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Şairia:zam Abdülhak Hamidin dünkü cenaze ihtilali, iıte böyle milli bir matem heybeti gösteriyordu: Tabut eller üıtünde top arabcuına götürülüyor 

·---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..-----------

Başvekilimiz Yugoslavya 
a ilinde Dört GünlüH 

Bir Seyahate Çıktılar 

Belgratta 
Resmi 

Bir Tebliğ 
Nesredildi , 

Belgrat, 14 (TAN muhabirin· 
den telefonla) - Ba,vekiliıniz 
lımet İnönü ve Hariciye Vekili
miz B. Tevfik Rü,tü Aras bugün 
(dün) burada dikkate değer ge-

BelgraJa gi.cl k • k '[' • l · zinti ve ziyaretler yaptılar, geç-
; er en Solya ıstasyonunda Baıve ı ımız e Bulgar tikleri her yerde dost Yugoslav· 
------ Ba,vekili ilk görüımelerini yaparlarken ya halkı tarafından tiddetle al-

y ------·-- kı,landılar. Belgrat, her dakika 

atan/\ıler Hatayda kıymetli .mİ•afirierin yarattığı 
sevinç dalgaları arasında çalka-
nıyor. 

G • 1 Ba.şvekillimiz bugün tayyare f ab 

U. u· . n ç ve . ç ·ırk ·ı n rikalannr gezdiler, tetkikler yaptılar, 
öğle üzeri de tayyare meydanında 

Y 
kendilerine büyük bir ziyafet verildi. 

e · 

1 
Tayyare meydanında saniyede 25 ten 

azıyete Du· · ştu· · er fazla sürıitle esen fırtına esnasında 
YugoSlav av tayyareleri Başvekilimiz 
şerefine akrobasi uçuşları yaptılar. 

· Halep 14 (Husuıi) - Ha- Hazırlanan büyük uçuş programının 

Atatu•• rk ta d d '1 ak Türk halkın diğer kısımları yapılamadı. 
Y a 0 &f&r ın ( · Sil 5 te) . b ak l Arkası Sa, 8 , 

manevıyatmı ozın , unsur a-

G rı biribiri aleyhine tahrik et -

e n ç 1 e r i mek ve nihayet Hatayın Suri -
~tık den ayrılamıyacağını ileri süre 

~nçlik ara, 1~ <Tan muhabirinden) _ rek tahrikat yapmak istiyenle
ların Ya teş~ıl!tı hakkında alakadar. . rin vaziyetleri gülünçletmİftİr. 
lttrlarıan Ptıgı tetkikler bltrniş ve ha- Çünkü Türkler aleyhine tahri
l>ora go·· ra~r Partiye verilmio.tir Ra kat yapan vatani memurlar ve re "A. .,, . 
lllu,, adın: tatürk Geneler Kuru- tahrikçiler çoluk çocuklarını 
16 Yaşnıd ~ryacak olb te~kküle mli gizli Şama ve Halebe gön 
"°k k an 25 ysııa tt_ -: "" e bUtUn ~1n~ l\.adıar kız ve deniıektedirler. 
;::a girece:ençler gı:e_ceklerdir. Ku Şam, 14 {Hususi) - Vatanilerin 

lar kabuı ~:~ler ıcı.n l;>azı iınti. - i<4t:e ettiği sözde Arap mllliyetper-
e 1 cktedır, ·· • - f ' {Arkası Sa. 8 Sü 6 da) 

Yugoslavyada 
Talebeler 
Çarpışıyor 

Belgrat, 14 {A.A.) - Üniversite 
lerde galeyan devam etmektedir. 

Liublianada talebeler grev ilan et
mişlerdir. Zagrepte faşist aleyhtarı 
ve nasyonalist Hırvat talebeler arası! 
da şiddetli bir çarpışma olmuştur. A· 
ğır ve hafif olmak üzere 6 talel>e ~· 
ralannu§trr. 

Şairi 

Azamın 

Tabutu 

Ardında 

8 ü v ü k Olii, ebedi 
bırakıldı 

• 
evıne 

.. ~. Yüzlerce · çelenk ltqınıyordu 

Cenaze 
İhtifali Çok 

Heybetli 
Oldu 

Hamidi dün gömdüli ••• 
Bütün İstanbul, bütün mem

leket .. ve insanlık onu dün el• 
Jer üstünde ebedi yatağına bı• 

raktı. Onun cenazeıi arkumda 
dün on hinlerin hıçkıra hıçkıra 
ağladığını gördük ... Seksen altı 
yılı arkasına takan Hamit öldü 
ve gömüldü. 

Zavallı he9eriyet ... Buna biç 
inanmak iıtemiyor. 

• • • 
Şairiazamın dünkü cenaze ihtifali, 

gönüllerde milli bir matem hüviye -
tindeyer etti. Büyük ölünün cenazesi 
dün saat 13,30 da Maçka Palastaki 
son evinden kaldırıldı. Ebedi evine 
götürüldü. Daha öğleden evvel bin • 
leroo, on binlerce halk, Maçka Palu 
civanna, Teşvikiye camii avlusu ön
lerine gelmişler, yığılmışlardı. Bütün 
gençlik orada toplanmıştı. üniversite 

---------------------------~gençliği, lise gençliği ve bUtün hayat 
J gençliği hep orada, büyük ölü için göz 
yaşı döküyordu. 

~ .... , ..... .....,,,...., '"-"'--.,--.,"'iL/~...,.....,.....,...,.~~..,,_~"'~""' 

~ Atmanga Siillh yarışından 
~ vazgeçilmesini istiyor! 
~ 

~ 
hatta terkini teklif etmesine intizar etmek icap eder. Ingilterenin ~ 
donanmasının teslihini durdurmayı kaıbul etmesi muhtemel ~ 
değildir.,, ' 

"""""""'"""",,..... ,,~,...~ ~ 

Biraz sonra cenaze evden çıkanldı. 
Te§vikiyc camiinin musallası üzerine 
konuldu. Ve Hamidin zevcesi Bayan 
Lüsyen, ciğerlerini söke söke, hançe
resini tıkaya tıkaya ağlıyor, göz ya
şı döküyordu ve lifi.midin yakın dost. 
lan, yakın hürmetkarlan ebedi yolcu
nun sevgili eşini teselliye çalışıyorlar. 
dı. 

Muaalla önüntle 
Saat on üçü geçiyor ... 
Teşvikiye carniinin avlu9Undaym.., 

Herkes orada, bUtUn İstanbul orada 
ağlıyor. Bayan Lüsyen ağır ağır iler
ledi ve göz yaşlannı sile elle musalla 
taşının üstündeki atlas işlemeli örtü-

(Arkası Sa 8 SU 1 de) 

.. 
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Türkiıede Yenilik 
Mücadelesinin 

• • Tarihi·· 
- ıs-

r-... Han:· ~~~::u ;:;:ce eserinden • ™t 
1 Türkçeye çeviren: 1 

1 

Ali Çetinkaya 

____ Ba1~~ır1ı:_saı.•nı ı .s ıv """ ~ ~? ._ 
M ehmet Emin Bey model gibi 

vatanperver bir şalrdir. o. 
nwı hedefi halka tahsil ve terbiye 
vermek, onlara hitap etmek, onla
rı yükseltmektir. O ocağa, ana 

din bir millet yapıyoruz. Ve mu· 
asır ihtiyaçları karşılamak istiyo
ruz, yaşamak . iradesine malikiz, 
bizi kimse menedemez,, demiştir. 

toprağına, vatana sevgi talim e- •• çtimat faaliyetleri tensik 
der. Çiftçilik ve şuurlu işçiliğin etmek ve Şark sanayiini 
ehemmiyetini terennüm eder. O. Avrupa seviyesine yükseltmek 
nun cenge dair olan Türk şarkıla. maksadiyle iktısad1 sahada sanayi 
n, manzumeleri, vatanperverlik şirketleri ve cemiyetleri vücuda 
mektebi müdavimlerinin esas ser. getirmiye gayret edildi. 1923 şu. 
m~yesidir. Uyan, (Ey Türk) şiir- b~tında lzmirde bir sanayi kongre. 
len, umumi har.bin iptidasında VÜ· sı toplandı. Türkün artan alakası-
cuda getirdiği en müessir vatan- nı ve çetin işe olan muhabbetini 
perverlik eseridir. Mehmet Emin tebcil eden bir kongre aktolundu. 
Bey bu eserinde Türklerin iftlha- Ziraat Bankası gibi tamamen Türk 
ra layık tarihini ve son asırlarda olan ve hükumet tarafından müra-
düşkünlUğünün izlerini çiziyor ve kabe edilmekte bulunan bankalar 
yeni ve kuvvetli bir Türk devleti. teşci olundu. Ecnebi sermaye ve 
nin müstakbel doğuşunda kehanet ihtisas yardımınm esası kabul e-
gösteriyor. Bunun için Abdillhami. dildi. Bunlar yeni milli devlet tara-
din TUrkiyeye Asya vechesini ic. fından sıkıca mürakabe edilecek. 
bar etmesi gibi Mustafa KemB.l'in ti. Mesela bir Alman firması olan 
demir iradesinin Avrupa islahatmı Türk.iş Vark "Türkish Wark,, lo. 
icbar etmesinin program K>lması ve komotif, şimendifer malzemesi ve 
kurtuluş harplerinde bu islahatta!\ zirai makine imal etmek üzere üç 
nslolan nasyonalizmden daha mil· fabrika imtiyazı almıştı. 
him bir şey olamazdı. İmtiyaz otuz sene için verilmiş. 

M usta!a Kemal (P~a) ve ti. Bu tarihten sonra fabrikalar 
refikası Latife (Hanım), ve makineler TUrk hükumeti ida-

kadmm hürriyeti meselesinde biz· resine geçeceklerdi ve beş sene 
zat misal teşkil ettiler. Latife sonra bütün müstahdemin Türk· 
(Hanım) peçesiz olarak her yerde, lerdı:m olacaktı. Ve dokuz kişilik 
daima kocasına refakat ediyordu bir direktörler meclisinde hükfı· 
ve kadmm hürriyet hareketini met tarafından gösterilecek olan 
sevk ve idare eyliyordu. tKadm dört Aza da bulunacaktı. Sanayi 
haklannm müdafaa cemiyeti teşebbüslerinin ruhu her vasıta ile 
dahi kadının mesleki hürriyeti ve teşvik olunuyordu. Yeni Tlirk :ııu-
izdivll.C} kanunlar:ındo. ve evlen1n4 kumeti kırtasiyecilik bati itiyatla. 
Adetlerinde değişiklik için müca- n yerine Avrupanın iş prensiplerı
dele etti. Şu suretle .. siyasi garplı: .. ~ ni ~ dikkatlerini ~mıya uğrnı.ı-
iaşmak istikametinde icap eden te- yordu. Bugüne kadar ya bir me• 
rakki kemale erdi. mur veya çiftçi olmıya çalışmış 

Saltanatın lağvi ve devletin as. olan Türkler tamamen iş adamı 
rlleşmesine karşı olan her hangi olmak için talim edilmek zarure -
bir muhalefet en büylik ihanet o. tindeydi. 
larak red ve tecziye olundu. Büyük 
Millet Meclisi için yeni intihap ya.. 
pıldı ve Mustafa Kemal (Paşa) 
tarafından sevk ve idare olunan 
Halk Fırkası, kahir bir ekseriyet 
kazandı. Yeni meclis, mazi ile olan 
coğrafi bağlan kırmak maksadiyle 
Brinciteşrinde Ankarayı merkezi 
bükftmet olarak ilan etti. 

1923 yılının 29 teşrinlevveelinfde 
resmen Türkiye Cümhuriyeti ilan 
olundu. BUyük Millet Meclisi tara
fından ifa edilmekte olan reisicUm
hurluk makamı. azasından birinin 
intihabı suretiyle ihdas olundu. 
:Ve Mustafa Kemal (Paşa) ilk Rei
aicümhur intihap ve ilAn edildi 

Reisicümhur dahi yine meb'
<tıSlar arasından bir başvekil ve o da 
arkadaşlarını intihap ederek mec. 
!isin tasdikine arz ve hükumetin 
teşekkfilünU temin eder. Rei.sicüm. 
hur isterse Büyük Millet Meclisi. 
nin ve kabinenin içtimalarında ri
yaset etmiye salahiyettardır. Bu 
tarihten ancak beş ay sonra hila· 
fet lağvoluna.rak 1924 senesi mar
tmm dördüncü günü Osmanlı ha
nedanı tardolundu. Ve bütün talı. 
sil müesseseleri Maarif Vekaleti. 
nin mtirakabesi altına konuldu. 

1925 senesi 15 Haziranında bil. 
tün Türk adliye sistemini en asri 
prensiplere göre yeniden tensik ve 
inşa etmek üzere İstanbulda muh
telif encümenlerden mürekkep o
larak Adliye Vekilinin reisliği al
tında bir konferans aktolundu. 
Başvekil, bir içtimaında, bu ten
sik ve ıslahın esas olacağını ve 

T Uccar sıfmı teşkil eden Er
meni ve Rumla.nn ekseri

si Tiirkiyeyi terketmiş oldukla. 
nndan bu terbiye ve talim mese. 
lesi daha mühim ve daha esaslı olu
yordu. Yuµanistan ile Türkiye a,.. 

rasında yapılan 1923 itilafı ile Yu· 
nanistanda bulunan Türk ahaliye 
karşı Türklyede bulunan Rum a
halinin mübadele edilmiş olması 
milli devletin prensip zaferini tet -
viç etti. Asri bir devlette ekal • 
liyet meselesinin halli için olan böy 
le memleket, böyle millet ( Cujus 
recis illius notis) prensipi güç 
müsamaha ile geçilebilirdi. Bu 
prensip Avrupada dinin siyasi 
prensiplere hakim olduğu bir dev. 
rin müntehası olup Vestfalye 
sulbünü ilham eden böyle mem. 
leket, böyle din (Cujus rejis illius 
relijis) prensipinin mütenazın idi. 
Türkiye bu mübadele işi ile ayni 
zamanda Rum patriğini, evvelce 
Osmanlı devleti zamanında istihsal 
etmiş olduğu mevki ve vaziyetten 
mahrum etmiş oluyordu. 

Vilayet idarelerinin ve merlisi 
umumi ve daimi encümenlerinin 
icrai ve teşrii salahiyetlerinin ten. 
sıkı dolayısiyle Türk halkındaki 
iş ruhu daha ziyade teşvik olundu. 
Nahiyelere, köylere oldukça haklar 
ve muhtariyetler verildi. Bununla 
beraber Türk resmi hayatındaki 
bu meyiller muhale! etle karşılan.ı

yordu. 
(Arkası var) 

cezri şekil ve tedbirlerin kabul ve 
adapte edilmesini konferansa tav- Sanayi Şubesi 
siye ve izah etti. 

Yerine Federasyon 

OTOMOBİLLERE HACiZ 
Çalınan 

Malzeme 
Bulundu 

Nazilli Fabrikasına Ait 
Demirleri Aşırmışlar! 

N azilli mensucat fabrikası içiu 
A vrupadan getirilen demirlel\ 

den mühim bir kısmı motörlerle va -
purlara nakledilirken çalınmıştır. An. 
talya ambanna gelen bu malzeme, bir 
müddet evvel 1stanbuldan 1zmire gön· 
derilmek üzere Ömer kaptanın idare
sindeki motöre yüklenmiştir. Fakat, 
motörlerle vapura götürülen malze • 
me, !.zmire çıkanlırken Uç ton demi
rin eksik olduğu görülmüş ve vaziyet 
derhal telefonla lstanbula bildirilmiş
tir. Nihayet iş polise aksetmi.ş, kap
tan Ömerle tayfalardan sabıkalı Kah
ya Mehmet sorguya çekil~işlerdir. 
Polis, bilhassa Mehmetten şüphelene 
rek tahkikatı derinleştirmiş ve neti
cede hırsızlığı bunun ve arkadaşları
nın yaptığı anlaşılmıştır. Azapkapıda 
hırdavatçı Mihal ve Dimitriye satı -
lan malzeme müsadere edilmiştir, suç 
lular Müddeiumumiliğe verilmişlerdir. 

Kara bükte 
Gümrük 
Teşkilatı 
Gümrükler müdürlüğü, demir ve çe 

lik fabrikaları inşaatı dolayısile Ka
rabükte bir gümrük teşkilatı kurmıya 
karar vermiştir. Bu teşkilat lngilte
reden fabrikalar için getirilecek bü
tUn malzemenin kontrolünü yapacak 
ve yabancı e_şyalan ayıracaktır. Kad
rosu henüz hazırlanmamıştır. Bura-

u l. t k. 7 ""'ht n Plaka Parasını na ıç e ı ezga a .. . . . 
odemıyenler ışte 

Mem1eketimizde Türk İfçi•inin yaptığı ilk 
yolcu vapuru infa halinde 

Menedilecek 
B elediye aenelerdenberi plaka borç1. 

biriken otomobillerin aahiplerine 1 

Nisanda tebligat yapm19 ve on gün içi ııd 
borçlarını ödemedikleri takdirde arabalafl 

itten menederek haciz altına alacağım bildir 

mittir. Bu tebligat üzerine telif& düten otolll 

bilciler, cemiyet vaııtasiyle alakadarlara 111ii 

caat etm~tler ve dün de belediyeden Hazirall 
kadar müsaade almıtlardır. 
On günlük mühlet bittiği için haczedilen bir iki"" 

tomobil bu karar üzerine serbest bırakılmıştır. 

ı Bütün otomobillerin borcu var 
-- Haziran başında senelik muayene 

$• k +•h • • ler başladığı zaman belediye pli 
ır e 1 ayrıyenın borçlarını tamamen ödemiyen otoıxı 

billeri haczedecektir. 
Yapılan tetkikler, bugün taıcsid 

Yen·ı Gem·ıs·ı 551000 çalışan bütün otomobillerin eskid 
kalan plaka borçlan olduğunu göt" 
termiştir. Hatta bunların içinde · 
leroe lira plaka borcu olanlar bile va 

L•ıraya Çıkıyor dır. şoförler, bugünkü işlere gö 
birikmiş bu paraların ödenmesini il'.Xl 
kansız gönnektedirler. Bu karar tat-

Ş irketihayriye tarafından Hasköy atölyelerinde inp edil
mekte olan vapurlardan ilki mayıı sonlarında denize 

İ~~irilecektir. Bu gemi, timdiye kadar Türkiyede Türk İtçİ
•ının yaptığı ilk yolcu vapuru olacaktır. 

bik edilirse haziranda takside çall§Bı" 
cak otomobil kalmıyacağı ileri surU1• 
mektedir. 

Şoförler, eski borçlarının takstt1e1' 
bağlanması için belediyeye mUra.caat 
edeceklerdir. Fakat, belediye evveleC 
bu şekilde yapılan rnüracaati kabul 
etmemiştir. 

Tekne kısımlan biten vapur, geçen ---------------
senenin 28 temmuzunda kızağa kon- 30 Kiciye 
muştur. Fakat diğer vapurların yaz 3 
hazırlıkları doiayısile tamamlanması Tenekeden 
biraz gecikmiştir. 

Vapurun boyu 35, genişliği 6,60 
ve yüksekliği 2,45 metredir. Silrati 12 
mil olacaktır. Alacağı yolcu miktan 
dört yüzdür. 

Diş Geçirmiş ! 
Emniyet direktörluğü, çok kurnaz

ca ve eşine az tesadüf edilir bir dolan
dırıcılık tahki·katile meşgul olmak~ 

Bu da Otomobillere 
1 

Musallat Olmllf' 
Otomobil hırsızlığı suçundan bal<• 

kında takibat yapılan Hayikin ar!.<•• 
~ 11.con \ol.lon4"•-v. .. lcu• ~;; .. ;ı,.,.,u .. ,.,.,,._ fn-ttL- AO i.ıııd r.a.lıarnsakt~ı" ~lr ~İmrHv .. k.su'IA,. ~(\ lriointn ;ı,,.ı.,.., 

tir. İstanbul başmüdürlUğü, bu me- Plan ve inşa projeleri şirketin fen dınlmasına sebep olan hadise şudur: 
.. ...,,... "r--'' .a- .;au.- ...__ ....... ,_. __ .,... 9rA 

sil, Tokatliyan ve Perapelas önuııde 
duran 15 - 20 kadar. otomobili !lJY' 
duğunu itiraf etmiştir. Bir çok kiri' 
kolar ve otomobil aletleri sattığı yer
lerden geri ahnnuştır. 

murlan .tesbit etmekle meşguldür. müdürü Alman Dilk ve muavini Rıza lsmail Hakkı jsminde bir dişçi kal-
tarafından hazırlanmıştır. fası Mısırçarşısım dolaşarak bir çok 

Bırakılan 

Çocuklar 
Artıyor 

Darlilacezenin çocuk kısmı kadro
su pek fazla dolmuştur. Buna sebep, 
son günlerde bırakılan çocukların ço... 
ğalmasıdır. 

Çocuklara aynlan ktsrm, bugünün 
ihtiyaçlarını karşılayamadığından da
rfi)q re:zede VPni te-skiHlt yıımlacaktır. 

Anormal Çocuklar Yurdunu 
bitir~n gençler 

Galatadaki anormal çocuklar yur
dunu bitiren 16 çocuktan birine geçir 
diği ruhi imtihanlarda muvaffak ol
d~ğu için vesika verilmiş ve bu genç 
Ankaraya giderek çalışmıya başlamış 
tır. Diğer on beş çocuğa. da bu ay so
nunda ehliyetnameleri verilecektir. 

Yunan TurinCJ 
Klübünün Teşebbüsü 
Yunan Turing ve Otomobil klübli 

Balkanlar arasında bir otomobil ya • 
nşı tertibi için bazı teşebbUslere gi· 
rişmiştir. Yarış Sofyadan başlayacak 
Atina - Tiran. İstanbul - Atina ve 
Osizct - Atina arasında yapılacaktır. 

Bir Sabıkallnın 
Açtığı Dava 

Bir hmnzlıktan dolayı hakkında ta
kibat yapılan sabıkalı Cemil, tahkikat 
sırasında Emniyet mildürlUğünde ko
miser Eşreften dayn k yediğini iddia 
ederek adliyeye başvurmuştur. Bu 

Bu vapur, bugünkü 72 - 73 numa- esnafa altın diş yapmış ve ortadan 
ralann hemen aynidir ve biraz daha birdenbire kaybolmuştur. 
büvüktür. Vapurun makineleri bir Aradan birkaç gün geçince dişleri
haftaya kadar yerlerine konacaktır. ni yaptıranlar altın diye takılan kron-

• y \!arın çatlamağa başladığını görmüş· 
Kazanla.nnın ve dıger parçalarının lerdir. 
yerlerine yerleştirilmesi denize indi- y 1 ed b 1 lt 
rildikten sonraya bıraktlmışbr. 

Gemi Ağuıtoıta ifliyecek 
V~pura konacak makineler Hidivin 

Talma ismindeki yatından satın alın· 

mıştır. Yatın makineleri çift olduğu 
i~in biri bir vapura, diğeri de sonra· 
dan yapılacak olan vapura konacak
tır. Bundan başka Almanyadan 6000 

apı an muayen e un arın a ın 

değil, halis teneke olduğu anlaşılmış. 
tır. İş polise aksetmiş, fakat bütün a
raştınnalara rağmen İsmail Hakkıyı 

bulmak mümkün olamamıştır. 

