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BAŞMUHARR1R1: AH MET EM1N YALMAN 

Senlikler , Halayda işkence . Belgrat 

Sofyadaki Başvekilimizin 
Görüşmelerine 

Bir Ehemmiyet 

tayyare 

fabrikasını 
Birçok Türkleri 
Komplo Suçlusu 

~iye Tevkif Ettiler 

\1 emekı bl 
ter J Yor. :; ribfrfni takip edi • 
b· lerf Vakit Vassa.k. alayı kltibünün ne 
ır ,, a ıt tab . . 

ilet .renıekle ort ur halinde yenı 
~ el'in duraca ~aya çıkıyorlar. Her 
lıy0 edilmiş, 0z~er evvelceden ta _ 
~ .rıa.r. Kayıpta aakerler mevzi a
~e RYni da . n gelen bir işaret ü
ltt- a başııyorlarkıkıada yemek dağıt -

1 k ' Çk{ dsı<M+n-
~er1 . oUarnıa b' -e.•'-Cl.U nefer-
~ ~ıtrnişler Pi ırer Şarap şişesi 
t' ?rı.itraly" · Yade arasına kanş 
ı aı ozcular 'b' 

8ılaı rrı.ışıar. Bunlar gı 1 ayrıca mev-
lar arıa. Slkilik da muayyen fa.-

. Vazifelerini yapıyor-
't errı. k ull . e ler Raker . 

•ııı~~erken, gittı~e hır intiz~mla ga. 
lltr a nutuklar ~e !~la hır sabır. 

erk ara.ırk D k klenıyor. 
l ekçe o tor Stoy d' . . 
arak sesi Ytik eı· a ınovıçın 
•lı 1 hekledı' ~ . ~ ıyor. Çok tabü o-
""'ı el'i gınıız samı • 

't lfitiyoruz ını ve güzel 
ll Ugosıa . 

a,vek·1· "Yanın azimli 
bıry 1 ı hiç b' ve kudretU 
bıll§ an bir lisa~~ tereddUde yer bırak 
birı~tek bir a~u anlatıyor ki, arada 
SUk Çerçev081 var. O da Balkan 
rrı.a.ı anıa.şmada nde kurulan ve kü -
"a"" edilen "ap mesut bir yolda ile • .. , e...... ,, ıcı ban . 
)e g "'.ll.Ck, bun ş 81Yasetine de-
. enişletnıektı u kuvvetlendirmek 

r.,, 
• 1 ıırnet lncs u 

lı ar dostıarınn ' bUtUn Yugoslav 
l'ine asında Söze sevgi dolu bakışla.
do~ 8.çık Sözıb ~~hyor. Adeti üze 

Cl'l!ca "'. soyl ·· 
kaıpleriıı uyo:r ve sözler' 

;ı\h Yolun~ ~Uluyor.....-
IJ!et E • ·• -;.. 
< rnuı AMAN 
..\ı-kası Sa 

· 6 da' 

Büyük 
Veriliyor 

ziyaret 

sırasında 

Maliye Vekili, Dün Mecliste 

Mahal Olmadığını Söyledi 
Buna 

Ankara, 16 (TAN muhabirinden) - Büyük Millet Mecliaı bu
günkü toplantısında iki mühim sual takriri üzerinde görütmeler
de bulundu. Askeri binalar İnf&Ab ve memleket turizm itleri 
etrafında alman tedbirler müzakere edildi. 

1 Bu arada sivil malfıllerin a k • 

. muayene K 
maluller gibi 3 senede bır' - s en amut ay ye tab~ tutulup tutulmıyacağı hak -
kmd~ı sual i.lzerinde de konuşuldu. 

D •• HA •d• Mal.ıye Vekili Fuat Ağrah, Gene. u n a m 1 1 ral Kazım Sevüktekinin takririne ce 
vap vererek askeri ve nıülki malüller 

A d 
arasrn~a .fark bulunduğunu sö ledi n 1 ve dedi kı: y 

Maliye V k'l' C 
Ankara, 16 (TAN muhabirinden) 

- ~!illet Meclisinin bugünkü toplan -
tısında Abdülhak Hamidin öiümilnü 
bildiren Vekalet tezke!"esi okundu. 

Reis Fikret Sılay dedi ki : 
"Türk edebiyatına. Türk kültUrüne 

hizmet eden büyük şair Tarhanm 
sayın hatırasına hürmeten bir dakika 
ayakta durulmasını teklif ederiz.,, 

Heyeti umumiyenin bir dakika a -
[ Arkası Sa 10 Sil 4 de J 

iz, Belgrat hava meydanında Yu~oalav av tayyare
in muvallakıyetli uçu,larını taki.p ediyorlar 

e 1 ı evap Veriyor 
·~- Askeri malfıllerde emraz cet· 

v~ın~e tasrih olunduğu veçhile va • 
zife ıoabı olarak birinci yahut ikinci 
derecede askeri malüllerden bir zata 
ta~sis ~lunan tekaUt maaşı hizmet 
m~~detıne göre hesap olunacak te . 
kaut maaşına, tekaüt olmadan ev -
vcl aldığı maaşın emsal hasılı ile te
kaüt maaşı arasındaki farka yüzde 
do~san zam olunur. Böylece bir as
kerı malUle hemen hemen asli maaş 
derecesine yakın bir maaş tahsis olu
nur. 

Diğer ta.raftan 20 sene hizmet eden 
mUlki malullere bahşolunan hak ise 
yirmi sene hizmet etmiş hesabiyle 
tahsis olunacak tekaüt maaşına an
cak yüzde 50 derecesinde bir zamdır. 
Askeri malullere verilen bu fark, ga 
yet yerindedir. Mülki memurlara ve 
rilen fark masa başında çalışmak 
suretiyle devlete hizmet için geçirdi· 
ği senelerin bir ikramiyesidir. Aske
ri maliil ise harpte, darpta, bayırda, 
dağda, şurada burada binbir tehlike 
karşısında devlete hizmet için vücu 
dünü yıpratmıştır. Bu itibarla iki 
sınıf malül arasında mühim bir fark 
olması gayet tabiidir.,, 

Maliye Vekilimizin bu beyanatına 
takrir sahibi General Kazım Sevük
tekin iştirak etmemiş, sivil maliılle -

(Arkası Sa. 10 SU. 1 de) 

Vataniler Arasın· 
daki ihtilaf 

Gittikçe Büyüyor 

1000 Lira 
Veriyoruz 

l3 Nisanda l 000 lira m "k. 
fatlı büyük bir m" b k u a-
l uıa a aya b 
ıyoruz. O gün TAN'd . &f-

a Yenı ·· zel tefrikalar b·· .. k .. iU· 
• uyu roporta ·ı 

okumıya b l J ar af ıyacaJcsınız 
23 Niıan ıayımızla ber~ber b" 

de 24 ıayf alık bü "k b. . • ır 
v ... yu ır ılave 
erecegız. Bunda kömür .. 

ne ait malumat b J cak aanayıı. 
2 

u a aınız 

3 Nisanda Mutlak~ 
TAN Alınız. 
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Artık Sarinısak Menedilen Telefonu 

Sultanahmette 150 

Avu k t Ş ehir meclisinin kabul .. a ettiği be3 yıllık bele-

Kokusu n d diye programı bugün Ankara- · a n Şekı·p Adut Hakkındakı· ya gönderilecektir. Programı \, 
bir hazirandan itibaren tatbU. 

Kurtuluyormuş ·ı -Karar Ağırcezada ..ı~°:ı~~~gramJallkyapıJa. 

Metrelik_ Büyük Bir 
Abide V apıhyor 

U 1 • Tasd·ık Edı·ıecek cak mühim işlerden biri de 
Ş ehrimizde kurulacak Adliye binaıı için Adliye Vekaletini1I 

yaptırdığı tetkikler bitmittir. Son vaziyete göre Adliye 
binaıı Sultanahmette, timdiki hapiıane binumın yerinde yaptı
rılacak ve muazzam bir eser olacaktır. 

otomatik yangın ihbar tele -

T ~ta: bö~eği mevsimi geçi~or amma, nerede ise cacrk me'\1· 
suru gelıyor. Taratorlu mıdya tavasını filan da yılın on iki 

ayı sevenler çoktur. Fakat ... Bunları yedikten sonra 0 taham
mül olunmaz nefes kokusile, etrafa boğucu gazlar savurarak 
nereye gitmeli? 

B aro lnzıbat Meclisi, bazı 
tikayetler üzerine üç 

hafta evvel Musevi avukatlar
~an Bay Şekip Adut hakkında 
bir sene avukatlık yapamıyacağı 
hakkında bir karar vermİf ve 
kendiıine tebliğ edilmek üzere 
bu kararı Müddeiumumiliğe 
göndermiştir. 

fonlandır. Bu telefonlar ta
mamile asri bir şekiJde kuru
lacak ve parası bina sahiple
rinılPn nlmarJtkhr. 

İstanbul şehir planını yapan Prost, adliye binasmm Sultanahırıet 
meydanı~da yapılmasını münasip bulmuştur. M.ıydanın ortasma Jll'll • 
azzam bır abide dikilecektir. 

--------------------·--------- Abide, 150 metre irtifamda -;e ~~ 
Muaşeret adabına riayet edenler 

başkalarını ziyaret etmek şöyle 
dursun, misafir kabul etmekten; 
hatta tramvay gibi müşterek nakil 
vasıtalarına binmekten çekinirler. 
Ve çok vakit kendilerini sevdikle. 
ri sarmISaklr yemeklerden mahrum 
ederler. 

Sarmısağı damarlarda kan taz
yikini indirmek için yiyen bazı biL 
diklerim, ancak geceleri yatarken 
birkaç diş sarmısak yutmayı tercih 
etmektedirler. Halbuki bu mahru. 
miyetlere, bu zahmetinize hiç ha
cet yokmuş. 
Şimdiye kadar zannedilirdi ki ye 

nilen sarmısak hazım borusundan 
kana geçmekte ve kanın akciğer
lerden geçerken dışarı attığı kar
bon gaziyle nefese karışmakta.dır. 

S on zamanlarda iki higiliz 
hekimi Dr. Aggard ve Dr. 

Greenberg tarafından yapılan a.. 
raştmnalar işin- böyle olmadığını 
meydana çıkarmıştır. 
Hayvanların ağızlarına dokun. 

durmaksızın, mesela bir kapsül i
çinde, midelerine birkaç gram sar. 
mısak sokulduğu halde nefesle~ 
nin koku peyda etmediği görülmüş
tür. Keza, deri altına sarmısak ru. 
hu şırınga edildiği vakit nefesin 
kokmadığı malumdur. Damarlar. 
da kan tazyikine karşı kullanılmak 
için eczanelerde böyle müstahzar
lar satılmaktadır. 

Bir diş sarmısak ağızda çiğnenip 
f t t;Ylltulmry k ükürüldüğ_ü 

halde nefesin tıpkı sarmısak yemiş 
gibi koktuğu müşahade olunmuş.. 
tur. 

H asılı hep bu tecrübelerden 
anlaşılmıştır ki sarmısak 

yiyenlerin nefeslerinde bir gün ka. 
dar devam eden o müthiş koku, mi
deden veya ciğerlerden değil, ağız. 
da ve boğazda ilişip kalan sarmısak 
parçacıklarından gelmektedir. Ve 
bu parçacıklar bilhassa dilin arka 
tarafındaki kabarcıkların arasına 
sıkışmaktadır. Lakin ağız sa.bun. 
la, türlli türlü diş macunlariyle, al
kollü mahltıllerle yıkandığı, fırça.. 
!andığı halde sarmısak kırmtıla.. 

rmdan temizlenmesine imkan bu
lunamamıştır. 

' Bunun üzerine yukarıda adlan 
geçen iki İngiliz hekim, aşçıların 
ellerindeki sarmısak ve soğan ko. 
kusunu çamaşırda kullanılan klor. 
lu su ile yıkıyarak çıkardıklarını 

hatırlamışlar. Fakat ağız ve boğa
zı kaplıyan nazik gışayi muhatiyi 
öyle sularla yıkamağa, tabii imkan 
yok. Bunun üzerine klor mürek. 
keplerinden hafif tesirli "Chlora. 
mine,, i tecrübe etmişler ve sarm.ı
sak yendikten sonra ağızda kalan 
sarmısak - veya soğan - zerrele. 
rini tahrip etmiye muvaffak ol. 
muşlar. 

I
• şta buldukları formül: 

. Bu Kadın 
Dayaktan mı 

Öldü? 
15,000 liralık bono meselui 
Kararı icap ettiren hadise şudur: 

Bakırköy Suyu için 
Tesisat Yapllıyor 
B akırköy ve civarının su ihtiyacı artık halledilmek üzeredir. 

Geçen hafta, sevdiği gençle görüş
tükten sonra, bir gece ansrzm ölen 
Haydarpaşa intaniye hastanesi hem
şirelerinden Fatmanın ölümü etrafın 
daki tahkikat ilerlemiştir. 

Antalyanm Tekfurova madenlerini 
İktısat Vekaletinden imtiyazla satı; 
alan yedi kişilik bir şirket, bu made
ni kendi sermayelerile işletemedikle
ri için sermayedar bir grupa devret
mek üzere kendi aralarından birisini 
geniş salahiyetle bu işe memur et -
mişlerdir. Bu adam bu salahiyetten 
ve şirket hesabına olan imtiyazın 

kendi Uzerinde olmasından istifade e
derek Avukat Şekip Adutla birlikte 
imtiyazı bir Fransız grupuna devret
miş ve takriben 800 bin lira tutan 
bedelini de ceste ceste almıva baı:ıla
rnı~trr. fqj haber alan· alak::ıdarlar der 

Bakırköyünde Arpacı çiftl:ğinde kurulacak olan a rtezi
yen iç;n makineler dün sabah ,ehrimize gelmittir. 

Bugünlerde esaslı çalıtmalara ,-
batlanacaktır. Arteziyenle Ba- M • • t h 
kırköyünden maada Yetilköy U e a 5515 
ve Floryanm da su ihtiyacı te.. 
min edilecektir. 

Fatmanm cesedi Uzerinde muayene 
ve tetkiklerini yapan morg, raporu
nu vermiştir. Bu raporda hemşirenin 
başındaki bir emorojiden öldüğü, bu 
emorojiye nadir tesadüf edilen, bir 
böbrek hastalığının sebep olabileceği 
kaydedilmiş, harici bir tazyikin de 
ayni neticeyi vermesi mümkün görül 
müştür. hal harekete geçmişler. Bir taraftan 

hukuk ve ceza mahkemelerine müra
caat ettikleri gibi bir taraftan da 
nakden bu imtiyaZln istihsali ve iş
letilmesi için verdikleri sermayeye 
mukabil maden üzerine haciz koy -
durmuşlardrr. Şekip Adut, bu haciz
lerin karşrhğmı icraya depo ettirerek 
madenlerin haczini kaldırtmış, sonra 
da icradaki depo edilen parayı kur
tarmak için kendi müekkili ve al~ka
darı tarafından namına asıl ve esasa 
istinat etmiyen 15 biri 1iralrk emre 
muhn.rrE'r lbOno almıştır. Borçlu VE' 

mUefckili olan kimseyi ae icraya go-

İstanbul Müddı:-iumumtliği, rapor
daki malumatı kHi görmemiş, emo
rojinin bir dayak neticesi mi. yoksa 
içerde mevcut bir hastalık yUzünden 
mi ileri geldifü.nin tasrihini istemiş
tir. Rapor, tekrar morga gönderil -
miştir. 

Orman Mektebi Talebesinin 
Y apac"ğı Tetkikler · 

Yüksek Orman mektebi taleliesfn
den 32 genç n isa.nm 29 unda am•li 
staj görmek l.izere Ayancıktaki Zin • 
gal kereste fabriJCalarma lgönderile
cektir. Gençler, burada on gün kadar 
kalacaklar ve Ayancık ormanlarile 
kereste fabrikasında tetkikler yapa
caklardır. 

Asri Mezarlık 

Ağustosta A~dacak 
llk defa büyük şair Hamidin gö

mfildüğü asri mezarlığa, bu mezarlı
ğın resmi olarak açılmasına kadar bir 
daha başkası gömülmiyecektir. Esa
sen bu mezarlığın Ağustos sonların· 
da açtlması kararlaştrrılmıştrr. 

Yeni bütçeye bu mezarlığın ilonali 
için 25 bin lira tahsisat konulm~tu. 
Bu para ile yapılması lazım gelen iş
lere haziran sonlarında başlanacak
tır. 

Festivale iştirak 
Edecek Memleketler 

İstanbul sezonunda yapılacak işle
ri tesbit eden komite. dün de toplan
mış, bazı yeni kararlı:ı.r vermiştir. Bil 
ttin Balkan devletlerile Macaristan. 
dan İstanbul festivaline iştirak etnıe
ği esas itibarile kabul ettiklerine dair 
mektuplar gelmiştir. Dünkü toplantı
da bu mektuplar okunmuş, komite 
adına bu memleketlere bir. delege 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

Olgunluk imtihanları 

ttirerek bunu ikrar ettirmiş, bu su -
retle mahcu7. paraları koparmıya te
şebbüs etmiştir. 

A vukatlarm kendi namlarına em
re muharrer bono alması caiz olma
dığından iş baroya aikftyet e<lilmis 
ve tetkikat neticesinde yazdığının 

karar verilmiştir. 
Bu işin bir de kazan<: vergisini a

lakııdar eden maliye rephesi vardır 
A.lakadarlali. bu on beı:ı bin liranın 
vergisi verilin verilmediıTini tetkik 
"tmişler, Şekip '.Adutun defterlerindP 
böyle hir para a lmdr!{ma ve vergisi 
verildiı?ine ifair hl~hir ka:vrt buluna
ınamıı:;tır. Yalm?.. 300 lira aMr~ı göl:' 
teren bir kavde rastlanmıştır. 

Baro Reisi ne diyor? 
DUn kendislle görUşen bir muhar

ririmize İstanbul baro reisi ve Edir
ne saylavı Hasan Hayri şunları söy
lemiştir: 

11
- Bundan Uç dört hafta evvel 

Baro inzibat meclisi avukat Şekip A
dut hakkında bir sene avukatlıktan 
men karan vermiş ve bu karan ken
disine tebliğ edilmek üzere Müddei
umumiliğe göndermiştir. Baro mec
lisinin birkaç gün evvel kararlan a
ğrr ceza mahkemesince tasdik edilme
dikçe katiyet kesbetmiş nazarile ba
kılamaz. Binaenaleyh, bugün Şekip 

Adut hakkında icra m~vkiine konmuş 
ve katiyet kesbetmiş bir karar yok
tur. Müddeiumum.tliğin kendisine teb 
tigat yapıp yapmadığını da biz bile
meyiz. Bir gazetenin yazdığı gibi Şe
kip Adup bila müddet avukatlıktan 
menedilmiş değildir.,, 

Maamafih ayrıca Bakırköy, Ye_ 
şilköy ve Floryaya terkos suyu da 
ancak terkos tesisatı arteziyen bittik 
ten ve faaliyete ge<;tikten sonra ya -

Eksper 
Yetişecek 

pılmaya başlanacaktır .. Arteziyen ve İnhisarlar İdaresi memleketimiz _ 
~~kos sularının bu civara verilmesi. de çok az olan mütehassıs eksperle 
~~ beş yılda bitirilecek ve bunun yetiştirmek için büyük bir ro r 
ıçın ik' ·· b' li h k · p gram ı yuz ın ra arcanaca tır. hazırlamaktadır. İdare eksperlerin 

Sinemada 
Yakalanan 
Talebeler 

- teknik olarak yükselmeleri ıçın 

Maltepedeki tiitUn enstitüsünde yem 
bir kurs açmıştır. Buraya şimdiden 
14 ziraat mektebi ve lise mezunu 
genç alınmıştır. Nazad ve ameli ola. 
rak gerek laboratuvarlarda ve ge. 

Mektep talebelerinin ders saatle- ~kse tarla~arda . görillecek dersler 
rinde park ve sinemalara gitmemele- b~ sene sürecektı~: .. Tale~ler bu 
ri için konulan yasak üzerine kontrol- ~udde~ .zarfında tutun ekim ve ye. 
tere başlanll1lştır. tışmes~.m, ha~~alıklarmı, tütüne arız 

Dün yapılan teftişlerde ders sa- olan boreklerı ve imha usullerini gö. 
atlerlnde ~lnemaaa bulunan mekten receklerdir. Bir senelik ders müddeti 
talebeleri yakalanmış ve Emniyet mü UU!l. ü~V L ...... c: ".Y ulllU~~··. 
dürlüğilnôe ifadeleri alındıktan sonra Her detrre anısm<ia: ta1ebeler im. 
mekteplerine sevkedilmişlerdir. tihan edilecekler ve bu suretle diğer 

Yeni Hava 
Seferleri 

Hava. yolları idaresi, Ankara - İs. 

tanbul hava seferleri için yeni bir 
hareket programı hazırlamıştır. Cu • 

martesiden maada haftanın diğer 

günlerinde Ankaradan saat 10 da, !s
tanbul<lan saat 15 de birer yolcu 
tayyaresi kalkacak, bunlar bir saat 

50 dakika sonra gidecekleri yerlere 

varmış olacaklardır .. Tayyareler, cu_ 
martesi glinU Ankaradan 14,30 da, 
tstanbuldan da sabah 7 de hareket 
edecektir .• 

:thtiyari şehir uçuşları Ankarada 

bu aym 18 inde, tstanbulda 25 ni
sanda başlıyacaktır. Uçuşlar, her 
gün bir saat devam edecektir. Şehir 
uçuşları için bilet alanlar, şehirden 
tayyare meydanlamıa hususi otobüs 
ile parasız olarak götürülüp getirile-

cektir. 

Vali B. Ostündağdan 
B. Ertuğrul Muhsine 

İstanbul Şehir Tiyatrosunun An -
karada gördüğü rağbet, Türk tiyat-

devreye geçirileceklerdir. Sene so
nunda kursu bitirenler eksperlik dip. 

!oması alacaklardır. 

Yükleme ve Boşaltma 
işlerinde Kolayhk 

İstanbul Liman idaresi yükleme ve 
boşaltma işlerinde ıslahat yapmak 
maksadile Avrupaya tetkikat ıçın 

iki mühendis gönderecektir. Bu mü
hendisler bilhassa Hamburg ve PJO
terdam limanlarında tahmil tahliye 
işlerini tetkik edecekler ve neticeyi 
bir raporla Liman idaresine bildire
ceklerdir. 15 gUn kadar sürecek olan 
bu tetkiklerden sonra Limanda tah
mil tahliye i~lerinde lhım gelen ıs
lahat yapılacaktJT. Gönderilecek mü
hendisler Hollandadan alınacak iki 
romörkör işile de meşgul olacaklar
dır. 

elektrik Şirketinin 

Salahiyetli 
Mümessilleri 

Ku• • ,._ u··k s·ıce ro tarihinin bugüne kadar kaydet _ 
~ ~ mediği mutlu bir hadisedir. Daha 

Elektrik şirketine ait bir çok me
seleler hakkında Nafıa Vekılletile te· 
maslarda bulunmak Uzere Paristek' 
~irket merkezinden gelmlı;ı olan sala
hiyetli aza Blanşarla diğer bir mu
rahhas bugtln Ankaraya 1idecekler
dir. Murahhaslar , Nafıa Vekaletile 
tarife meseleler: ve şebeke tesisatla
rı hakkında yeni müzakereler yapa

1 

cepheli olacaktxr. Cephelerinden bir1 
Bizans devrini yaşatan kabartınıı.Jııt' 
ve resimlerle süslenecek, öbüril os· 
mantı devrine· ait hatıralar ve Ille°' 
kıbelerle doldurulacak, üçüncü ceP : 
hesi de yeni Türkiye tarihlnİ es:' 
landıracaktır. Cephenin en gösteı* 
U yerinde Türk ordusunun İstanbtJls. 
girişini tasvir eden ve Türk san•ıı.t • 
karlarına yaptırılacak bir kabartı11: 
bulunacaktır. 

Abide şimdiki Dikilitaşm bira' 
ilerisinde kurulacaktır. Adliye ss.ts• 
yı da abidenin tam ve karşısında -;e 
abideyi cephesine alacak bir şeJcilde 
inşa edilecektir .• 

Sultanahmet meydanmm bu şet<li• 
ni gösteren krokiler tanzim olurıtfltld 
ve tetkik edilerek çok güzel buluJl • 
muştur. 

Bina 500.000 lir'aya çıkacak 
Adliye binası için bütçede 500 bİJ1 

lira tahsisat ayrılmıştır .. Ancak ~ıı 
tahsisatın kafi gelmiyeceği tab.IIl

111 

olunmaktadır. İstanbul semtiPae' 
ki bütün adliye daireleri bu birılldBı 
toplanacak, ve bina eksiksiz oıacsl<-ı 
tır. İnşaata 938 senesi iptidasrı:ıdBı 
başlanacağı söylenmektedir. 

İtalyan Ticaret OdasınUI 
Kongresi 

e1·~ İtalyan Ticaret odasının sen 1 

kongresi dün toplanmıştır. Kongrede 
İtalyanın Ankaıa brlyük elçisi Sili 
Karlo Galli ve Türkofisten bir ı?J~ı:J 
messıı ae owunnıu~ı..ı.u ... wı.ı.Ya. ~!~ 
bu münasebetle bir ıiutuk söyfü1ere1' 
Türkiye - İtalya ticaret an}a,şJllsJİ' 
nı tebrik etmiştir. 

Bay Galli, bundan sonra TUrıdYe 
iktısadiyatınm daimi inkişafllldg.ıı 
takdirle bahsetmiş, Tilrkiyenin te • 
rakki hamlelerin' hic:bir milletin tts.1

1 

ıe• 
yanlar kadar anhya.ıruyacağmı sö1 
miştir. 

Bayan Tavsend Gitti 
Bir müddettenberi memleketinıfıde 

iJl bulunmakta olan General Tavsend 

eşi Leydi Tavsend dlin sabah its!Yg.ıı 
bandıralı Rodi vapurile Yuna.nlırtsllg, 
gitmiştir. 

====================~ ---- - --- - --~ ~""""' ,...._ -...»>~~-- --

BiRKAÇ 
SATIRLA 

H asta nakliye otomobillerine b• 
mayıstan itibaren taksi koıııJ' 

lacaktı:r. 

• a 
A dliye Vekaieti HapisaneJer ~ 

tehassısı Bay Mutahhar, d 
Ankaraya gitmiştir. 

• tf1 

S on verUen bir karara ~3 ~ 
iskelelerde tahta sürülP1ed er 

vapurdan athyanlardan w li.J1l 
za alınacaktır. 

• d~fi 
·ı skan umum müdürü Ce" lf 

Ankara.dan şehrimize geltıl • 
tir. Cevdet Trakyadald göçmen oı"' 
takalanın teftiş edecf"ktir. ,_,.i 
~rv-:uırzt o 

Sarımsak (veya soğan) 

yendikten sonra bir bardağa iki 
parmak (30 gram) su ve 30 santi
gram Chlormine konularak hazır. 
lanan mahlul ile ağız ve boğaz ~ 
zelce fırçalanıp çalkanacak. Dik
kat edilecek nokta: Dilin boğaza 
doğru arka tarafındaki kabarcık. 
lar - huleymeler - yumuşak bir 
fırça ile iyice temizlenecek. Niha.. 
yet mahlfil bakiyesiyle gargara ya
pılacak. 

