, bir
kaç kadeh rakı içtikten ve bir iki 
yemişi meze eyledikten sonra Pan
galtıdan kalkıp Beyoğlu Doğruyo

luna gider, her önUne gelene o gün 
yazdığı yeni bir nesir veya şiiri o
kurdu. Bir müddet sonra Nazif, Be. 
yoğluna inmekten vazgeçti. Her ak • 
gam HA.midi Maçka Palas bodrumu 
altında ziyarete başladım. Kah e
linde bir kaibt okur. kiih ömründe 
""""'• \ıM4&\..Ut61 ............ , ,...., ~- -<Ulll"ta ~1'1•;,ı'-

rak ondan uzun uzadıya ve acı acı 
bahsederdi. Hamit saburane dinler
di. Hamit: 

"- Nazif. Beyoğlu caddesinde 
yüksek sesle her önüne geçen aşi
naya o giln yazdığı şiir ve nesti o
kuyacağına, varsın bana gelsin ve 
bana okusun, beni en c:ok ımvdiP.im 
kadına ve hakıuz yere taım ve dü!'
nam ederek UzsUn., der idi. 

• • • B ir geoe gittim. Hamit yal
nu:dı. Amerikan masumnı 

başma ~ec:miş mektup yazrvordu. 
"- Yin.e mi T .uclene mektup ya

zıyorsunuzr., dedim. 

YAZAN: 
Abdürrahman Adil Eren 

"'- Hayır .. Amerikadan bir mek
tup geldi. Bir Amerikalı gazeteci 
•nlrı>t Yanıvor. Mevzuu hakkmda 
benim de kanaatimi soruyor," dedi. 

"-Ey .. Siz ne kanaatte bulunu
yorsunuz? Ve ne cevap yazdınız",. 
dedim. 

Hamit cevaben: 
"- Krsaca (L'amour et la bea.u

te) dedim,, dedi. 
Şeyh Galibin HüsUnU ve aşk) diye 

tAbir ettiği bu cevap HA.mit Beyin 
biltUn ömilr ve hayatı olmuştur. 

• • • 

runJarmı ziyaret etmcği teklif et -
tik. Bu teklif Maçka Palasa o za
mo:n biti5ik bul-nQ..U o..roa.ln.rdo. c~ 

reyan etti: 

"- Lucien olsaydı, giderdim .. ,, 
cevabını verdi. 

• • • 
A bdUlhak Hamit gençlerin bü-

tün yazılarını okurdu. En 
beğendiği şair, Faik Ali idi. H8.mit 
Bey meclisinde Niizrm Hikmete ta
riz edenlere karşı onu müdafaa e
derdi. Hamit Bey gerçi kendi için: 

L uclen, HA.mit Beyden ayni- Der itli ise de ahbabına, aşinalan-
mış, Romaya gitmişti. Bir na pek vefakar idi. Faik Ali için 

ouma İhsan Hanımla ziyaretine müracaat etmediği kapı kalmadı. 
gittim ve kendisine Kadıköy.inden Bir Abdillhamit bendesl için Mali. 
geçip kızı HA.mide Hanunı ve to- ye Nazın Talat Bey veya P~ayı da Sahra, Eşber, Tez.er anrndrr, 

Ben va ıt.ay:rm e er anındır. 4~~~11!!iiii!!~~~~~ .... I~~~~~~~~~· 
Diyor ve ilave ediyor: 

Piri zadeydi namU şnnr 
Re!f :rliz seneliktf hı>Jled•ınr 

Cok :razmaz iken budur ~aribe 
İlham bulurdu bir edibe 

Nüktedan ve nUkteperver Süley
man Nazif, şalriazamdan bahsolun
duğu sırada Maçka Palasm bodru
munun altında oturur, der idi. 

Hakikaten şalrlA.zam senelerce 
Maçka Palasın bodrumunun altında 
rutubcUer içinde, güneşin altında 
yapayalnız yatıp çarşı lokantasın
da gıda aldı. Onu bu sefaletten kur
taran Silleyman Nizifin kalemi ol
du. Süleyman Nazif, "Şairiazamr .. 
necip ve asil olan milletine - mil
letinin en felaketli zamamnda - du
yurdu ve Nazifin feryadile, Maçka 
Palasın bodrumunun füıt katında 
kendisine milkellef bir daire bahı, 
ve in'am olundu. 

Hamit Beyin talebi iizerine, Na
zif beni AbdUlhak Hamit Beye gö
türdü. 

Ben de bodnım ziyaretini he
men her geceye bindirdim, Fakat 
Hamit hasta idi. Hatırını soran es
ki nişanlısı Cemile Hannndan baş
ka ktrnsesi yoktu. Derken hasta.
bakıcı Bavan İhsan - şimdi Tire
bolu kabilesi - ziyaretime gelai. 
Fırsat bu fırsattır. dedim. Her 
gUn ve her gece Maçka Pala~ bod
nımunun altını İhsanla ziyaret e~ 
tim. 

thsan, on beşte btr seksenlik va~ 
lidesine ~der ve blrkac gece l.ts
ktidarda kalımı. Ren de ada.m~uz
lıktan Hamit B~yf ziyaret edemez 
olurdum. Hamit §ikayet etti. 

HAMIDiN ÖLMEZ ESERLERiNDEN iKi RARÇA: 
~----~~~~~~~~------------------~--~~~~::---

MAKBER • E$BER 
MAKBERiN MUKADDİMESi 

Eyvah ne yer ne yar kalJı 

Gönlüm Jolu ahüzar ka/Jı 
ş:mdi buradaydı gitti elden 

Gitti ebede gelip ez.elden 

Ben gittim o hakiıar kaldı 

Bir köfede tarumar kaldı 
Baki o eniıi eli/elen eyvah 

Beyrutta bir mez.ar kaldı 
Nerde arayım o dilrübayı 

Kimden ıorayım o binevayt 
Bildir bana nerde nerde Yarap 
Kim attı beni bu derde Yarap 

Derler ki unut o a,inayı 

Gitti tutarak rehi bakayı 
Sığsın mı hayale bu hakikat 

Görsün mü gözüm bu macerayı 

Sür'atle naaıl cleğiıti halim 
Almaz bunu havsalam hayalim 
Bi; şey görürüm mezara benzer 

Baktıkça alır o yare benzer 
Şeklerle güz.ar eder leyalim 
Artar yine matemim melalim 

Bir ıadmei inkılaptır bu 
Bilmem ki yakın mıdır zevalim 
Çık Fatma lahitten kıyam et 

. Y adımdaki haline devam et 

ıl 

EŞBERDEN SuMF l 

Bir mevkii mürtelicle mürclar 
.. ise böyle arzı cliclar, 

Saik buna şiddetü garamı; 
Ancak ıizi görmedir meramı! •• 

illet ıizi görmesinde, hatta 

Sakin cluruyorıa ayni mevta 

Dün, kan akarak cerihaıından, 

Emreyledi kim karihaıından: 
Pencabe gelince fahı clüfman, 

Merdü zenü askerü brehmen, 

Hep birlik olup ta karşı gita=n; 
Pefinde bu yolda ıecde etain! .• 

Düfman hele fehre vaaıl oldu; 
Emrettiği ıey ele hasıl oldu. 

lÇlN 

Kim varsa huzurumuzda :r.iruh, 
Bak, nrılı fehit, nısfı mecruh! •• 

Nı•lında enin ki table kaim; 

Nıılında ıükiit o samtı daim; 
Zabitleri hun içinde gaitan 
Zincir ile bağlı bir de sultani. 
Çektirdi teberrüken o ancak 

Şehrin kapııında bir de ıancak! •• 
Toprakta yatan bu kanlı heyet, 

Değmez. mi çekerse böyle rayet? •• 
'Elvanına oldunuz.ıa meclup, · 
Bahıeyler onu bu şahı mailli,,f •• 

5 

Ondan Kaçmanız Lazım... ı 
:Eskişehirden mektubunun derce. 

dilmesini istemiyerek NilUfer imza. 
sile mektup gönderen oiruyucuma: 

11 
- Henuz pek kUçUk yaşta bulu. 

nuyorsunuz. 15 aylık bir sevgiye da.. 
yanarak sevdiğinizden gördüğünüz 

muamele, size açık yolu gösteriyor;, 
uzaklaşmak .... 

Kendisinden aynlamıyacağmızı 

söylediğiniz halde, bu teklife samimi 
bir mukabelede bile bulunamayan, 
bilakis kendisinin beklenmemesini 
isteyen bir gençle sevişmek beyhude 
olur. 

O gencin size yazdığı gibi, sevmek 
şansa ve tecelliye bağlı değildir ki 
evlenmekte onun gibi olsun. Bu fL 
kirde olana karşı nefret duyuşunuz, 
pek te haksız sayrlmaz. Artrk onu 
unutmanız lazım .. " 

•• * 
14 Yqında Bir Çoculi 

Sevilmez 
Topaneden Müşerref Şentürk bl1c 

r.asile yazılıyor: 
"- 14 yaşında bir çocuğu seviyo. 

rum. Bir mese:e yUzUnden darıld~ 
Aramız a<;ıldı. Barışmak istiyoruM4 
Ne yapayım? Başka kızlara da beni 
sevdiğini söylüyormuş. Bunu nastl 
an lıyayrm? . ., 

"Bir kız olduğunuza \'e 14 ynşmda 
bir ı;ocuğu el·dlğinizc göre, çok kü. 
çUksUnUz. Bu yaşta gönül işlerine 
ba§lamanız doğru değildir. Esasen 
14 yaşındaki bir !:Ocuktan ne bekle. 
yehlllrslnfz ki... 1 

Bu satırlar, başka imza ile yazdı. 
ğmrz ikinci mektuba da cevap \•eri. 
yor. Dikkatli olunuz., knfanızı kalbi. 
nizl mel'shnslz hl tere kaptırma. 

ymız." 

•• * 
Kadıköylü Okuyucumuza 

Cevap 
KadıköyUnde İş Bankası kar§ISm: 

da B. Ahmet Safa'ya: ' 
"- Yazdığınız noktalarda tama.. 

mei haklısınız. Gazetemiz, icap et • 
tikçe hissolunan avrılığm izalesi hu. 
susunda neşriyatta bulunacaktır. 
Maamafih. kanunun mezuniyet me .. 
sel esine mUteallik hUkUınlerl Uzerln. 
de tadil teklifinde bulunulması için 
teşebbüslere geçildiği de söyleniyor.,. 

tasdi ederek: 
- Sen Sinapyana karışma! 
Cevabını aldı. Fakat Madam sı .. 

napy~m her işine müzaheret eY.~ 
ledi. Nazifte de Hamitte de vefa.
karlık hasleti vardı. Her ikisi de 
iyilik etmek için gözlerini budaktan 
saknunazlardı. 

• • • 

B eni hayretlere dUşUren bir-' 
kaç sima ve birkaç hafıza 

vardır. Bunlardan biri de şairiA.zam 
Abdillhak Hamittir. Hamit her ya,. 
zıp neşrettiği eseri tahattur eder, 
bir yanlışsız \'e bir pürüzsüz §iir
lerini derhal ve derakap okurdu, 
Berrak bir hafızanın sahibi idi. Gö
rllştüğil ndamlar arasında seksen
lik Cevat Paşa, civadeti hafıza.. 

sım son demi hayatına kadar -par.ı 
lak mavi gözleri gibi - muhafaza 
etmişti . 

Hamit, iki buçuk sene cv\•eline 
kadar bir harikai hafıza idi. Ayni 
meselei tarihiyeyi ne zaman kur • 
calasam ayni cevabı verir, big şaışrr-

mazdı. 

1941 de Bütün 

lzmir Yolları 

Y aptlmış Olacak 
İzmir, (TAN) - Vilayetin beş 

yıllık yol programı umumi meclisçe 
tetkik ve kabul edilmiştir. Dahiliye 
ve Nafia vckaletlerince tastik edil· 
dikten sonra bu programın tatbikine 
başlanacaktır. Beş sene zarfında vi. 
18.yetin köylerine vanncıya kadar 
her tarafında muntazam yollar ya. 
pılacaktır. Bunun için her sene vila· 
yet bUtcesinden 156,650 liralık tah. 
sisat aynla.caktır. Bedeni mUkellı:•fi. 

yet suretlle de yollann mUhinı bir 
kısmı tamir edilecektir. Ayrıca mU
temadt ve esaslı tamirat için bütçe 
de her sene 27 şer bin lira tahsisat 
ayrılacaktır. 

Vilayetin bUtUn yollan 1941' se. 
nesine kadar bu suretle tamamen 
inşa edilmiş olacaktır. 
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SPOR ALEMiNDE 
BiRiBIRI I ARDINA 

l·~-0-~~vı-~a-t-H~az_u_hk_ı_ar--ı-~ istifalar 

---, 
" . 

' 

Hakiki 
Sebepler 
Nelerdir 7 

(Yazan: Burhan Felek ) 
Geçen sene 18 nl~anda Ankarada 

toplanan \"e azası meyanında 72 
mebus bulunan büyük spor kon _ 
gresine spor işlerinin iyi gitmesi 
için yeni bir nizamname teklif e -
dildi \"e bu nizamnameyi tatbik et. 
mek üzere bir de yeni umumi mer
kez he)·eti ilham olundu . 

1 H -ı 
K isle bükline yalnız olarak 

gelmiştim. Kirpikler ara.. 
smdan açılarak çakan çakır bir 
göz gibi, sık çalılar arasından par. 
lıyan bir koydur. Koyun nh gibi 
kumları, ayağrn en narinine bile 
gezintilerin en yumuşağım ve tat. 
lrsım bağışlar. Kekik, adaçayı, se. 
def, mersin, sakız, santal, yabani 
karanfil, yabani nane ve ardıçların 
acrmtrrak koirusu insanın beynini 
yüreğini dinçleştirir. Her sağanak, 
yeni bir tütsü ökorur, başka bir 
iklim yaratır. 

Ormanda yolunu kaybedenler, 
yollarrnı yine şaşırmamak için 
nereden yürümeğe b~larlarsa o. 
raya dönerler, kendilerini toplar
lar, ve artık gapmazlar, yollarını 

bilirler. Arasıra yaratılışın bağ. 
rma dönerek, kapılmadan istika
met tayin etm~ sa.pa değil en 
doğru harekettir. 

O gün arılar dünyanın böy. 
lesinin haspahğrna, şenli. 

liğine deliliğine, ışığına hiç bir dL 
yecekleri kalmamış, zilı:urna ser_ 
hoş. aptal aptal uğulduyorlardı. 

Kendi kendime "işte şu cennete 
bak. Hey yaratrhş hey. Yıpran. 

mış, yaşlanmış bir adam artığını 

kaldırıp bu cennetin ortasına ko. 
yuyor da, iyi halt ediyorsun sanki. 
Çocuk olaydım a." dedim, ve ma.. 
demki beni kimse görmüyordu, 
kumların üzerinde birkaç perende 
attım, etrafı da candan kaynayan 
bir kahkahayla çınlattım. ' 

Değerli Kartaca fatihi Sipio 
yıkılan bir tarihten güç bela diri 
çıkabilmiş. Terens dost olmuş. de
niz kenarında beraberce gezerler
miş. Kumların çakılların üzerinde. 
ki deniz böceklerinin kabuklarını 

toplarlarmış. Yeni baştan yenilen.. 
mek, ve yeni baştan çocuk olmak 
saadetini duyarlarmış, 

Hiç kimse tara-

14 - 4: - 937 ,. 
KAYE 1 

Tokyoda 19~0 senef'4inde ~·apılacak olan Olimpiyat için Alman vU7licü 
kızları §imdiden tecrübelere başlamışlardır. Rerlin ollmııf~·adınd~ mü -
him bir \'arhk göstcr<'.n meşhur yüzücü kadınlar, Japonyaya gidect"k 
ha'cle olduklannı lsbat için geceli gUndUzlü ~alışıyorlar • 

Sekizinci umumi kongre bu nizam
nameyi kabul ve yeni heyeti intihap 
ettiği zaman ben de hazırdım. O za
man tesirine büyük ümitler bağlanan 
bu nizamnamenin teşkilatı. hele ihti
sası hüsnüniyeti ile makus bir nisbet
te az zevatın elinde iyi yürüteceğine 
kanaat getirenlerden değildim. Yeni 
nizamname ve onun tatbikine memur 
heyetin ~ı bir seneyi doldurmadan 
- Çünkü yeni heyet ıs nisanda in
tihap edilmişti - heyetin tamamiye
tini tehlikeye düşürecek birtakım isti
falar belirmesi bu yolda bana hak 
verdirecek müşnhadelerdendir. 

Çünkü olimpiyat miinaRebetile ve 
reisle salahivet meselesinden dolayı 
~ıkan bir ihtilaf ilzerine istifaya mec
bur bırakılan umumi merkez muha
sebecigi Cemilden sonra ıı.-kadagları

nın Olimpiyat işlerini ivi idare edem" 

~!~~ne ~r~;ı::~!l~ TA M 
kumda den•7de 
oynarken ve Ri11ı- Co BAN 

:~~:~k~:k.!~~ 
ten hır musı1'1 1' 

bi uyanclırdI. 1"~ 
yi tanır gibi ol 

1 Bu meyanda Berlln olhnpi~·adııula alkışlanan iki yüz m"trecl ka·•ın 

Ohristıel Rupk bu mesafenin rekorunu2;56,3 ile kırnu_ştır kl bir resmini bu
rada göriiyoruz. 

c=-ı-.---!:""!'--vmele.rlnden ve.. bwuı~ nizaıı:ıen bü-
• tUn sala1iıye1 ve mesulivPl-şailsına r a 

lzm.ıtte 2000 s ey·ırcı· ci olmasından, müteessir olarak 
hastalanan General Ali Hikmet sıh -

• • hati ile uğraşmak Uzere spor işlerini 

On U •• n d ç k H ey 1 fiilen bıraktı. Ondan biraz sonra Fut-e o e can 1 bol federasyonu reisi ve teşkilatın en 
bilyiik spor kolunun başr Hamdi E-

B •ı r Futbol Maçı Qldu min bu saiahivet meseleleri yüzünden 
. reis vekili Halit Bavrakla aralarmcla 

lzmit (Hususi) - lstanıbul, Ankara ve İzmir takımları ara- cılrnn ihtillif vfüı:iin~rn i~tifa etti Btı 
ı istifa sebebinin de Federagvon reisi-

amda milli küme maçları yapılırken, zmit mıntaka.aında da taya-
nin Ankaraya gelmesi zaruretinden 

nı dikkat ıpor hadiıeleri ve temasları olmaktadır. Zaman za- doğmuş zannedenlerin hatta ettiği de 

o'srna da Terens'inc de yerden 
göğe kadar hak verirken, peşine 
bir sürü yavrulu ana keçiler tak-
,.~ bh h-~·.. ... 
ea ıgını gı:>r um. Herıf Kim bilir 

heni kaç saatten beri seyrediyor. 
du, diye düşünerek canım sıkıldı. 
Herife kızdım. 