Gümrük 
Mahzenindeki 

Sanayi Birliğinde 
Dünkü Toplanfl 

Dün deri amillerile deri ithat&tçl' 
ları ve kurşunkalem fabrikatörletl 
Sanayi Birliğine çağrılmış ve veJıtd; 
letten gelen talimat dairesinde kefl ti 
mesleklerine ait gümrük tArifel~ 
hakkında mütalealan dinlenmiştıt• 
Dericiler, tekrar toplanacaklardıı'· 

Kuzu Derisi 
liraya iki yeni kazan getirilmiştir. Ka K flar 
zanıarm her biri yirmişer ton ağırıı- ayı Piysası Açılcl• 
ğındadır. Vapurun ağustos ortaların- Gümrükler Vekaleti istatistik ve . 
da tamamlanarak işlemeğe başlaya • tetkik müdürü Recai, dün Ankaradan Kuzu derileri piyasası dünden ıti~ 

ğı tahmin ed'l kt d' Şimdi ya- şehrimize gelmiştir. Recai, İstanbul ren açılmıştır. Bu derilerin çifti b 
ca 1 me e ır. ·· "kl b "d" lu~·· d b t t- · · · la k 120 150 1-·ruf .., 

1 
hesapla .. b i 5o _ gumru er aşmu ur gun e azı e 1 rıncı partı o ra - A'U 

pı an ra gore, u gem k' d .....ı; .. k deril riJS ' . r Çok ıkler yapacak ve bu ara a 6'4mru rasmda satılmıştır. Koyun e 
55 bı~ .~raya m~l olacaktır. . . . u. tetkik heyetlerinin çah§IDalannı göz- den hava kurusu olanlar 55-58 Jcll~ 
cuz gorulen bu fıyat buradakı ışçı ve den geçirecektir. ruştan, tuzlu kuru deriler de 45-4 
diğer Ucretlerin azlığından ileri gel- Bundan başka merkeze ait olup ta kuruştan satılmıştır. Keçi derileri i -
mektedir. İstanbul gümrükleri mahzenlerinde se 180 - 185 kuruştur. 

ON METREDEN 
toplanan eski evraktan imha edilmesi 
lazım gelenlerinin tesbiti için uğra • 
şan komi~yonun çalışmasile de meş-

YUVARLAN D I g"Ul olacaktır. Recai, dün İstanbul 
Gümrükler Başmüdürlüğüne giderek 

Beyazıt Meydanındct 

Küçük Bir Kaıd 
fil• 

Üniversite meydanında uçuş teC et' 
Tophanede Hendek caddesinde otu

ran Hayreddinin 3 yaşındaki çocuğu 

İsmail, evinin bahçesinde oyun oy • 
narken 10 metre yilkeekliğindeki du-

vardan sokağa düşmüş, ağır surette 
yaralandığı için Etfal hastanesine 

kaldırılmıştır. 

Cereyana Çarpılan Çocuk 

çalışmafarına başlamıştır. 

Elektrik ve Havagazi 
Tarifeleri 

besi yapan Alaeddinin planörU Y 
inerken küçük bir kaza olmuştur. 1,._ 

Meydanda bulunan seyyar satıcı t 
mail, planörün indiği istikamete l<;v 
muş, planörün kanadına çarparal<adJf• 
ralanmıştır. İsmail tedavi aıtınd 

Elektrik ve havagazi tarife komfs· 
yonu bu hafta toplanacak. :veni Uç 
aylık tarifeyi tesbit edecektir. Tram
vay tarife komisyonu mayıs başların-
da toplanacaktır. ~ 

\TARVi"'B~HAV~ 
Bugünkü Hava: DECIŞIK Adliye Vekili dahi konferansın 

açılma nutkunda, ferdi vicdanın 
mukaddes alakası olan dinden, dev 
]etin ayrılmasını Israrla. beyan et. 

tktısat Vekileti tarafından hazır· ıfa.vaya dUn asliye üçüncü ceza mah
kemesinde başlandı. Komiser Eşref, 

üsküdarda, İnkılap caddesinde otu 
ran Alinin 16 yaşındaki Hayreddin is
mindeki çocuğıu bahçe duvarı üzerine 
çıkarak elini elektrik teline değdir • 
miş, cereyanın tesirile 6 metre yük· 
aeklikten sokağa düşerek ağır suret
te yaralanmıştır. Beyoğlu birinci 
ilk okul talebesinden Nesim kızı Sin
dafon da mektep bahçesinde oynar • 
ken duvardan sokağa düşerek ağır 
surette yaralanmış hastaneye kaldı • 
rılmıştır. 

ıs Nisıın 937 
PERSEMBE 

Rasat merkezlerinden alınan malumata 
göre, bugün hava mütehavvil bulutlu olarak 

4 üncü ay Gün: 30 Kasım: 159 

Safer 3 NisaJl ~ 
ti: 

"Biz kanunlarnnızr mUtemeddin 
garp mllletlerinin usul ve prensip. 
lerlne göre tanzim etmek istiyoruz. 
Orta zaman prensipleri asri ka
nunlara mevkiini terketmek mec· 
bı'ırlv,.tindC'dirler. Asri ve mUtcmed· 

lanan yElfli teşkil!t kanunu ile haziran 
başından itibaren bazı değişiklikler 

yapılacaktır. Bu arada bugün ticaret 

odasına bağlı olan sanayi şubesi lağ
vedilecek ve memurları sanayi fede
rasyonu haline getirilecek olan şim
diki sanayi birliğine verilecektir. 

suçunu meydana çıkardığı için kendi
sine muğber olduğunu, bu yüzden if -
tiraya kalkıştığını iddia etti. Suc;lu. 
ıfayak vediği sırada orada bulunan 
bazı kimseleri şahit olarak gösterece
ğini söylüyordu. Mahkeme, şahitlerin 
çağrılması için başka güne kaldı. 

geçecektir. Bazı mmtakalarda yaf111ı olma 
aı ihtimal dahilindedir. 

Dünkü Hava 
Dün hava ac;ık ve gilne$li cec;mistir. Hava 

tazyiki 761 milimetre, en fazla sıcaklık l 7, 
en az sıcaklık 8 aantigrat kaydedilmi15tir. 
Rüzgar, timal istikametinden ve saniyede 
bir metre süratle esmiştir. 

1356 Hicri 1353 RUrıl 
Güneş: 5,21 - Öğle: 12·!~ 
!kindi: 15,57 - Akşam: ıs. 35 
~~tsı: 20.24 - tms~ 
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FRANKO ORDUDAN AYRILIYOR 
Allah Selamet Yersin! 

Vaktiyle Çarlık zamanında, zanne
derim Tifli!'lte (.Molla Na.nettin) Is -
minde Türkçe bir mizah gazetesi çı
kardı. Bu gazete kalitesi \'e espri 
kun·eti itibariyle dünyanın en mu
nffak gazetelerimlen biri idi. Hala 
hatırlarım: Bu gu~tenin nUshala -
nndan birinde bir kariluıtür gör. 
müştüm. 

Çünkü ltalya 
Böyle istemiş 

1 1 lsyan Lideri 1 Hindistanda · Asilere 
30,000 Kişilik Karsı , 

Bir Kuvvet Gonderildi 
Adem pe~·garnber asırlardan son· 

ra ~·er yü.ztine dönmek hevesine ka. -
pılı~·or \'e dünyaya a\•det edi.ror. Av
rupa ve Amerikalıları gördü~ :ıa -
man tanıyamıyor; }"akat Asyanm 
Türkistan, Bülücistan, Afganistan 
, .e ch·arı yerlerindeki halkı görünce: HükUmet Kuvvetleri Sevil ve Londra, 14 (TAN) - Hindi.tanın timali garbi hududundaki 

Veziriıtanda iıyan etmit olan kabile ,eflerinden İpi Fakirine 
kartı hükUınet tarafından yeni hareketler hazırlanlmaktadır. 
Buraya kartı aevkolunan kuvvetler 30,000 kiti ye varmıttrr. F aki

ı: Kadiksi Tehdit Ediyor 
hlet~ndra: 1~ .<TAN) - Avam Kamarasında muhalefetin, hüku· 
ha.lef tevb~~ ıçın verdiği teklif bugün müzakere olunmu,tur. Mu
lid .eth, .. hükunıete karşı tiddetli hücumlarda bulunmuş ve amele 

- Ha! lşte benim öz e,·Jatlarmı. 
Nasıl bıraktıysam öylece kalmışlar! •• 
Diyor. 

Dü.ıı tramvayla Gala.tanın To~
lar caddesinden ge~erken belki de 
Çin Türkistanından gelmi~, bizim es
kiden Buharalı dediğimiz bir takım 
Orta Asyalı hacılar gördüm. Bir ka
pının önüne !,'Ömelrni5 gelen geçeni 
seyrediyorlardı. Derhal, (l\folla Nes· 
rettin) gazetesinde gördüğüm karl· 
katür ~özümde canlandı. Aşağı yu
kan yirmi sene ev,·el gördüğün1ü 

zannettiğim bu karikatürde nasıl 

Adem Aleyhisselam Orta Asyalı 

e\·fatlannı değişmemiş bulduysa, 
ben de çoculduğumdanberi İstanbul· 
dan ger;tiklerini gördü~m bu ha
cdan hiç değişınemi5, yine mor 
kadife takke, boğum boğum dikişli, 

pamuklu hırka \ 'C meşinden ~imıe· 

leriyle buldum. Ne baluşlannda, ne 
de ~akışlannda bir değişiklik göre • 
medim. Bizim Orta Asyada vukua 
gt>ldiğinl sandığımız içtimai hadise
ler, yel, kayadan ne alırsa, bunlar· 
dan onu alıp üstlerinden ge~l_ş. 

re kartı yeni harekat bqlamak üzeredir. 

erı ukU . . 
teali nıetın, Basklara sablmıt olan gıda maddelerini yerıne 

Diğer taraftan Hindistan milliyet
perverlerinin ekseriyet kazandıkları 
lilkelerde iş başına geçmemek yüzün
den hasıl olan buhranın halli için de 
çareler aranıyor. Lord Lothian, vali· 
le rile nazırlar arasında 1htilıi.f çık -
tıkça fevkalade salahiyetlerin tatbi
ki yerine umumi seçimin yenilenme. 
sini teklif etmiştir. Bu teklif Hint 
milliyetperverleri tarafından kabul 
olunmuştur. Teklif İngiltere tarafm
dan da kabul olunduğu takdirde ihti 

•...! rn .~ekten aciz kaldığını ileri ıürerek hükumetin aon derece -·z goste d .... · .....____ r ıgını anlatmıştır. 

~anayiimiz 
için Yeni 
Hükünıler 
Çok Şümullü Bi~ 

Hazırlandı Layiha 
Ank liUket ara, 1.4 (Tan muhabirlnden)-

koıa ınet 'l'ürk sanayiine en büyük 
hıki Ylıkla.rı terniu eden ve ona azami 
Y•ha~ ltnkanlarmı veren yeni bir la
<lenı ~alamıştır. Başvekalete gön
"ikl ın~ h~lunan proje ile, eldeki teş 
esse:~·y1 kanunlarının sanayi mü 
Uyaı C.ri kuracaklar için tanıdığı im 
dir. ve lllUa.fiyetier genişletilmekte 

~~\: ekaleti eni layihada sana 
.:-"~ Ya.hıu: qvıit - mı 
'daakla iktifa etmemiş, ayni za • 
tıııda onu şiddetli bir mürakabe al
tııenı tutın~):1 ~a memleketin yüksek 
tııı.. aauen ıçın lUzumlu görmüş • 

e,ı!:nunun niçin hazırlandığını izah 
~ esbabı mucibede iç ve dış ba • 
!'et 8~rdan takip edegeldiğimiz tica -
'Ya.setimizin ve bugUnkü ihtiyaç 
de de ~ın. san~yi müesseseleri üzerin 
leb v etın hımayesini zaruri kıldığı 
'-'lı. atilı ettirilmektedir S ... teş . • ,~ hakk . ana)ıı 
tar1 Inda çıkarılmış olan kanun-

a Otılann bUt" 
retıln . un zeyilleri yeni pro 
leyh bşli~uıu dahilindedir. Binaena
lan • u layiha kanun halinde çıktık 

<>Onra d'~ 
dtııı ıgerlcri mer'iyetten kal -

acaktır. 

~~1 pr ~ .. 1~- 0.ıc. evvela kurulacak o -
"<lll 8ana .. 
layhkla Ylln hanı maddelerini ko -
tir M ve ucuz olarak temin edecek 
tııa.dd eınleket dahilinde yetişen ham 

el eri 
le ko Yarı mamul ve mamul ha 
tla.kiı Ylnak i~in kurulan endüstriye, 
~ÖYlelik%uafıyetı:ri t~nmmaktadır. 
}'on lllın bu endustrının elektrifikas 
tdilecek t.akalarında tekasüfU temin 
~ bir ve ucuz enerji davasmda bü 

adım atılmış olacaktır. 

~lmanya 
ltalyayı 
Bırakıyor 

Londra 14 
tı.in siy .' (A.A.) - Star gazetesi 
l.ond:ı ınuhabiri bildiriyor: 

ler tarar da sanıldığına göre B. Hit -
""' ından h · i . -..ıası dü . .. arıc sıya.sette yapıl • 
,, §Unulen d ~. 'k . 
"a ile ko egışı hkler, Alman-
Çok kola;!ruları arasında iş birliğini 

lhı.. 8.Ştıracaktır . ""'a . 
:.\lnıan g evvelce bildirdiğimiz veçhile 
!le iki :tn eneraııeri, Sovyet generallerl 

~Utnaııe:!eket arasında. bir ittifak 
n ~ ınUzakere etmişlerdir. 

~~. hakknı arda ~talyanm askert kud 
:~gı§en n. ~~ki fıkzi mUhim surette 

tı ıın..,, ıtler, Alman generalleri-
!tı.Ut "'9Uncele . . . 
lıe etna~;ı .. ı:~ı takıbe daha ziyade 
~ lt ~akınd gorunmektedir. B. Bitler, 

li 
0 t>aellnd a şiddetli Sovyet aleyhtan 
r. alara b' i , ır n hayet vereC'ek-

I 
Hükfunet namına dahiliye nazırı i 

söz alal"'l.k, Bilbao sularının torpillen
miş olduğunu, bu yli?.den gemilerin o-

laf bertaraf edilecektir. 

raya gitmelerinin tehlikeli sayıldığını, 
torpillcnen yerleri zorlamanın müda
hale telakki edileceğini, yoksa İngi
liz zırhlılarının İspanyada her müs
tahkem yeri zorlamağa muktedir ol
duğunu anlatmış, daha sonra ticaret 
gemilerine müdahale etmemek için 
General Franko nezdinde teşebbüsler 
yapıldığını söylemiştir. 

Gandi gelecek cuma günU Bombay 
da toplanacak olan milli kongre ida. 
re heyetinde buhranı bertaraf ede -
cek tekliflerde bulunacaktır. 

ADEMİ MÜDAHALEYE HÜCL~I 
EDlLD! 

Milli kongre reisi Nehru, Lord Lot 
hian'm teklifini kabul edeceğini söy 

Daha sonra muhalefet namma Ii · 
berallerden Sir Arşibald Sinkler söz 
söylemiş, ve ademi müdahalenin te -
sirsizliğinden, İngiltere ve Fransanın 
ademi müdahaleye riayet gösterme
lerine mukabil İtalya ile Almanyanm 
buna ehemmiyet vremediklerinı izah 
ederek şimdiki a-Oemi müdahaleyi, a
demi müdahale saymağa imkan bu -
1.unmadığmı anlatmış, ve satılan gıda 
maddelerinin her ne pahasına olursa 
olsun verlne gönderilmesi 18.zım gel
diğmi 'ilave etmiştir. 

FRANKO ORDlIDAN UZAKLA
ŞIYOR 

Bilhassa Berlin ve Roma rnahafi -
linden sızan bir takım şayialara göre 
~neral Franko, askeri harekatın i
daresini terketmek üzeredir. Bir 
Framnz gazetesine göre İtalya, Gene
ral Polanın askeri harekatı ele alma
sı lehindodir. Bir habere göre, Gene
ral Franko asi !spanyanın ecnebi dev
letlerle münasebetlerini idare ile meş
gul olacaktır • 

HARP VAZI YET! 
Sonhaberlere göre :Silbacxla cüm • 

Ve:ziriıtan isyanının lideri 
ipi Fakiri 

SOVYET BUYUK ELÇİSİ 
ANKARAYA DöNDO 

Ankara, 14 (TAN) - Birkaç ay· 
danbe.ri mezunen memleketinde bu • 
lunan Sovyet büyük elçisi Kara Han 
bugün şehrimize dönmüştür. 

huriyetçiler iki mühim mevzi işgal miş, fakat Kasa del Kanpodan muha
etmişlerdir. Asiler ise, Bilbaoya yak- rebe şiddetli olmuştur. Asiler, bütün 
!aşacak yabancı gemileri batıracakla- taarruzları püskürttüklerini iddia edi 
nnı bir kere daha ihtar etmişlerdir. yorlar. Cümhuriyetçiler Karabonçel-
!spanyanın cenubunda hükCtmetin de ytlz ev işgal etmiı:lerdir. BiJhaı;!!a 

Portekiz hududundan 70 mil mesafe- Hueska bölgesinde şiddetli muhare • 
de olduğu bildirilmektedir. Hüktlme- beler olmuştur. 
tin bu harekattan hedefi Kadiks ile İki asi geminin Barselona - Va • 
Sevilin ricat hattını kesmek ve asile- lensiya yolunu bombardıman ettikle
ri müşkül bir vaziyete düşürmekte - ri bildiriliyor. Yine asiler, şimalde 3 
dir. bin hükümetçiyi firara mecbur ettik-

lemiştir. 

ile Papa 
Hitler 
Bozuştu 

Berlin, 14 (A.A.) - Almanya ta
rafından Vatikana verilen notada, Pa
panın son zamanlarda tamim edilen 
mektubunun A1man işlerine bir mü -
dahale mahiyetinde telakki edildiği 

zikredilmektedir. 
!yi haber alan m!lhfellere göre, 

notada papanın yalnız Almanyanm 
dahili işlerini tenkit etmekle kalnuya
rak dünya efkarı umumiyesini Alman 
yaya karşı umumt bir cephe teşkil 
etmeğe davet etmesi, Alman hükume 
tinin hayretini mucip olduğu kayde
dilmektedir. 

Bulgaristan Landrosu 
idam Edildi 

Sof ya, 14 (A.A.) - Bulgaristanın 
Landrosu ismi verilen katil Kirç 
Veno, bu sabah Sofya hapisanesinde 
idam edilmiştir. 17 sene evvel, bir -
çok cinayetlerden dolayı müebbet ha
pis cezasına. mahkum edilen katil, 
birkaç ay evvel affedilerek serbest 
bırakılmıştı. r 

Hapisten çıkar çıkmaz, iki ihtiyarı 
öldüren Veno, tekrar idama mahkum 

Hint Milli Kongrui Reui 
Nehru 

Fransada 
Komun isti er 
Sosyalistler 

Birleşme için 
Görüımeler Baıladı 
Paris, 14 (A.A.) - Dün akşam 

sosyalist ve komünist fırkaları, bir
leşme komisyonunda ilk teması yap 
mışlardır. Sosyalistlerin teklifi üzeri
ne birleşme programının, iki frrkanm 
muhtelif teşkilatlarına ancak komis
yonda esas noktalar ve bilhassa müs 
takbel fırkanın muhtariyeti ve enter
na.~yonale girmeğe muvaffak mesele
leri hakkında bir itilaf hasıl olduktan 
!"Onra, bildirilmesi kararlaştırılmıştır. 
Yakın bir celsede müzakerelere de -
vam edilecektir. 

YUNAN KRALININ 
MORA SEY AHATI 

Bu müna ebetle size bu hacılar 

hakkında bir fıkra anlatayım: 
l\leşnıtiyetin ilk senelerinde mi, 

yoksa m~nıtiyettf'n en·cJ mi iyice 
kestiremiyorum. Hülasa )irml beş, 

otuz sene kadar enel yine Hicaza 
gitmek üzere bir grup hacı lstanbu· 
la gelmiş. O de\irde Hicaza gideruer, 
hele İstanbul tarikini ihtiyar edenler 
çoktu. 

tstanbulda bir vapur \ 'eya • o r.a
man pek t.e organize olmamasına 

nğmen - hlr seyahat acentesi bu 
bacılara delalet eder1 onlan Clddeyo 
nya Şam tariki)·le ı:ide<'.eklerse Bey
ruta kadar ıııevkederdi. Bunlann ~ 
ğu ömürlerinde deniz görmemiş a • 
damlar olduğun1lan deniz )·oJculuğu
nu pek sevmez n hatta deniz seya
hatlerinde hastalanırlardı. Onun için 
mümkiin oldu~u kadar denizsiz hacca 
gitmeyi tercih ederlerdi. 

Bir ~özüaçık herif bunların bu za
afını bildi~ için yanlanna sokulup 
kendilerin] karadan hacca ~önderme
yi teklif etmiş, biçart.ler de kabul et
mişlf'r. Beherinden o zamanm para,.. 
si)•le onar, on heşer altın aldıktan 

sonra hepsini Galatada tünele getir. 
mi,, ellerine birer birer bilet nrip 
turnikeden ge~lrtmi5: 

:Madritte nisbetcn sükun içinde geç lerini söylüyorlar. 
~--=--=:._ı:::_..::.=:..:.::~::.:::.:__ ________ ~--~~~~---------------------

edilmiştir. 

Atina. 14 (Hususi) - Morada se
yahatine devam etmekte bulunan kral 
dün eski Olimpiyayı ziyaret etmiştir. 

- Allah !ilclimet nrsln ! tnşaDah 
afiyetle dönersiniz. Hepimize yi 
nasip! Di)·erek uzaklaşmış. Adamca
ğızlar hacca gidiyoruz dJ~·e tünele 
binmişler. İki dakika sonra Beyoğlu· 
na \·annı5lar; Ukin ara istasyonu 
diye ~ıkmamı~lar. Tünel tekrar dol
muş, bunlar tekrar a~a,('l inmişler, 

fakat yine çıkmamışlar. Çünkü Hl· 
caza bu kadar çabuk ,·anlmıyaca

ğrnı tabii tahmin ediyorlamuş. Ni
ha~·et bu uzun hırkalı adam • 
farın tünel arabasında bir aşağl bir 
yakan inip çıktıklarmı gören kon • 
düktörler, hacdan Jleyoğlumla indir· 
mek lıttf'~ince berikiler dayanmışlar: 

Montröde ilk • zyz netice • 

M ontrödt.n gelen lıabt>rlere gö
re, Mısırdaki kapitülisyon

lan Ilga için t~planan konferans ilk 
i~i neticeyi vermi_ı:tir. Konferansın 
dünkü celsesinde Mısır htikfuneti 
tarafından takdim olunan projenin 
ilk maddesi kabul olunmuştur. Bu 
maddeye göre, bütlin alaka.dar dev
letler :Mısırda kapitülasyo~lann der. 
hal ilga..'fını kabul etmektedirler. Bu 
suretle Mısırda kapitülasyon rejimi
nin ortadan kaldırılması, biitün me
denh·et diin:vası taraf mdan kabul 
edil~iş olu:r~r. Zaten ~fısır ~ibi me
deni bir de~·letin medeni devletler 
tarafından daha ba~ka türlü kar51-
lanmasma imkan ta..<ıa,·vur oluna -
mazdı. Merhum Hidh· İsmail Paşa 
yanın asırdan faazla bir zaman ön
ce Mısınn A vnıpadan bir parça ol
duğunu söylemiş ve onun bu söztt 
umumiyetle saygı ile karşılanmıştı. 
Munnn bugiinkü medeni sed;\'·esı İst' 
o zamanki qevh·esi ile kı~·aq kahuJ 
etmiyecek df>re«•ede ~iikselmiştir. 
Rö~·le bir muhitte kapitiilas~·on gi
bi köhne bir milessesenln yaşama~n. 
birtakım ga~Tl tabii şerait yüzün-

ı························································: 

i ..... -~-~.:::~.: .. ~~~~ .. -~~~ .. ~~:.~ ~~-..... l 
dend.J. İngiltere ile Mısır arasında, ilk adnnda Mısırm hakkını tanmuş 
Mısmn Jstikli.Jinl tanıyan muabe • ve prensip olarak kapitüli.syonlarm 
denin imzası, bu g&)'TI tabii şeraiti ilgasını kabuJ etmiştir. 
ortadan kaldırmış n Mısmn siya- Bu ilk iyi neticeden dolayı Mısm 
si i~tlklali, iktisadi, mali ve adli is- tebrik etmek gerektir. 
tikI&Iini kazanma.41ına sıra geloıİŞ- Atdac.aak ikinci adım intikal dev-

rini, bu devrin ne kadar de\·am edetir. 