Üniversiteye devamlarına müsaa • 
ade edilen ve olgunluk imtihanla
mıda yalnız bir dersten muvaffak 
olamıyan talebelerin 24 nisanda ol. 
gunluk ikmal imtihanları yapılacak-

' tır. İmtihanlar kız lisesile Kabata.§ 
caklardır. 

==:;==================================~ 

ITAkVi~ll~HAV~ 
R k 1 F 1 temsiller başlamadan günlerce evvel. a 1 ar az a biletlerden hepsi satılmış ve her tem-

s t 1 silde tiyatro dolup dolup boşalmıştır 

Bu suretle, ne kadar sarımsak 
yenmiş olursa olsun, nefeste hiç 
bir koku peyda olmamakta imiş. 

Bu mtihim keşfi ( !) haber ve. 
ren mecmua bir eczaneden biraz 
"Chloramine .. alınıp tecrübe edile. 
bileceğini söylüyor; fakat bu ecza 
bizim eczanelerde yok. Zaten he
k imlikte kullanılır bir ilaç değil. 
Belki depolarda vardır. 

Her halde müteşebbis bir eczacr.. 

ta icra edilecektir. Bu imtihanları 

kazandıkları takdirde Üniversitedeki 
imtihanlara girebileceklerdir. 

mız, çoktanberi mal\ım olan ve bo
yacılıkta kulla.nrlan bu eczayı te
darik edip bir müstahzar vücuda 
getirirse hayli para kazanır sanı. 

rım. 

Bu müjdeyi sarımsak sevenler
den ziyade bu boğucu gazden kur
tulacakları için sarmısak yemiyen
lere vermek daha doğru olsa ge -
rek?! .. • • • 

a 1 ıyormuş Piyeslerin bir çoğu halkın bu rağbeti 
Son senelerde rakı sarfiyatı müte. üzerine ikişer defa temsil edilmiştir 

madiyen artmaktadır. Yapılan tet- İstanbul Şehir Tiyatrosunun Anka
ki.kler bu artışın bilhassa küçük şişe rada kazandığı bu büyük muvaffak1-
rak1larda olduğunu göstermiştir.. yetı' Uzerine İstanbul vali, belediye 
936 istatistiklerine göre, rakı satış_ reisi ve parti başkanı Muhiddin Üs
larmın yüzde on iki buçuğu 10 san- .. ündağ rejisör Ertuğrul Muhsine şu 
tilitrelik, yilzde otuz dördü 15 santL '"elgrnfı çekmiştir: 

1 
17 Nisan l!.37 
CUMARTESİ Bugünkü Hava: DECIŞtK 

litrelik, yüzde otuz yedisi 25 sa~lit- ''Milli snhne ktiltUrU yolunda ka -
relik ve yüzde 11 ı .i de 50 santilitre- zı:ındığmrz muvaffakıyetten ötürU si
lik şişelerle olmuştur. Bu vazivet zi !stımbul adma ve şı:ıhsım namına 

-
BuırtınkU hava, deği~ik ve bulutlu olacak 

trr. RaradenUı sahil mmtakasmda havanm 
hafif frrtmah geçmesi, Marmara mmtaka -
smda da fasılalı yafmur kaydedilmesi muh 
temeldir. 

Dünkü Hava 

üzerine İnhisarlar İdaresi ve diğer tebrik eder, biltiln çocukların gözle- Dün, barometr..e 755,S milimetre, hararet 
müesseseler rakıları küçilk şişelerle ı rinden öperim . ., · en çok 20, en az 12 santigrat olarak tesbit 
Pivasava cıkarma~a başlamışlardır '\f uhiddin Üstündağ !~~~~. rüzglr lodostan hafif bir ıUratle 

1 

---~ 
4 üncü ay Gün: 30 Kasıın : 11 1 
Safer: 5 Nisa.ıı 

1356 Hicri 1353 &urrı1

3 Güneş: 5,19 - Öğle: 12.; 
!kindi: 15,58 - Akı:ıam: ıs.5 z9 

Yatsı: 20,28 - hnsa~ 
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Bütün San'Gt 
Müesseseleri 
I~~~ Ayrdacak 
"~ tnur~he .<! ~N muhabirinden) - Milli ıanayin tetvilC, teeis 
llın eaaıla.rı ' 1 ıçın lktıaa.t Veki.leti tarafından hazırlanan proje-

Diın· funlardır: 
t ı veya, muayY . 
eıgahla.r Ya d . en zamanlarda içinde makine, aletler veya 

etkilini kı r ınııyle herhangi bir madde veya kudretin evaaf ve 
· •ınen v 1ına.Iat vücud e!a tama.men kuvvetlendirmek ıuretile toplu 
nevi lllade e getiren veya bu huıusta temin edilen yerlerle her 
eı.eaeıeı; a.~~l ları, tamirhaneler bu kanuna göre endüıtri mü

o unacaJrtır. 

1 
Sanayi mÜe••eHleri ikiye 

Sovyetlerin 

Eski 

Parls 

Elçisi 

Abloka edilen isiler 
mukavemet ediyor 

Birçok Kasabalar 
Bombalandı 

ayrdıyor 

Teşviki sanayi kanununun neşrln-1 
den itibaren geçen on senelik bir ınüd 
det için umumiyetle müşahede edi· 
len sanat ilerleyişi ve merhaleleri 
gözönüne alınmış, bunlara m~vazi 
olarak endüstri müesseseleri iki sı-

Londra, 16 (TAN) - Cümhuriyetçilerin 
tayyareleri, Guadalajara cepheıinde büyük 
faaliyet göıtermittir. Bu tayyareler, Madrit • 
Saragoaae demiryolunu tiddetle bombardıman 
etmitler ve Jardaque iıtaayonu ile yol üzerin
de bulunan birçok vagonları kıımen tahrip et· 
mitlerdir. 

Tayyareler, Mandalona ve Almadrones kasabala -
· nnı da bomba.rdıman ve Soria yolunda bir otomobil 

kafilesini tahrip eylemişlerdir. 
Aıüer mahıur VtUiyette 

Dün Universite mahallesinde kısa bir müddet top
ların şiddetle ateş ettiği işitilmiştir. Cümhuriyetçiler, 
lki gilndenberi Universite mahallesinde mahsur kalan 
asileri iaşe etmek için Manzanares'de yeni bir cephe 
tesis etıniye uğra.şan aai kuvvetlerini bombardıman 
etmekte idiler. 

Miiteve/la Dr. Markoı 

Habesistanın 
Ankara Elçisi 

... !dam Edilmiş 
ltarıtn.. ıı:;~ "'""'' ..... rrD'n d VQ Sonraa -..... nnra eıçısı u . 
~ elıaıet ederek~ !t~ya hilkftmetine 
lıınıa d" ai.lesı ve çocuklarının 

titnıı~u onınek Uzere Ad' do <g • DUn ısababaya 
da lrtor Ara.rkosgelen bir habere göre, 
~ ~tareşaı a' son defa Adisababa
SUe t hıldisesind:azy~niye yapılan sui
~ ~taıyanlar alakadar olmak su
~ tniştır. Dokt tarafından kurşuna dl 
ltı.~ en 1t1Unev:r Markos, Habeşista
~ llrından bi~r. v.e vatanperver si
~tı e Yapmış ıdi. Tahsilini İsviç
L etur. F'r Ve hukuk doktoru ol • 
"elld' ansızcayı 
~ 1 lisanı 'b' ve İngilizceyi 

effa d' l gı ı konuşmakta idi M'" 
&eı-nı. ıp ornat . u-
d f§ ve b ' memleketimizi çok 
~e kenaıs~raaa bulunduğu müd
h~t! buradan d~ çok sevdirmişti 

gur ağlanııştı,aYl'Ilırken hüngür 

e,.ga~i -
lçk,.arnigesi 
~kildi 
~ ra, 16 CA A 

b:ı~- Curnııu . """·>-Bugün Anka-
ı~~da rıYet !derk Ba . 
'<li ıe Yapııan ik . ez nkası bı-
.ı.. 33 ı:.. ranıiyeli • .ı:_.. 5 f 
~al'diin :"'rgani İstik .1 ou;ue a 
~e lt . cu aın0rti razı tahvillerinin 
tı~ ~ldesınde ik ve ~izinci ikrami -
tı'?'alı tahVile tanııye olarak 86.789 
tı.lıtlı talı tahvile 30 bin lira, 30,273 11, ataiı tahVi.Ie i5 

b?In l~ra, 143.898 
tılln:ı talı lahVil 3 . ın lıra, 19,182 

araıı t e bın lira 19 tttaı-aıı ahvile 3 bin . • 6,678 
"aıı lah iahvue 909 r lira, 87,370 nu 
%\>il Vile 909 l' ıra, 96.261 numa
lahvııe 9()9 lira ıra, 134,758 numaralı 
\il e 909 u ' 137.473 numaralı 

e 90g l' ra, 155 980 
909 lira, ıra, 161 88 . numaralı talı 
başk isabet e. 4 numaralı tahvile 
120 a 289 adet Ylenıig ve bunlardan 

ı... §er liraıık i~Yrı ?umaralı tahvile 
!l.a :ca 5.4QQ ~anuye çıkmıştır. 
~ orti lsa\..·t ne tahvil numarası 
~eş· ue etnı· · 

81, lş bı~e li~ıer1 . ıştir. 
~l ~nkas1 nın Merkez Ba.nka-
<1Ur Balı<iıkla~erkez ve şubelerile 

• n teda.riki nıümkün 

Ş~hirp~ 
.\nka h1.nl•rı T k. 

btıar h ta, 16 (~AN et ık Ediliyor 
9a?'ı :Q eyeti, bu .. ) - &lediyeler 
talllan ay Sabti gün Dahiliye Müste
lah.. arak h. Çıtağın reis!'~. d 

-"11 t .,,Uht:eı·r ıgın e 
etkik etrnı~ir.eehirlerin plan-

1 

nıfa ayrılmıştır: 
10 beygir kuvvetinde ve bir sene

I de 3000 gündelik rlti.ktarmda işçi ça 
lıştıran veya muharrik kuvveti olma 
yıp bir senede 6000 gündelik işçiye 
iş verebilen müesseselerle ·en az 500 
bin lira sermaye ile kurulan muhar -
rik kuvvete, temizleme, işletme veya 
eritme tesisatma malik bulunan ma
den ocaklan birinci sınıf sınai mües 
seseler sayılmaktadır. Bu suretle, bi 
cinci sınıf olarak k8.bul edilen mües 
seselerin işçi yevmiyesi miktarı, teş· 
viki sanayi kanununa bakarak 2 mis 
line çıkanlmış, muharrik kuvvet ise 
yine 10 beygirde bırakılmıştır. 

Muharrik kuvveti olmayıp işçi mik 
tarı günde 10 u geçen veya muhar -
rik kuvveti olup bir eene içinde gün
delik miktarı 750 yi tecavüz eden mu 
eMeSeler tezgA.h ve elle dokumacılık 
trikotaj, urgancılık, dantelacılık, ve 
... .. ,......... ,,,-... ... ...,. ... 4 .1 a,P4l• UJ.t.ı""""'e:.eıcr 

de ikinci s:nıf addolunmuşlardır. 

Kabul eelilen mualiyetler 
Projenin endüstriyel müesseseler 

için kabul ettiği muafiyet ve tenzi • 
lata gelince, birinci ve ikinci sınıf ad 
dolunan müesseseler kazanç, arazi 

ve müsakkafat vergilerinden tama -
men mÜaf tutulacaklardır. Endüstri-

yel müesseseler vücuda getirmek için 
kurulan şirketlerin senetleri, tahvil
leri damga resminden affedilmekte
dir. Müessesenin kullanacağı tuz, is
pirto ve patlayıcı maddeler de vekil _ 
ler heyeti kararile kendilerine yüzde 
50 tenzilatla. verilecek, nakledecek _ 
teri eşya için deniz ve deıniryollan 
gibi bütün devlet nakil vasıtalarında 
yüzde otuz tenzilat göreceklerdir. 
Endüstri müessesesi vücuda getir _ 
mek şartile, kurma müsaadesi almış 
olanlara parasız anıa. verilecektir. An 

Son zamanlarda bu mmtAkada erzak ve cephane 
biriktiren asilerin uzun müddet mukavemet edebile. 

S ovyetlerin Pariı Elçin B. Potemkin, cekleri zannedilmektedir. 
Sovyet Haricive Komiaerligı"·nele bQfka Şideletli çarpıfmalar 

" Franko kuvvetleri mukabil bir taarruzdan s~nra 
bir vazifeye tayin eclilmif ve Pamten aynlm'f'" Huesca yolu boyunda bilhassa Santa Guiteria mmta-
tır. Yukarıki reıimele, B. Potemkini hareketin- kasında 8.si hatlarından içeri girmiye muvaffak olan 
elen önce görüyorıunuz. 3,000 milisi geri pUskUrtmiye muvaffak olmuşlardır. 

-----------------------------11 Bask cephesinde CUmhuriyet top-

lzm•ır çu kuvvetleri asi mevzilerini bombar 
dıman etmişlerdir. 

KÜÇÜK HARiCİ Biskaye cephesinde bilerin bir mu 

Fuarında HABERLER ~::.il~taa.rruzu geri pUskurtuımuş -
lngiltere on ikinci tefrit devre- Burgoe cephesinde kayde değer bir 

~y yoktur. 
İzmir, 16 ('l'~rı mnhııbirinden) nin başlaması münase- 1%veıtiua. lngüiz ıiycuetini 

ıngutere hUkümeti, yüksek dostluğu- betlle İriuıda seçim yapılmış; ·· " • 

nun bir tezahürü olmak üzere buse- tır. tenkit ediyor 
ne açılacak enternasyonal !zmir fua- • Moskova, 16 (A.A.) - İzvestiya 

A im Sil TT"asmda Po gazetesi, Bilba.onun ablokasmdan ba nna iştirake karar vermiştir. Karar, an e-., -
şehrimiz konsolosluğu ile fuar komi- lonya hududu istika • hisle lngiliz hükumetinin aldığı va -
tesine bildirilmi§tir. Sovyetlerle Yu- metinde yeniden üç otomobil ziyeti tahlil ederek diyor ki: 
nan hükumeti de iştirak edeceklerini yolu inşa edilmektedir. Mesul İngiliz siyasetçileri, ademi 
bildirmişlerdir. 4 müdahaleyi kendilerine kalkan yapa 

rak Frankoyu fiilen bir muharip gL 
bi telakki etmenin ve yine ayni su . 
retle İngiliz se)Tisef ainin ve İngiliz 
§erefinin zaranna olarak Bilbaonun 
asi ve müdahaleci gemiler tarafın _ 
dan muhasarasını meşru addeyleme
nin mümkün olacağını zannediyor. 
lar . 

cak, bu arsa üzerinde kurulacak sı -
nal müessese, en az 15 senelik çalış
ma teminatı verecektir. 

Yurdumuzda yetişmiyen bam ınad 
deleri, yetiştirmek üzere hükumet ta 
rafından bu gibi müesseselere 25 se
ne müddetle imtiyaz verilebilecektir· 
Memleketin iç ta.raflarında kurula • 
cak endüstri müesseseleri himaye o
lunacak, bu müesseselerin yaptıkla.rI 
mallar bazı şartlarla devletin ve be • 
lediyelerin resmi mUbaya.aıa.rmda 
tercih olunacaktır. 

B ilkre,te maruf cerrahi 
profe örü doktor Ge-

rasko, te,·kif edilmiştir. Tev
kifin ~bebi, kom,u bi: mem
leketle gizli münaı,etıtıer te
sisidir. 

• 
S ofya üniversitesinde tm 

tthan slstemlni pro _ 
test.o maksad.IJe yapılan grev 
bitmiştir. Derslere başlanmış
tır. 

lngiliz deniz makamatı böyle yap -
makla, erzaksız bulunan Bask mem
leketi mUdafilerini açlıkla ele geçir 
mek için gemileri ablokaya bilfiil iş
tirak eden İtalya ve Almanyayı da. 
muharip taraf olarak tanmuş olu -
yorlar. 

24 Milyon Sebep ! 
• ngilt~re Dış Bakaru Mi.ster 
1 Eden birk~ gün önce söy

le<llği nutukta İspanyadan bahse
derken bu memleketin yabancı kuv
\'etler hükmü altında kalmaması, 
yahut herhangi bir yabancı devle
tin tavsiyesi dairesinde uzun blı 
zaman hareket etmemesi için 24 
ınllyon sebep bulunduğunu söyle
ınlş ve bunlann harp yilzünden 
harap olan bugünkü İ!llpanyanın 
nüfu!';u olduğunu ila\'e etmişti. 

İngiltere Dış Bakanı bu !llÖılerJe 
İRpanyanın bugiinkü vaziyetini an
latım) oluyordu. 

İ!llpanyanm a!lli kısmı yabancı ls
tilat11 altındadır ve bu yabancı i'itl
la yüzünden yabanctlann tavsiye 
ve İşareti dahesfnde hareket et. 
mektedir. Fakat, İspanyollar, va
tanperver bir mlllettlrler ve yava., 
yavq bUtün İspanya dahili lhtlllf
lanm blr tarafa bırakarak yabancı 
lstflldan kurtulmayı ve İspanya f. 
~inde hpanyollarm hlldm olma.mu 
düşUnecf'k, bu dilşU;-ce milli ittiha
dı yeniden doğuracak ve sağlamlı
yac.aktır. 

Daha 'imdldtn bunun bir çok de. 
lalli göze çarpmağa ba.,ıamı~tır. 
GUn geçtlk('e bunlann ku\-vet bu-

l~~~~~~~~~;~~~~~:~~:~~ı~:::~~~~~:~:::~~~ 
lacağı ~üphe götürmez. 

Çünkü 24 milyon sebep, bugün. f. 
çin yabancı istilaya isyan ediliyor. 

Bu isyanın doğuracağı infilak f. 
se her halde uzak olmasa gerektir· 

12Mİ,18Mİ! 

M ısır hükumeti kapitülasyon· 
lan ilga i~in 12 yıllık bir in· 

tlkal de\.Tesi kabul etmiş bulunu
yor. Bu 12 . ene zarfmda yabancı· 
lara ait davalar muhtelit mahke • 
meler tarafından görülecek ve Mı· 
sır bu intikal devresinden istifade 
ederek, kapitüli.4'yonlann son izi 
olan muhtelit mahkemeleri orta • 
dan kaldıracaktır. On Ud sene ol· 
dokça uzun bir de\Tedlr. Fakat 
Mısır hükUmetl Montrö konferan• 
smm mesaisini her ptiriizden 
sakınmak, ve herhangi mUblm bir 
ihtil!fm ortaya çıkma4Jma karşı 
gelmek i~in bu hattı hareketi takip 
etmiş ve her alakadar tarafı hoşnut 
edecek teklifler hazırlamıştır. 

İtalya ile Fransa murahhas he
yetleri intikal devresinin 12 değil, . 

fakat 18 sene olmasını istediler. 
Fakat İngiltere Ue diğer aliluular 
devletlerden mUhlm bir grup Mısı-
nn noktai nazamıı iltizam ettiler. 

Mısırlılann,._ en büyük emeli ka· 
pltülasyonlardan azami süratle 
kurtulmaktır. Çünkü Nahhas Paşa
nın dediği gibi "Bunlar zamanın 

. ruhuna uy~ olmadıktan başka 
Mısır şenitlne de mutabık değil -
dlr. Bunlar suJi~ edllmlş ve 
yabancılan vergiden muaf tutacak 
derecede genişletilmi~tlr. MiıJır hü-

kfııneti, yabancılann vermedikleri 
vergllerl kendi tebaasından istlye
miyor. 

Muhtelit mahkemeler, muvak
kat bir zaman için vticude getlrlf. 
ınlştl. Mısır hUkOmetf, bu muhtelit 
mahkemeleri bir müddet için daha 
ya.5atablllr. Fakat bunları t~rli bir 
heyet olarak kabul edemez. Dev • 
Jetler, bir Mısır kanununun yaban
cılara tatbik edilebilecek mahiyet
te olup olmadığını tayin etmeyi, 

muht~llt temyiz mahkemesine terk 
edJJ·orlar. Fakat bunun ortaya çı
karacağı \'8.Zlyet, tefriki km·a esa
sına muhaliftir. Onun için muht~lit 
mahkemelerin veto hakkı da kaldı-
nlınalıdır .,, 

Mısırın, ~k makul olan, hatta 
makul olmaktan da daha Deri sa-
yılacak mahiyette bulunan teklifi 
üzerinde 11rar edeceği muhakkak
tır. Ancak bu sayede Mısmn istik· 
laH için çal15an, sava,an bugünkü 
ne~ll, sava,mm kat'i neticesini gör
mek bahtiyarlığına nail olur ve Mı
sır bir an evvel tam istiklaline sa
hip bir devlet olarak milletler ailesi 
arasında liyık olduğu mevlde yük
selir. 

12 ile 18 sene ara!tmdakl farkın 
ehemmiyeti bu yüzdendir. Başka • 
lan için 6 sene pek ehemmiyetli 
bir mUddı -et olmıyabillr. Fa.kat ls-
tlkllllne kavuşmak lstiyen bir mil
let için bir gUn elli bin yd kadar u· 
zundur. 

Binaenaleyh, Mı ırm tstlkliline 
bir an ev\'el lu.l\"U"masmı diler ve 
Mı~ır t.arafmdtm ileri ürülen ma
kul teklifin kal)uJ ile karşılanması
nı umarız • 

8 

Terlik ve . 
Adam 

Ne münasebet değil mı! Öyle. 
Fakat bu.an bu iki şey bfriblrlne o 

kadar benziyor ki .•• 
Siz bana sorabilirsiniz: 
- Herı:;eyden 0\"\'el, terliği insan 

yapar, adamı kim yapar! 
Eğer köftecl, mahallebicl ve ma

halle kahvehanesi duvarlannı levha 
halinde dolduran felsefe incllerlnl o
lrumıya merak etmiş iseniz mutlaka 
şu beyte rastgelml,ŞSlnizdlr: 
"Ademe &dem gerektir adem ide &de

nli 
Adem adem olmayınca idem itmez 

idemi,. 
Binaenaleyh adamı adam eden de 

)ine insandır. Ve ı;u halde terlllde a,.. 

dam ikisi bir usta l~ldlr. 
Şimdi geçelim ba~ka bir mti~be

hete. 
Ben gördüğüm gibi ,uphe.cıiz iz de 

hergiin, her yerde biraz da hayretle 
görmüş olmalı mız: 

Bir cin~ adam \ıırdır ki; her fikre, 
lıer mesleğe \'e her iklime hemen U· 

yar ve her işe yarar. Dün aleyhinde 
bulunduğunun bugün methiyesini ya• 
mr ve bugün göklere çıkararak öv
düğü adam gözden, gönillden veya 
ikbalden diişünce hemen onun hasınl· 
le elele verir. 

Diyece,:im u ki, hl(' kimseyi, hiç· 
blr ınesle~ı. hl~blr iddia~, benim~e
mez ,.e )'adrrgamaz. Bu adamm ~aı;;ı. 
lacak nesi \ 'ardrr! Bunlar hamamlar .. 
da müsterilere çe\Tiltn terlik gihldir
Jer. Kimsenin &)'ağını 111rkmaz. Kimse
nin ayağmm ayakkab11111 olmaz. Her
ktse hizmet eder ve her ayağa çev. 
rtllr. 

Şıp ~rp terliğine ne kadar kmlll', ı. 
('erlenirse bu adama da o kadar hid· 
det ve gazap edileblJlr. 

Lakin Jayıkı bunlara birer terlikten 
faı:la ehemmiytt vermemektir. Zat.-n 
onlar da daha fazlasma talip değil• 
diri er. 

8. FELEK 

Hindistanda 
Çeteler Boş 
Durmuyor 

Bannu, 16 (A.A.) - Şimali garb! 
hududundaki asayişsizliği nazarı iti. 
bara alan Hintli ve Sikhlerden mU • 
rekkep Bannu müdafaa komitesi 
Hintli ve Sikhlere taarruz vukuunda 
kendilerini müdafaa edebilmeleri için 
silah dağıtılmasını ısrarla istemiştir. 

Bannu civarındaki muhasım ka • 
hilelere mensup çeteler gittikçe cU .. 
retlerini artırmaktadırlar. Bu çete • 
lerden biri dün akşam şehre birkaç 
mil mesafeye kadar ilerlemişlerdir. 

Tehlike işareti verilmesi üzerine 
sinemalar kapanmış ve askeri kıtalar 
hazırlanmışlardır. Panik olmasına 
mani olmak için bir polis müfrezesi 
şehre girmiştir. Gece yansına doğru 
top sesleri işitilmig ve akıncılar, geri 
çe'kllmişlerdir . 

Bu akmlarm yağma ve dağa kaldır 
ma gayelerile yapıldığı zannedilmek
tedir. 

70 aylık gelir 
799 milyon 
A nkara, 16 (TAN 

muhabirinelen) -
Verilen malumata göre, 
10 aylık elevlet tahsilatı 
199,572,554 lirayı bul
muftur. Bu tahsilatın 

187,952,870 lircuı 1936 
mali yılı t a h , i l a t ı, 
11,619,684 lircuı ela ge. 
çen ıeneler vergilerinelen 
bu yıl yapılan tahıilôttır. 
1935 mali yılının ayni ay· 
larına göre, 936 yılı 1 O 
aylık tah•ilatı 18,341,824 • 

.~~::::~:::~ ............ ! 
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~ahkemeıe·rde 

Ne Olduğu· Rüşvet Suçlusu 
nu Suçlu da Onnik, "Tedavi ile 
Dün~:ı~~~!~~~ahk~ Meş9ulüm! .. Diyor 

mesinde bir hakaret dava.sına başlan. 

di."'Bu da vanm suçlusu Beyoğlunda 
Küçtikparmakkapıda 6 numaralı ev
de oturan Hüseyin Cahit ismiinde bir 

Asliye Dördüncü Ceza mahkemesi katiplerinden Avni Alper'e 
dört gün evvel 100 lira riifvet verirken cürmü methut halinde ya
kalandığı için tevkif ed:len komisyoncu Onnik lpJikçiyanm mu
hakemesine dün devam edildi. 

- Ben paramı aldon, davam yok- - Bay reis, henUz kendimi topla-
tur, dedi. Polis İbrahim de ilk iddia. yıp ta mildafaaya hazırlanamadım. 
sıru hafifleterek şöyle söyledi: Çünkü iki gündenberi gözümün teda. 

- Böyle bir şey söyledi. Amma visile meşgulüm. HA.la sol tarafım 

her halde sarhoşluk saika.sile olacak. tutmuyor. Esasen adliye doktorları 
Bundan sonra iki polis daha şahit da bana, bir hafta istirahat verdiler 

olarak dinlendi. Onlar HUseyin Ca- ve bu mtiddet te henüz bitmiş değil -
hidin: : dir. A vukatnnla da görllşmeğe vakit 

- Ben ikinci şube memurlarında. 
nım, dediğini de ilave ettiler. 

Reis, suçluya polis muhakeme ea
nasında muhtelif vesilelerle 15 kadar 
sual sordu ve hepsine de şu cevabı 
aldı 

bulamadım. Bana biraz daha mUsaa. 
de ediniz. 

Avni ile naııl tanıfmıf? 

