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Vatanilerin Siyasi Bir Rezaleti 
-----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

aha: 
~vekil seyahatten döndü 

l 

Dün Burada Ziyaretler .... ve 
1 

EIÇilerle Görüşmeier Y apc n 
lnönü, Ankaraya Gitti 
~··· · :===;--ı B k .,. d J· k · i ı ugo~i;;~g~ .. i~i~b~/~~~-1 

1 
q.şve ı euı ı: 

. "Bulgar hükiimeti 
~ ile yaptığım temas 

1 mesut hadisedir,, 
Büyük dostumuz ve müttefikimiz Yugoslav

yayı, dönüfte de komfumuz Bulgaristanı ziya
ret eden Batvekilimiz lsmet İnönü ile refika· 

1 lan ve Hariciye VekiJim=z Doktor B. Tevfik 
Rüttü Aras dün ıabah ekıpreıle tehrimize 
döndüler. Bu seyahate Ba,vekilimizin maiye
tinde ittirak eden diğer zevat ile gazeteciler de 
tehrimize geldiler. 

lnönü 

Sirkeci 

Garına 

Çıkarken 

ı 

Cenevre Komitesini 
iğfale yelteniyorlar 

ı ___ _ 
' 1 Bir taraftan da 

şerirleri hududa 
sevkediyorlar 

Ankara, 21 (TAN muhabirinden) - Suriy& 

den gelen haberlere göre, Vataniler, yarın toP' 

!anacak olan Milletler Cemiyeti Hatay komi .. 

yonuna verilmek üzere yeni bir beyanname ha· 
zırlamaktadırlar. Vataniler bu beyannamede, 

bitaraf müphitlerin Türkiyeden geçerken halk 

tarafından tesir altında bırakıldığı teklinde 

garip bir iddia ortaya atacaklardır. 

Bu çok adi ve gayri varit iddia, burada Suriye Va 
tanilerinin yeni bir siyasi rezrueti olarak karşılan .. 
mıştır. 

Başvekilimiz ve Hariciye Vekilimiz Sirkeci garında 
MilliMüd~~~kiliGener~KizımOz~~V~iU•ı-~--~~~~------~~~~~~---~-~~ 

tündağ, ordu müfettişlerimizden Orgeneral Falıred- lst·ıkla"' 1 Harb·ınde ltalyan 

Suriye hapisanelerinden vatanllerin tesirile mah • 
kfımiyetlerini bitirmeden bırakılan mahkftmlaruı Tür 
kiye hududunu geçmeleri için teşviklere devam 
edilmektedir. Ne kadar sabıkalı ga;Ti Türk unsur 
varsa bunlar Türk hududunda ve hududa yakın mm .. 
takalarda yerleştirilmektedir. 

Hataycla tevkifler 

Baıvekilimiz kar,ılayıcıları ara.aıncla 

din Altay~ ve Kazım Urbay, lstanbul Kumandanı Kor 
Ba, h general Hali~, Harp AK&u~mısı kumanaıms R:o:rgene-

Ve ~ilimiz lırnet lnönü bir Yugodav köylü· ral Ali Fuat, donanma umum kumandam Şükril 0-

. •ı e "'"•alaha ve h<16bühal ediyor ikan, vllAyet, belediye, parti erkAnı, Balkan memle - Tabiiyet ine Giren Türk 
BIRLECIK iKi- :I:~~:::;r;:=~~E s·ımdi Af Go··reb·ıı·ır m·ı? ~ dılar. Başvekilımızı getıren tren Ban-

1 BUYUK MiLLET ~;~ ~~:~!:r:d~ı:!~ı~:;;:~: Ankara, 21 (TAN muhabirinden) - Millet MecJisi bugün B. 

,.. ''VALYAVA NIN 
·l-OCUKLARILE

1 

BiR 
MEKTEP 
KONUŞMA 

calımız çok alkışlanmıştır. Hilmi Oranın reisliğinde toplandı. Ruznamenin ilk maddesi olan 
Sirkeci istasyonu baştan ba.şa bay "İtalyan tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya lstiklal Mahkeme

raklarnnızla donatılmıştı. Bonda se • si kararile ailesiyle birlikte milli hudut dıtına çıkarılan Suat Rem
lam havası çalıyor, asker ve bir polis zi,, nin Türk vatandatlığma kabulü muvafık olup olmıyacağına 
müfrezesi de selam resmini ifa edi-
yordu. dair bir karar verilmesi hakkındaki tefsir talebinin görüt,~.!,.mesine 

Başvekilimiz trenden inince kuman bqlandr. f.. . , 

danlarımıza ve Valiye teşekkür ettik- Adliye encümeni mazbatasında, 
(\' l Yazan: Ahmet Emin YALMAN ten sonra askeri teftiş etti. Bu sırada hukuki ve siyasi bir mahzur gönne-

t a. Ya.va) da.Yt 12 k k b karşıhyanlar arasında bulunan Ha · diğinden memlekete girmesinde bir epJiJ~ri y il z. ,()()() nüfualu fehrin kız, er e ütün mek- 1 1 · k mini olmadığını, dahili"e encu·· menı· .\r 
0 arın iki tar f d' .1 . l l .. .. .1 D kt tay ı ar sevmç tezahüratı yapar& , J 

&ıı ~l' a ına ızı mıtler, ımet nonu 1 e o or B. kendilerine müstakil bir vatan kazan- ise 487 sayılı af kanunundan fayda-
diier elle ~Y:rlar. Bir ellerinde Türk veya Yugoslav hayra.klan d.ıran öz kardeş TUrkiyenin Başveki- !anması lazım geldiği mütaleasmda 
litiitrnu, ~ın e leylak dalları var. Halk pencerelere, sokaklar~ line teşekkürlerini sundular. HataY.lı bulunuyordu. Bir çok hatipler söz aJ

~lr 'fug~sıa~ tarafa Türk bayrakları aaılmıf... olan iki Saylavımız da Başvekilinıize dtlar. Bu mevzu üzerinde hassasiyet
cli Uklara y kl gazeteci ile beraber,-·----------- bir büket takdim ettiler. le durdular. Bu arada Sırrı İçöz bu 

Yor ki: a a§ıyoruz. Meslektaş • Başvekilim sonra, istasyonu doldu zatin af kanunundan faydalanması • 
- 1'U ı k • M k f ran binlerce halkın al kışlan arasmda nın _zaruri olduğunu, çünkü Hüseyin 

lll!l" 8or:~~azeteci a.tkada§ size su- 1 e V U garın merasim salonuna girdiler. Bu Cahıde Ankara İstiklfil mahkemesi 
0

Irkaç 13 • • rada, kendisiyle beraber Belgrada gi- kararile bila müddet Çorumda ikamet 
'ta.._ ~e ~den aksediyor: k G dip gelen Yugoslavyanm Ankara orta etmek cezası verilmişken Hüseyin Ca 

l>lar Verfriı sorsun, Candan ce - Ev· ve 1 i u·. n elçisi Bay La.zaroviçle göri.işerek Yu- hidin şimdi 1stanbulda bulunduğunu 
- .augU · (Sa. 8 SU. 1 de) söyledi. Refet Canıtez de İstiklal mah - ıazn n kfnııeri bekl kemeleri kararlarının ka

7
.ai ve cezai 

~lişıu Ar':s.lnönu ve noı!i~;s~~:k F·ı ra r Ett•ı mahiyet taşıdıklarım anlattı. Bu sı-
- aunı z • ı • rada Çanakkale mebusu Ziya Gevher 

t. - aiti ar kirn? e n c 1 e r 1 n Etili söz istedi ve şun lan söyledi: 
~bltıe tnUttefiki ı "- Biz burada akademi!; müzake-

Son gllnlerde Hatayda yeniden ge
niş mikyasta tevküler yapılmıştır. 
Bir Türk muallimi tevkif edilerek Ha 
!ebe gönderilmiştir. Muallimin haya
tı hakkında endişeye düşen ailesine 
hiçbir haber verilmemektedir. Ha • 
tayda muhtelif sebep ve bahanelerle 
evlerin aranması devam etmektedir • 

. Suriyeli mUfettişler son günlerde y:i 
ne Hataydaki Türk mekteplerini tef .. 
tiş etmiş ve Türk harflerile gördük .. 
leri kitapları toplattırmışlardır. 

Mevcut anlaşmıya muhalif olan bu 
kanunsuz müdahaleyi halk şiddetle 
protesto etmek istemiş, fakat hu meş 
ru hareketi fırsat bilenler bunu da 
bir tazyik vesilesi yapmışlardır. 

Türk clü,manlığı 
Antakyada jandarma kuvvetleri .. 

· ne d~in yeni bir böllik iltihak etmiş • 
tir. Bu böli.ik Ti.irk düşmanı unsur. 
!ardan mürekkeptir. Diğer taraftan 
da dış ve iç irtica propaganda.sına şld 
detle devam edilmektedir. 

Ankara mahfillerinin kanaati 
r Arkası Sa 10 SU 4 de J 

Türkiye • lran 

Anlaşmaları 

imza Edildi 
Tahran, 21 (A.A) - Pars ajansı 

bildiriyor: Türkiye ile İran arasında 
transit, tayyare ve baytarlık muka -
veleleri dün İran hariciye veziri ile 
Cenıru Hüsnü arasında imzalanmışreisi, diğe . rn 2! 'l'Urkfyenin A 11 h 

-Cocukıardan rt liariciye Bakanı... B 1 a ı reler yapıyoruz. Her türlti inkılap ru-
bo~ biri ilave ed' Zabıta un arı hunu yaşryan Meclis, milli mücadele-

~..... u Tevfilt R .. ıyor: de bu kadar aykırılık yapan bir ada-r~ """'~""( 
l>a:'."'•as1ı ltUçUJt b' k uştU Bey de- Şiddetle Arıyor N e re d e 1 mm affına gid~::~~I Sa 8 Sil 4 te) 1 ; Yarın s ı· z de ~ 

tır. 

Dahiliye Vekilimiz B. Şükrü 
Kaya Meclia küraüsüncle 

_ a ır ız tashih edi. Haber aldığımıza göre, İstanbul ' , 
C!enı U, eskfd tevkif anesinde bir firar hadisesi ol • ı•k T k ~ ~ 
b:~oğrudu~df. ~inıdi Bay Aras muş, iki mevkuf evvelki gece sabaha Amerika Polisi i 1 ra ~~ '' TAN Alınız ?, bale~ r Ara.sın . karşı, kaçmışlardır. Bunlardan biri, ., 

ti;yar a devam .. .3.ısrnı Uzerinde mu - geçen sene Galata postanesi vezneda Bunu Arıyor D . l f '' 
.. ~ıe..: qı1Yor f"\: ı k'· . d erd Abdullah dig~ · IDfjOma l ~ .. .,l'btrı .. dotaYis't · yun u bır çok rmı öl üreni en • en ııı. , 

betıfttı 'tugosıavy ~ e liariciye Baka. de bundan bir müddet evvel Hatayda Nevyork. 21 (A.A.) - Binlerce zen , ~ 
Clıı.ı .. ""'"'"1.ır ~ a !:Olt tanınnu, ve bir Türkü öldürerek hudutlarımız ılı> ci tarafmdan bir tanrı olarak tanılan ispanyaya SilCih ~ 1000 Lira -Yeriyoruz ~ 
lıt-. ltUeıucUk) at~ halk arasında biline iltica eden Tevfik adında bir "Mukaddes peder,, veya George Ba- ~ ~ 

Sotı,t dıye sevgi ile anı. l!labıkalıdır. ker ismile anılar bir adam, polis ta- Kaçırmışlar "TAN,, yarın, ıizin elinize çok dolgun ve zengin b ir ~ 
......._ '13-Yol'Urrı: Önce bu iki mevkufun. tı:v.k~ane • rafından faaliyetle aranmaktadır. Bu gazete olarak geçecektir. 1000 lira mükafatlı büyük mü- ~ 
......._ 't alkan l3ir}'-· nin arka pencerelerinden bırının par adam, karargah ittihaz ettiği mahal- Bağdat, 21 (A.A.) - Başvekil su. ıabakamız yarından it ibaren batlıyor. ·A~ yarınki nüı· ~ tarı, ~ llgosıavy ıgınde kimler var? maklıklarını keserek açılan gedikten de çıkan bir kavga tertip etmiş ol . leyman Bey İrak parlamentosunda §U 

ber~l1'lanya, ;~n'rü~kiye, Bulgaris. kimseye sezdirmeden kaçmak imka- makla itham edilmektedir. Bu esna- beyanatta bulunmuştur: i sız hedıye edılecektır. • ı ( · .\. ~ 
......._ ~al birkaç anıstan.. •' { _ nını'"hulduklan sanılmış, fakat son- da halk. Bakere mahkeme celpname· "- !rakın Paris ve Berlindeki elçi- :r. f \.. , ıa' · 't • 
lııt ~lgıı,lista 

8

~ t~hlh/diyo. ıldan,bu zannın doğru olmadığı ne. si tebliğ etmekte olan bir mübaşiri lik müsteşarları, İspanyaya yapılan Yarınki ''TAN,, da y~ni~t~ ri~~\ .. t~·~v. rö~ortaJ seri-
' !-\:'k lnat~ı i;Iıkte r k. ..:,_ • ~·cesine "varılmıştır. ağır surette yaralamıştır. silah ticaretine iştirak eylediklerin - lerine ba,Iıyoruz. &iiat ~~fen~ ~ i ıayfaJl)1ll açınız. ~ 11 

Yolt, a°W_k~:r .. or: ·"' Poll!, firari mevk uflan şiddetle ara Kargaşalıktan istifade ederek ka- den dolayı azledilmişlerdir. Bu iki me Orada "1l AN,. m ço , . · ~'hı;!'~ diyel~r ve diğer ~ 
<>.,ltııııı Sa ı 4eğil mı? akta dır. Şu dakikada yakalanmış ~an "Mukaddes peder .. o zamandan- mur, İraka dönünce mahkemeye ve- : yenilikleri 

1 
hakkında g : , _ta'Mllt ulacakıınız. ~ 

_.. lO S~a dı!t alan da çok muhtemeldir. beri bulunamamıştır. rileceklerdir.,, ..-...."' '-~ , :'.'!lıı.. , 

-----~--~.·~-~~~~--~--~----_:__ ______________ ~--------------



Gençliği çok •even iki muallim: Merhum Re,it Galip ve Bayan· 
Alet bir kır gezintiainde talebeler arasında 

OGRETMEN AFET 
ANKARADA KIZ 

LiSESiNDE 
L iaenin yardirektör odası 

önünde büyük bir tale
be kalabalığı var. Genç kızlar 
ellerini sevinçle çırp&rak ko
DUfUyorlar: 

- Gelmif .• 
- Hiç defitmemit delil mi'? 
- Etrafı biraz tenhalaşsa 

aa gidip görütıek ..• 
- Acaba çok kalacak mı? 
tıerllyerek sordum: 
-Kim! 
- Öğretmen Afet, dediler. 
İçeri girdim. AI kadife örtillii 

yuvarlak bir masa etrafmda öğ -
retmen arkadaşlarının çerçevesi i
~inde Bayan Afet oturmuş konu
euyordu. 

Temiz, boyasız bir yUz. Daima 
gülen ince dudaklar .. Kapıda biri
ken talebe grupuna değdikçe par
layan yeşil gözler. Kısa, kesik, düz 
kumral saçlar.. Ziynet, sUs namı. 
na saçlarında yeşil bir oya ve ku
laklannda birer inci küpe, o ka1lnr. 
'Vzerinde nefti bir manto, ayakla
rında kısa ökçeli iskarpinler. Her 
,eyi temiz ve sade... GWmesi, ko
nuşması gibi .•• 

•• 
O ğretmen Afet, arkadaşları-

nı bir arada tam olarak gö
remediği için hayıflanıyor: 

- Ben bugün toplu olarak bü
t11n arkada§lan göreceğimi tahmin 
etmiştim. Acaba hepinizi bir ara
da bulmak nasıl mümkUn olacak? 
Baş yardirektör !ff et, neşeyle 

cevap veriyor: 
ı - İki gUn sonra bir toplantmıız 
ft çayımız var. Misafirimiz olursu

nuz. 
Dalgalı, beyan çok saçlı genç bir 

Qretmen .• Bayan Hilmiye bir a
nlık eonıyor: 

- Bu hafta çok gilzeI bir film 
n.rdl, gördünüz mu? 

- Öyle mi! Maale8ef glireme
dim. Çoktanberi sinemaya gitmi • 
yorum. 

Sonra A vrupada gördUğtl tıt ~ 
ait tarihi bir filmi anlatıyor. An
latılıyor ki, Bayan Afetin eğlence
ye ayırabileceği saatler pek m':l.h
dut. 

S aat dört. '.Akşama kadar 
görülmesi llzrm gelen o ka

dar çok işleri var ki.. HenUz We~ 
belerile bile görilşmedi. Halbuki o
nu her şeyden ziyade alakadar e
den iki tip insan var:. 

1-Tale, 
2-KöylU. 
Bayan Afet, liBede geçen öğret

menlik devresinde az zamanda ken 
!iaini ha.kikl surette seven çok tale 
be bulmU§tur. O, bqkalanndan 
bUrmet ve sokulganlık beklemez. 
Kendisi dtlştlnUr, eorar, bulur ve 
bu suretle etrafındakilere sevgiyle 
bnşık bir hUrmet telkin eder. 

Mektepte en çok uğrqtığı ehem
veıı;liği ~ m-. fakir taıe-

YAZAN: 
Mualla 

. ... !.!!.~.1!Y . .J 
beye yardımdır. Öğretmenliği za -
manmda koridorda, muallim oda -
smda duran bfiyük camlı dolapla
ra teşvik için koyduğu elbise ve 
patikler birkaç gUn içinde çoğalır 
ve bayram günlerinde "Süt Damla
sı,,nm kimsesiz çocuklarına götü -
rülilrdü. Yine ilk işi bu faaliyetinin 
devamın ısormak oldu. 

Talebe elinden çıkına elbise, baş 
lrk ve çamaşırları tek tek gözden 
geçirdi. Memnuniyeti yüzünden an
l&§ılıyordu. 

T alebelerinin önUnden geçer
ken yeni, eski kendisini ta

nıyan ve tanı:ınıyanlarla ayn ayrı 
konuştu, derslerini sordu. Çocuk • 
lar bu halden o kadar memnun ol
dular ki, vakit olsa bUtUn seneki 
faaliyetlerini izaha kalkışacaklar
dı. 

Öğretmen Afet, talebelerine eo
nılannı bilhassa tarih ve yurt bil
gisi Uz.erinden seçmekle beraber her 
Webenin husust kabiliyetine göre, 
kendisile görüşüyor, şimdiye ka -
dar neler yaptıklarını, nelerle meş
gul olduklarım öğrenmek istiyor. 

Ankara kız lisesinde okuyan gay

retli hiçbir talebe Bayan Afetin 
gözünden kaybolmaz. HattA mek -

tebl bitirdikten sonra da f ı külte -
!erde, yolda, konserde, mUsamere
de, toplantılarda hepsini kendisi a
rar, göril§Ur ve seçecekleri yolun 
zevkli ve zorlu kısmılannı sorar. 

Okuyan kadar yazan da, yazan 
kadar yapan da hoşuna gider. Ye
ter ki, onlan müsbet bir faaliyet ü
zerinde görrntiş olsun ... 

M ezunlardan iki talebe konu- · 
şuyor: 

- Aradan hayli uzun zaman 
geçrni§ti. Beni artık unutmuş zan
nediyordum. Halbuki yolda göriir 
görmez otomobilini durdurdu ve 
hangi fakülteye girdiğimi, ne yap
tığımı sordu. 
Başka biri de şöyle anlatıyor: 
- Buz gibi soğuk, karlı bir ha

vada beraberce mektepten çıkmış
tık. Yeni§ehir yolu bembeyaz buz
larla örtülmüştü. Yolum çok uzak 
ve sapa, otobUs l§lemediği için ya
ya gitmek mecburiyetindeyim. 