M ısırhlar, istiklal n hürri~·et • 
Jeri u~da )·anm aıııırdan 

fazla sanşmış \ 'e hu uğurda hiç
bir fedakarlıktan geri kalmamışlar· 
dır. Hürri:vet ve Miklalleri u~run· 

·da her fedakarlığı göze alan MısıT· 
lılann kör ,topal bir tstlkl&l ile ka
naat etmeleri beklenemezdi. Onun 
için lnglltere - Mısır muahedesinin 
lmzalanma..~ı ve tasdik edilmesi li· 
zerine Mı8ır hükumeti kapltuli.s -
yonlann ilgaın, memleketi hakiki ve 
tam istikbale kavuşturmak l~ln ha.
zırlanmış \'e Montrö konf eransmı 
t-Oplamak için tesehhiislerde bulun
muştu. Bugün Montrö konferansı, 

ceğini kararlaştırmaktır. 

Mııııır hükümetl, intikal devri iı:in 
de tedbir aldığı için konferansın i
kinci adımı da munffakı)·t.tle at
ma.411 beklenmektedir. Belki bu ikin
ci adım, birinci adım derecesinde 
süratıe atılmıyacaktır. Çünkü bu 
sırada bir çok teferrtlat ile meşgul 
olmak icap edecektir. Fakat konfe
ranırtm bu lklncl merhaleyi mühim 
bir pürüzle karşılaşmadan atması 

beklenir. 
Bizim dllediğimlz Montrö kanf e

ran"ının ba.,ladığı iyi ,.e hayırlı e
seri kolay kolay, rahat rahat ta -
marnlaması dır. 

Şimdilik bu eınmBt'eh~r işin en i
yi ~erait içinde ba,'}anlacağını gös
terdiği için bunu se\'lnç ile karşıla
maktayız. 

HTh'DİSTAN BUHRANI 

H indistan mllliyetperverlerlnin 
ekseriyet kazandıktan tilke

lerde, valilerin mü!lt~na ıı;aliıhi)·et
lerlnden nzg~memeleri yüzünden 
iş başına ~elmemeleri üzerine Hin
dlstanda başgösteren buhran daha 
müwt safhaya girmek Ü7.eredir. 
Buhran, hükumet ile vali ara.11ın<la 
ihtilaf çıktığı 7.aman ihtilafın miis
tesna tedbirlerle halledilmesini di
lemekten ileri gelroektedir. Buna 
karşı Lord Lothian, böyle bir ihti
lat çıktığı takdirde umumi seçimin 
yenilenmesini teklif etınlıt buJunu -
yor. Bu teklif Hindistan mUllyet -
perverlerl' tarafından münasip gö
rUmekte ve tngiltereninn bunu ka
bul etmesi beklenmektedir. 

Teklif, İngiltere tarafından kabul 
olunduğu takdh·de buhran bertaraf 
edilecektir. 

- Biz on beş altın \'erdik. Hicaza 
gideceğiz. Ne diye bizi ara lsta.4'yo
nunda indiriyorsunuz? Demişlerse 

de tabii mcaza değil karakola git • 
mişler. 

Şimdi de böyle yanlış trene binip 
tünel geçenler yok değildir. Likin 
onlarınki bile bile lades! Trenin m
caza gitmediğini kendileri bilir de 
hariçtekilere öyle görünürler. Bu 
da ayn bir dalgadır! 

8.FELEK 

Bulgaristanda 
Ordu Bayramı 

Sofya, 14 (TAN) - Bulgar ordu
sunun 6 mayıs bayramında, alaylara 
yeni sancaklar verilecektir. Bu mü
nasebetle o gUn .burada ve diğer şe
hirlerde bilyük askeri resmi geçitler 
yapılacaktır. 
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1\11.ahkemelerde SINAMACILIK DÜNYASININ EN GÜZEL FiLMi 

Geceliği 5 Kuruşa 
Kiralanan Bir 

inde Neler Olmuş ? 

ROMEO -v-e JULiE1 
Bir Tutam iPEK Sinamasında Film in i d aha görmediniz rrıı1 

• Tiaveten: Büyük şairimiz Abdülhak Hamidin cenaze merasimi bütün tafsiliıtile • 

Saçla Gelen'------------~ 
Davacı #- K ÜÇ Ü K L O R D , 

I• st~nbul~n yangın yerlerindeki ma~ze~ler bat!r~atına bir 
alemdır. Oralarda geçen sahnelerın hır perdesını dün Sul

tanahmet Sulh Üçüncü Ceza mahkemesinde dinlediğim=z bir 
dava açtı. Davacı yerinde Hayriye adlı çartaflı genç bir kadınla 
Süleyman ve Hayri iıminde iki genç vardı. Suçlu da Tahtakalede 
Deveoğlu yokutunda Mehmedin araaıındaki mahzende oturan 
hamal lımaildi. 

D Un Sultanahmet üçüncü sulh 
ceza hakiminin önilnde Şükri 

ye adlı 22 yaşında genç bir bayan da
vacı söz aldı. 

Şükriye, elindeki bir tutam saçı ha
kime göstererek §ikayetini anlatınıya 
başlamıştı, Fakat ,ha.kim lhsan daha 
evvel şöyle bir teklif yaptı: 

Şükriye, davanızda Israr ediyor mu 
sun uz? Sizi banştıralım. 

Hakim, şikayetçi Hayrfyeye milli-•------------- - Bay hakim, üçay evvel yine bu 
kocam beni dövdü. Sizin huzurunuza 
çıktık. Teklifinizle barıştık. O da ne
musu üzerine söz verdi. "Bir daha sa 
na elimi sürmiyeceğim. Beraber yaşa
yalım kancığım,, dedi. Yine birletşik. 
Fakat dün yine beni dövdü, yaraladı, 
ve saçlarımı yoldu. Davamdan vazgeç 
miyorum. 

yetini sordu: 
- Çingeneyim, dedi. Tabiiyetini 

sordu. Yine "çingene~im,, cevabını al
dı. 

Sualini "Sen Türk değil misin?,, 
§eklinde tekrarladı. Yine "çingene
yim., cevabını aldı. Nilfus kağıdı da 
~oktu. 

Hayrlyenin iddiası §U idi-

"Bu kadın da kim ?,, 

Evvelki gece saat 21 de Hayriye, 
1Bmailin ve arkadaşlarının oturdukla
rı ine gitıniş. Kapı gibi kullanılan de
likten ))afasmı uzatmış ve kocası Mu
hittini sormuştur. 

lçerde fersiz bir mumun donuk ışı
gında keyif yapan on beş kişiden ts
mailin sesi yükselmiş: 

- Ulan bu kadın da kim'! Ben 
onun kocasının kahyası mıyım? 

Bundan sonra kamasıru kaptığı gi
bi dışarıya fırlamış ve Hayriyenin üs
tüne yürümüş. Ha~iye kayın valide
sinin evine kaçmış ve orada bayılmış .. 
!smafl, tekrar ine inmiş ve kafadar
larile ispirto sefasına devam etıniş ... 
Derken inin ağzından polis Ahmedin 
sesi işitilmiş. Ona da aldırış etmemiş 
ve yine kamasını çekerek polise yol 
gösteren Hayri ve Süleym.aıu da kor-
ı.~~'""9· 

Şahitler anlatıyorlar: '"' 
DUn mahkemede, bu in sakinlerin

c!en iki delikanlı ile inin sahibi Meh
met şahit olarak dinlendi. Şahitlerden 
kuzguni siyah çıplak ayaklı Kadri, 
tepesinde toplanan kıvırcık saçlannı 
elile tarayarak ve suçlu tsmaili gös
tererek: 

- Hakim efendi, bu oğlan yok mu, 
babacan adamdır. DUn akşam bodrum 
da kafa tUtsillUyordu. Hayriye geldi. 
Kocasını sordu. Keyif Ustlinde böyle 
şey sorulur mu ya ... tsmailin de canı 
sıkıldı. Kadına sövdil, saydı amma 
kama çektiğini görmedim. Kitabınız 
varsa elde koyarım. Söylediğim doğ
nıdur, dedi. 

:Arsa sahibi Mehmet ağa ,şöyle şe-

- Kaça bu! .• 
- lki lira ..• 
-Al! .. 
Sabriyenin rengi kıpkırmızı oldu. 

İki Kadın 

Hakkında 

Takibat 
Hakkim not defterini tetkik etti ve 

Tarabyada Tarabya caddesinde 18 hakikaten bu kan kocanın bir daha 
numarada oturan Katina ile !{asım- mahkemeye geldiklerini anladı ve da 
paşada Çatmalımesçit mahallesinde vacınm şikayetini dinlemeye başladı. 
Camadal sokağında 1 numarada otu- Şükriye • yüzündeki bereleri göstere -
ran bekçi Yakubun karısı Bayan Hay rek devam eti: 
riye çocuk düşürmüşlerdir . .Müddeiu- - Dün akşam saat yedide çahştı
mumilik, bunlar hakkında takibata lü ğım fabrikadan geliyordum. Kocam 
zum görmüş ve Tabibi Adil Salih Ha- beni arkamdan takip etmiş. Ebüsiıut 
şimi kaldırıldıklan Haseki hastane - caddesinde yolumu kesti. "Şukriye 

sine göndererek muayene ettirmiştir. seni seviyol'l'.tm. Niçin beni mahkele
Verilecek rapora göre tahkikata de - re dava ediyorsun, bar~alım." Dedi. 
vam edilecektir. Fakat her gece esrar içiyor. Geç va

hadet etti: 

Geceliği be, kuruf 
- O bodrumlar benimdir. Orasını 

ben pansiyon gibi kullanırnn. Bir ge
celiği beş kuruştur. Orada, otlaT, ça
putlar filan var. Beş kuruşu veren bir 
gece orada kalır. İsmail, esrarkeştir. 
Her gün orada esrar ve ispirto içer
ler. Dün de yine ispirto içerken Hay
riye kocasını sorunca kızmış. Ona bı
çaK çeKmlŞ. 

Sonra polis geldi. Elinde taban
casile içeriye girdi. İsmail polise de 
itaat etmedi. Onm göğsünden itince 
küfenin içine düşürdü. 

Uç ay hapis 
Süleyman, davasından vazgeçıyor

du. Bundan sonra 1smailin Hayriyeye 
sövdüğünü sabit gördü ve kendisine 
üç ay hapis ve bir lira para ~ası ver 
di. Bıçak çekmekten de beraet karan 
aldı. 

Fakat buradan ikinci bir cürmü 
meşhut hadisesi oluyordu. Davacı

lardan Hayri bağırıyor ve şahitlere 
çıkışıyordu. 

Birdenbire, mermerein Ustüne düş
tü ve bayıldı. Ailesi onu sırUannda 
evlerine götürdüler. 

kit eve geliyor, beni ve iki çocuğumu 
günlerce aç bırakıyordu. Açlıktan öl
mektense ayrılmayı tercih ettim. O
nun için teklifini reddedince hemen 
benim ı:;açlanmdan tutu. Yere yuvar
ladı. Yumruk, tekme dövdü. 

Saçlarım tutam tutanı elinde kaldı. 
İşte yolunan saçlarım da şular. Şa
hitlerim de var. Kendisine ceza ver

menizi rica edereim. 

Suçlu akıini BÖylüyor 

Ru.ndan sonra Fenerde Kiremit ma
hallesinde 41 numaralı evde oturan 
suçlu Mücellit Haşim söz aldı ve ken
disini şöyle müdafaa etti: 

- Bay hakim bu ka<lm benim ni
kahlı karımdır. İki de çocuğumuz var. 
Ben kat'iyyen esrar içmem. Son za • 

manlarda yuvamızı yıkmaya çalıştı. 
çocuklarımı aldı ve evimden kaçtı. 

Mahkemede bi rboşanma davası açtı. 
Fakat bunu da takip etmiyor. Dün 
akşam üzeri onu Salkım Sögütte ya
bancı bir erkekle kol kola giderken 
gördüm. Yanındaki adam benim üstü
me atıldı, elimi bıçakla yaraladı ve 
so~a da tramvaya atlıyarak sırra ka 
dem bastı. Asıl dövülen o değil be-

- Nazlı .. Annen ne yapacak zaten bakkal kavga 
edip duruyor geçen hafta da baban parayı bitirmiş .• 
Aç kalacaksınız. No. 35 

- Umurumda bile değil.. Gebersinler .. 
Yılışık bir dilkkan çırağı soruyor: 
- Bayan, \u iskarpinleri vakct edecek miviz .. 

Götürecek miyiz? 
- Kalsın ... 
- Hayır canım paket et ... Paket yine ıcaısm .• 
- Ben taşımam. 
- Ben taşının ... 

• • • 
Çarşı kapısmda.n çıktılar. Gedikpaşa yokuşunun 

başında duruyorlar. 
- Ne yapıyorsun? •. Haydi yUrU .. 
- Yürümiyeceğim .. 
-Nereye gidiyorsun? 
- Deniz banyosuna... • 
Gedikpa.fa yokuşundan aşağı Inmlye başlıyor .• 
Sabriye, ona her zaman körükörüne itaat eden, o 

ne isterse yapan Sabriye: 
- Gel Allaha.şkına diyor. Geç kalırsam annem 

kızar .... 
- Ben gidiyorum bana ne? .. Kim kızarsa kızsın 

bana; umurumda değil .. Denize gideceğim bugiln. 
Tam geriye dönmek isterken Sabriye birdenbire 

karşıdan gelen mürettip Salihi görüyor, ve Nazlıya: 
- Mürettip Salih geliyor, diyor. 
Ne yakışıklı, ne temiz yUzlü, ne temiz giyinmiş bir 

delikanlı bu! .• 
O genç kızlan görUnce eelA.mlıyor. Nulıya hitap 

etmekten sık•ldığı için Sabriye ile konuşuYor: 
- Oo Bayan Sabriye nasılsınız? .. 
- İyiyim Bay Salih .. Siz nasılsınız? 
- Teşekkilrler ederim ... Nereye böyle .. Bu taraf-

larda ne arıyorsunuz?. 
- Ben eve gidiyorum fakat Nazlı abla deniz ha

mamına gidelim diyor ... 
- Ne iyi bir ~ikir ... Bu sıcakta eve gidilir mi? 

Siz de gitmeyiniz .. Canım ... Haydi tenezzill ederseniz 
hep beraber dolaşalım. 

Nazlı mürettip Salihe bakıyor ... Ve içinden: "Haf
ta sonu o da papellenmiştir,, diye düşünüyor "ana
fordan,, bir denize girmek fena da değil ... 

- Sen ne yapıyorsun, sen ne arıyorsun buralarda 
Salih ağabey? 

Diye malCım fütursuzluğu ve malO.m laUbaliliği ile 
delikanlıya soruyor: 

- Ben eve gidiyordum amma.. Eğer siz isterseniz 
aşağıya ineriz .. Kumkapıdan trene binip Floryaya 
gideriz ... Ben bu civarda otururum. 

Sabriyenin kalbi hızlı, hızlı vuruyor. 
- Nasıl olur, diyor annem beni öldürllr .... 
- Basbayağı olur. 
Salih yürekten istiyor Sabriyenin ayrılmasını; fa· 

kat o kızın kendi gözleri içine sadık bir köpek bakı
şıyla bakan gözleri karşısında, Sabriyenin kendisini 
sevdiğini anlamadığı halde, bu arzusunu izhar ede .. 
miyor. 

- Yoo Bayan Sabriye siz de geleceksiniz, muhak· 
kak diyor oyun bozanlık yok .. 

Nazlı: 
- Dur paşam diyor kendi kendine gelin gtıvey ol

ma bakalım. bir de ben Floryaya kadar gelir miyim .. 
Biz şurada bir denize girelim istiyoruz. Floryaya. git
mek için fantaziye lazım ..• 

- Yok canım biz işçi insanlarız .• Bizi kimse aYJJ>-

9 ya.ş.Iannda küçük jönprömye, "ŞlRLEY TE.MPLE,,in rakibi 

FREDDY BAR'fHOLOMEW; bu akşamdan itibaren 

Saray Sinemasında İstanbul: 

Bugünkü program bütün güzel filmler amatörlerini kabul edecek ve oynadığı 
Öğle neşriyatı : ~ 

Kücük Lord 12,30 Pllikla Türk musikisi. ı2.SO J{a 
13.05 Muhtelif plak neşriyatı 14 SoP. 

Ak}am ne..<ıriyatı : 
ııf'' 

lS,30 Plakla dans musikisi. 19.30d~o ıP' Fransızca sözlü filminde hepsini memnun edecektir~ rans, Doktor Salim Ahmet tarafııı a arı 
ğınak tüfeyli.tı) 20 Sadi ve arkadas1,ııııı: 
rafından Türk musikisi ve halk şa 011' 
20.30 Ömer Rıza tarafından arapça 5 'fil 
20,45 Safiye ve arkadaşları tarafmd•ll 21 
musikisi ve halk sarkılan: Saat ayar:İefl et 
Orkestra, 22,IS Ajans ve borsa habe,oıolı' 
ertesi rüniın prorramı. 22.30 Plaklı 

Dveten: FOX JURNAL son dünya haberleri. 
• Çocuklar için hususi fiyatlıır: Balkon hususi 25, parter 20 Kr. • 

# YARIN AKŞAM T U R K sinemasında büyiik musiki gala temsili \ 
Zamanımızın ikinci Karuzo'su, Milano Operasının meşhur tenoru 

ALESSANDRO ZlLIANl 

AŞK ŞARK i Si 
filminde, Verdi, Puccini, Giordano, gibi bestekarların en güzel parça
larını, Napoliten serenatlarrnı, ltalyanca ve Almanca taganni edecektir. 
PAUL HORBIGER - KAROLA HOHN - FITA BENKHOF'F, muhte -
şem sahneler, hissi ve canlı mevzu, şimdiye kadar görülen taganni 
filmlerinin en fevkaladesi. 

Yerlerinizi şimdiden temin ediniz. Tel. 40690 ......................................... 

- BU AKŞAM M E L E K Sinemasında 
NEVYORK METROPOLITEN Operasının baş artistleri, altın sesli 

Kari Bri~son ve Mary Ellis 
taraf mdan nefis bir surette yaratılan 

Kral Egleniıor 
Fransızca sözlü, ve orijinal şarkılı 

AŞK - GUZELLIK - MUSIKI filmi 
ÇOK EGLE.NCELI BIR MEVZU 

Aynca programa ilave olarak: Büylik şair Abdülhak Hamidin cenaze 
merasimi, bütün tafsilatile, Paramount dünya haberleri ve 2 kısımlık 

R ENKL i KOMEDi 

Opera ve operet parçaları 23 Son. • 

• 
Günün program özil 

Senfonik Konserler: • ):11 

ııJ 
21.lS Bükreş Romen Atenea'smdall 
(Senfoni) 

HafiJ Konserler: 
ıj) 

ı6.15 Varşova sesli film musikisi ~~ 
ile). 17 ,3S Var. lS Biıkreş meşhur ses~ ~, 
plaklarından 1S,4S Moskova Karısık ; 
ser. ı9 Kolonya Askeri bando. 19.30 sttt' 
peşte orkestra. 20.25 Bratislava Orke Jl 
şarkı (Operet musikisi) 20.30 BükrelJ{J 
yo orkestrası, şarkılar. 2ı Varıovı 111ı
musiki konseri 2ı.10 Breslav Karl$ık 111 

kili neşriyat. 21.30 Budapeşte Çigan ı:ıı;rı' 
sı 2ı.20 Hamburg Solist konseri. 21.40 rtD' 
Orkestra (Smetana, Dvorak vs.) 22 11• ıfl' 
va Leh musikisi. 22.ıo Post Parizyeıı f Jı!D' 
ısık konser. 22.SS Budapeşte Orkestr• rıf' 
zart, Post, Posza) 23 Bı.ikreş Plak kO bılrl' 
23.30 Bcrlin Hafif musiki. 23.30 }'{atrı ısıO • 
Halk musikisi, 23,40 Kolonya 1talyaJl 
ıikiıi. 

Operalar, Op'.'retler: -
20.2S Viyana Ferrarinin "I Gioelli de~ 
donna., isimli operası. 22 Roma Rol 
"Musa., isimli opera piyesi. 

Oda ~lusikl : 

ıs.ıs Varsova Sc,kstet musikisi 1!1 14~ 
bur~ Oda musikisi. 23.fo Post Pariz>'cll 

... ""''"" 1r ....... ıı~--

ihzar Müzekkeresini 1 

Resita.Jler: 
lS.30 Budapeste Sarkı resitali. 19·!~)~ 

tiılava Sarkı Piyano (Macar muaik1~1rt" 
Parla P. T. T. Piyano konseri 20.40 ~·· 

-------------• va ııarkılar, hafif havalar. 21.2S Prai 
man konseri (Strick tarafından) 111111 Büyük ... Küçük herkes 

Yerine Getirememiş! tllDIZ sinemasınd c ı Dan~ 1\1 uslkisi: ofl 

ıs.ıs Roma 21.10 Bertin 23.40 v.rt ~ 
Kınalıada polislerinden 1078 nu · 

maralı Temel, Vartana ait bir ihzar 
müzekkeresini Yfrine getirmediği i

çin vazifesini ihmal suçu ile asliye 
üc;UncU ceza mahkemesine verilmiştir 1 

Dün. muhakemesine başlanmış, şahit
lerin çağrılması için muhakeme talik 

1 

gösterilmeye başlanan (plAk) ~ 

Askerlik ış ıert"J Ş RLEY 1EIYIPLE'in 
1u sene gösterilen en güzel filmi 

SIRLEY KAPTAN 313 - 326 Yaraubaylatı' 

1 

Beşiktaş Askerlik şubesinden: ıctt'' 
45 günlük staj görmek Uzere d~ 

ya sevkedilecek istihkam ve ışıl g1 
yedek yarsubaylanndan 313 !.l! il 

\ynca: 
edilmiştir. 

nim. 
Bundan sonra şahitler dinlendi. Ha 

kim suçu sabit gördü ve Haşimi 20 
gün hapse mahkfun etti. 

3ITMEMIS SENFON 
1 

doğumluların sevk günlerini o~JJ 
mek üzere şubeye mürcaaatıarı 

Yazan: SUAT DEKVIŞ 
Jamaz .. 

• • 
Böyle konuşa, konuşa yürürlerken yokuşun orta

sına geldiler ... 
Evlerin damlan Ustünden deniz görtinüyor. Parlak 

güneşin altında hiç bir romantizmi kalmamış olan 
çiğ mavi, kınşıksız dalgasız bir deniz ... 

Nazlı denizi görünce ta içinden kabaran bir istekle 
titriyor. 

Floryaya kadar ben tahammUl edemem diyor bu
rada hemen girelim denize. Kumkapıda. 