Adam bana yanaştı. Yüzünü ya. 
kından gördüm. O kadar maS'Um 
bir hali vardı ki, ona kızmakta de. 
vam etmenin imkanı yoktu. Hatta 
seyretmiş olmasına bile artık sL 
nirlenmiyordum. Kayığım koyday. 
dı. Keçileri kayrğrmla karşıdıı~i a. 
daya ta.şrmaklığımızı istiyordu. 
"Nerdeyse keçilerin sahipleri ge. 
lecekler, oğlakları götürüp kese. 
cekler." diyor ve yalvarıyordu. man, Kocaeli bölgesinin futbol ha.kimi olmakla tefahür eden hala iki federasyon reisinin tstanbul

Adapazarlıların hakiki kıymetlerini tayin edecek bir maçm ya- da bulunmasile meydana çıktı. 

Pılma.aı lzmit tarafından pek isteniyordu. Sekiz aya yakın bir milddettir Türk K eçileri taşıdık. İçerlere doğ 
ru sürdük. Çoban çanları. 

Evvela, her iki şehrin halkevi ta------ sporunu en kuvvetli ve tepeden inme nı boyunlarından çözdü ve aldı. 
kımları arasında bir maç yapılması s k • 1 bir nizamname ile idare eden ikinci Kayığa dönecektik. Fakat çocuk. 
ka.rarlaştınlmışlr. Havanın bozuk ve e 1 Z er reis Halit Bayrağın da işlerinin çok- ıann ana eteğine yapışmaları gi-
:yağışlı olması öne sürülerek bundan luğundan dolayı istifası açılan gedi- bi, keçiler adamdan ayrılmıyor 
vazgeçildi. Akyeşil spor Adapazarm Turnuva s 1 ği büsbütiln büyülttü. !ardı. Biz kayıkla Adadan uzakla-
en kuvvetli takımı olan mıntaka bl- • Bu arada reisle anlaşamamazlık yil ~ıırken, kryıya sıralanmış bağırı -
rincisi Adasporu davet etti. zilnden istifa ettiği söylenen Futbol yorlardı. Adamın keçilere bakan 

Çok kalabalık ve sayısı iki bini a- Sekiz Klüp turnuvası tertip heye - federasyonu ikinci reisi Nasuhi Bay- gözlerine, yarı hazin yarı memnun 

.................................................. du. A c a b a y a r a d ı 1 ı 1 1 

! y AZAN : i hangi uzak ve unutulmuş ttJ' 
! S babında onu tanımıştı. Hayva.nl-' 
i • • ~ ~ l ıc .-. n •• .-. • 1 - - · - · · " 
: : bakarlardı. 
j B A L 1 K Ç 1 S 1 j Aradan birkaç sene geçti. 13~ 
: ................................................ : çobanı yerinde bulamaz oldum. ol 

adamla hoş beş ederdim. Fakat gün şehirdeki kasaplara o ço~ U. 
sözü kıttı. Babasr çüt öküzlerini andım. "bırak yahu, !yi ki öld 

Bo'-'una keçileri çalardı!" oediJef' ve bir dağ yamacındaki yeşil tar - .J 

lasınr. Şehirdeki sarraf Yakoele İçimden "acaba" dedim. ef 
satmıştı. Ondan sonra o da, bunca Bir giln, akompanman Uzerind 
yıldır çobanlık edekomuştu. kayan bir tuva gibi ada kıyısınd.~ 

O -d - kayıkla geçiyorduk. Adaya i~1 .. 
nu kışın, dag a yagmur top - dikkat ettim. Çahlann arasmd~ ıc: 

rakta çamur olduğu zaman ziya- ra kara şeylerin oynaştığını got 
1 

ret ettim, baharın çiçekleri canla - dilm. Yanımdaki yol arkads.fl~ 
nırken ziyaret ettim. Yazın dağlar "baksana. yahu! Ada keçilerle d 

·· k lu" dedim. ~ C:ereler hararet tuter en ziyaret et v 
- O da. "evet! Rumlar gider1' 
tim. Onu hep lahuti bir kavalın ~ 

bırakmışlar . ., Şimdi hayvanlar~ v 
türküsüne uyarak yaşıyormuş gi- çO" 
bi yaşıyor buldum. banileşmişler. Onları vurma.ğa. O' 

Birkaç günlük ekmeğini, kabğı- uğraştılar fakat becereınedil~ 
nı köyden getirirdi. Onları yeyince rada üreyip duruyorlar.,. ptl 
kaya gölgesine uzanır, göklere ba- Ben hakikati biliyordum. Kas&~ 
ka Jfahrdı. Kestiği bir kamıştan bir iftira ediyorlardı. Masmavi be~ 
kaval yapmıştı. Kavalın sesi mavi tannan gökte çobanın ruhunu 
havada, ıssız dağ yarlarında akse- gibi oldum. 
der ve ruhunu tuhaf tuhaf şeylere !!"""'! ................. """'!"'-,,.....,.."""!""""""""'""""""'"'!!-~!!!!~ 
götürürdü. Bergamada Bir Evlenaıe t" 

ıan meraklılar önlinde yapılan bu tinden: dan da sayarsak bir sene geçmeden bir bakış kaydı. Derin bir nefes al
maçta tzmit Akyeşili Ustiln ve ha _ Sekiz klilp tarafında,n tertip edilen belli başlı beş rüknünün ortadan çe- dı "Adanın çalılıkları. delice zey -
kim oyunu ile 4-1 sayı ile mağlup bir devrelik turnuvanın ikinci hafta- kildiğini görürüz. tinleri çok gür. Hayvanları orada, 
etti. Fakat, son yapılan dördüncü gol sına 18, 4, 937 pazar günü Şeref sta- Eğer Hamdinin istifası sırasında ne tutabilirler, ne de vurabilirler., vaktini gündUz güneşten ve 
ofsayd sayıldı. dmda. devam edilecektir. ileri sürülmüş olan federasyon reis- Dedi. O koya vardıkça dağa çıkar, gölgelerden, gece ise, dağın 

Bergama.ya tibi Çamköyü Jll~ 
n Bay İbrahim Karaca ile J3t f1 
mada zahire tacirlerinden 133~ 
man Sanlının kızı Bayan )1 Ada pazar - İzmit maçı, bu hafta- Program: !erinin Ankarada bulunmaları zaru - --ı ardından birer birer doğan yıldız -

Jar içinde yapılacak §8.mpiyonluk ma- Süleymaniye - 1stanbulspor, saat reti bugün de ayni ısrar ile ta.kip e- yet. kolunu idare etmiş diy~ ko~~ce lardan anlardı. KC<$ilerin gözlerine 
~ için de klfi bir belagatle fikir ver- 12 de, hakem: Burhan Atak, Eyüp-- dHirse halen tstanbulda bulunan Gü- seçilen spor başlarile para ışlerını tes • 
mesl dolayısile de aynca. ehemmiY.eti Beykoz, saat 13.40 da, hakem: İzzet reş federasyonu reisi ile Ankaradan ' lim ettiği muhasebeci ve bütün bun
haizdir. Apak, HilAl - Topkapı, saat, 15,20 aynlmış olan Denizcilik federasyonu larm ba§ına getirdiği birinci ve ikinci 

evlenmişlerdir. 

' 
BİSİKLET 

r Yedi hafta devam edecek olan bi-
mlklet müsabakaları iyi başladı. 10 

de, hakem: Ahmet Adem Gögdün, Ve reisinin de çekilmeleri lazım gelecek. reisi artık iş başından uzaklaşmış ve 
fa - Anadolu, saat: 17 de, hakem: böylece spor teşkilatının ismen değil tabii umumi merkez de hissedilecek 
Feridun Kılıç. hakikaten mevcut olan bir kac; faali- kadar zyaıflamış bulunacaktır. 

kllip~n~~ra~i~t~ltAkyqilil~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Gerçi eldeki nizamname, mtinhal
lcre - ilk kongrede tasdik edilmek 
üzere - umumt merkezce münasiple
ri seçilir, diyor amma en kuvvetli un-

~dapazar, Adaspor iştirak etmişti. 

:A.kyeşil ekibi, Orhan, Kadri, Vahdet, 
birinci, ikinci, UçUncU gelmek sure
tile parlak neticeeler aldılar. L 

Yüzme Hakemleri 
Çağırdıyor 

Su sporları federasyonundan~ 
Yüzme hakem kursuna ayrılan aşa

fıda isimleri yazılı denizcilerimizin 
17, 4, 937 cumartesi günU saat on 
dörtte Cağaloğlunda C. H. P. nyön
kurul merkezi binasındaki bölge mer~ l 
kezine gelmeleri tebliğ olunur. 

Beykozdan: Fahri, Galatasaray
dan: Nedi, Talat, Emin, Bekir, Jfener
bahçeden: Melih, Süleymaniyeden: 
Hikmet, Beşiktaşta.n : Ali Rıza, Ko
eaeli bölgesinden: Cemil, Sıtkı. 

HALKEVI SPORCULARI 

~ surları çekilmiş bir heyetin sırf bu 
;IS madde kuvvetile iş başında durması 

Halkevi spor teşekkUlünde varlıklar gösteren sporcu gençlere dün me
rasimle kunalar verJldi. Resimde bunu l!'Örilvnrı17.. 

ve evvelce bir kongrece intihap edil
diği için kendisine büyük salahiyetler 
verilen ve şimdi reis vekilliği yapa -
cak olan ikinci rehıin de kongrenin 
reyi olmakStZın beş altı kişilik bir 
heyetle yeniden seçilmeli ne derece
"P kaifıır muvafık olur, orasını kes
tiremedim. 

Yalnız bUtUn bu h!diselerden aldı
ğını netice nizamnamenin, kendini tat 
bik edecekleri pile krrıp geçirecek 
kadar ihtiyaca ve hadiselere aykm 
bulunduıhıdur. Çiinkü hem~n. hemen 
bütUn istifalar Ralahiyet bahiı:ılerin 

ılen ve nizamname meselelerinden doğ 
muştur. 

~ 
Eger her $ey sizi 5abırsızlandınyor ve titizlendiriyorn, eger ufılı ıılf 
aksilik fikirlerinizi all·ÜSt cdiyorşa, eger reccleri uyku tutnıayorsıı, tCt ıı1 
pek basittir: sinirlerinizin tenepbühiyeti artmıştır. ho:niiz vakıl varkeP 
tenalıfı ~iderme~e acele ediniz.. 

Bromural ·Knoll· 
r>D!On dDnyanın tanıdı~ bir musekkin olup kaybettl~TnTz raha~~· u~ıııı~ 
ve ariydi siıt iade cdı:r. - 1 esiri gayet •tridir, - Br~nıııral ın tıı~ 
ıararı yoktur. 

ıo n 10 komprimcyt havT•tn~ 
iade ccuııclcrdc nçctc ile ıaıııır. 

• •p 
• · t d • h f n s/R 11' Knoll A.-0,, kımyev1 maddeler fabrıkalarıı u wıgs a e 
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ŞAiRi AZAMIMIZ • 
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BUYUK 
SON 

OLUNUN 
DEMLERi 

Doktor Besim Ömer 
Şunları Söyliyebilmişti: 

"P 

Hastalık son haddini bulmuştu. 
Lakin son bir ilmi t: 

Sol koldan bir bardak kan alın
dı; birkaç dakika için renk pembe
leşti; lakin ümit kısa sürdü ... 

Hamidi ölüme süriikliyen sebep 
bir Broncho pnomoni idi. ' 

"t aure Humanite 11 

kaldı~:ah, ne yer, ne yar t~ ..... Y .. a .. z .. a .. n·· .. ········· 
H 8.midi ölümün kucağı- İ 

Son bir ümitle ağzına sık sık 

oksijen veriliyor, vilka.nfre yapılı
yordu. Nabız 100 den 95 e düştü. 
Hamit büsbütün daldı; hiçbir şey 
söylemiyor; ıstırap yok; ihtilaç 
yok .. Yalnız arasıra mırıltı halin
de. kısık sesler ve bunların arasın
da (Lüsyen, Lüsyen ! ) . 

hali d na, &anki bir bahar j Şükufe Nihal 
: •~h~a;~r~~~d~\~d~ı~~:~ -···-·---- Bir saat evvel 

r onu toplu ki' .. ~ ın · ti , ren ı gorme-
lf ın. Daha .. . l 

IO .. on gun evve 

.ırtık bütün ümit
ler tükendi, yüz sa 
rardı; beyazlaştı, 

nabız damla dam
la durdu; sustu ... 

n gordü~.. -L ' 
tind b gum ax:~am, ııhha

en aha tt'k "N ın . e 1 ; azar değ-
eaın t d' il )~ .,. ıye e erimizi masa-

bti:~ kenarına vurduk ve Ha-

l . beraber he ..... t'"k 
Yı g ]d• . p gu Uf u .•• 

hu e ı, dıye geçen yaz gibi 
Yazı da y·ın E nk" . trnd . e re oy cıva-

tik. ~:e.~ırınesini tavsiye et-
~ Yllk aan,atkd.rımızı, on 

la d Yl~ olınaıa bile hiç olmaz-
a a he, yıl a d .. 

tebilnıey' .. . ramız a go-
bün 1 umıt ediyorduk. 

btit rna sabah, alacakaranlıkta HA
boıh. tenu 1stanbul ufuklarını 

""CU b' •anat ır sis halinde sardı ve 
metli u.fku1?tızun bu eşi yok; aza. 
le birıtf:1neşı ~85 yıldanberi kendisi
defa " te dogan tabiat güneşini ilk 

.,. e ebedi olarak yalnız bıraktı. 
1 ~ &eksen beş yıl kah bora, 

ıuneş kah sükiin, kah volkan, kah 
kah ~ kah seylap, kah tevekkül, 
l'ı.t\an Ya~ halinde _sarpmrp, du • 
~ ı~ ~tl Y.ip susan bir kA.inat · . !\endi . . • 
BUkunı . azaınetıne yakışan bır 
l'Or· bia bır ışık gibi eriyip sönil. 
?'ek' r çiçek gibi boynunu büke-

'llrnı Soluyor .. Güzel ve büyük ö-

•• Ü stnnu örten renkli ört"yil 
t açtıla u ,.,,, r ... 

'J'OZleriJn .. 
?ııer h ' guzel, sarı bir mer -
lı..ığa :Ykelle ka,rşıl81Jt:I. Son yolcu-
~ncak :~ırlanan ~? yıllık bir fani, 
bilirdi! kadar gttzel ve sakin ola-

İçinde 
.. sanat dehasm b" "k .. 
"eşini sakı m uyu gu-
a büYiik aınış v~ yaşatmış olan 
~l başı ellerimle okşadım· gü-

' SOigun ' 
larnnı ... ınermer alınma dudak-
tetine gokt~rdüın. Göz yaşlarım, ü-

çe ılen o"rtU .. 1 H" lnidi art k .. yu ıs attı; a -

N 
1 gorerniyecektim. 

ne o ., .. .. . ldu · butun bır kışı an-
larla cak Ufak tefek rahatsızlık
"tl geçirdikten tehl.k l' .. 1 · ... attıkta ' ı e ı gım en 
ken. b h n sonra ... Bahara çıkar-

b:. a arı beklerken 
OUyijk • , ... 

her • dahı sanatkarımız bala 
zaınan • 

tnond v caııır, heyecanlı; hala bi? 
~l e sosyete adamı H" l" gti-' §ık . . • .. .. a a 
eUr; gö ~Ylnır; klube gider; görü-

n Iilr ... 
ı ahatsız 
l eışi LU zamanlarda bile sevgi-

hey.,.,.~ syen onu bu hareketten 
~"'<lndan gu" l"k ' 

Brrı . ç u le menederdi. 
•tı eQ~ıt,. llanıidi srk sık rahat
~nu ,~ hır hastalıktı... Perşembe 

· .J•ne <>lciuğıu h pronııılarından rahatsız 
lcen dönd~de klübe gitti; lakin er
teçh-.. u; otomobilde bir fenalık 
... • "il§ olrnal k' 
•

11 aÇnu .. • . 1 ı, şoför, yakası-
..... §, gogsu'nun" a·· -
"1Uştu ugnıelerini çöz 

~alo~ . . . ... 
tı..ıga haı .gınnce buyuk kadife kol-
~= sızce otu d "o.,ızunu d r u ve bir zaman 
L:ı uvara çe • d' o.,ısYen h vır ı... Bayan 
W.,;: "- enıen sezmicri-i. H" 'd' ~ .. vernb S''" , amı ın 

b~lki guru eyaz renksizdi.. Hamit, 
bı U:r.ın k rundan, belki de Lüsye • 
'\>!: e ten """k' d .•... 
"o.,ıztinu ~ ın ıgı ıçın solgun 

b saklıyordu 

ft a~atsızlık btsyle başladı. LA
tı..ı; liarn· n .fevkalide bir şey yok
tôruşnyoıt ıstirahat etti; yiyor ve 
kendisini tdu ... Doktor Abravaya 
f:e Yap11d~da'?y~ b81Jladı; vilkan
bır kaı • llamıde en kıymetli 
lan t..u~~;'1h ve hayat arkadaşı o
doktor 0n:· tel~ içindeydi, lakin, 
~1:nıYaıı ancak müphem ve kan-

liaziııt ce'1aplar verebildi. 
• Pazart · esı sabahı iyice gö-

• 

Bir dünyadan 
bir dünyaya göç -
me; bu kadar va
kur, bu kadar ses
siz ve hazin oldu ... 

A kşam, yine 
uğradım, 

Hamit bir sırma 

örtü altında ar -
tık bize daha ka
palı ve daha uzak .. 
Odası dağılmış, ya 
tağı bozulmuş .. O-

nun kadar bizler 
de donmuşuz!. 

Bir şey söyliye
meden karşısında 

bakıyoruz .. Dudak 
!arımdan ancak şu 
tek mısra döküldü: 

Hamit son nef e•;ni verdikten ıonra 
ölüm yatağında 

Ze1tuı, dehası 

!tala heyecanla iş

liyen, hala sanat 
volunda zevk ve 
neşe bulan büyük 
şairimiz ; daha 

Büyük üstadın yüzünün alçı ile maskesi alınıyo1 

rünUyordu, yataktan inebildi; kah
valtı etti; lakin ikiye doğru üze
rine derin bir uyku yorgunluğıu 
çökmeğe başladı; bu dalgınlık kor
kolu idi. Doktorlara telefon edildi; 
Cerrahpaşa ba.Şdoktoru Bay Rüştü 
geldi; midede bir gaz tazyiki var
dı; kauçuk borularla gaz alındı.. 