Bundan ııonra reis, katip Avni Al
parla nerede ve nasıl tanıştıklarını 

sordu. Onnikten şu cevaplan aldı: 

- Avni ile tahliye edildikten son. 
ra kalemde tanı§tıın. Dosyamı tetkik 
etmek için giderdim. O bana müş _ 

kUIB.t çıkarırdı. Nihayet bir gün onu 
Sirkeci tarafında gördüm. Ya beni 

takip etmiş veyahut tesadüfen gel • 

- Ben ne olup bittiğini kat'iyyen 
bilmiyorum. Benim bildiğim şey var. 
ea o da cebimde otuz liram var
dı. Sabahleyin bana beş lira iade eL 
tiler .. 15 lirasını meyhaneciye, 10 li
rasını da şoföre verrni§ler. Geri ka. 
lan beş lirayı da bana verdiler, Za
hir ben deli olmu§Um. Bu halUan miıti. Bana: "Sen ba.na. iyi ba..ka:rean 

yapmışım. ben sana faydalı olabilirim." dedi. 
Reis iki defa salonu tahliye etti. Ye bunu başka başka yerlerde birka.ç 

rerek vaziyeti tetkik etti. defa bana tekrarladı. Ben onun evı-

Müddeiumumi Hikmet, suçluya 
ceza verilmesini istedi. Nihayet mah 
keme hakaret suçunu sabit gördüğü 
için Hüseyin Cahide bir ay hapis ce
zası verdi ve tecil etti. 

Sultanahmet Hukuk Mahkeme

leri için a:na 
Müddeiumumilik §imdiye kadar 

Sirkecide bir hana vazife gören 
Sultanahmet Sulh Hukuk Mahkeme
leri için Sultanahmette yeni bir bina 
kiralamıştır. Mahkemeler yakında bu 
binaya ~taşınacaklardır. 

l!!!2 
- Benim hatırım için .. 

ne kat'iyyen gitmedim. Benden mu • 
ayyen bir para da istemiş değildir. 

Yani bana temin edeceği menfaat 
mukabilinde benim kendisine ne ve
reoeğimin adı konmuş değildir." 

Reis son sual olarak §unıu da sor -
du: 

- Heyeti h!kimenin adını kanştı
.rarak senden bir para istemiş midir? 

Onnik 
- Hayır, böyle bir şey olmadı, 

dedi. 
Bundan sonra mahkeme suçlunun 

hazırlanması için mahkemeyi 21 nL 
sana talik etti. 

Sabriyenin göz pınarlarına kadar yaşlar geliyor: 
- Siz benim öz kardeşim sayılırsınız, kırmıyayın 

barl hatınnızı Salih ağabey. 
Nazlı dUşUnUyor: 

"Bizim kırtipil \klbarlrk yaptı. Bira rsmarlattı.,, 
Nazlı da, bir sUrU insanlar gibi bira içmenin bi• No. S7 

Hamamda 
Bir Ölüm 

Adliyede Stai ve 
ihtisas imtihanları 

Yeni Hakimler Kanunu Hukuk Fa. 
kültesinden çıkan ve hakim olmak is
tiyen gençler için altı aydan iki sene. 
ye kadar staj müddeti kabul etmişti. 
Stajiyerler, mesleğe girmeden evvel 
de bir imtihana tabi tutuluyorlardı. 
Hakimler de 45 liradan 55 lira maaşa 
terfi ederlerken bir ihtisas imtihanı 
geçireceklerdi. Ankaradan gelen ha -
berlere göre, Adliye Vekaleti bu im
tihanların kaldırılması için yeni bir 
kanun layihası da hazırlamaktadır. 
Buna sebep olarak ta son zamamaraa 
adliyede münhallerin çoğalmış ol -
duğu gösterilmektedir. 

Dr. Baki Tiregol 
Hamburg Tropen institüsünden ve 

Berlin içtimai sıhhat akademisinden 
mezun olan ve bu mUesse.selerde ça -
Iışan asabiyeci Doktor Baki Tiregol 
Cağaloğlunda Nuruosmaniye cadde
sinde 30 numaralı muayenehanesin
de haııtalarmı kabule başlamıştır. 

Yalova Kaplıcalarında 
Yalova kaplıcalarının açılma hazır

lıkları ilerlemektedir. Memur ve 
müstahdem kadroları tamamlanmış
tır. Akay müdürü Cemil, dün akşam 
hazırlıkları gözden geçirmek üzere 
Yalovaya gitmiştir. 

kibarlık olduğu kanaatinde ... 
• • • 

Sandal sahile yanaşırken Nazlı ıallk mayoeunun 
Ustüne siyah önlüğUnil attı. 

Tam bir aç sokaııı: çocugu gıoı saıaın~ .. :saraa1ya.-ı 
., ı, dolmayı, pastırmayı yemişleri ağzının iıçinde şa .. 
pırdata fa.Pırdata yeyişi Salibte tuhaf bir his 
uyandırdı. 

"Güzel sesli,, delikanlı sandaldan fırladı. Bee da
kika sonra iki şişe buzlu bira ile dönUyor ... 

Ve sandal ikinci defa uzaklara açılırken Nazlı, Ü· 

_çUncU kadehi içmiş bulunuyor. 
Ne fena kokulu, ne pis lezzetli bir §CY bu rakı ... 

Hem de baljmı çok döndürdU. 
"Kötü kadmlann her gUn böyle gönlü mU bulanır,, 

diye döşünUyor. 
"Acaba hepsi rakı içerler mi? .... ,, 
Sabriye. güneşin altında pek yanmı,tı. Bardağın 

Usttinde köpüklenmiş mayii görür görmez, yutkun. 
du ... Fa:kat bu suyun lezzeti pek eert. "Keşkl buzlu 
bir limonata,, içseydi ... Burnu yandı. Iki yudumdan 
fazla içemedi ... 

- Alışık değilim de .. bana pek eert geldi. 
- Aman bayanrm ... Neresi sert, bunu çocuklar 

sUtten kesildikleri zaman içerler ..•• 

Nazlı gillUyor: 
- Ya rakıyı? •.• 
- Rakıyı da Uç yqmda.J 
- Demek sizin Y&Jmıza insan gelince .• ltezzap iç• 

melL.. 
Hep gUIUyorlar .. 
Salih karşısındaki kıza bakryor .. Yine utanmaz bir 

hali var ... Sanki yUz bin erkekle böyle dola.,mıf ve 
içmiş gibi. .. 

Salih gUlemiyor .. Birdenbire iç.inde bir eza duy • 
mağa b~ladı .. 

Güzel ııesli çocuk mütemadi~n Sabriyeye ikram 
ediyor ... Onun uzattığı bardağın her bir yudumu 
Sabriyeye zehir oluyor. O Salibin ikramını istiyor. 
Fakat Salih yine kendisini unuttu .• 

Hatta şu dakikada Salih Nazlıyı da unuttu galiba!. 
Nazlı alışık olmadığı rakının üçüncli kadehinden 

sonra durdu. Ba.şı müthiş dönüyor .. 
Omuzuna attığı önlilğün altından çıkan çıplaklı • 

ğmı saklamağı bir dakika bile düşUnmeden uzanır 
gibi yatıyor: 

- Hayat ... Hayat bu imiş vallahi .. Ben her Cumar 
tesi, her Pazar... gezeceğim .. 

Salih te şimdi onun ayaklan dibine kaydı: 
- Her Cumartesi, her Pazar gezeriz Nazlı., 
Nazlının çıplak dizini tutmak istedi .. Fakat o .. a-

yağiyle onun eline vuruyor: 
- Salih Ağabey, ellerini çek, sululuk istemem. 
Ve gülüyor .. Bu istemem deyişinde onun: "haydi 

ne duruyonıun" diyen bir mana var ... 
Ve onun tutmak istediği bu dizi açık bırakmakta 

- plaja gitmiş yüksek sosyete kadını gibi - hiç bir 
hicap duymuyor .. Sanki yazlan deniz kenarlarında 
erkeklerin arasında böyle yan çıplak birçok kereler 
dol~miş gibi. 

Salih onun işten çirkinleşmiş ellerine bakıyor .. 
- Bana bir rakı daha versenize ... Pek hoş oluyor

m.uş bu sarhoşluk .. 
Nazlı bUtUn bunlan söylemek icap ediyor zan • 

nmda .... 

#--~------------------------------------...... , ŞA!Rt Ha· mı·dı· MlLLI CENAZE HUSUSİYET! 
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SOZLU ' 

1STAA'BULDA ANKARA'da 1ZM1R'de sinemalarında 

ipek ve Melek YEN! EL HAMRA gösteriliyor. 

Bu mill~ filmin, memleketimizin her tarafında gösterilmesi için 4 kopya yapt"ırılmıştır. Acele gösternıek it 
t eyen sınamaların İPEKFİLM'e telgrafla müracaatları. 

, V:1?sler için ... Operetler için ... Aşklar için ... •••••••••• ... "" 
\

r • ,,. 
1yana... ıyana ... Daima Viyana ... 

MAGDA SCHNEİDEH. - WOLF ALBACH Rlı.'TTY - GEORG ALEXANDER 

ViY ANA SEVDALARI 
Operet filminde, size operetlerin cazip ve nefis bUtUn lezzetlerini tattıracaklardır. 

_su pazartesi akşamı ·SAKARYA Sinemasında 

Şehrimizde 4 haftadan beri gös -
terilmekte olan, sinemanın 

ZAFER TACI 

ROMEO 
"7e 

JULiET 
ip EK SİNEMASINDA 

p;'~r~mın 2 G ON Ü 
Programa ilave: 
Şair izam Hamidin milli ce -
naze merasimi, tarihi ve edebi 

hatıraları, Türkçe sözlü İ 

~-~----' 
KONSER 

Ekrem Zeki taraf rndan 
22-4-37 perşembe akşamı 18.30 

Saray Sinemasında 
Piyanoda Verdo Kazım 

Teşekkür 
Zevcim Ahmet Cevat Kudurioğlu

nun C nau!Slne...ıı:PJı>n mnld.up ve tel
grafla elem ve istirnbuna ıştırak 
eden akraba ve dostlara ıayrı ayn te
şekküre derin teessürümüz mani ol
duğundan, gazetenizin tavassutunu 
dilerim. .Merhumun zevcesi 

FATMA 

Y etilayın Müsameresi 
Yeşilay Kurumundan: 
17 Nisan 937 cumartesi akşamı 

Fransız Tiyatrosunda san'atkar Şadi 
ve arkad~lan tarafından lbnirrefik 
Ahmet l'\urinin sekizinci piyesi temsil 
edilecektir. 

Biletler Fransız Tiyatrosu ile Şeb. 
zadebaşında Ferah sinemasında satıl. 
maktadır. Üye ve UlkU severlerimizin 
bu temsile onur vermelerini saygıla. 
nmızla dileriz. 

1 
r···~~~~i~~~·~;~~~-· · ·ı : ......................... . 
Şehremini Halk evinden: Evimizin 

Ar kolu 17 Nisan 1937 cwnartesi giL 
nü saat 21 de piyano konseri verecek
tir. Üyelerimizin davetiyelerini Hal. 
kevinden almaları rica olunur. 

• 
Beşiktaş Halkevinden: 17-4-937 

cumartesi gilnü akşamı Dr. Fahrettin 
tarafından (Sari hastalıklardan ko
runma hakkında) bir söylev verilecek 
tir. Halkevi temsy grupu tarafından 
da (Kızıl çağhyan) piyesi oynanacak 
tır. Halktan istiyenler idare 
memurluğ'.ından davetiye almaları 
lazımdır. 

• 
Beyoğlu Halkevinden~ 

20-Nisan-937 eah gilnU saat 18 
de evimizin Tepebaşındaki merkez 
binasında Bay Hami Danişment tara 
fından "Yazının teşekkillünde Türk

lerin ro!U" mevzuunda bir konferans 
\•erilccektir. Konferansa herkes gele
biJir . 

Beyoğlu 1 ve 2 inci ilkokulları 

koruma kurumu başkanlığından: 
Beyoğlu Halkevi gösterit kolu 25 

-4-937 pazar gilnü saat 15 te C. 
H. P. Beyoi:'lu salonunda. kurumumuz 
üyelerine bir cemile olarak bir mü -
saınere verecektir. Adreslerini bilme 
diğimiz üyelerin de teşriflerini rica 
ederiz. 

YENi NEŞRJY Af 

YEN1 EDEBİYAT - Yeni Edebi 
yat gazetesinin 7 inci sayısı çıkml§ 
tır. Bu sayıda Mehmet Akif hakkında 
bir yazı, ((Tiyatro tarihine bir ba 
kış), (Sovyetlerde Tiyatro), (Bizi 
nıilıt san'ata götürecek olan halkev • 
leridlr) başlıklı yazılar, §iirler vardır. 
MilletlerarMı roman mUkflfatmı ka. 
zanan roman ile, forma şeklinde ve
rilmekte olan (Dünyanın en güzel hi
kA.yeleri) serisi devam etmektedir. 
Tavsiye ederiz. 

' 

Radyo 
lstanbul: • 

Busünkil progralll 
Öğle n91rlyatı : 
12,30 Plilda Türk muıikiıi 12.so J{a 

13,0S Muhtelif plllt neıriyatı. 14 S~ 
Akpm neşriyatı: 

.ı~ ,30 Plikla dans muıikiıi. 19.30 
mı.nı Halkevi namına konferans: 1'1~ 
Ataç (OKUMA) 20 Fasıl saz hcyetı .,, 
Ömer Rıza tarafından arapça ıöyl~eİıi' 
Fasıl aaz heyeti: Saat barı. 21.15 S 

1 yatroıu artiıtleri tarafından: VarİYe.t.,. 
neleri. 22.lS Ajanı ve boraa haberlerı 
tcıi ıı.inUn proıramı. 22.30 Pllkl• 
Opera ve operet parçalırL 23 Son 

• 
Günün proıram öıil 

Hafif Kouerler: 

15.15 Eindhoven (16.88 metre) JC!ıl" 
musikili neıriyat 18 BUkreı Aıkerf 
18.40 Brilno Kabare neıriyatL 19 Jlllllı 
Fantui parçalar (Ruıt, Şubcrt vf.) JCO 
Varşova Hafif plaklar. 20 BrcslaV. za. 
or~e~tra. 20 Bükreı Karııık muılki:-~111 
Munıh Dvorak'm eserlerinden. 21 Vı7l .. 
Graz orkestra 21.10 Kolonya Şrarune.,11 
mı, Sopran. bariton tenor, 2ı .30 sratı 
Hafif musiki. 22.4S Bı.ikres Hafif 
23.0S Budape5te Eilenceli musiki 
Operalar. Operetler: 

18.30 Moskova Operadan naJci1· Sf. 
Varıova Operet musikiıi. 21.10 }'{~!11 
Doıtal'in ı'Die Vielıeliebte,, opercP. 

Oda Musiki : 
20 Kolonya: Oda triyosu. 

o-ı•-••--· 

18.30 Budape1te Sam esitıli !9 J.J" 
piyano musikisi (Krenek) 19.20 Bre9r~ 
yano konseri. 19,30 Prar Aıkerl &1

1 
~ 

(Popuri halinde) 20.35 Bükreo 1ır~1h.,, 
ıer 22.10 Post Parizyen Şarkılar. Z • 
ma: Çift piyano konseri. 

Danı Muslklıl: ~ 
21.10 Breılav 21.lS Bükreı 22.SS 1fl:;J 

23.20 Viyana 23.30 Breslav Mun~ 
Prai 23.40 Roma. 

Tütün ve Zehirli Gaı 
Konf er anıları ti' 

Trabzon (TA..~) - İiıhisa.rlal' •t 
reai, tütün yetiştirme usulleri v~' 
çakçılık hakkında tütün mıntalt 
rında kenoferanslar vermektedi'~.J 

Zehirli gazler hakkında da ~ 
şehirde ve gerekse kazalarda 
konferanslar verilmektedir. 

Nazlının. Esasen deniz bütün yorgun vücudurıuılt 
gergin asabını teskin etmişti. Sıcakta içilen rakı 0 ,,

&)Tlca bir de rehavet verdi. 
Kolunu parmağını kıpırdatacak hali nerede ksl ·, 

mış kavga etmek ... 
- Seni gücendirdim mi yoksa? .. 

Yazan: SUAT DEK'\'IŞ 
Mürettip Salih .. şimdi ona rakı kadehini .uzatmak 

istemiyor. 

Menfaat beklediği erkeğe yaltaklanan bugUnkU;; 
miyetin kadını onun içinde birdenbire doğuver 
galiba.. ti. 

Kutu dolmasını o Faziletin düğünUnde yem~.,. - Canım sarhoş olma .. Korkarım ilk !çişin diyor
ıun. 

- Pişman mı oldun şimdi? .. Yok!a dizimizi tut· 
turmadık diye şişenin ağzını mı kapıyorsun? 

Mörettip Salibin yüzü kıpkırmızı oluyor kendini 
ve Nazlıyı tokatlamak ihtiyacını duyuyor: 

- Kurudu Nazlı Abla üstün artık haydi git üstüne 
önlüğünü giy .. 

Nazlı düşünüyor: "Eyva.h oğlanı darılttık galiba! .. 
Epey de para sarfediyordu. Hem de her Pazar gez
mek teklif etti. 

Yılışık bir gülüşle: 
- Salih be diyor sen de içtin galiba bana kafa tut-

mak istiyorsun.. r 
- Haydi giyin üstünU diyorum sana!. 
"Nesi var Salibin? .• 
- Nesi olacak içki var. Şişenin içinde durduğu gt

bi durmaz insanın içinde!.,, diye düşünUyor. 
- Sabriye geç önüme. Onlüğümü giyeceğim. Ma

raza çıkarıyor Sabri Ağabey.... Rakı başına vurdu 
galiba!. 
Sabriye yerinden kalkıyor. 

Nazlmm önünde duran Sabriye eteklerini açryor. 
O eoyunurken onu ötekilerin gözünden muhafaza et
meğe uğraşıyor: 

Nazlı dUşUnUyor: 

* .,, ,. 
'Herif masraf etmişti. Çok kızdırdım galiba! . ., 

- Salih Ağabey .. bak .. giyindim .. art.ık kafa .tut· 
ma .. 
Rakı lçtiğindenberi içinde kavga hevesi kalmadı 

Her gün peynir ekmek, her gün soğan ekmek ... J.ı. 
da yılda bir patlıcan kızartmuı .. Ayda yılda bir .. l<~ 
ru fasulye.. On un eenelerdenberi yemek }ist;et 
bundan ibaretti. Ağzı ve damağı yeni yeni lezzet . 
tattı ... O bu lezzeti tekrar bir yerde tadabilmek içİ' 
Salibi kandırmak lazım geldiğini zannediyor: 

- Bir rakı daha ver ... Haydi güzel sesli a.rkad• • 
tm da bize güzel bir ,arkı ok\l!un .. 

- Ne istersin? 
Sarho, olmut olan bu güzel sesli, sUzgUn gözlet' 

le Nazlıya bakıyor: 
"Dizlerine kapansam .... 
- Hayır!.. Hayır! .. Hayır! .. Onu istemer1 

1
,.. 

Bu şarkı ona işten her akşam dönUşlerini hatı:ıı. 
tıyor. Bu şarkı .. her akşam ayni saatte pis bir I< 0 
venin penceresinde duran bir gramofon bor~surıd~. 
çıkıp kalabalık bir bulvarın bütün gilrUltUlerıne ı1l 
ni olan o menhus şarkı. 

- Istemem .. istemem. 
- Leylayı söyliyeyim mi? .. 
- Söyle Leyllyı 
Ne imiş acaba bu Leyll da.. tı# 
-..: Gül be Salih Ağabey. Çağırdığına pı,rnıuı 

oldun bizi.. t-
Salih genç kıu. bakryor. Her gUn öğle vakti ııı.~ 

ha.anın penceret!i içine oturur sokakta yemek ye)
1
t • 

ni arkadaşiyle kol kola gezişini, kavgaJarmı şirrt _., 
tiklerini, neşesini seyrettiği bu kızı aşka yıı.td,..... 
bir i!temekle beğeniyordu. 

r Arkası var> 
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Çeko•lovak Remcümlauru 
Dr. BENES 

ismi Geçen 

MESHURLARI 
._l _D_r._B_e_n_e_s~I 1 Van Zeeland 1 

Ç ekoalovakya Cümhurreiai Doktor B. 
Benea, selefi olan Maaarik ıibi, Çekoe

lovakyayı kuran adamlardan biridir. Gençli
jinde, f ubol mterakbıı idi ve çok iyi bir oyun
cu idi. 

Mektep, futbolu menetmiş olduğu halde Benee bu 
oyunu mektebe gizlice sokmağa muvaffak olmUf ve 

daha sonra Slavia kllibüne girerek takımda ,ahret 

kazanmıştı. Bu sıralarda ~mdan geçen bir macere, 
bacağnm kırılması ve bu yüzden askerliğe almm& • 
masma sebep oldu. 

Bilyilk harp koptuğu sırada Benes, Prağ Univer
Bitesinde idi. Ve henUz otuz yaşmda bir genç olduğu 
halde Çekoslovak milli hareketinin idaresini ele al • 
mış bulunuyordu. Cekoslovakyanm vücut bulması ü
zerine Benes, memleketinin dış bakanlığını deruhte 
etti ve geçen sene Cümhurreisliğine seçilinciye ka • 
dar bu işi muvaffakiyetle başardı. Milletler Cemiye

ti mahafilinin ve bütün beynelmilel toplantıların en 
belli başlı simaları arasında idi. 1920 de Çekoslovak
ya, Yugoslavya ve Romanyadan teşekkül ed,.n Kü
çük itilifrn en belli başlı müesseselerindendir. 1924 te 
Cenevre protokolunu müdafaa etmiş ise de Ingiltere 

hilkftmetinin muhalefeti yüzünden protokolu kurtara 
mam~tı. Çekoslovakya ile Rusya arasındaki iyi mü
nasebetler, onun en mühim eeerleri arasındadır. En 

çok muhalif olduğu nokta, Habsburglarm yeniden 
tahta avdetleridir 

1 Ludendorf J 
Her Hitler ile bantmtuı Gzerine Alman

yada yıldızı yeniden parlamıya batlı· 

yan General Ludendorf, Umumi Harbin büyük 

töhretler:nden biridir. Hindenbura ile Luden

dorf, Büyük Harp aıraaında Alman ordularım 
idare eden en büyük pbıiyetlerden aaydırlar. 

Çarlık ordularına karşı kazanılan Tanenberg mu
harebesi bu iki Alman askerinin eseriydi. 1916 da 
Hindenburgun Alman ordulan başkumandanlığın& 

getirilmesi üzerine Ludendorf ordunun erklnı harbi
ye reisliğine tayin olunmUf, ve 1918 de yapılan büyük 
Alman taarruzunu idare etmişti. Taarruzun muva!· 
fakiyetslzlikle neticelenmesi Ludendorfun gözden 
düşmesine sebep olmuş, ve Ludendorf harbin sonun

da memleketini terkederek lsveçe kaçmıştı. 

1919 da Almanyaya dönen Ludendorf bir mUddet 
için birtakım irtica hareketlerini idare ile me,guı ol
muş ve nihayet 1923 te Her Hltler Ue birlikte Münih
te bir hük(imet darbesine teşebbüs etmif, hareket a
kamete uğramakla bera.ber Ludendorf maziai dola

yislyle cazadan ku.ıtulmUftU. 

Ludendorf bir aralık, eski tefi olan Hindenburga 

karşı da kin güderek 1920 de cumııurreisliği seçi • 
minde ona rekabet etmiş, fakat reylerin ancak yüzde 
birini &:1~bilmişti. Bu Alman askeri daha aonra din ve 
felsefe ile me,gul olmUf, bilh&IS& Almanya ya yeni 
bir din huırlamakla vakit geçirmltili'· Bu dinin en-
81, Almanlann yer ytizUndeki milletlerin en büyüğü 
ve en kuvvetlisi olduğudur. 

D emokraai namına f &flzme kll'fı ezici bir gale
be kazanan Belçika Bafveklll B. Van Zeeland, 

Belçlkanm genç ve kuvvetli ıimalarmda.n biridir. 

Çok iyi yetifmif ve memleketinde gördüğü tahslll 
Amerikada yaptığı parlak tahsil ile sağlamlaştır

m.tf olan Van Zeellnd Avrupanm bütUn siyasi ma
hafili nezdinde de yüksek bir itibar eahibidir. Onun 
Belçikada fa.,iatliğin kök salmadığını ve hallt nez
dinde yüksek bir itibar kazanmadığını göstermek için 
seçim a&Vl.fl meydanına atılmuı, e!kln umumiyeye 

olan itimadını göaterdikten bafka p.hsi cesaretini 
de anlatmı,tır. Van Zeellnd bu cesareti gösterme
mlJ olsaydı, Belçika faşist lideri, belki kazanır, ve o 
zaman Belçika.nın vaziyeti değişirdi. 

Van Zeelandm derhal meydana çıkarak hasmiyle 

karşılıu,muı ve hasmının değersizliğini tef}ıir etme

li Belçikanm demokrasi dairesinde inkişaf bulması 

için yeni ufuklar açmış bulunuyor. 

Bundan başka M. Van Zeelind elçikada faşistliğin 
kuru gUrUltU kopara kopara ilerlemesine, yahut iler

lemiş görünmesine set çekmekle de demokrasiye hlz 
met etmiştir. Hadise, yalnız elçikaya mUnhuır aa
yılmamıştır. Belki Belçika müntehiplerlnin kararı 

faşizm rejiminin umumiyetle halk gözilnde itibarını 
kaybetmiş olduğuna dair bir hükUm tellkki edilml.ş

ili. Bu yüzden Van Zeeli.ndın kahramanı olduğu 
hadise, bUtUn dünya matbuatında genif bir al&ka 
ile takip olunmuştur. 

1 GANDi 1 
H lnt mllllyetperverleriniıı, ya.pılaıı umum! ee

çlm netieesinde birçok yerlerde ekseriyet 
kazanmalan Uzerine adı yeniden parhyan Gandi tam 
altmıt sekiz yaşındadır. lngilterede hukuk tahsil et

rnı,, Hindista.nda avukatlıkla meşgul olmu9, da.ha 

sonra Cenubi Afrlkaya geçerek yerlilerin hak ve hUr 

riyetleri için çalışmış, bu yüzden hapsedilmiş, eziyet 
çekmiş, ve bütün bu tecrübelerden sonra Hindista
n& geçerek milıt dava ile mefgul olmağa baflamıştır. 

Onun Hindistan sahnesinde Un kazanması 1919 da 

başlar. Gandi bu sırada "medeni iayan,, adını verdi • 
ği usul ile Hindistanı hUrriyetine kavuşturmayı u • 
muyor ve bu yolda telkinat yapıyordu. Fakat Gan
dlnin telkin ettiği menfi mukavemet te kanlı h&di
selere sebebiyet vermekte olduğundan kendiai bir a
ralık medeni isyan hareketin! durdurmut ve ona bat
ka bir şekil v~rmek lazım gel<l•ğine inanmıştı. Buldu 
ğu yeni şekil hükO.met hizmetlerine te,r11 meclislere, 
mahkemelere, hükO.met memurlarına, hUkO.met mek
teplerine, yabancı mallarına, boykotaj tatbik etmek 
ve yerli malı kullanmaktı. Hareket süratle yayılmış, 
ve 1921 de Gandinin nüfuzu, bUtUn Hindistanı 
kaplamıştı. 1922 de Gandi yakalanarak altı 
yıl hapse mahkum edilrııiş, fakat 1924 te tah • 
liye olunmu9 ve 1925 te bir aeae müddetle inzivaya 
çekilmişti. 1931 de Gandi Londrada toplanan yuvar
lak masa konferansına iftirak etmif, daha sonra her 
şeyden fazla Hindiatan kütlelerinin seviyesini yük
seltmek için çalışmağa başlamıştı. Son senelerdeki 
mesaisi hep bu yolda idi. BugU.n Gandi eski ntifu. 
ıunu kaybetınif gibi görUnUyona da Hintli kUtle
ler tarafından evliya gibi taziz olunmaktadır. 