• • • 
Hamamcıdan mayo kiraladılar ... Salih epey nevale 

dUzdü. Bir de orada kahvede oturan sesinin güzel ol
duğunu söylediği bir arkadaş bulup getirdi. 

Klireği kendi çekiyor .. Küreği çekmek için ceketi
ni çıkardı. 

Gömleğinin kollarını sıvadı. 
Nazlı onu çapkın bir erkek bir kadına nasıl bakar

sa öyle bir gözle süzüyor. 
- Fena delikMlı değil ... Hem de eli papel tutuyor. 

Diye düşünüyor. 

Mürettip Salih in fena bir delikanlı olmadığı ma
lfım .. Eli elbette işııiz Mahmuttan daha fazla para 
tutuyor ... Amma bu para onun zahmetini, ve ihti
yaçlarını ka.rşılıyabiliyor mu?. 

• • • 
Denizde epeyi açıldılar. Nazlı parmaklannr ılık ım

ların içine daldırdı. 
"GUzel sesli,, arkadaş .•. Sandalın içinde kağıt ya-. 

parak, l'!IOfra kurmıya uğraşıyor. 
Sabriye kendi kendine "nasıl oldu buradayız?,, di-

• olunur. 

ye düşünüyor. 
Güneş pek kavurucu. Denizin üstlinde olduldatl 

halde en hafü bir rüzgar bile esmiyor. . U-
- Artık ben denize gireceğim. Sabriye şöyle öll 

me dur da soyunayım.. ~-
Sabriye yerinden kalkıyor. Siyah önlilğüniln ete 

lerini açarak paravan gibi yapıyor. 
Nazlının vücudunu saklamak için .•. 
Nazlı ayaklarını, banyocudan kiraladığı Şu ınaYo" 

nun içine sokuyor. bit 
Esasen üzerinde siyah önlüğiinden başka hiç 

şey olmadığı için soyunması çok kolay. 
- Sen girmiyecek misin? 
Güzel sesli delikanlı Sabriyeye soruyor: 
- Hayır ... Ben yüzmesini bilmem ki.. O 
Fakat Nazlı ... Nazlı yüzmesini pek iyi biliyor. 

yüzmesini esasen bu kıyılarda öğrendi. rt1I 
Kendi kendine deniz kenarına kaçardı. Siırl~a.O 

akislerini içine hakkeden bu sulara hiç korkına 
dalardı, o ne çabuk ve ne güzel yUzUyordu. ıı-

!nsan İstanbul çocuğu olur, Marmaranın kena!
1 

da doğar da yüzmesini bilmez mi? 
- Nasıl oldu sen öğrenemedin? 
Sabriye gtilüyor: rU 
- Vaktim oldu mu çocukken çocuktum. :Bli} ~ 

yilnce ne oldu .. Daha on bir yaşımda pavrikada ç 
Iışmıya başladım. t-

"Güzel sesli,, delikanlı Sabriyeye, Sabriye ı.ıurc 
tip Salibe bakıyor. •O-

Mürettip Salibin gözleri bu yeşil ve soluk :nııı) 
dan çıkan mevzun kollarda silzgün bacaklarda··· 

- Sen ne güzel kızsın Nazlı!.. ııtP" 
Sabriyenin yanakları kızarıyor Kalbi acı a.cı ç 1~ 

yor. "Yoksa mürettip Salih Nazlıyı mı seviyor,,. f'l 
lı ne kadar güzel.. .,.. 

Tabii mürettip Salihin Nazlıda gözU olacak .. !{~· 
hat hep kendisinin değil mi? .. Nazlı oynak bıt jce 
Ne de fıkırdıyor •. Mürettip Salibin değil daha. 1:r> 

delikanlıların aklını başından alabilir.. (Arka.51 v 
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kirde hehedefi: Haberde, fi
rüst ' r. şeyde temiz dü· 

' 
8aıtıun" ı ' 1 llaıeteai 0ını.: 0 mak, kariin 
~ Ya çalışmaktır. ı 
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uyuk Matem 1 
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&._ u un ın t 
l!il.Uldan ihti a em havasl ~ocu -
ta.ışıarı k Yarına kadar bütün '""''+-

TAN 

G- l!!J N l!!J N 
FIKRAÇI 

Paralarımızı 

Paylaşıyorlar 

Pariste Rumca bir gazetenin yaz· 
dığma göre, Zaharofun vasiyetna
mesi mahkeme tarafından Pariste 
Berri sokağmdaki notere ,·eril.ıniş. 

tir. Zaharofun miras~ısı olduklarını 

iddia edenler, bu notere başvura
caklardır. 

1914 harbinin büyük kahramanı 

Zaharofu tanınuyan yok gibicllr. Za.
harof, umumi harbi körükliyen, 
müJıimmat satmak iı;in mühim siya-

apfadı T" kl J ......... 
!tıanası"'I • ur ye ilk defa tam 

" e nıiUi bir liitapçıJar d . Ayas tutuyordu. 
la.r, bU)iik öl'~~anlarmı kapadı -
dılar. ~ekt unUn arkasma takıJ
teye lştfrak epJer kafile kafile cena
lellkten gö .. ettiler. Cenaze alayı çe-
lfenııeke~nıez bir haJ almıştr. 

leye bu §imdiye kadar hiç kim-
'1an Yap~ar büyük bir matem 

lltı tak anuştrr. 

Şark Edebüyatında 

Eşi Henüz Doğmıyan 

si roller oynıyan, harp kazancı O• 

larak milyarlar kazanan meşhur Yu
nanlı milyonerdir. Zaharof 1914 de 

Nordenfeltte denizaltı gemisi inşaa. 
tında ,.e top imalinde İngiJiz serma
yecilerin en biiyüğü Hiam 1'1ascim 
ile, Siyam ikizleri gibi yapışıp 

birleştikten sonra dünyanın en meş
hur adamı oldu. 

• 
Bu de\ir, mühimmat şirketlerinin, 

ktııı b" -~ir ve hUrrnet nişanesi Tür 
1ıo1.... ~Ytiklertn ' •ıq saygı . e ka~r duyduğu de-
"4tt. \e 8e\'glnJn beliğ bir ifade-

~~l6ık Sahi;lerinin 
uracaati 

... ~ak 11ah1 ı 

..... ~lat. \'lJa P ert bir cemiyet yap-
hıı.ıarı 1 t' Yete mUracaat ederek 

1 s 1YorJar: 
a...~ - l'erıı ~e ediJın apartrman inşasına mü-

2 enıesı. 
-llo ~ergı alın ş kalan apartı:manıardan 

Jl\Uı.da ttıaınasr. 
0~ı : daha glUUnç bir müracaat 
l'ıttt Ya~~nld bu zatlar apartnnanta.
lııllşla.rdır .:aen hükfunetle ortak ol
letı.t h~ rar edince hemen dev-
~lartnı Y~slni istiyorlar. Apartı-

l't ~tnanYtiksek kira ile kiraladık-
bıtte nıı tazıa kazançlarmı hükft-
...,., Verıb \t ... 1 ..... ı-,, •• orıar ki, şlmdJ apartı-
:t1aş~ğ~"~·""0 •a"Q" hiilrtinıot.. 

tf ~ bu ~bbtıs ediyorlar. 
"lıı ltı zatlar kendi mülkiyetle

bıij~et tıhafa7.aııır için başkaJarmm 
h11ar. hakJarmrn tahdidini isti -

bohu 
llerek ~u çok aktlhca bir teşebbüs. 

'ı. re;d ~?1" hUktlmet bu müra.
e~uuştir. 

~'rbiye Aİ+üst 
l11yor 
ll~ 

Cııi':.. ltıektepten 
~lltı ınunıkün ne &nbyornz! Ço-
bt lihnat sahibi olduğu kadar fazla 
ıı:ede en bü .. olnıası bizim i~ln ter-
1!11 ki Ptoğr~:k idealdir. Onun lçin
M~trıllllb kltab~rrnırz doJ~n. tedris 
--..lQfdfr. 1 terbiye sistemlnılz 

llalbtıld t 
bıeJu.epler lt:tgiJt~re maarif idaresi 
::::. Yapark n yeni nıtifredat prog
' gelen ~n ~henımJyet verilmesi 
ll le~ tlbl e~:erf fSU suretle da. 

bt er "eyd nştur: 
~rbtye en evveı sıhhat ve bede-
& , 

l'lra, IDn11fld 
bçttnctt der ve san'at terbiyesi, 
börd.. ecede el 98.n'atıarı 

' unctı de • h : bit, edeb7cede akademik mev 
eıı sonra Yat, tarih ve coğraf-

huttın riyaziye. 
lıa bu mevzuı 
'n~ttan öğrenııe;~ kltap~n değil, 
~ :ti, llarayı · Tarih dersi 
" t ederek öi arı, eski kaleleri zi:va-

llfalı: bit se retHecek. Coğrafya der
~k. 8tıt1tn ~ahate veslte teşkiJ ede-

~ lıaYa.t l~lnd!e~e ınevzuıar hep böy-
1'1s edUe~k hayatla beraber 

lıııt • 
~ ın t~rbı 

Geçen pazar günü aziz 
dostum Refik Ahmc

de uğramıttıın. Bir hayli soh
betten sonra bilmem ne mü
nasebetle: 

- Aman, Refik, dedim, F u· 
zuliyi bulsana ! 

Refik, Fuzuli divanını bu· 
lup getirdi. Açtım ve "Leyla 
ile Mecnun,,dan: 

Bazar bozuldu yığ bisatın 
Bu kafileden kes irtibatın! 

Beyitini ihtiva eden süzitli 
parçayı okudum. Okuduk-
tan sonra ikimiz de: 

- Hamide nekadar benzi
yor! dedik. 
Meğer biz " çarşı bozuldu. Ya

yığını topla ve bu kafileden irti
batım kes, artık!,, diyen Fuzuliyi 
okuyor ve Hamidi anıyorken Fu
zulinin en büyük halefi olan üs
tadı azam bu dünya çarşısından yay 
grsmı topluyor ve yaşıyanlar :Kafi-
lesinden bağlarını kesiyormuş! Çün 
kü yirmi dört saat sonra üstadın 
vefatı haberi ile dilhun olduk. Fu
zulinin ruhaniyeti bize bu hadise
yi hissettirmek istemiş, fakat bu 
dünya çarşısrnrn velveleleri içinde 
yaşıyan ve bu kafileye bin bir bağ
la bağlanan bizler bu ihtarın farkı
na varmamışız. 

•• 
U stadı Azamı çok Yakından ta-

mak bahtiyarlığına nail 0 • 

!anlar arasındayım. Onunla ilk mü
nasebetim yirmi beş sene evvelden 
başlar. Bugün gibi hatırlıyorum. 
Yirmi beş yıl önce Hamit hakkında 
Kahirede verdiğim bir konferans
ta: 

- Arap edebiyatında eşi olmryan 
bir simadan bahsediyorum! diye sö 
ze başladığım zaman muhatıplan. 
mm ya kaelan çatılmış, yahut du
daJdan toyluğumla istihfaf etmek 
üzere bükülmüştü. 

Fakat konferansımı bitirdiğim za
man, samilerimin derin derin dü • 
şündüklerini görerek muvaffak ol
duğumu anlamıştım. 

Yirmi beş ~ene . evvel söylediği
mi, bugün eni konu genişleterek 

tekrar ediyorum: 
- Bütün Şark edebiyatında ha. 

11 Ham idin bir eşi doğmadı! 
Şarkın meşhur bir Tagore'u var 

ya, diyeceksiniz. Fakat Tagore; bir 
inkilapçı değil ve çiğnenen bir y~ 
lun yolcusu olmaktan ileri gideme
miştir. 

Hamidin en birinci ve en kuvvetli 
vasfı ise inkılapçılığıdır, eski ile ye-~t t Yf'I ıııl1'tenıbnlzle ne bü-

1( 
•• eşklı edJyor değil mı 'f ~'!!"-!!'!!"'"'!!!!!!!!!"~--!"""'!!!!"!""!"""!"'!'!~-"!!!!!!"!!!!!!!!!! 
O"'ij S • nacaktır.,, 

l!ı r ergisinde Bu kayt, insana Ankarada &1Jaylş 
lli:§YQ mevcut olmadığı, ve sergideki eşya-

.\ nın Sigortası nm çalınma tehlikesine maruz huıun 
l llltal'ad duğu hissini ,·eriyor. Halbuki An -
"l bt a 23 Nf ,l!'I' t' köınur 1' sanda hflynelmi- kara dünyanın asayişi en emin olan 

..._ giye dii ·ergisi açılacaktır n şehricUr. Yeni Ankara kurulcJa<r.1 .. ,, " nranrn h • u ,.,~ 
ltnll 8.."lrta,,1 ola er tarafından rsrt- gündenberl burada bir asayişsizlik 

l\ ı'te11ınıektedrak kuIJanıian Aletler vak,ası kaydedilmemiştir. Asayişi bu 
bı,~ '1 Sergt ı~ı r h • kadar miikemmel olan bir şehirde 
t~ 1:eshır n 8 7.lrlanan nlzamna- zabıta. ve bekçi nezareti koymağa lü-
"'" hakJc edilecek e~:vanm muha- zum görmek, o şehrin 7.abrtasma kar 

drr. •nda şövfe bir ad .. S · ., m de şı bir nevi saygısızlık olmaz mı? 
llf?ı ergı çe~!rl Bir eşya si~orta. edilebilir, fakat 
4.n-ı !leıarett · zabıta memurlan- Ankara gibi bir şehirde bu kadar sı

ca hususi ~ltın?a bulunacaktır. la inzibat tedbirlerine ne ihtiyaç 
ekçıler de tavin olu. \tardır! 

Ink.ılipçı 
• 

HAMiT 
YAZAN: 

cennet dedikleri devirdir. Yer yüzün

de bu cenneti kuran büyük mühim· 

mat şirketleri Armstrong Vikers, 

Projectile com, Hadfields, Krupp \'e 
diğerleri, kendi kurduklan bu cen

nette · 1.aJt.m kanatlı melaikeler gibi u

çuşurken, Zaharof, cennetin altın a
nahtarını elinde tutan sultanıydı. 

• 
Vikers bü)·ük harbe 9,188,639 is-

Ömer Rıza Doğrul 
Büyiik Hô.mid'n hayatından objektif hatıra· 

ları: Hamit ve zevce1i, altta: 

terlin gibi mütevazı bir sermaye ile 
girdi. 1921 de sernıaJesi 30,916,880 

e çıktı. % 22 bir artma... Küçük bir 

kir!. Binninglıanun 1913 de 1,632, 718 

lsterlln olan sermayesi 1922 de 
8, 721, 790 a çıktı. Bu karlar, Zaha· 

niyi ayırd ederek yeninin kat'i gale
besini temin etmesidir. Arap ede
biyatı hala kasidecidir. Hala eski
nin bütiln kayıtları içinde inlemek
te ve hrua yeniye susadığını kıvra
...... ı~ ....... <>nlatmQkhı.n hııska bir 
şey yapamamaktadır. İran edebiya
tı, Arap edebiyatından farksızdır. 
Gerçi Hintli lkbal, Farscaya yeni
lik getirmiş, Garp kültürünü sok • 
muştur. Fakat o da eski şekillerin 
esaretini yıkamamış ve bir inkılap 
başarmaktan uzak kalmıştır. 

Şark milletleri arasında HA
mit yaratan biricik millet, 

Türk milletidir. Ve Türk milleti bu 
dahi evl8.dı ile ne derece övünse, 
hakkıdır. Gerçi Hamidin yarım a
sır evveı yaptığını, Mısırlı şair Ah
met Şevki hayatının son yıllarında 

başarmağa özendi, O da Hamit gi

bi haileler yazmak istedi. Fakat 

muvaffak olamadı. Çünkü Ahmet 

Şevki, şair olmakla beraber bir in
kılapçı değildi ve inkılapçı olmadı
ğı, inkılabı kavrayamadığı için e

debi hayatırun en olgun demlerinde 

Arap hala mazisinin edebi mirası i
le geçiniyor ve hala mazinin mukal 
Iidi olarak yaşıyor. Fakat bu hal 
yalnız Arap alemine munhasrr de
ğildir, belki bütün Şark dünyasına 
sam ildir. 

Y almz bu mukayese, öteden-
beri içinde yaşadığımız Şark 

dünyasında Hamidin bize temin et
tiği tefevvuku ve o tefevvuka daya
nan şerefli mevkii tebarüz ettir • 
meğe kafidir. Hamit, bizi muhiti
miz içinde düşünüş, kavrayış, se
ziş, duyuş ve görüş teveffuku için
de yaşatan eşsiz adamdır. 

Hamidin değerini doğrudan doğ
ruya anlamak mı istiyoruz. Onu 

bir an için edebiyat tarihimizden 
çıkaralım da ne ile karşılaşacağı _ 

mızı görelim: Şinasi ve Namık Ke
mal gibi şahsiyetlerin başarmak 

istedikleri teceddüt, Ha.mitsiz kal
saydı, irtica hamlcleri karşısında 

muhakkak boğulur, edebiyatımız bu 
yenilik taraftarlarınrn tesirinden 
kurtulur kurtulmaz kaside ve ga
zel devrine döner, dilimiz elsinei se-

en çılız ve en fena eserlerini verdi. liseden müteşekkil bir halita ola _ 
Halbuki bu Türk oğlu Türk Arap rak kalır, bugün, bu canlı, bu özlü, 
şairi, altı asırdan beri Arap mille· bu pürüzsüz Türkçeyi yazamaz ve 
tinin eşini görmediği kudrette bir söyliyemezdik. Ham.idi edebiyatı -
adamdı. Kusuru, eskiliğin enkazı a- mızdan çıkarmak: edebiyat tarihi-
rasında yenilik yapmağa koyıulına· mizi çoraklaştırır ve bugünkü sevi 

sı idi. Daha evvel eskiyi yıkmak ve ,-

yeni bir bina kurmak lazon geldi- ~11~111"•••••• 
ğini anlamamıştı. • 

Son resimlerinden. 

yemizi alçaltır. Hamidin eskiye in
dirdiği kat'i darbe sayesinde dilimiz 
hayata ve hürriyete kavuştu ve söz 
söyler, meram anlatır, mana ya -
ratır, her vadide at toynatır, her 

şahikaya yükselir bir dil oldu. Di
limiz bu inkılApçı adam .sayesinde 
bu feyze erdiği gibi kafamız ve 

kalbimiz tasannuun bütün çarpık ve 
çapraşık yollarından kurtuldu. Yük 

sek düşünüş, derin kavrayış, engin 

duyuş imkanlarını bu sayede elde 

ettik. Nazif merhumun Hamit için 
"Veliyinimet idrakimiz,, damesinin 

sebebi bu idi. 

H amit, yapacağım yapmış, 
muvaffak olmuş, edebi in _ 

kılabı daha sonraki nesillere dev-

retmiş ve onların da ne yaptığını, 

ne kadar ilerlediğini görmüş bir 
bahtiyardır. Bizi ileri götüren ve 
komşulanmrzla hemcinslerimiz ara 

smda, bize çok yüksek bir mevki 
veren bu eşsiz T ü r k ü ne 
kadar tebcil etlJek layıktır. 

Bizim kafilemizle irtibatım ke -
sen, bu dünyadaki yaygısını top • 
}ayarak ebedt yurduna götüren bü
yük Hamit yıllar geçtikçe .değeri 

artacak, sesi yükselecek, bir şahsi-
yettir. 

rofun sermayeı ve karı yanında ~·e· 

cüç mecüç nisbetinde kaldığı !çin, 
Zaharof, krallar kralı oldu. 

• 
Bu karlan kim ödedi?.. Bizle!' ... 

Yer yüzünde müstehlik sıfatile ya.şı
yan, bu zenginler hesabına harp me:r· 
danlannda kan, fabrika kazanları 
önünde alın teri döken, iş pazarların
da iş kun·etini satan bizler .... Harp, 
onlar için cennet deni, bizler için 
rer yüzüne inmiş cehennemlerin ce
hennemidir. Bizim cehennemde mil
yonlarca. insan kanı dökülürken, mil• 
yonlarla. kadın çocuk açlıktan ölür
ken, in anhk \'ebaya tutulmuş gibi 
kınlıp dökülürken, altın kanatlı me• 
laikeler, altın kanatır artlar gibi, in
san kanından bah çıkardılar, Monte
karloda villalar, Mançesterde fabri
kalar, )"er yüzünde cenneti andıran 
kaşaneler kurdular. Biz hala, o meş
orn harbin bor~:larım öderiz. 

Zaharof öldü.. ~lirasç•lan sen·e
tini paylaşıyorlar. Bu a•tınlann üze. 
rinde miistahsil miisteh!ik. işçi, köy
lü bütiin bir insanhğrn a'm teri, iş 
emeği, kunımuş kanı var. Bizim ka· 
mmrz, bizim terlmlz, bizim emeği• 
nıJz .•.• 

Adsız Yazıcı 

Türk - lngiliz 
Şirketi Yakurda 

Faaliyete Geçiyor 

B ugUn gerçi Mısırda, ve daha 
başka yerlerde yeniliğe öze

nen gençler var. Fakat muvaffak 
olamıyorlar. Çünkü başlarında bir 
deha yok. Çünkü edeb! bir deha, 

yenilik inkilabıru başarmadı. Bu 
yüzden yenilik na.roma ortaya atı
lan eserlerin zaafı, eskilik taraftar
larına hak ve kuvvet vermekten 
başka bir işe yaramıyor. 

Mayin 

Ankara, 14 (TAN) - Sümerbank 
ile Etibankın müştereken kurdııklaır, 
"Türk - İngiliz Ticaret ve 1'\nans
man kooperasyonu Limitct Şirketi,, 

· yakında faaliyete geçecektir. Türk -
merak ediyorum. Gazetelerde oku - t ·1· 

ve Torpil 

Halbuki Garp kültürü bu memle

ketlerde çoktanberi girmiş ve yer
leşmiştir. Bu memleketlerin çoğu, 
Garp kültürünü benimsemek için bir 
çok fedakarlıklara katlanmış ve bir 
çok sahalarda bu fedakarlıkların 
semeresini almışlardır. Mesela Mı
sırlılar, bir asırdan fazla bir za -
mandan beri Avrupa irfanma bağ
lanmış bulunuyorlar. Fakat edebi-

yatları hala kısır, çünkü bir Ha
mitleri yok ve bir Hamitleri olma
dığı için yeni Arap edebiyatı yok. 
Yeni Arap şiiri yok, yeni Arap 
-ıesri yok, yeni Arap sanatı yok. 

Çamlıcah okuyucularımızdan B. 
ilik met yazıyor: 

"- Umumi harpten önce gazete
lerde Karadenizde mayin, torpil gibi 
mühlik korkunç aletlerin gezdiğinE' 
dair yazılar görülemezdi. Büyük 
harpten sonra ay, yıl gec;mez ki Ka· 
radenizde torpil mayin görülmesin. 
Bu serseri felaket aletlerinin bazısı 

görülerek imha edilir, bir kısmı da 
bulunamaz. Bu son günlerde yine 
Traıbzon civarında bir serseri mayin 
görüldüğü yazılıyor. Acaba bunlar 

nasıl oluyor da ikide birde böyle sahil 
terimize geliyor? Bunlar seyyardır. 
Birkaç günde Karadenizi baştan ba· 
şa kateder. 