Sa.at yedide General Besim ö . 
mer, Doktor Marko ve daha bazı 

dol~rlar geldi; konsültasyon ya. 
pıldı; doktor Marko hastayı ümit
siz buldu; General Besim Ömer du
daklarının arasından: 

-" Pauvre humanite ! - Zaval
lı beşeriyet!,, diye yeisle mırıldan
mıştı. 

Hamit sönüyordu!. 

T ansiyon (19,9) ... Gözler bu
lanık ve yarı açık .. Yalnız o 

sırada yanma giren torunu Bay Fa
hiri tamdı ve "Anneni neden getir· 
medin ?,, diye sord•U. 

Bir aralık, tedavisiyle uğraşan 
do!\tor Bayan Suadı da tanıdı; ya
vaş ve hazin bir fısıltıyla dudakları 
kıpırdadı: 

"Beni kurtar!,, 
Büyük ölünün etrafını saranlar

dan istediği tek yardım sözü bu ol
du. 

geçen yıl bir piyes yazmakla meş • 
guld; o piyesin içinde sevdiği nıı~ 
raları ara sıra tekrar ederdi; şu 

birkaç parçayı daha on gün evvel 
defterime yazmıştım: 

Tat yok gece.inde, gündü· 
zünde; 

Ben neyleyeyim bu yeryii· 
ziinJe ... 

• 
Tatlıdır ruzü febi dünyanın; 
T atmıyorsan o senin nokıa· 

nın .•• 

Tek ve güzel bu cihan yok

tur anın saniyesi; 

Sanki yektalığı teşmil ediyor 
baniyesi •.• 

Şu iki bey te son yazıların

dan sevdiği parçalardı: 
"Gerçi ecram içindedir tah· 

tım; 

Gecelerden siyahtır bahtım ... ,, 

• 
"Bir iımi Celal olsa gerek 

namı tabiat; 

~yatı ilahiyedir ilhamı ta
biat ••• ,, 

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

Ha midin Yanında En Son 

Bulunanların Hatıraları, ihtisasları 

Kadar O, Son Nefesine 
Güzeli ve Gü:ıelligi 

........................ - Sevmişti ........................ ...... 
YAZAN! SALAHATTIN GÜN GÖR 

M ithat Cemal'le birkaç 
gün evvel gorufuyor

duk. Büyük fair Abdülhak 
Hamitten söz açıldı. Ben, bir 
aralık sordum: 

- Nasıl... Büyük üstat çok 
ihtiyarladı değil mi? 

Mithat Cemal, içini çekerek 
cevap verdi: 

- lhtiyarlamıyan yalnız 
kafası var. Kafasından başka 
İfliyen tarafı kalmadı ... 

Ve sonra, acıklı bir sesle 
ilave etti: 

- Tabii yağı tükenmi' bir 
kandil gibi yavaf yavaf sönü
yor! 

Sönen, o büyük kandili, dün 
görmeğe gittim. Beni, içinde işaret
le konuşulan bir odaya aldılar. Kö
şede siyah bir karyola .. Makberle
rin, Eşbcrlerin, Fintenlerin şairi, 
bizim en büyük şairimiz Abdülhak 
Hamit bu siyah karyolada yatıyor. 

Yüzü o kadar sarı ki.buna "la
yemut,, şairin mumyası da denile
bilir. Gözleri, hem kapalı, hem çok 
derinde .. Onları görmüyorum. Yal. 
nrz, $6 yılın bile bilsbütiln ağarta. 
madığı sa~ları, geniş .alnmm üze
rinde, henüz taranmış gibi duru -
yor. 

B iz yanma girdiğimi?.: zaman 
heykeltraş Nejat, Güzel Sa. 

natler Akademisi için. yfüı:ünün al
çıdan kahbmı ahyorrlu. Tfahp alr
nırken. ölünün halinde, övlc acıklı 
bir te~limivet seziyorum ki, hakar
ken yüre~m parça narça oluyor. 
Başını saı!'a. sola carprtıvorlar, yü. 

zilne her tiirlü ilaçlar sürüvorlar 
burun deliklerine pamuklar trkrvor~ 
lın·. Başu<'nnda ı?enç bir ıırlam var. 
Gn.,.leri a~lı:ımaktan kıpkırmızı ... 

Sonıvonırn: 

- Hususi şoföriiviinı ! divllr. 
"Serkldory:m,, a kendisini son de
fa hen götiirmüştüm. 

Sonra anlatmağ-a başlıyor: 

- Geçen perşembe gecesi idi. 
Her zamanki gibi kolundan tuta
~.k .~t~mobile bindirdim. Gayet şen 
goru~uyor?ıu· Serkldoryana gelin
ce yıne elımle asansöre kcydum. 
Yukarı çı~ardnn. Fakat. orada ü
zerine, birdenbire fenalık geldi: 

~ -.~emal! Yeti~! diye haykırdı
gmı ışıttim. Hemen koştum. üst 
k.~tta baygın, yatıyordu. Elile göğ
sunU tutuyor: 

- Aman .. Nefesim darlaştı! di
yordu. Biraz sonra, paltosunu is -
tetti. Giydirdim. Otomobille eve 
döndük. 

İşte ilk hastalığı böyle başladı.,, 

A ziz öiüyü, rahat döşeğinde 
yalnız bırakarak içerki sa· 

lona giriyorum. Bilyük şairin sıcak 
ve canlı hatıralarını hala taşıyan 
geniş iskemle gözüme ilişiyor. U
zun çubuğuna taktığı cıgarasmdan 

duınanlar savurarak, bana, çocuk
luk hatıralarını anhıttığı günleri 
düşünüyorum. Dedesi Abdülhak 
Mollanın, geniş kavıuklu resmi. san
ki kal'Şldan; salondakilere soruyor: 

- Hani, nerede o ... Nereye kal
dırdınız onu? 
Ayaklarımın ucuna basarak, or

talığa sinen matem havasını dalga
landırmamağa çalışıyorum. Büyük 
şairin bütün yakın dostları bura -
da ... İsmail Hami Danişment, bu 
yakın dostların en başında geliyor. 
Ona sokuluyorum: 

~( ... ı 
.... // /"; r ... ; 

f. ( .. 

>~~..! 

.. 
Şairiiızamın en ıon yazdığı satırlar 

sına müsaade et • 
mezler diye .•• 

Cuma günü, et
rafındakilere; gü • 
lerek: 

- Çocuklar! de
mişti, ben artık öl
miye karar ver • 
dim! 

- Aman, Allah 
etmesin .. diyenlere 
de şu cevabı ver
di: 

Ondan a)Tı ya • 
şamak, artlk onu 
görmemek ... 

Ve elile kordi -
ral şişesine uza .. 
ı.uyor; 

- Hiç uyuma· 
dım! Uyuyamıyo -
rum da.. Bu gece 
de, yarın gece de 
uyuyanuyacağım.,, 

'Arkada bıraktığı hatıralardan: 

H assas kadı • 
nı büyük 

matemile ba.şba -
şa bırakarak, dışa 

rı çıkarken düşü • 
nüyorum: 

- İnsan, bir ko 
ca kaybedebilir, Evinde çalışma kö,eıi ve ••• 

- Bayan Lüsyeni görebilir mi
yim? 

Bir baş i~aretile cevap veriyor ve 
beni alıp, 'içerde küçük bir odaya 
götürüyor. 

Bayan Lüsyene başsağlığı dile
yerek, boşalmış bir iskemleye çö. 
küyonım. Büyük üstadın, son ve 
ebedi sevgilisi Lüsyen, yatağında 

yatıyor. Gözleri yarı kapalı .. Ko -
nuşuyor, fakat öyle ·harap bir hal
de, o kadar perişan konuşuyor ki, 
onu daha fazla rahatsız etmeği, doğ 
ru bulmuyorum. 

B ayan Lüsyen, bu arada, yal
nız, başucunda asılı bir lev

hayı gösterebiliyor bana: 
- Okuyunuz!. diyor, işte hepsi 

orada yazılı ... 
Ve ben, mavi bir göz tesirini ve

ren gök rengi levhada, Abdülhak 
Hamidin şu meşhur mısralarını he
celemeğe Galışıyorum: 

Var ol Lüs:ren ,tavaf et ey nur .• 
Ey ahan ömrümün bahan ... 

Yeçhlnle tenevvür etti ~eşmlm. 
Çeşmlm kapanınca nuru kalsın ! 

Ben levhaya göz gezdirirken, Ba
yan LUsyen de yatakta hıçkırıyor: 

- Bitti, her şey bitti. Benim i
şim bitti artık ... 

Sonra kesik kesik söyleniyor: 
- Böyle bir gtinUn geleceğini bi

lirdim. Fa.kat bilmek değil, hatır
lamak bile istemezdim. 

- Öleceğini, çok yakında ölece
ğini biliyordu. Fakat bunu söyle
mekten korkuvordu. Dışarı çıkma-

bir evlat kaybedebilir. Bir baba 
kaybedebilir. Bayan Lüsyen ise, 
bunların liçünü birden, ayni günde, 
Abdülhak Hamitle birlikte kaybet. 
miş oldu. Bu kadar büyük bir te
essür duymakta elbette hakkı var
dı. 

Salonda, yokluğu aramızda acı 
acı hissedilen büyük adama ait ha,. 

tıraları, paylaşmağa çalışıyoruz. 

Bir aile dostu anlatıyor: 

- Yok!. Yok.. Artık za• 
manı geldi. ôlmeliyim! 

• 
Ben bir aralık sordum: 
- Ölümden korkar mı idi? 

- Hayır, dediler, korkmazdı, fa,. 
kat ölüme kar§ı, çekingen davra -
mrdı. Nasıl karşılanacağını bilme
diği bir misafirliğe giderken his
sedilen bir çekingenlik... 1 

Son aylarda, sözü dönilp dolaş
tınp ölüm bah!-ıine getirirdi. Dilin
den düşürmediği mısralardan birl 
de•şu idi: 

"Bir ismi Celil olsa gerek namı 
tabiat, 

Ayatı ilahiyedir, UlıanıJ tabiat?.,. J 
.. Tat yok gecesinde, gündüzünde, 

İkide bir, bunu tekrar ederdi, 
Kendisi dindardı. Büyük ve mukad
des bir kuvvetin varlığına inanır
dı. Hatta bundan bir kaç sene ev· 
vel bir temmuz ayı, rtıyasmda "AJ .. 

lah.,ı, görmüştü. Allah, kendisine 
rüyada, milyonlarca yıldızın bir &• 

raya tophı.ruşı şeklinde göriinmUır 

(Arkası Sa. 10 Sil. 1 de) 
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Meyva 
Ağaçları 

Tehlikede 
Adapazarında Bir. 

Böcek Musallat Oldu 

1 
Antepte 

Bulunan 

Türk 

Eserleri 

'Soma madeo~erinde 
3 amele zehirJendi 

·-------- -· --- --·----·-------. 
Bunlardan 
Biri Öldu 

'I'AN 
ABONE BEDEU 

Türkiye Ecn~bl 

1400 Krş. l Sene 2800 Krı. 
150 • 6 Ay 1500 • 
400 .. s '\7 800 • 
150 " 1 A 1' 300 ,, 
Milletlerar11ı Poıtı lttıhadma 

dahil olmıyan mmıleketler için 
so - uı . 9 • !.!I !!radır. ........ _..,....,.. ....._ 

Yeniköy sulh hukuk hakimliğin -
den: lstinyede Çapari sokağında Rum 
kilisesi bir odasında iken ölen An • 
don oğlu Vasilden kalan ev eşyasının 
27-4-937 Sah gUnU saat 10,30 da 
mezkur evde açık artırma ile satıla • 

14 • 4. 937 

Yeni 
Çocuk 
Ansiklopedisi 

Adapazarı, (TAN) - Adapazan. 
cın meyva ağaçlarına bu bahar arı. 
ya benzeyen bir böcek muşallat ol
muştur. 

1 Soma, (TAN) - Buradaki cağı v~ milteveffadan ~acaklı olan -

1 
kömür madenlerinde feci bir ö-1 larm bır ay zarfında muracaatla ala
lüm vakası olmuttur. Somanın caklarmı kaydettirmeleri ve aksi hal 

1 Kara~anlı mahalleıinden duvar de Kanunu medeninin 563 üncü mad 
1 ~· Salah ustanın kardeti Zihni desinin tatbik edileceği UAn olunur. 

10uncu 
Cüz 

Bu böcekler eaıbahlan saat ondan 
akşama kadar, şeftali harlç olarak 1 
bütUn ağaçların çiçeklerine saldır. 
maktn ve hiç bir şey bırakmamak-

ıle Balıkesirli Hasan ve Dayı, kö (31802) 

mür ocaklarında gaz neşreden ------------

Çıktı 

tadır. . 

Vilnyetin haşeratla mücadele reisi 
buraya gelmiş, fakat, tavsiye ettiği 
tedbir, "ikindi Üzerleri ağaçların al. 
tına çarşaf konarak ağaçların ell
kenmesinden" kimseyi tatmin etme. 
miştir. 

• • d ----, J A~_tebe bağlı Güne.rse' ,.e A· ı 1 z m 1 r e 1 • nl koyJerinde kıymetli tarih e. ı 
:Serleri bulunmustur. Bu esf'r - i 
fler. Halke\·i müLesine tasınmr,_ ı 
: tTr. l'ul.:arıki resim Güney~e' - t 

ide bulunan eserlerden bir. kıs • ı 
ımını g~teriyor. 

Ağr' larda çiçek kalmamak ve hiç 
meyva yetişmemek tehlikesi mevcut 
olduğu için, Ziraat Vekaletinin bu 
haşere ile daha yakinden alakadar 
olup ağaçlanmızı kurtarması bekle. 
nilmektedir. 

Bir Çahnın Sebep 

Sebze ve 
Meyva Hali 
Izmir, (TAN) - İsmet Paşa buL 

varı civarında eski panayır yerinin 
arka cihetindeki yangın sahasında 

d .... K bir h8.1 santral inşa edilecek ve on. 
01 ugu aza dan sonra sebze ile meyvanın halen 

Sındırgı, (TAN) _ Yaylacık kö. satıldığı hanlar da faaliyete, bu su
~1.inden Osman oğlu 21 yaşlarında retle de müstahsilin zarar görmesL 
Mehmet ormanda çalılıklar arasın- ne, malını kıymetinden d.aha aşağı 
dan geçerken, çifte tüf eğinin tetiği ~a satmasına meydan verılmiyecek. 
hızla bir çalıya çarpmış, tUfek ateş tır. 
almış ve Mehmet sağ böğrilnden a.. HA.1 inşası için açılan müsabakaya 
ğır surette yaralanmıştır. birçok mimarlar iştirak etmişlerdir. 

-. ........... _ ....... ....... 
İki Köy Halkı 
BARIŞTILAR 

Kızılcahamam, (TAN) - Kaza. 
mızın ( Semerözü) vo Çankınnm 

(Dürütme) köylüleri arasnıda çıkıp 
senelerdenberi mahkemeleri işgal e. 
den ve geçimsizliklere sebep olan 
hudut ihtilafı halledilmiştir. 

Hükümetin nasıhat ve irşatlan ü. 
zerine o iki köy halkı barışmışlar, 
biribirlerini kucaklamışlardır. 

galerilere duvar örmek emrini 
almışlardır. 

Bunlardan Dayı, bakkaldan sigara 
almak için arkadaşlarından ayrıl
mış, Zihni ve Hasan maskesiz olarak 
galeriye girmf~lerdir. Biraz sonra. 
arkadaşlarının yanına gelen Dayı, 
Hasan ve Zihninin baygın bir halde 
yattıklarını görmüş, hem~n dışarıya 
çıkıp haber vermek istemil}tir. Fa.. 
kat, maskesi olmadığı için o da ze
hirlenmiş ve buna güçlUkle muva!. 
fak olabilmiştir. 

Yetişen diğer amele, Zihninin öL 
düğünü görmüşler, Ha.Banı dışarıya 
çıkarmışlardır. Maden şirketinin dok 
toru izinli olduğu ve epeyce zaman. 
dır k88abamızda doktor bulunmadığı 
için, tehlikeli surette zehirlenmiş o
lan Hasan ve Dayı, talih ve tesadüfe 
terk olunmuşlardır. 

24 nüfuslu bir kaza merkezi olan 
kasabamızda iki, üç aydanberi dok. 
tor yoktur. Bu yüzden mUşkilat için. 
de olan ıialk, ilçemize iyi bir dok. 
tor gönderilmesini r.ica etmektedir. 

Jüri heyeti birinciliği Ankaradan N. 
N. rliıhuzile müsabakaya giren mi-

:Aydmda Yağmurlar marm planına vermiştir. Bu plana 
Aydm, (TAN) - Şehrimiz ve cf. göre inşaat 380 bin liraya çıka.bile. 

"1ırmıı., çiftçhım çolmtn~ri -hchl~i. ..ccldir Halbuki inşaatın 400 bin lita. 
ği feyizli yağmurlar yağmıştır. Ge- ya çıkacağı sanılıyordu. 

istirahat yerlerini 
caktır. 

muhtevt ola-

KAYIP: Liman cüzdanımı kaybet· 

Çayda.n tim. Yenisini alacağımdan eskisini.il 
hükmü yoktur. Galatn eski BaJıkhS." 
ne sokağı No. 6 kahvehanede sali1ı 

len haberler, bütün vilfi.yetimizin Hal; müteaddit kabineleri, soğuk 
rahmetten istifade ettiğini gösteri. hava depolarını, lokanta, kahvehane 
yor. posta ve telgrafhane ile ve sair iş ve 

İnşaata hazirandan sonra başla. 
nacak ve bu sene alin eıi"mllDrem G e erke n------,~~~~===::~~~~~~~~·_,,,oğ,--.,lu:--=Z,...,,..aim ....... .....,......,,.,...._,_.. ___ ,.-,--__ 
olan kısım inşaatı biUrile.cektir. Mü. 
tebaki kısmı üç senede ikmal edi
lecektir. Tecaviiz 

U$T A ASRI HAPiSANE Aydın, (TAN) - Buradan yarım 
saat ötedeki Kalfaköydc · garip bir 
hadise olmuştur. 

Mehmet kansı 25 yaşlarında Zeh. 
ra, kucağında kUçük çocuğu ve ya
nında. da 8 Y~larındaki kızı olduğu 
halde çaydan geçmek isterken, Ay. 
dm unat mektebi talebesinden Asım 
oğlu Zeki yanına gelerek yardım tek· 
lif etmiş ve kızı kucaklayıp çaya daL 
mış, fakat tam ortaya gelince kız· 
cağızı çaya atm~tır. Bundan sonra 
da Zebranın yanına dönmüş ve ku. 
cağındaki çocukla beraber ikisini ç~ 
ym içine yuvarlayıp dövmeğc baş.. 

lam ıştır. 