Ummni harbin büyük şöhretlerinden: General LuJenJorl J\Jı yeniden parlamıya başlıyan GANDI · 

Anormal Çocuklar 
Yurdu 

Galat.ada beJedJyenJn himayesi al
tında çalı~. anormal çocuklan ıs
lah için açılnut bir müessese var. Sa
pa sokaklarm arasına srkı~mı§ bu mit
MSe&ede, normal ~ göeterllf'tl 
ihtimamdan daha kuV\·etli, daha ilmi 
bir çahfma sistemi göze çarpar. So
kaktan, ıtefaletln içinden ~elen bu 
mütereddi çocuklar, yerin müsaade
sizliğine, paranın azlığına rağmf'n, 
bir zihniyet ve uı.ul farkının netfee. 
sinde çok semereli neticeler \•ermek· 
tedlrler. 

• 
Anonnal çoeuklar yurdu. abdal, PW-

rarkeş, hırsız, ayyq çocuklan esrar 
tekkesinden, hırsızlar teşkilatından 

alır, bunlara muhtelif atölyelerde _. 
nat, dersanelerlnde yazıp okuma, ö!· 
rettlkten başka, bnnlann flzlyo!ojlk 
ve ruhi tedavlsUe u~ır. Tablatln 
yaptıiJ dejeneruten daha kuvvetle 
cemiyetin dejenere ettiği bu çor.ok
lan, içtimai bir tedavi Ue ceml~·t>te 
faydalı bir unsur yapmağa çalışır. 

Her sene bu yurdun kurtanp lı, ~ahl
bl yaptıiJ, normal bir hale aretlrdl~ 
çocuklann mlktftn artmaktadır. Ru 
sene de 16 çocuğa ehliyetname veri· 
yor. 

• Bu hldlsMe 87.erlnde durult11atn 1-
eap eden şey, düne kadar belediyenin 
polla vuıtuDe toplayıp, bir kat daha 
bozulmunu temin lr.in hapl&anelere 
verdlfl çocoklann, bugün huusl hflı 
mtletwıtHıde UmJ bir usul ile nekadar 
faydalı bir hale ~eleblleceklerlnl is
pat etmt, olmasıdır. Bu mU"88Mf"rer 
nekadar çoiahna. faydumm bU,1ik· 
ltigtt de o kadar iyi anlqılacaktrr. 

• içtimai muavenetin Uml mlnaıa, 
cemiyet içerisindeki içtimai bozulr
luklann tevlit ettlfl hutalrklan teda
vidir. içtimai muavenet uı1o'stlz çalr
şan hayır ~lyetlf'rl, ha4'taneler, kll
aikler yapmak dflilldlr. içtimai mna
wnet, btHtin ~mal mfleMMeleor da
hD olmak here, bnnlara Uml çüı,ma. 
lmklnlannı nnnek, flmf metot zihni. 
yetini hlkhn kılmaktır. Anormal ~ 
cnklar yurdunun en bUvttk muvsffa
loyetl ,her şeyden evvel ilmi f'&'ışma
nın ne ~I t1e11H1reler verd•ıttnl arös
tennf!de, diğer mtie88MfJlere örnek ol
muıcbr. 

AJ•ız Yazıcı 

1 
Okuyucu 

Mektubu 
90 Milyon Evrakın Tunifi 1 

İ.8tatiatlk Umum MUdUrlUğü Maa
rif ,ubesl direktörü B. O. F. Uygu9 
yazıyor: 

,._ Doksan milyon evrakı gUn, ay 
ve sene üzerine tasnif etmelidir Bu 
ıuretle yapJlan tarihi tasnif letn ev. 
velden fiş yapmıya lUzum yoktur. U
zerinde tarihi olup ta gtlnU ve ayı 
belli olmıyaıı hlfrt.lar o L~I& ~ 
mumf kıamma yerlettirlllr. Tarihi ve 
ayı belli olup ta gtınU belli olmtyan 
klfıtlar hangi 1enenin hangi ayma 
alt ile o ayın umumi laam.ma konur. 
Senesi, ayı, gilnU belli olnuyan l<lğıt. 
lar da artlvin umumt kmmrna yerle,. 
tirlllr. Billhare bunlar tetkik Millr 
ve temu ettlft vakalar tayin edilir i
se alt oldufu senenin evrakt aramı& 
konur. Bunun için yUlalek mektep 
talebelerine mUracaat etm~lidir Her 
klğrt bqma verilecek on para veya 
beş para ücret, bu \şin ur1ızca ve <:&· 
bukça başanlmumı mllc'p olur. A· 
merlkada bir çok kUtüpancl~rie ba 
uıul caridir. 

Tasnif usulUnU beynelmilel bfb • 
liyografi enltltUatlnUn kabul ettill 
esaslara göre tertip etmek llmndır. 
Şunun bunun fikrine kaptlmıı.k do~ 
değildir. Fielerln Ue nüsha yaırlma
sı ve bir de alfabetik tasnif yapılma
sı muvafık olur. 

Yer meselesi mühimdir. Herhan" 
bir bina arıtv olarak kullan1lı:ıl-ıtı., 

Fakat 10D teklmWlta giS~ t.11r'l1 e. 
dilmek ve her tftrlU levaznnmı t .. rl, 
rik etmek prtile ... Fakat lstanbulda 
ilk tasnif yapıldıktan 10nra bunlan 
Ankarada yeniden lnp edilecek ve 
her suretle arwtv denilebilecek url 
bir binaya yerltlltfrmek daha doğru 
olur.,, 
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Heveslilik Hastahğından 
Ne Zaman Kurtulacağız ? 

On beş Günde 
Meşhur Olan 
Soor üstadlan 
1 Eşr;;ş~fik 1 

A. vrupaya kadar uzanmıya hacet yok. Kom
'ularmıızın haline bakınca binbir derdimiz 
birden tepreniyor. Spor itlerimizin birçok sa
kat tarafları olduğu malumdur. B8llıca dertle
rimizden biri de gençler'miz:n geçici heveslili
ğidir. Bizde futbolcü hayatını hakkile, on se
ne devam ettirmi• modeller çok azaldı. Bir 
gencin parlamıya batlamasile sahalardan sine
malara veyahut batka yerlere geçmesi bir olu
yor. Daha yüzünü bile herkes tanıyamadan o 
istidadı spor seyircileri arasında bile göremez Yunan boksörünün Atinacla clövü1eceği dünya 

TAN 

1 H -ı 
O n başı tarafından çağınldık • 

lan vakit henüz şafak sö • 
küyordu. Hapisanenin kapısından 
birer birer dışarıya çıkarılırlarken 
arkalarında bıraktıkları zindanda 
bir ölüm sükütu başlıyordu. Ölü -
mü bekliyen bir sükut! Gözlerini 
havaya kaldıran Felipe alık alık ba 
kınıyordu. Uzaktaki dalgalı dağlar 
mavi bir buğu içine bürünmüşler, 
eteklerindeki ağaçlar, yapraksız 
minyatür leylak demetlerini andı • 
rıyorlardı. 

Felipe onlara hasretli gözlerle 
bakıyordu. Evi işte şu dağların ar
kasında, yakıncacıktı. 

Onlara doğru ilerliyen bir zabit 
henüz ceketinin düğmelerini ilik
liyordu. Kısa boylu, çelimsiz, san 
benizli bir adamdı. Yürüyüşünde 
kendine yakışmıyan bir yapmacık, 
sonradan görme bir hal vardı. Şap
kasını sol kaşının üzerine kadar 
çarpıtmıştı. 

Kendine sahte bir metanet ver 
mek istiyormuş gibi: 
"- Hepsi kaç kişi, saydın mı?,, 

diye bağırmıştı. 
Onbaşı; resmi tazimi ifa ederek: 
"- 30 kişi yüzbaşım!,, cevabını 

verdi. 
"- Öyleyse, yeni mitralyözü ge

tir! onu kullanacağım!,. 
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oluyoruz. Bu yalnız futbolde değil, her spor vtuat siklet fantpiyonu Th=i bir maçında 
tubemizde göze batacak kadar\------------

büyük bir derttir. Al I Al I 0ı M. BAER 
MAGLOP 

EDiLDi 

Bu emirden bir 
şey anlama.mış 

görünen onba • 
§I: 

KURŞUNA 

ISPANYOL 
DiZiLEN 

Dün gelen Avrupa gazetelerini O· O' • -

Radyo neden 
Sustu? 

kurken gözüme ilişti. Yunanlıların 
Parise giden boksörleri arasında bir 
Hristoforidis vardır. Bu boksör ken
di memleketinde boksa karşı olan he
vesini tatmin edebilecek kadar büyük 
faaliyet sahası bulmadığından genç 
yaşında Parise gitti. Orada Fransız 
boksörleri arasında bin bir müşkülat- B lr iki senedlr hlzlm 

memlekett'" de mühim 
la <;arpıştı. Ecnebi oluşunun bütün 
gilçlüklerine rağmen yılmadan çalış- spor hareketlerini rad~·o ile 
masmda devam etti. Hemen her maç- takip etmek usulü mu\'affala-
ta hakemler tarafından hakkı yen- yetle tatbik edilmlyd ba..5la-

dic7i halde başladığı işi bırakmadı ve mı~tı. 
nihayet bugün kendi sıkletinin dün- Şehrimizde yapılan Altmrl 
ya şampiyonluğuna namzet olanların Balkan oyunlan, Türk • Rus 
baş1nA. geC'ti. Fransllr. gazetesi; bu ha- spor temaslan, Fener • Gala-
ziranda Atinada dilnva pmpiyonu ta.saray maçtan spora kar,ı 

---... n nlr ı . ...... ..... Fntnmz--Maree\ ZJ:'h\1 le yabut onun -- .. 
galibi Broillardla dövilseceğini haber latılıyor \'e bundan her ke'i 
verlvor. Bidayette 'kendi memleketin· memnun kalıyordu. 
de hic teşvik görmcdi~nden Avrupa- Bilmediğimiz bir sebeple bu 
ya giden Yunanlı boksör orada ka - güzel iş birkaç zamandır dur-

Londra, 16 (A.A.) - tngiltere a
ğır sıklet şampiyonu Tonny Farr, 

eski dünya şampiyon\l Maks Baeri, 

on iki ravundda sayı hesabile yen -

miştir. 

Aydında Spor 

Çahşmaları 
Aydın, (Hususi) - Aydm spor 

bölgesi lig maçları devam etmektedir. 
1'lJ p&Mı n No.dl\l ta.kımla!'I 

karşılaştılar. Ligin en heyecanlı ma-

çını seyretmek üzere spor sahasına 

Aydın ve mülhakatından çok kalaba

lık bir halk kütlesi gelmiştir. İlk dev-
zandığı şöhretle vatanında da meş- dn. Hele milli klime m~\.ın-
hur "lnmştur. nm alaka ile beklendiği şu renin başlarında Nazilli takımı iki 

M 
.. l ""'.. ...ıınıerde rad~.·onun ~pora k"lr- gol yaptı. Ondan sonra devre Aydı-

' eıhur olmanın guç ugu . tr."' 
Hepimiz biliriz ki, bir insanın ecnebı şı olan eıııki faaliyetlnl tekrar nm hakimiyeti altında devam etti, fa. 

memleketinde temin ettiği şöhretle ele alma~mı bir ~ok karileri· kat bu devrede Ay<'lll sayı yapmağa 
kendi memleketinde nam kazanması miıln dileklerine tercüman o· muvaffak olamadı. 
daha güçtür. Doğrusu Yunanlı Hris- larak alakadarlardan rica e- İkinci devrenin ilk beş dakikası so-

tofalidisi kıskandım. deriz. nunda Aydın takımı da bir gol yap-
Biz, boksa başladığımız ve 0 şube- tı. Bundan sonra her iki takım gol 

de yeti§tirdiğimiz amatör çocuklarla 1 =========-======..,...=="" 
ecnebi profesyonellerine karşı adeta G • • ı • ı çıkannak için çok çalışblarsa da maç 
kafa tuttuğumuz zamanlar Yunanis- Un e S 1 e r 2-1 Nazillinin galibiyetile bitti. 
tanda boks eldivenini görenler par- ı 928 olimpiyat maçlarında oynıyan 
makla gösterilecek kadar azdı. Bizde ., y•ı G•ıtt•ı Bay Şevkinin idaresindeki takım ha-
boksun kıpırdamağa başladığı sene- kikaten çok düzgün ve anlaşmış bir 
ıer iyi de çocuklar yetişmişti. İzmir milli küme maçlarını oyna- halde oynadı. Eğer bir oyuncunun 

Onlara karşı halkın ve taraftarla- ·ı rd t l fon al münferit hareket ve Iu''zumsuz çalunı mıya giden Güneşlı e en e ~ ~. . · 
rmm gösterdikleri alaka her halde dık. Yolculuklarının iyi geçtıgını ve olmasaydı, Nazilli birkaç sayı daha 
Amerikada dünya şampiyonlarına yolda fırtınaya tutulmadıklarını söy- çıkarabilecekti. Buna karşılık Aydın 
gösterilen dereceleri buluyordu. liyen Güneş idarecisi tzmir maçların: takımında beklenenden fazla enerji ve 

Kı•a günün kôn Kabilinden dan ümitvar bulunduğunu ilave ettı. hakimiyet görüldü. Fakat her oyun· 
1 

On beş günde milli boksör haline cunun münferit oynaması Aydınm 
gelmiş gençlerimizin isimlerini daha Anadolu Klübü • bi rçok sayı kaçırmasına. sebep oldu. 
unutmadık. İdmanlarına ve hayatla- 1 Bu neticeyi Aydın daha ziyade kaleci 
rına karşı gösterilen ihtimam ise, o 00 .. ndu .. ler Fikretin (parmakları çıkık olmasına 
tstidatlı çacuklan eski zaman içgU- Güreşçileri rağmen) fedakarlık ve meharetine 
veyleri haline koymuştu. Üsküdarda Anadoluspor klübü gü- borçludur. 

"-Yeni mit .. 
ralyöz mü de • 
deniz yüzba .. 
şnn ?.,, 

Yüzbaşı hiddetli hiddetli: 
"- Evet! Yeni mitralyözü de -

dim. Kendim kullanacağım. Anla
madın mı? Otuzunu birden bir iki 
saniyede temizliyeceğim ! ,, 

Ş imdi hapisaneden iki kişi çı
kıyor ve yeni mitralyözü 

getiriyorlar. 
Sehpasının üzerine ve esirlerin 

durdukları yerin tam karşısına 
sessizce koyuyorlar. Donuk parlak 
rengiyle onlara bir şeyler söyliyen 
yeni mitralyöz k1.r91aınd& Felipe'
nfn yanında auran yırml y:ıs-lu•rn 
daki delikanlı yüksek :sesle ve ia -
tavroz çıkararak duaya başlıyor. 

Arasıra hızlı hızlı bir şeyler de söy 
lUyor. Yüzünden bir süngerden sı
kılmış gibi ter boşanıyor. 

Zabit şimdi mitralyöze doğru i
lerlemiştir. Yüzü ciddt, büyük bir 
iş görecekmiş gibi gergindir. Mit
ralyözün arka.sına çömelerek mer
mi kasasını kısa bir muayeneden 
sonra şu emri vermiştir : 

"-Sola çark!,.. 
••- Beş adım ileri! Duurrr!,, 
Beş adını ileri, 30 esir yürüyor-

lar. 
Felipe başını kaldırmadan hep ö

nüne bakıyor. Önündeki taşlı, ço
rak ovanın sonsuz ufuklarında iki 
beyaz kulesiyle gözünü alan bir ki
lise var. Ne büyük, ne geniş dünya. 
"- Beş adım dedim, dursa.nıza.,, 

Soluk benizli zabitin ince sesi gür
lüyor ve otuz canlık duvar sallana 
sallana duruyor. 
. Hareketsiz, omuzlar düşük Feli
pe. zabitin eli mitralyözün tetiğine 
uzandı~ zaman arkadan gelecek 
ölüm yağmurunu bekliyor. Kalbi 
patlıya.cak gibi hızlı ve seri atıyor. 
Birkaç saniye sonra mitralyözün 
yırtıcı tarakası !... 

. Mermi yağmurundan çıkan toz ve 

Ne oldu gençlere?. Neredeler onlar reşçileri Ankarada Uç maç yaptıktan 
nimdi? Sinemalarda gösterilen büyük sonra dün, 12,30 da şehrimize dön· 
ınaçları bile seyre gelmiyorlar artık! milşlerdir. Talebeler Arasında . Bayram 

Haydi diyelim ki, boks bir kişi işi. Anadolu gilre.<jçileri yol üzerinde 
dir. Beş on senede iki adam çıksa ka- uğradıkları Eskişehirde Demirspor 
fi gelir. güreşçileri ile beş sıklet üzerine bir 

Ya futbole ne diyelim ki, her teşek- maç yapmışlar ve 2-3 galip gelmiş
kUle ihtiyatlarile, gençlerile beraber !erdir. 
asgarl elli istidat lazımdır. 

Bir futbolciinün yetişmesi de ko· 
lay olmuyor. Birinci sınıf oyuncu ol· 
mak için her birine beşer, onar sent> 
emek verilen çocuklar, verilen emek 
seneleri kadar mevkilerini muhafaza 
edemeden sahayı bırakıyorlar. Ya -
hut, daha fena bir şekilde sahada yaJ 
nız yıpranmış bedenlerini bırakıp 
ruhlarını başka taraflara gönderiyor 
lar ... 

Seb~p ne ? .. 
Bu bezginlik, şu geçici heveslilik 

nedendir? 
Ahaliden ve idarecilerden teşvik 

mi görmi.lyorlar da usanıyorlar? Bu 
da değil. çUnkU bizde nezle oldukları 
zaman taraftarlarının matem tuttu. 
fu futbolct11erln şöhreti İngilizlerin 

yUzde bin !ngilize saWan aslan ka· 
dardır. 

Avusturya milli takımının on bir 
oyuncusunun isimlerini on bir sene
dir işitiriz. Meşhur merkez muhacim 
Geııvaydel, kaç senenin Geşvaydeli · 
dir? 

O adamlarm canlan, zevkleri, genç 
lik arzulan başka yerlere dalmak için 
muhit şartlarmm hiç olmazsa bizim· 
kiler kadar olduğunu kabul etmeli-

yiz. 
Memlekette sivrilen l!!amniyonlarm. 

birkaçı müstesna, ömürleri pek kısa 
oluyor. 
Aslanmızm faniliğine bir çare bu· 

tama.zsak her spor şubemizin apal to· 
pal kalmasına tattammUI gerektir. 

Dün !stiklA.l lisesinae talebeler arasında bi\' spor bayramt tertip 
edilmiş ve yeni yetişen gençler muhtelif beden hareketleri göstermişler, 
çok muvaffak olmu§lardır. Resimde genç sporcuları yürüyüş vaziyetinde 
görUyQruz. 

• Yazan: 

1 

Robert Weıterley 

Çeviren : 
S. AKGUL __ _. 

d uman ... Eti ve kemiği de deliyor. 
yırtıyor. Istırapatn, acıdan kıvra
nan otuz can bir dalga gibi kara 
toprağın üzerine yuvarlanıyor. 

T oprak,,Felipe11in v00uduna 
mlak ve ııoguk çarpıyor. 

Katı ve s1vri taşlar yüzünü acıtı
yor. İnsanın içini delen kurşun vı
zıltıları üzerinden geçerken o gö
ğüsü üzerine uzanmış yamyatsı yer 
de yatıyor. 
Kurşun vızıltıları birdenbire ke

siliyor. Felipe bundan sonra taşla
rnı üzerinde zabitin gittikçe yıikla
şan ayak seslerini duyuyor. Birkaç 
metre uzakta bir insan çığlığı. İn· 
sanın içini paralıyan bir avaz ve 
sonra zabitin ince sesi: 

"Pekala! Pekala! Ölmiyenler a
yağa kalksın onları serbest bıraka
cağım!,, 

Felipe kendini daha fazla topra
ğa doğru basıyor, taşlara sokmak 
istiyor. Gözlerini yummuş, alnın • 
dan soğuk terler boşanıyor. Yanın
da ve daha uzakta birkaç kişi dü
şe kalka, ayağa kalkıyorlar. Yüz
lerini yüzbaşıya dönerek çıkmıyan 
sesleriyle ona yalvarıyorlar. Felipe 
zabitin kesik, müstehzi gülüşünü 
ve biran sonra mitralyözün keskin 
ta.rakasını duyuyor ve kendi ken
dine, işitilmez bir sesle mınldanı -
yor: 
"- Budalalar! Yüzbaşının hile 

yaptığını anlamadılar. Ben onlar
dan akıllı çıktım ve sağ kaldım!,, 

Biraz sonra gözlerini yavaş ya -
vaş açtığı zaman yalnız bir gözüy
le görebildiğinin farkına varıyor. 
Sanki öbür gözü yokmuş gibi. Fa
kat ne tuhaf! Görmiyen gözü hiç 
ağmnıyor. Yüzünden ince bir şirit 
gibi kan akıyor ve uzaktaki, kü
çük beyaz kilisenin görüldüğü dağ
la.r ve bunların altında uzanan ova 
,imdi daha küçülmüş, daha buğulu! 

•• 
O nünde iki Uç taş parçası var. 

Mitralyözden çıkan kur -
şunların toprağı sıyırtarak, iz bı

raktıkları yerler ve sonra toprağı 
kazan bir bacak! Birkaç saniye kı
mıldamadan duran fakat sonra yi
ne ıstırapla gerilen bir bacak! 

Şimdi taşların üzerinden hızlı 

hızlı yüzüne doğru bir karınca ko
şup geliyor. Alnma çıkarak yürü
düğünü hissediyor. Küçük bacakları 
diken gibi yüzünü tırmalıyor. Gö
zünün üstündeki kanıyan yaraya 
gelince duı:uyor. Tekrar ayak 
sesleri ve kuş yuvalarında yumur
tıt ıtnyan ve bulunca sevinen ço • 

MiLiSi 
cukların sevinç avazeleri gibi çıl• 
Irklar: 1 
"- İçlerinden biri hala yaşıyor " 
F ı· . . d l ••}iet" e ıpe ıçm en ya varıyor: • 

ham etli Mesih! Sen beni a.n8~ 
babama bağışla!,, Zabitin kalı1: ç~~e 
meli ayakları gören gözüniln oııU . 
diki ,. ; onun dünyasını doldı.ıf 
muş. 

Zabitin sesi: 
"-Bu değil mi?,, diyor. Felipt' 

nin karnı gerilmiş, belkemiğind.e~ 
soğuk su gibi ter akıyor; dua e<W 
yer: .oıı12• 

··- .Merna.nıt!Lü Jlil~::.ın. ::,en .. , 
acı. Hiç olmazsa eziyetsiz ötdur 

sUn ! ,, ııfl1I 
Yüzbaşının çizmeleri kenarl li , 

dan yırtık ve boyasız. ~ U• 
ğinden zabitin gri çorapları ~ozUJJ 
küyor. Şimdi yaralı gözünün u~"· 
de gezinen karınca yarasını gı ...ı. 

d. ıeı
lıyor, acıtıyor, fakat Felipe ış , 
ni sıkarak korkudan donmuş, bS 
reketsiz yatıyor. 

Z abit: bil 
"-Hakkın var onbaŞl; 

çocuk dipdiri!,, sesi; 
Diyor ve sonra bir düdilk }(iV 

ve üç adım yan taraftaki can~ t•' 
lan esirin beynine pathyan bil'ıtı111 
banca kurşununun iç delici vızı }(Y 

eFlipe yüzba.<Jının keskin ka.b 
hasını duyar gibi oluyor. . eıııelı 
"- Yeni mitralyöz mük ılllıı 

bundan sonrakiler için hep b 1 
getir, on başı!,, 1 

"- Başüstüne yüzbaşım!,, •· 
Çizmeli ayak sesleri şimdi. uıl-t' 

la.şır gibi, taşların üstünde gıde 
de iştilmez oluyor. rt' • 

Şimdi artık güneş çıkmış, ~liP" 
lık yavaş yavaş ısınmış ve F il' 
nin yarasına birçok karıncal~Jıı 
şüşmUştür. Onları eliyle kO ıı: ı:ı' 
istiyor, fakat elini kıpırdatrn~ de' 
mümkün! Artık kendine rnalııı: ıcıl' 
ğil ki. Güneş sıpsıcak. Gittil<Ç~ıı" 
gınlaşıyor. Dakikalar, saatler. ot• 
ler kadar uzun ve yavaş geçıY ıı' 

D ün olanların hep.si. beşe:'°' 
evvel olmuş gıb~ g sJl"J" 

Felipe yüz.başının keskın k ısı1• 
lıların iç tırmahyan hay~~ş t-' 
babasının kul gibi beyaz yuz 'vıet' 
lı askerlerin vahşet saçan ssııl,,t" 
!eri! Fakat artık o bütün ~ıı 11,pi' 
dan kurtuluyor işte. Evvela. s.1'#1' 
sa.ne, sonra mitralyözün tar es ' 
ve yüzbaşı; en sonra da kal'ııı 
lar onu kurtarıyor. rı1'ı~· 

Tek gözü şimdi tozlu toP - eıı· 
rın içinde mecalsiz yatan s~~ clfl 
ne ilişiyor. Parmaklarında lıl urııf",. 
yok. Hareketler çok güç ve 15 vsŞ ) 
h! Felipe son bir gayretle '18 ot,., 
vaş küçük yumruğunu sıkıJ td"g} 
kolunu tozların içinden }curts 

ister gibi geriniyor. ~~-
Dört haftadlr bir inanç ıı t<ljğiP 

harbetmiş; dört hafta erke uı o~ 
devresi yaşamıştı. Felipe beıı 
altı yaşındaydı! ... 

• 



• 

~~ 
--= 17. 4. 937 =======================TAN --'--------------····,---------------· i 

: 
! 

1 
1 arihten Yapraklar 

--------" ............................................ -------···-· ... ·---·-·,---· 

359 Yıl 
nup serhaıl <'..anibfne gönderdiği ve 
~en daJıi yirmi pare gemi donatıp 
ıler~·a iizerine çıkmak üzere oldu
ğun ve ol caniı,te olan asker kendi 
lıatıerinde olup her biri gaza \ 'e ci
hada hazır bulunduklarıw bildir
nıi5tim. 2 Recep 986). önce Fasla 

Carpısan Ordu ar ~~:E. 
•• 
U çüncü Murat, Sadi tahtına 

Abdülmelikin oturtulması 

• 
ı •pan~a iıyanı; kendisini 

)'ı Ma ... ~eılıyen kuvveti Akıa
- .. ,__ grıpten alıyor. Bu iıyan · 
.... ~v t' · b ' 
'- L . eme ını ir bakıma Fa-

uorçlu gibidir. 
Bu kanlı finee F tava,, bana 359 yıl 

tt.n .. aa topraklarında boğu
ku uç orduyu ve bu ordulara 

f lllanda eden üç h'·k·· d eci ak b u um arın 
'rürk ~a~tJ.erin~ ~atırlattı. 

f asnu da b~ taribı parlak bir say
ltıt§tı. On topraklarda kazan
da Ait altıcı asrın son rub'un-
blklın~ayı. ~llgripte TilricUn üstUn 
Salih r{~tinı herkes kabul etmişti. 
\'akkat eıs, 1553 te Fas şehrini mu 
larınd en 7:8-Ptetmiş ve Merin oğul-

a.n bıtin· t l:lu.nd ı ahta oturtmuştu. 
,... an sonra H" . 
<"l§aı useyın ve Kılıç Ali 
lar Yaartı <Merrakilş) e kadar akm
&'eye ~ !ar. Fakat, Türkler bu böl
ltıı§lard rn nıa~~ile hakim olama
alllanın~· < Sidi Şerifler) sülalesi 
it, lspa.n a :u top~aklarda Porte -
Çarpışı Y 1 ve Türk menfaatleri 
Uç devf 0~du. Af rikanın bu köşesi 
.ıarı aıı:ı~n Zikzaklı nüfuz hücum-

a bocalıyordu. 