Bu müthiş felaket aletleri yalnız 
bizim gemilerimiz için değil, Karade
nizde işliyen yüzlerce ecnebi ticaret 
gemileri için de büyük, korkunç bir 
şeydir. Doğrusu ben mayin işine çok 

ngı ız iş birliğinde üzerine ehemmi -
dukça tllylerim örperiyor. Bence ya- yetli vazifeler alacak olan şirket şu 
pılacak iş, ba mayinlerin nasıl ve ne işlerle uğraşacaktır: 
reden geldiğini biran evel tayin ve Türk - İngiliz ticaret ve klering 
tesbit etmektir.,, anlaşmasına merbut protokolde zik-

• redilen hususlarla 1ktısat Vekaleti 
Bir Bayana Cevap Müsteşarı Kurtoğlu ile Brassert fir-

Şişliden Baya11 A. A. S. c : ması arasında 936 da imzalanan an-
"- Bir müddet için korsayı yine laşma hükümlerinin tasdiki için lil • 

kullanmaya çalışınız. Korsanız karın zum görülen muamelelerin icrası ve 
daki yağları eritmek kabildir. Yoru. ezcümle Karabük fabrikaları tesisatı 

için firma adına yanılacak tediyeleri 
cu olmakla beraber, karın adalelerini karşılamak Uzere İngiltere madain 
sıklaştırmak ve yağ husulüne mey • konsantreler ve keresteleri gerek ken 
dan brrakma.mak için her sabah uya... di nam ve hesabına gerek başkaları 
nmca kültür fizik yapınız. Vücudu - hesabına alıp satmak ve bunlara ait 
nuını ayakta öne ve arkaya doğru muamelltı- yapmak. 
eğiniz. Bu hareketi çok tekrarlayınız. Şirket bu işleri yapmak için T..on
Derinin sarkmaması için kültür fizik drada Anglo - Türkiş Komptuar Li
ten sonra masaj yapmak iyidir. Yan. mitet Şirketi na.mr altında ikinci de
lara doğru tam eğilmek, doğrulmak recede mahdut mesuliyetli bir şirket 
ve her gün yürümek te faydalıdır.,, daha kuracaktır 
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Milli KUME 
MAÇLARI NIN 
Dö NOM GOMO 
YA KLA$ 1YOR 

B u haftaki milli küme maçlarında Galatasaray]a Fener
bahçe kar,ıla,ıyorlar. İki klüp arasındaki eski rekabe

tinin memleket futbolünde derece yarışı şeklini alması, esasen 
heyecanlı olan bu kartıla.tmaya yeni b "r çeşni vermiştir. 

Bugüne kadar yapılan milli küme maçlarının neticelerine nazaran, 
pazar günkü maçın Fener için de, Galatasaraya olduğu kadar büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Ankaradaki iki maçı galibiyetle bitiren Fenerbahc;e, 
Galatasaraya yenildiği takdirde çok yakın göründüğü küme birinciliğin
den epey uzaklaşmış olacaktır. 

Galatasaray ise, 
henüz Ankara ve 

lzmir ziyaretlerini 
yapmamıştır. Fe

nenbahçeye yenilm 
esile, akibeti meç-

hul olan seyahat maçlannın, tehlike 
ve nezaketi fazlalaşacakbr. 

N itekim, bugünkü durumlarını 
idrak eden iki taraf, bu hafta 

ki maça azami şansla çıkmak için ted 
birler aramıya başlamışlardır. 

Haber aldığıma göre, Fenerbah -
çeliler gol çıkarmakta son hafta. -
lar kısır görünen hücum hatlannı 
değiştirmeyi düşünüyorlarmış ... 

l.'a1.an: 

Eşref Şefik 

Galatasaray ise, müdafaa ve . 
muavin hattında tadilat yapacak 
ve mühacimler arasına Gündüz Kı
lıçı getirecekmiş .•• 
Fener forvetlerine Fikreti orta -

ya getirmek suretile yeni bir çeşit 
verileceği kuvvetle dönen şayialar a
rasındadır. Fikretin ortaya konmasJ. 
le boş kalacak sol açık mevkiine, F'ik 
ret kadar delici olduğu söylenen bit 
genç oyuncu getirilecekmiş. Müda -
faa hattında da birkaç oyunda :F'e -

Fen erden Fikret 

ner kadrosunda görülmiyen Fazıl yer 
ala.cakm•9 E'encr hücum hattında.~-'--~-ıı 

Fikretin soldan ortaya getirilmesile 
elde edileceği düşünülen avantajları 
bir gözden geçirelim: 

1 - Fikretin sol açıktaki manevra 
lanna ve sürüş itiyatlarına epey alış
mış olan İstanbul oyuncularının mar
kajlanndan o kıvrak oyuncuyu kur • 
tarmak. 

2 - Fikret gibi delici, ayni.zaman 
da besle}ici kabiliyetteki binni sık 
sık gol deniyecek yer olan kale ağzı 
hizasında bulundurmak. 
Zannıma göre, muhakemeye yu -

muşak gelen bu avantajlann el -
de edilebilmesi epey şartlara bağ -
lıdır. Fikret ortaya geldiği takdir -
de, Fener takımını rakip nısıf sahaya Galatasaraydan Gündüz 

Fikret kadar kolay ve seri geçirebil -1 tik bir genci Fener sol açığının önü • 
mek vazifesini acaba, o çok methe - ne koyarak onu iki kişi ile marke et. 
dilen genç o~cu başarabilocek mi- tinnektense tek kişi ile tutturmayı 
dir? .. Sonra, asap oyunu olan Gala - .. 

k 1 d F .kr ti münasip görmUş olabılırler. Yukarı-tasaray arşı aşmasın a ı e n ye- . 
ni mevkiinde daha fazla muvaffak ol da dediğim gibi Salim ortadan zıyade 
mak üzere sarf edeceği gayretler bir yan hafı kabiliyetlerinden olan bir is 

iki fena tesadüfle semere vermezse, tidattaclır. Fakat hafif oyunlarla baş 
maçın devamıneaki, kontrolü müte - }atmadan böyle bir oyunda epey za -
essir olmadan devam edebilecek mi • ma.ndır uzak kaldığı bir yere getir -

dir?... ;mek aksaklıklar yapabilir. Maamafih 
Buna benzer daha birçok suallerle eğer Galatasaray Salimin yerini ço

Fikret işinin muhataralı taraflan ha cuğun kabiliyetlerinden ziyade Fikre
tıra getirilebilir. Fakat yukarıda 1 ve 

ti dilşilnerek değiştirdiyse, Fikretin 
2 maddeler halinde kısaca söylediği-
miz avantajların idarelere daha mil _ ortada oynadığını görünce, oyun için 

18.yim geleceği zannolunabilir. 
Müdafaa hattına Fazılın getirilme 

mine gelince; Fazılın bugi.lnkü idmanı 
kafi gelmek şartile bundan Fenerbab 

de de olsa, Salimi ortaya getinniye 

teşebbüs edecektir. 

G ündüziln merkez mUhacim oy 
naması, Galatasaray hlicum 

çenin kazançlı çıkacağı muhakkaktır. h f 
Çünkil yaşar gibi düz cepheli bir mil hattının topları !zun ~an mu a a 

dafiin yanında, onun huyuna suyuna za edebilmesine yardım eder. Çünkü 
alışkın ve müdafaa şekli sağlı sollu Gi.Wdüz aldığı topları kolay kaptır -

tarayıcı olan bir Fazılın bulunması 

herhalde hayırlı olur. Böylece Yaşa
nn ibazan düz ve frensiz çıkışlarla 

boş bıraktığı yerler daha kolay dol -
durulmuş olur. 

' G alatasaray haf hattında şimdi-
ye kadar merkezde oyniyan 

Salim sağa alınarak onun yerine bir 
başkası konuyormuş ... Şahsi kanaa -
tim, Salimin merkez hafından ziyade 
cenah hafı kabiliyetlerinin fazla ol
duğunu sanıyordum. Bugüne kadar 
çaresizlikten ortada bırakılmış olnn 
Salimin Fener karşısında sağa geçiril 

mesindeki sebebin Fikret olduğu dü
filnülebilir. Galatasaraylılar bu nazik· 
maçta Fikretin fırlayışları kadar te-

madan sürebilen bir mühacimdir. Ka 
le önlerinde ise kafa vuruşlan Tür

kiyenin en isbetli forvetlerindendir. 
tdmanlı ise, bilhassa korner çekişle • 
rinde Fener için tehlikeli bir akıncı 

olur. Bugün Gündüzün merkezde oy
natılmasının bir tek mahzuru hatıra 
gelir. O da, Haşimin sol içe geçiril -
mesi mecburiyetidir. Haşim henliz 
bünyesi acar bir oyuncu değildir. tç. 
!erin taarruz kadar vazifelerinden o. 
lan müdafaayı da yüklenirse, ma:çta 
epey yıpranabilir. Ve fırsat zuhurun 
da hücumlarında ve şütlerindeki isa
bet eksilmiş bir halde kale önlerine 
gelmiş olur. Ayrıca, Haşimin ortada 
oynadığı zamanlardEtki besleme tarzı 

hücum hattına yol aldıncı bir tarz . 
dı. Öylelikle Galatasaray mühacim -
!eri birçok defalar kolay ilerliyodar -
dı. 

F ener maçında Gündüzün oyna 
ması muhakkak ise, Haşimin 

geriye gidemediği vakitlerdeki vazife 
sini sağ iç Eşfak alacaktır. Doğrusu 
Eşfak ta. bir maçta sahayı dört do -
!aşmaktan yılmıyacak kadar nefesli 
ve inatçı bir elemandır ... 

Futbol tekniğinin bu meraklı mu
kayeselerini, takımlar işittiğimiz şe
kilde çıkarlarsa, bu haftaki maçta 
yapmış olacağız. Maçtan ayrı bir ca 
zibesi olduğu muhakkak olan o tadi
latın klüplerce yapılmasına sırf Fe • 
ner - Galatasaray oyunundan da.'l: 
başka bir zevkle takip etmek için te
menni ediyorum. Vakıa bu his egoist 
bir histir. Fakat gizliyemiyeceğim ka 
dar beni sardığından yazdım ... 

ı-f:~ansız 
Takımı 

Yenildi 
ltalya milli takımile karşılaşması 

mükarrer iken İtalyanların gelmeme 
si üzerine yapılamıyan İtalya - Fran
sa maçmm yeri Fransa - Charlton 
şeklinde doldurulmuştur. 

İngiltere liğinde üçüncü vaziyette 
olan Charlton klübile Fransız milli 
takımı milli tnkım Unvanı altında oy 
namamıştır. Çünkü beynelmilel kai -
deler esasen buna imkan vermemek
tedir. Fakat ttalyaya hazrrlanan ay
ni takımla İngilizlerin karşısına çı • 
kan Fransızlar ilk devreyi 2-2 bera • 
berlikle bitirdikleri halde ikinci dev -
rede de üç gol yiyerek oyunu 2-5 
kaybetmiştir. 

~ --~~ _ Geııçler Ligi 
---~-

Kuruluyor 
T. S. K. İstanbul Bölgesi futbol a

janlığından: 
Birinci küme klUplerinin genç ta

kımları arasında bir küçükler liği ter 
tip edilecektir. 

Bu lige girmek istiyen klüplerimi
zin salahiyetli birer murahhaslarını 
16-4-1937 cuma günil akşamı saat 18 
de bölge merkezine göndermeleri ri
ca olunur. 

Murahhas göndermiyen klüpler 
bu lige iştirak etmiyecek addoluna -
cak ve ileride bu hususta hiçbir iti -
raz kabul olunmıyacaktır. 

Balkan Oyunlarına 

Hazırlık için 
İstanbul atletizm ajanlığından: 
1 - 17-4-937 cumartesi günU yapı 

lacak 8 inci Balkan oyunları hazır • 
hk müsabakaları programı: 

100 seçme yüksek atlama final 
saat 15, 800 final saat 15,15, 5000 fi
nal saat 15,30, 400 seçme saat 15,50, 
200 seçme saat 16, 1500 final uzun 
atlama final saat 16,15, 400 final sa
at 16,30, 100 final saat 16,·15, 200 fi. 
nal saat 17, 4X100 bayrak final sa -
at 17,15. 

2 - Hareket amiri: Mehmet Ali 
Umumi katip: İhsan Belor. Krono -
metrör: Cezmi Reşit, Hüsameddin, 

Ahmet Sait, Rauf, Nadolski. 
Arive hakemleri: Talat, Recep, Ceh 

ti, .Nuri, Zeki. 
Atlama hakemleri: Nuri, Zeki, Ali 

Rıza Haydar. 
Hakemlerin saat 2,30 da Taksim 

stadında bulunmaları rica olunur. 

Bilecikte Güreşler 
Bilecik (TAN) - Mayısın 15 ve 

16 mcı günleri burada büyük pehli -
van güreşleri yapılacak, güreş hasıla 
tı sporcu gençlerden teşkil edilmiş o
lan bandoya tahsis edilecektir. Baş -
lıca pehlivanlarımız bu güreşlere ça
ğırılmışlardır. 

Kara Ali pehlivan gönderdiği mek 
tupta, sakatlanmış olan kolunun he
nüz tamamen iyileşmediğini, binaen
aleyh güreşlere giremiyeceğini bil -
dirmiştir. 

1 -ı .... 
I<AYE H 

K adın kırk 

yaşından 

fazla idi. Iı'akat 
kırkından az göste 
riyordu. İyi bir, 
berberde boyan -

iLK DANS 
yaptığım bu i1k 
en güzel da.Jl 
mı ne zaman 
başkası ile 
etsem hatırları. 
rip bir ll 

mış sarı saçlı kıymetli, tek taş 

küpelerle süslü küçük kulaklarının 
üzerinde da1ı;a dalga duruyor ve 
bol ışığın altında parlıyordu. Du
dakları kıpkırmızı idi, gözleri etra. 
fını bürüyen hafif kırışıklara rağ. 
men çok giizeldi. Erkek. uzun boy
lu, giycliği frak kendisine dar ge_ 
liyormuş hissini verecek kadar 
şişman, çıplak kafalı fakat zeki 
bakışlı bir adamdı. 

Dans ediyordular .. 
Çalınan tango çok güzeldi. Pist 

kalabalık olmadığı için herkes ra. 
hat rahat dans edebiliyordu. 
Kadın oraya zengin bir müte

ahhit olan kocası ile gelmişti. Ve 
kocası ona bu adamı taktim etmiş.. 
ti. Büfede epey şampanya içmiş. 
lcrdi. Yeni tanı~u erkek ka
dıncıa yabancılık uyandırmamıştı. 

Gayet nazik, hoş bir adamdı. Fa.. 
kat bütün bunlara rağmen kadın 
onunla pek isteksiz dans, ediyor. 
du. Erkek de bunun farkında idi. 
Nihayet dayanamıyarak sordu: 

- Yoksa sizi dansa kaldırarak 
rahatsız mı ettim? 
Kadın ona dalgın dalgın baktı. 

Şampanyadan güzel gözleri hafif 
süzillmüştü. Fakat bu gözlerin hü
zün içinde oldukları da pek aşL 
kardı. Erkek onun gözlerinden 
gözlerini ayırmadan: 

- Neniz var, dedi? 
Kadın güldü: 
- Her zaman böyle değilimdir 

fakat bu gece ... 
Erkek merakla ona sokularak 

tekrarladı: 

Evet, devam ediniz, bu ge. 
ce?. 

K adın yine dalgınla.şarak ce. 
vap verdi: 

- Bu gece burada öyle bir ha. 
va var ki, bana hep maziyi hatırla. 
tıyor. Daha pek gençken yine bir 
baloda, yani ilk balomda, yaptığım 
ilk dansı düşündürüyor. Tuhaf 
değil mi? 

- Hiç tuhaf değil dedi. Madem. 
ki maziyi hatırlıyorsunuz anlaL 
mak belki hoşunuza gider. Haydi 
geliniz şurada oturalım ve bana 
ilk balonuzdan ilk dansmızdan bah 
sediniz olur mu? I ' 

Kadın onun yüzüne gözlerinde 
beliren hafif bir hayretle baktı. 

- Bu o kadar basit bir şeydir 
ki! dedi. 

Sonra hemen ilave etti: 
- Fakat mademki istediniz ge

liniz, o geceyi hayalen olsun ya. 
şamak dediğiniz gibi hoşuma gide. 
ccktir. 

M asalardan birine karşılıklı 
Oturdular. 

Kadın yavaşça mrnldandı: 
"Ne garip tesadüfler görüyor. 

musunuz?" ve anlatmaya başladı: 
- O zaman daha onsekiz yaşın. 

da idim. Bu, rüyalarımda hep genç 
adamlarla dans ettiğim, güldü. 
ğüm eğlendiğim, yüreğimde dai
ma garip bir heyecan ve çarpma 
duyduğum hülya ve taşkınlık do. 
lu tehlikeli bir zamandı. İşte bu 
srralarda akrabalardan birinin ver. 
diği bir suvareye annem babam 

Yazan: 
PERİDE CELAL 

beni de gotürmek istediler. O za
mana kadar buna razı olmamışlar 
dnha balolara iştirak edecek kadar 
büyük olmadığımı söylemişlerdi. 

Bu müsaade beni sevinçten çılgı. 
na döndürdü. 

Biraz durup müziğe kulak vere
rek erkeğe: 

- Bu fokstrotu iyi dinleyiniz 
dedi. Eski bir havadır. Biraz de. 
ğiştirmişler amma yine o zamanki 
kadar güzel .. 

- O geceyi hiç unutmam. Be
yaz tülden incecik bir elbise giy. 
mistim. Paraca sıkıntımı~lciıııiiıı 
için bu elbise giydiğim elbiselerin 
en iyisi idi. Ve başka yapamıya. 

cağımızı çok iyi biliyordum. Beli. 
me annem elile iki beyaz gül iliş.. 
tirdi ve sonra karşıma geçip baka..· 
rak manalı bir gülüşle: "Ne kadar 
güzelsin yarabbim!" dedi. HakL 
katen aynam da buna şahitlik edi. 
yordu. Yüzümde hiç boya olma. 
makla beraber yanaklarım hafif 
bir pen belik içinde dudaklarım 

kıpkırmızı ve gözlerim ateş gibi 
pırıl pırıldı. 

Baloda birçok erkeklere tanıt. 
tılar. İçlerinde hiç te hoşuma git
miyen bir tanesi vardı ki babam 
beni ona tanıtırken omuzunu sa.. 
mimi bir şekilde okşamış, gülüm. 
siyerek "işte .kızım" demişti. Bu 
adam çok zengin bir ailenin oğlu 
imiş." Yanımdan hiç ayrılmıyordu. 
Halbuki, salona girdiğim andan 
beri gözleri benden hiç a.yrılmıyan 
kumral uzun boylu bir delikanlı 
vardı ki, ben bu adam yerine onun 

yanında olmasını o dakikada bü
tün yüreğimle tercih ediyordum. 

Fakat bu genç bana takdim edil. 

memişti. Hem de çekingen bir ha.. 
li vardı. Neyse sözü ·uzatmıyayım. 

Sonra caz bruıladı ve şu şimdi ça.. 
lman fokstrot insanın içini çılgın. 
ca bir saadetle dolduran ahengi ile 
salonu kaphyarak bütün çiftleri 
ortaya çekti. Birçok gençlerin ba. 
na doğru gelmekte olduklarını gör 
düm. Aralarında o kumral uzun 
boylu delikanlı da vardı. Çekingen 
bir tavurla fakat gözleri bir ateş 
gibi yanarak bana doğru geliyor. 
du. Yanımda babamın takdim et. 
tiği o hoşlanmadığım genç vardı. 
Ve tabii ki dansa kaldırmak için 
onlardan evvel davrandı. Fakat 
ben ne yaptım biliyor musunuz? 

Ç ıplak kafalı, şişman adam 
gözlerinde zeki bir pırıltı 

yanarak cevap verdi. 
- Muhakak onu bırakp kumral 

uzun boylu gençle dans ettiniz? 
- Doğru, dedi. Ona demin ya

nımda değilken bir başkasına ilk 
dansımı vaadcttiğimi söyledim ve 
uzun boylu kumral gence doğru L 
leriledim. İşte onun kollarında e. 
teklerim d,!ilgalanarak ve ateşli 
bakışlarını gözlerimin içinde, sı

cak nefesini yüzümde hissederek 

düşerim. 

E rkek ona doğru iğildi: 
- Peki o uzun boylu kil 

ral genci bir daha hiç görJll 
niz mi? 
Kadın omuzlarını silkerek: ~. 
- Dans esnasında ikimizde ~ 

le bir saadet içinde idik ki, kOP 

mak aklımıza bile gelmedi. so~ 
da obirleri etrafımı aldılar, on~it 
karşılaşmama. mani oldular. '• 
daha da onu hiç gör~ediill· ğ. 
hoşlanmadığım zengin ailenin. 0 

lu yok mu, işte onunla evlen~ 
Pistin ortasında ellerini pat13 ... 111 

casına vurarak dansın tekra.r,... 
isteyen kocasını işaret etti: 

- lşte onunla .. 
Avni fokslrot.v.enig.en b;ıs\~ 

tı. Kadın dans ıçın onunde bi1 
bir erkeği "fazla ryorgunurn ° 1 
dansa olmaz nu ?" diye, savdU ~ 
karşısındaki adama bakarak 
acı gülümsedi: ]<I' 

- Bu hava çalınırken bir baŞ .1, sile dans etmeme imkan yok· J3Ö-t'• 
le dinleyerek eski bir hatıra~· ~ 
niden hayalen olsun yaşama.1' 
ha iyi •. 

Erkek: ı 

- Yani o, uzun boylu kU~~ 
gençle yaptığınız ilk dansı dilf 
neceksiniz değil mi? dedi. . fJ"_ 
Kadın hiç cevap vermedı. .ıt10} 

kışları uzaklara dalmıştı. şı )°' 
ylizündeki acı tebessüm d~. ~~t 
bolmuş, mesut hülyalı bir gulpell 
dudakları hafifçe aralanmıştı· S.' 

di kendine tekrar o dakikayı Y~ıj, 
dığınr belli etti. Erkek başını ç~o· 
rerek neşe ile dans eden onun rt' 
casına baktı. Bu adam 

0 W 
boylu. saçları hafif kırla.şJllIŞ ıı1'ş 
kat yüzü o kadar ihtiyarla~3 ıt" 
bir erkekti ve muhakkak. ~1 çill' 
la·. kafası. kocaman göbcğı 1•

1eJ>il1' 
Uyarlamaktan ziyade iyi~e çırıtell' 
leşmiş ve biçimsb~lenmiş olan ·çift 
disinden pek iyi idi. Bir an ~ıll' 
hakikati kadına anlatmak, o, k. ol• 

d"Sl 
ral uzun boylu adamın ken 1 ğııı' 
duğunu ve onu hiç unutn1adı sil~ 
söylemek istemekle ne budıı.1 11' 

ettiğini anladı. O zaman bir lt:v 
disine bir de kocasına bak~ ~ 
olan kadın kim bilir nasıl bir ill .. ıı· 

d·r u .. 
sara uğrayacak ve seneler 1 rııl 
tamadığı, o, uzun boylu k~~eıJ 
adam nasıl birdenbire bayaliJl_ oe 
kaybolup sönecekti. Hem bel:J"' 
o buna inanmıyarak çıplak cW 
sına, kocaman ve şi~manlık~ıU' 
rileri yer yer sarkmış olan ) 
ne bakıp gülecekti. dıı.tl 

Onu daldığı güzel hülya.SO:;GI' 
k ,_.ııv .... 

uyandırmaktan korkar~. •. " öiİt' 
yerinden kalktı, başı onilrt~ uıııe 
müş, kalbinde derin bir JıüZ 
oradan uzaklaştı. 