Harap kışlanın 
bu işe tahsisi 

isteniyor 
u,, '(TAN muhabirinden) - Mutun g'IJ 
beğinden geçen Murat ve Karasu ne· 

birleri ile 400 kilometre murabbaı genitliğin
deki Altınova, en büyük servet kaynaklarıdır. 

Vilayetimizden senede bir buçuk milyon 
kilo yağ, yarım milyon kilo ayşekadın fasul
yesi, on binlerce koyun ve on binlerce kilo ya· 
pağı, binlerce sığır ihraç edildiği gibi aon ac· 
nelerde pirinç te yetittirilmiye ve ihraç olun· • 
mıya başlanılmıthr. 

Mu,ta lnkitaf 
Umumt harpten evvel 30 bin nUfus ve 7500 ma -

mur binası varken bir mtiddet o zamanki düşmanla
rın istil!sı altında kaldığı için bugün nüfusu 6 bine, 
bina.lan da 1500 e düşmüş olan Muşta son senelerde 
inkişaf görülmektedir. Bu gidişle eski seviyeye vanl· 
ması uzun znmana mühtaç olmıyacak gibi görünü • 
yor. 

Antep civarınJa yapılan ıon hafriyatta 
bulunan tarihi eserlerJen biri 

Muşun inkişafına ve verimlf arazi· r 
s~in işletilnıesıne htzmet edec~k ted 1 lzmir Memurları 
bırler arasında kolayca yapılabılecek 
01an1arı da ,;a_ı:dır. • istihlak Kooperatifi 

Buyuk Hapısane 
Mesela, umumi harpten evvel Çe- İzmir, (TAN) - İzmir memurları 

virme mevkiinde 13 bin altın lira sar istihlak kooperatifi heyeti umumiye. 
ıle vticuda getirilmiş ve bugün ha- si, nizamnamede tadilAt yapmak U. 

p ve metriık bir hale gelmiş olan zere fevkallde bir toplantı yapmış. 
keri hastanenin, 937 senesi içinde tır. Bu toplantıda, nizamnamede ya. 

ark '\-ilayetlerinden birisinde inşa- pılması kabul ecillen tadilnt neticesi 
ı mtikatTer hapisane ittihazı çok mu olarak kooperatüe ll}tirak hissesi o. 
afık olacaktır. lan 15 hisse, 30 hisseye iblağ olun
Bu bina ile etrafındaki paviyonla- muştur. Badema kazalar memurları 

n az bir para ile bu işe yarar hale da kooperatife aza olabileceklerdir. 
etirllmesi mUmkUn olduğu gibi hiç Bazı memurlar kooperatifin feshi
ir dalgalı yeri bulunmıyan önUnde· ni istemişlerse de fevkalade toplantı 

·ı altınovıı.da da mahpuslan çalıştır sırf nizamname tadili için yapıldığı 
ak kabUdir. cihetle bu husus müzakereye mevzu 
Bu ha valide pek mebzul olan akar 

1 
olamamış, bu gibi .nesailin görUştiL 

ularm zlııı11ti kolaylaştırıp mıı.hsu- 1 mesl bir ay sonra yapılacak olan 
atı arttıracaJı da şüphesizdir. '; ~ ngrcyc bırakılmıştır. 

Kızılcahamam 

Fabrikası Kapandı 
Kızılcahamam, (TAN> - Çok mü. 

hiın bir orman mıntakaamda bulun
duğu halde bir kereste fabrikası ol;
mıyan Kızılcahamam, geçen sene 
bütün varını bu işe sarfeden bir 
mUte§Cbbis sayesinde böyle bir fa.b
kayıı. kavuşmuş ve buradan alınacak 
elektrikle kasabamızın da tenviri 
kuvveden file geçmek Uzere bulun. 
muşken, iŞliyecek tek ağaç alama. 
dığı için kereste !abrikMı kapanmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Her 11ene 
fıri-ınadan yıkılıp kalan ve aonra 
rman yangınlanm kolaylaştıran 

koca kütUklerin fabrika ihtiyacına 
sarfcdilmesi için yapılan mllracaat 
da kabul edilmemiştir. Fabrikanın 

Kadının feryadı üzerine, Eyilp 
Şahin fabrikası amelesi imdada koş
muşlar. ve Zekiyi yakalamışlardır. 

Zekinin akli muvazenesi bozuk 
olduğu, evvelce akıl hastanesinde 
yattığı tahkikat sonunda anlaşıl 
mıştrr. 

Nazillide 
Ortaokul 
Binası 

Aydın, (TAN) - Maarü müste. 
şarı Rıdvan Nafiz Etgiler burada L 
ken aanat okulunu teftif etmiş, Ay. 
dmın ameli kültür vaziyetile de 
meşgul olmuştur. 

Müst~ar, orta okulun bugUnkl 
durumu ihtiyacı karşılamadığını \'e 
okulun takviyesi JUzumunu tesbit 
etmiştir. 

Bundan eonra mUsteşar, valimiz 
Özdemir GUn ile beraber Na.zilliye 
gitmiş ve orada in,a edilecek orta 
okul binasının yerini görmilf, mev. 
cut orta okulu da teftiş eylemiştir. 

VekA.letçe yaptırılıp gönderilen 
projeye göre, Nazilli orta okul bina
sı 60 bin liraya çıkacaktır. Nazilli 
halkı bu parayı mahsul zamanında 
vermeği deruhte etmı,ıerdir. 

sahibi, makinelerini .eökmliş ve bir 
ara.baya yükleterek Geredenin Men. 
gen nahiyesine gitmiştir. 

eMiR e 9 e Tıaş B LÇ o.ğA. kuU.anma.k1a ol"' 
Yc Tı B h.eı yud4 °'a. 
<ırlı raş ıçağr r Çj°)erakftnd~ ıo tanız~i 1~ kuruseur. 

.r~.~9abla ~~ 

EvET ciciM .' 
PfRLODENT oi1 Mf\cunu 
~AYE' s İN DEDiR. 
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Muhtar, Muhasaraya K~;~s;m, 
Tam İki Ay Göğüs Germişti 

ihracat 
Arpası 
Satılmadı 

Ticaret Odası da 
Kontenian İşini 
Tetkike Başladı H atta· ' 

ra.Jı:' b~.~la da kalmıya_ 
tar•1 ' butun servetini Muh 

n Baskerlerine taksim etmi~· -
- ana h'' . . ,_,,. 

h:-J geldi-· . \lnnetinız varsa, der. 
inişti. gıniz Yere avdet edin, de.. · 

M Ulıanırnet li . , 
diği ibu asu. anife nin göster-
6ine ve h ane feragat hem kendi. 
halıya ot~ de Muhtar'a pek pa... 
kerlerı uştu... Muhtar'm as.. 
~Ulıarn Çekilip gittikten sonra. 

rnet li · · etrniye anife, Mekkeyi terk 
h nıeobur lm 

Rreketi . 0 uştu. Omın bu 
n.ı bir ıse, Muhtar'm başına ye.. 

. gaije doğur,muştu. 

A bd?llah pin Zübe)T karde
taya g" şdı <Mes'ab)ı derhal Bas. 

on errn· U tar•ın .d ış · Mes'ab; Muh-
reıc §ı detli siyasetinden ürke. 
ta~ :arda gizlenmiş olan bir 
tl\!şti. A ~u şahsiyetlerle birleş. 
~aı-~1 di ~. zamanda, Muhtar'a 
habeı- ~ bılıyen (Harici) lcre de 
.tıı gonderrnişti. Kısa bir za.. 

an zarfnıd . ordu 
11 

a gızlice kuvvetli bir 
ldlıh~r cuda getirmişti. 
~(!çtiğır/ bu ordunun harekete 
tel~ ~ha~ aldığı zaman, hiç 
caP-de enuş... Neticeyi kazana. 

ı::ı111 an enı· 
CUt ol ın alarak elinde mev. 
ti der~n °~uz bin kişilik bir kuvve.. 

İki aı ilen göndermişti. 
bı..... Ordu, hüüin şiddetlerile biri. 
«ııc ç8.!Jı 

kanlı b' ışnıış ... Aralarında, çok 
daha ~ harp başlamıştı. Fakat 
~Uhta:r u harıbin ba.5ln.ngıcmda 
h- bir ordUsunun kumandanı S.: 
de Yerelkılıç darbesUe, kanlar için. 
lan Ord Yuvarlanmış.. Başsız ka. 
lta~- u. Perişan bir halde Kfıfeye 

"'UdYa b~ 
ı.tuııtar a.nuştı. 

'biiz ; ~ fel8.ketl karşılamak 
~'bir at tı~ atilmışt1. Fakat, 
itmamı ~Y yapmnğa muvaffak o.. 

lıııdiğj ~~· Ancak başına toplaya. 
l'etQe ır mıktar askerle, birkaç 
tlıış., lllıukavemet harpleri yap. 
lrtanı!~a~, sel gibi yürilyen düş. 
2ı.a.nt onunde daha fazla daya. 
~ar~: adım adnn Kfıfeye çe. 
lıarak ·· !fukfırnet konağına kapa. 
batı Jll~~detU bir nıUdafaa tcrti. f -..U§tı. 

A bdulla.lı ibini Zübe " k lııı\ d . . . . yr ın ar. 
ka~ eşı • hıç bir mümanaat 
~1 tndıı. kalına.dan Kfıfeye gir. 
heYl' ·n~rhaı Abdullah iıbni Zü
la be nuna hükumeti ele almak_ 
1 rater. M hta 
~. hUku ' u n ele geçirmek 

llıiısti F nıet konağına. hücum eL 
,hücu~a akat Muhtar, gerek bu ilk 
diğer h •.. ve gerek lbunu takip eden 
fld' UCUnılara 'dd . Uecek b' • cı en takdir 
(eınet g~ kahranıanııkla muka. 

!iıuı• b er.rnlşti. 
Slrenıiy~~u.htar'ı cebren ele ge. 
k"-- -.:""' gını anlayınca htikümet 
·~ıa.g'nu (1) ' 
.onu açlıkt muhasara ederek 
haıete an ve susuiluktan de.. 
~. nıec.bur etmeye karar ver. 

1iuhtar. b 
ild ay ' u :muhasaraya da tam 
~rnı;.:.~erdane bir surette göğüs 

4li~l. 

Fa.kat bu 
tık 11Uhtar•nı nıU~det ;Z8.rfmda, ar. 
ltlınnen elindeki erzak ve su 
kendiain tUkenrniş; bu ane kadar 
~llıda ~ Sadıic lkalan askerler a. 
1ernı;i. artık sızıltılar başgös. 
1 tfUhtar' 
ll'ı.i.şu, l!:tra~ vaziyeti, mUşkülleş. 
"ı>nlara mu .da.kilerı toplıyara.k, 
2niş; sonra essır bir hutbe söyle.. 
-ş da: 

r.·· •una emi 1 
oı:ıorQUğUn(lz ~ o unuz ki; şurada 
~altırı be . duşınanJar, buraya 
~lı d nını için topltın,.,,,.,tA...:ı h c ben· --·us- a.ıuır. 
a arp ettığlıuz 1.tnl_e. beraber onlarla 
~ husuıne 1?ın sizlere de ayn 
~e ~~en Vardır. Şayet elle
~ '°Iıçt Z, hepinizin kafa.la.. 
taUnı ol a.rue . koı>a.raca.klardır .•• 
~ he 8.rabek Zilletle can vermek. 
,.......___ - ... p neraber hucum edelim. 

O)liij--
~'-re) i 11k Şehirlerde (Kıı..ctrUJ
~arı, ~nUen bu hükfunet ko
~da 1,..,, hıin en hiıhim noktala 
ttıı~ liu\'\'etı· • tth:, btrlll' kaı 1 du,·arlarln ~e,nı. 
~ tt n.lnıdı.. leli. İyi mUdafn.a ter 

·~ ele gr takdirde, bunlar ko
&~lıiıeıue~ 

Muhasara hattını yarıp geçelim ... 
Eğer ölürseik, şerefli bir ad bıra.. 
kırrz. Sağ kalırsak, lran ve Tür
kistana gider, kuvvet toplar, intL 
kammuzı n3mz, demişti... Fakat 
.Muhtar'ın bu teklifine, yalnız (on 
dokuz kişi) den başka hiç kimse 
muvafakat etmemişti. Diğerleri: 

- Biz, Mas'ab bin Zübe)TC il . . 
tica ederjz. Aman dileriz, diye ce. 
vap vermişlerdir. 

Muhtar .artık son kararını ver. 
mişti. Şerefle başladığı işe, yine 
şerefle nihayet verecekti. 

B u karan verdikten sonra, 
zırhını giyinmiş.. Atına 

binmiş .. O, on dokuz fedakar adn
m1 da yanma alarak kapının arkn.. 
sına gelmişti... Da.rülemare'nin 
geniş kapısı birdenbire açılm.; .. 
Elindeki yalın kılıcı ile atının üs. 
tüne sımsıkı yerleşmiş olan Muh. 
tar, bir anda dışarı fırlamıştı. 

Bblm gazetenin g~en ~in yaL
dığı haberi bilmem g<>rdiinüz mü? 
San patates nıah .. ulii azaldığından 
patates fiyatı biraz l'Ükselm~ ... 

Patates fiyatının, az bile olsa, 
yükselmesi ho~a gitıniyecek bir ha
ber olmakla beraber, snn patate
sin 8.7.nlması büsbütün can sıkacak 
şeydir. Çünkü onun en mal<bulü, 
insanların yiye<·eği için en iyi cinsi 
ısan patnt~tir. 

Yirmi otuz yıla gelinci~·e kadaT, 
patatesin cin .. ıerini bin beş y\U
cliir, diye tesbit etmi lerdl. Halbu
ki ~imdi onun cinslerini bir kaç IJi
ne ~ıkarıyorlar. Bu ·kadar bü~·ük 
· a~·ula Jlatates cinslerini en derin 
bilgili mtitch~ .. ı~lar hile a~ırt ed~ 
mediklerinden nihayet nkdh bir p:ı
tates miitehnssısı onları renklerine 
,.e ekillerine göre sekiz cinse a
yırnıı~. Bu kadarını da sadece mü
tehassıslar değil patates · e\·en her
kes hahrmda tutabiJir: 

1 San yuvarlal<, 2 san UZUn, 3 
alaca san uzun, 4 kımuzı yuvar
lak, 5 pembe ,·eya. !kırmızı yassı, 6 
kırmızı urun düz kabuklu, 7 ıkırnu. 
zı uzun püriizlii kabuklu, 8 mor ve
)·a aln('.a. renkte yassı., 

Sarılarınrn en ziyade makbul ol
ması, en !;.abuk onların ezilehilme
slndeıı bir de daha lc7.zetli olmala
nııcJan ileri gelir. l'oksa, kimya ba
kımından, han~i dn:sten olursa ol
sun, patates tahlili ~u netir.t>~·I \·e
rir: (Yüzde nlsbetiylc) 

Su 74,68 
Şf'l<er :rapacak maddeler 22,01 
Albümlnler 1,88 
l'ağlı maddeler 0,14 
Madeni tuzlar 1,06 

Patatesteki madeni toıtarm he
men hepel potas tozla.ndır. Pata
tesin heklmllkte büyUk değeri de 
bundan dolal,dır· Çünkü bu tuzlar 
vUcut içerisinde kale,·i olurlnr \'e 
kannnrzdnki fazla ek~iJiği kaJ bet
tinniye yararlar. Onun fginclir ki 
patates -kanlarının fazla ekşilik
t., olmasından korkulan- şekerli 
hnstalara kıymetu bir yemektir, 

Fakat o anda kuvvetli bir düş.. 
ınan müfrezesi etrafını sarmıştı. 

Bunlar, ellerindeki kılıçlar ve ml7.. 
raklarla, Muhtar'ın atının Ustüne 
saldırmışlardı. 

Zavallı atın ön ayaklan, birer 
kılıç darbesile kesilmiş .. Karnı ı z 
raklarla delinmişti... Muhtar, her 
zaman olduğu gibi, lbu sefer de so. 
ğuk kanlılığı elden bırakmamıştı. 
Kanlar içinde yere serilen atın üs. 
tünd ı derhal sıçramış.. Etrafı 

çeviren dU.5manlarla çarpışmaya 
başlamıştı. 

(Arkası var) 

Patnte.ct t.aşka. madcMerinden 
dolayı, snğlam adamlar için de l~i 
besle~·icl bir gıdadır. Zaten ner 
memlekette, patate · tnmndığın

danberi, onu eve se\·e yiyenler git· 
tikc;e ~oğalmaktadır. Hele imalde, 
so~k memleketlerde patatesi ek
mek yerine yerler. 

Patates, lc;inde bayağı tuıun pek 
az olmasmclan dolayı, böbrek has· 
tahğına tuhılarak albümin çıka

ranlar için değerli bir yemt>k oldu· 
ğu gibi, herhangi uzunca bir has· 
talıktan yeni kurtularak mldelt>ri 
henüz zayıf bulunanlar için de hS.Z 
mı kola~· bir gıda olur. 

ı:n kolay haznıooilen, şu baldo 
ha!ootalar i~in en münasip ekli, kıl· 
buklarile ha !andıktan sonra opı· 

larak yenilen patates, hir de sütle 
karı tınlıırak yapılan patates pil· 
releridir. Böyle perhiz yemeği için 
en i)i cins te mutlaka san patates· 
tir. 

Haşlama patates için, yanın kilo 
patates J,kanıp temizlendikten son
ra, üç gram bayağı tuzla birlilde so
ğuk uya atılarak -su patateslerin 
hepsini iyice örtecek surette- ya
rım f;nat ka~·natılır. Bu kndnr J>S.-

tat.eslrt .175 kalori, demek ki Jısylice, 
kun·eti vardır. 

Siitlü piireye gelinre: 200 gram 
sarı ııatntes Uç çerrek aat kapııh 
tencerede karnatıl<lıktnn Sonra, hl
rer birer çıkanldrkça -makin ede 
değil- haundn. ezilir. Hepsi ezl· 
lin('e iki defa süzgec;ten geçirilir. 
Sonra 100 gram sütle karışhnla~ 
rak tekrar -hafif a~te-- on da
kika iyice kanştmlarak t;ekrar 
kaynatılır. Sıcak sıcak yenilmezden 
önce on gram tereyağı De 2 gram 
tuz katıhr. Bunun da 826 kalori 
kuvveti vardır. Böbrekleri sağlam 
olan zayıf ha..4'ta1ar için süt yerine 
et suyu konulahillT. O vakit kalori· 

si an~k 26'!, daha lezzetli, fakat da
ha B'T. kun·etll olur. Patates ez -
mesinc 4iatıJacak sütii önceden ay
nca kaynatmayı unutmamak IA-

zımdır, 

Dün zahire borsa ma 16 ,.a
gon buğday, iki ,·agon çavdar 
ile dokuz vagon arpa gelmiş n 
hepsi satılmıştır. Arpa ibra _ 
rat!;Jlan, fiyatları kırmak i~ln 
ihracat arpası almamışlardır. 