Sldi . 
d Şeriflerden Mevlaye Ab-

lu ~evlaullah, 1574 te ölmüştü. Oğ
.\ınca81 rbd~uhaınmet tahta çıktı. 
d, ıöıu ulnıeliğin Sadi ta.htın-
!tçttrı.cu :.ardı. Osmanlı hükümdarı 
«"'Qw.k. a.ı.ı.ırattan y rd . t d' · ~ ıı hUku a nn ıs e ı. 
~arnrned' • nıeti de Mevlayı Mu
~tua. enıın hakimiyetini idamede 
~Ceğin~lerinin çabuk tahakkuk 
~al'nlned umuyordu. Mevlayı Mu~ 
la..ıına a.ı' Portekizlilerin Fas isti
:a:cı gi: olur ve onları C:ıir isti
~ l'ir be YUrduna çağırırken Ce-
0tt~k· . Ylerbeyi Hasan Pıı<:ıa 

l ıııı1e . ~ ' 
~l> biten. rın hazırlıklarını ve o-
l'i lü-a<la ~.~?fa.asal bir raporla lll 

tle l>ad.1 dırrnişti. Bu rapor üze
~ihi... . l§ahın çıkarttıg~ ı hüküm lan .. eırnd· • 
ti\ bir Ç()k ıye kadar meçhul ka-
~lttadır 1 noktalarını aydınlat
~· el eVr~~tanbuı Ba.şvekllet ha
'~llııne defte ~a.35 numaralı Mü
tı da kaYttlı 1'1nın 189 unou sayfa-
~ aııy0,.,. olan bu hükmü ay
(rı~- • um: 

h ""'Jtr b_ 
" ~p qeyJerbeyt HaAl.D P&-
' ld gönderip Uç ay miktan 

'-ker cemetmek Uz.ere o-

lup Papa ve Düka France dört pa
re BARÇAya cenkçi \'e zahire tah
mil edip Portakala munenet için 
göndermiştir. Portakal Krab ls
panya Kralının serhaddine vanp 
blribirile mülaki olup amma teda
rik ve müşa,·ereleri mallım olma
yıp ,.e ol esnada İspanya Kralı 
Portakal Kralına kızını verdiği mu
karrer olup n Portakal Kralına 
muavenet için on bin miktarı asker 
ceme<lip Garp yakasına geçirmek 
için altmış kıt'a kadirga \'erecf'ği 
istima olundu. Zira Portakal Kra
lının sekiz kıt'a. kll{1İrgadan gani 
gemisi yoktur. Amma fikri fasitle
ıi ne canibe olduğu ınalüm değil
dir. Bazıların ce,·aplan bö~·ledir ki: 
İspanya Kralı bu kı~ Flander üze
rine gltmeği \'ardır. Zira iki lıldan 
beri kendlıtine isyan üzeredir. Lflkin 
kendi F1ander c~nJblnP J!lilPr .... bu 
canipte kendi \'ili.yeti hali kalır, 

K endi memleketi haYfinden 
sUddeJ ıııaadf>tmedarnnla ba

nşma. tedarikinde olduğu ve Por
takal Kralı; Abdülmelik üzerine 
gelmek ihtimali ,·ardır. Zira ·kar
deşi oğlu Me,·Iayr Muhammet küf
far elinde Site nam kaleye ,·anp 
ve Portakal Kralı ile hırlaşıp bir 
kaç defa mektupla adanılan \'llnp 
geldikten &onra fikri f a.'iitleri zu
hura getirilmek için Portakal Kra
lma üç yarar beylerin gönderip 
deryada giderken Abdiilmelik fir
katası ra.'it gelip mezburlan tutup, 
götUriin ahvalini mf'lt\m n'<lnl<fon 

sonra ikisini kati ve blrlslnl hapse
dip kendiıd dahi 111efer tedarikmde 
olup kardeşi Mevli.Y1 Ahmedl on 
bin mlktan a.4tkerle mukaddem ir
sal eylediği ,.e kendtcıl dahi kırk, 
elH bin askerle ta. .. ra çtkrn '"llh: ... 
tin etraf ve eknafına göz kulak 
tutup külli tedarikte olduğu ,.e ha
len Ceza~ir askerinde bin beş yüz 
nef eratla iki yarar bey tayin olu-

nm yardmtly -
le Abdülmelik hükümdarlık postu
na oturdu. Mevlayı Muhammet te 
Portekizlilere sığındı. Abdülmelik 
hasretini çektiği posta kavuşturul
duğu için minnettarlık hatırası ola
rak lli Murada (200) bin düka al
tını gönderdi. 

Yularını iki papasın eline vermiş 
olan genç ve mutaasıp Portekiz 
Kralı Sebastien, 10 bin atlı, 70 bin 
yaya askeri ve 360 topla Fasa geç
ti. 20 yaşındaki Kralın kumanda et
tiği bu muazzam ordu (Yad-is-Se
bil) de Türk kumandanları tara -
fmdan tensik ve idare edilen Sadi 
ordusile karşılaştı. Müthiş ve kan
lı bir savaştan sonra Portekiz.Iiler 
ve onların yardımcısı olan İspan· 
yollar fena halde bozuldular. 20 
bin Portekiz askeri Türk kılıcından 
geçti. 40 bini de Türklerin eline e
sir düştü. 

G enç Kralla Sadi hükümdarı 

bozulan ordularının önünde 
kaçarlarken feci bir şekilde öldü
ler. Kılıç artığı 20 bin kadar Porte
kiz.li Akdenizde bekliyen gemilere 
atlamak suretiyle canlarını kurtar
mak istediler. Bunların çoğunu da. 
Türk donanması esir aldı. Böylece 
muazzam bir ordu Türic savleti kar
şısında buz gi'~i eriyip gitti. Esa· 
sen hastalandığı için sedye ile or
dusunu takip eden Abdülmelik, düş 
man orduya kumanda ile Kral Se
bastien ile selefi ve yeğeni Mevlayı 

Muhammedin feci akıbetlerini duydu 
ve sonra da cesetlerini göz.Ierile 
gördü. Hasta hükümdarın zayıf 
kalbi bu büyük zaferin verdiği se
vinci çekemedi. Büyük savaşın ha
yatta kalan v""'ane ve üçüncü lrli-. ._) 

kümdar ve ku .. ıandanı da ilk ikin-
cilerin akibctine uğradı. Abdülme
lik de sevincinden öldü. 

Z afer çiçeklerinden oğlu Mev -
layı Ahmedin başına hüküm 

darlık tacı yapıldı. Mevlayı Ahmet, 
bundan sonra TII Murada tabiiyeti. 
ni arzeden bir saygı mektubu gön
derdi. Bu talihsiz topraklar ogünden 
beri hala istismarcıların ihtiras 
dalgalan içinde bocalamalttadır. 

Tüvarek denilen bir Türk orugu -
nun bu betbaht çocuklarına milli 
bir kurtarıcı temenni etmemek 
mümkün müdür? 

BEGONYA 
MEVSiMiNDEYiZ 

B u mevsimin sovanlı çiçekleri 
arasında sovan begonyası 

çok sevilen gösterişli bir çiçektir. 
Begonyaların tohum, çelik ve so
van ile yetişen yüz elliden fazla çe. 
şidi vardır. Tohum ile yetiştirilen 
çeşitlerin arasında Mozaik gibi 
tarhların, parterlerin şekilleri içine 
dikilerek bahçeyi süsler. Beyaz, 
pembe, kırmızı çiçeklileri arasında 
Versay nev'inin çeşitleri en iyileri
dir. Salonların süslenmesi için kul
lanılan yaprak begonya çeşitleri 
çiçeklerinden ziyade renkli ve gös-

terişli yaprakla -
rmdan dolayı mak 
buldür. Gümüş be
gonyası denilen 
Reks begonyalar 
gibi. Bunlardan 
başka sıcak mem. 
leketlerde bir met
reden ziyade yük
selen çok zengin 
renkli begonyalar 
vardır. Sovan be
gonyaları katmer
li ve katmersiz o
larak ikiye ayrılır. 
Katmerliler gUI 
veya kamelya gi-

bi dolgun, koyu 
ve parlak renkli 
çok gösterişli za
rif çiçekler açar. 
Çiçeklerin ömrü 
de az değildir. 

Renkler arasında .. 
beyaz, krem, sarı, 

Mevsim 
Sebzeleri 
Arasında 

Yazan: 
Lütfi Arif Kenber 

pembe ve kırmızı 

rengin muhtelif 
sulan, nakışlı, ha· 
reli, tırtıllı, çizgili 
çeşitleri vardır. B~ /yi yetiştirilmiı güller 
gonyaların tek kusuru, çiçekleri. 
nin kokusuz olmasıdır. Katmersiz 
yani yalınkatlarm, büyük çiçekle
ri gösterişli ve kendine mahsus 
güzellikleri vardır. Hele yeni elde 
edilen turuncu renkte çiçek açan 
sovan begonyaları Avrupada her 
çiçek meraklısının bahçesinde bu
lunur. Sovan begonyasının hoşlan
madığı iki şey vardır. Bunlardan 
biri güneş, diğeri fazla rütubettir. 
Bundan dolayı begonyaları gölgeli 
yerde yetiştirmek ve kışın sovanını 
topraktan çıkarıp rütubctsiz bir 
yerde muhafaza etmek lazımdır. 
Sovan begonyasını büyücek saksı
lar içinde dikmelidir. Her saksıya 
bir sovan koymalıdır. Sovanın ince 
kılları vardır. Bu kıllan koparma
lıdır. Sovanm biribirine benziyen 
dip ve üst tarafını kolayca ayır -
mak için sovanlan 4 - 5 gün, ka
ranlıkta ılık havalı bir yerde nemli 
bir bez içine sarıp bırakmalıdır. 

Bu müddet zarfında sovanın üst 
tarafındaki gözler kabarmıya baş
larlar. O zaman dip tarafı toprağa 
gelecek surette dikilmesi kolayla
şır. Sevdiği toprak 2 kısım elenmiş 
funda toprağı, bir kısım ince dere 
kumu ve bir kısım çürümüş yap -
rak veya koyun gübresinden yapı
lan harçtır. Saksının dibine birkaç 
parça saksı veya kiremit kırığı ya
hut çakıl taşı sermelidir ki fazla 
rütubeti süzülsün. Sovanlar dikil
dikten sonra bolca sulanarak göl
geli sıcak bir yere sıralanır. Hafta
da iki defa sulamak kafidir. Şayet 
bahçenin gölgeli yerini süslemek 
lazım ise saksılarile birlikte top
rağa gömülmesi ile sovanın çürü
mesinin önü alınmış olur. Sovan 
begonyalarmm çiçeklerinden, an
cak sun'i surette ilkah edilmek şar
tiyle tohum alınabilir. 

M ayıstan Eylfıle kadar ııilrgün 
veya durgun göz a.şılarile 

iyi cins güller aşılamak için dikilen 
yabani gülleri şimdiden hazırlamı
ya başlamalıdır. Diktiğiniz yabani 
güllerin tutup tutmadıklarını an
lamak için tırnak ile kabuğunu 
kaldırdığınız zaman eğer altı yeşil 
görünürse henüz tazeliğini ve tut
muş veya tutmak üzere bulundu
ğunu anlıyabilirsiniz. Tutmuş olan 
fidanlar esasen muhtelif yerlerin
den yeşermiş, yaprak veya göz sür
müş bulunurlar. Şayet yeşerme

miş, ve kabuğu tırnak ucuyla kalk 
maz veyahut kabuğun altı kuru 
görülilrse fidanın kurumıya başla
dığı anlaşılır. Tutmuş fidanların 

rüzgarlarla sallanarak köklerile 
toprağın arasında boşluklar hasıl 

etmesi peşin tutmuş olan fidanı 

sonradan kurutmıya kafidir. Bu
nun için her fidanı birer sırık veya 
sopa ile tesbit etmelidir. Yabani 
gülün kökünden başlıyarak tepesi
ne kadar kök ve gövdesi üzerinden 
yapraklar sürer. Kök ve toprağa 
yakm yerlerden süren yapraklar 
kuvvetli büyUrler ve tist taraftan 
sb.renleri zayıf düşürürler. Bunun 
için her fidanın tepesipe yakın o
lan sürgünlerden 2 - 3 tanesini 
bırakıp altta kalanların hepsini 
kesmelidir. Bilhassa kök üzerin
den sürenleri körletmek için çapa 
ile toprağı açıp, toprak altında ka
lan -sürgünü dibinden kestikten 
sonra toprağı tekrar örtmelidir. Fi
danları çapalamak, ve böceklenen 
sürgünleri temizliyerek üzerine a
şı yapılacak dalların kuvvetli bü
yümeleri için fidanları arasıra 

(haftada iki defa) yağmursuz za -
manlarda sulanıak lazımdır. 
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GOL 
M emleketimizde domates zira

ati çok ileri gitmiş olmakla 
beraber komşumuz Bulgaristan 
bizden daha ileri gitmiştir. Umumi 
harbe kadar lstanbuldan sebze it
hal eden Bulgarlar, bugün Av. 
rupaya ve bilhassa İtalya ve Al· 
manyaya binlerce ton taze doma
tes ihraç etmektedirler. Bunun baş
lıca sebebi domates cinslerinin ıs
lah edilmiş ve ihracata elverişli 
çeşitlerin yetiştirilmiş olmasıdır. 
Bizde, belli başlı olarak iki çeşit 
kır domatesi ile biri büyük sırık 

diğerleri erik ve elma domatesi de
nilen salkım şeklir.de mahsul ve
ren nevilerden başkaları yetiştiril
memektedir. Bulgaristanda sekiz 
çeşit domates yetiştirilir ve hepsi 
de ihracata yanyan çeşitlerdir. A· 
merikalılar dünya piyasalarında 

çok büyük rağbet kazanan yeni ild 
domates çeşidi bulmuşlardır. Bun
ların her birinin tanesi 400 - 500 

gram gelmektedir. lhracat için 
en iyi çeşitlerden olan bu domates
lerin adlan Richmeat ile Winsall'· 
dir. Richmeat çeşidinin rengi kızıl 
cık rengine yakındır. Şekli yuvar
lak, yumurta biçimini andırır. Ko
kulu, lezzeti mayhoşca, meyvası 

dayanıklı, bereketli mahsul veren 
etli, suludur. Cins itibarile sırık 
domateslerindendir. Winsall çeşi
dinin ise: şekli yassı yuvarlak, et
li, sulu, mahsuldar ve rengi çilek 
renginin biraz dahuoyusudur. Bu 
çeşit domates dahi sırık domatea
lerindendir. Fa.kat. her iki çeşidin 
fazla suya ihtiyaçları yoktur. Bl· 
raz geç eriştiklerinden Teşrinlerde 
ihracat için çok ehemmiyetli bir 
mahsuldür. Çünkü o mevsimlerde 
artık hiç bir yerde iyi domates kal 
mamış gibidir. 

Marulları büyütmek: 

H avalann kuraklığı devam 
ederse marulları sulamak 

lazımdır. Marulların göbekli ve 
gevrek olması için bunların orta
larından bir parça saz veya rafya i1 
bağlamalıdır. Yapraklan toplu o
lan marulların göbek yapraklan 
hem sertleşmez gevrek kalır, hem 
de uzun olur. Marulların kuvvet
lenmesi için şerbetle sulanmasına 
gayret etmelidir. Kullanılacak şer
bet koyun, beygir gübrelerinin su
yudur. İnek gübresi de kullanıl&.· 
bilir. Ancak 18.ğam ve mecralar
dan akan suları kullanmamalıdır. 
En iyisi; Avrupa gübrelerinden a· 
monyaklı, azotlu, potaslı cinsle
rin suda kolaylıkla hal olanların
dan kullanılır. Bu gübrelerip bir 
kilosu iki yüz litre suya kafidir. 

Camekanlarda çelik: 

Camekan veya camlı kasalar i
çinde renkli yapraklı mozayık gi· 
bi kullanılan iresin çiçeklerinin 
sürmüş olan dallarının uçlarından 
çelik yapabilirsiniz. Her çelik ü

zerinde 2 - 4 yaprak bırakınız. 
Ancak yaprakların yansını ma
kasla kesiniz ki kolayca köklene
bilmek için suyunu kaybetmesin
ler. Tohumdan yetiştirilmiş tohum 
ligonyalarmı şaşırtma ediniz. Bu 
işi yaparken ligonya köklerini el 
ile sıkıştırmayınız. Kökler naziktir 
çabuk kopar. Dikdikten sonra su
lamak lazımdır. Su köklerin top
rak içinde oturmasına yardım e
der. 

Tohum ile ekilmiş atet çiçekle. 
rinin boylanmamalan için uçları· 
nı budamak ve budanan uçlardan 
çelik yapmak mümkündür. Çelik 
toprağı ince kum (mil) ile yaprak 
çUrUğü ve bir kımm !unda topra· 
ğından ibaret bir harçtır. 
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Uşağın Elektrik işi 
Be ediyeye Geçti 

Utak, (TAN Muhabirinden) - Şehir Mec-\ 
liıi, Nisan 937 toplantılarına devam etmekte
dir. Bu içtima devresinde beldeyi çok yakın-

dan alakadar eden mühim işler hakkında ka

rarlar alınmaktadır. Elektrik• Şirketi mümes
silleri ile belediye arasında hazırlanan satın 

alma projesi Şehir Meclisi tarafından tasdik 

edilmittir. 

SAÇ 
BAK 1M1 

Güzelliğin 

en b:rinci şartıd ı r. 

17-4-937 ~ 

NASl~ llACl 
K A N ZU K 

1 Amerikad a u zun tetkikat 

P 
1 net icesi olarak bulduğu bir 

etrol Nizam l form üldür. KAN ZUK NJ\• 
SIR iLACI en eski naıır-

tht:ra ilanı 
ları bile kökünden çıkarır· 
C iddi ve tayanı itimat bir 

~irketin 60 ?i~ Fralr~ Jeıisatı bu suretle be
led.yeye geçmıttır. Bu tfİn belediyeye her yıl 
getireceği kar 10 bin lira kadardır. Şehir Mec

lisi, son toplantısında beş yıllık imar programı

nı da kabul etmişfr. Bu programa göre, yol in-
j "Müteaddit tabakalı emniyet cam- nasır ilacıdır. 
1 larmm kenarlarını verniklemeğe mah ING ILIZ KANZ U K 

Do
''kmec" B N ., lf k ld şaatına devam edilecek, elektrik fabrikası için 

makıne a ınac hr. ı . amıgın yapmıya muva a 0 u- / • 1 ak 
ğu elektrikli ütü makineıi 

e - -ı Bundan ba,ka, kanalizasyon, 

B 1 r park ve bahçeler, umumi haller 
ve lonca yerleri tesisi kararlaf
mıttır. Şehrin içme suyu ve bele
diye b ·nası da bu arada temin 

Adana da 
San'atkôr Otü 
Makinesi Yaptı 

Adana, (TAN) - Şehrimiz san'atkarlarından dökmeci Namık 
Yarman, el tezgahlarından çıkan bez ve kumqları ü tülemek için 
kullanılan basit ütülerin (cenderelerin) yarım otomatik bir nev'i
ni yapmıya muvaffak olmuftur. 

Yeni ütü, elektrikle ısıtılmakta ve:--------------

Bigada 
Tutulan 

130 santim genişliğindeki kumaşları 
ütülemektedir. 

Şimdiye kadar bu işlerde kullanıl _ 
makta olan ütülerin merdaneleri kö· 
mür ateşiyle ısıtıldığı gibi bunlarda 
ancak tek en kumaşlar Utülenebildi -
ğine göre, Namık Yarır.anm ke9fi ol. 
dukça ehemmiyeti haizdir. Yeni ma -
kinenin ~kilerine nuaran haiz oldu • 
fu başlıca tekamüller şunlardır: 

A - Merdane elektrikle otomatik 
'ekilde ısıtılmakta.. 

B - Makine çift en kumaş ütü -
!emekte. 

C - Makine otomatik işlemekte . 
D - Kısa zamanda çok iş görmek. 

tedir. 
Makhıeyi on saat tahrik için sarf e

dilen elektrik 3 kilovettan ibarettir . 

Hırsızlar 
Biga, (TAN) - Şehrimizde eon ay 

lar ıçınde biribirl üstüne bir kaç hır 
sızlık hadisesi olmuştur. Bakkal Zey 
nelin dUkilnma damdan hırsız gire • 
rek bir hayli eşya ve damğa pulu 
çalmış, Çakır Mustafanm dükkanı. 
na maymuncukla giren bir hırsız da 
20 çüt pabuç ve bir takım dükkan 
alab çalarak savuşmuş, son günlere 
kadar zabıtaca bunların izi buluna -• 

edilecektir. 
iki yüz bin lira ayrıldı 

Bütün bu işlerin yapılması için pro. 
jeye 200.000 liralık tahsisat konul -
muştur. Bu para, beş yılda sarf edile. 
cektir. Şehir meclisi, 1937 gelir ve 
masraf bütçesini 96,900 lira olarak ka 
bul etmiştir • 

Köylüye 4 Tekerlekli araba 
Uşak şeker fabrikası, bu sene Ada. 

pazarında dört tekerlekli 500 öküz a
rabası yaptırtmağa karar vermiştir. 
Mezkur fabrika her sene bu adette 

D:yarbekirde Halkevi binaaı 

Diyarbekir 
Enstitüsü 

İyi Çahşıyor 
Diyarbekir, CTAN muhabirinden) 

- Bu sene açılmış olan kız san'at 
enstitüsünün çahşmnlarmdan iyi ne
ticeler alınmaktadır. Eski San'atlar 
mektebinde açılan bu enstitü gece _ 

dört tekerlekli öküz arabası yaptıra - 1 eri faaliyette bulunmakta, şapkacı 
el akı ve btunlaktn köylüye müsait şart • hk, dikiş ve ütü.· dersleri verilmekte. 
ara sa aca ır . dir. 

Böylece köylü iki tekerlekli kağnı· ş h · · d 932 d 1 · . ~ e rımız e e açı mış olan Iı-
lardan kurtulmak ımı<anını bulacagı ·ı , tl kt b. d b 
gib

t kll ..... . ..... ""t'~ _.. se ı e san a ar me e ın en aşka 
-:na a....... nı uc . ....-.:)ur .. b ·ı· t b ·ı k·- 1 s 

t t 
· dil kt• eş vı aye e ag ı oy erucn altısın-

a emın e ece ır "' d k 1 b ·ı k" 1 d a, aza ara ag ı oy er en de be -

Futbol O ynarken ölüm 

Adana, - Ocak mahallesinde otu
ran maliye şefi Hasanın oğlu orta
mektep talebesinden Safa ve icra me· 
muru tsmailin oğlu İhsan sokaktn 
futbol oynarlarken Safa, kazaen ar. 
kadaşrnın karnına bir tekme atmış
tır. İhsan derhal yere düşmüş ve has 
taneye kaldırılmışsa da ölmüştür. 

şinde ilk okul vardır. Merkezde, ( 41). 
kazalarda (32) ve köylerde (13) oL 
mak üzere bütün vilayette (86) mu
allim mevcutur. Merkezde ( 455) kız, 
(1104) erkek, kaza merkezlerinde 
172 kız, 706 erkek; köylerde 77 kız 
ve 587 erkek ki cem'an yekun (704) 
ü kız ve (2397) si erkek olarak 
(3141) talebe vardır. 

Merkezde bir de hususi ana mekte. 
bi otuz kadar talebesi mevcuttur . 

Bir buçuk beygirli bir motör ma • 
kinyei tahrik edebilir. 

mamıştır. 
Daha sonra Doğancı köyünden Em. biseleri çalanları da. yakalıyarak hah 

rullahm geceleyin hane duvarı delin- hırsızlariyle birlikte adliyeye teslim 

Maarif direktörlüğüne bağlı iki 
biçki ve dikiş yurdu vardır. 

sus usul,, hakkında alınmış olan 10 ECZANESİ 
nisan 1935 günlü ve 1941 sayılı ihtira Beyoğlu İstanbul ___ ~ 
beratı bu kere mevkii füle konmak }/ 

üze~. ahere devrilferağ veya icar edi- " Diş tabibi srt• 
lecegınden talip olanların Galatada, 1 MEHMED RIFAT 1 
lktısat h~~ı~da, Robert Ferriye mü- Paris Darülfünunundan mez~ 
racaatlen ılan olunur. Cağaloğlundan İstanbul beledi / 

• yesi karşısına nakledilmiştir· 

-------------------~ 
Adnan Halet Ta.,pınar O A 1\ S O ER S LE RI 

Otomobil kullananlara ve şoförle- Hususi ve münferiden (asri d~ 

Motorlu Vasıtalar 

re motor işlerinde çalışanlara lazım dersleri) Beyoğlu, Karıman karşıs~°' 
bir kitaptır. Kitapçılardan arayınız. da eski Polonya Nur Ziya sokak ı1• 
Tevzi yerleri: tstanbulda Kanaat ve 3. Müracaat saatleri: (12-14) ( ~ 

20) ye kadar profesör PANOSYA 
İkbal, Beyoğlunda aaşet Kitabevi. 

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

DAiMON Fenerleri 
Merakll lanna Müjde ; 
200 da 600 metre ışık veren 

DlliMO 
Fener:eri gelmiştir~ 

l yi ı'ık a lmak için yalnız 

D A i M O N Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullarını 
Kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

markastna dikkat 

Muallimler her hafta mesleki top. 
lantılar tertip etmektE!dir. Şehirde Ce --------------

K 
• • f h mek suretiyle yedi parça. klvmetli etmiştir • 
U G ya halısı çalınmış, Dimetoka nahiyesin. Hırsızlar Musa oğlu İsmail, Demir-

de de evlere girilerek muhtelif kadın han oğlu Münir, Mehmet oğlu Meh • 
Ç ocuk Esirgeme elbiseleri aşırılmıştır. met, Rahim oğlu Ali, Emin oğlu İb -

Bu h~iselerln çoğaldığını gören rahim, Halil oğlu Hüseyin ve Hüse • 
Kurumunda Biga zabıtası ciddi tahkikata başla . yin oğlu Necatidir. 

mış, çalınan halıları yine o köyün Diğer hadiselerin failleri de bun -
Kütahya (TAN) - Çocuk Esirge- muhtarına ait samanlıkta ve otların lar olduğu zannedilmekte ve tahki • 

me Kurumu yıllık içtimamı vali Se- altında bulup meydana çıkarmış, el. kat dcrinleştirilmektedir. 

d~Eri~~~~~ın~~dclm~-~=====~=~~~=~~====~===~===~ 
tir. 