KöprUnün altma gelince arka -
mızdan gelen şoförUne seslendi: 

- Ben yava§ yavaş köşke doğ. 
nı gidiyorum. Sen arkamdan yeti
ıirsin. 
Kflm buz gibi soğuk bir gll -

nilnde ben onun arabasile evime 
giderken o. buzlu llarI Yan ola-

22-4-937 ~ 

Dünkü 

lhtifalde 

Bir 

·H tabe 1 

Himit için Halkevle
rindcki toplantılar 

İki üç yUndenberi Anadoluda feyiz. 
li yağmurlar yağmaktadır. Salı gU -
nünden beri fasılasız olarak devam e
den yağmurlar, müstahsilin yüzilnil 
güldürmüştür. Evvelki gece sab11;ha 
karşı lodosla gelen sert bir yağmur 
başlamış ve dün fasılalı, fakat devam 
lı olarak bütUn İstanbul mıntakasmı 
berekete kavuşturmuştur. Bazı semt. 
terde hafif, devamsız ve mercimek bil 
yilklüğünde dolu yağmuş fakat, hiç 
bir zaran görülmemi.ştir. 

Nisan ayının serin, yağmurlu ve <:iğ 
yağışı ile nemli geçmesi bütün kışlık 
ve yazlık ekinler için ihtiyaç duyu -
lan rutubeti temin ettiğinden zahire 
piyasalan i.çin şimdiden iyi tahminler 
yilrütülmektedr. 

Bol yağmur yağan mmtakalar şun
lardır: 

Bolu, Balıkesir, Çorlu, Ulukışla, E. 
laziz, Erzincan, Kars, Zonguldak, Ri
ze, Sinop, Diyarbekir, Malatya. Dört. 
yol, Kayseri, Niğde, Beyşehir, Kütah. 
ya, Bilecik, İstanbul. 

Az yağış olan yerler de Kocaeli, 
Bursa, Çanakkale, Akhisar, Eskişe -
hir, Ankara, Çorum, İslahiye, Urfa, 

Siirt, Van mmtakalandır. En çok 
Bolu ve Balıkesirde yağış olmU§tur. 

Miktarı 10,0 - 13,2 dir. 

Bn. Şükufe Nihal fİirini okuyor 

Milli Şairimiz 
Heyecanla Anıldı 

Dün aktam, bütün Türkiyede olduğu ~ 
tehrimiz Halkevlerinde de milli fairiıniz tfr 
mit için toplantılar, ihtifaller yapılmıftll'· 8d 
toplantılarda Hi.midin hayatı, eserleri, 1~~ 
edebiyatındaki yüksek mevkii anlatılınıf, f1'f" 

Jerinden muhtelif parçalar okunmuttur. 
Eminönü Halkevinde hazırlanan toplantıya saat 

21,30 da başlanmıştır. llk sözü Halkevi başkanı ,!gali 
Sım l/avend almış, Büyük şairin hayatını anlatınıf 
tır .. Bunu, doktor Nadi ve Muharrir Nizameddin 'NIY 
zifin sözleri takip etmiştir. Daha sonra ŞUkU!e ?(1" 
hal Hamidin şürlerinden bazı parçalar okumuştur· 

Toplantıda bulunanlara Eminönü Halkevi tarafıı!
dan merasim hatırası olarak bazirlanan broşurte' 
dağıtılmıştır. 

Doktor Celil Yemen ve Sevim Levend "~'' 
den bir parçayı temsil etmişler ve çok alkışlanıxl~ • 
!ardır. Büyük şairin ruhunu taziz için bir dakika sil' 
kfıt edilmiş, toplantı nihayet bulmuştur. 

Diğer Halkevlerinde 

Bir Ayda 
Öld~rülen 

Köpekler 

Hamit için diğer Halkevlerinde yapılan topıantııaı" 
da çok heyecanlı olmuştur. Şişli Halkevlerinde gJlJS 
Tevfik Hamldi anlatmıştır. Bunu şairin muhtelif flfl 
!erinden okunan parçalar takip etmiştir. 

---------------------------• Kadıköy Halkevinki toplantıda~ 
labalık bir halk kütlesi bulunınutt~ 
Burada M. Turban Tan ve seıı~ 
Yazar tarafından bUyUk şairin~ 
tı anlatılmıştır. 

Eski Gemiler 
lskartaya 

Belediye, bir müddetten beri her kö ç 1 karı I a c ak 
pek öldürene on kurue veriyordu. 

Yapılan bir istatistiğe göre bir a • tkt· 
dam bi rayda vasati 1800 köpek öldür ısat Vek!leti Tilrkiyede şahısla. 
meğe muvaffak olmuştur. Bu karar nn elinde bulunan gemilerin miktarım 
sayesinde şehir içindeki köpekler his- ve hangi firmalara ait olduğıunu seh 
sed\lecek a.erecede azaımıear. Şlmdi nmizdeld a.li.kadarlai'aan l!IOrmuştur. 

köylerden şehire inen köpeklerin Ayni zamanda bu gemilerin kaç sene· 
öldUrillmesi ve şehirlere akılı et.mele- lik oldukları da vekalete bildirilecek. 
rinin önüne geçilmesi için belediye ci. 
var belediyelerle temasa geçecek ve 
yerinde tedbirler alacaktır. 

rak geçmeğe çalışıyordu. 

L isenin tarih öğretmeni Ba • 
yan tcıaı gülerek anlatıyor: 

- Birkac; gün evvel bir tetkik i
çin Bayan Af etle köylere gitmiş -
tik. Kaf ataslarmm şekillerini ölçe
cek, göz ve renk hakkında ar&§ -
tırmalar yapacaktık. Fakat genç 
köylüleri sağdan sola çevirerek 
istediğimiz gibi ölçmek biraz mUş
kül oldu. Fakat Bayan Af et kola
yını buldu. yaşlıca bir kadına: 

- Kadınım, biz doktoruz. has
talarınızı görmek, reçete yazmak 
ve ilaç dağıtmak için köyUnüze gel
dik, dedi. 

Bunun üzerine köyde görmedi • 
ğimiz hasta kalmadı. Hasta genç 
kız ve gelinler, çocuklar etrafımızı 
aldılar, hepsine beraberimizde ge -
tirdiğimiz ilaçlan verdik, yaraları
nı bağladık. dertlerini dinledik. 

Velhasıl bir iş için gittik fakat 
çok işler gördük. 

G Un dönmeğe başladı. Akşam 
yaklaşıyor. Bayan Afetin 

daha Tarih cemiyetinde pek çok iş-
leri var. Ondan önce de Hukuk fa
kültesinde verilecek bir konferan

sa gitmek istiyor. Hukuk fakillte
sini her fırsatta ziyaret eden Ba -
yan Afet diyor ki: 

- Tarihi kendime branş olarak 
ayırdım. Fakat hukuku da çok 
severim. 

S aat sekiz buçuk. KlitUpane
de okuyanları tetkikten dö

nen Bayan Afet şalvarlı, tek gö
zUnU meydanda bırakacak şe

kilde bir örtüye sarılarak halkevi. 
ne konser dinlemeğe gelen ihtiyar 
bir köylü kadmm yolunu çeviriyor, 
ve ona: Hangi köyden olduğunu, 

buraya ilk defa mı geldiğini, kö
yUnün güzelliğini ve kendisi köye 
giderse misafir edip etmiyeceğini 
soruyor. 

İhtiyar kadın: 
- Ah, istemem ml diyor, iste -

mem mi? Biz çok misafir severiz. 
Başımızın UstUnde yerin var. Gel, 
l[el de seni köyümilze misafir edek. 

tir. Söylendiğine göre, çok yaşlı ve ar 
tık kullanılmaz hale gelmiş olan bazı 
gemilere bundan sonra işleme müsa
adesi verllmiyecektir. 

Balkanlar Arasında 

Otomobil Yarışı 
Turing ve Otomobil Klübünden: 
Yunan Turing ve Otomobil Klübü; 

Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, 
Tür.kiye, Yugoslavya Otomobil Klüp 
terinin i§tirakiyle hedef Atina olmak 
Uzere Balkan milletleri arasında bir 
Rallye Otomobil Yarışı tertip etmiş
tir. MUsabıklar 13 Haziran 937 ta~ 
rihinde Atinaya vasıl olacakalrdır. 
Yarışa iştirakin şartlarını öğrenmek 

tstiyenlerin saat 10 dan 12 ye kadar 
Türkiye Turing ve Otomobil Klübüne 
müracaatları rica olunur. 

Yeni Deniz 
Tarifeleri 

Denizyollarmm 'yeni navlun ve yol 
cu tarifelerinin bugün tebliğ edilmesi 
muhtemeldir. İdare yeni tarifenin tat 
biki için hazırlıklara başlamıştır. Ta
rifelerde yapılan tenzilatın en mühim 
kısımlan Marmara iskeleleriyle Mer. 
sin hattında navlun fiyatları üzerin
de ve ara iskelelerin yolcu ücretlerin 
de olmuştur. 

Övey Kızını · 
Ağır Yaraladı 

Beyoğlu Bedrettin mahallesinde o
turan Halil, üvey kızının İrfan ismin
de bir gençle koooştuğunu öğrenmiş, 
bundan vazgeçmesini söylemiştir. Bu 
yüzden aralarında kavga olmuş, Ha. 
li1 bıçakla üvey kızı Kolo~ yüzün -
den ağır surette yaralamıştır. Yaralı 
Beyoğlu ZUkür hastanesine kaldırıl
mış, suçlu yakalanmıştır. 

Haf ta Tatili Kanununa Aykın 
Hareket Edenler 

Hafta tatili kanununa aykın hare
ket edenler bugünden itibaren cUr -
mtimeşhut mahkemelerine verile • 
ceklerdir. 

Elektrik 
Saati eri 
Değişiljor 

E lektrik Şirketi bu
gün bütün eu / ue 

mues•uelerde *"tJ.larul,. .. 
elektrik saat~erini deiiı
ıtirmiye karar vermiıtir. 

Bunun için kiracuı çıkan 
veya boıalan yerlerdeki 
taatler alınmaktadır. Şir
ket, bu saatleri ıehrin 

muhtelif mıntakalanncla-
ki cereyan kuvvetlerine 
göre yeniden ayarlıya

caktır. 

T oplanhcla bulunan 
yurllQflaT 

Beşnrta, Halkevindeki topl'all~ 
beşyUzden fazla yunldaş buıunınllf 
tur. Muzaffer German'n "HAıııidi' 
bayatı, edebt dehası,, mevzulu )oJl; 
reransından sonra HA.midin bayatııl 
ait sahneler ve cenile- töreni proje»' 
--'..-- • ~- - .• . . . • ~ de' 
ra temsil kolu, şairin eserlerin ıoaJ 
muhtelif sahneleri canlandırmış, 
berelen parçalar çalınmıştır. p 

alllkm içten gelen heyecaniyle f!Jl
midin ruhu bir dakika ayakta du ııJ• 
malda taziz edilmiş ve toplantIY"' 
hayet verilmiştir. tt1' 

Üsküdar Halke\.indekl toplaJl rfı 
Halkevi başkanı Şefik Baban a<;~, 
Sadettin Ergun,, İhsan Şenevl. 1 af 
ni Oktar, Muhtar Atalan, Diyartl~ 

-=============-=-- Keçeoğlu, Orhan Günsav, Ali.3d )11-
Nedim ve Nuri Ömer tarafındaJl , 

Prens Polün 
Yeğeni Geldi 

Yugoslavya Kral Naibi Prens Po -
lün yeğeni Domiedoff dUn sabah refi
kasile birlikte Çelyo adlı İWya va
puruyla şehrimize gelnıiştr. Prens 
Domiedoff, Yugoslavyanm Atlna fah 
ri ateşemiliteri bulunmaktadır. 

Şehrimizi ziyareti tamamiyle husu
si mahiyettedir. Burada, İngilterenin 
Ankara büyük elçisi Sir Persi Lore . 
nin hususi misafiri olarak İngiltere
nin hususi misafiri olarak İngiliz se· 
farethanesinde ikamet edecektir. 

Tramvayda 
Abdest 
Bozmuş! 

Aksarayda oturan Naim isminde 
biri, Galatasaray istasyonunda tram
vaya binmiş, fakat sıkıştığı için Tepe. 
başından geçerken arka sahanlıkta 
abdest bozmağa kalkışmıştır.. Bunu 
gören biletçi, nokta önünde tramvayı 
durdutarak Naimi polise teslim et • 
miştir. 'N'aim, Beyoğlu cürmü meşhut 
müddeiumumiliğine verilmiştir. 

tabe ve şiirler söylenmiştir. Bati:,. 
nun çaldığı matem havası ile ııı 
sime nihayet verilmiştir . ttf' 

Şehremini Halkevinde toplaJJ CI 
başkan Hasan ngaz açmış. Mitb't I 

mal, edebiyat muallimlerinden 1'f' ~ 
fik, Mel&hat, Vecihe Karaınut961• I' 
Baha Gökoğlu tarafından bil~ etf 
ire ait hatıralar anlatılmış, ~ .,
hakkında izahat verilmiştir. BU° -1" 
sonra şiirlerinden muhtelif ~e' 
okunmuş ve bi rdakika sUki1t tll• 
rek toplantıya nihayet verilllll.Ş . 

Londra San'at 

Sergisine Çağırııcfıfı,... 
İngiltere Kralının taç giytXle JıJ ~ 

simi milnaaebetiyle Londrada ~_A 
milel bir san'at teşekkUlü ~· 
geniş bir san'at sergisi açıla ırot• 
Bu sergide teşhir edilmek .iiZere ~· 
ratislerinden de eserler ısten 1'~ 
Bu ara.da ressam arkadaşıırtIS tJ)~ 
Fehime de hususi bir mektı.ı~la ~' 
caat edilerek eserlerinden bır ~ 
nın sergiye gönderilmesi iSte ~ 
Arkadaşımız sergi için eserle! 
lamaktadır. 

1 
22 Nisan 1937 
PERŞEMBE Bugünkü Hava: Kapalı 

. 
Buciln memleketin •İmal ve prp mınta • 

kalarmda hava kapalı, yatı•lı ve fırtınalı ıe 
c;ecektir. Diier mmtakalar kısmen bulutlu. 
dur. Rüzyirlar cenubi istikametten kuvvetli 
esecektir. Eie ve Karadeniz de fırtmalı ol. 
ması muhtemeldir. 

Dünkü Hava' 
Diln hava kapalı ve yatı•lı ıeçmi,, baa 

fasılalarla yağmur yaimqtır. Barometre 
758, azami ııcaldık 19, asgari 7 olarak tes
hit ••fümi•tir. -

·------·--- . ı6' 
4 tıncü ay Giln: 30 Ka.sJJXl ~ıı-' 
1356 Hicri 1:353 · f 
Safer: 10 r-ı~:ıı 
Güneş: 5,12 - Öğle: 1s.~ 
İkindi: 16.00 - Akşaın: s':J 
Yatsı: 20,33 - tmsA.k: 



Fransaya göre;· 1 

Hitler Sıkısmıs!Jı 
11 

Almanya Yavaş 1 

ipi 
Fakiri 
Ortada 

Yeki 

Yavas Ölüme 
~i?2~ru ' Gidiyor 11 

ler. t' (A.A.) - Gazeteler, bugün Hit· 
anıbry ın"l~k 

bıik k u a. atı ile beynelmilel ekono-
h"'-. onf eranıın toplanması ihtimallerine bil· 

ciiy0r ~~enuniyet vermektedir. Ami dü Pöple 
• ı. 

.ııı 1Ptio.aı rnadd 
vıUıne d ~ eler Yokluğundan dolayı yavaş yavaş ogru . 
raca+..- gıtrnekte olan Alman ekonomisi ile ih -

"'llın doğ rd 
l>llnıarın u uğu mecburiyetler, nihayet, harpçu 

Abnan nıecburiyetlerini mağlup etmiştir. 
llıiye d,.,,.Yadaki bu fevkalade vaziyet tebarüz ettiril-
be -"'er tbir h. dis . , 

l'i rnenuı . a edır. Berlin borsası, dün bu ha -
l'anattan la:nıyetle sel~mlamıştır. Maamaf~u b:
kaç gn11 d I?ngelen bütün neticeleri istihraç için bır 
burreisi >..aha beklemek lazımdır. Zira, Amerika Cüm 

ııu Çok İYi ~:rika.nrn menfaatlerinin nerede olduğu -
j'Uk kozu ılrnektedir. Bunun için elindeki en bil . 
l:Xtlyoruı. nu, zamanı gelmeden, oyniyacağİnı zannet· 

:E:1tse1a· 
''Du ıor ise diyor k .. 

ltı. nya ek ı. 

Londradan gelen &on haberlere göre Hindi•
tanın ıimalindeki i.yanı tek b(lfına idare eden 
meıhur /pi Fakirini yakalamak için üzerine 
yeni kuvvetler gönderilmiıtir. Fakat miler lile
rini bulmak bir türlü mümkün olamıyor. Rew 
•İmde Fakirin euinin arandığını görüyoruz. 

Uazıarn b' onornt konferansı gibi 
l~ni~n~~e~.h~cy~~e-j~~~~~~~~~~~~~T~,.~-~.~,~----d~-~ 

:;.~~.;~:.rı:~:d:-~~ KÜÇÜK HARiCi ngı tere e 
tu- etnıek, ıbır ~ ............ ·~ "'"eıs·"· u . Grev 

.,, hayaıı hanı gütmek • HABERLER 
llatı J 

''>..rne:aı diyor ki: F ransrz Harbiye Nazın, B u·. y u·. d u·. 
~~ dUn,, .. akCUrnlıurreisinln toplrva yann lngilterede 
.st: h .r... Onf ·.r Man9e8t.erde mtllıim bir nu 

aUnde bul eransmm daha pro - Londra, 21 (A.A.)-Grev harekatı tün ıı.. unnıasına ra ~ b tuk söyllyecektlr • 
..... ,ı~ıla.n b" gmen u · dün, biraz daha fazlalaşmıştır. Ma-

~ ile Berlininı~ şf~Y varsa o da Ro- * den işçileri, grev lehinde karar ver-
. ketrnek lst ın ırad vaziyetlerini ,· talyada bir çocuğu ka- mişlerdir. Glaskovdaki Hertmore 

kibi devletl .erneleridir. Bu ise bu P1P havalanan bir kar harp endüstrisi fabrikası işçileri de 
g;;.,,. erın tal öldürülmüştur. vııterrnekted· Uılaşrna arıularını müttefikan greve karar vermişlerdir. 

li'ig ır.,, • Bu fabrikada başlıyacak olan bir 
"lı·aro diyor ki: y Bene berit teşekkUIU grev, silahlanma programı üzerinde 
<ııtıercı· ı b ilh' t · · lcab ı rnaınd 1 ahodllerin lr asırlık m ım esırler icra edebilecek bır 

ba.ı a nedir? a.r ann esas fikrl Almanya dahilinde ilga edil. mahiyet alacaktır. Otobüs servisleri 
tı <>nu rnua~ ~Unlar, birer tecrübe grevi, dört eyalete daha sirayet et-
t':nıah\.,,_ r • "Yoksa tı ..... :_1 • mJştir. 

l'oı- ··<G.lt 'Veya k .uu.n en karış • miştir. 

ta~~? ller ne o~tırrnak mı isti - L ltivan:vada Talllnde bir ltalyanın Nüfusu 
l'lıuıı tiyorıa.r., li ursa olsun, muhak mektebin ııılnema sa-
~\>l akkak ol~ b~r ne olursa olsun Jonunda çıkan yangın neticesi 
~ inşasına t fey varsa o da bir dört çocuk ölmüş, 60 çocuk 
hp dır. baha e9::~dan ba.,ıanamıya ağır yaralanmıştır. 

ı.;:ak icap ede/ sağlam dıvarl~ 
lat ll "York, 21 (TAN . 
h~ •• atlzvelt A ) - CUnıhurre 
-.qlaat ' lrnany 
, konferan anın bir cihan 
lol!sıınu gösterm sına iştirak etmek ar 

l\ıl Un esi ka.rş 

* • randa bir ekonomi ne-
1 zareti ihdasına karar 

\'erilmiş tir. 