. Bu rÜ'T.den arpalar 4,32-4,85 
kuruı; ara~mda satılnu~tır. 

Dünkü &atışlarda geçen mu
ameleler biraz ge,-şek olmuş _ 
tur. Buğdaylardan ıııertler 
6.Io-6,20 kuruştan ,.e yumu. 
şak ekstra fılistralar 7 ,03 ku. 

, :ruı:>tan dü~kün olarak satılabll
mi tir. Ç.a\'darlar 3,03 kunış fi_ 
yat bulmuştur. Dünkü muame
lelerde depolarda huhınmakta 
olan mallardan da bir kı~ım !la. 
tılmıstır . 

Kontenjanın kaldırılması hakkında lktısat Vekaletince tasar
lanan yeni formül piyasada büyük bir ali.ka uyandrrmıttrr. Bir .. 
lilden sanayi erbabının mütalealarını soran Veki.let bir de ~ica
ret Odaaı kanalından aanayicilerin mütalealarmı gormuftur. Ti
caret odası derhal tetkikata koyulmut ve mütleaları tesbite b8..f
laınıftır. Teıbit edilecek maddeler gümrük tarifesine ait 15 - 20 
kalemlik maddelerdir. • 
Gümrük tarifelerinde sanayi erba- - -----------

bınm ihtiyaçlanna göre, yapılacak ta 
dilat, gayri tabii bir şekilden ibaret 
olan kontenjan yerine himaye siste
mine dayanmak olacaktır. 

Bunun için hangi maddelerin üz~ 
rinde işlenmek lazım geldiği de birer 
liste halinde Sanayi Birliği ile Tica

Bulgar· 

Üzümleri 
ret odasına bildirilmiştir. 

Bulgar Haber aldığımıza göre, sorulan 
maddeler arasmda buharlı, buharsız, 

Yeniden 41 Bağcılık 

Cemiyeti Kuruldu Konserveleri deniz nakliye vasıtalarile vapurlann, 
mamul elbiseliklerin, elbiselerin itha-

• Rağbette li halinde bunlardan ne kadar güm. 

Sof ya, (Tan muhabirinden) - Tu
tulan son istatistiklere göre, Bulga... 
ristandaki bağ miktarı 1,143,537 de
kardır. Hesaplandığına göre, bu bağ .. 
lar ilerde bir mevsimde 30 - 50 mil .. 
yon kilogram üzüm mahsulü verecek
tir. 

Sofya, (TAN Muhabirinden) _ 
rük resmi alınması muvafık olacağı 

Bulgar hilkflmeti dış ticaretin inki- da vardır. İlk tetkik olunan ınaddeler 
afı için ehemmiyetli tedbirler al· ithalat rejimindeki memnu listeye 

~ıştır. giren (M) listesi maddeleridir. Bu 
Sofyada, bir Yugoslav _ Bulgar listedeki maddelerin alakadar olduğu 

Ticaret Odıısı tesis edilmiştir. Bu ku- 20 kadar sanat subesi vardır. Bu şu
rumun gayesi, iki memleket milna· belerin de şehrimizde üç yüre yakm 
sebetlerini kuvvetlendirmektir. müeE'ıse.c;esi kunılınuştur. 

Bulgar kooperatifleri birliğinin Bundan sonra sıra.sile (V) yani ve-
rnilli komitesi de, Yugoslav - Bul- kô.letlerin müsaadesile girebilen mad
gar kooperatiflerini nyakınla.şması deler listesi ve en sonra (A) yani 
ve müşterek mesaide bulunmalan muhtelif anlaşmalar ve mukaveleler. 
için bir talimatname hazırlamıştır. le kontenjana tabi maddeler hakkın: 
Yakında Çekoslovakya ile Bulgaris- da mütalea alınacaktır. Sanayi ile a
tan arasında da yeni bir ticaret an- 18.kadarlann kanaatine göre, esash 
la.şması yapılacaktır. bir gümrük himayesi, trun ve mü -

Ziraat Nezareti, ıbu sene Bulga.ris- kemmel olarak kurulmuş mUessesele
ta.nda koza istihsalatını arttırmak rin inkişafmr temin edecek, yarım ve
için koza milstahsillerine öğiltler ver ya noksan teşekkilllU olarak ve kon
m y kararlaştırmıştır. ~. tenjana dayanarak acele teşekkül et-

Bulgar konaervelerine pazar te- miş olanları rekabet ~ahasmdan çe
mini için Avrupada seyahate çıkan kilmeğe mecbur edecektir. 
Balabanof'un verdiği izahata göre, 1 1 
nümune olarak Avrupaya gönderilen • DÜNYA PiYASASI 
Bulgar konserveleri bir çok memle- __ 
ketlerde beğenilmiştir. Şimdiye ka • '"------------· 
dar Almanyaya ehemmiyetli miktar
da konserve domates salçası satıl

mıştır. !sveçten de Bulgar domates 

Amerikada Pamuk Stoku 

salçalanna mukabil rddyo 
leri alınmıştır 

Amerikada Şubat nihayetinde mev 
cut pamuk stoku 9.247.000 balya idi, 

mkine- geçen sene ayni tarihteki stok 

BORSA ' 
13 NİSAN SAI..I 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika franıı 
Drahmi 

622.-
123,-
109.-
120.-
80.-
18.-

lsviçre Fr. 
Leva 
Florin 

565,-
20.-
63.-

Çekoslovak kro. 
Silinı 

70-
21.-
25.-
20.-

Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
İsveç kuronu 
Altın 
Banknot 

21.-
12,-
48.-
30.-

1041,-
250,-

Londra 
Nev.York 
Par is 
Milino 
Brükıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterd. 
Prac 
Vıyana 
Madrid 
Bcrlin 
Var$ova 
Buda peşte 
Bu kreş 
Belcrad 
Yokohaına 
Moskova 
Stokholm 

Ç EKLER 

620.-
0.7912 

17.725 
15.035 

4.6940 
88.1450 

3.4735 
64.1935 

1.4450 
22.66ı2 

4.2225 
11.4275 

1.9675 
4.1630 
3.9920 

107.58 
34.5967 
2.7650 

24.02 
3.1286 

622,-
126,-
113.-
12~.-
84.-
22.-

575,-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.SO 
24.-
14,-
52.-
32.-

1042.-
252,-

620.75 
0.7905 

17.71 
15.0140 

4.6882 
88.0386 

3.4694 
64.1160 

1.4436 
22.6340 

4.2175 
JI.4136 

1.9660 
4.1575 
3.9875 

.~~.45 
34.5550 

2.7618 
24.05 
3.1250 

~ 

Borsadaki muameleler 

9.674.000 balya ve iki sene evvel de 
10. 765.000 balya idi. Geçen mevsim 
pamuk istihsalii.tı 17.539.000 balya Ye 
bu mevsiminki de 17.561.000 balya 
olarak gösterilmektedir. 

Bulgaristan Ziraat Nezaretinin teş 
vik ve yardımı sayesinde geçen yıl 
Bulgaristanda 45 konserve fabrikası 
tesis edilmiştir. 
Şimdiye kadar bu fabrikalardan 

elde edilen miliıbet neticeler ka?"§ısın
da Ziraat Nezareti bu yıl zarfında 45 
yeni fabrikanın tesisini* kararlaştır

mıştır. 

Sebze ve meyva müstahsilleri bu 
suretle fazln iatihsale karşı zarardan 
korunacaktır. Bu fabrikalara lazım 
olan makineler Ziraat ve Kooperatif 
Bankası tarafından tedarik edilecek· 
tir. 

Gal6nit Kooperatifi 
Şehrimizde · galanit mamulatı üze

rinde çalışan sanayi evba:bmın bir 
kooperatif kurmaları hakkında 1ktı
sat Vekaletinden bir emir gelmi§tir. 
Kooperatifin kurulmasile bu ehemmi 
yetli sanatin daha ziyade inkişaf e
deceği tabii görülmektedir. 

Lastik fabrikalarımız mevsim iti
barile yruılrk mamulat için geceli gün
düzlü çalışmaktadırlar. Evvelce mu
vakkat bir zaman için işlerinden ay
nlmış olan amele işlerine devama baş 
lamrşlardrr. 

Üzüm ihraca.tında her yıl devamlı 
bir artma görülmektedir. On binlerce 
vagona varan ihracat için Bulgar v~ 
gonlan yetmediğinden geçen :Bene 
Bulgarlar, Yugoslav vagonlanru ki
ralamışlardır. Bu sene üzüm ihraca
tmm daha ziyade artması ihtimaline 
karşı. Bulgar demiryollan idaresi, 
1200 Bulgar vagonunu, üzüm ihraca
tı için tamir ettirecek ve bunlarda so
ğuk hava tesisatı bulunacaktlt'. Bu 
vagonlann yansı, domates salçasr ih
racatı mevsimine kadar bitirilecek, 
kalanı da eylül ayına kadar hazırla .. 
nacaklardır. 

Bu sene üzüm ihracatının daha iyi 
bir· şekilde bir plil.n dahilinde yapıl .. 
masr için geçenlerde Bağcılar cemi· 
yetleri burada bir toplantı yapmış .. 
tardır. Toplantıda verilen izahata gö
re, Bulgaristanda yeniden 41 bağcılık 
cemiyeti kurulmuştur. Bunlarla bağ .. 
cılar cemiyetinin sayısı iki ylizU bul
muş ve azası da 12 bine çıkmıştrr. Son 
iki senede Bulgar meyve sebze ibra .. 
catı için iki büyUk vapurla Tunada 
Orta A vnıpa memleketlerine nakliyat 
yapabilecek 8 kadar bUyUk şilep a
lınmıştır. Bunların soğuk hava tesi .. 
satı da mevcuttur. 

Bu nakil vasıtaları sayesinde, Bul .. 
garlar, A vrupanm her köşesine hiç 
bozulmadan taze meyve ve ısebze 
gönderebileceklerdir. 

Tüccarların Ticaret Şahadetna· 
meleri Dağıtılıyor 

İstanbulda Ticaret Odasında 4500 
tüccarın senelik ticaret şahadetname. 
lerinin tevziine başlanmıştır. Bu şa.. 

hadetnameler sınıf derecesine göre 10 
ve 20 liralıktır. 

, .... 
ZAHiRE 

BORSASI 

Buğday yumuııak 6,17,SO e,s5 
Arpa 4,28 5..-
Çavdar 4,33 5, s 
Mısır ıarı 4,37 4,39 
Tiftik deri 101.- 106 
Fasulye ufak 7,20 -.-Keten yai 33,- 38 
B. Peynir 23,21 31,30 

G:lLEN 
Bafday 460 Ton 
Çavdar 30 Ton 
Arpa 152 Ton 
Un 85 Ton 
Mmır 193,875 Ton 
Kepek ıs Ton 
Fuulye ı.so Ton 
Keten tohumu 60 Ton Borsa muameleleri birai isteksiz 

geçmi§tlr. Parlat.en 272 frank bildiri
len Türk Borcu borsamızda sabah 
20,47 liradan açılmış, 20,60 liraya ka
dar çıktıktan sonra 20,55 lirada ka
panmıştır. Anadolu tahvil, mümes.sil 
hisselerile Merkez Bankası ve Sıvas. 
Ergani tahvillerinde hiçbir tebeddül 
olmamıştır. Aslan çimentosu da 14,70 
li~a .kalnustrr. 

1 LiMAN HAREKETLERi 1 
Bugün limanımıza gelecek vapur -

Katar pe)'Dir S-4 Ton 

lar: 
Saat 16,15 te Uğur İzmltten, 15,40 

ta Kemal Mudanyadan, 6,80 da Ana. 
farta Bandırmadan • 

Bugiln llrııannnudan gidecek ,.a. 
purlar: 

Saat 18 de ~afarta Bartına, 20 
de Canakkale Fıandırmara. 

G t DEN 
Ya.pa]c 20 

DIŞ Fi ATLAR 
Buğday: Liverpul 
Buğday: Sikaı:o 
Buğday Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. Londrıı. 
Fmdık G. Hamburı 
"7zıtdJk L. Hambııu: 

6,90 
6,39 
6,63 
S,92 
! ,99 
8,08 

83,85 
83.85 

Ton 

Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 



===ıo =========================================================TAN 14 - 4 • 937 == 
0, son nefesine kadar güzeli ATATÜRK l oJ 

Ve güzelliği sevmişti Bayan Tavsendi 

Belgratta büyük 
işler başanldı 

(Başı 7 incide) §arsınız. 0

Allaha raptı kalp etmek Kab u 1 Ettiler 
etrafındakilere an .. liı.zmıdır ... diyecek olınu§.. Suriye (Bıtfı 1 incide) 

(Başı 1 incide) 
susunda Yugos~· vya ile Türkiyenin 
müşterek arzularının bir ifadesidir. 

Bugün öğleden sonra da mnnak;: 
lat Nazın B. Fehmi Behmen taraf e 
dan Tilrk gazeteciler heyeti şererııı 
bir çay ziyafeti verildi. 

til. Rüyasını, 
latırken: 

- Ben galiba, temmuz ayında ö
leceğim ! derdi. Ve bu onda sabit 
bir fikir halini almıştı. Her sene, 
temmuz ayı yaklaştıkça, içini gizli 
bir endişe kaplardı. 

S evdiklerine karşı, son dere
cede vefalı idi. Bununla be-

raber uzun zaman, kendisini ziya
ret etmiyenlere, bu vefasızlıklanrı
dan dolayı gücenmezdi. Çok garip 
!bir tesadüfle, şu bir iki ay içinde, 
üstüste Uç dostunun ölümü, onu çok 
sarsmıştı. F~ki hariciye nazın A
sım, Mareşal İzzet ve.. Kibar Fazılın 
ölümleri ... Ve yine çok garip bir te
lepati ile bu Uç dostunun kendisin
den gitlenen ölümler.ini haber al -
mıştı. Bir gün, durup durduk yer
de: 

- Şu bizim Asnn, görünmez oldu. 
Sakın ölmesin! demişti. üstat, bu
nu söylediği dakikada, Bay Ası -
mm cenazesi kaldırılıyordu. 

Mareşal 1zzetle., Kibar Fazılın ö
lilmlerlni de yine böyle kendiliğin
den duymuş ve sonradan öğrendiği 
zaman şaşırmamıştı. Ölüm haber
leri, kendisinden büyük bir itina i
le gizlenirdi. Fakat, uzun müddet 
bunları kendisine bildirmemek im-
!kanı olmazdı. 

Ne zaman, tanıdığı birinin ölü • 
mUnU duysa, hemen sorardı: 

- Cenazesinde çok kalabalık var 
mı idi? 

Biz bundan, kendi cenazesinin de, 
!kalabalık bir cemaat tarafından kal 
drrılmasmı istediği neticesine varı
yoruz. 

En korktuğu şey unutulmaktı; 
bir gün yazılarmm okunmıyacağını, 
kendisinden bahsedilıniyeceğini dil
§Unmek ona çok acı geliyordu. 

G ençliğin, eserlerile alakadar 
olmasından hoşlanırdı. Ka· 

fasr, son gilnlerine kadar işlediği 

halde ellerinde titreklik arttığı i
ç~ı:n okunmaz bir hale gel
m . ""lı:al"ıncICll, sııt t:UK ımmytn; 

eder: 
- Ellerim Umlnt oldu! diye s<ff

lenirdi. 
Bir kaç sene ewel yazmağa baş

ladığı "Vicdan azabı,, adlı bir pi
yesi, bitirmeğe muvaffak olmuş • 
:t.u. Bu piyesin milsveddelerini. ken
di ynzar, İsmail Hami Danişruende 
beyaza çektirirdi. 

"Vicdan azabı", lnrk yaşmdııki 
oğlu Mustafayı öldüren Kanuni SU
leyınanm çektiği vicdan azaplarını 
canlandıran bir eserdir. Piyeste a
ruz ve hece vezinlerinin muhtelif 
tarzları çok muvaffakıyetli suret
te tecrlibe edilmiştir. 

İsmail Hami Danişment, bu ese
re ait hatıralarını kısaca anlattı: 

...,... "Vicdan AzR!bı,,nın beyaza çek 
me işini bitirdikten sonra, kendisi
ne verdim. Teşekkür etti. Fakat, son 
beytinin bir iki kelimesini değiştir
mek istiyordu. Son günlerde bu ar
zt.ısunu da yerine getirdi. Fakat 
mUsveddcslndeki değişikliği, beya
za çekmek için henüz bana verme
mişti. Değiştirilecek beytin yeri 
defterde boş olarak kaldı. 

P !yesin adı ''Kanuntnin \.1c
dan azabı) idi. Sonradan bu 

adı uzun bularak: .. Vicdan azabı,, 
yeter ... dedi. 

Bu piyeste, kUçUk bir muhavere 
vardır. Abdillhak Ilimit, bunu dal
ma tekrar ederdi. Piyesteki kahra
manlardan biri, şu iki mısraı söy
ler: 

Ben neyleye.}im bu ~·eryüzUnde!,. 
öteki de ona §U iki mısra ile ce

vabı verir: 
''Tatlıdır ruza §ehi dünyanın, 
!ratmı~·orsnn o senin noksanm !,, 

lsmail Hamiye sordum: 
r - BüyUk §air acaba hangi ka
naatte idi? 

Hamidin yakın dostu, kat'i bir 
~y söyliyemedi: 

- Her iki mısraı da, tekrar etti
ğine göre, hayatın hem tatlı, hem 
tatsız bir şey olduğuna inanmış gi
bi idi! 

Bu sırada, şair Necip Fazıl, mer
huma ait küçük bir hatırasını an
lattı: 

Bir gün, Abdülhak Hirn.it, ken-
disine: 

1 
- Ben artık öleceğim! demiş. 
Necip Fazıl da: 

r - üstat.. lnşallah, daha çok ya-

Abdülhak Hii.ınit, gülUmsiyerek Madam Tavsend, memleketimizin 
§U cevabı vermiş: v t · ı ~ her tarafında kocasınrn hatrralannı 

- O beni, kendisine kalbetmcsin a an 1 e rı ya.şadığını, fakat Atat ürkün bu ka -
de... bul ve iltifatının bu hatıraları ebedi-

0 nun başka dostundan dinli?- (Başı 1 incide) l~tirdiğini söyliyerek şükran ve ta-
raftan da kör taassubu körUkleınek 

dim: hassüslerini arzettikten .sonra Ata-
y ~ azınindedjrler. 