Okunan rapordan, 110 fakir mektep 
liye bir sene munatzaman mcak öğ • Manisada Mimar Sinan ihtifal i 
~~m~~M~.W3~~~n~ ~-------------------------~ 
dirildiği ve daha bir çok hayırlı yar. 
dımlar yapıldığı anlaşılmıştır. 

Konğre, kUltUr direktörü Fazıl Gö
nenin başkanlığı altında çalışan Ço. 
cuk Esirgeme Kurumuna ve himaye 
heyetlerine teşekür etmiştir. 

Yeni yıl bütçesi 1000 lira olarak 
kabul edilmiş ve seçim sonunda hey
eti idare şu suretle teşekkül etmiş • 
tir . 

Fazıl Gönen, Refah Cemal, Ali 
:Akif, İlyas, Nurullah, Ragıp Caner. 

G ümeç Köyünde Bir Ev Yandı 

Bartın - Kurucaşile nahiyt:sine 
bağlı Gömeç köyünde 1'fehmet oğlu 
Muradın evi kazaen ve tamamen yan 
mıştır. 

Salihlide Fakir Çocuklara 
Yard rm 

Salihli, (TAN) - 936 • 937 ders 
yılı için kurulan ve Rıza Tavasın baş
kanlığı altında Doktor Kadri Ergin, 
Avukat Ahmet AktUrel, tüccardan 
Mehmet Karaman ve Sabri Karaman 
Ue Rıza Mustafaoğlundan mürekkep 
bulunan ilçemiz himaye heyeti çok 
tyi çalışarak dört aydanberi 75 fakir 
mektepliye sıcak öğle yemeği verdiği 
gibi sene sonuna kadar da bu hayırlı 
işe devamı temin etmiştir. 

M 
anisa ('.l'AN J - JjUyuk Tirrk 1 marşııe oaşıanumış, .rıaIKevı namına 
mimarı Sinanrn ölüm ;yıldö - Kemal Irmak, bunu milteakip mual

nUmü münasebetile yapılan ihtifale lim Nazmi Bayçm ve Emin Moral bl
binlerce halktan başka 0 gün burada rer hitabe söylemişlerdir. 
bulunan maarif müşteşan Rıdvan Bundan sonra cami, kütüphane ve 
Nafiz, valimiz Lfıtfi Kırdar, orta ve ffiÜZe gezilmiştir. 
ilkmektepler talebesi iştirak etmiştir. Geceleyin Halkevinde bir toplantı 

Koca mimarımızın Manisaya arma 
ğan bıraktığı muhteşem Muradiye ca 
mii önünde yapılan ihtifale istiklal 

yapılarak Sinarun hatırası anılmış, 

bu arada Sakarya spor gençleri tara 
fından "Ergenekon,, piyesi temsil o
lunmuştur. 

vat paşa zamanından kalma zengin 
bir maarif kütUpanesi mevcutur ve 
buraya bir yılda uğrayanların sayısı 
on sekiz bindir. 

Artıkoğullarma ait Zincirli medre
sede güzel bir müze açılmıştır . 

İzmirde Bir 

Sabıkalının 

Cinayeti 
!zmir, (TAN muhabirinden) -

Burhan isminde bir sabıkalı, Kemer -
deki pazar yerinde bakkallık eden Ha 
san oğlu Hüscyini feci bir şekilde öl
dürmü.ştür. 

Cinayetin kurbanı işiyle meşgul -
ken, Burhanın bir bıçakla arka.sına 
geçiverdiğini görünce, kaçmağa baş • 
lamış, kaçarken de bir kiloluk dir -
hemi Burhana doğru atarak kurtul • 
mak istemiş, lakin katil peşini bırak
mamıştı. Böylece 30 metre kadar ko 
şulduktan sonra Burhan yetişip bı -
çağını Htiseyinin arkasından sol böğ 
rüne doğru bi1' kaç defa sokup çıkar. 
mıştır. 

Hüseyin, derhal yere yuvarlanarak 
can çekişmiye başlamış, lakin katil 
bıçağını iki defa daha saplayıp çıkar
dıktan sonra kaçmak isterken hallt 
tarafından yakalanmıştır . 

Bakkal Hüseyin, üç sene evvel ay. 
nldığı karısı Nazifenin fena yola sap
tığını görünce, beş yaşındaki kızını 
mahkeme karariyle Nazifeden aldığı 
için, bu kadının teşvikiyle Burhanın 
zavallı bakkalı öldürdüğü zannedil • 
mektedir. 

TUIA 
il il 

... . BUNDAN BOYL f MUNl-lA SIRAN 
,,PERL ODE NT" KULLAN INI :z , 

I 

D I Ş MACUN LA RININ 
I I ı / / / 
IY/ 5/DIR ·· 

ODEfiT 



~ 17 
• 4 - 937 '.r A N 9 

.HORAS iM 
a;. 

Yazan: Ziya Şakir 

Abdullah. 
''Ba~a Biat 

Etmesi 
Lazımdır !

11 

Teklifi Reddetti 

liaccac b 
BoğUk kan u cevam, mutadı olan 
ı:.ki kurn~~kla karyııamıştı. Bu 
ZubeYtin an, Bankı AbduJJah Biz 
Yorınıış gi~~~ını tamamiyle bili
<le &skerj d 1• rnaiyeUndeki o güzi • 
re aYnını erhal muhtelif kuvvetle 
lnel olan ş, inıdat gelmesi m uhte-
tı YOllaJ.n k - . .. }(endi d amılen tıkamış. 
Çehtin eıra:· bir kısım kuvvetle, 
Boııra da ını sannıştı. Ondan 
tek büyijk Şamdan ustalar getirte -
lar Yantn-r..:: kuvvetli (mancınık)-

~ 

8
. ~··~ıı. 
u rnancınıklardan bü .. 
ğUnu en yu -

)°~rl~tirrniştİ :;ebeli Ebi Kıys) a 
ll:ıantiyle h. k: ~ı, Melekeye ta 
hını ora a ırndi ıKendisi, karaga-
te . Ya nakletmişti Ü .. .. 
Inadıyen . ç gun mu. 

l!ilJti Uçlu askerlerine keskin ve 
cu g{in taşlar toplatmıştı. Üçün 
c:ek, ve' ~· ~ancmıklar işliye -
~hYaca1 .... _ kellliı bombardımanı a ALI, 

u Zeki ve k 
tılancınıkl urna.z kumandan, ,_.,,_,_ ara aYirdı~ . b . ...:ueyı if gı askerlerın u 
~Orku .a ~tınek için manevi bir 
ların i geçirdiklerini anlamıştı. On. 
t,,_ tikatıarını sars ~ ·ı. • • 'lk 
. :"{! kendi e . m- ıçın ı 
~ ve .lıyle nıanc.mığa yerleş -
<lan son bızıat atmıştı. Art.ık on
~Oca k ra, Meleke binalan üzerine 
~ı • oca kayalar yağnuya başla • 

ın~iıta Abdullah Bin Zübeyr ol
~lrtnış~ bütUn Mekke halkı şa • 

çunku hö e ~ 
~e tecaY!İz Yl Korkunç blr silA.h 
lılç ın.it k~usmda kalacaklarını 
lıtekk et.Jiiiyoflaroı. 

tittjYen ek sokakibda, korkudan 
larz YUk adın ve çocuklarm feryat 
a!tznda :e.lrnişti. Y.ıkılan damlann 
deJışet Zilenler, halka büsbütün 
ttıaı b ve~ı. Muhakkak, bir ih
Aıekıc a.şgosterecekti. O zaman 
liica.ı eli~Pıla:ı .Ha.ccaca açılacak, 
gidecekt' ifesuun yıldızı da sönüp 

1 • 

.Abdullah B' 
~'l hisseıi ın ZUbeyr; bu tehlike. 
il&Jı etti~r .. etrnez, şehir dahilinde 
dirrniştl ~rfi .idareyi şiddetlen -
~u Yllı zam.anda, halkın 
tı..... P ve hami Un· 
.. "<:ek hutbel Y~ ı galeyana ge 

Sonra, bU . er ırat etmişti. Ve 
bir gece ~ bir kurnazlık ederek, 
~ kı~,..r aı1enin duvarlarmdan bir 
l>ıo.. 49ı,,, ple ""agwıy • di • ·vpagand -Y a ın rnuş, 

~cacın a Yapmak için bunları 
de~L askerleri arasına gön • 

a u adaınıar, rnancrnıklan ida 
Bokuı re eden askerlerin ara.ama 

muşlar: 
lt - liaccac . . d 

u11ç bir . ' sızı Unyanın en kor -
liıç bu mu~ınayetine sevkediyor. 
llQ nıu., li addes belde taşa tutu -bir · atırın--. 

ıanıanl --•uyor musunuz ki; 
ı(~breıı ) ar Habeş hUkümdan 
~ etrn~u mübarek beldeye taa.r 
~llldan · lialbuki, Cenabı Hak 
-.ı:, bunı rnernur edilen kırlangıç 
~ı bıra~~a.ş~anna birer fiske 
;nıı.ıerdi cUrnıesini helak ey

'1es beldey~ ~mln olun ki, mukad • 
~ \'e le<: arşı yapılan bu haka
dokUna avuz, Alla.hın gayretine 
llinlıht ~a~, ve Allahm gazabı he • 

biye : arını kurutacak .• 
di. ' P opa.gandaya girişmişler • 

il.:~u1 b 
"41tl etnuşU u Propagandacılara yar 
J'et bert .. 1• • O günlerde hava ga 
l'e "~ ~ oldug-u hald bird .• 
b· ><4'1klarz k e, enbı -
~ Son ara bulutlar kaplamı, 

~akını~a ~ da keskin şimşekle; 
~ her ta'.ra:rkunç gök gürtiltüleri. 

· ~ıldırıznı 88.rsılnııya başlamış. 
~?r, bUtUn : biribirini takip edi • 
rı 1' larakell",_!~e ~uhiti, bu müt _ 
u. - '4QJ. ln1ın inim inli' 
~ yor 

~~\141: ~k~rlert, fena halde 
b\tl ~lat'dt. B~e yapacaıc1annı '8- • 
~an nı strada, f aallyette 
)! i e l'ıl~lll~ldıu:c1an birinin ü 
~ daıXı eden dilşrnuş, bu makine-
1 li <>lat-ak on kişiyi. bir anda bL 

' ~ere sermişti. 
~. clerh: hldiseyi haber alır al. 

oraya g~, yeniden 

bir takım Mker getirterek, f asılasu 
bir surette ta.ş bombardımanına de. 
vam edilmesini emretmişti. 

Korkudan tiril tiril titriyen biri, 
kendini kaybederek: 

- Ya, Emir! .• Ben, Allahm ga
zabından korkarım .. Ne taşlara, ne 
mancınığa elimi süremem. 

Demişti. 
O zaman, Haccac, bir yıldırmı 

sür'atiyle kılıcını çekmiş, büyük bir 
sükun ve itidal ile o askerin karşı -
Bma geçmiş, bir kılıç darbesile onun 
kafMmı uçuruvennişti. 

Ondan sonra, yine ayni sükun 
ve itidal içinde etrafına bakarak: 

- Allahm gazabı, işte buna der. 

Rahmetli Şinasi ile Etem Pertev 
~İstanbul sokaklan hakkın
da o meşhur makalelerinden yetmi!} 
§U kad&r yıl sonra acaba sokakları
mızın halinde bir değl51kllk var mı
dır! 

Şüphesl7 .. o vakltt:enbf.rf, büyük 
değişiklik olmuştur. Bir kere rah
metlilerin ikisbıln de lo;tekleri ya
pılmıştır. Bilirsiniz ki, Şina<Ji sokak 
köpeklerinin yokedllmesini, Etem 
Perte\' Paşa da hayır sahiplerinin 
e\·lerine dağılmasını istemiı>lerdi. 
Birincl!ıdnln istediği gibi sokak kö
pekleri yokf'dildl. Fakat, bir fi
lozofun dediği gibi, insan oğlunun 
en sadık do!!tu köpeklerdir. Onun ı. 
~n t"tanbullular da köpeklf'rden 
bü~bUtün \'&Zgf'('em~iler. Sokak
la.rdan yok e<JDenler değilse bile, 
ba.5ka. kö~ bir çok evlere gir. 
dUer, hem de ffl·kl!i!lnden daha btiyük 
ttlbarla. E~klden !'Okak köpekleri 
ıııevil' verlerlne giden ba)·antarm 
a.~.baian altında ezilirlennlş, şimdi 
basanlarrn kuce.ğtnda onlar da. gez. 
mf~·e ~di:rorlar. Bundan, o 1.aman
ki 

0

tablrle
0 

"hıfzı!'.4'ıhhatr umumiye,, 
Jmygu!llnnu Qel'"en Şina.'iinin ruhu 
muazzep olsa bih~, Etem Perte\• Pa-
15anm ruhu ho~nnt olsa gerektir. 
Krtmlrin dilinden ~·ar,dı.iı amıhali 
İ!'tanbul hayanlsn on.dinde kabule 
ma.7.har oJ~uş dt'!rl1fllrlir. 

Zat.en, Şlna,.tnln ruhunu da ho,. 

nut edeeek I:>qka bir değişiklik 

vardır. fstanbul soka.klan şimdi 

ten\ir ediliyor. Gerçi aydmhk- o

nun IAt~diği gibi - donanma gece

İeri aydmhğmrn derf'C~ine yakın 
ve modern bir Ş('hre ya'kışacak ka

dar değilse de, elf'ktrlk tellerinin ve
ya ha\'11.g&rl bonılannm g~tiklerl 
sokaklar, karanlık sayılamaz. Pek 
te uzun zaman g~ınedl, bir gece 
hL,ta görmiye giderken, karan
hkta yolumun üzerinde hayrr sahi
bi blr evden ışık uzattıklannı bildi
ğim fçbt, tıdanbulun ten\<ir hmm • 
tunda şimdiki t:erakkl derecesinden, 
ben kendi hesabnna, mlnnettanm. 

Rahmetli Şinasi ma:kal~hıde İs
tanbul sokaklannm tf!mlılenmf'.Ai
nl arzu etmişti. Temizlik cihetinden 
de onun arr.u~u hiç te yerine geti
rilmemt tir, denilemez. Nit.eldm İs
tanbulda e,·lerden çıkan çöpler az 
~k bttlıamla kaldmlmaktaihr. Yal-

f ! i 

ler, demişti.. Bu kanlı misal kar. 
şısında, herkes daha büyük bir 
korku ve helecan kaplamıştı. Hac
cac, askerlerinin bütün bu korku 
ve hayretleri arasında derhal biL 
yük bir taş kucaklamış ... Makine. 
ye yerleştirdikten sonra, o taşı 

kendi elile (Mekke) nin istikame
tine fırlatmıştı • 

(Arkası var) 

nız, çöplerin nereye dökUleceği işi 
henüz bil bütün halledilemed.lse de 
buna. da elbette bir çare buluna
caktır. 

Ancak, Şinasidenberl inAAnlar da
ha umüı;külpesent,, oldular. Sokak· 
lardan yaJnrz çöplerin kalkma.sile 
sokaklann te-mlzliği i~lni tamam ol· 
muş Mynu~·orlar. Halkın sağhğmJ 

düşünen hekimler sokaklarda, yal
nız çöp d~ğll. ~mur, hatta t-0z bu
Iunrnama~ı Janm olduğunu ~ö~·Jü
yorlar. Bunun için de modern bir 
fehirde bütün ~kaklarm delikJf'rf 
muntazam ta.şiarla yahut dört köşe 
tahtalarla. örtiilmesi, sonra da bun
lar yine Uzerlne hiç aralık ve pü
rüz kalm~·uak surette, katran dö
külmf'SI lamndll', diyorlar. 

Vô.kı:a, İstanbul caddelerinden bir 
QOğu paket t.aşlarile örtülmü.,für. 
Caddelerdeki t&:şlann arahklanna. 
katran dökülmüyorsa. da şehir dı
şansmda a..~falt yollft.nmrz bile var· 
dır. Fakat ead<lelerin yanla.rmdaki 
sokaklarclan bir çoğu, pek ç.oğu, ha· 
13. t.oprak sokak ha Umle kalmr.,. ya
hut yamn ~-umru taşlarla iyice ör
tülememiştir. Onun için bu sokak· 
lardan toz, çamur, bazı yerlerde 
çirkef hiç eık4'1k olma?.. Şthrin su
lanmasma, sık sık yıkanmasma. ge
lince, sokaklar monta.mm olmayın· 
ca buna imkin yoktur. 

İstanbul sokaklannm, modern ~ 
hlrlerdeld ııt0kaklara. benzemediği 
sebebini dfü~ünUncıe şliphfl81z; 

- Para yok b\ onun için! 
Diyecek .. lnlz. Fakat 1-.tnnbul şeh

ri için, parasn, fakir bir şehir de· 

mek, bilmem ki, doğru mudur! 
Ba.k~ıza, her yıl bu kadar c'\•ler, 

apartmanlar, bii~iik binalar yapı

l~·or. htanbulda. para yoku bunlar 
neyle yapılıyor! Pek gariptir kl, 
çamurlu, boı:uk ka.1dmmlı sokak
lar, bazı yerlerde - Galata.da. Köp 
rübıa.,ma. pek yakın sokaklarda. ol
dulu gibi - Tam da büyük biiyUk 
"efJ!ke ser çekmiş,, bln.a.lann önU· 
ne dti,tiyor. 

O kadar bU~iik, o kadar modern 
bln.a.lar )·aptTran bir f'hirde, hal
kın sa~lığnu konımak için, l'oka.k· 
lannı çamurdan tozdan kurt.ara • 
cak kadıır lmldmm yanttra.cak pa
ra bulunmaz olur mu! 

f EIKONOMD f 

ÇiMENTO iTHALi SERBEST 
Bol Patates 

Geliqor 
Karar Piyasada 
Derhal Tesirini 

P iyaıaya her tara/tan bol miktarda 
patatu getirümekteJir. Bu ıeneki 

mahwlün mühim bir kumı ıarleJilmiıtir. 
Fiyatlar cinılerine göerdir. Boy itibarile bi· 
rinci boylar 7,5 • 10, ikinciler 5,5 • 8, üçün
cüler 4 • 5 kuru,tur. 

Gösterdi 
Çimento hakkında lktısat V eki.ktinin ver

diği karar piyasada derhal tesirini göstermİf
tir. Borsada düne kadar azar azar, fakat de
vamlı bir surette yükselmekte olan Aslan çİ· 
mentosu son karar üzerine birdenbire 14,90 li .. 
radan 14,35 liraya dütmüttür. Evvelce V liıt~ 
sine ithal edilen çimentoların bu defa da Tef• 
viki Sanayi Kanunundan iatifadeai temin edil
mekle aa.nayiin bu vaz~yetten azami istif adeai 
dütünülmüt oluyor. 

Pirinç Satıtlan 

Z ahire piyaıaıının bugünlerde geçen 
ifleri pek iıtekli değildir. Pirinç üze· 

rine müteahhitler büyük alıılarda bulun· 
maktadır. Fiyatlar ela ucuzdur. Yerli Bom
bay 23, Edirne 20, Burıa 22, Adapazan 14 • 
18, Toıya 17 - 20, Antalya 17,5, Merıin 15,5, 
Diyarbekir 15, Martıf 17 kuruıtur. 

Sabun Fiyatları 

S abun cinılerinin çoğalmıı olmcuına 
rağmen Fiyatlar hala yükıekliğini 

muhafaza etmektedir. Zeytinyağından ya· 
pılmıı ıabunların birinci nev'i 36, ikinc: 
nev'i 34 kuruıtur. Pirina yağından yapılmıf 
olanlar iıe 22 .. 23 kuru, araıındaclır. 

Yeni kurulacak fabrikaların tesisat malzemesi a
rasında çimento ehemmiyetli yer tuttuğundan kara
rın bilhassa bu noktadan ehemmiyeti büyüktür. HU
kümetimizle klering veya anlaşmaları bulunan mem 
leketlerden getirilecek olan çimentolar kolaylıkla 
ithal edilmiş olacaktır. 
Fa.brikalanmız kurulmadan önce memleketimize 

Rusyanm tabii çimentoları girmekte ve piyasada Rus 
çimentosu başta gelmekte idi. Yugoslavyanm da ta.bii 
çimentoları ara sıra piyasamızda görülüyordu. Mem 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~kkettehl~men~fabrik~arı~~M~ 

1 
run bütün ihtiyacı karşılayamıyacak 
vaziyette bulunması Sıvasta yeniden 
bir çimento fabrikası kurulması lüPiyasada 

Çivi 

Azalıyor 
Geçen ay çivi fabrikaları piyasaya 

otuz bin sandık çivi çıkarmışlardır. 

Fakat piyasada çivi kalmamıştır. Ya
pı mevsimi girdiğinden çivi bulunma

ması yüzünden fiyatlar da yükselmiş
tir. 16,5 kuruşa satılması lazım gelen 
çiviler yirmi kuruşa bile bulunma

maktadır. Fabrikacılar yüksek fiyat

la dernir çubuk alamadıklanndan çivi 
imal etmemektedirler. Demir çubukla 

rm sif İstanbul fiyatı tonu 72 dolar
dır. 

BORSA 
"\ 

PARALAR 

16 NİSAN CUMA 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika franrı 
Drahmi 
lıviçrc Fr. 
Leva 
Florin 
Celtoslovak kro. 
Silinı 
Mart 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
lıvec: kuronu 
Altnı 
Banknot 

tıı6.-
123,-
109.-
120.-
80.-
18.-

565,-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-

21.-
12.-
41.-
30.-

1045.-
251.-

Ç EKLER 

620.-
126,-
113.-
125.-
84.-
21.-

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

1046.-
252.-

Londra 620.50 621.-
Nev. York 0.7911 0.7905 
Pariı 17.73 17.715 
Mili.no 15.0233 15.0112 
Brükıel 4.6938 4.69 
Atina 88.0740 88.0032 
Cenevre 3.4675 3.4645 
Sofya 64.1418 &4.09 
Amıterd. 1.4446 1.4435° 
Praf 22.7034 22.6850 
Viyana 4.23 4.2271 
Madrid 12.7316 14.7214 
Berli.n 1.9682 1.9665 
Var,ova 4.1644 4.1614 
Budapeste 3.9887 3.9855 
Bükreş 107.8162 107.7294 
Belırad 34.6494 34.6215 
Yokohama 2.7630 2.76 
Moılcova 23.985 24.-
Stolcholm 3.1260 3.1235 

~---------ı-------./ 
Dünkü muameleler 

Dün Zahire borsasında geçen alış 
verişler yine gevşek olmuştur. Şeh~ 

ıimize otuz dört vagon buğday, yedi 

vagon arpa, dört vagon çavdar, beş 
vagon un gelmiştir. Yumu§ak buğ -

daylar cinslerine ve çavdar nisbetle
rine göre 5,32 - 6,26 kuruş, sert 

buğdaylar 6,18 kuruştan satılmıştır. 

Mısır ve arpa fiyattan düşüklüğünü 

muhafaza etmektedir. 

Ergani 
Kuponları 
Ödeniyor 

Dün borsamızda pek az iş olmuş
tur. Paristen gelen telgraflarda açı
lış 276 frank , kapanış 274,5 frank 
gösterilmiştir. Borsamızda 20.75 li
radan piyasa açılmış ve yine 20.75 li
rada kapanmış ve pek az alıcı olmuş

tur. Diğer tah,illerde hiçbir değişik
lik olmamıştır. Yalnız Aslan çimento
su 14,90 liradan 14,35 liraya düşmüş
tür. Çimento hisselerinin biraz daha 
düşeceği tahmin olunmaktadır. Mer
kez Bankası hisseleri 94 liradır. Er
gani tahvilleri 100.50 lira ike'l bu1!lin 
bu tahvillerin kunonlan ödenmive 
başlandığmdan dolayı kunonsuz ola,.. 
rak Ergani tahvilleri 95 liradan mu
amele görmüştür. Bu~ün frank hak
kında gelen telgrafta bir sterlin 
110,01 frank olarak bildirilmiştir. 

Deri Tüccarları Toplandı 
Dün deri tüccarlarile deri imalat

çıları Sanayi birliğinde son toplantı
larını yapmışlardır. Bütün dericiler, 
mevcut gümrük tarifesinin dericiliği 
himaye eden bir vaziyette bulunduğu
nu kabul etmişlerdir. 

Beynelmilel Ticaret 

Odası Azaları 
Bu ayın yirmi yedisinde tayyare 

ile §ehrimize gelecek olan beynelmi
lel ticaret odası heyetinin karşılan
ması için bir program hazrrlnnmıştrr. 
Şehrimizde pek az kalacak olan he
yet şerefine beynelmilel ticaret oda· 
sı Türkiye milli komitesi tarafından 
Park otelinde bir c~: ıe ziyafeti ve ak
şamı da Ticaret odamız tarafından 
bir akşnm yemeği verilrcektir. ı'i"a
ret ve iktisat mahafilinden, hilkil -
met adamlannd11n bazı zevat ile ga
zete ba§muharrirleri davet edilecek
tir. 

Demir Saçlar Yükseldi 
Demir fiyatlarının yükselmesi üze

rine demir saç fiyatlan da bir misli 
artmıştır. Fabrikalarımızda çok kul
lanılan demir saçların pahalılığından 
fabrikatörlerimiz şikayet etmektedir
ler. 

r LiMAN HAREKE~LERIJ 
BugUn llmanmııza gelecek vapur

lar: Saat 6,SO da Saadet Bandırma
'dan, 16,15 te Tayyar Mudanyadan, 
10 da Anafarta Bartmdan. 

Bugün llmanımufilan gidecek \1l -

purlar: Saat 18 de Anafarta Bartma, 
20 de Saadet Ban<lmnaya, 15 te İz. 
mir hmlre. 

zumunu göstermişti. 
İNŞAATÇILAR MEMNUN 

Vekaletin verdiği bu karar tam 
inşaatın başlayacağı bir zamana te
sadüf ettiğinden inşaatçıları mem • 
nun etmiştir. 

Dün, çimentocular yeni bir reka
bet karşısında kalacaklarını hissede
rek fiyatların indirilmesinin muvafık 
olup olmıyncnğmı düşünmüşler. fakat 
hi<:bir karar vermemişlerdir. Kara
bük gibi büyük ve geniş bir kaç mn
essesenin bir yerde kurulmıya b~
Janması çimento lı,;lerinde fiyat me • 
seJelerinln iyi bir §ekilde halledilme· 
sine vesile olmuştur. 

Kredi Fonsiye 

Tahvilleri Çekildi 
Kahire, 16 (A.A .) - YUzde 3 fa

izli ve ikramiyeli ML'Hr Kredi Fonst
ye tahvilll'rinin dUnkü çekilişinde: 

1903 senesi t Rhvillerinden 566,335 
numaralı tahvil 100,000. 1911 ~enesi 
tahviller inci"n ~96 105 numaralı tah
''il !50,000 frank ikramiye kazanmış
lardır. 

Trabzonda Tütün Satı,lan 
Trabzon (T A.N) - Tütün satışla 

n iyi ve hararetlidir. İnhisarlar ida
resi şimdiye kadar 619900, tüccar ise 
117321 kilo tütün mübayaa eylemiş
tir. İdare ambarlarına bugüne kadar 
l,321.000 kilo tütün girmişitr. 

ZAHıRE 
BORSASI 

16--'1-93'7 
Flal' LA/t. 