Roma, 21 (A.A.) - 1936 senesin
de yapılan tahriri nUfus neticesinde 
İtalya nüfusunun 42,943,000 kişiden 
ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Gör;ng ltalyada 
Berlin, 21 (A.A.) _ Hava Nazırı 

Göring ile kansı bu sabah istirahat 
için İtalyaya gitmişlerdir. Seyahat 
hususidir. 

İspanya Asileri Dün 
Yapılan Çarpışmalarda 
Hep MağlUp Oldular 

Londra, 21 (TAN) - İspanya harbi bazı mmtakalarda durmut 
olmakla beraber diğer cephelerde hükumetçiler birkaç mühim za
fer kazanmıftır. Asiler sadece Madrit ile diğer birkaç kasabayı 
bombardıman etmitlerdir. Bugün (dün) Madrit saatlerce gülle 
yağmuru altında kalmı,, yeniden birçok masum halk ölmüftür. 

bo~!~ı!:~i~~~:ı:~:. ~a~:;~a: f .8. ·o·. ·o· ··ı· :· .......... ·,-
şehri vaktile terkettiği için telefat i soan yo 
yoktur. f 

Bask cephesinde hükumetçiler şid- Mu··ıtecısı· 
detti bir taarruz yaparak mühim te , 
peleri almışlar, asiler 500 kadar mak 
tul ve mecruh bırakmışlardır. Asi -
ler ise bir mukabil taarruz yapmışlar, Geliyor 
fakat fena halde püskürtülmüşler - Ankara, 21 (A. A.) - İstih
dir. Asiler Aragon mıntakasmda da baratıınıza nazaran, Hariciye 
telefat vererek geri kaçmışlardır. En Vekaletiyle İspanya hükumeti 
dülils cephesinde hükumet tayyarele arasında cereyan eden müza-
ri iki asi tayyaresini düşürmüştür. kerat neticesinde Madrit'teki 
Truel cephesinde Kelada.s kaaabası Türk Elçilik binasına sığırunış 
hük{imetin eline geçmiştir. olan takriben 700 _ 800 kadar 

FRANKOCULAR General Franko taraftarı !span-

k 21 (A.A ) S 1A h" yolun tahliyesi şekilleri tekar-

ahf ller ispanyol h b' d rur etmış ve u mu ecı erın 
Salaman a, · - a a ı- .. . b "lt .1 . i 

yettar m e , ar ın e . . - bil 
b' t ut ve bilhassa bitaraf b' $ hıçbır arızaya ugramadan sa e 
h~ku av~eşkili için ecnebi memlek ~ ı nakillerine Valans'da bulunan 

1 ~ m.e pılan telkinler dolayısile h:y J İspanyol Cümhuriyet hükumeti 
etle·}~ izhar etmekte ve bu telkinle muvafakat eylemiştir. Bu İs-
~ e~ul edilemiyeceğini kaydede - i pany~lları Türkiyey.e naklet. 
rek Franko kuvvetlerinin kat'i ve ~~k üzere Karadenız va~U:U 
tam bir zafer elde edinciye kadar mu i dun İspanyaya hareket etmıştır. 
harebeye devam ede<:eklerini ilave ey • •••• • n•••••••••••••-
lemektedirler. r -
U>n!:~~.~ -E~~!kil işçi Siyasi 

ler tarafından İspanya halkının iaşe 

::~i:::U:!c2~~!~~E~:; Ziyaretler 
X'8.k dahili nizamname ile işletme şart Hafta 

51 Ianm tesbit edecektir . 
Vapur almak için lazım olan 40 bin 

liranın tamamlanmak üzere olduğu-

nu bildirmişlerdir . 
Dün, bilahadise Bilbaoya gelen 

Seven Seas Spray ismindeki İngiliz 

vapurunda Cümhuriyetçilere veril -
mek üzere 4,000 tonluk erzak bulun
makta idi. 

Vapur, gece yol almış ve bir arıza 
ya uğramadan limana gelmiştir. 

45 Komünist 

Mahkum Oldu 
Varşova, 21 (A.A.) - Kovno tnah 

kemesi Garbi Ukrayna komünist par
tisi azasından kırk dördünü 18 aydan 
12 seneye kadar ağır hapse mahkum 
etmiştir. Bir üniversite talebesi de 
bu suçtan dolayı beş sene ağır hapse 
mahkfun olmuştur. 

Belgrad, 21 (A.A.) - Slovenes ga 
zetesinin bildirdiğine göre, Başvekil 
Stoyadinoviç, Kont Cianonun ziyare 
tini iade etmek üzere 30 Nisanda Ro 
maya gidecektir. 

Başvekil , Romada üç gün kalacak
tır. Göriişmelerde bilhassa Arnavut
luktan bahı:ıedilecektir. 

M. BE KBÜKREŞTE 
Bükreş, 21 (A.A.) - Yarın Bük -

reşe hareket edecek olan Lehistan 
hariciye nazın M. Beck'in ziyareti, 
Avrupa meseleleri hakkında noktai 
na.zar teatilerine medar olacaktır. An 
cak Lehistan ile Romanya esasen iki 
memleketin hudutlarını mütekabilen 
zaman altında alan bir ittifak muahe
desi ile biribirine sıkı surette bağlı 

olduklarından yapılacak görüşmeler, 

Leh-Romen ittifakının hayatiyetinin 
teyidinden başka bir manayi haiz o -
lam az. 
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l .. fi.E~ 
li Otobüslerin OcreH 

Gazetelerde okudum. On kuruşa • 
dam toplayıp mU§teri götüren blrkag 
şoför cezaya ~ılmı_ş. Ger~k; ben 
de bunlardan birkaçmı akşamlan E
mlnönünde falan görüyordum. 10 ım. 
roşa Taksime adam topluyorlardı. 
Doğrusu göz yumulacak ~y de de • 
ğil. Beş kiı7l~i arabaya doldurup 70 
kunışa gidilen yere 50 kuruş almak 
her halde cezayı mucip ol.malıdır. 

Hem otomobillerin tram\.-aya ben. 
zeıneslne de mU~aha edemeyiz. 

Bu münasebetle &klıına geldJ. 
Beşlktaşla Taksim arasında lşllyen 

ve adam başına 14: kuruş tioret alan 
otobüsler acaba aJlkadarlarm nazarı 
dikkatine çarpmıyor mu! 
Eğer çarpmıyors& mutlaka şoför. 

lerin u."ttalığından dolayıdır. Zira bu 
ücret hele Marka yekuşunda tık ne
fesler gibi hınldamıya ha.,lıyan bu 
arabalar için oldukça galidir. 

Gerçi bf.nzln fiyah ~iiksektfr de 
onun için pahalıdll', denebilir amma 
hani EminönUnden Taksime on kuru
sa adam taşıyan otomobiller de Ter. 
kos mıyu ile islem~ltr. Onlar da 
benzin :l"&karlar. Onlara bu fiyat oyar 
da bf.rlkl hantal arabalara neden uy. 
maz! Doğrusu bir türlü aklım ermi
yor. 

Tramvay Ucretlerlnl lncellyen ko
misyon hu otohti!ll tif'tttlerfne '1e hlr 
kere haksa a<'8ba bir faydası olur 
mu! 

Ben hunu "irkPtln lehine olAl'ak ya. 
'7.J\."onım. Çtinkii R~tktl\-~tan Tak!lllme 
t 4 kunıcı ,-erine t O knnıcı il<'ret ah • 
nmıa coihı "'u'tlPrde Uç kf111f ne ddlp 
o-plen ntohiislp" rlolftr ,.e ~f"kPttn ft• 
1hi daha 7fva.t .. artar. T.Akfn hona 
ldm ~-apar! O da a,-- •-•- '·"·~~~.:ıtr. 

B. F'F..LEK 

Fransa Polisine 

Kan Dökmiyen 

Bir Silah Yeriliyor 
Paris, 21 (A.A.) - Parlamento.. 

nun açılış gilnü olan gelecek salı gtı. 
nü nazırlar heyeti toplanacak ve 
dahiliye nazırı Dormoy polis teşkilfv. 
tınm ıslahı hakkında raporunu oku
yacaktır. 

Polis, birkaç haftadanberi ne b. 
dar kalabalık ve inatçı bir kütle ha
linde toplanmış olursa olsunlar ntı • 
mayişçileri kan dökmeden dağıtabile
cek bir aletin tecrübelerini yapmak
tadır. Bu alet, normal seyir için ile
ri doğru ve hücum seyri için geriye 
doğru hareket eden elektrikle mUte. 
harrik pek kuvvetli bir vantilatör va
srtasile 100 metre ilerisine kadar kum 
saçan tertibatı havi bir nevi otomobil 
dir. 

Irak Hariciye 

Nazırı Ankarada 

3 Gün Kalacak 

le bir kca, kendisinin .... ~:11da fikrl 
ttnı Onferans t ~~un için böy 
~ ~eauliyettn~Plan~asını teklif 

Sôylemıvtir. Uıenne alanuya-

l ii~U 
Çahş111asın1 
Genicl t• 

Neler Konusulacak? 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)
!rakm Hariciye Nazırı B. Naci Asil, 
önümüzdeki pazartesi gilnü sabahı 
saat 6,50 de Toros ekspresile şehri· 
mize gelecektir. Dost Nazır, Ankara. 
da 3 gün kalacak ve bu milddet zar.. 
fında siyasi temaslarda bulunacak • 
tır. 

Pazartesi günü Hariciye Vekilimiz, 
misafir nazır şerefine bir akşam zf· 
yafeti verecek ve bunu bir suare ta
kip edecektir. Salı günü nazır ayni 
merasimle, B. Arasa mukabele ede
cektir. 

liıt'.Atıkara 2 ~ e ıyor 
kUtıeı ' ~ ('l'.AN) _ B .... 

llacak etinı faali utun genç4 
~ h olan bUYiik Yet Çerçevesi içine 
bu :ıanınıştır B havacılık progra. 

~a:Yetı~çi~de 'l'tı;kk u Programa göre 
llıı h t'itı saYısı U§u şubesi olan 

~~ar ~ içinde ona çıkarılacaktır. 
'\tına ehk bir fil Alrnanyadan 10 
lıı.ıı~ ll.;ya:Ya, 20 ~ gelecektir. Aynca 
Ci\>a~· 'l'emınUz l'Yare daha ısrnar
tıı~ltt da bir lllotö~~ içinde Ankara 
l~rce ı· tr. İnörıund uçuş kaınpı a
l'tttlla ıralılt rnu e bu sene Ytiz bin-

~! ı:ı;:dtr, nıı::anı tesisat yaptı -
- e.l'ılJ>ı : hutıınlllty a Balkanlarda bir 
e 3()() ~~ıruıacaktırant~odern hava 
lta b Yl e~ . nönUn b 

~atış l' l;ye tirecektı e u se-
ı. .. _~an lllektebin r. 
~acJ~çlerı11 de PllnarcUiüğe 

~. 8aYısı 3 misline çı-

A vusturya Başvekili Doktor 
Şuşnlgln, İtalya Başvekili 

Sinyor ~lu. sollnl Ue millakatr gü
nün en mühlm meselesi sayılıyor. 
Bir aralık bu mülakatın vuku bu
lup bulrmyacağı bir hayli tereddüt 
uyandırmış ise de nihayet vukuu 
tahakkuk etmiŞtir. Milli.katta ne
ler konuşulacağı en çok merak e
dilen cihettir. Anlatıldığına göre, 
A\-usturya Başvekili, İtalya ile Yu
gosla\.'ya arasında imzalanan an -
la.şmalarm Habsburglan tahta ia
de bakımından Avusturya Uzerin
dekl tesirinl tetkik edecektir. Çün
kü Yugoslavya ötedenberl, Habs
burglann lade"lne karşı gelmekte 
ve bunu Orta A vrupanm sulbü na
nıma. bir tehlike saymaktadır. Dr. 
Şu,nlg, İtalya Ue Yugoslavya an
ıa,lllMından sonra Yugoslavyanm 
bu noktal nazar üzerinde eskisi gi. 
bl ı~rar edip f'tmt'diğlni tahkik e
decek, bundan başka İtaı~·anm da 
bu mesele üzerinde ne düşlindüğü
ntı anlamağa çalışacaktır. Çünkü 
Doktor Şuşnig, A\.1ısturya lstikli
llnl korumak l~ln Habsburglan tah 

, 

l
························································ı 

...... ~ ~~~ .= .•. ~~~~ .. ~~::: ..• ~.~~~~~ ..... . 
ta geri getirmekten başka ~e bu· 
lunmadığma kanidir. Halbuki, ge· 
~enlerde İtalyan matbuatı, bono is
temediklerini açrk~a anlatmışlar 
ve bu hareket A vusturyada hayret 
ile karşılanmıştı. 

D oktor Şuşnlg, bu noktalan 
anlamıya ~ahşacağı gibi, yi· 

ne anlatıldığına göre, Sinyor Mus
sollnl de Avusturya Baş\·eklJlnden 

bazı nokt~lann tavzihini istiye -
cektlr. Bunlann en mUhimml, A-

vusturya Başvekilinin "Garp de
mokrasilerinin dostloklanndald de
ğer,, hakkmdakl beyanatıdır. 
Avu~turyanm İtalyan yardnnım 

kaybetmemek istediği şüphe götür
mez, fakat Avusturyanm bugünkü 
vaziyeti 18 ay evveline nisbetle bir 
ha~·JI değişmiştir. Taynri~ bu de -
ğişikllğl !}U 5ekllde anlatıyor: "A
\'USturya bugtin daha kuvvetlidir 

ve kendisine daha çok güvenebile
cek bir vaziyettedir. Siyasi bakım· 
dan daha müstakar. ve iktısadi ba
lmndan daha kuvvetlidir. Ticareti 
artmıştır, daha da artacaktır. Or· 
dusu daha büytik ve daha iyi t~
hizatlıdır. Gerçi A\.'Usturya, lld 
büyük askeri de,·let arasında bir 
mania gibi duruyor. Fakat Avus
turyalılar sulh ~erçevesi içinde, 
kendi siyasetlerini takip etmek is
tiyor, 'İtalya \.'e Almanya ile an
laşmakla beraber onlara tabi ol -
mak istemiyorlar.. Doktor Şuşnlg 
Avustnryanm komşusu olan Küçük 
Antant devletlerlle temas (&releri
ni anyordo. Onun için Venedik mü
lakatı neticesinde ve İtalya ile Yu
goslavya anlaşması dolayısile, A
'\.'Usturya ile Küçük Antant dMlet
leri, bilhassa Yugosla\.-ya ve Çe -
koslo\.·akya ile temaslarmm teşvik 
görmesi beklenmektedir.,, 

Vaziyet bu merkezde olduğu
na göre, bunun Orta Av -

rupada istikrara yardım edeceği 

şüphe götürmez. Esa.ı;en bütiın Or
ta A vnıpada gittikçe artan iktısa
di bir kalkınma göze çarpıyor. A
vusturya - Çeko.,ıovakya arasın

da yakınla!)ma te. ebbüsleri devam 
etmekte, diğer taraftan Yugoslav
ya ile Romanyanın da Macaristan 
arasında ayni tarzda yakınlaşma 

çareleri arandığı anla,. ılmaktadır. 

Fakat bu te~ebbfüderin netice ver
mesine ka~ı gelen iki mühim amil 
\.'ardır. Biri 1\lacaristanm irreden
tist talepleri, biri Avusturyanm 
l\lona~ist hareketidir. 

Bu iki hareketi bertaraf etme -
nfn ümltcılzlik verecek derecede 
güç olduğu anlaşıiıyor. Bununla 
beraber mahdut mahiyetli bir an • 
laşma ihtimali mevcut l!!Je de (Tay
mis)in telakkisine göre ''büyük 
devletlere tabi oh1}adan çıkan ra
kip siyasetlerin d~~urduğu mfınia.. 
lar ve tehlikeler kan.ısında ~-apıcı 
hlr teı;riki mesai s~y;seti takip et
mek ihtimali za:nft~!,, 

Naci Asilin Ankarada yapacağı sf. 
yasi temaslarda sıklet merkezini Ti1!' 
kiye ile !rak arasındaki dostluk mil· 
nasebetlerinin takviyesi teşkil edecek 
ve bu meyanda kuvvetle tahmin edil· 
diğine göre, Türkiyenin Fransa ve 
dolayısile Suriye arasındaki anlaş -
mazlıkta teklif ettiği mutavassıt rol 
etrafında konuşulacaktır. Naci Asil, 
çarşamba akşamı !stanbula hareket 
edecektir. 

İtalya Taç Giyme Merasimine 
İftirak Etmiyor 

Londra, 21 (A.A.) - Habeşistan 
ilhakının tanınması meselesi yQzlln • 
den İngiltere ile İtalya arasındaki 
münasebetlerin bozuklufu taç giyme 
merasiminde yalnız bir İtalyan mtl
messilinin bulunması şeklinde teeem 
edecektir. 

Deniz geçit resmine hiçbir İtalyan 
harp gemisi iştirak etmfyecek ve İ
talyan radyoları taç giyme merasimi 
hakkında malftmat vermiyeceklerdir. 
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KAMYON KAZASINDA 
AKLiNi KAYBEDEN KIZ 

Kuruçeşme 

Depoları I şinde Karar 
K uruçefmecl eki kömür 

depolannın kald .. 
rılmcuı hakkında A•liyc 
Dördüncü Hukuk mahke
me•i tarafından verilen ha. 
rar Temyiz Mahkemuince 
bozulduğu için yeniden mu
hakeme bcıplamııhr. Tem• 
yiz M ahkemui, bu bozmıya 
•ebep olarak ehli vukufun 

tamamen doktorlardan tef· 
kil edilmif ve içlerine kö
mürden ve kömürcülükten 

.... ~- - --

Onnik 
Müdafaasın ı 

Yaptı 

anlıyan kirmelerin alınma
mı, olma6lnı gö•termift'r. 
Mahkeme, bozmaya uymuf, 
Ticaret Odcuından üç kif.· 
lik bir ehli vukuf tefkÜ et
m =,tir. Y eni ehli vukul, ma
hallinde tetk ikler yapmıf ve 

raporunu hazırlamıftır. Bun 
!ardan iki•i depoların bura· 
lardan kaldırılmcmna lü
zum gö•termi,lerdir. Mah
keme, altı Mayııta kararını 
bildirecektir. 

Karısından 
Bir Türlü 
Ayrdamamış 

Swtanahmet Uçüncü <;~..Ga mahke
mesi, dün, bir dövme ve hakaret da
vasını neticelendirdi. Suçlu Kumkapı. 
da Balipaşa yokuşunda 9 numarada 
oturan Kastamonulu Kamik isminde 
bir gençti. Davacısı da Langada Mu
salla caddesinde 38 numaralı evde o
turan Hermina isminde bir genç ka
dındı. 
Davacı Hermina ile suçlu kundu -

Şimdi 20 Bin 
Lira Tazmi· 
nat İstiyor 

Diln Asliye dördüncü ceza mahke
mesinde 9 sene evvel geçen bir kam
yonet kazasının doğurduğu 20 bin 
liralık bir tazminat davasına devam 
edilmiştir. Bu davayı icap ettiren ha· 
dise şudur: 

19 temmuz 929 günü Jorjet ve El
pita isminde iki kız kardeş, ~oför 
Mustafa tarafından idare edilen Na· 
mığm kamyonetine binmişlerdir. 

Kamyonet yolda devrilmiş, netice
de Jorjetin bacağı kınlmış, Elpita da 
kaldırıldığı Sen Jorj hastanesinde de
lirmiştir. 
Şimdi Jorjetle Elpitanm vekilleri, 

şoför Mustafa ile kamyonet sahibi 
Namıktan bu kaza sebebile vttcut ve 
akıl anzalarmm tazminatı olarak 20 
bin lira istiyorlar. Mahkeme. azadan 
Rahimeyi nain seçmiştir. Rahime de. 
dün Tabibiadil Enver Karanı ve iki 
tarafın vekillerini davet ederek bir 
rapor hazırlıınma~mı kar:ırla~tmnış
tır. Bu rap0rda., kızlarm 20 ile 25 yaş 
larmda oldukları gözönUnde tutula~ 
rak vasati ömre göre deli olan ve ma
lfi.l kalan kızlara VPrile""l< hakiki taz-
minat miktarı tcsbit edilecektir. 