• ..tll~tl 

S az şimdi herkesı co=r 0r· 
bir kıvraklıkla c:alıY~r~ ui• 

tada dönen çiftler biribirlcflrl ott'• 
e J>B ı 

raz daha sokuluyorlar v ı0e~ · 
masasında, dudaklarında 0 

01111Uf 
ut gülüş, "gözleri hafif sU~ ~,,p
o uzun boylu kumral adanı: uııU· 
tığı danSI, ilk dansını d ş 
yordu .. 
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O. · ı u· • T h 
1
• k • yareci için meslek hayat bağından m e 1 es 1 çok kuvvetli bağdır. Zaten tehli-

ke ihtimali de on sene evvelisine 
nisbetle kıyas kabul etmiyecek ka-

K arşı sın d . • • o·ııe dar azalm;:ı:;ın var! •• a . N iğer bir bölük kumandanı 
başından geçen en heyecanlı 

Benden , Ne Dilersin ? .. 
hadiseyi şyölece 
anlattı: 

"Mesleğe yeni 
intisap ettiğim 

sıralarda Afgan 

Y ine b" da ır tayyare bölük ku-
\'acıhk h nının karşısındayım. Ha
lllace-.. ayatının heyecanlı bir 

• ....,ınz ·· 
- "' . !iöylece anlatıyor· 

.ı.enı ·1 • tiibe.ın pı ottum. Havacılıkta tec 
\'erdUe~· B!r giln bana bir vazife 
dı. Se ·. e<:rUbeli bir rasıdım var-• 

Ytisefer taraf . 
Yordu. Gid· • . ını o ıdare edi-
Y o k t u ış ha~ısesiz geçti. Dö • 
ğa • Dı-
ı. Çare ve imk • 
-ı.arnetin an 
l de kaçına 
8.§tık. Rota isti 
fırtına il -
ald ş· e karşı. 

I. una k 
lutıar ,..e bir 
Şırk etrafımızı 
İlile~w kara bu
ı. ıge Yakla • 
ı.ıer §ey .. 

ıyı geçti. 
l Bursaya kadar 
arnanııştı. 

lecek ta Yolu hazır-
YI, ne de "d· 

dnn k" gı ı-
ı, ne hari-

... ı Shonradan anla-

., en .. 
t . uı azdı 
1 lJ . 
· çuş tecrUbe-

ıını Yen\ bitinn· De lŞ• 
,,, n rasıt k 
\'erild" ursla
b ı. Bana dil-
aşka b" tıU ır vazife 

Ya:l~ eski rasıda 
ra ge~rnışken geri dönmek te hatı-

rnedi. 
Buıutıa . 

YAZAN : 
Ahmet Emin 
YALMAN 

..... iif ... 

sergüzeşt ve heyecan dolu hayatın 
gittikçe fazla tiryakisi oldum. Tay-

Kralı gelmişti. 
Mektep tayyareleriyle vazifeye 
g.önd~rildik. Ben rasıttım. lzniğin 
şımalındeki sırtlarda motörd b"' 
"k b" en u 

yu ır duman çıkmağa başladı . 
İlk hareketim, yangın var diye ba
şımı içeriye sokmak oldu. Sonra 
paraşütü kullanmağı düşündüm. 

Bu aralık yere çok yaklaşmıştık. 
Ancak 300 metre irtifa vardı. Al

tımız ormandı. Pilot, gazı kesti. 
Motor havada durdu. Kesif orma
nın ağaçları arasında nasıl olup 
ta bir boş yer bulabildiğimize ve 
selametle indiğimize hala hayret
teyim. Birkaç saniye evvel ölümün 
türlü türlü şekillerini sarahatle gö 
zümün önünde· gördüğüm halde 
motör yangınını, az mesafeden an
layış, ağaçlara çarpıp parçalanmak 
gibi birkaç türlü tehlikeden birden 
selametle kurtulmuştum. 

Üzüntü çektim diye meslekten 
soğumak hatırından bile geçmedi. 
Bilakis yeniden kazandığım haya
tı tamamiyle havacılığa vakfetme
ğe karar verdim. Mesleğimde es
kidikçe sevgi ve alakam da bir kat 
daha kuvvetlendi. Bana milyonlar 
verseler lyışka meslekte olmağı ta 
savvur edemem.,, 

lılt arka rın içıne daldım .. Bu ara-
lcag"it ldakf rasıt ar iidaşfan bir 

adım ,...~k -8tır bi · ·yY soguk kanlı ce-
iıtta raz .?a alaycı bir adamdı.' KB.

şu sozler vardı. 
Elimde ı · · 

BiR CINA YET Ki •• 
hU ıanta yok. yolu da 

mh·oru • ken • kal m. Sabahle~;n ~ok er-
u •k ktık. Uykum ,·ar Ben 
~ u:ra '" t • sıı 

1
• ~ 8 ıyorum. Zaten na.-

o sa }"' k. ğıı D ... s ışehiri bulamryaca-

k . alclığım U''ktı b .... m: 
u ol ·' • u~ uıt. uy -

ş· ursa hakkmı helal et!,, 

B 
''"fekler çakıyor 

eniın de maneviyatım zaten 
larının sarsılınışttı. Motörlin kanat-
d ucunda . u. yağın . şımşekler çakıyor-
tararı d .. ~ şıddetıi fiskelerle her ı 
lrkadsıatoangmeğe başlamıştı. Rasıt 1 

te ~, ald w 1 teseıu ve .. 18:m. 1?ektup, pek 
Ce~ gibi de~~nUl ıstırahati vere • 
tı'ııyıe Yolumu · Fırtınadan tama- 1 
?neti biim· şaşırmıştım. !stika- I 
da Sakary~ord~m· .. Bu sırada sol- , 
aldım A. yı gordum. Geniş nefes 
§ • ncak 0 k d ı 
llŞkın bir h a ar yorgun ve ı 

l!':skişehiri ?:1~e bulunuyordum ki ı 
bire ıneyd gorüyor, fakat birden-

anı bulamıyordum. . 
O sıra<la ı 

dUrttu Yi arkamdaki rasıt 
"Af. ıne bir kfığrt uzattı: 

k 
erin beni .. ld"' 

l~hl ' 0 unned«>n Eco-
dilersıre getirdin. Dile benden ne 

n . ., 

Meydan Uz . 
Çaınurıu oldu ~rıne gelince dehşetli 
Areyda.n gunu farkettim. Biz 

turların 
da herk . 1 Yaparken, aşağı-
tedbirI esın kaza ihtimaline karşı 

er aldığını go .. rU d yor um. 

B 
Dile benclen mi.? . ' 

eyse s l" 
d"k e aınetıe meydana in-

nur do~· TayYarem yere doku
bağıarunı ~:~ hemen paraşüt 
ca arkama d .. üm. Tayyare durun 
ll.rkadaşı ondUm, bana smtan 
dedim ki~ Yakasına yapıştım, 

Nevyorkta artistle~in en çok sevi-, 
leni Ronnie Qedeon bırkaç gün önce 1 ·++ Yol 
anası ve bir komşusiyle birlikte nıak. zmı e 

- n·ı tniştin ıse benden ne dilersin 
. ana b" k • de-

ınaYI d'ı· ır aç Yllmruk at-
1 ıyorum 

§akacıkta :. 
l!etu~- . n dovdUm. Havaca h" 
l 6llll şıddetı. h ıs
e Yere ayak b 1 eyecan dolayisi-

re:ilikten istifa asar basmaz tayya
?ttıştiın. ..

15 
etmeğe karar ver-

\'e b' • kuruı::ıJuk . ır İstid "JI pul almanın 
eli d. a Yazmanın ·· ·· .,, ıyordu gunu gel-

"Y' ~ m. 
llUttuın aA.Yak basınca her şeyi u
e\>v 1 · nlattığım ak' e olın v a on sene 

uştur. O vakittenberi bu 

tul P.:>ulunmuştur. Katil, izini sak- 1 F r eti 
Jamakta büyük bir dikkat göstermiş nıası aa ıy 
olmakla beraber Mis Ronnicnin tır • 
nağı ucunda birkaç kıl ile ~..içük bir 
deri parçası bulunmuş, ve bunlar 
.zabıta tarafından ipucu olarak kulla-

nılmıştır. 

Zabıta laboratuarlannda yapılan 

tahliller neticesinde katilın yaşlıca 

fakat sağlam bünyeli bir edam ol _ 

duğu anlaşılmış ve ona g5re araştır
malar başlamıştır. Resi.rde güzel 
.artisti ~örüvorsunuz. 

İzmit, (TAN) - Yol inşası ve ta
miri faaliyeti şayanı dikkat bir şe
kilde artmıştır. Evvelce de bu yolun 
bir tarafı asfalt ve yaya kaldırımları 
da geniş bir şekilde çimenli olarak 
yapıldığı gibi şimdi de şehrin en iş. 
lek caddesi ol~ Postane ve Vapur 

iskelesi yolları yapılmaktadır. 
lzmit yollan bu şekilde yapıldık· 

ça çok şikayet edilen tozun da biraz 
olsun önünU almak kabil olacaktır. 

AN DRE NA ViLLE 
DEGERLi PROFESÖR 

NASIL ÇALIŞTI, 

NASIL YETiSTi ? , 
Yazan: 

Hamit Pamır 
PROFESÖR 

N isanın birinci günü İstan
bul Üniversitesi h "ç bek· 

lenmiyen bir anda Andre Na
ville'in ölüm haberini aldı. Dün 

cenazesi ihtifal ile memleketine 
gönderilen Andre Naville'in ölü-
mu 

.. ı"l ·ı· d"" k k 1. lannı kendi üzerine celbetmişti e ı ım unyası ço ıymet ı . . . . · b · 
1 

. . ı Naville ılmının olgun devresine 
ır. ame eaını stanbul Oniverai- gelince, parazit protozoerler hakkın-

tesı_de çok değerli bir Profesö- daki meşhur işine ba!J\a.dı. Bütün 
rünü kaybetmİflİr. Sprozoerler hakkında yaptığı sente-

Cenevrenin eski bir ailesinin çocu- tik bir travayla, kendinden evvel 
ğu olan Naville bir natüralist olarak gelenlerin bu sahadaki tekmil neşri
doğmuştur. Daha kollej sıralannda yatını kritik ·bir gözle tetkik ettik -
iken Naville'in bu istidadı belirmis- ten sonra, şöhretini ebedileştiren bir 
ti. O zaman Lepidoptere kolleksiyo~- memuar neşretmiştir. Bu eser bu. 
lan yapar ve bunları tetkik için uğ- gün bu sahada çalışanların hepsinin 
raşır ve teksir ederdi. Daha o zaman daima konsülte ettikleri klasik bir e
bu tetkiklerine dair daktiloğraf ile ser olmuştur. Hatta Naville'in 1933 
basılmış bir blüten neşrederdi. te İstanbul üniversitesindeki zooloji 

.. Kollejden sonra ilk yüksek tahsi- kürsüsüne çağırılmasına eaik olan 
lıne Zürihte Politeknik federalde da bu meşhur eseridir. 
başlamıştır. Sonradan Cenevrede 

çalışması ve bunlardan çok defalar 
çok cazibeli neticeler alınası yanın
dakiler üzerinde bariz tesirler yapar 
ve onlara yeni mesai için yeni heye
canlar verirdi. Andre Naville, de. 
ğerli bir hatipti. Derslerinde ve kon
feranslarında bu meziyeti derhal gö
ze çarpardı. Derslerini, dinliyenlerin 
her birine sanki ayn ayrı şahsen hi. 
tap ediyormuş gibi, kanaat verici 
kuvvetli cümlelerle anlatırdı. Na.vil· 
le öğretmesini seven, ilmini egoist
çe saklamıyan ve etrafındakilere ve 
bilhassa onun bildiklerini bugUn ve. 
ya yarın müsmir kılabileceklere çok 
mebzul bir surette dağıtan bir alim
di. Burada bulunduğu dört sene zar. 
fmda her gün yeni bir heyecan ile 
derslerini vermişti. Ayni heyecan 
ölümünden birkaç hafta evvel 39 de. 
rece ateşle verdiği son dersine kadar 
devam etmişti. 

•Naville'in öğretme metodu ve pe
dagojisi meşhur bir FranSIZ aliminin 
sözlerini hatırlatır: "llim yapan yük
sek bir müessesede pedagoji yoktur; 
yahut talebesi önünde çalışan, ara+ 
tıran, kendi yaratıcı fikirlerine onla· 
n alıştıran, fakat şüphelerini hatta. 
zayıf noktalarını onlardan gizlemiyen 
hocanın kendisinin teşkil ettiği nü· 
mune buradaki pedagojidir.,, lşte Na. 
ville'in de pedagojik metodu bu ol .. 

m~tur. 

önce Robc~ Chodat ve Emil Youn. N aville buraya gelince onu bir-
gun taleJ::ıesı olmuştur. 1918 de tah- çok reorganizasyon işleri bek. o mUkemmel bir insandı. n. 
silini bitirmiş ve o zamanlar Cenev- liyordu. Naville bunlan büyük bir 'mine, tedrisatına kendi görtif 
re tiniversitesinde bulunan Fransız optimiom ve cesaretle karşıladı; bu- tarzlarına ihtiraslı denecek bir tam. 
alimi Guyenot ile tanışmıştır. Daha radaki işleri arasında da kromozom- peraman ile bağlı idi. Münakaşala· 
o zaman çok okumuş ve çok d"" ·· ıarm bünyeleri hakkındaki araştır. rında ekseriya çok kuvvetli deliller-

.. . uşun. muş bır genç olan Naville, Guyenot' malanna mütemadiyen devam etti. ıe muhatabını sürükler ve ikna eder. 
un ya~ında, Biolojinin en çetin ve Andre Naville değerli bir pedagog, di. Bazan her hangi bir meselede en 
e~ nazık problemlerinin içine girmiş- mükemmel bir organizatör, müs- lakayt olanları bile, birkaç dakika I
tır. "Adalelerin yenileşmesi" hakkın- tesna ikna kabiliyetinde, her fikri çinde, kendi kanaati;in en ateşli mU· 
daki histolojik hadiseleri tetkik eden canlandmcı bir hoca idi. dafii yapardı. Fakat buna. rağmen 
doktora tezi ile bu hususta en mo • Naville yeni üniversitede enstitü talebesine, beraber çalıştıklarına kar 
dem nazariyeyı· rt ı::.ı "Ok müsamehakar ve sabırlı idi. 

. o aya koymuş • ve lab<>ratuarlarını en modern tarz- .,. "" 
tur. (922) da çalışan bir şekle sokmuştu. YUz. ~n.larm .üzerinde otoritesinin ağırlL 

N aville bir milddet Paı-iste Pas. 
teur enstitüsünde ve Berlin

de Kayser Wilhelm enstitüsünde bi
oloji kimyası hakkındaki malfımatı. 
nı tevsi etmiştir. 1923 ten itibaren 
Cenevre üniversitesinde laboratuar 
şefi, 1924 ten sonra doçent ve 1933 
te de İstanbul üniversitesine profe
sör oldu. 

Naville'in ilmini tahlil etmek sıra· 
sı olmadığı gibi zaten bu vazife ba. 
na düşmez. Burada yalnız Naville'in 
bir alim, bir hoca, bir dost ve niha
yet yüksek sedyeli bir insan olduğu
nu tebarüz ettirmek isterim. 

Naville bioloji sahasında iki isti • 
kamette çalışmıştır. Histoloji tek • 
niğine çok iyi vakıf olduğu için uğ
raştığı mi.lhim sahalardan biri kro • 
mozomlarm etüdünü teşkil eden Sy
toloji şubesi olmuştu. Reduction 
Chromatiqucs ve Crossing - over me. 
kanizması üzerindeki mesaisi Andre 
Naville'i bu sahanın en mühim oto • 
ritesi yapmıştır. 

Naville'in ikinci iştigal sahası pa. 
razit protozoer'lerin tekamülleri ü
zerinde olmuştur. 1922 - 1930 ara. 
smda bu sahada neşrettiği birinci 
derecede ehemmiyetli bir takım me
mua.rlariyle bUtUn dünya protistoloğ 

lerle talebesi olan bu laboratuarlar- gı ile tesır yapacak yerde, delilleriy· 
da çalışma tarzı en bedbin olanlann le, misalleriyle onları iknaa çalışırdı .. 
bile hayran hayran ibret alacağı şek- Talebesini, kollaboratörlerini kendi • 
le girmişti. Süleymaniyede yapılan siyle tamamen müsavi tutardı. On. 
yeni biyoloji enstitüsünün planın - larm her dUşüncesiyle alakadardı. 
dan son çivisine kadar hepsi onun Fakat onlara daima kendi inisiyatif· 
sebatlı, yılmaz mesaisiyle meydana lerini tahrik edecek açıkça kapılar 
gelmiştir; ne yazık ki bu enstitü bit
tikten sonra tam açılma merasimi 
yapılacağı günlerde Naville hayata 
veda etm4ıtir. 

Andre Naville ilmin bütün yenilik
lerine çok mütecessis bir alimdi, ens. 
titüsü ve laboratuarlan en modern 
techizatla çalışmakta idi. Naville 
bütün yeni çalı§ma metotlarını h:ıri
kuliıde bir süratle temessül eder. ve 
birçok sahalarda kendisi müceddit 
rolünü görUrdü. Naville'in yorul
madan çalışma kudreti, etrafındaki. 
leri çok müessir bir surette ahrik e
derdi. Talebesinden ve kollaboratör
lerinden mütemadi bir çalışma iste. 
mekle beraber onları güç zamanla
rında dostça teşvik etmeyi ve gay
rete getirmeyi bilirdi. 

A ndre Naville'in kuvvetli şahsi. 
yeti, hayvanat laboratuar· 

larmda canlı bir atmosfer yaratmış. 
tı Hocanın bazan çok nankör, hazan 
çok çetin mev~ular Uzerinde sebatla 

bırakırdı. Muhitindeki nilfuzu inte-
lektüel tefevvukundan, karakterinin 
kuvvetinden ve şahsmrn tevlit ettiği 
sempatiden ileri gelirdi. 

Bütün bu meziyetlerine bir de sa. 
deliğini ve tevazuunu ilave etmek 11-
zımdır. İşte bunlardır ki Andre Na· 
ville'i üniversitede ve üniversite ha. 
ricinde kısa bir zamanda popUler çok 
sevilen bir insan yapmıştı. 

Ölüm, bu bilyUk kalpli adamı çok 
erken, işi başında, hayatının en faal 
bir anında vurdu. Durmayı, istir&· 
bati kendi kendine menetmiş olan bu 
adamı ölüm durdurdu. Fakat Navil. 
le'in yarattığı ilim, ilmi ~öhreti ölme
di. Onun bıraktığı ilmi eserlerinden 
müstefit olacaklar, onun hatırasmı 
daima bakir olarak muhafaza ede • 
ceklerdir. Hele çok kadirşinas olan 
Türk çocuğu ondan aldığı bilgiyi ve 
onun sevgisini hiç unutmıyacaktır . 
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Büvük Olü, ebedi 
evine bırakıldı 

(Baft 1 incide) 
ye sanlmq ta.butun bqmda hUzUn 
heykeli, hazin bir heykel glıbi durdu. 
Cümhurreisiıniz Atatürk adına cena.
ze ihtilaline memur yaver B. Cevdet 
te cenazeye en yakın olanlar araam
da idi. Bay Cevdet, Şefimiz Atatürk 
adma Bayan LUsyene taziyetlerini 
bildinıtlştir. 

I htilal b'lflıyor 
Evvelce hazırlanan program muci

bince milli cenaze ihtifali ba§lıyor. 

En önde Atatürk adma yaverleri B. 
Cevdet, İstanbul vali ve belediye rei
si B. Üstündağ, Ordu müfettişi orge
neral Fahrettin Altay, Hariciye siya
şi Müsteşan B. Menemencioğlu, ta -
tanbulda bulunan bUtün eaylavlar, hU 
kfımet erk!nı ve askeri erkin, bUtiln 
fikir ve edebiyat büyükleri, Güzel Sa
natler müntesipleri, Harp Akademisi 
komutanı Korgeneral Ali Fuat, Harp 
Akademisi subay talebeleri, Yedek 
eubay okulu talebesi, bUtUn yüksek 
tahsil gençliği, orta ve ilk okullar ta
lebesi, on binlerce halk bu milli ma
tem ihtifalinde bulunmak üzere Teş
\"ikiye camiinin avlusile Nişanta.şına 
kadar bütün caddeyi doldurmuştu. De 
nebilir ki, hiçbir hadise, bu kadar ol
gün kütleleri, içten gelen bir arzu ile 
bir araya toplayamamıştır. Bütün İs
tanbul büyük Hi.mide son hürmet va
zifesini ödemek için Maçkada toplan· 
mıştı. 

Herkes müteessir, herkes hUzilnlU 
Sanki bir uırlık büyük edibi ebedt 
uykusundan uyandırmaktan korku -
yorlarmış gibi.. derin bir sükut. Bu 
sükutu ara sıra kesik kesik hıçkırık· 
lar bozuyor. 

Namaz.Jan .onra 
Saat on altıya doğnı muazzam bir 

kalabalığın iştirakile oenaze namazı 

kılındı. Namazdan eonra bUyilk pirin 
tabutu birden yükseldi. Münevver 
gençlik onu ellerinin üzerinde yUk -
eeltmişti. Tabut bu şekilde avludan 
~rkanlırken, sıklaşan ve yükselen hıç
krrdrbı..n.. ftlllClerin tok ve gür eeel&
ri karışıyordu: 
"- Ne olur, ben de biraz taşıya

:ynn.,, 
Münevver gençlik p.f rllzamm ta .. 

butunu taşımak için ldeta mücadele 
halinde idi. 

Bu sırada tabut, altı yağız atm çek 
tiği bir top arabasına kondu. BUylik 
matem alayı şöyle sıralandı: 

Cenaze ebedi medlen;ne ~ötürülürkım 

ReisicUmhur AtatürkUn g<Snderdii!'l 
büyük bir çelenk, bu çelenk Univenııi-
te gençlerinin elleri Uzerinde ve en Büyük ölünün tabuta makbere bırakılıyor 
l>nda; onıu Başvekil İsmet İnönUnün ce çelenkten örülmüş bir hürmet ha-
ıçelengi daha sonra Buyük Millet Mec- lesile bezendi. 
11si riyaseti, bUtUn Vekaletler, Parti Kitapçıların matemı 
umumi sekreterliği, İstanbul vilayeti, Şairiazamm ölümü münasebetile 
Belediye ve Parti idare heyeti, Basın dün Üniversitede dersler tatil edilmiş 
Kurumu, bütün üniversite fakültele- liselerde ve orta mekteplerde de? Ha-
ri, liseler, orta mektepler, ilk okullar, midin hayat ve eserleri hakkında tar 
muhtelif resmi ve hususi teşekkülle- lebeye konferanslar verilmiştir. Bu-
re ait, ve merhumun d0&tlan tarafın- gün de saat beşte Üniversite konfe-
dan gönderilen ~!erce çelenk takip rans salonunda bir toplantı yapıla _ 
ediyordu. caktır. 