Buiday yumu~ak 5,32.SO 6.26 
Sert buiday 6,1 7,50 -.-

4,25 
5, 1 

Arpa Anadol 4.10 
Çavdar 5,-
Mısır ıarı 5,- 5, 2,50 
Tif tik mal 131,- -.-
Yapak Trakya 67,50 
Peynir heyaz 29.15 

-.-
3Z~ 
62.2S 
47.-

Peynir ka,ar 57.20 
Z. yat &abunluk 46,-

Buiday 
Arpa 
Çavdar 
Un 
Mısır 
Peynir beyaz 
Peynir kaljar 

Tiftik 
Nohut 
İç ceviz 
Tilki tleriıi 
Çakal deriıi 
S&naar 
Tavp.n deriıl 

U l LE~ 

G t DEN 

315 Ton 
105 Toa 
60 Ton 
75,50 Ton 
ıs Ton 
21.SO Ton 
9 Ton 

73 
ıs 
5 

2681 
354 
480 

10500 

Ton 
Ton 
Ton 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

DIŞ FIATLAH 

Buf day Liverpul 
BuidaY $ikago 
Bufday Vinipek 
Arpa Anvera 
Mıı;ır Londra 
Keten T. Londra 
Fmdık G. Hamburg 
Fındık K. Hamburıt 

6,60 K. 
6,28 K. 
6,34 K, 
5,80 K 
3.85 K. 
8.02 K. 

131:13 K. 
53.93 K. 
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Sivil Maluller de 
, 

3 Y llhk Muayeneye 
T Gbi Tutulmah mı ? 

(Başı 1 incide) ı 
rin de Uç senede bir muayene edil • 
mesini, malfiliyetleri ziyadeletmit 
olanların yüksek maq almalarmı is
temiştir. Maliye Vekili, elde mevcut 
kanunların buna müsait olmadığını, 
bu hususun temlnl için bir kanun tek 
lifinde bulunulması icap ettiğini söy 
!emiştir. 

Askeri lnf&&t itleri 
Müteakiben, yine General Kazım 

Sevüktekinin Ankarada kışla inşası 
için bir teşebbüs yapılıp yapılmadığı 
hakkındaki takriri görilşillmüştUr. 

Küçük itilCif 
ve İngiltere 
Londra, 16 (A.A. )- Röyter bildi· 

riyor: Kabinenin harici işleri komitesi 
KUçilk Antantın vaziyetini müakaşa 
etmiştir. 

Komitenin mUtaleuı şu olmuştur: 
Büyük Britanya, garpteki menafi -

inin iltizam ettirdiği §ekildeki taah • 
hütlere Şarkta girişmemekle beraber 
Avusturya ve KUçUk Antantı teşkil e
den memleketlerin mukadderatına 

kartı allkasızlık göstermez. 

Saraybosnada 
Şenlikler 

(Başı 1 incide) 
Saat 13 te vali t&ra!ından misafir 

ier şerefine bir öğle ziyafeti verildi. 
Bu ziyafette Saray Bosna ileri gelen 
!erinden birçok zevat hazır bulundu
lar. 

lsmet lnönU ve Aras, buradan son 
ra Bogapotoskayı ziyaret edecekler
dir. 
Filomuz Y ugo•lavyaya g:diyor 

· Belgrad, 16 (A.A.) - Bütün Yu • 
goslav gazeteleri, dost ve müttefik 
Türkiyenin Başvekili lsmet İnönü ve 
Hariciye Vekili Dr. Arasın seyahat 
leri tafsili.tını verirken, her yerde 
kendilerine karşı gösterilen heyecan 
h hüsnü kabulü tebarüz ettirmekte 
ve sahil mıntakası halkının Türk , 
harp filosuna mensup bazı gemilerin 
Yugoslav sulanna gelişi haberini bU 
yük bir memnuniyetle almıt olduğu 
nu kaydeylemektcdir. Halk TUrk har 
gemilerini samimi surette karsıla • 
mağa hazırlanmaktadır. Yoiuslav 
harp filosuna mensup birkaç gemi, 
Türk gem!erinl açıkta karşılayacak 

Kamutay Hamidi Andı Bir Bayram 
Gecesinde 

(Başı ı incidP) fi 
Bqvekllimlz çok iyi sec;il!IÜf • 

pek iyi du,unuımu, kelimelerle ~ 
n u anlatıyor ki, hiç birini ayırın~.. • 
bütün komşularımızla takip ettiil 1'it 
miz anla.,ma ve barış siyasetlniıı • 
hususiyeti v~ır : Kuvve~i. v~ sddt 
lamdır. Fakat ınhisarcı degıldir. g\1'8 
ettiğimiz dostluklara yenilerini ill 
ettiğimiz zaman kat'iyyen eskiler; 
rasmda bir hazif yapmamız ic&P 
mez. 

BH.fvekilimlz Yugoslavyannı BuJıl 
ristan ve İtalya ile yaptığı anı~: 
lardan doğrudan doğruya ve eıı ır 

lıtanbul Meb'unı Abdülhak Hamidin Mecli.te tahliline bir lisanla bahsediyor, bunları ::: 
ait bir hatıra Balkan, hem de MilletleraraM . ~et 

(Başı 1 incide) ------------ için tesirli ve kıymetli bir amil au-- • 
yakta aurmak ve sükut etmek suretL H tiğimizi en samimi bir surette otta 

le müteveffanın yüksek hatırasına atayd ya koyuyor. 
karşı gösterdiği saygıdan sonra da a Taktir okunduktan sonra, Milli MU 

dafaa Vekaleti siyasi mUsteşan Ne • 
cip Ali Küçüka, bu huausta izahat 
Vermif ve demiftir ki: 

Siyasi Müıtetarm 
izaha ti 

D
•• ve Yugoslav tayyareleri de bu iki 
unyanın En Kuvvetli dost mo üzerinde uçuşlar yapacak -

parti genel sekreteri ŞUkrU Kayanın s ofra etrafında fıııltıl&r dl ı: 
şu takriri okundu: vam ediyor. İçten kopUP 

"Büyük §air ve parti Uyemiz Abdill • k şan bu seslere kulak veriyoruzrı. ~ 
hak Hamit Tarhanm aziz hatırasma l ş en c e takdir ifade eden sözler: Ne d 

"- Sayın Generalin sormUJ oldu
tu sual iki kanun mevzuuna taalluk 
etmektedir. Kanun mevzuunun taal
luk ettiği hükUmler şunlardır: Biri 
8i Konya ile Sille arasındaki dekovil 
hattının tesviyesiyle bunun altında
ki arazinin alınması. 

Denizaltı Filosu 
Londra, 16 (A.A.) - Daily Heral

din yazdığına göre Sovyetler birli • 
ğinin denizaltı filosu bugün 130 par
çayı bulmuştur. Bu filo halen dünya. 
nın en kuvvetlisi bulunmaktadır • 

tır. Kattaro boğazında, civar batar • 
yalar, dost ve müttefik Türkiyenin 
harp gemilerini top atarak selamlı -
yacak ve askeri makamlar Türk do
nanmasının müvasaltı şerefine bil -
yük blr ziyafet verecektir. 

• Belgrat, 16 (A.A.) - Bayan İsmet 

hürmetle celsenin bir çeyrek saat ta- Ne güzel! Ne iyi ifade edilınif !.. ~ 
tilinl teklif ve rica ederim.,, İsmet İnönü alkışlar: araaında 1' • 

Bu takrir ittifakla kabul olundu (Başı ı incide) rine otururken Yugoslavya için f1I. 
ve celse on beş dakika tatil edildi . goslav Usanile (yqa) diye bald' _ 

• Ankara, 16 (Tan muhabirinden)- .. -
Hamide ait hatıralar toplanıvnr yor, yeniden co9kun alkıflar kOr ,,- Hatayda mahalli otoriteler, halkı bir 

Ankara, 16 (A.A.) - C. H. Parti· taraftan hapis ve nefyederken diğer yor. d " 
si genel sekreterliğinden rica olunur: taraftan Türk nUfusunu dağıtmak ve Yemekten ıonra ziyafet ıaJon rJr 

Konyada ötedenberi askeri işgcı.l 
altında bulunan nümune hastanesi -
nin teferrilat ve mUşteınilA.tiyle bera 
ber satm alınması. Halen Konyadaki 
ordu müfettişliği tarafından işgal e • 
dilen binanın alınması için 110 bin 
liranın tahsisi ve sonra Merzifondaki 
Amerikan kolleji Bovard müessesesi 
nin kırk bin liraya satın alınması. Ü
çüncüsü, Ankarada muhafız alayı i
çin yetmiş bin liralık bir kışla inşası 
hususudur. 

İnönü, refakatin~eki bayanlarla, bu 
Bükreı Elçimizin sabah şaat sekizi kırk beşte emirle-

• V • • rine tahsis edilen "Veliaht Piyer 

Büyük •airimiz Abdülhak Hamidi dan c;ıkıyoruz. Suare davetliai ~ ellerindeki iş imki.nlarmı almak için a _.. 
tebcil etmek ,onun hatırasını daima . rak gelen yüz elli kişinin arall'D L•• 

yepyeni bır tazyik sistemi bulmuş · t 'd ı b" ~· hafızalarda ve kütUphanelerde muha. rışıyoruz. çen e nefer er 1t " 
faza etmek irin ona ait hatıraları, fo lardır. meydanını temizler gibi ziyafet .. _. Verdıgı Zıyafet lüks yatile Dubrovnike gelmiştir. Ba 

yan ismet İnönü, müvasaltmda, be
lediye mecli.!l reis vekili tarafından 
selamlanmış ve müteakiben refaka -
tindeki bayanlarla, bir muşa binerek 
koyda bir gezinti yapmış, sonradan 
şehre çıkarak Turizm pavyonunda 
Dubrovnik gazetecilerinin vücuda ge 
tirdikleri sergiyi gezmı,tir. 

-. Antakyada ve İskenderunda gfıya, 1 ""°'" d k. d b" t>alc> """ · togrw afları, ondan menkul fıkraları, onunu ~· ·on a ıka a ır .. 

Bunlardan birincisi tamamiyle ya 
pılmıştır. Yani Merzifondaki Bovard 
müessesesine ait olan kısım tama -
men alınmıştır.,, 

Büyük Aıken lntaat 
Prosramı 

Slyast müsteşar, bundan sonra 

Konya meselesinin henüz halledile -
mediğini, belediye ile veki.let arum 
da uyuşmak imkanı bulunmadığını 
eöylemiş ve demt,tir ki: 
"- İkinci kanun çıkarken askeri 

ın.aat ihtiyacını daha ziyade tevsi et 
mek, inşaatı daha planlı ve daha prog 
ramlı bir şekilde inkişaf ettirmek 

Bükreş, 16 (A.A.) - Tllrkiye El
çisi Tanrıöver ve Bayanı dUn akşam 
Başbakan Tataresko şerefine E>' 

binasında bir ziyafet vermişlerdir. 
Bu ziyafette Başbakandan maada 

Başbakan muavini, ekonomi bakanı, 

İngiltere, Almanya, Belçika elçileri, 
Çekoslovakya işgüderi, içişleri bakan 
lığı genel sekreteri ile Dışişleri siyasi 
büro direktörü, Saray protokol direk
törü ve bayanlarile birlikte Bükreş 

yüksek muhitine mensup bazı aileler 
ve elçilik ileri gelenleri hazır bulun -
muelardır. 

Cenupta İşçi 
Sendikaları 

Kuruluyor 
maksadile bir senede 4 500 bin lirayı Ankara, 16 (Tan muhabirinden)
tecavüz etmemek şartiyle mUdafaai Ziraat Veki.Ieti, cenup vilayetleri • 
milliye vekaletine Uç milyon liralık . . . . . b' d rt 1 . . 
teahhüt . mezuniyet veriyor. mız ıçın en büyük ır e o an l§Ç~ 
Vekile::~na aat hakkında aldıgı- ~eselesini kökünden halledecek yenı 

tedb" 
1
• ınş d r . bır proje hazırlam1'br. Buralarda 

ır ve P an ıııu u · işçi sendikaları kurulacaktır . 
Harp okulu, revir, merbut kıta, Mahsulün idrak mevsiminden ev -

hangar ve ahırları 757 bin lira keşif vel bu sendikalar amele sayısını ve 
bedeli, Kırıkkale sanat okulu, Cebeci yapılacak işin miktannı önceden tes 
hastanesi harici. k~mı, bunlar ki.mi - bit ederek ekim sahiplerile anlaşa -
len ikmal edilmıştı_r. . caklar ve mahsulUn muayyen Ucret-

Cebeci h~stanesı d.ahut, ~ kıı ler mukabilinde muayyen bir zaman 
mı 937 de ıkmal edilecektır. Çorlu da kaldırılmasını tesbit edeceklerdir. 
hastanesi 938 de ik~~ edilecektir. Böylelikle hem rekolte daha sa • 
Haydarpaşa hutanesının esaslı tamL hih rakamlar halinde bilinecek, 
ri 937 de bitecektir. hem de mahsulün amelesizlik dola • 

Amerikan Bovard heyetinden satın yısile zarara uğraması önlenecek • 
alman binaların mukavelesi yapıldı. tir. 
Muhafız alayı kışlası ve ahırları 937 
de başlamak üzere iki senede ikmal 
edilecektir. 32 inci alayın kı.flası da 
ayni suretle yapılacaktır. Bundan 
ba.şka daha birçok noktalar vardır. 
Bunların hepsi 940 senesine kadar re 
alize edilecek ve daha büyük bir in
p.a.t programı ile huzuru llinlze gell 
ııecektir.,, 

Turizm Şartlannm 
Kolaylqtırılmuı 

Bu izahattan sonra Türkiyede ec. 
nebilerin seyahat ve ikametleri hak • 
ltmdaki kanuna müzeyyel 935 No. lı 
kanunun bazı maddelerinin değişti • 
rilmesine ait layihanın müzakeresine 
geçilmiştir • 

Söz alan Berç Türker (Afyon), 
~hmet İhsan Tokgöz (Giresun), 
memleket içinde turizmin ve ecnebile
rin ikamet şartlarının kolaylaştml • 
mut yolunda bazı temenniler ve tav -
aiyelerde bulunmuşlardır. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bu mU 
tatealRra karşılık olarak demltth' ki: 

''-Arkadaşları dinledikten sonra 
btse yapacak bir iş kaldı demektir. 
Ecnebileri memlekete ~etirmek için 
bUtUn kuyudatı kaldırdıktan başka 
kendilerine mahsus modem, gUr.el 
bedava oteller, bedava lokantalar aç 
.mak, fodlalar vermek ve memleketi 

John Simon Maliye Nazın mı 
Oluyor? 

Londra, 16 (A.A.) - Dün, Bald· 
vin kabinesinin istif um dan sonra si· 
yasi hayattan çekileceğini ima eden 
Runciman'm sözleri üzerine siyasi 
mahfeller, yeni teşekkül edecek olan 
hUktimette maliye nezaretini Runci
man'm yerine Sir John Simonun de· 
ruhde edeceğini eöylemiştir. 

liğini göstermek ,yaptığımız inkilap
lan kendilerine öğretmek için haki • 
katen çok iyi olurdu. 

Fakat bugün buna mali vaziyeti • 
miz müsait olmadığı gibi. idari vazi. 
yetimize de mUsait değildir . 

TUrk polisi adli ve milli vazifelerini 
kendi usulleri ve kanunu dairesinde 
yapar. Hiçbir kimsenin hayatı husu -
111iyesine kanşmaz. 

Memleketimiz. mesafe itibariyle di 
ğer bazı yerlerden daha uzak ve u • 
zundur. Turiat gelmiyorsa bu kaba -
hat ne hUldllnetin, ne memleketin, ne 
milletindir • 

Bu kanun, hakikaten iktisat encU • 
menini de alikfl<far edebilir ve eder 
~rkadaşımın teklifini kabul edeN"k 
iktıeat encümenine gitmeeine ben de 
taraftanm.,, 

Kamutay pazarteai gUnll toplana -

tapu muameleleri yoluna konulmak ı hal' k ı Bel--t 
nükteleri ,mektuplan bir cilt halinde onu me oyuyor ar. ı•-- fi bahanesile eski kayıtlar çıkartılmak- z w ra1 d ı k_..1.n 
toplamak istiyoruz. Bu hususta bize agrep ope ann an ge en .....-_ı.ıı1 ta ve bunlar tahrif edilerek Tilrkle- k k k 1 güz ı aıar OJ>-yardım etmek istiyeceklerinden emin er e 0 uyucu ar e parç f 

rin babadan evlada intikal eden ve a· yorlar. Operanın balet heyetıniıl 0 

olduğumuz muhterem zatlara şimdi · sırlardanberi kullana geldikleri mal- - 1 · f\11-
den teşekkür ederken bunları Anka • nadıgı mili raksları eeyrediyo 

larmı Hatayda oturmaları Urtenen 
rada C. H. Partisi genel sekreterliği '1Jt 

d 
. gayri Türklere aitmiş gibi gösteril • s onra artalık mllletlerard1 

adresine yollamalannı rica e erız . mektedir . mücadele yeri hallni ~ 
Bayan lnönü Döbrovnikte Arzu edenlere HA.midin mektupla - Mahkemeler, bu muamelelerden Bir tara.tta çiftler koca salonda,. 

lannın ve fotoğraflarının asıllan kli. mfttevellit aikayet ve mUracaatlerl h t ah t d"' k d' w tarat" Belgrat, 16 (A.A.) - Bayan la -
met İnönü ve refakatindeki Bayan -
lar, dün Zağrepten Siplite gelmifler 
ve istasyonda sahil vilayeti valisi ile 
ka4uı cemiye eri milmeasille,i tara.
fından selamlanmışlar ır.:li1hterem 
misafirler, otelde kısa bir istirahat -
ten sonra şehri gezmişler ve öğle ü
zeri vali tarafından verilen öğle zi· 
yafetinde hazır bulunduktan sonra 
s;ezmelerine devam eylemişlerdir. Sa 
at 19 da Bayan lsmet İnönü ve refa
katindeki bayanlar, emirlerine tahsis 
edilen Veliaht Piyer yatı ile Dubrov
nike hareket etıru.,ıerdir. 

şeleri almdıktan sonra iade edilecek· !# a r a oner en, ıger ,r, 
kabul etmemektedir. Aynca buna diplomatlar hani hanl çalıfıyorl P 

tir • H .em·ı+ ve Yunan benzer bir zul{im eseri olarak Sancak· İki Ba,vekilin etrafı daima dolU··· idi 
g ta Türklerin elindeki ticaret ruhsa- kat gazeteciler ara sıra sokulm~_, 

tiyeleri bin bir vesile bulunarak iptal kA.n buluyorlar ve her iki ~=--~ 
e~nm~tett\ . püriiu~ bir hOfllutluk ifade ~· 

Gazetelerin hararetli nefriyah 
Belgrat, 16 (A.A.) - Gazeteler, 

Türkiye Başvekili ismet İnönü ile Ha 
riciye Vekili Rüştü Arasa yapılan ha 
raretıi hüsnilkabullere sayfalar tah -
sis eylemektedir . 

Gazeteler, Karaguyevats belediye 
reisinin hoşgeldlniz nutkuna Başve • 
kil İsmet İnönünün Sırpça verdiği ce 
vab1 bUyük bir sempati ile kaydeyle 
mektedir. Başvekil lsmet İnönü bu 
cevabında gerek kendisine gerek Ha
riciye Vekili Dr. Arasa karşı göste 
rilen hilivıükabulden dolayı tef}ekkür 
etmiş ve Türk milletinin Yugoslav 
millPtine karşı duyduğu hayranlık ve 
bağlılık hislerini tebarüz ettirmiştir. 

Gazete1en m , 

Dilnkü posta ile gelen Yunan ga· 
zeteleri, bUyük şair HA.midin vefatı 
münasebetiyle Türk milletini taziye 
etmektedirler. Gazeteler, HA.midin ha 
yatı. eserleri hakkında sitayi§klr 
makalelerle doludur • 

iKi BOYOK 
YANGIN 

BUkreş, 16 (A.A.) - DUn Tigina 
ve civarında Conrotda bUyük bir yan 
gın çıkmış ve süra'tle tevessü ederek 
300 ev yanmıştır. Hasar 15 milyon 
Ley tahmin olunmaktadır. Birçok 
hayvan da bu meyanda ölmüşt:Ur. Şim 
diye kadar enkaz altından kömUr ha. 
tinde sekiz kişi çıkarılmıştır. Daha 
bir çok kimııelerin de yanmış olma -
sından korkulmaktadır . 

Lehiıtandaki yangın 
Varşova, 16 (A.A.) - Biebcada 

çıkan bir yangında 25 i ev olmak U • 
zere 41 bina yanmıştır. Hasar çok mU 
himdir • 

Solya rörüfmelerine ehemmiyet 
veriliyor Dün Sabah 

Sofya, 16 (Tan muhal.irinden) -
Türkiye Başvekili lsmet İnönü, salı Bir Zelzele 
günü burada büyük merasimle kar· Oldu 
şılanacaktır. 

Ekapreıin Bulgar topraklanna gir DUn 8abah, İ8tanbul oldukça eld • 
diği yerden itibaren bütUn istuyon - detli bir zelzele hissetmiştir. Saat 
tar Türk • Bulgar bayrakları ile do- tam !5,20 de b~ltyan zelzele, bet alb 
natılacaktır. l kad u ü tUr . . san ye ar 15 rm fJ • 

Türk ve Bulgar Başvekıllerl ara • Rasataned ld ğnnız mal{imata 
smda yapılacak görüsmelere bura si .. 1 1 en ak ı ti tU tstanbul 

1 
. . :. . ~ore. ze ze e mer ez s • 

yas mahafılınde bUyuk bır ehemmi· dan 8900 kilometre mesafede tahmin 
yet verilmektedir. ı edilmişti. 

Y 1 1 
Bu vaziyete nazaran. zelzele, Sov-

UCJOSlavyada k yet Rusyanm orta mmtakumdan iti 
.,_, baren BalkA.nla.r dahil olmak şartivle 
nehir Taıtı Akdeniz aahilleri ve Suri:ve:ve kadar 

Belgrat, 16 (A.A.) - Salı gUnUn- yayılan genif bir saha üzerinde duyul 

denberi mUthit bir fırtına devam et- muıtur • 
mektedir. Fırtına oldukça mühim 
maddi hasarata sebebiyet vermiştir. 
Tuna ve Sava nehirleri tamış, aularm 
alıp götürdüğü birkaç kU,I kurtanl
mışttr. Bununla beraber Oıtrugnitza 
elvarmda içinde 5 klıtl bulunan bir 
sandal Savanın müthiş dalgaları ara
sında kaybolmuıtur. 

Dünkü perşembe 2i.inil tehlike ta
mamile geçmişti. Sahil polis teşkil!tı 
her ihtimale karşı hazır bulunmakta
dır. 

lıtanbul Ticaret Odası 
Bütçeıi 

'Ankara, 16 (TAN) - Villyetler. 
den tktııat Veklletine gönderilen ti
~aret odalan bUt~eleri tetkik edil 
mektedir. Uzilm kon~esi mUnasehe. 
tile tetkik ve tasdiki S?eri kalan fs. 
tanbul Ticaret odası bütresinin tpt. 
klkleri bitmek üzeredir. 3-4 gilne 
lcadar tetkikler neticelendirilecek ve 
tstanbula bildirilecektir 

Son hafta f<;lnde Tilrk mektepleri cek sözler işitiyorlar. .~t&t 
sıkı bir kontrolden geçirilmiş ve yeni Burası bizim de 'JlÜp meydan:ıw-
Türk harflerile olan ne kadar kitap Mümkün olduğu kadar çok in~ 
varsa hensi toplattmlmıttır. Bilh&.888 görmek, ortalıkta esen havayı an1' 
bu son hldise. Türkler arasmdR hU• mak, duymak llzım... ~ 
yUk bir teessür ve asabiyet uyandır- Bir aralık bir kötede bir .,ı 
mıştır. 

Vataniler arasında ihtilal 
baf6ÖıterJi 

Ankara, 16 (Tan muhabirinden)

Buradaki bir vatandaşımıza Suriye -
den gelen bir mektuptan anlaşıldı~
na göre, bizzat vataniler arasında Ha 
taylı Türkler ve Alevilere yapılan ka

nunsuz muamele Uzerinde anlaşmaz.. 
lık çıkmıştır. Bir çok mlifrit nasyo· 
naliatler seçimin yenilenmesi ve mu

hale! et partilerinin dağrtılmumı, in
tihabın kısmi oımaemı. memurlar a
rasında kat'l bir tasfiye yapılmasm1 
Arap mekteplerinden ~vrbılnin ka -
patılmasmı. Suriye dahilinde valnı,. 
Arapça konuşulmaııımm mecburi kı • 
hnmasmı istemektedirler. 
Diğer taraftan makul ve daha dU 

tilst dUtünen bir kısım Araplar, gen<' 
Suriyenin ancak kornşularile iyi mil · 
nasebetler idame ederek latikli.lini 

devam ettireceğini ve bu arada bil
hassa bU,,ük ve kudretli komşular 
't'Urkiye CUmhurlvPtl ne anlQmanırı 
t>ir yaşama l'IArlt old,,~nu taldlk VP 

tcabul et1"Plrtf'rllr1Pr. Bu ik1nri ışık td 
ıtiamıı hA.dlselerh'! lsbııt t>ttlı1H ki,. 
'ıPr~n yeni taraftarlar kazanmak
tadır. 

RiitUn bunlıtrll rA.llnıPTt V•tıtnn~· 
'l'lolitlk•1Prmm huri\"'1•.-de yeni menf· 
•ezahUrleri bekh~nebilir. 

Amerika Donanma11 

Manevraya Çıktı 
San Pedro, (Kallfomlya.) - 16 

( A.A.) - Amerika donanmumdan 
139 cUzUtam. i~inde .O bin zabit v,. 
efrat ve mUrettebat oldu~ halde. 
SUyUk . Okyanusta m&nevralar yap. 
mak Uzere bu sabah hareket ~
tir. Bu muazZAm ftlova Amiral Art
hur Hepbum kum11.nd11. etmPktedlr. 

Filonun bUyUk kısmı, Havai ada· 
lanna gitmektedir: 

Yedi cUzlltam, Alukayı ve Alcou· 
tlPnnP.S adalarmı ziyaret edecektir. 

gazeteainin mümessili ile kalpten • 
be konutuyoruz. Şu.rasmı görUY0 r 
rum ki, memleketini çok eeven b~...atl 
çık fikirli Fransızla Fransannı .~ 
ğini cudan istiyen bizim are.JPJ
hiçbir görU9 farkı yok. 

F ranınz diyor ki: "' 
- Pariste harici görll~ ,,, 

lamak istemiyorlar. Eskiden köıı.I 
miş, yanlış fikirlere göre harici .ı; 
seti idare etmiye çalışıyorlar. tJtl 
gün yeni bir yanlıt yapıyorlatı ~· 
gün biraz daha saha kaybediYOtl>"' 
Gazeteler harici siyueti dahili ~ 
set ölçüsile ölçtüğü için hepsi b ·.-d 
aldanıyorlar. Bazan bir FrantıJ ~ 
tesi harice kuvvetli bir yazıcı g6~ 
riyor. Bu yazıcı kat'iyyen kUJ'\I o# 
kati anlamıya ve okuyuculara b _cif 
miye kıymet vermiyor. Kendi ";-.i 
kudretini iabat edecek ve dikk~~ -
alaka uyandıracak garip ga.riP "'1' 
ler yazıyor ve Pariateki kafalatl _. 
kat daha a.fyonlıyor. Parl9te, ~-" 
rede olduğu tarzda hakikat1~111 , 
edebilecek kudrette bir tek JJlı-
zete yoktur. • 

Dünya yUzUnde bu kafada ,....., 
mlar da bulunabilecefine ha~ dl • 
ede konutmalara ve temaaıaı- ., 
vam ediyorum. Sabahm dördtlJl: f" 
dar hiç farkında olmadan vald 
çlyor. uf"': 
Vardıfım netice fU: Türk· 1'-:..t. 