Zabıt katibi Avniye rUşvet verir
ken cürmümeşhut halinde yakalanan 
komisyoncu Onnik İplikçiyanm mu
hakemesine dün asliye dördilncil ceza 
mahkemesinde devam edildi. Celse a
çılınca suçlu kendisini ıu şekilde mü
dafaa etti: 

- Ben o giln A vninin evine gitme
dim. Kan tahlil ettirmek Uzere Sultan 
nhmetten geçiyordum. Avni ile me
murlar benim cebime hazırlanan şey. 
len zorla sokmak suretile bir cürüm 
tasni ettiler. 

r:acı Kamik kan koca imişler. Altın- Dayaktan Çocuğunu 
cı hukuk mahkemesi geçimsizlik yü
zünden ayrılmalarına karar vermiş -
Ur. Fakat Karnik eski karısını çok 

Düşürmüş! 

tvıLoız SİNEMASINDA 
Kadınların mabudesi 

Robert Tay lor' un 
En güzel filmi 

TAŞRA t<IZI 
Aynca layemut aşk filmi 

SEVf ft KADIN 
JOHN BOLES ve 

ANN HARDtNG ..,.. 
TEŞEKKÜR 

Sevgili babamız eski Fatih Müder· 
rislerinden Heybeliada !mamı Mühid. 
din Arhonun 20 Nisan 937 alı günkü 
tedfin merasiminde ha.zır bulunanlara 
ve bizi taziyet edenlere ayn ayn şUk
ranlanmızı bildirmeğe teessürümüz 
mani olduğu cihetle candan teşekkUr. 
!erimizin iblağına muhterem gazete

nizi tavsit eyleriz. 
Eşi: Cemile, Çocukları: BUrhanet. 

tin, Vesamet, Mediha, Zühtü, Meli -
hat Torunları: Turhan, Cengiz, HaYrl 

Teşekkür 

Radyo 
Bugünkü 

lstanbUI: 

Öğle neşriyatı : 

prograır 

12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 Hava -
dis 13,05 Muhtelif p!Ak neı;riyatı 14 Son. 
Akşam ne~riyatı : 

ıs,3c Pllkla dans musikisi ıg Çocuk Esir 
geme Kurumu namma konferans Doktor 
İhsan Hilmi tarafından 19,30 Konferans Dr. 
İbrahim Zati (Mektep hıfzı sıhhası} 20 Sa. 
di ve arkadaşlari tarafından Türk musikisi 
ve halk ıarkılan. 20130 Ömer Rıza tarafın 
dan arapc;a söylev. 20,45 Safiye v.e arka • 
daıları tarafmdan Türk muıikiıi ve halk 
ıarkılan Saat ayarı. 21.15 Orkestra 22,15 
Ajanı ve borsa haberleri ve ertesi günün 
proııramı. 22,30 plakla sololar, Opera ve o
peret parçaları 23 Son. 

~·············· · ...... ! 
!..--.-~~~~~~~.~~~~:.... 

Şehremini Halkevinde 

Şehremini Halkevinden: E~ 
yapılacak koro ve ağız arınonikııl ~· 
nı çalmak üzere kayıt deva:ın et:Jll 
tedir. 14 ya§mdan itibaren herkeS 19' 
lebilir. 

Şehremini Halk~vinden: E~ 
yeni teşkil edilen bandosu için }<S) 

gençlerin muayeneleri Gureba ııaS.:; 
nesinde yapılmak üzere biran e' 
milracaatJan ilan olunur. 

Şehremini Halk~vin~en: E\1111~ 
de şapka, çiçek, nakış, dikiş derslefl· 
le stenografi dersleri açılmıştır. ve:. 
lere her gün saat 14 ten itibaren Y ,.. 
zılır. Arzu edenlerin biran evvel } 
zılmalan. 

21.lS Bilkre~ Athenea salonundan filhar. • gS1 
monik takını. Kadıköy Halkevinden 23 Nisa!1 al 

Haflf konserler : 

16,15 Varıova Kar~ık plak konıeri 18 Cuma akşamı saat 21 de evlıniı_:,; 
Bükreı Eilenceli musiki (Küçük orkestra) nunda Bay M. Turhan Tan t~ 
ıB,45 Moskova Kansık konser. 19.30 Buda dan (Cinci Hoca) adlı bir konfers05 
peşte Orıı konseri. 20,05 Romen u.ıun dal. verilecektir. Herkes gelebilir. 
gası Romen musikisi plaklarL 20,30 Viyana ~ 
Koro konseri. 20.40 Varşova Askeri bando ~~~---"""""'!""'!"---~~~""'!~ 
21,10 Brerılav Saarbrücken ve Breslav ıtüd T·· k M • 1 C • tı'ııbl ur ürettıp er emıye 
yolarmdan rnüsterek konser. 22 Var~ova 
Leh musikisi (Koro, orkestra} 22,50 Var. Fevkalade Toplantısı 
eova Meraklıların befendikleri plaklardan Türk Mürettipleri Cemiyeti Sııf 
23.05 Budapeste Poıta idaresi bandosu 23.0S 
Post Parizyen Fransız musikisi. 23.30 V;vr. kanlığın.dan; tJ• 
1ova Kfü;lik radyo orkestrası 23.30 Berlin, Yeni heyeti idarenin karariyle ~, 
gece musikisi. rihi kongrenin fevkalade içtir.nal 2 ~ 

ranın gerek cenaze merasiminde biz Operalar, operetler : 4 • 937 Pazar gUnU Cağaloğlundıı. , 
zat hazır bulunmak ve gerek telgraf 22 Roma Donizettinin "Luda Lammcr • minönü Halkevinde saat 13 te ysJll ..ı 

Allahm gufran ve rahmetine terk 
ve tevdi ettiğimiz eşim Mazlum Mo-

more,, operasL lacağmdan bu'·tun" A---- geı-eieti P 
ve mektupla taziye eylemek suretile Oda. musikbl: ~1 ~ 
kederimize samimi iştirak gösteren ca olunur. 

ıs.ıs Vartıova Lehlilerin eserlerinden oda 
ve sızlayan kalbimize teselli vermek musikisi 20_05 Biikree Dört flüt ile Konser Milzakere olunacak meseleler: 
l<ltfunda bulunan bUtiln dostlarımıza (Mozart, Haydn, Gluclc vs.} 2ı.40 Budapeı 1 - Heyeti idarenin tebliği, 
ayrı ayn teşekkürlerim.izi takdime te oda korosu. 2 - Cemiyet nizamnamesini~ ~; 
teessürümüz dolayısile imkan bula - Resitaller: d'l Iah · bit p.ı-ı veya ıs ı ve yahut yenı .. &!' 
madık. Bu vazife boreumuzu muhte • 20,10 Brüno Piyano resitali. 20.15 Ber!in zamnarne yapılması için heyetı ıd 
rem gazeteniz vasıta.sile üaya müsa- Piyano konseri. 20,35 Bükres ıarkıları. 20.45 il i 1 . Hamburıı İlkbahar earkılarL ye m şav r er tayıni, ..tJ 
raat ediyoruz. Aile namına Dans mmıikisi: 3 - LUzum görUlUrse yeni her 

Zehra Moran 21.10 Hamburg 24.15 Roma, Millno • idare intihabı, __./ 

•su AKŞAM .M.E L EK S iNEMASINDA 
"BÜLBüLLER ÖTERKEN,, filminin unutulmaz yıldızları 

LUC!E E.~GL!SH - wtLLY E!CHBERGER - TH!BOR V. HALMA Y 
tarafından nefis bir surette yaratılan 

ENTRIKALARI SARAY 
LOKS - DEBDEBE - ECLENCE - FRANSIZ SARAYLARININ SEFAHAT ve İSRAFLARI - MUStıd ye 

GOZELL!KLER FlLMl 
Aynca: BAŞVEKİL lSMET tNONü'nün BELGRAD SEYAHAT! ve lSTANBULA AVDETl, Türkçe sö.ılil 
hadisat filmi. Bu geceki suvare için biletlerinizi evvelden aldırın. Tel. 40868 

Müddeiumumt de_ğiatij?i !cin muha
keme biraz talik edildi. İkinci celse
de suc;lunun avukatı müdafaasını ya
zılı olarak mahkemeye verdi ve bu 
hadisede cUrOm uns11nı bulunmadı
ğını ileri sUrerek dedi ki: 

- Avni. zabıt kAtihirtir. Onun v.n

zifesi mesai saat.ile biter. Haricte dmı 
ya bulundurmak sal8.hivet1nnP clf>ml. 
dir. Onun icin ha"icte bövle bir tek
lif bile vaki olsa riJqvet olmsız. ~""'"' 
~vni bu mıcu t11nrik etrnistir. Onnik 
'.Avniye ilk teklifi yaptım zaman dıo 
'.Avni derhal hunun h.,kkTT'nl\ kıı,.,,,,..t 

muamele vaptrraa itli hnP"iin orbn., 
bir suc kalmazdı. Bıoraetinl istPril'VI. 

sevdiği için onu bir gölge gibi takip Galata.da Karabaş mahallesinde De 
ediyormuş, Hermina, Karnikten ay- reboyu sokağında 35 numa.rtUı evd" 
nlmış olmasına rağmen ailesi ile iyi oturan Ferhunde, Uran, Zekiye ve 
geçiniyormuş. Üç giln evvel de Kar- Hayriyenin hakaretine uğradığı ve 
niğin biraderinin evine gitmiştir. Kar da.yak yediği için 8 aylık çocuğunu 
nik, Herminanın kardeşinin evine gel- düşürmüştür. Müddeiumumilik, tah
diğini öğrenmiş ve karanlıkta soka- kikata el koymuş ve Tabibiadil Enver 
ğm başında beklemiştir. Hennina çı- Karan da Ferhundeyi kaldırıldığı ha.s
kmca listüne hücum etmiş, onu yere tanede muayene etmiştir. """ yatırmış ve göbeğinin üstilne otur - -------------....:..-------------------- ---------------- =..----
duktan sonra bağırmış: • E üyük Rus ihti10Jinin K t B h • ı · ı • TÜRKÇE 

- Seni öldürmeyip te kimi öldüre- ı• ro n ş at a r 1 ye 1 e r 1 sa·. z LU .. 
ceğim. Herminanm yanında bulunan En Muazzam Filmi 
Karniğin eniştesi kadını bin müşkU- ııaıı latla kurtarmıştır. Dava ve iddia bu- Meşhur Petrograd müdafaası, binlerce kazaktan mürekkep Yudeniç ordusunun kanlı hücumları, Baltık denizinde yüzlerce harp gemisile yaP aı1' 

tarekat, binlerce esirin denizde boğ durulması, iki düşman ordusunun kanlı intikam ve meydan muharebeleri ilah ... Şimdiye kadar yapıla.n b 
dur. Hakim. Ka.rniğe 30 gün hapis ce. 

Mnh~l(em~ K""l'I" t ... i,, r11martesi gu 
:rn c:ı!lhsı hm1t t~ 1Ht ı>nfl...,fc:ıtir. 

itibaren 1 O R K 
zası verdi. 1 ve ihtilal filmlerinin en dehşetli ve heyecanlısı. 

Davacmm eskiden' kansı olmasmı 

hafifletici sebep sayarak bu cezayı i '- Yarın Akşamdan 
25 güne indirdi. 

Sinemasında __ ...... 

Onu hali bırakmadığı kolundan biraz ilerideki e -
lektrik fenerinin ışığına doğru çekiyor • 

Nazlı ona bu halile görünmekten çekiniyor gibl. Bi 
ribirlerini o gündenberi görmemişlerdi. O giln yaptı
ğını Mahmut hiç a.mma hiç affetmiyecek zannetmişı
ti. Halbuki görür görmez kahveden fırlamılJ ... 

Delikanl::ı onu ışığın altına götürme~ten va.z geçti. 
- Gel, şurada yUzUnU yıka, harap olmuşsun be 

Nazlı! Gel seni götüreyim. 
t -Nereye? 

- Şurada bir çeşme var. 
Bir köşe kıvrıldılar. Daha bUyUcek bir yola çıktı -

la.r. nerde bir karpuz sergisi var. Biraz daha ötede 
bir çeşme. 

Nazlı .Mahmudun elini, kolunda hissettiktenberi 
kendini daha yorgun buluyor. Kuvveti sanki adını a
dını tükenmektedir. Tekme ve tokat yerleri dolu diz. 
gin sızliunıya b8.1Jladı. 

- öldürecekti beni. .. Gündeliği ona. vermiyorum 
dl ye ... 

Mahmut, oralı değil. Sanki duymuyor. 
' Çeşmenin başına geldiler. 

- Eğil şöyle ... YüzUnU yıka önce .•. Bir mendilin 
yar mı? Islatalım da .• 

- Dur, onu alma ... 
Nazlı, Mahmudun siyah önIUğUnUn cebindeki men.

dili almasına razı olmuyor. O glindenberi kokusunu 
kaybeden, Nazlının kirli avuçlarında simsiyah olan 
ve yeni yeni makine ya.ğı kokmıya başlıyan mendil • 
den Meta iğreniyor. 

Mahmut mendili bıraktı: 
- IslanırM kokusu kalmaz amma. •• 
Diyerek, gömleğinin kıaa kolunu bir ucundan tu-

tunca kopardı. 
Söyleniyor: 
- Vay dinsiz, imansız herif vay. Az daha gebertı-

yormuş seni.. 
Nazlı çeşmenin t&fma bir kUlçe gibi çöküyor. 
- OldürdU beni. .. Beni öldürecekti .. 
Diye inliyor. Mahmut elindeki paçavrayı ıuyun al-
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tına tuttu. iyice ıslattı. Sonra yumaklryarak yumu ~ 
ak ıbir hareketle dudaklarının kenarındaki kanları 

siliyor. 
- Kaldır biraz kafanı .. Dur ... Acıyor mu çok? 
Nazlıda Mahmudun görm.iye alışık olmadığı bir tes 

limiyet var. 
- Vah biçare Nazlı ... 
Suyun şırıltısına karışan bir hıçkırık., 
Soğuk su, yanak derisine ne iyi geliyor~ 
- Neden bu kadar kızdı? 
Hem böyle söylüyor, hem de bezi tekrar ıslatıyor. 
- Al fU bezi gözünün üstüne tut! Alsana. .. 
Nazlı kımıldanamıyor. Elini kaldırsa düşecek gibi 

geliyor. 
- Bütün Wcudüm sızlıyor. Alçak herif ... 
Mahmut ona biraz daha yaklaşıyor. Bir an sus • 

tular. Mahmut birden geri çekildi. 
-Ağzın rakı kokuyor ..• Sen sarhoşsun be! Doğru 

söyle ... Senl kim dövdü? .• Nereden geliyorsun? 
- Doğruyu söylüyorum ... Babam dövdü .. Paravı 

vermedim diye .. 
- Ya, rakı .. Nerede içtin? Kiminle beraber? .. 
Nazlı öyle bitik kL .. artık ba.şmı dikerek: 
- Sana ne? 
Diyemiyor. Bu sesin içindeki keskin tehditten ir • 

k!liyor: 
- Ben mi? .. Diye kekeliyor, ben mi? .• 
Neden kekeliyor. Halbuki, hiç te hesap vermiye 

mecbur olmadığı bir adamın karşısında, kendisini, 
öyle kabahatli, öyle 8.IJRğılık hissediyor ki... 

- Her hafta paramı ona götUrüyorum. Domuzu· 
na içiyordu, bu hafta da ben içtim. 

Yazan: SUAT DEKVIŞ 

Mahmut genç kızın omuzlarını surunkı tutuyor: 
- Yalan söylüyorsun, diye homurdanıyor, yalan .. 

.dir karı kendi kendine içemez .. Tek başına bir kadın 
kafayı nerede çeker?.. Söylesene ulan sana kim 
içirdl? 

Nazlı sarsılan vücudUnü kurtarıruya çabalıyor. 
- Bırak bent, bırak Mahmut, diye inliyor, bırak 

acıtıyorsun kollarımı ... Bıraksana be adam ... 
Derdeki karpuz sergi.sinin karpit llmbasile, köşe -

parmaklarını daha çok sıkıştll'arak Nazlıya baktı. 
deki elektriğin biribiri.ne karışan sarmıtrak ışığı al· 
tında onu bir düşman giıbi süzüyor. 

- Of ... Bugün pek sUslUsün ! iskarpinler, tarak -
lar ... Allah versin! Hovardan pek paralı galiba. .. Kü
çük hanım bize tenezzill eder mi? Biz meteliksiz he
rifleriz ... On parasız kopuklara metelik verir mi? 

Dişleri gıcırdıyor. Dudakları titriyor. TükUrUr gibi: 

-Züppe? 
Diyor ve genç km öyle sarsıyor ki ... Yepyeni, kıp 

kırmızı taşlı tarağı saçlarından kurtulup taşın üstü
ne düştü. Nazlı canlandı: 

- Bırak, diye hırçınlaştı, bırak tarağım kırılacak ... 
Ve bir hamlede delikanlının ellerinden omuzlarını 

kurtararak tarağına atıldı. 

Mahmut artık ses çıkarmadan, elini uzatmadan mü 
daha.le etmeden ona bakıyor. Hey canına.! Rakı ko • 
kuau ... Kızıl tarak ... Yeşil iskarpin ... 

Hey canına be! Bu iş hep bu çeşit başlar. Sade l!!e

neden seneye renk değişir. Tarak yeşil, iskarpin kır· 
mızı olur. Fakat rakı kokusu. O zıkkmı değişmez hiç! 

Bu mahallede kaç körpe kız ayni yoldan geçip te • 
kerlendi! Kaç tanesi b~yle yuvarlandı! · 

Mahmut düşünüyor. ı-
0, yukarıdaki sokakların iki geçeli evlerini ~~ı.i 

duranlar, emrazı ztihreviye hastanesinin gedi , 
müşterileri, mahalle aralarında perdeleri inik od~ 
larda ut çalıp zampara eğlendiren kaşı rastıklılğ'ıJ 
Hep bu sürü, sürü kötü kadın ... Bu kızlardan d~&" 
mi? Nazlı şu anda o hayatın ilk yaprağına, ilk; lJ" 
samağına ne kadar benziyor, kaç tanesinde. 1'~e1 
nın hikayesini dinledi. Hangisi bir baba, bU' 

0
' " 

ana, bir kimsesizlik, bir "artık dayanamadıın!" lJ.1 

valı okumadı? 

Mahmut düşünüyor. . 
Başına bir kırmızı tarak takmak, ayağına bU' ~ 

şil pabuç giymek için başka çare yok demek? peU• 
mek hergiin yirmi dört saatlerinin on ikisini, oıı le' 
çilnli makine başında geçiren kızlar, böyle tekel' bi' 
niyorlar? ... Böyle tekerlenecekler? ... Hepsi... J3U 
çim.... şl• 

Mahmut kımıldadı. Elini yukarıdan aşağı bir 
8 

ladı. Gidiyor. Gidecek .. Nazlı bunu sezdi .. 
- Sen de gidiyorsun? llZ' 
Diye inledi. Sokağın bir ucu karanlıkta ks.Y~ııc' 

yor. Bir ucunda fener var amma köşeyi dö~U J31Z• 
yine karanlık ... içinde müthiş bir korku hissett1· odıl 
karanlıkta yalnız kalmaktan mı? Yoksa Malı~J 
artık tama.mile kaybetmekten mi geliyor? Ne b 

Tekrar inledi: 
- Gitme ... Bırakma beni! 
- Söyle .. Nereden geliyorsun? 
Erkeğin sesi dolu. . sef" 
- Bırakma beni! Gidecek yerim yok... J{iı11 pil' 

yok benim ... ·Hastayım ... Her tarafım sızlıyor··· 
'eceğim ... 