- Hamit, softaların anladıgı ma- türkten ayrılmıştır. 
nada değil, fakat Tanrıya son de-' Türkler aleyhine yapılmakta o- Büyük Önderimiz, Ünlü İngiliz Ge-

lan propaganda yalnız Tlirkleri de-
rece bağ~anmış ve inanmış bir a- neralinin bayanına imzala.riyle bir fo-. ğil, din taassubundan daima zarar 
damdı. Hatta kendine mahsus bır toğraflannı hediye etmişlerdir. 

görmüş olan unsurları cidden ren-
.secde tarzı vardı. Herkes yattıktan Bu ziyaretten sonra Ankara Palas elde edecek mahiyettedir. 
sonra, odasına kapanır ve kendini d salonlarında kendisine mülaki olup te Bunlar arasında Aleviler, Suriye e 
yerlere atarak, Allahına yalvarır - ihdas edilen bu taassup hareketi ö _ hMSüsatını soran bir muharririmize 
dı. Bu ibadeti, gayet gizli yapar, nilnde tertibat almak mecburiyetini Madam Tavsend gunlan söylemiştir: 
ve kimse tarafından görülmemesine . kt d" 1 ·· " - Büyu"k Şefinizle görü.,mem -hıssetme e ır er. Anlaşıldığına go - ~ 
son derece itina ederdi.,, re, Suriye, şeriat esasına göre idare den hfı.la heyecan içindeyim. Türkleri 

lsmail Hami diyor ki: edilecektir. Nitekim, bu esasları tak bu derece derinden seven kocam, bil-
- Hamit, ömrü oldukça güzeli viye edecek bütün kuvvetler de vata- hassa Atatürk, bu eşsiz asker ve dahi 

ve güzelliği sevdL Ç i r k i n niler elindedir. Aleviler, kendilerinin devlet adamına karşı bilyUk bir hay 
y U z d e n, çirkin hareketten, küfürle ittiham edileceklerini, bu yüz ranhk hissi beslerdi. Görüşmemiz es· 
çirkin muameleden hoşlanmazdı. den sanayi, ticaret ve ziraat sahasın nasında bütün bunları hatırladım v~ 

Kendisini öldükten sonra yıkaya- da vatanilerin hükümleri altında esir bu sebepten heyecanım bir kat daha 
cak olanlarında çirkin insanlar ol olacaklarını çok iyi idrak etmekte - arttı. Türkiyeye kocamın hatıralarını 
mamasını bilhassa ister, ve bunu dirler. Bir Alevi mUnevveri şunları vaşamak Uzere gelmiştim. Bu müla-
etrafındakilere sırası düştükçe tek- söylemektedir: kat bunun bir tetevvücü oldu.,, 
rar ederdi. "- Şer'i mahkemelerde aşağı mu 

- Vasiyet etmeğe vakit bulabildi amele göreceğiz. Vatandaşlık hakkı -
mi mızdan değil, insanlık hakkımızdan 

- Vakit bulamadı, bu arzusunu bile istifade edemiyeceğiz. Şer'i ah
bir aralık akrabasından Bayan Sa- kam, vasıta yapılarak mallarımız. 
bihaya açmak istemiş: mülkümüz elimizden alınarak bizi fel 

- Sana bazı vasiyetler edece - liı.h haline koyacaklardır. Biz, ya mez 
ğim! demiş. Fakat Bayan Sabiha: hebimizi tebdil etmiye, yahut nıemle 
ona ölüm halinde bulunduğunu ha- keti terke icbar edileceğiz. 
t:ırlatmak istememiş: Vicdan hüITiyetinin ve hayat hak· 

_ Allah daha çok zaman ömUr kının bu kadar ihmal edildiği bir yer 
versin!. O nasıl söz! de yaşamak cidden müşkU1dilr. Bu 

Diyerek işi kısa kesmiş. vaziveti manda memurlnn fa.şist zih 

Z aten Hamidin ölümü, çok niyetli zabitlerle, katolik papazlarile 
rahat şekilde oldu. Hasta, en teşriki mesai için vasrta sayıyorlar. 

kUçük bir ıstırap bile duymadan, Çünkü şimdiden misyonerler, Alevi 
küçük uykudan bilyük ve ebedi uy- köylerinde dola.şmıya başlamışlardır. 
kuya geçti. Misyonerlerin maksadı da Alevileri 

_ Son dakikalarında yanında hristiyanlaştırmaktır. Bu suretle müs 
kimler vardı? temleke memurları memleketimize 

_ Bayan Lüsyen... Hemşiresi, tam manasile yerleşmek emelindedir 
Bayan Mihrinnisa ... Ve daha bir- ler. Halbuki Türkiyede Aleviler, va
kaç akrabası.. tandaş muamelesi görüyorlar. Tef -

Hamit, Çamhcayı çok özlemi§ti. riksiz biitün memleket hizmetlerine 
lua hnl ...ti n,\c.!S>rlir.l~r_;;a~g. ar. • 

bemşıresıne ~uııuyuı ou. . 

Hüseyin Cahit 
ve Üstündağ 

Davası 
{B~ı 1 incide) 

bir prensip meselesi karşısında bulu • 
nuyoruz. Gerek iddia makamına V<' 

gerek riyaset makamına karşı pek bü 
yük hürmetim vardır. Müddeiumu _ 
mi, bana hususI surette bu suali sor 
sa derhal kendilerini memnun ede • 
rim. Hattl samiinden biri bile, me . 
rak edip hariçte sorsa, ona da cevap 
verirdim. Fakat mahkeme huzurun • 
da kanunen suç teşkil etmiyen bir fiil 
hakkında sorulan suale cevap vere 
mem. 1.fUddeiu.,...11minin hiç aklından 
~cçmez ya .. Fakat her nasılsa, bana 
faraza, "dün geçe evde niçin ispanak 
yeaı ., ;tıiye bl~suiil sors~una <:P 

Yabancı memleketler gazetelerinin 
de tebarüz ettirdiklerine göre, bu gö· 
rüşmelerde çok mühim beynelmilel 
meseleler mevzuu bahsedilmiş ve bu. 
günün bütiln meseleleri gözden geçiril 
miştir . 

Bununla beraber ayrıca yeni bir 
sarih netice beklenilmemelidir. 

Akdenlzdekl \ıLziyet malümdur. 
Gerek Türkiyenln, gerek Yunanis
tanın İtalya ile anlaşmaları \'ar -
dır. Son zamanlarda Yu~o .. la\'ya 
da a:nıi bir anlaşma yapmı!'jtır. Bu 
suretle, Atina. konferan.,ının, Bal
kan Anatanh azalannm İtalya ile 
münuebe-tlerinl tanzim etmeleri 
hakkındaki ta\·siyeleri fiU~·at mev -
kllne çıkarılmış bulunmaktadır. ,, 

Bugünkü merasim ve gezintiler 
Belgrat, 13 (Tan muhabirinden te· 

tefonla) - Başvekilimizin ziyaretle
ri münasebctile Atatürkün ve Kral 
naibi Pren~ Potun himayesinde kuru 
lan Türk Güzel San'atler sergisi ya -
rm lsmet İnönUnUn huzurile açıla -
caktır. Misafirler yarın öğleden son
ra Yugoslav tayyare fabrikalarını ge 
zeceklerdir. Yann akşam Türk saati 
le sekiz buçukta Belgrad radyosun -
da Türk dililc lsmet lnönünün hayat 
ve mesaisi hakkında bir konferans 
verilecektir. 

Şefimiz Atatürkle Dost De"let 
Reisi Arasında n 

Ankara, 13 (A.A.) - BaşVcJ\ 
İsmet lnönünün Belgrat sey~ati dl~ 
layısiyle Yugoslavya Kral Naıbl ~ye 
tes Roayal Prens Paul ile TUrlcı ti 

Reisicümhuru Atatürk arasında § 

telgraflar teati edilmiştir : 

Ekselans Türkiye Reisicümhurtl 
ANKARA. 

Başvekilinizi büyük bir memnun~ 
yetle şimdi kabul ettim. Kendisin J\. 
buradaki bulunuşunu ne kadar tıı 
dir ettiğimizi bilhassa arzemek iste • 
rim. Samimi ve zeval bulmaz dostlu• 
ğuma inanmanızı rica ederim · 

rAVL 
Altes Ruayal Kral Naibi Paul 

BELBRAT 
Başvekilimin, şahsi dostum ke.h • 

raman Kral Aleksandr'm layemut e
serlerine sahne olan güzel paytalttI • 
nızda bulunuşu hakkında Altes lttl~ 
yalinizin ihtisaslarını bildiren teıgr:. 
lannı aldım. Altes Ruayalinize teŞeır: 
kür eder, samimi ve zeval bulrıt 
dostluğuma inanmalarını rica ede -
rim. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma komisyonundan 
ı - Polis mektebi ihtiyacı için yaptırılması gerek ahşap mobilyeııill 

26-4-937 Pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesile ihale ohl -

nacaktır. r 
2 - Tamamına 14100 lira kıymet biçilen bu mobilya çeşit ve be 

çeşitten yaptırılacak miktar 5-inci maddede gösterilmlştir • 
3 - Şartnameler ve plan ve resimler ve mukavele projesi 71 kuruş 

karşılığında komisyondan alınabilir. 1 
4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve 105 

Ura· 50 kuruşluk teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi te}tlif 
mektubunu belli gün saat 9 za kadar komisvuna ··e.rmiş bulunmalatl• 
(836) (1936) 

5 - YaptırııacaK rııoouye: 
_ Ah, Çamlıca ne güzel yerdir smda mebus ve yüksek memur, tı -

caret ve ziraatle meşgul olanlar var
değil mi? 

Büyük şairi Çamhcaya bağlayan dır. 
en bilylik bağ, annesi Bayan Mün
tehanın kabri oraya yakın oluşu -
dur. 

Mi! A Müdafaa 

vap vermek mecburiyetinde miyim? 
Cevap vermem; çünkü bu fiil, bir • 
cürUm•değildir. İşte, bu prensip me • 
selesi hasebiyle böyle bir suale ma -
attcessiif cevap veremiyorum., , 
1SPANAK MİSALİ 

Plan No. 

1047 
1038 
792 
671 

Cinsi det 

Yazihane 
Yazihane koltuğu 
Telefon masası 1 
Orta masası 1 

H&mit, hemşiresile birkaç daki
ka konuştuktan sonra, başucunda 
duran Bayan LUsyene birkaç defa: 

- LUsyen.. LUsyen.. diye ses -

Ve ilinden 
İki Sual 

lendi, sonra bir daha uyanamadığı, Ankara, 13 (TAN muhabirin -
sabahı blmıyan uykusuna daldı, den) - Diyarbekir meb'usu gene
gitti. Büyük şair, ötedenberi, açık. ral Kazım Sevüktekin Ankara, KC1n. 
geniş bir yere gCSmiilmek isterdi. ya ve Merzifonda ciheti askeriyeye 

Tanrısı, onu, bu dileğine de lUzumlu bazı binaların temini husu -
kavuşturdu. tstanbulda açılan ilk 
asri mezarlığın ilk çukuru, tstan· 
bulun bUyük ve sevgili bir ölüsünü, 
bugün karayağız kollan arasına n
lacak ! 

Bana anlattıklarına göre, Hamit, 
bir aralık kansına, söz arasında: 

- Lüsycn•. demiş. isterim ki, be
nim vanımda sana da bir mezar a 
yırsı~lar .. öte tarafta cin, senden 
ayn kalmak istemem! 

•• 
O ltim dUşUncesini bir dakika 

bile kafasının içinden çı • 
karamıyordu. Bir gün yolda, gı -
derken, yanındakilerden birine: 

- Şu ağacı görüyor musunuz, 
demişti, belki benim tabutumun 
tahtası, yaş olarak orapa duruyor. 
Belki şu demirci.deki demir parça 
sından tabutuma çivi yapacaklar ... 
Belki, şu önUmde dolaşan adam, na 
mazmıı kılacaklardan biridir!. 

İki sene evveline gelinciye kadar 
sıhhati yerinde idi. Akşamlan ye
meklerde, bir kUçilk kadeh şarap a
lırdı. Son aylarda içkiyi tamamile 
bırakmağa mecbur olmuştu. 

Abdillhak Hamidin son olarak 
yattığı evden çıkarken ona yine ken 
dl dillle şu suali sormak aklımdan 
geçiyor: 
"Çıktın mı huzuru Kibriyaya, 
Bildin mi nedir o tıflı ekber ?,, 

Ege Mıntakasmda Soğuklar 
İzmir, 13 (Tan muhabirinden) -

Birkaç gilndenberi devam eden şid -
detli soğuklar, mlilhakat bağlarmda 
oldukça f a.zla tahribat yapmıştır. Bil 
hassa Manisa bağlarında yüzde 70 za
rar vardır. Bu arada Alaşehir bağlan 
da don yüzünden kısmen hasara uğ
ramıştır. Soğuklar hafiflemezse teh. 
likcnin artması ihtimali mevcuttur. 

sundaki kanunun ifa edilip edilme • 
diğine, askeri maliıllerin her üç se • 
nede bir tabi tutulduğu muayeneye 
mülkiye ma!Ullerinin tabi tutulup tu. 
tulmadıklarına dair Kamuta·ly reisli 
ğine 2 şifahi sual takriri vermlşttir. 

Milli Müdafaa Vekili General Kil.. 
zım Özalpın, meclisin cuma gUnkU 
toplantısında bu takrirlere cevap ver 
mesi muhtemeldir . 

Köylerde Sağhk 
Sineması 

'.Ankara, 13 (TAN muhabirin -
den) - Sıhhat Vek!leti köylerde sıh 
hi ve terbiyevi propaganda yapmak 
lizere sinema makineleri getirtmekte. 
dir . 

Elde, gösterilmiye haztr yUze ya. _ 
km propaganda filınf vardır. Y ~rli 
film yapılması için de teşebbüsler .. 
başlanmıştır. Bu filmleri Sıhhat Ve. 
kalctinin tayin edeceği doktorlar 
bizzat göstereceklerdir . 

Spor Kurumunun 
Veni ikinci : 
Başkanı 

Ankara, 13 (TAN muhablrln -
den) - Tilrk Spor kurumu asbaşka
nı Bay Halit Bayrağın istifasından 
sonra kendisine teklif yapılan Erzu . 
rum meb'usu Bay ŞUkrU Koçak iş -
!erinin çokluğunu ileri eUrerek bu 
vazifeyi kabul etmemiştir. Bunun ü
zerine asbaşkanlık Aydın mebusu B. 
Adnan Mendrese teklif olunmuş ve 
kendisi vazifeyi kabul etmiştir . 

Bundan sonra belediye vekili B 
Hı\mit söz aldı ve dedi ki : 

.. _ B. Hüseyin Ca.hit kendince böy 
le düşünebilir. Fakat mahkeme, bu 
suali. resmen irat edince artık cevllr 
vermiye mecburdur. lspanak misali 
burada varit olamaz.,, 
ŞAHİTLER 

Sonra müddeiumumi, şahitlerin is. 
timaı lehinde mütalea beyan etti ve 
şahitlerin isimlerini ve neye şahadet 
edeceklerini eordu. 

B. Muhiddin Ostündağm avukatı 

B. Faruki, şahitlerin eski Kastomonu 
mebusu ve eski adliye naTJrı B. Nec 
meddin Molla Kocataş olduğunu söy 
le<li. 

B. Hüseyin Cahit, iddia makamı -
nın hem şahit isimlerini, hem neye 
şahadet edeceklerini sorduğu halde 
yalnı% bir şahit isminin verildiğini ve 
bu şahidin neye şahadet edeceğinin 
eöylenmediğini anlatarak bu nokta. 
nm tasrih edilmesini istedi. Avukat 
B. Faruki, B. Necmeddinin "Biriken 
para,, başlıklı makalenin B. Hüseyin 
Cahit Yalçın tarafından yazıldığına 

şahadet edeceğini tasrih etti ve f& • 
hadetin istinabe tarikiyle İstanbulda 
yapılması talebinde bulu..'ldu. B. HU. 
seyin Cahit "şahide icap ederse bazı 
sualler sormak ve tuzum görülürse 
şanadeti hakkında mUtalea beyan et
mek UT.ere şahidin lzmite davet edil -
mesini ve kendisinin de hazır bulun
masını söyledi . 
NECMEDDtN MOLLA BURADA 
ö1NLENECEK 

B. Faruki, İstı\nbulda istinabe su. 
retiyle B. Necmeddinin şahadetlnf! 
mUracaat olunurken tarafların da 

i hazır bulunacağını temin etti. B. 
HUseyin Cahit, bu takdirde kendisi -
nin de bir itirazı kalmadığını anlat • 
tı. Milddeiumumt B. Necmeddinin is 
tinabe suretiyle dinlenmesine ve t& -
rafeynin de hazır bulundurulmasına 
karar verilmesini istedi. 

Riyaset. Bay Necmeddlntn, ta.raf _ 
tarda hazır bulunduğu halde !atan -
bulda 2 inci ceza mahkemesinde "a _ 
hadetine müracaat edilmesine ve 
da vanm 27 nisana talikine karar ver
di . 

594 Sigara masas: 1 

654 iskemle 3 

1074 Koltuk 2 

799 Yazihane 6 
1077 Ya.zihane koltuğu 5 

936 Telefon ma.aa.aı 6 

637 Karton yer 3 

639 Orta ma.sa.s1 3 
477 Etajer ~ 

291 Daktilo masası 3 
674 Daktilo iskemlesi 3 

713 1.akemle 21 

1083 Kürsü 4 

831 Levazım dolabı 2 

1411 Mülaj dolabı 1 

1401 Mutbak dolabı 4 

895 Tek parmak dolEk 1 

1091 Fotoğrafhane dolabı ı 

686 Takım dolabı 1 

433 Dolap 1 
880 Servi! ma.sıuıı 11 

878 Camlı bölmeli ma..sa ı 

844 Masa 1 

683 Komodin 1 

284 Çuhalı masa 1 
796 Masa 14 

1400 Müllj masası 1 
1399 Mua 32 
1417 Mas& 5 

848 Maaa 1 

ıftos Masa 1 

90 Masa 12 
1409 İ.skemle 256 

691 İskemle 16 
846 Dosya dolabı 3 
695 Muayene şezlongı. 1 
902 İskemle 130 

Ta.ştahta Bmıf için 4 
Podest sınıf için -ı___.... 