ı~v dostluğunun bu bayram -~ • 
harici ıiyuete ait iatiklll ın..-~ 
rinde çok hauu olan, b ... kal ,
aleti olmak devrinin kapıl&flll~~ 
vakit için kapamak iatlyen Y~ • 
dostlınmızda çok tatlı bir il ~ 
mıttır. SulhU cidden seven ya~ 
!arın hepe! de buradan nıeJllll ;ıfl' 
duygularlle ve mtllterib bir 
ayrılmı9lardır. ~ 

Ahmet Emin Y ALii 

Yeni bir teker fabrika"~ 
Memleketimizde eeker .,.na~ 

:nkbtafını ileri götürmek tetn ter ., 
rumda veya Sivu • Erzurum ~~ 
zerinde bir eeker fabrlkUI kU ~ 
dUşUnillmektedlr. Bu suretle 
fabrikamıı yapılmıt otacııctıt· 
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on çıkan son derece müessir Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sALı!·h~~~.:.'Tı 
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TAN 

Asker 1 i k işleri 
Ehliyetn •. --::-_·-:-.--...!~:..:.._-J 

~eaız Kı H' tl'l Fatih , _ •a ızme ı er 
dan· ~kerlik §Ube . 

. · Eh!iyetn sı başkanlığm-
hıznıeuner ~ olmıyan kısa 
lunacaklarınd 937 gUnU sevko -
lllek U7.ere 2~amel~lerini bi~ir • 
haren §Ube 37 gunUnden ıti • 

Ye gehnele . n. 

l<adrk.. • 
oy aske l'k 

k&dıköy aa r 1 §Ubesiııden: 
\'e Ya.b kerlik şubesinde yerli 
1 · ancı Yaııı 
eJi olınıyan ve 

1 ~lup ehliyetname -
beye göete . ehlıyetnamelerlni şu
ler 1 }da trniyen kısa hizmetli -
ba Yla 937 gU . 
~ Okulunda b nünde yedek su • 

edılecekl . ulunrnak Uzere sevk 
erınden 29 gtınUnde b k ve 30 nisan 937 

lllUracaat Uın:sa hizmetlilerin ,ubeye 
...___ e eleri ilin olunur . 

" 

SE:KsüLiN 
'_ Aderni 

iktidar, 
Beı 

9evşekliği, 
Clernıansızı ık, 

VUcut ve Oima~ın 
Yorgl.l nı l.lgl.lnda 

Pet( ~üessir we emin , 
' bir ilaçtır. 

~l.ltl.lsl.I - 200 kuruş 
BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEYA'i 
tt::~anesı ~ Sirkeci • 

"---= ,ı.ıan~bm:--6 --.--.:.::=====~ 
ıı....: Bir bo cı ıcra memurluğun -
~~Ya çevru rçtan dolayı mahcuz ve 
it tıık mesi mUka.rrer keres -
't fi d aız ~~-4-37 çarşamba günü sa 
a... an ıtıbar F . 
_'\l ç en atihte Sofularda 
~ ~ e,ınede cami sokağında 27 No. 
lıı...""' aı Bergis' 
. "illa •u.re ınde birinci açık art-
~ tile satılacağından i8tekli 
b._ .... rnezkeır 
~ bulun gUn ve aaatte yerinde 
'Uaı, ua. &cak memuruna müraca
~ olunur. (31889) 

bı~ltltazıahınet b" . . 
-..ıcı.ııkenı . ınncı sulh hukuk 
\>e .l\nıu:Sllıden: Yorgi Hirisopulos 
~lasın an ~tonyadis ve Tanaş A
~ 01rYlan ve müştereken muta 
~lebi oğıUklan İstanbul Balıkpazar lstanbul Komut nl ğı Satı-
blddeSind: em8:11allesinde Balıkpazar na ima il OmİSVOnU : ıanl~rl 

Gümüşsuyu hastanesi k:in 4.0000 
kilo süt açık eksiltme ile satın alına
caktır. !halesi 3 mayıs 1937 pazartesi 
günü saat 15,30 da yapıla<'.aktır. Mu
hammen tutan (4800) liradır Şart
namesi her gün öğleden evvel ko _ 
misyonda görülebilir. !stekllicrin 360 
liralık ilk teminat makbuz veya nıek
tuplan ile beraber ihale günii vakti 
muayyeninde Fındıklıda komutanlık 
satmalma komisyonuna gelmeleri. 

~bap dUkk:kı 89 ve yeni 7 No. lu ._ ____________ , 

d fut\ıht nın izalei şuyuu zımnm 
eye "aıo~ takarrUr ederek mUzaye

b l{~eu unrnuştur: 
lrı ~ Yll tn~harnrnenesi (10500) on 
:ahi . ı lıradır: 

lilı· ncı açık art 
ltıe rn.. tınnası 19-5-937 ta 

oıı d·· usadif ça,.., 
Ortten -...,amba günü saat 

'tır ::.~ altıya kadar icra olu
l'ii~ , · .n.ıym · 
~ ~ Yetını eti rnuhammenenin 
~ Ctln ihaı iş beşini .bulduğu taktirde 

Ulıtı e kat'iyea1 
b.IJı. ldığı taktirde yapılacaktır: 
~ taahhUdU b . en son arttıra -
ltt.ıı tlln lllUdd ~kı kal~ak üzere on 
ııe cı açık art~ e terndıt edilerek i
d·· lllU8adif pe ırrnası 3-6-937 tarihi 
0l'tteıı tşembe gUnU saat on 

Caıt on altıya k d 
~ \'e gU a ar icra kılına -
't'itetıı yn. en çok arttırana ihalei 
~ak1ı1 apılacaktır. İPotek ah.b. 
"Q arla diğ s ı ı 
b.ı gal'li rn er allkadarlarm iş • 
fd~UaUe ;~kul Uzerindeki haklan 
tllıı llr'nıı e ı ve rnaarata dair olan 

.\ içinde ~kı mUsbitelerile yirmi 
'tb·lcıi halde h l'lneleri lazımdır. 
~ ıt olmadık akları tapu ıicillerile 

llltaında.n ~a ~atış bedelinin pay • 
~Utel'akiın anç kalacaklardır. 
\>ll.~de hissedvergiler hisseleri nis • 
'i ""Q:lar kan arlara ve delli.liye ve 

de~1ltıgelen u;;:,;ucibince verilme 
l'ı \'e ihaıe senelik taviz be-

lllU.te Pulu ve ta 
ı.. "1-tt~Ye aittir. pu masrarıa-
'liııd ·· •ııa 'artn 
'iıı en İtiba amesi 1'bu ilan tari 

e taı· ren mahk 'l' ık kıı eme divanhane 
tı aljl> ol ınnızştır. 
eıhıizı anların k 

de l>e ~ıde . ıYmeti muhamme 
ttıe ' akça.sın;: ~uçuğu nispetin
l'arı tanbu1 E . rnılen o gUn ve sa 
'llllı liarıında rnınönUnde Gillbenk
ııe l'I hukuk Sultanahrnet bın· · · u37 llla.hk ncı 
~aıba:la No. ileem:Si baş kitabeti-
l 'n Şe:rbeth müracaatları Ha
'dalti apart.:ıne sokak 75 No. lu 
tlıQ e nıllkirrı anmın 6 No. Iu da
l11\'aııllleçhu1 ve ~en elyevm ikamet 
t~ı~~.\rıtonyadis~arlardan An • 
töııde~ \'eya ~ 0 gUn ve saatte 
:~~le lt ediği taktı fından bir vekil 
ll~ 01 ' ltııınac .. rde gıyabında mu 

llltJt ~ tebliğ makamına 
llln olunUJ'. 

(31880) 

(2129) 

• • * 
Gilmilşsuyu hastanesi için 30000 

kilo yoğurt kapalı zarf ile alınacak
tır. !halesi 3 mayıs 1937 pazartesi 
günü saat 16 da yapılacaktır. Muham 
men tutan 5400 liradır. Hergün öğle
den evvel şartnamesi komisyonda gö. 
rülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cü maddelerindeki vesa
ikle beraber ihale gUnil vakti muay
yeninden en az bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını Fındıklıda 
Komutanlık Satmalma komisyonuna 
vermeleri. (2130). 

Adalar sulh mahkemesinden: Bü -
yükadada Karanfil mahalles":de eski 
Hekim Yeni Sakarya sokagında 8 
No. lı evde sakin iken elyevm ika
metgahı meçhul Kostantin kızı Ka -
tinaya: 
Şahap ve Aptillvahap Niko Kleo

niki ile şayian ve müştereken muta
sarrıf olduğunuz BUyükada Karan -
fil mahallesinde eski Hekim yeni Sa 
karya sokağında 8 No. Iı evin gayri 
kabili taksim olduğundan açık art • 
tırma ile satılarak şuyuun izalesi 
hakkında sözU geçen Şahap ve Ap -
tülvahabın aleyhinize açtığı dava -
nın muhakeme gününde ispatı vücüt 
etmediğinizden hakkınızda gıyap ka 
ra.rı verilmiş ve tapudan kayıt sure -
tinin celp ve gayrimenkulün keşif ve 
taktiri kıymet muamelesinin 8-5-937 
saat 10 da ifasına duruşmanın, 14-5-
937 saat 14 de bırakılmasına karar 
verilmiştir. 115 gün zarfında itiraz et 
mediğiniz taktirde mahkemeye ka -
bul edilmiyeceğiniz tebliğ makamına 
kaim olmak Uzere il!n olunur. 

(31915) 

IHTIVARLIK 

Peşinizden G eliyor , 

ONA KAR$1 

Hazırllkll oavran ınızı 

FAZIL ÇiL ILACI 
Hava Yolları Devlet işletme ida resinden: 

1 - Ankara - İstanbul arasında 
A - Cumartesi günü hariç haftanın diğer günlerinde: 

Kalkış Varış 

S. D. S. D. 

An karadan 
lstanbuldan 

10 00 11150 İstanbula 
15 00 16 150 Ankara ya günlük seferlerimiz 

B - Cumartesi günleri: 
Ankaradan 14 30 16 20 

vardır. 

latanbula gUnlUk bir seferimiz var 
dır. Cumartesi günü lstanbuldan 
Ankaraya avdet seferimiz yoktur. 

C - Pazartesi gUnlerl: 
lstanbuldan 7 00 8 50 Ankaraya· ilave seferimiz vardır. 

2 - Şehir gezinti uçuşları 111htiy& ri,.: 
Ankarada - 18-4-937 
lstan bulda - 25-4-937 den itibaren oaşııyacaktır. 
Ankarada - S. 15 D. 30: S. 16 D. 30 devam eder. ldare otobüsü acen

te binası önünden saat 15 de hareket eder. 
Yeşilköyde S. 15: S. 16 devam eder. •1are otobtisU acente binası önün • 

den saat 14 de hareket eder. 
Acentelerimizden gezinti uçuşu bileti alanların meydanlarımıza gi _ 

diş ve dönüşleri idare otobüsü ile ı·~ı.rasız yapılır. 
Ankara acentemiz - Bankalar caddesi P. T. T. binasında Tel. No. 3682 
İstanbul ecentemiz - Karaköy P. T. T. binasında Tel. 41137. 

Kartal Malmüdürlüğüdden: 
Merkez ve Adalara karşı sahilde 

Mevkii Sokağı No. ıı Cinsi 

Kartal Hükumet cad. 55/ 241 1150 M. 
2 kuyulu balı 
çeyi havi y~ 
nm kagir 

kö'k ve yeri 

kf in taksitle satılık kö§k ve bahçesi. 
MU,temilatı Kıymeti 

Lira 
Zemin kat: Bodrum sah 4000 
ranç Dört bin 
Birinci kat: Antre iki oda 
iki hela bir mutbak 
İkinci kat: Bir sofa 4 
oda 1 hela 
3 ncü kat: Tavan ara
sı haricen hizmetçi için 
2 oda bir hela. 

Yukarrda yazılr köşk ve mUştemna. tının yerile mülkiyeti sekiz senede 
ve sekiz milsavi taksitlerde ödenmek suretile gösterilen kıymet Uzerin -
den satışa çıkarılmıştır. 

Satış bedelinin: Birinci taksiti: tha leyi müteakip diğer taksitlerde yedi 

senede müsavi taksitlerle ödenir. 
Satış bedeli tamamen ödeninceye kadar hazine namına birinci derece 

de tapuya ipotekli kalacaktır. 
Satış 28 Nisan 937 çarşamba gUnU saat 14 te Kartal malmUdürlüğün -

de müteşekkil satış komisyonu tarafından yapılacaktır. 
İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vaktinden evvel Malsandı

ğma yatrnlmahdır. Satış bedeline istikrazı dahili ve $0 5 faizli hazine 
tahvilleri kabul olunur. (2048) 

Feriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 

ADET 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

79 Torba 
35 Adet 

4 Parça 
19 Adet 

4 

96 
9 

97 
2 
2 
4 
5 
6 
6 

72 
185 

7 
4 

106 

22 
40 

1 
1 
9 
1 

18 
20 

3i7 

CiNS! 
Remington marka yazı makinesi 
Jüb Ingiliz marka bUyUk kas& 
Kebir yazıhane ma sandalya. 
Maroken kanape 

,, koltuk 
Camlı dolap 
Aynalı portmanto 
Etfaiye su hortumu maa rekor 
Çift patinaj zinciri 
Su torbası 
Keçe 
Demode kriko 
Yeni sistem kriko 
Fır döndü 
Benzin ölçmiye mahsus çubuk maa sap 
Benzin ölçüsü 
Çelik levha 
Çelik fırça 
Kıl fırça 

Yağdanlık 

Süpap kaldırma aleU 
Pompa 
Gresörlilk 
Muhtelif boru anahtarı 
Çekdirme 
Tel mengenesi 
Pense 

Lastik levyesi 
Zimpara eğesi 
Sapsız balyoz 
Tahta çekiç 
Maa sap demir c:e kic; 
Elektrik ha vyası 
Çekiç sapı 
Erkekli dişili pafta takımı 
2 ağızlı muhtelif anahtar 

ı Zimpara taşı 
1 :Maa kol pafta 

18 lngiliz anahtarı 
2 Korbacık anahtarı 

8 !stepne kılıfı 
27 Otomobil camı 

8 Muhtelif güneş siperi 
3 Kutu Hava pompası (Otr r · ~ik) 
7 Parça Hava pompası lastıği 

l Deste Cam lastiği 
3 Paket İspanyol kağıdı 

70 ,, Benzın podrasr 
3 Şişe Otomobil cilası 

82 Muh telif kaynak 
5 Sllnger 
2 Nlkeli.j cam çerçevesi 

568 Radyötör peteği 

1,5 Sandık Petek çubuğu 
8 Adet Alimtinyöm çerçeve kılıtı 

8 Fener ayakları 
1 Güneş siperi 
2 Kilometre saat' 
2 Stop tablası 
'.ı Tampon bağlanması 
4 Amörtösör 
6 I..istik tösör 
2 lstip entreptörU 

15 Kilometre tablosu komple 

36 Yağ baremetresi 
3 Güneş siperi 
4 Komle sinyal 
1 Demode garbiratör 

10 Direksiyon lastiği 
2 Radyötör lambası 

14 Manyötö tevzii tablosu 
16 Manyatö tevzii dişlisi 
23 Manyetö tevzii kömUrU 
16 Kollektör dişlisi 

ı Tevzii tablosu 
1 Takım karisör boya pompuı 

53 Muhtelif fener 
16 Elektrik kornası 
11 Klaksiyön simidi 

51 KUçUk fener muh teli! 
27 Fener aynası 
11 Fener aynası maa cam 
4 Radyatör su derecesi 

12 Radyatör kapağı 
79 Kapı mandalı 

57 Arka fener 
3 Bağ Pompa lietiği 
2 Radyatör ön kılıf 
1 Nikelaj ön radyatör siperl 

20fl0 Muhtelif radyatör li.atiği 

' 

Taksimde Taksim bahçesi karşısında Kuyu ıokakta Fiat garaj! 11ahibi 
Delpiyanonun kazanç vergiei borcundan dolayı haciz altına alınıp satılma. 
sı icap eden cinsi ve miktarı yukarıda yaT.ılı otomobil yedek aksamı vıe 

etfaiye yarayan hortum ve saire 19 • 4 • 1937 tarihine müsadif pazarte9i 
günü saat 10 dan itibaren mezklır nrajda ve 20 • 4 • 1937 sah g{lnU de 

Taksimde Tıtkizafer rsııidesinde Milli garajda aleni müzayede ile satılaca-
ğı ilan olunur. (2141) 

İstanbul Nafıa Müdürlü fünden: 
24-4- 937 cumartesi gtlnil saat 11 de lstanbulda Nafia mfldfJrlU • 

ğilnde (2700) lira keşif bedelli Haydarpaşa NUmune hMtanesinde ve • 
pılacak soğuk hava deposu tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık !şleri Genel, hususi ve fennt şart • 
nameleri, proje keşif hulasasile buna mü tef erri diğer evrak dairesin • 
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (203) Iiradn 
Isteklilerin en aı2 (20000) liralrk bu İ§e benzer iş yaptığına dair 

göstereceği vesika üzerine Nafıa MUdürlUğUnden almış olduğu mUte -
ahhitlik ve Ticaret 'Odası vesikalarile gelmeleri. (1930) 
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ASLANMAZ ve HASAN TRA ........... 
B 1 Ç A K LA R 1 G E L D i. M E F T U N L A R 1 N A M O J D E. H ASA N D E P O S U : 

...................... 
lstanbul Harici Askeri 

Kıtaatı ilanları 
: ................... .. 

Tekirdağ krt'alan için 125,000 kilo 
ve Malkuadaki krt'at için 70000 kilo 
sığır eti kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Tekirdağ etinin beher 
kilosuna 24 kuruş muhammen bedel 
üzerinden ilk teminatı 2250 liradır. 

Ve Malkaradaki kıt'at etinin beher ki 
!osuna 22 kuruş muhammen bedel 
üzerinden ilk teminatı 1155 liradır. 

Tekirdağı etinin ihalesi 10 mayıs 1937 
pazartesi gUnü saat 11 de ve Malkara 
krt'at eti ihalesi ayni günde saat 16 
dadır. Şartnamesini almak istiyenler 
her gün ve münakasaya iştirak ede -
ceklerin mektuplannı ihale zamıı.nın 
dan bir saat evvel komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri. (670) (2125) 

•• * 
l - Alpullu Alayının 77 ton, P. 

Hisarın 80 ton ve diğeri 45 ton sığır 
eti. 

2 - İhaleler kapalı zarfla ve ayn 
ayn yapılacaktır. 

3 - Alpullunun et muhammen be
deli 16940 lira. P. Hisarın 20000 ve 
diğeri de 11250 liradır. 

4 - Alpullunun ilk teminatı 1271 
lira, Pınarhisann birisi 1500 lira ve 
diğeri 844 liradır. 

5 - Alpullu etinin ihalesi 3 mayıs 
937 saat 15 te Pmarhisarm, saat 11 
de Vizede yapılacaktır. 

6 - Şartnameler arzu edenlere her 
gün Vize Satınalma komisyonunda 
gösterilebilir. (671) (2124) 

Üsküdar ikinci sulh hukuk mahke 
mesinden: Kuzguncukta Gazhane so 
kağında 8 No. lu hanede sakin iken 
ahiren vefat eden ve terekesine mah 
kememizce vaz'iyet edilmiş bulunan 
Eminenin mahkemece yazılan emva 
ll menkulesi 20-4-937 sah günü saat 
10 da mezkur hanede açık arttırma 
.ile aa.Wacağı v m\lteveffiyeden ala. 

cak ve borç iddiasında bulunanların 
bir ay ve veruet iddiasında bulunan 
larında üç ay zarfında vesaik ve se
nedatı kanuniyeleriyle birlikte malı 
kememize müracaat eylemeleri ve ak 
si halde kanunu medeninin mevaddı 
mahsusası ahkamı tatbik olunacağı 
ilan olunur. (31902) 

i ....................................... , 

SATiE 

,, ;;I 
r-YALNIZ-~ ı su Akşam 17 Nisan 

BAKER PARK 
Mağazaları 

Hali hazırda. 

PARDESO 

RAGLAN 

TRENÇKOT 

REVERSIBLE'in 
En mtintehap çeşitlerini 
Her yerden ucuz fiat 

ve müsait şartlarla 

T AKDiM EDEBiLiR 

l Çeşitler tükenmeden evvel 
istediğinizi intiha.b ediniz. 

OTELiNDE 
Meşhur Arjantin mugannlsi 

TANGO KRALI 
LUiS SCALON 

PEK Ya&ında 
Sari Barabas!! 

\, , 
Sahibi: Ahmet Emin YAL\IAN 

1 Umumi Neşriyatı İdare Eden: 
S. SALİM 

1 Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Size: Akisleri müteharrik ziyadar, Parlak bir havuz teklif eder .. 
Li.tif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler .. 

Gözlerin zevkile şenlenen bir mesken .. 
Camekanmız için dayanılmaz bir cazibe ..• 

Fiyatı, taksitlerle ödenmek prtile 825 LİRADİR. 

~ .................................. -
lstanbul Cümhuriyet Müddeiumumi· 

liğinden: 
Adliye Vekaletinde münhal 14 lira ma8'lı kltipliğe Fransızca oku . 

yup yazma bilen bir daktilo alınacaktır. Taliplerin memurin kanunu -
nun 4 Uncil maddesinde yazılı vasıf ve §artları haiz olmaları, ve mekte
be müdavim bulunmamaları lazımdır. 

7-Mayıs-937 cuma giinü saat 14 te Edebiyat fakültesine bağlı 
yabancı diller okulunda imtihan yapılacaktır. 

Isteklilerin daha evvel memuriyetimize müracaat ederek vesika -
larmı göstermeleri ve imtihana kabul edileceklerine dair alaca.klan nu -
maralarla yukanda yazılı gün ve saatte imtihan yerinde bulunmalan 
!Uzumu ilin olunur. (2135) 

Erkekler Nezdinde 
Nasıl Muvaffak Oldum ? 

Güzelliğim asri zamanın bir mucizesile 
o/o 50 nisbetinde artmıştır. 

Cildim, hemen ya 
n ölmüş bir hal
de idi. Buruş -
muş, solmuş ve 
ihtiyarlamıştı. Ma 
amafih karakte -
rim henUz genç -
di. Dansı sevi -
yordum, fakat 
hiç kimse beni 
dansa davet et -
miyordu. Bugü -
nün erkekleri, 
gençliği arıyorlar. 

Nihayet bir cild mütehassısı 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cil -
dimin "Biocel,, i cildi terü taze 
tutan kıymetli cevheri - azal -
mıştır. Fen, son zamanlarda 
"Biocel,, i genç hayvanlarda giz 
lenmiş cild hticeyrelerinden is· 
tihsal çaresini bulmağa muvaf
fak olmuştur. Tıpkı cildimiz -
:ieki "Biocel,, in aynidir. Bu cev
her; şimdi cildinizi beslemek ve 
gençleştirmek için matlup nis
bet dairesinde Tokalon kremi • 
nin terkibinde mevcuttur. Va -
kit kaybetmeden bunu tecrübe 
ettim ve resimlerde görüldüğü 
gibi memnuniyetbahş neticeler 
elde ettim. Sonra, bir mikna ti -
sin çeliği cezbettiği gibi cilde 

son derece yapışma hassasrJll 
veren hususi ve kıymetli ınad ; 
deleri ihtiva eden yeni ve ga)ıe 
ince bir pudra kullandım. Jle • 
men hemen gayrimer'i olup su· 

··ratı dan, yağmurdan ve tagayytı 
1 havaiyeden kat'iyyen mUteess r 

olmadığı için banyonuzu alır • 
ken veya sıcak bir salonda dll11

9 

ederek terleseniz bile yüzUnUı· 
de sabit kalır. Bu yeni pudranı1l 
şayanı ha vret ve o~ijinal. renlc~ 
!eri vardır. Bu cazıb keşif pe 
büytik ve mali fedakarltklarlll 

Tokalon müessesesi tarafındatl 
temin cdflmiq lr. Ve Totatotf . et 
pudrasına kanştmlmıştır. g 
yerde Tokalon krem ve pudra· 

sını arayınız. 

Binlerce Tokalon müşterısinueu muesseseııııze mektub ya· 
zanların müşahedeleri, kendiliğinden gelen ve kıymetli delil· 
lerdir: 

(Krem ve pudralarmızı kullanmak surctile yüzünüzün dilZ 
ve pürlizsUz hale geldiğini gördüm. Bu hal arkadaşlarımın 

bile nazarı dikkatini celbetti.) 
M. F. S. M. Bursa 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok istifadesi· 
ni gördüm. Bu krem ve eşsi7. pudralarınız sayesinde düzgilıı 
ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O Fatsa 
Mektublann Rstlları nnsyalarımızda saklıdır. 

Detlel Demlryollırı ve limanları işletme U. idaresi Hani•'' .... ..._ ____________ ..... ________ ~J 

Muhammen bedeli (9000) lira olan 20 ton tasfiye edilmiş panıııl< i~ 
3-5-1937 pazartesi' günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarad3 

6
1jl 

binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (ıııi ~ 
liralık muvakkat teminat ile kanu -nun tayin ettiği vesikaları. res ~
zetenin 7-5-1936 gün ve 3207 No. !ınüshasında intişar etmiş olan 1',.61' 
tname dairesinde alınmış vesika vetckliflcrini ayni gün saat 14 de 
komisyon reisliğine vermeleri la -zımdır. d,J' 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, ıJa~ 

pa.şada tesellüm ve aevk şefliğinden, tzmirde Alsancak mağaza~ 
Adanada Altmcı işletme müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (2()63 

Askeri Fabrikalar Umum Mtldiit' 
.I üğü 1 'icaret Kalemin den: . srı 11t#'. 

Aşağıda miktar ve cinsi yazılı malzeme satın alınacaktır. 28/~i.S ~ı~~ 
tarihine kadar fiatlı tekliflerin Umum Müdürlüğe gönderUme~ı. 1 

tlll" 
Bu malzemeni.ı şartnameleri her gün Ticaret kaleminden alına.bılif· 

200 Ton Gıhserin 

16 Ton Glikol 
1000 - 1100 Ton Nitrat dö sud 

30 Ton Nitrat damonyak 
12 Ton Odun Selilozu 

2 Ton Dinitroto1oul 
40 Ton Kalsine soda 
12 Ton Parafim 

6 Ton Silikat dö sud 
20 Ton Sud kostik 
20 Ton Kükürt <Çubuk halinde) 
6 Ton Pamuk ipliği (Beyaz) 

500 Kilo Pamuk ipliği (San) 
1000000 Metre Beyaz şerit (pamuk ipliğinden mamul) 

500 Metre Saf kurşun boru 
8 Ton Kurşun levha 

14 • Ton Meksifalt DX 
2 Ton Zift 
2 Ton Talk 