Yine a.yni dolu ses sordu: 
- Kiminle içtin? 
Nazımın kuvveti tükeniyor. ..edeO 
- Ah! Neden işin yok? .. Neden boştasm? ~ pıı' 

benl alıp kurtare.mıyonıun? Neden bir lf bU s. 
yorsun Mahmut? ) 

(Arkası var 
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insanların Hakiki 
Yaşlarını 

için Yollar 
Bilmek 
Vardır 

BEYNİMİZ NE ZAMAN 
YIPRANMIY A BASLAR 7 

. 1 

•1 nsamn yaşını sene ne 
ölçmek hiç doğru de

ğildir. Çünkü insanlar içinde 
yirmi beşinde ihtiyarlıyanlar, 
sekseninde genç olanlar çoktur. 
Asıl mühim olan, azanın zin
deliği ve her şeyden fazla si
nirlerin ve dimağın gençliğidir. 
Vücudun ne derece yıprandı
ğını ölçmek çok kolay olduğu 
gibi, kafanın da ne derece yıp
randığım ölçmek güç değildir. 
Vücudun yıpranma~ı.yüzünden 
dimağ da yıpranabılır. Fakat 
dimağ henüz bir sır alemidir 
ve bu sırların çoğu henüz anla-
şılamamrştır. . . 

İhtiyarlık, insanlık tarihınde he. 
nilz yeni bir meseledir. 50.000 yıl 
önce insanlar arasında en nadir o. 
lan kimseler, ihtiyarlardı. O zaman 
insanlann gençliği ve yaşlılığı ba
cakların gücüne bağlı idi. ÇUnkU 
insanın hayatı ayak üzerinde geçi
yor ve mütemadiyen dolaşıyordu. 
insanın en çabuk ihtiyarlıyan uz
vu, bacakları idi. Bacaklarının gUç 
ten düşmesi üzerine ya bir ağaca 
tırmanarak açlıktan ölUnciye ka. 
dar inler, yahut ötede beride sUrü
nür ve bir vahşi hayvan tarafın

dan avlanırdı. 

1 
• nsanlar birleşmiye ve bir 

yurt sahibi olmıya başla
dıktan sonra fazla yaşamıya im. 
kan buldular. Tarih devri ile ihti
yarlamak ve yaşlandıktan sonra 
ölmek adeti eni konu teessüs etti. 
Tevratın anlattığı devirlerde yaşlı
ların tecrübe ve aklından istifade 
etmenin iyi bir şey olduğu anlaşıl
mıştı. Tevrat devrinin en büyük 
lideri sayılan Musa Peygamber, ö. 
lümü sırasında yüz yaşına varmış
ti. Sinada Evamiri Aşreyi telAkki 
ettiği sırada sekseni geçmişti. Bu
gün otorite mevkilerine memur se
çilirken en az düşünUlen şey ba
cakların kuvvetidir. Halbuki eski
den h~r şey bacak kuvvetine bağlı 

1a1. 5ugUn de ihtiyarlık, bacakıa
rm dermandan kesllmeeiyle b&fla
makta ve vücudun diğer kısımla. 
rma sirayet etmektedir. 

ihtiyarlıkla beraber gözler de 
fersizleşir, fakat gözlilkler bunu 
telafi ediyor. Kulağın ağırlaşması 
daha mUhim bir hadisedir. Fakat 
onu da bir takım yardımcı !letler
le telafiye imkan vardır. Kalbin 
bozulması, bir ihtiyan mezara yak
laştırabilir, fakat ihtiyar kalbi du. 
runcıya kadar sanat veya mesleği
nin lideri olmakta devam eder. 

A sıl mesele ihtiyarlığın diına
ğa hulO.l ederek beyne mu· 

sallat olmasındadır. Bu hA.dise, ya. 
şa bakmıyor. İhtiyarlığın dimağa 
musallat olup olmadığını anlamak 
kolay değildir. Saçların kırlaşma
sı, dökülmesi, sesin zayıflaması bu 
nu ispata kA.fi g.elmez. Bazı ihti
yarların şen, şatır görünmeleri on
ların genç olduklarına, genç kaL 
dıklarına delil olarak ileri sUrülUr. 
Halbuki bir ihtiyarın genç bir mek 
tepli gibi giyinmesi, ve bir takım 
hoppalıklar yapmak, gençlik ala
meti değil, ikinci defa çocuklaşma 
alametidir. 

Doktor Biverley adlı bir Ameri
kalı müdekkik bu "ikinci çocuklaş· 
ma., hastalığının bir hadisesini şu 
şekilde anlatıyor: 61 yaşında bir 
kadın zevcinin ölUmUnden sonra, 
kızlan gibi giyinmiye, kızlan ya. 
şrnda çocuklarla gezmiye, onların 
her yaptıklarını maymun gibi kop-

Dünyamn ihtiyar
Wdarlle m8'hur si
malanndan biJ'ka. 
çı: Solda meşhur 

Ford, yetmiş ya.
~ında olduğu hal· 
de hali. dinçliğln1 

muhafaza ediyor • . 
Ortada bizim merhum 150 ilk 
Zaro, safda seksenine basmış 0 • 

lan meşhur İngiliz edibi Bernar 
Şov. Altta da bir hayli yaşlan. 
mış olduğu halde dinçliğini hala 
kaybetmlyen Hlndlstamn bUytik 
şairi Tagor. 

termiye yardım eden bir amil de 
derinin vaziyetidir. Bir deri par~ 
çası mikroskobun altına kondu mu 
hakiki yaşı ifşa eder. Kemiklerin 
ilikleri de ayni maksada hizmet ve 
kan hastalıklarının teşhisine de 
yardım etmiştir. 

Daha geçenlerde lowa üniversi
tesi profesörlerinden Travis her in
sana ait olan dimağ mevcelerinin 
diğerinden farklı olduğunu keşfet. 
ın.iş ve dimağ mevcelerinin par
mak izleri gibi insanları teşhiste 
kullanılacağını göstermiştir. Di
mağ mevcelerinin tetkiki neticesin 
d.e di~a~aki sinirlerden hangi
sınin ihtıyarlık neticesinde bozul. 
duğunu veya faaliyetten dUştUğü
nU anlamak mUmkUn olacaktır. 

Bir müddet mukaddem Ameri
kanın Bell telefon müesseselerinin 
başında bulunan Mister Vail ka
fasının elastikiyetini zayi ettlğini, 
bu yüzden idaresi altındaki genç. 
lerden istifade edemediğini ıöyli
y e r e k istifa e t m i ş , fakat 
o gençlerin yaptıklan zarar -
tarı bertaraf etmek için vazife ba. 
şına yeniden davet olunmu,, mli
esseseleri canlandırmış, yeni vası
talar icat ederek büyük muvaffa
kıyetler kazanmış ve telefonculu. 
ğun babası sayılmıştı. 

ya etmiye ba.şla.mış, ihtiyar kadın 
gitgide azıtmış, kısa eteklerle ge· 
zip bir hayli sıçradıktan sonra ku
cağına bebekler alıp ninniler söy. 
lemiye b~lamış. ve nihayet bir tı
marhaneye verilmişti. Fakat has
talık mUtemadiyen ilerliyor ve ih· 
tiyar kadın her ay bir yaş küçü. 
lüyordu. Çok geçmeden 61 lik ka
dın, emeklemiye ve "Mama!,. de
miye başladı ve günün birinde he
nüz doğmamış bir çocuk yaşında 
öldU. İkinci çocuklaşma hadisele. 

yapanlann ~kardıklan eserleri du- ri bazan bu derecelere varır. M ister Vail çekilmeden evvel, 
yunnasmı bilmemelcrindedir. kafasının mevcelerini ölç-

Mesela bu defa Belgratta açılan 1• htiyarlıkta kulakların ağır· türmüş olsaydı, belki de maiyetin • 
Türk sergisinde memleket neşriyatı la.ştığı muhakkaktır. Söy- deki gençlerin hepsinden de genç 
te.,hlr edilmiştir. Bu ffergide halen lenen her şeyi işiten ihtiyarlar, in- olduğunu görür, ve çekilmiye lü. 
çıkmakta olan SO dan fazla tıp mee- cebir taknn sesleri kaybederler. Bu zum görmezdi. Hakiki yaşı anla-
muası gösterilmlştlr. Yalnız tıbba alt da asabi cihazlannın acze doğru mak için bir Japon alimi de bir U· 

30 dan fa7:la me<'m•ıa hnlunmaıın, her gittiğini ifade eder. sul bulmuştur. Tokyo tıp fakültesi 
halde mühim bir hadisedir. Fakat bu- İhtiyarlığın diğer bir alameti de müderrislerinden Profesör Sato'ya 
nu bilen memlekette ka ki. '!.i ...!.''=ar:..:dı=r:.!:..._-=z-=aik=a.:..::n.:..::ın=--=za=f:..::.:ıd=ı=-=r·:.___:H:..::.a=--k:.:oi;.;.;k-.i ......,.a ,..ı..a.o ... ·s-=---~---ö'"""-'re~ kanın ma · ani serom kıs • 

mı, ihtiyarlıkta adeta su gibi akar 
ve lüzucetini kaybeder. Fakat 
gençlik devrinde ldeta şurup gibL 
dir. Fakat bu usul de, henüz icabı 
derecesinde tekemmut etmemiştir. 

Tarihin delailine göre yaş, insa. 
nm dimaği kabiliyeti bakımından 
güvenilebilecek bir esas değildir. 
Mesela Yunan hekimi Diogenes, 
beşeriyetin en büyük zeki.larından 
biri idi. Ve hayatının en son gü
nünde de zekasının bütün inceliği
ni muhafaza ediyordu. Halbuki 89 
yaşında ölmüştür. Yunan filezofu 
Pythagoras 82 yaşında ölmUş ve 
sonuna kadar ders vermiştir. Hip. 
porsat tıbbın babasıdır. Seksen beş 
yaşında ölmüş ve seksen yaşına 

kadar çalışmıştır. Elektrik ve mik
natısm kişifi olan ve güneşin bir 
k\ısufu sayılan Theles doksan dört 
yaşına kadar faaliyetine devam et· 
miş ve çalışa çalışa ölmUştü. Roma 
devlet adamı Cato'nun son çocuğu 
seksen yaşına vardığı zaman doğ
muştur. Son zamanlarda terbiyei 
bedeniyeci William Muldoon 88 
yaşında ölmüş ve sonuna kadar 
bedeni ve fikri kuvvetlerini muha. 
f a.za. etmişti. 

Y akın bir zaman mukaddem 
93 yaşında ölen milyoner 

l. Emoy Andrus, bütün gün çalışır 
ve bütün işlerini görUrdU. Yaşlı

lık Sara Bernarı işinden ve mesle
ğinden alıkoymadı. Bilakis bu ka
dın, 78 yaşında ölmeden bir yıl ön. 
ce bir erkek rolünü azami muvaf
falçyetle yapmıştı. 

Gladston 86 yaşında iken lngil
terenin başvekilliğine üçüncü defa 
geldiği zaman, ilk defa bu maka
mı işgal ettiği zamandan farksız 
sayılM:ak derecede zekasını muha. 
faza ediyordu. 

Mareşal Fon Hindenburg, bü
yük harp sırasında, yeni usulU kav 
rıyamıyacak derecede yaşlı sayıl
mıştı. Fakat Rusların taarruzun
dan kurtulmak için q1 yaşına va. 
ran Mareşalin dehasından istüade-

Fransız Faşizminin 

MağlGbiyeti 
Fransa.da faşizmi Ate§haçlılar tem

sil eder. Bayraktarlan, eski bir ko
lonel, Kont dö Larok ile Dilrlo ismin
de bir opportönlsttir. Faşizm, her 
memlekette sırtına renkli bir gömJek, 
göğsüne miirt.ecl bir haç, ve kanb bir 
isim takarak ortaya çıkar. Fransız 

faşlmıJnln gömleği mavidir, haçı a. 
teştendlr, adı bu ateşli haçtan alın
mıştır. Faşlzmln gömleği ne renk o
lursa olsun, mJğf eri ister demirden, 
ister ~elikten olsun, umum faşistlerin 
birleştiği bir nokta var: Demokrasi 
hUkdmetlerlnJ yıkıp, lhtllil ile faşist 
diktatörlüğüııtl kurmak. 

• 
Fransız faşizmi, genli halk ktttle-

lerlne dayanmaz. Arkasına topladı#! 
10 bin ldşlllk taraftarlan, kralcılar, 
bugfuı mevkilerini kaybetm1' eski 
muharipler, ordudan kovulmuş zabit
Jer, serseri amele, ve <'.&hil gen!:lerden 
,mürekkeptir. Fran~ız fa.'ilzmfnl temsD 
eden gruplar, Aksiyon Fransez ~I 
kralcı mürteciler, Vatanperver Genç
ler Birliği, ismindeki tuf e~·Ji zengin 
~ocuklan, Fransa t~anüdtt, ,·erglh~rl 
ödlyenler birliği gibi bulanık suda 
po!!it kapmak fıttiyenlerdir. Mi•li)·et ve 
vatanpenrerlik ma.11Jkesl altında orta
ya çıkan bu ztim1'1'1er. P.lektrlk "lrke. 
ti trfüıttiniin, hih'iik rtriyAt fahrfkatlJ. 

rtt Kotlnln, Pf'"""' fa'llst it~v1 .. t1erlnln 
lNll'MI, ve sllAhlle mUeehherdlr . 

• 
Fransada 1987 denberl gizli gizli 

hazırlanan faşizm 1934 te Konkordiya 
meydanındaki Uıtll&l ile kendini dışa. 
n verdi. Kont dö Larok kumandası 

altmda harekete g~en faşist ordula
n, 6 ıubatta Fransız Parlimentosu
nu sardılar, sokaklaarda barikatlar 
kurdular, bir çok devlet mUessesele
rlnl tahrip ettiler, gazete satıı yer. 
lerlnl, motörlü otobüsleri yaktılar, 

·gaz bonılarmı kestiler. Polis ve asker 
üzerine, silahsız halk üzerine a~ 
açtılar. Bu lhtllllde ytlzlerce pol.19, 
asker, gtlnahaız halk ildtl. 

• 
O zaman hilkiiınet bu lhtllll mtL 

sebbiplerinl mahkemeye verdi. Ateş. 
haçhla.r Fırkasını lağ\·ettl. Faşizm 

kan]( mağlôblyetlnln lntlkanuru al-
. mak i~in bu defa Fransız Sosyal Fır
kası ismi altında tekrar ortaya çıktl. 
Gizll lhtili.l teşkilatlan faaliyete g(l9-
tl. Faşist nümayişleri, gizli lçtlrnalar, 
ikide bir kanh çarpışmalar, bUyük 
Fransız ihtilaline sahne olan sokakla. 
rm, gtlnlerln hldlselerinden oldu. BU· 
kOmet faşistlerin gizil cepanelerfnl 
keşff!ttt, ecnebi devletlf!rle olan glzll 
ihtilal muhaberelerlnl elde etti, Kont 
dö Larok ve hemp&lannı mahkemeye 
sev ketti. 

• 
Çok geniş bir httniyet ve demokra. 

siye dayanan Fransız devleti, bUtiln 
bu hldlseler karşısında mahkeme ka
ran almadan hiçbir harekete g~m~ 
dl .. Son gelen gazeteler, mahkemenin 
faşist cemiyetlerini Jlğva karar ver
diğini bUdlrlyor. Bu Fransada fqlz
mln lklncl mağlUblyetidir, Bundan .. 
lmacak ders, genlıt halle kütlelerine 
dayanan, lhtlli.J için Jlzım eolan şe
rait hazırlanmadan yapılan her lnkı· 
li.bm, her lhtUllin muvaffak olamıya
cağıdır. Fransa.da faşizm halka da
yanmadıfı, faşizmi yaşafac=.!: ~e-:.!~ 
mevcut olmadığı için lflls etmiştir. 

ADSIZ YAZICI 

Mahkum Olan 
Kaçakçdar 

Bilecik (TAN) - Asliye ceza mah 
kemesinde iki kaçakçılık ve bir hır
sızlık davasına bakılmıştır. 

Osmanelinde satmak Uzere kaçak 
tütün getiren Günliviran köyünden 
Ali para cezası ile altı ay hapse mah 
kftm edilmiştir. 

Bir kömUr kaçakçısı da 3991 lira 
87 kuruş ağır para cezasına mahkftm 
edilmiştir. 

3 Çingene, hırsızlık yaparlarken 
cürmU meşhut halinde yakalanmış
lar ve mahkftm edilmişlerdir. 

ni adam 78 ine vardığı zaman in
zivadan mahnım ~ilerek devlet 
başına getirilmiş ve devletine hlz-

olunmL!!ilu!l:!.... __ ~uı:ıJ..Li.L~.....:ııı..ı.ı....--..-.......AJ#~-'--ID.~~ ............. ..._~--------------~----
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Geçen halta Ankaranın 

Gençlerbirliği takımını 

ve bu halta da Güne, klü
bünü mağliip ederek bir 
varlık olduğunu iabat e
den l:unirin Doğan•por 

takımı 

Sekizinci 

Oyunları için 

Hazırlık 

Musabakası 
1. Nasıl 

Oldu? 
lstanbulda F enerbahçe - Gala

taaaray, İzmirde Güne• ve Anka
rada Be,iktatm yaptıkları maç-

Takımı tefkÜ eden gençler birarada 
lar dolayıaile me, gul olan efkan 
umumiyeye geçen cumartesi gü. 

--------------- ------------ nü Taksim stadında yapılan (Se. 

Fenerlilerin Bayramında ki~inci saıkan Oyunları h~ır1~~ · 
musabakalan) hakkında bir mu· 

Bir 
• 
1 • ı • T k tahede, Compte rendu vereme-n 91 1 Z a 1 m 1 mitt ik. Bu eksiği bugün tamam-

Şehrimize Geliyor 
r Balkanlarda bir turneye çıkacak olan lngiltere birinci liginden 
Vulverhampton takrmmın Fenerbahçe klübünün yıldönümünde 

İstanbula getirilmek iıtendiğ:ni ve bu huıuıta muhabereye giri
tildiğini evvelce bildirmittik. 

lanuya çalı,acağız . 
Evvela pek erken olarak intihap 

edilen 17 nisanda atletlerin pist üze
rinde hazırlık yapmıya vakitleri ol

madığı için belli başlı atletler yarışa 
giremedikleri gibi, klüpler de bir gös

teriş olduğunu anladıkları bu işe e
hemmiyet vermemişler ve neticeler 
de zaten normalin çok altına düşmüş
tür. 

İngiliz klübü ile Fenerbahçtı ara -ı
ımdaki muhabere anlaşma ile niha-1 
yet bulduğundan bu takım 30 mayıs- Kız İken 

Erkek 
Esasen programın itinalı yapılma

dığı 800 ile 1500 ve 1500 ile de 5000 
metrenin ayni güne korunasile anlaşı 

lıyordu. 

ta Fenerlilerin bayramında şehrimiz-
de sarı lacivertlilerle maç yapacaktır. 
İngiliz takımı ile iki maç için uyuşul
duğundan ikinci maç Taksim stadyo
munda Güneş veyahut Fener - Gü-
n e§ muhtelitile salı günü yapılacaktır. 

Disiplin 
Böyle mi 

Olur? 
İngiliz hlkemlerinin sahada ver _ 

dikleri ceza kararlarını, fed..!rasyon 
takip ederek baŞca türlü cezalan da 

kendisi vermektedir. İngilterede ha. 
kem tarafından en ufak bir kabahat 

için saha harici edilen bir oyuncu _ 
nun işlediğıi suç federasyonda da ay. 
?JCa tetkik edilip icabına göre ceza • 
eı çoğaltılmaktadır. 

Sheffield, U. klübünUn merkez 
muhacimi Dodds evvelki hafta ha.kem 
ta.ra.fmdan oyundan dışan bırakıla • 
cak bir kabahat işlemişti, Federas _ 
yon hakem raporunu tetkik ederek, 
o oyuncuyu yalnız bir oyun saha ha. 
ricl bırakınalcla iktifa etmemiş, ce _ 

zalandığı maçtan itibaren on dört lig 
maçla.rma iştirak edememesine ve 
ayrıca. 825 franklık para cezası ver _ 
mesine karar vermiştir. 