B etonarme Köprü ln9aatı 

Nafıa Vekaletinden: ÖP" 
20-4-1937 tarihli salı gUnU saat 16 da Nafia Vek!letlnde şose ve ~ dt6 

rUler Reisli~ odaeında 31.000 lira. keşif bedelli Kastamonu Vilayetı . • 
bilinde ve Kastamonu - Boyabat yolundaki Kıvnmçayı betonarme JcöP 
rUstl inşaatı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. k•-

Ekelltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 155 kuruş IJlU 

bilinde şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. _ 
Muvakkat teminat 2325 liradır. Eksiltmeye girebilm~k için istekl~:sı 

rin yol ve köprü inşaatını yapa;bileceklerine dair müteahhitlik vesi 
ibraz etmeleri meşruttur. 0ıı 

Teklif mektuplannm 20-4-1937 salı günU saat 15 şe kadar koıni.SY 
reisliğine verilmesi lbımdır. (782) (1841) 
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)'ıt.)ı Raraıbiganın ~dugu, tapu~~ eylUI 335 tarih ve 33 numarasında ka için her boyda seleloit mahfazalar S an U ayrı mu a 1 er omısyonun an. 
garbı Baci İbrahim .met~aşa koyunde Kurugöl mevkiinde şarkı Nafiz, geldi. Yeni Postane caddesi Memduh 
dut 25 dönüm ve şımaıı Yusuf oğlu Bekir ve Omcr, cenubu yol ile malı. Aygün. 
kayrt.lı şarkı ve Y1ne 0 mevkide tapunun eylUl 325 tarih ve 34 No. da -------------· 
dut seneden 15 d~.~~bu sahibi senet garbı !shak, şimali Nafiz ile mah- · İstanbul 4 cü icra memurluğun -
rih onum ve ayn· k.d • d .. 1 t k' 2650 ı ve 565 nuın ı mev ı e tapunun kanunuevvel / 326 ta- an: .. ~ıs ı a ira mukabilinde 
garbı Bacı Şek~ra.sı~da kayıtlı şarkı akıntı, şimali HMan, .O. Ahmet birinci derecede ipotekli olup paraya 
nUın ve ayııi mev~f u Mehmet, cenubu Kerim ile mahdut seneden 15 dö. çevrilmesine karar verilen ve tama -
Y~l ~arbı akıntı, imde. tapun un ~ayıs 339 ta ve 33, No. da kayıtlı şarkı mma 5440 lira kıymet takdir edilen 
donuın ayııı mev~Id ali kUçUk Alı,, cenubu Zekeriya ile mahdut eeneden 30 Kadıköyünde Osmanağa mahallesin
akıntı, garbı'B e tapunun mayıs 339 tarih ve 9 No. da kayıtlı şarkı de Yazıcı oğlu sokağında eski 31 mü
il kızı Şerife 11 acı 9eker oğlu Mehmet, Şimali Kerim, cenubu Hacı lsma. ken-er yeni 27 numara ile mürak • 
nıuz; 339 ta.riıı e mahdut seneden 30 dön Um, ay:ni mevkide tapunun tem- kam hane evsafı aşağıda yazılıdır: 
Zekeriya, cenub ve 26 num~asında kayıtlı şarkı yol, garbı akıntı, şimali Bodrum kat: Zemini kırmızı çini 
ınevkide tapu u Koçaş oglu Mehmet ile mahdut 30 dönüm ve ayni olan bir oda ve taşlık ve kömUrlük 
lafa, şiına]i ;; temmuz. 339 tarih ve 11 numarMında kayıtlı şarkı, Mus ve odunluk, bir hala, zemini çini ve 
l.iehnıet ile m ız, garbı ınce Mehmet yetimleri, cenubu Hacı şeker oğlu maltız ocaklı bir mutbak. 
339 tarih ve :dut seneden 30 dönüm, ayni mevkide tapunun teşrinisani Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki 
ınau Bacı D numaraamda kayıtlı şarkı Nafiz ve yol garbi akıntı şi. oda zemini renkli çini termozifonlu 
dönUın ve a a~t, cen~bu berber Yusuf oğlu Omerle, mahdut seneden 30 hamam. 
l'ıtlı şarkı 'N:. mevkıd.e tapunun eylUl/330 tarih ve 28 nmarasında ka- İkinci kat: Bir sofa üzerinde iki o-
lllaJıdut sened~~ g;rbı .~~~ntı, şimali İbrahim, cenubu Hacı. O. İshak ile da bir hall. 
nıara.sında k O donum, ayni mevkide tapunun 341 tarih ve 79 nu.. Üçüncü kat: İkinci katın aynıdll' 
hubu Bacı L~~ı şarkı Nafiz, şimali Hacı oğ1u Mehmt, garbı akıntı, ce. Çatı katı: Oda olmayıp bir aydın. 
tapunun niaa: 

3 
irn ile. mahdut seneden 30 dönilm ve yine ayni mevkide lık penc;eresi vardır. 

nıe, şimali 'Nar 22 tanh ve 57 numara, şarkı Hacı Mehmet garbı Rahi· Hududu: Sağ tarafı Adil validesi 
8.Yni mevkid ız, cenubu Kuyumcu oğullarlle mahdut seneden 30 dönüm hane ve bahçesi solu Maryunkanm 
garbı 8ahlb· e tapunun nisan 322 tarih ve 58 numarasında şarkı akıntı, arsası arkası Raife hane ve bahçesi 
lleden 30 

1 se~_et, şimali Nafiz, cenubu Kuyumcu oğullarile mahdut se· cephesi tariki am ile mahduddur. 
lariJı ve 

7
donUm, yine ayni mevkide tapunun nisan 322 Sahası: Bina 62,50 ve bahçesi 26 

lnaU Ali 
15 No. da kayıtlı şarkı yol, garbı akıntı, şi- metre murabbaı olup mecmuu 88,50 

taPluıun' ;e1~ubu ldrisle mahdut seneden 30 dönüm ayni mevkide M. murabbaıdır. 
tltkı akıni ul/

3
23 tarih ve şubat 928 tarih ve 61/19 No. da kayıtlı Umumi evsa..fi: Binanın bodrum ka 

U~ IXıahdut 13
0
ga_:,b1:. Hacı şeker oğlu, şimali yol, cenubu Osman ve Davut a 

D. No: Semti ve mahallesi 

4993 Tarabya 

5136 Kuruçeşme 

•9 Beyuıd T&vş&ntafı 

8599 Galata Yenicami 

220 Kumkapı Muhsine 
Hatun 

6274 Beyoğlu Asmahmescit 

2071 EyUp Nişancı Mustafa 
Paşa 

5287 Koca Muatafa Paşa 

8601 Bostancı Çatalçcşme 

7250 Bebek Ali paşa 
mahallesi 

5072 Heybeliada 

5071 Heybeliada. 

8371 Burgazada 

Sokağı Emllk No: 

Bostan E. 23 Y. 3 

E. Mahalle E. 30 
Y. Kuruçeşme Y. 40 
mahallen Alay beyi 

. 
Kalaycı 39 

Kurşunlu ha.nm Ust 
katında 12 
Kömürcü E. 21 Y. 23 

E. Caddeikebir E. 246-246 mU. 
Y. !stiklal cad. Y. 198-198/ l 

Değirmen E. 2 

Ali Fakih cad. E. 471 
Y. 419 

No. taj 421 
Çatalçeşme E . 15 Mü. 

Harita: 60 
E. Yenimahallı; E. 19-21 
Y. Bebek baı?ı 
Meydan 14 

Meydan Y. 8 Ada: 60 
Parsel, 2 

E. Kızıltoprak 
Y. Mehtap E. 1-11-13 

Cinsi ve Hlı. Hisseye ııöre 
Muhammen K. 

Ahşap hane ve bahçenin 
1/ 2 hissesi 420 A. A 
Bahçeli ~ap hanenin 
1/2 hissesi 1000 K. Z 

Sırmakeş hanı altında kl 
gir dUkkAnm 1/ 2 
hissesi 500 A. A 
Odanın 25/ 192 hissesi 150 A. A 

Üstünde odaaı olan 
dükkan 1300 K. Z 
Kagir dükkan ve bod-
rumu mahallinin 180/ 3360 -
ve UstUndeki apartma-
nın 72/ 3360 his. 3000 K. Z 
79 metre arsa 50 A. A 

Ahşap baraka 50 A. A 

115 metre arsanın 
1 13 hisesl 40 A. A 
919 metre iki arsanm 
1 13 hissesi 70 A. A 
42,50 metre arsanın 
1/2 hissesi MA.A 
36 metre arsanın 
3/ 2 hissesi 50 A. A 
803.50 metre arsanın 
1/ 2 hissesi 130 A. A 

!i.b "e 20/20 ~onum, ayni mevkide tapunun eylUl • 323 ve şubat 928 ta. tı k rgir diğerleri ahşap olup dahi -
liaer Oavut . No. da kayıtlı şarkı yol, garbı akıntı, şimali Az.ize, ce~ubu li ve harici kısımları kamilen yağlı 
928 tarih ıle Inahdut S{'neden 20 dönüm ayni mevkide tapunun şubat boyalı ve muntazamdır. Arka taraf -
•ırna1r Ar ve 21 No. da kayıtlı şarkı Osma~. garbi Hacı şeker evlatları, ta bahçe duvarla muhat elektrik ve 
kide tap 

1 
zadeler, cenubu Ahmetle mahdut seneden 15 dönüm ayni roev su tesisatı vardır. Birinci kattan iti-

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gUn ıniiddetle satışa Gıkarılmıştır. İhaleleri 28-4-937 tarlhfne 
dU,en çarşamba günü saat 14 tedir. Satış mUnhasıran gayrimübadil bonosiladır. 13/ 4/ 937 

.\Jı unun mart 324 t ih ' ' . · , cenub ar ve 93 No. da kayıtlı, şarkı yol, garbı şıma.U baren cephede şehnişi vardır. İşbu 
eyıuı 324 u ~metle mahdut seneden 30 dönüm ayni mevkide tapunun gayri menkulün tamamı açık arttır
garbı ak tarıh. ve 41 numarasmda kayıtlı şarkı Koçabıyık Hacı lbrahim, maya vazedilmiştir. Arttırma peşin _ 
8eneden ~t1'.. ş:.mali Yusuf oğlu Omer, cenubu Hacı lbrahimle mahdut dir. Arttırmaya iştirak edecek müş • 
kaYrth :onum, ayni mevkide tapunun eylül 324 tarih ve 42 No. sında terilerin kıymeti muhammenenin % 
lrı.et ile ş::ı: 'Nafiz, garbı akrnb, şimali san Omer yetimleri, cenubu Ah. 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
824 tanh dut seneden 30 dönüm, ayni mevkide tapunun teşrinievvel bir bankanın teminat mektubunu ha 
cenubu 'N ve 25 No. da kayıtlı şarkı yol, garbı akıntı, şimali Molla ldris, mil olmaları icap eder. Müterakim 
tal>Unun ~h ~ğlu lshak ile mahdut seneden 30 dönüm ve ayni mevkide vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf 
'~ıtıtı, şlnıa. nıevvel ! 324 ta~ih ve 26 No. da. ka~ıtlı şarkı Nafiz, barbı borçlan borçluya aittir. Arttırma 
donum 21 lı Bacı oglu lsmaıl, cenubu Zekenya ıle mahdut seneden 30 şart.namesi ilan tarihine müsadif gü 
Cihetıe' u Parça tarla birleştirilerek mera halinde kullanılmakta olduğu nü dairede mahalli mahsusuna talik 
gatbt Alt~rnunun bir tarla itibarile şarkı göl ve Demtoka tarlaları, edilecektir. Birinci arttırma 17'.5.937 
2,00Q lira ~guııa.z:. şimali Ali oğulları, cenubu kurugöl ile mahdut olarak tarihine mUsadif pazartesi günü dai
~ ve 9 ~Yrneti muhammeneli 21 parça tarladan tapunun mayıs I 339 remizde saat 14 den 16 ya kadar icra 
841 tarih o. da kayıt olunan seneden 30 dönüm tarla ile tapunun şubat edilecek. Birinci arttırmada bedel, 
clört. hisse ~~b79 No. da kayıtlı seneden 30 dönüm tarla~ın nısıf hissesi kıymeti muhammenenin % 75 ini 

. 
il 

~tanunu:ı llrile 1 hissesi ve diğerlerinin 4 hisse itibarile birer hisseleri 
}( kUnde e~Ul/324. atrih ve 101 No. da kayıtlı Karabiganın Kalel r 
ti 't Al~ar ı tarlkia~, garbı dere, şimali GUrd'e:N!, cefiu'bu ""'muhacir 

~ilhanı 1 ve ~aına.l HU8eyin tarla ve bağlarile mahdut 120 Ura kıyme
llıa.na132201:neh seneden 1~ döntim tarlanın üçte bir hissesi ve tapunun 
"'°~ı de \le nisan 327 tanh ve 41 - 15 No.da kayıtlı Kaleler mevkiinde 
~dut ;o ~arbı Tornacı kızı, şimali Tornacı kızı, cenubu iskele yolu ile 
~itibari! lıra. mu~ammen kıymetli tarlanın 4 hissesinin 1 hissesi 4 his. 
Ü ltıetok e 1 hıssesı tapunun haziran 307 tarih ve 15 N. smda kayıtlı 
M.e l)ıahd a~ın azatlı çiftliği mevkiinde ldeliazmak, metresazmağı ve Ali 
"(t hiss~ seneden 57 dönüm 280 lira muhammen kıymetli tarlanın üçttı 
to~lrını ·h:apunun haziran 307 tarih ve 16 numarasında kayıtlı Deme. 
leııeden ~~ ıt.~er mezarlığı mevkünde dört tarafı Ali tarlalarile mahdut 
rı.lııı ka donum 150 lira kıymetli tarlanın Uç hissede bir hissesi, tapu. 
hrJt1 '°~unuevvel 340 tarih ve 27 No. da kayıtlı zincirlikuyu mevkilnde 
~eden ; 0Y;!u . .şimali ~acı Mehmet, harbi Ali, Cenubu ş?se ~le mahdut 
111ııı klnun onUm 150 lıra kıymetli tarlanın dört hissede bır hıssesi tapu. 
lne"kiind uevve1 339 tarih ve 6 No.da kayıtlı Demetokanm zincirlikuyu 
cent.ıbu ı:a~~kı Ali oğulları, şimali Ahmet, Mehmet, Halil, Fehim ve yol 
lnUhaınnı 

1 
hman ile mahdut seneden 120 dönilm 150 lira kıymeti 

~ 927~tarlaJUn 4 hissede bir hissesi tapunun mayıs 322 tarih ve 
ltiinde '8.tkı M ve 27 - 1 numarasında kayıtlı Karabiga Dalyan ınev. 
~tubu Göbc ette8 azmağı, garbı Azatlı yolu şimali Fatmacık azmağı 
ba.nınıeneU takli Yol ile mahdut seneden 30 dö~üm 120 lira kıymeti mu. 
11Utı tnaYis a2~l~nın dörtte iki hissesi 4 hisse itibarile 1 hissesi ve tapu. 
lııetokan -..-;h ve nisan 927 tarih ve 28 - 2 No.sında kayıtlı De.. 
~n b ın İnciıollpı:nar - b. . 

U u Zelih mevkilnde şarkı lncirlipınar ayagı, gar ı şımali 
~lanın 4 ~~ Inahdut seneden 6 döntim 30 lira kıymeti muhammeneli 
~e :n~ 927 ~Uba.rlle 2 hissesinin dörtte bir hissesi tapunun mayıs 332 
~· finıaıı Kara ve 29-3 No. da kayıtlı şarkı Hacı Mehmet, garbı Hacı Mu 
b Uın 90 lira Musa, cenubu Topçu Mehmet ile mahdut sel!eden 12 dö
~ ~ itibari} m:a.mrnen kıymetli tarlanın dört hissede iki hissesinin dört 
lb0 ·d& kaYitl 

8 
K hiasesi, tapunun mayıs 322 ve nisan 927 tarih ve 80-4 

l ta:hirn, Şi~ali ~blganm Sanbıçak mevkiinde ,arkı Şiralı yolu, garbı 
O dönum 7'5 lira cı Fa.tu oğlu Halil, cenubu .(\.ll, ile .mahdut ıe~eden 
~in dörtte b~rynıetı muhammeneli tarlanın 4 hısse itibarıle ikl 

ka~ı Sa.rrbı 'tapunun mayıs, 22 ve nisan 927 ta.rih ve 21:-5.No. 
~ Oglu ve Çakta farkı Hacı Mehmet, garbı Şiralı azmak, 9ımalı Ca 
d~rn 180 llra ~ak cenubu Hacı Emin zevcesile mahdut sen.ede~ 30 .d?
lt 0ttte bir hisa ~eti trıuhammeneli tarlanın dört hissede ikı hıssesının 
\. aYttlı Kara.bi esı, tapunun mayıs 332 ve nisan 927 tarih ve 32- 6 No.da 
'llltip '.U ganm Karag·· k B. 1 ().. ~afıı Meh oz uyusu mevkiinde şarkı ıga yo u, garbi 
d.~lu Bekir ile :ıet efendi, şimali Karagöz kuy~u cenubu Feyzullah 
ı:r: hlsaede 2 ~is du_t ~6 dönUrn 100 lira muhammen kıymetli tarlanın 
ç-;11 Ve 33 _ 7 Nsesının dörtte biri, tapunun mayıs 327 ve ni1Jan 927 
bı ınevkiinde 

11 
ko, da kayrtlt Karabiga.nın Sazak namı diğeri Ağalıkge. 