Çelenklerin arka.smda yeni Unl - Toplantıyı Edebiyat fakültesi ter-
formalarını giymiş bir müfreze polis, tip etmi§tir. Önce profesör Fuat Köp-
askerf bir kıta, Yedek Subay Okulu rülü bir konferans verecek, bunu Mi-
ve yüksek tahAil gençliği ve büyük ö- tat Cemal ve lsmail Habibin muaaha-
JUnUn cenazesini taşıyan top arab&ST, heleri takip edecektir. 
kolordu mızıkası ve §e.hir bandosu Ankara qaddesindeki bütün kitap. 
yardı. k çılar, şairii.zamın Ufulü münasebetile 

r Cenaze hareket eJiyor ~ dün öğ'.oden sonra dükkanlannı ka. 
Daha arkada ReisicUmhur yaverl pamışlar, hep birlikte cenaze mera • 

Cevdet, orgeneral Fahrettin, vali Mıu- siminde hazır bulunmuşlardır. 
bittin Üstündağ ve diğer zevat ve on Cenaze alayının gilzerg!hmdaki bil 
binlerce halk bulunuyordu. Böylece tUn ticaretaneler de alay geçerken 
lareket edildi. Mızıka ma- Fönebrl .cepenklerini indirmek suretile bU • 
cahyordu. Caddenin bütün ·;enişliğinl Büyük Şefimiz AT ATORK'ün yük mateme iştirak etmişlerdir. 
kaplıyan bu muazzam alaym önü ca gönderdikleri ~elenk Hamidin aile•inclen 
bi cadd~ geçerek Osman~~e var- ı yine münevver gençliğin elleri Uze .1 vatanJa,lara 
dığı vakit arkası henüz Teşvıkıye av- rinde getirildi. Yine derin bir sükut Ailemizin mubarek ve sevgili reisi 
lusundan ayrılamamıftı. Cenazenin •rtalığı kaplamıştı. Gençler, onu in- Abdülhak Himidln matem günU bU
geçtiği ~delerdeki ffV ve apartman- citmekten çekinerek bin bir itina ve yük milletimizin göstermiş olduğu 
la~ .bütün pe~.cereleri hmcahmç do- ihtimamla yavaş yavaş, evvelce ha- yüksek ve asil alaka ile İstanbul vi
lu ıdı. Kimi goz yaşı dökerek, kimi zırlanan mezarma indirdi. Bu sırada layet ve komutanlığının, Halk Fır • 
hıçkıra h~.ç~tra ~e kimi ~e içte? ağlı- dualar okunuyordu. Büyük şair ölü- kası ile evlerinin, Üniversite gençliği 
yo~u. Butün bır ~enç~ık, bütün .bir mUnden biraz evvel vasiyet etmi§ ve nin, matbuatın, mekteplerimizin, muh 
ıehır ve hatt! bütün mıllet onun ölü- mezarı başında nutuk söylenmemesi- telif müesseselerle teşekkü!!erin, ta
milne ağlıyordu.. ni istemişti. Bu son arzusu da yerine nıdığımız 've tanımadığımız bir çok 

İhtifal alayı Şışliye doğru yUrUdUk getirildi. Hiç nutuk söylenmedi. En vatandaşımızın ltitfen ziyA.retimize 
18 büyüyor, büyüyordu ve böyleoe ce- büyük şairimiz, asırlık Abdülhak Ha- gelmek, telgraf ve mektup gönder -
naze ancak altıda Zincirlikuyudaki u mit, İstanbul belediyesinin ilk asri mek ve cenaze merasimine iştirak et
rl mezarlığın önüne varabildi. mezarlığına gömUlen ilk ölU oldu. İş- mek suretile göstermiş olduklan bU-

)(ezarlık Şişli tramvay durafmdan te, 86 yıl yaşıyan ve muhitine nur yUk ltitufklrlıklardan dolayı hepsine 
le; kilometreye yakm bir mesafede ve ilham saçan bir deha 86 yrlda.n son ayrı ayn arzı teşekküre derin kede
bukmmuma rafme:n her taraf akın ra ebedi medfenine konulmuştu. rimiz mlni olduğundan kusunımU%Un 
akın coşan ve taptı inean kala.balıfı Mezann üzeri beton kapaklarla ka- buyiilc matemimize bağışlanmasını di 
ne dolmuştu. patıldı ·ve toprak atıldı. teriz. 

Taıbut ufalt yoldan ur! mezarlık- ı.,te .• HA.midi gömmUştUk. Ve btl-
ta hazırlanan makberin başma kadar yük ölünün ebedi evinin üzeri yUzler-

Lüsyen :4..bdUlhak Hlmtt 
AbdUlhak Hlmlt Ailesi 

Monlröde 
/ik Karar 

Kapitül&syonların 

ilgası Kabul Edildi 
Montrö, 14 (TAN) - Bugün Mon 

trö konferansı Mısırdaki kapitülas • 
yonlann tamamiyle ilgası yolunda 
müsbet bir karar vermiş bulunuyor. 
Mraır hükumeti taratından takdim o
lunan projenin ilk maddesi bugün 
ko~ferans tarafından görüşülmüş ve 
neticede ·bütün devletler bu madde 
mucibince Mraırda kapitülasyonların 
tamamile ilgasını kabul etmişlerdir. 
Konferans, bu suretle ilk ve müsmir 
neticesini vermiş ve ilk mühim adı • 
mını atmış oluyor. Konferansın ver 
diği bu ilk karar biltUn Mısır mahafi 
lini memnun etmiş ve dalıa sonraki 
mesaiyi kolaylaştıracak mahiyette 
sayılmıştır. İttifak ile kabul olunan 
birinci madde teferrüata ait bazı ta
dilat için tahrir komitesine havale o
lunmuştur. Fransa heyeti ecnebilerin 
Mısırda yerleşmeleri hakkında bir mu 
ahede projesi tevdi etmiştir. İntikal 
devresi için 18 sene teklif edileceği 
ve bu devrenin bu suretle İngiliz as
keri işgal ile birlikte hitama ereceği 
tahmin edilmektedir. 

Araplara Göre 
Filistin Bölünemez ! 

.. Kudüs, 14 (A.A.) - Filistini ikiye 
bulmek hakkındaki proje, yakıru}ark 
Arap memleketlerinde zihinleri işgal 
etmekte ve birçok aleyhte mütaleala 
ra sebebiyet vermekte devam ediyor. 
. Irak Başvekili ve maliye nazın, bi

n Yahudi biri Arap olmak Uzere 
Filistinde iki devlet vUcuda getirmek 
fikrinin aleyhinde bulunmuşlar ve de 
mişlerdir ki: 
"- Böyle bir parçala.ııma neti~ • 

sinde, Arap ve Müslüman aleminin 
Filistini tamamiyle kayıp ebnesi teh 
likesi mevcuttur.,, 

Başvekilimiz Yugoslavya 
Dahilinde Dört Günlük 
Bir Seyahate Çıktılar 

BefVekilimiz Belgratta Meb'uıan Meclisi Kürıüıü önünJı 
(Başı 1 incide) 

Burada Ba.şvekilimizin ziyareti mü 
nasebetile kurulan Türk sanat sergi 
si de bugün parlak merasimle açıldı 
ve çok geniş bir alaka uyandırdı. 

Soyadı 
Almıyanlara Uzun bir maziye ait temeli olmadı 

ğI halde Türk sanatinin az zamanda 
yapabildiği büyük hamleler, milli is- H • 
tidatlanmızın, anlayışlı ve usullil ça- a p 1 s 
lışmalarımızın ölçüsü diye karşılan -
dı. Ve cidden iyi anlıyan hükumet na 1 Ankara, 14 (Tan muhabirindenl;i 
ibi prens Paul, ressam Beprinin re _ Soyadı kanunundaki ceza hUkiırnl 
simleri hakkında takdir gösterdi. ne göre, vaktinde soyadı almıyanlal' 

Verilen umumi hüküm şudur: için para cezası tayin edilmiştı. Fa' 
Askerlikteki kudretimizi bütün l- kat görülen lilzum üzerine bu para rfl 

lem bilir. Diğer sahalarda da ayni zası hapis cezasına çevrilecektir • 

istidat ve lktidan haiz olduğumuzu 
bu sergi sayesinde ıördük ve anla
dık. 

Şairi izam Abdülhak HA.midin ölü 
mü sergiyi ziyaret esnasında duyul • 
du ve büyük teessürler uyandırdı. 

Vataniler HataydCI 
Gülünç ve Çirkin 

Vaziyete Düştüler 
Bu akşam (dün) İsmet lnönil ve 

Aras Bosna taraflarında dört gilnlUk 
bir tetkik seyahatine çıktılar. Ayın 

19 unda memlekete hareket edecek • 
!erdir. sule getirmeğe başlamıştır. Çerkeılef• 

(Başı 1 incide) 
verliğine dayanan kör taassup cert 11 

yanı Suriı·ede fiilen aksüllmeller bO' 

Sofya, 14 (TAN) _Gazetelere gö Alevi~er, Kürtler, ~ıri~tiyanlar bu 8" 
re, Tilrkiye Başvekili tsmet İnönü ve yasetın gayet tabu dilşmanları arr 
Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü A • sındadırlar. Suriye, Lübnanm kendl-

.Ee11ebllerden Ahnacak Belgiıad ziyareti aöııil,ıerinde a ... sinden ayrılmasından sonra da hakl-
yın 20 sinde Sof yada 5 saat kalacak- katte muhtelü anasırdan müreklteP 
!ardır. Türk misafirleri, Yugoslav hu bir camia halindedir. Bu camianın ,,. 
dudundan Sofyaya hususi bir tren ge kalliyet halinde bulunan Sünnilik peJ't 
tirecektir. Türk heyetinin parlak bir desine bürünen tausup ve hiyle ili 
surette ağırlanmaları için burada ha idaresine imkan kalmadığını aklı ~ 

ikamet Harcı 
Ankara, 14 (TAN) - Ecnebilerin 

ikameti hakkındaki kanunun bazı 

maddelerinin tadiline ait l!yihaMeclis 
ruznamesine alınmıştır. Li.yihaya gö. 
11' 16 günden iki aya kadar ikamet 
edeceklerden 3, iki aydan bir seneye 
kadar 6, bir seneden iki seneye ka • 
dar da 12 Ura ikamet tezkeresi harcı 
alınacaktır. B8.§lannda karılan ve 
18 yaşından aşağı çocuktan bulunan
lardan bu müddetlerde sıra ile 50 ve 
100 kuru§ munzam harç alınacaktır. 

MALiYEDE TAYiNLER 
Ankara, 14 (TAN) - Trabzon vi-

18.yeti defterdarı Yekta varidat umum 
müdürlilğUne ve L'Ube müdUrU Reşat 
ta Trabzon defterdarlığına. tayin edil
mişlerdir. 

z;ırlıklara devam ediliyor. şmda Araplar da iddia etmektedir· 
Belgra.t, 14 (A.A.) - Türkiye Ha Bir Arap mUnevveri şunlan aıı1at-

riciye Vekili RüştU Aras ile Stoya.di mıştır: 
noviç ve maiyetleri Trejevo ve Kro- "- Şimalde Kürtler, Ermeniler• 
kacevaç adala.nna gitmişlerdir. Habur kenarlarına yerleştirilen Nal' 

Yann İsmet lnönU, Araa ve Stoya- turiler Suriyedeki Arap unsuruna r 
dinoviç, Saraybosnaya ve oradan da detçe faiktirler. Vatantıer, bunl,ıt 
Yug0&lavya sahillerine gideceklerdir. Şemmer ve Aneze bedevilerile n.-S 

Bu ziyaret münasebetiyle gerek Sa idare ederler? Bize akıllı bir idare 1" 
raybosna ve gerekse diğer şehirlerde zımdır. 
mümtaz Türk misafirlerini ka.b-..ıl için 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Rumi Teblii 
Belgrat, 14 ~A.A.) - Bugün a,ağı 

daki tebliğ neşredilmiştir: 
Türkiye Başvekili Ekselans İsmet l
nön ü ile Hariciye Vekili Ekselans 
Rüştü Arasın Belgradı ziyaretleri, 
Türk devlet adamlariyle Yugoslavya 
Başvekili ve Hariciye Nazın Dr. Mi
lin Stoyadinoviç arasında noktai na· 
zar teatisine vesile olmuştur. 

Üç devlet adamı konuşmaları es • 
nasında, iki devletin müşterek menfa 

lktısat Vekaletinde 

Değişme Yok 
Ankara, 14 (A.A.) - Son zaırıatl" 

larda bazı gazetelerde tkusat Vek'4' 
leti teşkilatında bazı değişiklik olr 
cağına ve bu arada Türkofisin lçtiC.
ret umum mildürlüğünUn ilga ve-Jf 
tevhit edileceğine dair bazı habetlef 
görülmüştür. Bu haberlerin tamaırıell 
uılsız olduğunu beyana Anadolu ~" 
jansı mezundur. 

Şehir Tiyatrosu 

Ankarada Büyük 

Rağbet Kazandı 
Ankara, 14 _ (Tan muhabirinden) atlerinin tam ahenk içinde bulundu -
Bir haft d be . . 'zd t ğunu ve bu konuşmalara mevzu olan 

~················· ..... ı 
ı_:~~~~~~~~~~~~~ .... - a an n şehnmı e em- bütün meselelerde tam bir noktai na 

siller vermekte olan, İstanbul Şehir zar mütabakatmın mevcut olduğunu 
Tiyatrosu, bU~k. bir rağbete mazhar bir kere daha mUşahede etmişlerdir. 
olmuştur. Yenı sınemanın ka~ısı sa- üç devlet adamı, iki devletin imza 
~tl.eroe evvelden dolmakta. izdıh~mın etmişbulunduklan paktlardan doğan 
onilne geçilememektedir. Evvelkı ge. beynelmilel taahhütlerinin d 
ce bilet alanlardan Uç ld4i izdiham nu ve keza aha.r devletlerle g=-~ 
neticesi yaraknmıştır. velce gerek son zamanlarda girietik 

SEKSÜLİN 
Ademi 

iktidar, 
Bel 

' gevşekliği, 
Dermansızlık, 

Vücut ve DimaQın 
yorgunıuQunda 

pek müessir ve emin 
bir ilaçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT 

Eczanesi - Sirkeci 

leri hususi taahhütleri tetkik etmif -
!erdir. 

Üç devlet adamı, btitün bu taahhüt 
terin iki devlet harici siyasetinin Bal 
kan Antantı çevresi dahilinde ve Mil 
letler Cemiyeti paktına uygun olarak 
takip eylediği hedeflere tamamiyle 
mutabık olduğunu görmekle bahti • 
yar olmuşlar ve bu teşriki mesainin 
kendi memleketlerinin menafüne uy
gun olduğu kadar umumi sulhun me
nafiine de en ziyade hizmet ettiğini 
müşahede eylemişlerdir. 

ONIVERSITE HEYETiMiZ 
ATINADA HORMETLE 

KARŞILANDI 
Atina, 14 (Husust) - Atina üni

versitesinin yüznncU yıldönilmünde 

TUrkiye üniversitesini temsil edecek 

Beyoğlu halkevinden: 
17, oi, 937 cumartesi günü saat 2(),30 
da evimizin Beyoğlu İstiklal caddeSI' 
de Nurziya sokağında parti binaJllY 
daki tenuıil salonlarında bir topJ.alltı 
yapılacaktır. 

1 - Devletçilik hakkında konf8 ' 

ral\8: (Bay Ahmet Hamdi Bapt tr 
rafından). 

2 - Temsil: <Evimizin gösterit fi" 
besi tarafından) . 

3 - Bu toplantıya herkes geiebUlt• 
Ancak yer bulabilme kiçin evvelde' 
evimize müracaat ederek ginne ~ 
tı alınmasını rica ederiz. 

• Şişli Halkevinden: 
Nisanın 16 mcı cuma gUnU ak~'~ 

saat 21 de Halkevimizde muha.rrır 
Turhan Tan tarafından (Cinci go~ 
ca) mevzu unda bir konferans "'' 0 
lPcek ve bestekar Bimen Şen tar' :,, 
dan da Türk musikisinden seçkin 
~alar çalınacaktır. Herkes gelebf~ 

heyet bugün geç vakit buraya getdl 
ve üniversite heyeti tarafından ııV 
metle karşılandı. 
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temin edecek, hem de satıcıların hak
larına halel gelmesine meydan vermi
yeccktir. İdare, afyonlarını temiz ve 
konaksız toplamağa muvaffak olan
lara geçen senelerde olduğu gibi da
ha yüksek bir fiyat verecektir. 

idarenin bu ıene vereceği 
fiyatlar 

9 

Bozulan 
Portakallar 
Almanyada bulunan bir oku)ııcu -

muzdan, yaş meyvalarmuzı allı.kadar 
eden bir mektup aldık. Heidelberg'de 

bulunan bu okuyucumuz, bir manav 
dükkanından Türk inciri satın aldık· 
larmı, incirlerin mükemmel bir am· 
balaj jçinde bulunduğunu ve bUvUk 
rağbetle satıl~ğmı söyledikten ~on

İşittiğimize göre Uyuşturucu mad- ra diyor ki: 
deler inhisarı bu seneki rekolteye §U 

"- Birkaç gün için Darmstadt'a 
fiyatlan verecektir: . 

Soft afyonlar: Beher morfin dere- gıtmiştik. Ayni incirlerin orada da. 
resi 40 kuruş, temiz ve konaksız: be- kapış kapış satıldığını gördük.. Bir 

her morfin derecesi: 40 kuruş. 'Morfi- manav, Türk portakallannın da gel· 

L 
~ t • k o ni ytizde 12 ve daha yukarı olan ka- diğini bize müjdeledi ve arkasından 
a S 1 • er.. şunları ilave etti: 

... balar: Beher morfin derecesi 35 ku-
ruş, Morfini yüzde 12 den aşağı olan - İlk sandıklar çok iyi çıktı. Fa-

R ek a bet• kabalar: Beher morfin dereeesi: 30 kat, son gelenlere bakınız. 
1 kuruş. Ve bize tezgah üstünde duran yas-

Bu fiyatlara göre Türkiye afyonla- sı, )ıımru, küçük, ezilmiş, küflenmi' Yine Baş 1ad1 rmrn vasati derecesi addolunan yüzde portakalları gösterdi. Elinde tuttıuğu 

~~::~t1:1i~ı~: :' .:~ı~=:ırg~rr,rn:ı: ~ ::~:~.=::.:~~~:~,:~~~:: ri~:~~~~~~:::: ~~~:@.§I~g:~j 
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1
• :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·································· !:zden y~ı~ ay:k~abılannın yapıl· afyonların morfinleri arttığından tn- portakal sandıklarının iyı" çıktıgvını 

~ \..,J c;; :;:;:;:;:~:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:~;:;:;:;:;:;:;:;:;: asına ça ışıma ta ır. Bu işlerle uğ-ra.şan ktiçük esnafın yaptıkları ayak hisarın gösterdiği yoldan gidenlerin görmüş, fakat arkadan gelenlerin hep 

Pankreas Ne lce Yarar ? kabılar muamele vergisi vermiyece~ maııarma hatta. 560 kuruşa kadar de- sı bozuk. çürük ve ezik.,, 
3 ğinden çok uouza satılacaktır Bu ğer bulmaları mümkün olabilecektir. Okuyucumuz, yukarıya hulAsa ola· 

Kanlarındaki §eker fazla ola.ııla
ra en~ülin şınnga etmek usulü ya.
:\'lldı~ındanheri, o ilacı bize verf>n, 
pankre.a." guddesinin adı da çok işl
tiliJor. Karınlarında biraz ağn 
du~ dukları ,·akit " pankreamıımcla 
sancı yar!,, diye dol~an sinirliler 
bile göriilüyor. 

Bir kere, pankre.asın yerini, mi
de yahut .Jiaraci~er gibi, insan ken· 
disl kendi viicudunda bulamaz. O
nun yerini bulabilecek ancak he
kin1dir. Buıl<lan dola~, onun teşri
hini tarsilatile ö~renmek te bir 

işinize yaramaz. l'alnız karnı içe
ri!'tinde midenin arkasında bulun-

' duğunu bilmeniz yetişir. Fakat 
pankrea!llın ne işe yaradığını bil
mek herkes it;in faydahdır. 

Pankreaıo iki fürlü ifraz i~i gö
rür. Uirim·isiyle hazım i~ini ta
mamlamıya hizmet eder, tkincish·
le de kan·ın i~indelki fazla !)ekeri ~ 
ritmiye yarar. 

Ha~ın~ işini tamamlanuya hiz
met eden işine " dıı;arı~·a ifraz" 
derler. l'ediğimiz yemekler mide
den ~ıktrktan sonra, hazım tamam 
olmuş, yemeklfr hemen kana kan
şabilecek halde bulunmazlar. Haz
mın tamam olması için pankreasın 
ve barsaklann lı:ıe kanşma.•ııı liznn 
dır. Pankreasın dı~anya, yani kırk 
bayır barsağma, ifraz ettiği usare
ftinde gıdalarımızın iiç tiirlü -al
büminli şeker yapacak ve yağlı-, . 
cinslerine mahsus olarak ü~ türlü 
madde vardır. Btınlann hel' biri, 
daha ağzımızın i~inde ba§hyan ,.e 
midede de\·am eılrn haZTJD işini ta
mamlamru hizmet ederler. 

Pankre.asın böyle hazım işine hiz
met etmek ,·aziresine, herhangi bir 
sebepten dolayı, halel gelince ye
mekler hazmolunmaz. Hastalığın 
hafif derecesinde insan yavaş yanıt 
zayıflar, fakat hastabk pankreas 
iltihabında, yahut kanserinde ol
duğu gibi ~lddetli olun<'a ln!llan bir
den bire, göz önünde gibi erir. Ne 

kadar eok yese, yemt>klerini ne 
dar i~·i sesse fayda ,·ermez. Çünkü 
yediği yemeklerin hiç birinin haz • 
mı tamam olup kana g~emez. Bu .. 

nu mikroskopla muayene ispat e
der. Tabii halde insanın yediği yağ 
lardan ancak yüzde beşi, altısı ka
na karı;,amıyarak barsaklardan 
çıktığı halde pankreas hasta olun 
ca. yüzde dok~anı, doksan beşi bile 
kaybolur, çıkar. 

Bir taraftan da iştah c;abuk 
kaybolur. Yenilen yemekler h&Z
medilemediklerl için karında sancı 

olur, bulantı gellr. llazmedilenıiyen 

yemekler, insanın karnında birf'r 
zehir olurlar. Bundan karaeiğer de 
bozulur. İnsan hem erir, hem sarı 
olur. 

Sizin dikkat edec.eğlnlz şey, öyle 
birden bire yahut az çok süratle 
zayıflama olunca, hiç vakit geçir
meden hekiminize gitmektir. tJst
tarafı ona aittir. Yalnız g~lriJecek 
her gün pek kıymetli bir nkit de • 
mek olduğunu bilmek lizı:mdır. 

Pankrea.'im ikinci işine "içeri
ye ifraz,, derler. Bu da kana ifra% 
etmek demektir. Bu işiyle kanda 
fazla şekeri eritmiye hizmet eder. 
Bir de kandaki tamıh·onu azaıtnu· 
ya. yarar. Onun bu ikinici işi -yi
ne herhangi bir sebepten dolayı
bozulunca insana şeker hastalığı 
gelir, yani kanda şeker fazlaJaşır. 

Fakat bayağı ~ker hastalığı Ue, 
pankreastan gelen şeker hastalığı 
arasında. büyük bir fark '\'8.J'dır. Şe
ker ha.tJtalığına tutulanlann pek 
~ğu !ilemiz, hatta ı;;işman, herbaJ
de yağlı, etli n canlı olurlar. 
Çünkü onlar yedikleri yemekleri 
hazmederler, kanlarına kanşırlar, 
~·alnız ~kerln f aılasmı erltemez
ler. Halbuki pankreasın işi bozu
lunca yemeklerin hiç bir türiüsil 
hazmedilemez olur. Onun için şe • 
ker ha."tahğı ile birlikte zayıflık 
gelir, insan bir taraftan da erir. 
Şeker hastalığının bu türlüsüne -yağsız diyabet denilir. 
Şeker hastalıılmm yailm olsun, 

yağsızı olsun hiç biri l)i değildir. 
Onu ~~lrmek lizımdır. Fakat yağ
Rız diyabet daha ehemmiyetlidir. 
Vakit ge~irmiye gelmez. 