Ayni hakem, ayni klübün merkez 
mua.vıinini ~e kendisine karşı kaba 
kaba hareketinden do1.ayı federasyo _ 
na §ik!yet etmiştir. Federasyon me. 
seleyi tetKik etmiş ve Sheffield. U. 
klübünUn lig maçlarındaki vaziyetini 
hiçe sayarak merkez muhacimine ver 
diği on dört gilnltik cezanın yansını 

da merkez muavinine vermekte tered. 
dUt etmemiştir • 

İki mühim oyuncusundan mahrum 
olarak maçlara devam etmek mecbu. 
riyetinde kalan Shef field. U. klübü _ 
nün federasyon nezdindeki bütün ri _ 
calan hA.kemlerin prestiji namına ka. 
bul edilmemiştir . 

lngilterede Futbol Neden 
1leridir? 

İngiliz futbolUntin mütemadi yük -
sekte kalmasına hayret edilmemeli _ 
dir. Sporu yalnrz sporcu değil, seyirci 
de yapar. Seyircisiz spor yürüyeme. 
meğe mahkilmdur. Geçen gün Lond _ 
rada ayni saatlerde iki maç birden 
yapılmıştır, Ayni şehirde, ayni gün. 
de yapılan bu iki maça 65.000 seyir _ 
einin bilet alarak girdiği tesbit olun _ 
muştur. 

Maçlardan biri; Arsenal - Stoki, 
diğeri Chelsea - Charlton karşılaş • 
cnasıydı. 

Oluyor 
Kadın sporcular arasında ameli -

yatla erkek olma vaka.ları ~oğalmıya 
başladı. 

Birkaç ay evvel Matmazel Koubko
va ameliyatla erkek olmuştu. Şimdi 
de Polonyalı cirit atma şampiyonla
nndan Matmazel Smentkovna Sophie 
erkek olma kararını vermiştir. 

Bu kızın e!'lasen göğüs ve sair te
şekkülatı erkeklere pek benzemekte, 
hatta bu yüzden kız arkadaşlarının 
alaylarına düçar clmakta idi. 

Kendisi, bir gazeteciye: 
- Artık bizim cinsin alaylarından 

usandım. Esasen kendimde erkek his
lerinin çoğaldığını farkediyordum. 3 
gün .sonra ameliyat olarak cinsi.mi 

değiştireceğim, demiştir. 
Bakalım Sophinin erkek olunca de-

receleri değişecek mi? 

FUTBOL 
TURNUVASI 

Buna mukabil ne bir manialı koşu, 
bir atlama, ne de bir atma vardı. !s

tanbulda yirmiden fazla federe klüp 
varken ancak iki talnmm lştır:ılt P.t

tiği 4 x 100 bayrak yarışının kulvar

sız pistte yapılması da yarışların ne 
kadar az ciddi olduğunu gösteriyor • 
du. 

Alınan derecelerin fenalığı teşeb -
büsün muvaf fakıyeti hakkında uzun 

söz söylemeye mahal bırakmamakla 
beraber sekizinci Balkan oyunları i
çin bir falihayır olmaktan çok uzak 
bulunan 17 nisan müsabakaları bizde 
atletizmin bir sene içinde ne kadar 
düştüğünU ve ne kadar öksüz ve ba
kımsız hale geldiğini o gün orada bu
lunan ve adedi yüze varmıyan birkaç 
tneraklrya göstermiştir. 

Bu müsabakalar 17 nisanda Tak-

sim stadında kontrolsüz, biçimsiz ve 

her tilrlU fenni şartlardan mahrum, 

mezbele halindeki kenarında yapıla
cak yerde ertesi günil Fener - Gala
tasaray maçından evvel Türkiyenin 

Yarından itibaren başhyacak olan en fenni ve güzel pisti Uzerinde ya
çocuk haftası günlerinde Çocuk Esir- pılmış olsa idi, hem atletler büyük 
geme Kurumu tarafından klüplerin bir kalabalık önünde yarışmak fırsa
en kuvvetli dördil arasında bir turnu- tına nail olmuş, hem de gayri fenni 
va tertip edilmiştir. Taksim stadyo- kontrolsUz yerlerde koşarak kabili -
munda yapılacak olan bu turnuvaya . 
Pera Şi li Kurtulu Arnavutköy yetlen, elde ettikleri neticeler hak -

' ş ' ş, kında t eddilts.. b' f'k' edinilm' 
klüpleri iştirak edecektir. er uz ır ı ır ış 

nk .. .. tizd ki ar gu .. nü olurdu. maç, onum e paz 
yapılacak ve galipler ikinci günü Bu neden yapılmadı? Burasını bize 
final müsabakasını oynıyacaklardır. belki İstanbul Atletizm Ajanlığı veya 
Maçların galibine Güneş klübü baş - onun şefi olan Atletizm Federasyonu 
kanı Bay Cevat Abbas Gürer tarafın- izah edebilir! 
dan bir kupa verilecektir. 

Askeri Liseler 
Spor Bayramı 

Kuleli, Maltepe, Deniz lisesi ve Ge
dikli talebelerinden iki bin gencin iş
tirakile Askeri liseler spor bayramı 
yarın Taksim stadında yapılacaktır. 
Bayrama iştirak edecek sporcular sa
at 14,30 da Taksim abidesine çelenk 
koyacaklar ve merMime bandonun 
çalacağı İstiklal marşilt· saat 15 te 
Stadyomda başlanacaktır. 

Talebenin yapacağı geçit resmin -
den sonra merasime riyaset edecek 
olan Maltepe lisesi müdürü B. Adil 
bir nutuk söyliyecek ve bu sene as
keri liseler arasında yapılan spor mU
sabakalarında kazananların müka
fatları dağıtılacaktır. 

Ayrıca sporcular arasında hentbol 
ve futbol müsabakaları yapılacaktır. 

Galatasaray - lzmir 

Mac;larmın Hakemi 
Galatasaray k!Ubünün 1zmirde Üç

ok ve Doğanspor klüplerile yapacağı 

milli küme maçlarını idare etınek ü
zere federasyon tarafından Adnan A

kın hakem olarak lzmire gönderil -
miştir. 

VOLEYBOL 
T. S. K. İstanbul bölgesi voleybol 

başkanlığından: 

24, 4, 1937 cumartesi gUnU Alem
dar caddesinde (YMCA) salonunda 

yapılacak voleybol maçı: Hilll - E
yüp. Saat 15 te, Hakem tıhami Po
later. 

f H 

Yazan: 

Leonra 
Gregory 

Çeviren : 

Cevat 
KABAACAÇLI 

-ı 

H angi aksi şeytana uyarak o
nu sular üstünde · sürükle

mişti. Fakat "ille de ille, gidece
ğim !,, diye uzun ökçeli ince topuk
lariyle tepinip durmuştu. Ha! Şu
nu da unutmamalı. Bu eğlencedeki 
tehlikeleri ona bir bir saymıştı. ee. 
vaben: 

- A yavrum ben aquaplane 
yapmak istiyorum. Bu güzel hava
da mükemmel olacak. Kuzum Mau. 
rice beni kırma. 

Diyerek bir serçe kuşu gibi cı

vıldamıştr. 

- Amma, dil•ün bir dakika. O
lur a. Ya düşersen. Ve seni akıntı 
sürükleyip, şelf ;,...en aşağı fırlatır
sa? Sen söz dinle. Bu işte tehlike 
var. 
Gülmüştü: 

- Eğer düşersem sen varsın a. 
Dalar, beni kurtarırsın, demişti. 

Bir akşam trenden lnmıştı. Onu 
bir sürü delifişekler kar~ılamış

Jardı. Hep birden bir su tayyaresi 
kiralamışlardı. Usta mühendisti 
ya! Yana yakıla tayyareyi işletme
sini yalvarıyorlardı. Etmiyin, ey
lemeyin, demişti amma, para et
memişti. Onların gözlerine girmek 
için nihayet "pekala,, demişti. 

H er gUn işleri güçleri nehir 
kıyısına gelmek olduğu i

çin. nehri iyi biliyorlardı. Nehrin 
biraz ötesinde durgun bir göl uyu
yordu. Fakat gölün öte kıyısında. 
yUz ayak yüksekliğinde bir uçu -
rumdan aşağı, koca bir şelale gül -
dü.rdüyor. İşte buncağızın çok mu
hataralı olduğunu kendilerine söy
ledi. Topu birden dudak büküp 
omuz silkmiı:ılerdi. 

Kayacak ~lan tahtanın üzerin
de kırmızı banyo elbisesiyle öyle 
bir müvazeneli duruşu vardı ki ta
rifi sözle olmaz. Yüzüyle ve inhi
nalariyle havada musiki çizen göv
desine hayran kalmamak elden gel 
mezdi. Tahtayı tayyareye bağlı
yan ipleri, arabada imiş te at gem
lerini tutuyormuş gibi tutuyordu. 
Başı meydan okurcasına, arkaya 
atılmıştı. Ve bütün dudakla, diş
lerinin bütün parlaklığiyle gülü
yordu. 

Tayyarenin motörünü işletti. 
Nehrin üzerinden gölün cam gibi 
sularına geçti. Motörün kulak pat
latıcı homurtular rarasmda "Neye 
yol vermiyorsun? Ne duruyorsun? 
Hıslansan a!., diye bağıran kızın 

çığlıkları kulağına değiyordu. Ba
şını döndürüp bakmıya bile korku
yordu. Kıyılarda biribiri üzerine 
abanan dostlar "Yaşa! Yaşa!., diye 
kıyametler kopararak alkışlıyor
du. 

T yyare ileri fırladı. Burnu
nu havaya dikti. Suyu ya

rarken gölün durgun yüzünde ar
kaya doğru upuzun çizgili bıyıklar 
sallıyordu. 

Birdenbire bir top patlar gibi bir 
şey oldu. Motör birden sustu. Mau
rice şaşkın .şaşkın başını döndürdU. 
Demincek kızın durduğu yerde 
şimdi kız yoktu. Aquaplane ve o
nun yanıbaşmda upuzun bir odun 
kütüğü yüzüyordu. İşte tayyare bu 
kütüğe çarpmıştı. "Eyvah!,, di

yerek ayağa fırladı. Boğazını par
çalarcasına sağa, 80la kızın admı 

haykirdı. 

22 - 4 - 937 

.... 
KAYE 

Yüzücülük 
Mükafatı 

Biraz sonra, kırmızı mayolu bir 
cest yüzegeldi. Ve kütüğün yanı
sıra uzandı. YUzU havaya bakıyor 
ve hiç kımıldamıyordu. 

Ne oluyoruz? Ne olduk? (Ele
onor) nerede, derken tayyare 
şelaleye giden akıntıya kaptırıl. 

mıştı. Tayyareyi de, boğulmuş ve
ya kendinden geçmiş (Eleonor) 
u da, odun kütüğünü de akıntı 
sürüp götürüyordu. 

Yapılacak biricik bir şey vardı. 
Kendini denize atıp _ eğer kurta
rabilirse kızı kuratrmak. Denize 
atlamak için tayyare parmaklıkları 
nı kavradı. 

G zünü 9Ulardan ayırmıyor

du. Hayalinin önünden, şe
laleye doğru itilip kakıldığını, fı. 
rıl fınl döne döne uçurumdan a. 
şağıya yuvarlandığını, ta aşağıda
ı.i ı ... ,, ...ı ..... .ı... ı.uH;., kemiklerinin 
çatur çutur parçıılo.:ı.o.guu 6"· ... -· 

Ne kadar pazısı varsa hep geril
di. Saçları dimdik diken diken -
lendi. Hareket kabiliyeti felce uğ. 
radı. Kendi iradesi, çelik parmt ·c
larla gırtlağına sarılmış, onu kıs
kıvrak yerinde tutuyordu. Fal t* 
lan gibi açılan gözleri korkulu bir 
bakışta çivilenmişti. 

Kızı sevmiyor. · değil, çıldıra.siye 
seviyordu. Fakat suya atılamıyor
du. Kıyılara kümelenen kalabalı
ğın bütün gözleri nişan almış tü
fek namluları gibi hep üzerine çev. 
rilmişti. El alem ne diyecekti? 
Birden sevindi. " Hah! Buldum! 
Yüzmek bilmiyorum! Derim a" de
di. Mazeretin bundan alası mı olur. 

Makineyi işletmeğe çabaladı. 
Makine bir yürüse belki nişanlısı
nı kurtarırdı. Hem elalemin hem 
de kendi gözünde haysiyetini kur
tarmış olacaktı. Bin bir çareye , 
başvurdu. Motör işlemiyor da işle. 
miyordu. Halbuki akıntı onları bL 
rer saman çöpü gibi sürüp taşı
yordu. Tayyare yıldırım gibi şela
le yolunu tuttu. Gözlerini yumdu. 
Fakat Tavyare sarsıldı ve durdu. 
Nevdi bu? 

A rkaya doğru 
bir kayaya 

Tayyare ve kendisi 

uzanan ipler 
tutulmuştu. 

kurtulmuştu. 

J 

Ç .. k'' •• "' un u tayyare demiri atıxı.,. 
. 'b' ~'* gemı gı ı yerinde saplanako). )1ıJ' 

tu. Kıza baktı. Onun gövdesı ~ 
la uzaklaşıyordu.. 1şte bir fı , 
daha. Şimdi, atlamalı, gidip oıı, 
kurtarmalı idi. Fakat korku 0~ 
tepeden tırnağa kadar zangır t. dl 
gır titretiyor, ve ayaklatlll1 

durduğu yere mıhlıyordu. eri' 
Ne felaket. Olur a. Ona göt.l f1' 

ni diken kalabalık korkusunu_ , 
rüp duruyorlarsa, ve korıctu~ 
anlıyorlarsa? Başında aşağı)'& er 
tUn gövdesinden soğuk soğuk t , 
l~ı:_. sı~dı'.. Fakat " yüzmek bil~ııo 
dıgımı soylersem beni bakll. diı 
lurlar." diye dilştindil. seviJl ~ 

Kıyıdaki kalabalık çığrıŞIYor b" 
ç.alk~nıyordu. Tam bu sırad• tı1dSı 
line ıp sarılı bir oğlan suY~ • dit 
Kudurarak köpüren akıntıyle glt 
dişe tırnak tırnağa bir sav_!!!. 
... ,-,-· ~uw .. ·- --·••- y_....,.. ~ 
yun olanca kudretlerile k~ ; 
lı irkilişleri müthiş oldu. og~ 
leriledikçe bir ucu oğlanın o'fl 
bağlı olan ipe, kıyıdakiler ıcal 
veriyorlardı. di ()' 

G enç adam kıza va~bil udi 
nu bağladı. O yıueb 0ııf 

kadar yüzüyor, kıyıdakiJerse ~t) 
çekiyorlardı. Tayyareye yaJJ ~,, 
(Mauric)e "Ne duruyorsun! ~ 
den denize atlayıp yardıill e Jic1 
yorsun?" diye bağırdı. c?Ja:eı." 
"yüzmek bilmiyorum" diye ,J4' 
ledi. (Eleonor) u tayya.reYe 
lar. Hala yaşıyordu. ~ 

Kız hastanede yatıyordU· tıt~IY 
lerini araladı. Yanıba.şında çe': 
yen (Mauric) e " Ne işken~e # 
mişsindir. Senin yUzmek bılıtl 1' 
ğin hatırı hayalimden bile ~-ıl' 
mişti." dedi. Uykuya da.idi· J{ill" 
rice yavaşça yanından kaYdı~ııı1 
se görmesin diye arkasına. . eV" 
bakma nehrin kenarına geJ.di~1dU. 
ğindeki altın kol saatin1 ~~ 
Saatin arkasında "Hcnsıow dl tf 
geçler klübü yüzme yarışıll ~ 
rinci gelen Maurice e bU b:..ıı~ 
hediye eder." yollu bir ya.ı~ I 
dilmişti. Maurice saati ne~' 
tasma görünmiyerek bulu 
cak bir derinliğe fırlattı. 

1. ~-~ 111ırt11 I 
uvkusu1 blı ızcct takip eder. Her sey fena ıörünür . lnsa~ . t i~ il~ 
keot:rltniı vt hiç biı !ııt:yden mtmnurı olmaı. Htı muvaffa~•~\eııi" 
ıan diıılenmi~ !1ir vücut vt dinlenmi~ sinirlerdir. E.}!t• sinırh 1 

8romural .acnon· komprlmeıerl 
sizi kurtarır. I 

ııtıll• 
Mll ~cl<ldndlı ve uykuyu temin eder ve hiç bir zararı 1° .a düoYo ""'• ,. ft ., ,_,.ıom ""' "• f 

~ ltrdt ttuntlcrdt nt('1f il• uııltı .. lff2~1 

Knoll A.-O:J kimyevl mad deler f ab rik a l arı, Ludwigshatef1 
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iZ Yarın Baş 1 or •• 
Büyük 

Mükafatlar 
listesi 

1 inciye 
2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

200 lira 
100 ,, 
Bir radyo 
ınakinesi 
Bir bisiklet 
Giimüş bir 
kol saati 
Güınüş erkek 
kol saati 
Bir fotoğraf 
ınakinesi 
Koınple bir 
sofra takımı 
Koınple bir 

1 O tabak takımı 
" Bir kat elbi 

I)•... selik kuınaş 
•~er 140 kişiye kıy 

de .. t! 1 O liraya kadar 
r::tlen ~uhtelif kıy 
cekt.· hedıyeler verile 

,... • "-ö" t"f1 

~ ı~~~ ......... ---· f ıZ den 1 ;,;;~kf 
·~ş· Ediniz _J 
ti ... lrndiye kad . 
i•ttıiz ın .. ar tertıp et· 

l'lıcula usabakalara oku· 
k rnnız b·· .. k b a öıter . 

1 
uyu ir ala· 

)rıta ~lf erdir. 1 Ma-
l netıce.a · 'l" 0 arı darb 1 1 an edilecek 

bakanı ~eseller müıa· 
birkaç h'a fıındiye kadar 
~ariin b1: devap gelmiştir. 
q, gö1t e~ece fazla ala· 
larnnız erın~sı, ınüaabaka· 
lay olının eglenceli ve ko· 

8 aaındandır 
. u defa y' k •. 

~ı heın "'l •ne arılerimi· 
de faydeg endirecek, hem 
,~Yiik bi~lan~racak daha 
hp ed' ınusabaka ter· 

8 
1Yoruz. 

u ın·· b 
\?erilecek 'i:ad'akalarımızda 
tamu 1 OOe 1Yelerin mik· 
~ , o li 
"orUz ve h . raya çıkarı-l!ll ınikt edıye alacakla· 
ağ ediy:;:ı• 150 kişiye ib-

Bu d z. 
''8 efaki ınü bak 
Ş. ahar ·· aa amız 

11lldiye kuıabakaaı,, dır. 
)~rllldan ad~~ olduğu gibi 
ilin bir r . ıtıbaren her 
\te bu reı:~ın neşredilecek 
ate tar~1 1~ altına on ta· 
~ılacakt n ılk satırları ya-
~arkılard~ OkuYUcular bu 

•atı ıeçip r~ııne ait ola· 
rtceklerdi;eaıınle birle~ll· 
Şarkı-··· 

l'ed...1· ·••U&abak N 
"1·· \(Jn lioc anuz, as· 
l \iıabakaJ a ve darbımesel 
t ~.llceJidir !~~dan daha eğ 
\ita ok . 4YIUsabakaya b .. 

l'ak UYucu) u 
içiat edebilecek~!IıtıIBz işti· 
l'e . Yegane ır. unun 
~111tıle he b fart, her gün 
ttı·'!'ları ker~ er çıkacak ku 
lct liıaba~ 'i;, ~aklamak ve 
t• lll'eha~ _ıtınce bunları 11'. -•eınıze g·· d on ermek-

YENl,BAHAR 
MÜSABAKMAJZ 

Şimdiye kadar tertip e.ttiğizuiz mu 
sabakalara karilerimiz her defasın -
da birkaç misli artan bUyük bir ala
ka ile iştirak etmektedirler. Netice -
si 1 Mayısta ilan edilecek olan (Dar
bımesel) müsabakasına binlerce işti 
rak mektubu gelmiş ve bu mektupla
rın tasnifi için ayrı bir servis ihdası
na mecburiyet hasıl olmuştur. 

Bu artan rağbet karilerimizin zev
ki ile müsabakalarımızın çeşit ve çeş 

nisi telif edilmesine edilen dikkattir. 
Bu defaki müsabakalarımız bun -

dan evvelki ikisine nazaran hem da
ha eğlenceli, hem de verilen hediyele 
rin adedi ve kıymeti itibarile daha 
menfaatlidir. 