U }{ .,.ar ı Kab ve l .ı;a • • H i tarı oça SUleyman 
11 

c 06.u, garbı Tornacı kızı, şımalı at p, cenu. 
"e anın dört hisee i ~ trı~hd.ut 16 dönüm 120 lira muhammen kıymetli 
,1 ınaYıs 927 ve 348 ti~arıle ıki h188esinin dörtte biri, tapunun nisan 322 
ırı. ~f1 lıfehnıet oğl o.da kayıtlı 9arla Çanç~n oğlu, garbi Hacı Fatih, 
ı:ı~ nıuııamrneneuuı:~nubu Hacı kara Mehmet ile mahdut 40 lira kıy. 
Saı un trıayı8 322 v ~m 4 hisse itibarile 2 hissesinin dörtte biri, ta
la.ıı ak geçidi ınevki~d le 927 tarih ve 359 No. da kayrth Karabiganın 
~\J.h cenubu Koça. 8 .. 1 e olcu Etem, garbi Koçabey, şimali Hacı AbduL 
l>UtıuaınrneneH tarl~ı:~an °~lu ile mahdut 30 dönüm 60 lira kıymeti 
l(urn~ ınayı, 327 ve i dôrt hısse itibarile iki hissesinin dörtte blrl ta
d~i lrda Çingene k~~ 927 tarih ve 36 - 10 No.lı kayıtlı Karabiganm 
lı:ı~ '1~aıt aıınak c bsU mevkiinde şarkı azmak, garbi Karabiga cad
ttl>U:ti llluha.rnnıe~e~n~ Osman!~ mahdut seneden 15 dönilm 120 lira 
lttevk: aYni taruı 3711 ~anın 4 hısse itibarile 2 his.sesinin dörtte biri 
<>ilu il de 98.rkı Çingene kö 0· da kayıtlı Karabiganm Kadıncık çeşme 

e lnalıdut seneden 
30 
P:s~ garbı yol, şimali Osman, cenubu Çinçi 

onum 140 lira kıvmeti muhammeneli tar. 

bulduğu takdirde Ustte bırakılır. Ak 1 dair olan iddialarını ilan tarihinden 1 
si takdirde son arttırmanın taahhü _ itibaren 20 gün zarfında e\'rakı müs I Diş tabibi 

dü baki kalmak Uzere arttırma on 1 bitesile birlikte dairemize bildirme - 'I . ME~.~.ED R'FAT 1 
d.d d'l k !eri lazımdır Aksi takdirde hakları Parıs Darulfununundan mezun 

beş gün da.~a t~m ı e .~ e~ 1.6.937 tapu sicilleriİe sabit olmayanlar sa - Cağaloğlundan İstanbul beledi· 
tarihine musadıf Sa.h gunu saat 14 tış bedelinin paylaşmasından hariç ' yesi karşısına nakledilmiştir. ttl 
den 16 ya kadar daırede yapılacak. kalırlar. Müterakim \'ergi, tenviriye 
!kinci arttırma neticesinde en çok ve tanzifiyedcn ibaret olan belediye ~ 
arttıranm üstünde bırakılacaktır. rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müza- , Zührevi ve cild haıtahkları 
2004 numaralı icra ve iflas kanunu - yedcden tenzil olunur. Daha fazla 
nun 126 ncı maddesine tevfikan hak- malumat almak istiycnlcrin 93512230 ~r. Hayri O mer 
lan tapu sicillerile sabit olmayan ipo numaralı dosyada mevcut evrak ve 
tekli alacaklarla diğer alakadaranın mahallen haciz ve takdiri kıymet ra
ve irtüak hakkı sahiplerinin bu hak- porunu görUp anlıyacakları ilan o . 

ğleden sımra Beyoğlu Agacamı 
sı rtmıır ~.. No 'i ı ~ Telefon ·43fı~ 

tarını ve hususile faiz ve masarife lunur. !31818) 

KUŞTO'YO K l.L.A.NMANlZl TAVSİYE. EDERİZ 

Hem sıhhatinize faideli, hem de kesenize elverişlidir. Kuştüyü yastık 

100 kuruş, kuştüyü ve yatak takımları da çok ucuzdur. KuştüyU kumaş
ları vardır. Fabrika ve deposu: Istanbul Çakmakçılar Sandalyacılar sokak 
Tel. 2327. Satış yerleri: ANKARA, lZMIR, BEYOGLU S)lmer Bank Yerli 
Mallar Pazarlaı:ı. 

DıYlet Dımlryolları tı limaılar1 işletme U. idaresi ilinlar1 

Ankara htaıyonu için reıim müsabakası 
1 - Ankarada yeni inşa edilen ıstnsyon bması yolcu holilnUn karşılık· 

lı iki yan duvarlarında yapılacak, yağlrboya resimler için bir müsabaka 
!ı~ılnııştır. 

lanın dört hisse itibarile 2 hissesinin dörtte biri. tapunun mayıs 32:l ve 
nisan 927 tarih ve 42 - 16 No. da kayıtlı Karabiganm Hisar bayırı mev. 
kiinde şarkı azmak, garbi şimali cenubu Ali ile mahdut seneden 6 dö- 1 

nüm 40 lira kıymeti muhammeneli tarlanın dört hi8sede iki hissesinin 
dörtte biri, tapunun mayıs 322 ve nis 'ln .927 tarih ve 38 - 12 No. da ka
yıtlı Samanyolu mevkiinde şarkı Hacı Musa, garbi Ziya., şimali Hacı 
Mustafa, cenubu Mehmet ile mahdut 150 dönüm 600 lira kıymeti mu. 
hammeneli dört hisse itibarile iki hissesinin dörtte biri tapunun aynt ta
rih ve 39 - 13 No. da kayıtlı Karabiganm Koççayırlar mevkiinde şarkı 
tuzluazmak, garbi Ali, şimali Zehra cenubu ÇmarköprU tarlalarile mah
dut seneden 450 dönUm 2700 lira kıymeti muhaınmeneli meranın 4 hisse-

2 - Müsabakaya girecek resimler; tuval üzerine yağlı boya, eskis ha
iinde 1/10 mikyagında olacaktır. 

3 - Müsnbakaya girecek resimler Nafia Vekaletinin tayin edeceği blı 
Jüri heyetince tetkik edilecektir. 

4 - Müsabakaya girecek res mlerln nihayet 20-7-1937 tarihine kadar 
Ankarada Devlet Demiryolları Umumi MüdUrlUğilne makbuz mukabili 
teslim edilmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek resimler müsa
uakaya kabul edilmez. 

de iki hissesinin 4 hisse itibarile 1 hissesi, ayni tarih ve tapunun 40-14 
No. da kayıtlı Karabiganın samanyolu mevkinde şark yol. garbı Ali. şi
mali Cabir köprüsü, cenubu Ali ile mahdut 290 dönüm 600 lira kıymeti 
muhammeneli meranın 4 hisse itibarile 2 hissesinin dörtte biri tapunun 
temmuz 326 tarih ve 102 No. da kayıtlı Demetokanın Karapınar Akağı 
mevkiinde şarkı Hacı Hasan .oğlu Hasan, garbı Pomak Hacı Mehmet, şi -
mali Karabigalı Ahmet çavuş, cenubu umumi yol ile mahdut seneden ~5 
dönüm 180 lira kıymeti muhammeneli dört hissede bir hiNesi tapunuu 
temmuz 326 tarih ve 103 numarasında kayıtlı Demetokanın Bayır mevki
inde şarki Osman, garbı Hacı köylü Mehmet Ali, ,imali Pomak Süleyman, 
cenubu Nuh Mehmet tarlalarile mahdut 40 dönUm 160 lira kıymeti mu -
hammeneli tarl&nın dörtte bir ıuaaesi, tapunun teşrinisani 325 tarih ve 
9 numarasında. kayıtlı Demetokanın Ba~çeler mevkiinde şarkı Servet, gar 
bı deli ba.şoğlu Mehmet, şimali Kokil oglu,. cenubu hancınm Ha.lil ve Po
mak Hafız Ali ile mahdut 18 dönüm 250 lıra kıymeti muhammeneli tar
lanın 3 hissesi 4 hi.Me itibarile 1 htssesi, tapunun teşrinisani '325 tarih ve 
10 No. da kayıtlı Demetokanm Eyrek ~evkilnde 9arkl ge.rbı 9lmall nehir, 
cenubu yol ile mahdut 130 lira kıyınetı muhammeneli 20 dönUm 3 hisse 
itibarile bir hissesi, tapunun mart 327 tarih ve 29 No. da kayıtlı Biganın 
istiklal maha.llesinde sağı doktor Ziya ka.rıeı Samiye hanesi ve BOiu cami 
avlusu arkası medrese önü tarikiam ile mahdut 5.500 lira kıymeti muham 
meneli hamamın altı hissesinin altmış buçuk sehlmi 2178 sehim itibarile 
98 sehimi açık arttırmaya konularak ~-5-937 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14 den saat 16 ya kadar daırede birinci arttırmaları yapılacak 
ve muhammen kıymetlerinin % 75 şini bulduklan takdirde müşterileri 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi taktirde aon a.rttıranın taahhüdü baki kal
mak Uzere arttırma 15 gün daha tem.dit edilerek 19-5-937 atrihine müsa· 
dif çarşamba günü saat 14 den saat 16 ya kadar yapılacak ikinci arttır • 
ma sonunda muhammen kıymetlerinin % 75 bulduğu taktirde mU9terile-
ri üzerinde bırakılacaktır. Aksi taktirde 2280 numaralı kanun mucibince 
arttırma geri bITakılacaktır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etme is • 
tiyenlerin muhammen kıymetlerlnln %. 7,5 ni.&betinde pey akçuı ve milli 
bir bankanın teminat mektubunu hlmıl olma.lan llzımdır. Haklan tapu 
sicillerile aaıblt olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alakadarların ve irti . 
fak hakkı sahiplerinin bu hakları ve husuaile faiz ve maaarif e dair olan id
dialarını ilan tarihinden itibaren 20 giin içinde evrakı müsbitelerile birlik-
te dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicillerile 
sabit olmayanlar satış bedelinin payla.şmasmdan hariç kalırlar mütera -
kim vergiler bedeli müzayededen tenzil edilir fazla malftmat almak isti -
yenler 11-4-37 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
bulundurulacak olan şartnameler ile 936/ 47 No. dosyaya müracaatla mez 
kur dosvada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

'5 - Her resim altına sanatklr tarafından bir rumuz konacak ve ayn
ca milhilrlü bir zarfla rumuz ısahibinin adresi ve ismi yazılarak gönderi
lecektir. 

6 - Idar~ce verilen plAn üzerinde her takım eserin mahalline vaz'ı sı
rası gösterildiği gibi ayni numaralar takımı teşkil eden resimler üzerine 
de kon ulac>aktır. 

7 - Müsabakayı kazanaeak üç takım eserden sırasiyle 
Birinciye 1000 lira 
ikinciye 750 lira 
Uçilncüye 500 lira 

Mlikiifat verilecektir. 
8 - istekliler müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı. mevzuu ve 

sairesl hakkındaki şartname ile bu resimlerin yolcu binasında konulacak 
mahalline aid planların Haydarpaşa Birinci, Sirkeci 9 uncu, tzmirde 8 in· 
ci işletme mUdUrlUklerinden ve Ankarada D. D. Yollan yol dairesinden 
parasız~larak alabilirler; 

9 - Fazla tafslllt almak ve yapılacak e!lerlerln konulacak mahallerini 
yerinde görmek istlyenlerln Ankarada D. Demiryolları U . .Müdürlüğüne 
mUracaatları. (785) (1842) 

* • • 
Muhammen bedellerile miktar vt: vuıflan aşağıda yazılı (2) gurup 

malzeme ve eşya her gurup ayrı ayn ihale edilmek Uzere 2~-4-937 perşem· 
be günü saat 10 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerln hizalarında yazılı muvakkat teminat ve ka
nunun ta.yin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnU ısaatine kadar komi&· 
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paraaız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 50 kilo gliserin, 200 kilo Toz nişadır, 200 kilo ,ap, 10 kilo çubuk 

halinde kükürt, 5000 kilo göztaşı, 300 kilo adi hamızı kibrit, 10000 kilo 
tuzruhu muhammen bedeli 2259 lira 80 kuru9 ve muvakkat teminatı 
169112 liradır. 

2 - 79000 metre I ve n inci mevki kordon yumak muhammen bedell 
2765 lira ve muvakkat teminatı 207 lira 38 kuruttur. (1680) 

Satllık Duba 
Akay l,letmeıi Müdilrlüğilnden: 

Haliçte Piripaşa ile cami altında idaremlzln malı bulunan ve su 'kPsi· 
minden 30 santim yukarısına kadar bakır kapalı muhtelif ebtadda .g. 
ağaç duba açık arttırma ile satılıktır. 

Bu dubalann bir tanesine veya bir kaçına da pey sürülebilir. Arttırma 
20 Nisan 937 gi.inU Akay Şefler Encümeninde saat 15 de batlıyarak 
16 d~. ihalesi yaJ>ılacağından taliplerin ,artnameyi görmek üzere işletme 
Şeflıgıne ve % l.50 güvenme ve arttırma paralarile o gün encüınene 
gelmeleri. ClvSO) 
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Tahtak"urusu, sinek, stvrlsinek, gUve, an, karmca, örümcek Vb 

bUtlin haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların üzerine 
ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, ara
lanna bolca F A Y O A serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA ile tahrib edınız 
BUtiln yaz bu müzrr haşarattan kurtulacak ve rahat edecek
siniz. Bilhassa apartıma.nlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, ha
mamlarda bulunan kilçUk böcekleri, tırtıllan, kümes hayvanatın 
da, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan keneleri, 
bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAY
DA ile imha ediniz. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para. koparmak istiyenlerden sakınınız. FAYDA imaline 
nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur.Hasanmarkasına dikkat 
Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Beşiktaş. Eski.şehir 

llıtanbul 7 inci icra memurluğun • 
dan: Taksimde Sıra.selvilerde Nuri 
Bey çıkmazında 126 N. lu hanede o • 
turmakta iken halen ikametg8.hı meç 
hul ADİL ÇİKl'YE: 

Baker şirketinin bir krta senede 
mUstenlden aleyhinize Beyoğlu Uçlin 
cil sulh H. mahkemesinden istihsal 
ettiği 25-8-936 tarih ve 936/ 124 N. lu 
haczi ihtiyati kararile alacağı olan 
26 lira 80 kuruşun icra masarifile 
beraber ve haciz yolu ile tahsili ta -
lep edilmiş ve haczi ihtiyatinin tatbi 
ld üzerine karar suretile ödeme em -
ri berayi tebliğ ikametgahınıza gön
derilmiş ise de gerek haczi ihtiyati 
ve gerekse ödeme emri zahnna veri
len m~ruhatta mezkur ikametgahı 
terkettiğinizi ve yeni ikametgahmıı 
da meçhul olduğu anlaşılmış oldu -
ğundan mezkiır haczi ihtiyati kara -
rile ödeme emrinin bir ay müddetle 
ilanen tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan yukarda yazıh borç ve mas-

raflan ~bu ilin tarihinden itibaren 
bir ay zarfında ödemeniz veya bor

cun tamamına veya bir kJsmsna ve 
yahut alacaklının takibat icrası hak
kına dair bir itirazmrz varsa yine bu 

bir ay içinde bildirmeniz ve icra ve 
iflas kanununun 74 ve 76 mcı madde 

leri mucibince mal beyanında bulun
manız ve yine bu bir ay içinde haczi 
ihtiyati karan sebeplerine itiraz et · 

meniz lazımdır. Bu müddet zarfında 
beyanda bulunmazsanız hapisle taz
yik olunacaksınız ve hakikata muha
lif beyanda bulunduğunuz taktirde 
hapisle cezalandırılacaksınız. Haczi 
ihtiyati kararına itiraz etmezseniz 
hakkınızda cebri icraya devam oluna 
ca~·ı mezkur haczi ihtiyati kararı ve 
ya ödeme emrinin tebliği makamına 
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~!!!!!!!!!!!!!!!il!!!"•~-------------• ~ kaim olmak üzere ilan olunur. 

IHTIVARLIK' 

Peşinizden Geliyor ı 

ONA KARŞI 

Hazırhklı oavranını~I 
1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 

Şa.iriiı.zam Abdülhak Hamit merhumun cenazesi yarınki Çarşamba gü
nU saat on bir buçukta MaçkapalMtaki dairelerinden kaldrrılarak Teşvi -
kiye camlinde namazı kılındıktan sonra Zincirlikuyudaki yeni mezarlığa 
defnedilecektir. (2085) 

DAi\ S DERSLERi 
Hususi ve münferiden (asri dans 

dersleri) Beyoğlu. Karıman karşısın
da eski Polonya Nur Ziya sokak No. 
3. Müracaat saatleri: C12-14) 117-
20) ye kadar profesör PANOSYAN 

. . ·.-. . ; . ' ,,; ... Grip, Nezle, Nevralji, Siyat~k, Baş ve Dfş 
Ağrıları Artritizm Antalya Umumi Nakliyat Türk Anonim Şırketinden: 

-
ve BELGEVŞEKLiGinE KARŞI • 

• 
1 ,Q 

\1üessesemizin ,imdiye kadar muhterem halktan gördüğü rağbetten kuvvet alarak 
İstanbul ve Ankara halkına da bir hizmeti.e bulunmak üzere 

$eh r cı ve cıvan na k1tya serv s açmıştır.,, 
Bu ,ube cerek ,ehir dahilinde gerek civar yazlık köylere yapılacak ev etyaıı naklini 

ve ambalajları kendi vasıtalarile şirket° n tiarı olan 

CiDDıYET 
iNTIZAM 

ile ve ucuz fiatla yapacaktır. 
EMNıYET 

Müracaat yeri: lst~nbul için, Sirkeci Ankara caddesi No. 26, 28 Telefon: 24220 Santral 
\nka.ra için: Ye$?en Bey caddesi. Antalya Nakliyat Sirketi Subesi Telofon: 1821 

1255 Hormobin Galata lstanbul RJIJ ~ ~ .. ? .' ,• •· '. ~ 

POKER-
Tıraş Bıçaklan 

SERT SAKALLARI 
YUMUŞATIR 

ve cildi pamu ıe gibi yapar. 

POKER PLAY 
markasına dikkat edin iz 

Istanbul Janda~ma Satınalma 
Komisyonyndan : 

Cinsi 

Kundura köselesi 

Kundura vaketası 

Miktarı 

Kilo 

10000 

8000 

Tahmin bedeli nk teminat 
Lira Lira 

16200 1215 
16400 1230 

32600 2445 
1 - Parası Vekiller Heyeti kararile 937 bütçesinden verilmek Uzere 

Size: Akisleri müteharrik ziyadar, Parlak bir havuz teklif eder.. cinsi, mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı ve evsafına 
Latif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler.. uygun iki kalem kundura malzemesi 30 Nisan 937 Cuma günü sa.at 15 de 

Gözlerin zevkile şenlenen bir mesken.. !stanbul Gedikpaşa Jandarma Dikimevi binasındaki J. Satmalma komis -
Camekanınız için dayanılmaz bir cazibe ..• 

yonunda kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 
~ 1'1yntı, taksitlerle ödenmek şnrttte 825 URADtR. 2 - Şartname her gUn komisyonda görülebilir veya yüz altmış üç ku-

~lll-••••••••••••••••••••••••••" ruş bedelle adı geçen komisyonda aldırılabilir. 

Sahibi: Ahmet :Emin l'AL~IAı. ·.Umumi r.~riyatı idare eden: '. SAi.İM 
Gazetecilik ve Nesrivat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı ver TAN matbaası 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı e\Tak ile teklif mektuplarını 
ve ilk teminat makbuzlarını eksiltme günü saat on dörde kadar komis • 
yona vermeleri lazımdır. (2013) 

I 

ı 1 