Kendi kendine gelen za),flama • 
dan her vakit jtocunmak lizonda. 

sene için 150 bin çift yazlık ayakkabı Müstahsile gene avanı rak çrkardığımız mektubunun sonun· 
yapılmaktadır. Bunların çifti toptan .1 k da ı:ıöyle diyor: 
bir liraya verilecek ve perakende verı ece l>' 

110 - 115 kuruşa satılacaktır. Bü· Bu suretle tcsbit edilen fiyatlar, "- Portakallarımız neden incirle. 
yük lastik fabrikalarının imalatından geçen seneler zarfında tüccar ve mu rimiz gibi güzel ambalaj edilmiyor 
muamele vergisi alındığından bu fab tava!-lsrtların verdiği fiyatlardan aşa- ihraç edilen meyvnlarm yola dayanıp 
rikalar bu nevi ayakkabıları imal ğı yuka n yüzde 50 fazla olduğundan dayanmadığını ve iyi ambalaj edilip 
etmemektedirler. inhisar İdaresinin aldığı bu karardan edilmediğini kontrol etmek ve bu hu .. 

Deniz ayakkabıları da müstahsilin son derece memnun ola- susta azami hassasiyet göstermek i· 
yapılıyor <'aeı şüphesizdir. 

H A İnhisarlar idare.qi. alımlarını labo-
er sene vrupadan ithal edilen 

deniz ayakkabılarırun bu sene şehri- ratuar tahlili ile yapmak mecburlye-

cap etmez mi?,, 

mizde imali için hazırlıklar yapılmış- tindedir. Bu itibarla mUbayaa esna -
tır. Bir lastik müessesesi, bu nevi a- smda tam bedelin tediyesine imkan 
yakkabılann ntimunelerini yapmış _ görülmemiş ve yine geçen sene oldu
tır. Yakmd apiyasaya mal çıkarıla- ğu gibi avans usulü ihdas olunmuş-
caktır. tur. 

!"'-- ""\ lıt'h•al bQflar ba,lamaz 

B Q R s A faaliyete geçilecek 

U :SİSAN ÇARŞAMBA 
PARALAR 

Şterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika fra.ncı 
Drahmi 
laviçrc Fr. 
Leva 

617,-
123,-
109.-
120.-
80.-
18.-

Florin 
Çekoslovak kro. 
Silinı 

565,-
20.-
63.
'TO.-
21.-
25.-
20.-

Marlr 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
f,vf'c; kuronu 
Altın 

Banknot 

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

ı043.-
250,-

ÇEKLER 

620,-
0,7917 

17.7475 
15.045 

4.6975 
88.3064 

3.4725 
64.1935 

1.4460 
22.72ı7 

4.2338 
12.9032 

1.9685 
4.1675 
3.9920 

620,-
126,-
113.-
125.-
84.-
22.-

575,-
23.-
66.-
75.-
23.-
28 
22.50 
24.-
14, 
52.-
32.-

1044.-
252, 

618. 
0.79 

ı 7.65 
15,0935 
4.7115 

88.5925 
3.4834 

(14.4012 
1.45 

22.795 
4.2475 

14.4012 
1.9745 
4.1812 
4.0050 

108.2525 
34.6235 

2.7742 
23.88 
3.1387 

107.9032 
34.5160 
2.765 

23.96 
3.1286 

~~-------------.) 

Londra 
Nev.York 
Paris 
Milino 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prai 
Viyana 
Madric 
Beri in 
Var$OV& 
Budapeıte 
Bükre$ 
Belcrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

tnhisar idaresi, istihsal başlar baş
lamaz eksperlerini muntazam bir pro
gram dahilinde ekim mmtakalanna 
gönderecek ve mübayaalar bu prog
rama göre derhal başlıyacaktır. 

İdare, verdiği bu kararlarla afyon 
müstahsilinin bütün endişelerini ber· 
taraf etmiş ve kendilerini memulün 
fevkinde bir şekilde himayeye mıuvaf
fak olmuş sayılabilir. 
Öğrendiğimize göre, İnhisar idare

si eksperlerinden bazılarını, yanların
da fenni çizgi ve algı Aletleri bulun-

duğu halde ekim mmtakalarma gön
dermiş ve bu eksperlerin köy, köy do

laşarak mtistahsillere fenni çizme ve 
toplama usullerini öğretmelerini te
min etmiştir. 

LiMAN HAREKETLERi 1 

Bugün limanımızdan gidecek va. • 
purlar: 
Saat 16 GWcemal Karadenlze, 9,SO 
Uğur İzmlte, 8,80 Tayyar Mudanya.
ya, 20 Saadet Bandırmaya, 10 Dum 
lupmar Mersine. 

Bugün limanımıza gelecek '\'a· 
purlar: 

Saat: 6,80 Sıl.adet Bandırmadan, 

8 Bartın A)"\'alıktan, 18,30 Tayyar 
Mudanyadan. 

ZAHiRE 
BORSASI 

u 1 937 
FIATLA1' 

Buiday yumu5ak 
Burday sert 
Arpa 
Çavdar 
Afyon kaba 
Mısır sarı 

6,22,50 
6,12,20 
4,15 
4,30 

275 

6.27 
6,24 
4,32 
5. 4 -.-
5,-

31.20 -.-Peynir beyaz 
Peynir kaşar 
Tilki derisi 
Çakal 

4,37 
30,20 
60,-

400 
240 

500 

Tav5an derisi 

Buiday 
Çavdar 
Arpa 
Susam 
Un 
Mısır 
lç fındık 
Kendir tohumu 
Af yon 

19 

Gl:.LEN 

G t DEN 

210 
60 

164 
ıs 
60 
45 
1 

2,50 
1/4 

Ton 
Toıt 
Ton 
Toıı 
Toıı 
Toıı 
Ton 
Toıı 
Ton 

AfyoL 

DIŞ 

2,50 Toıı 

FIATLAR 
Buiday Liverpul 
Buiday Sikaco 
Buiday Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburc 
Fındık L. Hamburc • 

6,72 
6,38 
6,56 
5,84 
3,88 
7,94 

83,92 
83,92 

Zahire fiyatları clüfüyoı 

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

Zahire borsasında muameleler gev
şekliğini muhafaza etmektedir. Dün, 
18 vagon buğday, 3 vagon çavdar, 

sekiz vagon arpa gelmiştir. A vnıpa· 

dan alman haberler, zahire fiyatlan

nm dti§mekte olduğunu göstermek • 
tedir. 



10 ===========================================================TAN 15. 4. 937 ~ 
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HASAN 
Levantaları 

Yasemin, leylak, menekfe, fİpİr, Karyoka, nergiı, Fulyalar, 

Bahar çiçekleri, la Rumba, Pompadur, dağ çiçekleri, Kukara

ça, Nadya, Suar de Paris, Lale, Rev Dor, Kadın Eli, Amber, 

Pupi, Şanel, ~ambak, Origan, Neroli kokuları çıkmıştır. 

Hasan Deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Betikt1t, Eskite· 

h:ır. Fiatı: 25 • 50 - 75 • 100 kuruttur. 

~ ........................ r ............. ._t 

• 

~ 

KULAKLAR 

Gilzel ıeslerl i~ittf ği 

gibi, bazan parazitleri 

de alır. Her ses sizi 
oyala.masm. 

KREM PERTEV 

llaklanda dinlediği 

niz ve duyduklannı 

zın en büyük temina • 
tı, onun karannayan 

parlaklrb'l ve hfıdiseler 
karşısında unutulma. 

yan adıdır. 

Zührevi ve cild hastalıkları 

Siz de bu kremden 

Türkive Cümhuriyet Merkez Bankası 
10 - Nisan -1937 vaziyeti 

AK T 1 F 
KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 21.042.093 
BANKNOT • • • • • • • · 
UFAKLIK • • • • • ı • • 

1 Lira 29.597.387.17 
11.841.861.-

814.148.9G 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirsı • • • 1 .. • • .Lira 

Hariçteki Muhabirler: 

ALTIN: Safi kilogram 5.054.474 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler . • . . • . • • 
Diğer dövizler ve Borçlu klering 

bakiyeleri • • • • • • • · 

Hazine Tahvilleri: 

Lira 

565.381.06 

7.109.522.04 

7.479.06 

48.474.588.74' 

· Liral58. 7 48.563.-
Deruhde edi. evrakı nakdiye 
karşılığı • • • . • . . • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vak i 
tediyat • • • • 1 • • • . 

Senedat Cüzdanı: 

1 • • HAZ!NE BONOLARI 
TlCARI SEı.~EDAT • • • • 

:1Lira 

Eıham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhde edilen evrakı nak

A - (diyenin karşılığı Esham ve 
(Tahvilat (itibari kıymetle> 

B- Serbest esham ve tahvilat 

Avanılar: 

Lira 

Altın ve Döviz üzerine • • • 
Tahvilat lizerine • • , • • 

:fira 

Hissedarlar • • • 
Muhtelif • • • 

• • • • . . . . 
Yeki'ın 

12.853.940.-ı 

2.000.000.-
23.525.464.16 

37.685.830.4 7 
3.941.541.24, 

67.658.75 
7.807.4 75.46 

Lira 

42.253.397.13 

565.381.06 

55.591.589.8·1 

145.894.623.-

25.525.·164.16 

; 

41.627 .371.71 

7.875.134.21 

4.500.000.-
10.249,488,48 

334.082,449,59 

PAS 1 F 

Sermaye • • • • • • • • 
ihtiyat Akçeıi • • • • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Dcruhde edilen evrakı nakdiye .~Lira158.748.563.-ı 
Kanunun 6 ve 8 iııci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki~ 
tediyat • • • • • • • • ·I 12.853.940.-

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi 145.891.623.-

Karşılığı tamamen altın olarak!! 
ilaveten tedavüle vazedilen . . . Lira 19.000.000.
Reeskont mukabili ilaveten ted. 

~;;::::~~~~:.~at:: , , , . ., 12.000.000.-ı 
Altına tahvili kabil dövizler • ·ıLira 1.390.25 
Diğer dövizler ve alacaklı klring 
bakiyeleri • • • • 1 , • • 24.396. 735.29 

Muhtelif • • • • • • • • 

Yekun 

2 Mart 1933 tarih;nden itibaren 

Lira 

ıs.ooo.~ 
1.551.İsV 

176.S04·6ZS< 

14.32İ·Q61· 

24.398.~ 
101.911·4;6.s' 

or. Hayri Ömer 
Iskonto haddi o/0 5~ Altın üzerine avanı o/o 4% 

~---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~-----~----------~ 

)ğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
:tarşısında No. 313 Telefon :435R. Çünkü, 

••••••••••••- Bütün cihanda elli s~lledir dalma Us-
tün \'e eş iz kalnu~hr. 

69--------·~ KREM BADAıwtN' 
ÖLÇÜ ÜZERİNE Büyük bir bilgi ,.e uzun bir tecrübe 

Fenni Kasık mahsulü olarak vücuıle getirilmiş 

Bu akşam ÇAGLA Y AN'da 
Şehrimizin tanınmış musiki san'atkarlarmdan 

Kemençeci Anastas'ın 
56 ncı yıldönü:qıU, fevkalade bir programla kutlulanacaktır. 

~~:~,u~~~~~~~ yegan~;~~ kr~m~e~~~MIN Bayan LEYLA 'nın iştiraki le 
Fenni Şöhretini söz \'e şarlet.anlıkla değil. A b M . k. H 

Korsalar flıhhi evsafının Paris, Londra, Berlin, zer eycan us: 1 eyeti 
N ev • l' ork giizellik enst itiileriııdeıı 

isteyenlere yil7Jerce krem arasında birincilik mü •••-Zeybek ve Anadolu oyunları, sürprizler. Telefon: 40335 __ _ 

ölçü tarife~ kfıfabnı kazanmış olma.kJa isbat et,. 
gönderilir. mlştlr. 

Eminönü KREM BALSAMIN 
lzmir sokağı Gündüz için yağsız, gece ıçin yağlı 
Tel. 20219 ve halis a<ıı badem kremleri. Tanm-

ZAH ARYA mış ecza, itriyat \'c tuhafiye mağa-
Orepulos zalarmda bulunur. 

Taklidcilerden Deposu: ln~iliz K<ınzuk Eczanesi 
sakınınız. Beyoğlu - tstaubul 

HAKİKİ 

ViM . 
DAHA EVİ 
TEMİZLElt 

·. rve ZARAR 
VERME2 
LUcuz setı temiz
ıleyi ci maddeler 
kullanırsanız hem 
çok çalışırsınız 

em de eşyanın 
satıhları derin çiz· 
gilerle çizilir. En 
emin usul HA
KİKİ VlM'i kul~ 
panmakdır. Onun 
~umuşak ve hafif tesiri satıhları bozmaz~ ve 
çizmez. En büyük lekeleri bile VlM çabuk 
ve kolaylıkla siler. Islak bir beze bir az kort 
\sanız kafi gelir. 

ÇATAL BIÇAK, AHŞAB AKSAM, PORSELEN-EŞYA, 
BOYALI YERLER, MADENi EŞYA ve CAM F.ŞY ANIZ! 

Temizlemek için dztlma VIM kullanınız .. 

Taklidlerden sakınınız. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMiSYONU iLANLARI 

Muhammen bedeli (50) lira olan Zeytinburnu silah tamirhanesi ara • 
zisi dahilinde yetişen otlar Salıpazarında askeri fabrikalar yollamasın -
daki satınalma komisyonunda açık arttırmaya konulacaktır. Istcklilerin 
375 kuruş muvakkat teminat parasını Beyoğlu Malmüdürlüğünc yatıra
rak alacakları makbuzla 27-4-1937 tarihine rasthyan Salı günü saat 14 de 
2490 No. lu kanunun maddci mahsusundaki vesaiki hamilen komisyon-
da bulunmaları. (2089) 

iktısat Vekaleti Öl~ü ve Ayarlar 

Müdürlüğürtdan: 
lktisat Veka.J'cti ölçüler ve ayar müdürlüğü için ali tahsil görmüş elek

trik ve makine mühendisleri alınacaktır. 
Şeraiti haiz olanların en kısa bir zamanda evrakı müsbitelerile birlikte 

Ankarada ölçüler müdürlüğüne mliracaatları. (915) (2074) 

İstanbul Belediyesi Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Hiilde 1 No. da icrayı ticaret eden Nusret Kolçak buradaki muamelesine 

nihayet vermiş olduğundan idaremizdeki teminatı iade edilerek ilişiğı 
kesileceğinden mezkur yazihancdcn alacaklı bulunan müstahsil varsa ev
rakı müsbitelerile nihayet 17-5-937 tarihine kadar idaremize milracaat -
lan lüzumu ilan olunur. (2111) 

Klitelerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl'ne veriniz. 
idare eden: Devlet Matbaruıı eabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

HEDVifl 

iKTiSAT VEKALETi lÇ TlCARET UMUM 
MüDUKLOGONDEN: ~ 

25 haziran 1927 tarihli, sigorta şirketlerinin teftiş ve mUra~a~ 
hakkındaki kan una tevfikan Tür ki yede iş yapmağa izinli ecnebi sıgo er' 
şirketlerinden (Danüb Sigorta Şirketi)nin Tilrkiye umumi vekili bu it JI' 
müracaatla 21. 6. 1936 tarihli mtizeyycl ruhsatname ile çalıştığı it ııı1a 

branşını 20. 11. 1936 tarihinden itibaren tatil ile bu branşa ait bilC~ if• 

taahhüdatını ~t~hadı ıu.m S~gorta ·~:ket.ine ~e~reylediği~!. bildirlll~~r· 
İttihadı Millı sıgorta şırketı de Danub şırketının akdettıgı ka1.a e~ U• 
talarma karşı büttin taahhUdatmı aynen ve tamamm tekabUl ettiğiI11 1'1" 
dirmiştir. Danüb Sigorta şirketinin kaza sigortasile alakası olanlartt1 tU~ 
tanbulda Gala tada Voyvoda caddesinde Ünyon hanında İttihadı ~ıJV 
Sigorta şirketine ve icabında İktısat Vekaletine mUracaat etmeleri 
olunur. 

----------------~------------------~ 
Akay işletmesinden: 
Yalova Kaplıcaları Köylü hamamı. 
Yalova Kaplıcaları Uç kardeşler gazinosu. 
Yalova Kaphcalan Tuhafiye dükkanı . bit 
Yukarıda yazılı mahallerden köylü hamamı ve tuhafiye dükkn~ı Y' 

sene ve liçkardeşler gazinosu bir sezon için arttırma usuliyle kif6 

verilecektir. u • 
Arttırma 16·4-937 cuma gUnU saat 15 de Akay işletmesi şefler ene 

meninde yapılacaktır. tJ!I' 
İsteklilerin tekili edecekleri senelik kira bedelinin % 7,5 ğu nl~~ el' 

deki pey nkçelerllc şefler encümenine gelmeleri. Şartnameleri gorJl'l u· 
ve malumat almak istiyenlerin de her gün idare levazım bölümUne Jl'l 
racaatları. (1984) __,,/ 

-------------------------------------
Devlet Demiryolları Umum 

Müdürlüğünden: 
11

n6' 
1 - 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerinden ağ:p-ef 

cek şartlarımızı haiz olmak şartiyle yüksek tahsil görmüşlerden 8 

hareket müfettişi alınacaktır. p' 
2 - İstekliler kendilerine !Azım olan izahat ve tafsilltı alroak ıçitı ur'' 

kara Haydarp!UJ& veya lzmir t,letme MUdtirlUklerlmizden birine rıı 
caat etmelidirler. dd'11 

3 - Dk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene staj rxıUıif')" 
nin hitamında müfettişliğe liyakatı tasdik edilenlerin maasları 15:1 
çıkanlacaktır. tı ıU' 

4 - İmtihanda ve staj mUddetinde temayüz edip Unn bilenlerde 
zumu kadarı bir ıene müddetle Avrupaya gönderilecektir. 

5 - Son müracaat .e'ilnü 10 mayıs 1937 dir. (2110) 
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BU KOLAY ve YENİ TEOB[r 

SAYESİNDE 

1
/2 Y A Ş 1 N 1 Z O A 

GÖRÜNEBİLİRSİNİZ 
30 Yaşınd 

Yarı .. 
1 

~n sonra, 100 kadında 99 u hemen 
1311.... 

0 muş - beslenmemiş ciltleri vardır. 
... \4§Uklukıar 

' solmuş tenler, zayıflamış yliz adaleleri, sarkık 
Yanaklar... Bu halin bazı alametleridir. 

Viyana ü . 
br. Ste .

8
. nıversitesi profesörü 

tirnıek i J. Jkal, kadınları gencleş
çın Ye . b" fediyor. nı ır tedbir keş-

Cild i i 
&'enç h ç n bu yeni unsurda, 
dilrn· a~anlardan istihsal e
eeYr~ Bıocel vardır. Cild hü
herdi ını canlandıran bir cev-

r. 

40 - 50 yaşlarında binlerce ka 
dm, bu sayede hemen bir genç 
kızınkine müşabih bir cild ve 
bir ten temin etmeğe muvaffak 
olmu§tur. 

Bu Biocel cevheri şimdi pem
be rengindeki Tokalon kreminin 
terkibine karıştırılmıştır. Yalnız 
bir gece zarfında cildinizi can
landıracak ve gençleştirecektir. 

1 

SOVYET 
T ehnoeksport F abrikala.rı Ziraat Maki nalan 

Sağlamlık ve ucuzluk itibarile 
Bütün dünyaca tanmmıt makinalarıdır. 

Üniversal traktörler - Buğday, Çeltik, Harman ma. 
kinalan - Çayır makinaları - Beygir tarakları - Ot 
preseleri - Pulluklar - Bağ tulumbaları - Orak ma· 
kinaların yedek parçaları - Bilhassa ditlileri yağ 
içinde çalıtan tırnaklı ve dolaplı Orak makinalarile 
bilyalı ıüt makinaları bütün makinalardan üstündür. 

Merkezi: ADANA, Türkiye Genel a&tıf deposu: r ; 1 H kk K v· 

lıtanbul Şubesi satıf yeri: Galata, Tünel caddesi, Perçemli sokak No. 19 sma a 1 0Z8Cl0 g · U 

l 
Diğer tubeleri: Mersin, Ceyhan 

Konya mmtakaaı acentası: Memduh özinan - Ahmet Kumruluoğlu Türk Ziraat Kollektif Şirk. 

----------• Eskitehir mıntakaıı acentaıı: Sivrih ·sar caddesinde Nikola Stalbavoy 

• E.nter~asiyonal Sergi • • 
mtinasebetile 

Providance Transatlantikle 

PAAiS'e Se11ahat 
Tafsilat için: 

.. Nalt .. Seyahat Acentalığımı 
Müracaat. Galata, Rıhtım cad -

- • desi No. 7 Tel. 43126 

İstanbul asliye 3 üncü hukuk mah 
kemesinden: Beyoğlunda B u r s a 1 
sokağında, B u r s a apartımanm -ı 
da 3 No. da mukim Herma 
Hacipiyar tarafından kocası aynı ad- . 
reste mukim Hacipiyar aleyhine 

mahkememizin 937/ 153 No. lu dosya 
sı ile ikame olunan gaiplik davasın -
da: M.aleyhin ikametgahının meçhu
liyetine binaen olbapta verilen karar 
üzerine istida sureti divanhaneye ta 
lik ve gazete ile ilan olunduğu halde 
M.aleyh mtiracaatla tebellüğ etme -
miş ve yevmü muhakeme 19-5-937 
çarşamba saat 14 olarak tayin edil -
miş olduğundan yevm ve saati mez -
kurda M.aleyhin mahkemede hazır 
bulunması ve ya bir vekili kanuni 
göndermesi lüzumu ilıin olunur. 

(31834) 

KAYlP: Galata ithalat gümrüğü -
~.--..-~min (24lô6) No. ve 15.:5-934 tarih i 

beyannamesini zayi ettiğimizden hük 
mü olmadığı ilan olunur. Kazes ve 

lstanbul Şubesi : Bahçe Kapı· Taş Han 

Öksürenlere:kalran Hakkı Ekrem 
1stanbul Asliye birinci ticaret mah 

ke~esinden: Galatada Voyvada ead. 
desınde mukim Selinik Bankası tara 
fından Galatada Ömer Abit han 3 nu 
marada mukim ve hali tasfiyede So
tiryadis biraderler ticarethanesi na
mına tasfiye memuru Sotiraki Sotir 
yadis aleyhine ikame edilip mahke -
mcmizin 937/ 129 numarasına kayde
dilen 55129,06 Fransız frangının 
Türk lirası tutarı 4571,20 liranın 1-7-
935 tarihinden itibaren mukavele mu 
cibince % 8 faiz ve komisyon ve mu 
hakeme mesarüi ve ücreti vekaletle 
tahsili davasına ait dava arzuhali su
reti müddeaaleyhin Atinaya gidip o-
radaki ikametgahı meçhul olduğun -
dan tebliğ edilemediği mübaşirin meş 
ruhatı ile anla!Jılmış olduğundan teb
ligatın ilanen ifasına karar verilerek 
ilk celse 21-5-937 tarihine müsadif 
cuma glinü saat 14 tayin edilmiştir. 
Binaenaleyh mezkur gilne kadar ce· 
vap vermeniz ve vermediğiniz ve cel
sede hazır bulunmadığınız takdirde 
hakkmızda gıyap karan verileceği 

tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (31835) 

Sahibi: Ahmet Emin l" ALMAN 
Umumi N~riyatı ldare Eden: 

S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet . -

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 