Hem mevsimine düşüş, hem de 
şakrak bir esasa dayanması yüzün _ 
den (bahar) müsabakası ismini ver
diğimiz bu seferki mlisabakamız, ve 

hepimizin gençliğimizde veya çocuk
luğumuzda ilk nağmelerini duydu _ 
ğumuz veya mırıldandığımız halk 

türkülerinden 50 beytin içinden otu -
zunun, otuz (TAN) nüshasında her 
gün bir tane olmak üzere çıkacak re 
simlerini bulmaktan ibarettir. 

Gerçi bu müsabaka ilk görünüşte 
pek basit ve kolay gibi gelirse de re
simler çıktıkça bunun tahmin edildi
ği kıtdar basit olmadığı anlaşılacak -
br. Bu münasebetle şurayı karileri -
mize hatırlatalım ki, darbımesel mü
sabakasını halle muvaffak olanların 

ni~beti yüıı:de kırktan fazla değildir. 
Siz de bir kere .deneyiniz! Bir haf

ta müs&bakayı tetkik ediniz! Hoşunu 
za gide~ müsabakayı sonuna kadar 
takip edip hal mektubunuzu gönde
riniz. 

Mesela; şu yukariki resme dikkat 
ediniz, sonra da şu şarkılarla bu re
sim arasında bir münasebet arayınız . 
Bakalım resim, hangi şarkıya daha 
uygun geliyor: 

"Katip en gider iken aldı da bir yağ
mur,, 

Katibin palt-OSu uzun eteği çamur,, 

• 
"Adananın yollan taşlık 
Yok cebimizde beş para har~lık,, 

"Denize dalayım mı 
Bir balık alayım mı?,, 

• 

T A N 
BAHAR 

23 N ISA N DA 

Sizin Kıymet Bilen Ellerinize Dolgun Münderi

catı. Mükemmel Bir Gazete Olarak Gelecektir 

"T A N,, Yarından itibaren Bir 
Çok Yeni Eserler Verecek 

"TAN,, hayat g!bi, hareket halinde olan bir gazetedir. "TAN,, da her zaman, her 
gün yeni bir şey bulabilirsiniz. 

"TAN,, her ay yeni bir programla ortaya çılanaktadır. Yarından itibaren ye· 
ni bir aylık bir program hazırlamıştır. Bu tarihten itibaren "TAN,, da bulacağınız ha· 
zı hamle ve yenilikleri aşağıya yazıyoruz: 

24 Sayfahk ilavemiz 
Bütün büyük dünya gazeteleri, zaman zaman günün meselelerine ait ilaveler çıkarır 

lar. Bu ilaveler bir günlük hayatı ola nbir gazetede bulunmaaı mümkün olmıyan 
malfunatı ihtiva eder. "TAN,, Türkiyede bu usulü ilk defa tatbike teşebbüs eden gaze
tedir. Yarınki nüshamız la çıkmak üzere hazırladığımız ilk ilavemiz, Ankarada 19 Ma· 
yısta açılacak olan kömür ser gisi münaıebetile kömür ve Türkiyede madenciliğe has • 
redilmiştir. içinde hiç bir yerde bulamıyacağınız yeni malfunat, resimler, rakamlar, 
istatistikler ve grafikler var dır. Bu ilave okuyuculara bedava verilecek ve her ay yeni 
bir ilave çıkarılaiaktır. llk 24 sayfalık bedava ilavemizi yarın müvezzilerden isteyiniz. 

Denizcilerimizin 

Hatıraları 

K umandanlarmuzın harp hatıra· 
larını size bu sütunlarda kendi 

ağızlarından tatlı, tatlı anlatan arka
daşımız Salahattin Güngör, "TAN,, 
için çok alaka uyandırıcı bir röportaj 
serisi dahA hazırlamaktadır. Arkadası
mız, kahramanlıklariyle VE: macerala· 
riyle tanınan bellibaşlı, birçok deniz 
erlerimizle görüşmüştür. 

Denizcilerimiz, arkadaşımıza öyle 
şeyler anlatmışlardır ki, bunların bir 
araya toplanması ile savaş tarihimizin 
gizli kalan birçok köşeleri mertlik ve 
kahramanlık destanı halinde aydınla· 
tılmış olacaktır ... 

''DENIZCILERIMIZLE 
BAŞBAŞA .. ,, 

Adını taşıyan bu röportaj serisine 
yarın başlıyoruz. 

DENIZCILERIMIZLE BAŞBA· 
ŞA, yalnız denizcilerimizi değil mem· 
leketin her sınıf halkını başında~ sonu· 
na k~dar kendine çekecek, sürükliye
cektır. 

Üniversitede 

Neler Gördüm? 
Başmuharririmiz Ahmet Emin Yal· 

man, haf~alarca bir talebe gibi Üniver
siteye devam ederek kendi başına bir 
alem teşkil eden bu irfan muhitinin ha
yatını tesbit etmiştir. Muharririmiz 
derslere devam etmiş, profesörlerle gö-
rüşmüş, seminerlerde münakaşalara ka
rışmış, Üniversitenin içini, dışını öğ
renmiştir. Şimdi bu müşahedelerini rö
portaj halinde "TAN,, da nakle başlı
yacaktır. Bütün Üniversite gençleri Pa 
zartesi günü "TAN,, ı alınız. Orada 
kendinizi bulacaksınız. 

Çocukluk ve SünneT 

Hatıraları 

Hayatımızın en aziz hatıraları ço
cukluğumuza ait olanlarıdır. Bir mu
harririmiz bellibaşlı kimselerin çocuk
luk ve bilhassa sünnet hatıralarını top
lamıştır. Size hem eğlenceli, hem hoş 
vakit geçirtecek ve çocukluğunuzu ha
tırlatacak olan bu yazıları yarından iti
baren "TAN,, sütunlarında bulacaksı -
mz. 

1•111111111ıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ı 
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1 

1 

1 

1 

1 

"TA N,, iN 
Çocuklar İçin 

Hazırlıkları 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Yarın , 23 Nisan Çocuk Bayramıdır. "TAN., bu ~ 

1 bir hafta zarfında çocuklarımızı hem eğlendirecek, 1 
~ hem de onlara istifade temin edecek zengin ha.zır- § 
~ lıklar yapmıştır. Çocuklarımız için yaptığımız ha- ~ 
j ıırlrklardan bazılarını burada bildiriyoruz: j 

!Bir de Çocuk 1 

jMüsabakası 1 

1 Yarından itibaren gazetemizin bir köşesinde eğ- ~ 
1 Ienceli ve düşündürücü bir resim bulacaksınınz. Bu 1 
:: resim bir bilmece resmidir. Bunu hallettiğiniz tak- :: 
i dirde güzel bir hediye alacaksınız. Bütün bunlar - i 
§ dan başka çocuklarımız için bu bir hafta içinde § 
~ daha çok şeyler vereceğiz. 1 - . 
1 
~Çah~kan Çocuklara 
!çocuk Ansiklopedisini 
~Hediye Ediyoruz 
1 

-
1 

1 

1 --
1 

_ Istanbulda bulunan bütün ilk ve orta mekteple- : 

1 rin son sınıflarında son karnelerde en iyi numara ! 
i almış çalışkan ve kabiliyetli talebeye müessesemiz j 
= tarafından neşredilen Çocuk Ansiklopedisinden = 
1 şimdiye kadar çıka.o cüzler takım halinde hediye 1 

edilecektir. Bütün ilk ve orta mektep müdürlerin- ~ 

1 den bize bu çocukların isim ve adreslerini bildir - 1 
melerini rica ediyoruz. § 

1 
j Çocukların 
i Garip Vak'aları 

• 1 

1 
-1 

1 Hepimiz çocuklarımızın kendilerinden beklenmi- § 
yen zeka eserlerine şahit oluruz. Bu, ya gülünç bir 1 

1 hikayedir, ya zekice bir sözdür, Yahut beklenmi - § 
yen bir harekettir. 1 

1 TAN, 23 Nisandan itibaren bir hafta. müddetle :: 
çocukların bu garip vak'alarını neşredecektir. Siz j 

1 de çocuğunuzun zekasını gösteren garip vak'ala - :: 
1 rmdan bir ikisini bize yazınız. i 

1 -... .... Yarın "T AN" Ahnız 1 

~ i 
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lımet lnönü Yedek Subay Okulunda talebeyi teltt, ediyor 

Dün Burada Ziyaretler ve 
Elçilerle Görüşmeler Ya pan 

lnönü. Ankaraya Gitti 

istiklal harbinde' 
italyan tabiiye
tine giren affe-

dilebilir mi? 
(Başı 1 incide) 

B .Durak Sakarya da milli kurtu
luş günlerinde herhangi şartlar altın
da olursa olsun, memleketi terkeden 
bu adam ve benzerleri için: 

"- Hayır, dedi, ben böyle işi asla 
kabul edemem. Bir Türk vatandaşı aJ 
se de yalnız Türkiyede kalmalıdır. O
nun müracaat edeceği yer yoktur.,, 

Refet Canıtez, yeniden .söz alarak, 
Suat Remzinin aftan istifade etmesi 
lehinde mütalea yürilttil. 

22 - 4 - 937 -== 

Kürsüye Srvas mebusu İsmail gel
di: 

"-Memleketimiz, dedi, düşman Tıraş Bıçakları 
çizmesi altında ezilirken, orduya ya- SERT SAKAL LA AI 
lm ayak silah ve erzak taşıyan bir 
kadın kadar izzeti nefsi olmıyan bir YUMUŞATIR 
adamın aramızda işi ne? Milli müca- ve cildl pamuk gibi yapaf• 
delemizle uğraşırken bu şekildeki a- POKER PLA'/ 
damların hatta dahildekilerini bile 
harice atmak lazımdır.,, 

Ziya Gevher Etili, yeniden söz is- markasına dikkat edi n İ 
tedi ve İstiklal mahkemelerinin kazai 'lııı••••••••••••• ••••••••-•••--·ı 
mahiyetini izah ettikten sonra şunla-
n illve etti: 

"- Bu efendi. ne cehennem, ne de 
cennet olmıyan tstanbulda otursay
dı. Halbuki ltalyan tabiiyetine girdi-
ği tahakkuk ediyor.,, •. 

Bunun fü:erine daha hlrka~ h:ıtln 
söz söyledikten sonra Dahiliye Veki
limiz B. Sükrü K:ıya kUrsUye çıktı ve 
uzun izahat verdi. 

Dahiliye Vekilimizin sözlerinden 
sonra, İstiklal mahkemesi kararının 

(Ba§ı 1 incide) 
goslavya seyahatinden büyük bir 
memnuniyetle döndüğünü, bütün se • 
yahatin çok iyi geçtiğini söylediler 
ve elçiye veda. ederek istasyondan 
çıktılar. Bu sırada. civan dolduran 
çok kalabalık halk kütle.si Başveki -
limizl sürekli alkışlarla karşıladılar. 

Kıymetli Başvekilimiz, halkın bu 
samimi tezahUratından mütehassıs o
larak kalabalığa doğru ilerlediler ve 
hatırlarını sordular. Bu sırada halkm 
''yaşa, varol, bravo!,, sesleri yükse • 
liyordu. 

' meclis tarafından bozulup bozulamı
yacağı ve bu kararların mahiyeti et
rafında münakaşalar devam etti. Da
hiliye Vekilimiz, yeniden izahat ver -
mek Uzere kürsüye geldi. 

MUteakıben refikasiyle birlikte o • 
tomobile binen Başvekil İsmet İnönil 
doğruca Perapalas oteline gittiler ve 
Uın·i,.iyo V"klllmi.,.1P rllePr ZPvat ta 
başka otomobillerle Başvekilim.izi ta· 
kibettller. 

Otelde 
General İStnet İnönü Perapalasta 

Hariciye Vekili Tevfik RüştU Aras. 
Milli Müdafaa Vekm GeMral Kazını 
Özalp, Ordu MUfetti.şlerlmizden Orge 
neral Fahrettin Altay, İstanbul Ku -
mandam General Halis, Harp Akade
misi Kumandanı General Ali Fuat ve 
Donanma Umum Kumandanı Amiral 
ŞükrU Okanı kabul ederek kendilerile 
bir müddet görü§lllilştUr. 

Yedek Subay Okulunu 
ziyaret 

Bu görüşmeden sonra hep birlikte 
Harbiyedeki Yedek subay okuluna gf 
dilmiştir Başvekil, okulun dış kapı -
ısında, okul komutaniyle subayla.n ve 
muzikasiyle birlikte bir talebe krt'ası 
karşılamıştır. İsmet İnönü bundan 
ısonra arka bahçede yer almış olan 
mektep alaymı. teftiş etmiştiir. Mü
teakiben Atatürk dershanesini, diğer 
dershaneleri, yemekhane ve yatakha
neyi l~boratuarlan ve mektebin bil -
tUn tesisatını gezerek teftişlerde bu. 
Iıunduktan sonra Perapalasa. dönmiiş
tUr. 

Elçileri kabul et( le-r ~ 
Başvekilimiz İsmet İnönU dün ev -

vela Amerika bUyilk elçisi Bay Mac 
Murrey ve akşama doğru da İtalya 
büyük elç!!ıi Bay Karlo Galliyi ka -
bul ederek kendileriyle bir müddet 
görllşmtişlerdir. -.-

Ankaraya dönüf 
1smet İnönU refikası, Hariciye Ve. 

kili Tevfik Rüştil Aara.cı, Milli Mü. 
dafaa Vekili General Kazım Özalp ve 
refakatindeki diğer zevatla birlikte 
akşam saat 9,30 da hususi bir trenle 
'.Anka.raya hareket etmiştir. 

Başvekil ve refakatindeki zevat 
Haydarpaşa.da, sabahleyin kendileri -
ni karşılayanlar tarafından uğurlan. 
mışlardır. İstasyonu dolduran çok ka 
labalık bir halk kütlesi Muhterem 
Başvekili urun uzun alkışlamışlardır. 

Cümhurretsimizin 
Telgrafları 

Sirkeci iıtcuyonu civarında halka selam 
"Aziz dost ve müttefikimiz Yugos alacağız. Asil Bulgar milleti nezdin

lavyanm millet ve ordusunun intizam de en samimi temennilerime tercii
'i~ kudreti hakkında vuku bulan tel::- rnan olmasını ve Türkiyenin en iyi 
~iratmı7..a derin memnuniyetlerimle dostluk hissiyatına inanmasını Bul
teşekkür eder sizin ve Arasın gözle- gar matbuatından dilerim." 

rinden öperim... Batvekilimizin Yugoslavyadaki 
ATATÜRK Mühim Nutuklarından Biri 

Edirneden Geçerken Belgrat, 21 (A. A.) - Valjevo'da 
Edirne 21 (A.A.) - Dün gece is. belediye reisi tarafından verilen zi

tasyonda Çavuş eğitmenlerinin yeni yafette Türkiye Ba§Vekili B. İsmet 
ve temiz kıyafetlerile arzettiği canlı İnönü tarafından irat edilen nutkun 
manzara Başvekilimizin ve talim ve metni a.,ağıdadır. 
ti. Eğitmenlerin ve talim ve idare gru "- GUzel sözlerinizden dolayı size 
bunun ayr ıayrı hatırını sordu, sev. teşekkür eder ve giizel memleketi. 
di ve sevindirdi. nizde Yugoslav milletinin .bize karşı 

Bulgar Dostluğuna gösterdiği hüsnU kabülden dolayı 
Ehemmiyet Verdik pek ziyade miltehassis olduğumuzu 

Sofya, 21 (A. A.) - Ankaraya bildirmeğe müsaraat ederim. Memle
hareket etmiş olan Başvekil İsmet ketinize, Türk milletinin kardeşçe 
İnönü, Filibe istasyonunda matbuat selamını ve sadık dostluğunu Yu
mümessillerine beyanatta bulunmuş goslav milletine getirmek için gel
ve kendisinin, gerek Türk heyeti dim. Memleketlerimizin dostluk ve it. 
erk!runın Bulgarıstanda gördükleri tifak münasebetlerile ilk olarak ala
samimi hüsnü kabillden dolayı ha- kadar olmuş olan ve ayni zamanda 
raretli teşekkUrlerini bildircN:ten milletinizin şecaatinin ve sağlam ve 
sonra ezcilmle demiştir ki: temiz ıııeciyesinin hayranı bulunan 

"- On senelik siyasetimiz esna. çok muhterem şefim Cumhur Baş
smda Bulgaristanla dostluğa daima kanı Atatürk, bu münasebetle, güzel 
hususi bir ehemmiyet verdik. Terak. memleketinizde yaptığımız seyahatin 
kinin ve refahın bilhassa nizam ve muhtelif safhalarına husust bir alaka 
sulhe mUtevakkıf olduğuna. yakinen göstermektedirler. 
kant olduğumuz için hiç bir müzrner Milletle temasımıza. fir8at veren 
fikir gtitmiyerek en samimi surette Başvekil B. Stovadinoviç ile Kraliyet 
Balkan idealine bağlandık ve biltiln hükumetine bilhassa minnettarım. 
Balkan memleketlerine karşı tam bir Her tarafta milletle açık kalble ve 
emniyetle hareket ettik. Bulgaristan Sırpca görüştUm ve Yugoslav milleti 
hükumetinin hakimane siyasetinin tarafından anlaşıldığıma inanacak 
verimli, mUsbet ve Balkanlardaki vaziyette bulunmakla bahtiyarım. 
müstakbel münasebetler için ümitler. Karşı kal'§ıya olan bu basit tema.8 
le dolu neticelerini kaydetmekle çok karşılıklı dostluğumuzun kuvvetini 
bahtiyarız. bir kere daha takdir etmekli~:..-1ize 

Milletinin bUvük menfaatlerine de. imkan verdi. Muharebe meydanında 
rin surette vakıf bulunan yüksek cesur ve kahraman ve diğer millet
devlet adamı, Brusvekil B. Köseivanof lerle olan münasebetlerinde centil. 
ayni zamanda, Balkanlar arası sul- men olan Yugoslav milletini her za
hunun de bUyijk mürevvicidir. man takdir ettik. Bu, filhakika, bu 

Yugoslavya hükumetinin de Bul. dostluğa verdiğim.iz kıymetin en be
garistana karşı çok iyi hislerle mü- liğ ifade.sidir. Yugolasyva içerisinde 
tehasais bulunduğunu mUşahade et- yaptığımız bir seyahat esnasında, 

mekliğine bir vesile teşkil eden Yu- memleketinizi bUtUn faaliyet sahala
goalavya ıeyahatrmdan avdette Bul. nnda tanımak fmıatma nail oldum. 

İstanbul, 21 (A.A.) - Retslctlm • gar hükumeti ile yaptığım bu teması, BUtUn gördüklerimden edindiğim çok 
hur AtatUrk tarafından Başvekil İs - mesut bir hadise olarak telakki et- vazıh ve sarih intibalan birkaç keli. 
met lnönUne Belgrattan hareketi gü- ı mekteyim. Şüphe yoktur ki, Bul- me ile size söyileyeceğim. Bu millette 
nU çekilen ve mU§arUnileyhin eline an gar - Yugoslav iyi münasebetlerin- milli kuvvetlerini ve yilksek meziyet
eak tstanbulda değen tagraf sureti a. den, biz, bUtün Balkanlılar, sulh ide. lerini mUdrik büyük bir millet gör-
~ağıda.dır: · ali eseri için çok kıymetli semereler mek fırsatını buldum." 

Bundan sonra. B. Hasan Fehmi 
(GümUşhane)nin verdiği bir takrir 
kabul edilerek bu maddenin müzake
resine nihayet verildi. 

B. Hasan Fehminin takriri, bu me
seleyi müzakere etmek üzere iki en
cümen toplanması ve muhtelif fikir
leri telif ederek :veni hlr mazbata ha. 
zırlaması m0 rkezindedir. 

Ruznamedeld diğer maddeler, Şark 
demiryollan imtiyazile şirke~e ait 
malların tesellüm ve işletme muame
lelerine dair kanun proje..,inin ilk gö
rüsülmesi vanılarak kııbul edildi ve 
içtimaR nihayet verildi. 

Meclis. pazartesi günü toplanacak- - - ------------------------
tır. 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)
Meclisin bugünkü müzakeresinde Su 
at Remzi meselesi görüşüliirken mub 
telif hatiplere cevap olarak Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şük-
rü Kaya. şun lan söyledi: , 
"- Bir saattenberi büyük meclisj 

işgal eden, muhtelif nazariyelerin te 
sadümü göstermiştir ki, Dahiliye Ve 
kaletinin bu işteki hassasiyeti tama . 
miyle haklıdır. (Bravo sesleri) Bina
enaleyh, Dahiliye Vekaleti mesele -
yi başından sonuna kadar mütalea 
ve tetkik ederek, bu işi büyük millet 
meclisine sevketmesi ne tesadüfi ve 
ne de eseri zühuldür. Doğrudan doğ
ruya vazifesini iyi ifa etmesi, dikkat
li ve bilhassa meclisin bUyük kanun
larına, yüksek kararlarına ve bahu · 
sus yüksek hassasiyetine tamamiyle 
mutabık olarak çalışması içindir . ., 

Dahiliye Vekili, VekUetin bu has
sasiyette devam edeceğini söyliye -
rek dedi ki: 
"- Arkadaşlar, h!dise bir şahıs 

üzerindedir. Vereceğiniz karar ister 
mUsbet ister menfi olsun ancak şa· 
hıs üzerinde maksur olur. Aksi tak · 
dirde kaide, prensip üzerinde verile
cek karara hükfimet iştirak etmiye . 
cektir. Herhangi bir idari karar sure 
tiyle tabiiyetten iskat edilenler affiu
mumiden istifade edemezler. ettiril -
memişlerdir. Ve zaten affiumumi ka
nununda da böyle bir sarahat yoktur. 
Bu dava ondan sonra huzuru alinize 
gelmiştir. Gerek mahkemeden ve ge
rek hükumetten verilmiş olsun iskatr 
tabiiyet kararına u~ramış olanlar, bu 
af kanunundan istifade ederek. döp
rensip buraya tekrar avdet edemezler 
Binaenaleyh Hasan Fehmi arkadaşt· 
mm fikrine iştirak ederek bu cihe -
tin aydınlanması için, meclisi ali ka
bul buvururea.. mfüıtereken veya en -
cümenlere havale buvunırsımız ha -
kikaten mesele gerek nazari. gerı>k 

bizim bUnvemiz itibariyle taayyün 
ve tebellür eder ve zuhuru alinize da
ha olgun olarak gelir, o vakit hük -
münüzü daha geniş vermiş olursu -
nuz. <Muvafık sesleri) 

Yeni bir cild 
Yaratınız ! 

Dr . 1 H S A t'4 S A M 1 

OKSURUK ŞURUBlJ 
Öksürük ve nefes darlığı t>oğtıl8' 
ca ve kızamık öksürükleri içil' 
oek tesirli ilaçtll'. Her eczanede> 

. • ve ecza depolarında buJunuı 

Başka kremler içinde cildi yarım 

yamalak tamir edenler bulunabilir. 
KREM VE.NÜS ise cildi tamir etmek
le kalmaz, uzun miiddet kullanıldığı 
takdirde cildi bizzat yaı•.ıtır. Bu yep. 
yeni cild, yepyeni bir kadın demektir. 
KREM VE.NÜS'ün harikulade terkip ~ 
ve tesiri kabili inkar değildir. VE - ~ 
NÜS MÜSTAHZARAT! kullananlar ,. 1 MAYIS BAHAR BAYRJ\)v 
ve münevverlerimiz bunu pek iyi bi . Türk Maarif Cemiyeti ıı· 
lir. Muhterem halkımızın masa başın rozetlerini takJfl 
da frenkçeden basmakalıp alman göz / 
boyayıcı uydurma reklamlara inanma - - · -atdıP 
malarını ve KREM VENÜS'ten şaş - Kayıp : İş Bankasında.J" 8ıcı:ııJ• 
mamalarını ciddiyetle tavsiye ederiz. 9611 numaralı ve dört liralık ~ -ırıd,, 
"Evliya Zade Nureddin müessesesi ts l zu kaybettim. Yenisini a.ıacağl ıı,ıel 
tanbul" hükmü yoktur. ~ 
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Ve 

Bana 
Bir 

Kitabı 
Okla Parça 
Parça Etti 
A bduırnelik dan k ' halkın isyanın. 

ca.c)ı (lrak) orkarak (Zaliın Hac-
ra b a meın . • u chıa ur ettikten son-
~i.r tnüddef:~e? u~utturmak için 

P etnuş is kın bır siyaset ta
laYan ikbale de, glinden güne par
lerhoşluk Yll~ı, ona yeniden bir 
nat.- vernıışt · 
ib 

""la nıe b ı... Emevi salta. 
u r ut olan ş 

f .Berhoşluğ )ı am uleması 
uecı akibett un usule getireceği 
k'i ikaz en korkarak Abdülme-
li' etrne.1t isteıni · 

<le akat, artık ~ılerdi ... 
o ll tarnamile nı~am ve mevkün
c lan. Şam halifm~grur ve sermest 
e"'ap vererek. esı, bunlara karşı 

k - Ben ll .. 
fırnet id ·· alife Osman vib. h'· . ares· c• 1 u-

gıbi, halife Mınde~ aciz olmadığım 
da değilinı uavıye gibi, riyakar 
~lan Yezid~ d Akılsız ve tedb)·siz 
etin itft. e benzemem .. Bu mil-
nıu -atını t . . . 

racaat emın ıçın yegane 
Ve · edeceğ· Şiddetti ırn vasıta, kılıç 
(tekva) r. Bana nasihat ett·-· · d nın n _ ıgınız 
ar hen de b~· 0_ldugunu, sizin ka. 

ederek Sô 1 ırım. Allaha yemin 
dan itiba.ry iyorum ki; bu dakika
~olu gösteen h:X- kim bana tekva 
keııesını k:rne~e kalkışırsa, derhal 

l>eın· . serım. 
artılt 1'ti ... İşte gU 
~ «liaııt • 0 nden itibaren 
~ea_ 1!111snıa,;! 1~rin huzurunda her-

ttn ve llıi ~eobur olmuş.. Bu 
-ta de..,,, skınane sUkut 1 

Ş ·cını etmı ... a , asır ar-
anı h ")'~ .. 

le alif eıen 
1 lrşı gösteril ~afından dine 
datdan ibar en hUrmetsizlik bun-

an <tıc .et kalmıyordu. Bunı 
g ınc1 Ye .d. ar. 
ete (:({Ur zı ın oğlu Velit) bir 

etrı:ı.elt l' t a.n_ıkerim) den t f ·nı· 
nı s ernışt· e e 
~az, gözüne i .ı. Kuranı açar aç-

getirrnişti ııen ayet, onu gaza
ant ld) Onları . u ayet, (Cabbarı 
elıd't ' cehenn 1 etrn k em ateşlerile e te idi. v elit bu ayeti örUr .. 

taı-. derhal k .. I g . g_ormez, 
~ • 0 elerıne bağıra. 

cai: Asın ŞU kitab 
Okla bir 1•• Bana, bir ku-

l:>iye enıır Yay getirin. 
tın· vermi..+ı 

ır, derhal . 'i'"'· 
~rnan, (lialife) ı:ra edilmişti. O 
tıı arn, tava.na Unvanı verilen bu 
la l<ennı) in k::Ilnııf} olan (Kura. 
ahın. bu mübar!ısın_a geçmiş .. Al· 
~. Parça k kıtabını ok ata 

'<>nra Parça et · 
~ek· da acı bir k mış ... Ondan 

· ahkaha ıle güle-

b - ll:y kitap' 
0 
arı, tehdit mi'• ~n; her inatçı ceb 
(t>~bbaıı anidiediy~rsun? İşte ben 
•\ij.b)nıa nı ki· ınahş .... ,.,., git V . ' er gunu 

ııı""Bdı· dl .. elıt be • 

1 
h _ ' Ye ı.... d ' nı okla par. 
-ueın. -uen en ik. 
l 

~ti. (1) 9 ayet et. 
ç1enn 

~e; nı.ı::. ?e - biri · . ~ ,"'6eri de ö • İkıncı Muavi-
llıiııdeki mer bini Abd··1· · lnak - iki z .. u azız 

kudgf Uzere, Şa at ı:nustesna ol-
lhı. Yetin.ı a rn halifeleri, dinin 
-ı::-'>lel'di V Yaklar altında . -ver · e· b . çıgne-
tan' en fent ~hl~ dınsizlikle bera. 

da çekin ksızlrklan irtik" 
Zaten. rneınişlerdi. ap. 

fe) U ' CBirinci 
teı-eknvanı aldı' .Yezit)in (hali
lıı.._ Şanı ... _ 01 günden itibaren 
'"llleyt -.ı-aylarınd ' 
baş d.. llalta.natı a, ve gerek 
balJg"ondUrucu b~ın ınerkezinde, 
~a 08ternıı.u r ahlak tereddisi 

den~ 0~an (~i ~lis kanlı bir 
ltı lt e la1anı1 Ydan) m (Me-
~- 1Ynıetı· Ye tarihi) la • d •ille 1 ese . .....mın e-

.. ..:.aıaran: rtnde ifade edildi-

~lıtı:ıı. p klldın1 
tin~ dan ltibarearı, Emeviler za. 
hl! ~~efe b~ı n, abllklannı de. 
l'ıı:t ~lt t'de (Carı ahlıf lardı. Çünkü 
~e"lt "~Uru UYe) ve (Gulam) l~ 
'-~l'lt1 e 811.faya le ~1 hblefanın 

1. ' "e ı nh1maıcı · I\~ çkinbı erı çalgı 
?ııal'\,ç~fa bir ~tişa1:; i~fet v~ 
euel' 8(S u deVil'de be ındirnıiştı. 

~lenıeye .. İJvebazane ga
curet ettikleri gi. 

-
Yazan: Ziya Şakir 

Kucak Okla Bir 
Yay G + •• 1 e ırın ••• 

~ ğalıyor; saray duvarlarını aşa.n fet 
.,_~~, tan ve a.şifte kadın kahkahaları, 

bi şehirlerde birçok ( ... ) ler yetişe. 
rek, erkekler ile kadınlar arasında 
vasrtai muhabbet olmakla geçin
mişlerdi. Fesat ve ahlak, halk ara
sında yavaş yavaş çoğalmağa, 
kadınlarda ve erkeklerde iffet, ırz 
gayreti ise bilakis azalmaya baş-
lamıştı. " (2) 

Şam sarayları, bir rezalet ve 
şenaat sahnesi haline gel

mişti. (Halife) lerin başlıca meş -
guliyetleri: (içki, çalgı ve şehvet) e 
inhisar etmişti. 

Halife saraylarının mermer ka
alarını dolduran (cariye)lerin (Gu
lam) lann adedi, günden güne ço-

saz ve (yaleyl...) sesleri, akıllara 
hayret veriyordu. 

. Halifeler; hiç dunnıyan ve hiç 
dınlenmiyen şarap 9.Iemlerinde, de 
rin bir mesti içinde yaşıyorlar .. 
Şuh ve ateşli cariyelerin sinelerin
den, dilber gulamlarm kolları ara
sına yuvarlanmakla ömür geçiri -
yorlardı . 

(Selame) ve (Habbabe) isminde 
iki cariye, (Abdülmelik'in oğlu i
kinci Yezid) i, kendilerine esir et
mişlerdi. Genç Halife, bu iki kızı 
çıldırasıya bir aşk ile seviyor; on
ların bir dakika iftirakına bile ta~ 
hammül edemiyordu. 

(1) Agani: Cilt 6. Sayfa - 125. 
Mesudi: Cilt 2, Sayfa 13. 

(2) "Medeniyeti İslamiye tarihi,, 
Cürcl Zeydan - Cilt 5. Sayfa 100. 
Aynen ve harfiyen. 

(Arkası Var) 

Ayvanın kendisi btıe pek aranı- ı n birer birer cımbızla koparmak· 
lacak yemiş değildir, ne kadar gev- tır. ı\ncak ayva tüyleri pek ~ok o-
rek olsa insanm az ~ok ağzını bu- lunca bu iş, bayanların bile daya· 
ruşturur. Ayva ancak bol şekerle namıyacaklan kadar, uzun zaman 
re~el i!:erisinde yenilebilir. alır. Vakıa altı aylık ondüle yap· 

Bayanlann yüzlerinde yahut vü- tırmak ta uzun zaman alırsa da 
cutlannda çıkan lüzumsuz tüylere bunun bir defası - Altı ay değilse 
de ayva tüyü denilmesi ayvanın bile - birkaç ay insanı rahat bı· 
ağız buruşturucu yemiş olmasın- rakır. Halbuki cımbızla tüyleri yol· 
dan Deri gelir. Ayva tüyleri de mak ameliyatını sık sık tekrar et-
karşıdan bakanlann dudaklannı rnek lazım olur. 
bunışturur, ona "müptela., olan Onun için bayanlarm bir çoğu 
zavallı bayanın da nıhu buruşur. - tabii bütün bayanlann değil, 
Burada müpt~ıa. tabirini kullanmak yüzde on arMmda bulunanlann bir 
mübalağa değildir, çünkü ayva çoğu - başka çareler kullanrrlar. 
tüyleri ba;ı·anlar için gerçekten bü- KlmLo;ıi tüyü düşiiren tUrm türlü 
yük bir sıkıntıdır. pudralan tercih ederler. Bunlann 

Erzurumda bir bayan okuyucu- da hepsi bizim memleketin eski 7.S· 

muz da yüzünde Jl")·da olan a)'Va man bayanlannm kullandıklan ar· 
tü)' lerinden pek sıkılmış, bize yaz. senikll, )"ahut kir~ll tozlardır. Kol· 
dığı mektupta: tarda hiç yara bere bulunmadığı 

- Bunlardan çok şikaye~iyiın, vakit kullamlabillrse de yüzdeki 
ayni zamanda çok azap çekiyorum. tüyler için kullanılması tavsiye e-

Diyor. Okuyucumuzun çektiği a- dilemez. 
zabm şiddeti kolayca tahmin edl- Bazısı on gram oksijenli soyu 
lebillr. Vaktile, lspanyollann bü- yüz gram gülsoyuna kanştırarak 
yük edibi Servantes, Donklşot ro- bunu pamukla yüzlerine sUre-rler. 
manmda, bir saray bayanlanna öf. Bu da ayva tuylerinl du,unnekten 
kelenen devin onlara en büyük ce- ziyade sarartır da yalnız uzaktan 
za tertip etmek için hepsinin ytiz. görülemiyecek hale getirir. 
Ierlnde ayva tüyleri çıkarttığnu an- KlınJsl, ancak mütehassrıdan bu· 
lattıktan sonra, onlardan blrin.iıı lunan yerlerde, elektrikle ayva tüy· 
ağzından şöyle yazmıştı. lerinl düşürtürler. Bu mıul, usta· 

"Tüylü bir kadın nereye gidebl- hkla tatbik f'dllirse hidir, derler. 
lir! Onun arkasından kim gelir? Fakat yüzün üzerinde ·çirkin eserler 
Bir kadının }iİZÜ dümdüz olduğu bıraktığı da olur. Klmi!d tüyleri rad 
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EIKONOMö 

Zeytin Frank Üzerine 
• 

Bu Yıl Bol Muamele Gören 
Olacak 

Bu sene zeytin mahsulünün iyi ve 
bereketli olacağı piyasa.da söylenmek 
tedir. 1934 senesi düble zeytinlerinin 
fiyatı 38 - 43, birinci mallar 28 . 34, 
ikinci mallar 24 - 27, üçüncüler 22 _ 
24 kuruştan verilmektedir. 1935 sene 
si mahsulü ise birinci 26 - 28, ikinci 
22, üçüncüler 21 kunı§tur. 

Tahviller Düştü 
Paris borsasında geçen dünkü U:uamelelerin heyecan uyan 

racak vaziyette olduğu bildirilmektedir. Frank üzerine muam 
göre bütün tahvil ve rantların düflllesi, buna mukabil sterlin 
dolarla muamele görenlerin yükselmesi ehemmiyetle kayde~ 
mektedir. Geçen 1936 senesi mahsulü pekaz 

olduğundan kô.milen satılmıştır. Bu . Fransız frangı dün 110,45 olmuş . 
gün bu mallardan piyasada kalmamış tur. Bu düşüklük yüzünden bütün 
tır. Zeytinyağları ekstra 63,5, birinci frank üzerine bağlı hisseler de düş -
yemeklik 57 - 58, sabunluk 51 _ 52 mektedir. Türk borcu Pariste 267 
kuruştur. frankt.a açılmış ve 274,5 frankta ka

panmıştır. Borsamızda açılış ve kapa 
nış 20,25 lirada durmuş ve pek az mu 
amele olmu§tur. Erzurum . Sıvas his
seleri 95,5, Ergani 95, Merkez Ban -
kası 93,5 lira olmuştur. Arslan çimen 
to 14.20 liraya çıkmıştır. Anadolu 
tahvil, mümessil ve hisseleri ayni nis 
betlerde ve muamelesiz geçmiştir. 

Buğdayda 

5 Paralık 
Yükselme L DÜNYA PIYA~AS~ 

Almanya lle Fransa Arasında 
Almanya • Fransa arasında bir t~

diye ve ticaret anlaşması akti husu
sunda yürUtülen ve bayram münase
betiyle durdurulan müzakerelere tek 
rar başlandığı bildirilmektedir. 

• 
Avusturya ile Çekoslovakya heyet 

leri tarafından iki memleket arasın
da 1-7-36 tarihinde aktedilen anlaş
manın verdiği neticeler tetkik edil _ 
mekte ve icap edecek tadilat hakkın 
da görüşülmektedir. 

• Çekoslovakya sellüloz ve kağrt sa-
nayiine ihtiyaç olan odun miktarının 
yetmediği ve bundan dolayı odun ih
racatının müsaadeye tabi tutulması 
düşiintilmektedir. 

Roosvelt hükumetinin uzak şark 
memleketleri ile ticari mUnasebata 
girişmek arzusunda bulunduğu ve 
son zamanda Japonya ile bir anlaş -
ma akti hususunda müsbet neticeler 
elde edildiği bildirilmektedir. 

Bu meyanda Çin ile de bü)iik tica
ret imkanları gözetilmektedir. 

Bulgar - Çekoslovak klerfng mlina 
sebetlerinin tanzimi ve yeni bir tica
ret anlaşması akti hussunda görüş -
melere başlamak üzere bir heyetin 
nisan ortasında Belgrada hareket e
deceği bildirilmektedir. 

Ayni zamanda Hollanda ile ticari 
meselelerin halli için bu aylar zarfın 
da temasa geçileceği tahmin olun . 
maktadır. 

NEBATİ 
YAGLAR 

Sanayide kullanılan nebati yağla. 
rm zeytinyağlarına uyarak fiyatları 
yükselmiştir. Ayçiçeği yağı 42 _ 44, 
haşhaş 31 pamuk yağı 45, susam yağı 
49, bezir yağı 33 kuruştan satılmak
tadır. ---·- , 
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PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Drahmi 
Belçika fran11 

lsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Celı:oılov&k lı:ro. 
Silinı 
Marlı: 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
tıveç kuronu 
Altm 
Banknot 

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

565,-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-
21,-
12,-
48.-
30.-

1049,-
252,-

Ç EKLER 

623,-
126,-
113,-
12~.-

22.-
84.-

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

1050,-
253.-

Sanayi Birliği 

Raporunu Gönderdi 
Kontenjan hakkında İktisat veki. 

Jetinin sorularına verilecek cevaplan 
hazırlamıya başlıyan sanayi birliği, 
trikotaj, deri, demir, asit ve oksijen, 
kurşunkalem, kuru ve muhtelif piller 
gibi bazı maddelerle meşgul fabrikala 
rın gümrük ve kontenjan vaziyetleri
ne dair topladığı mlitalealara ait ra. 
porlan İktisat Vekaletine göndermiş
tir. 

Çoraplar O zerinde Tetkikler 
Erkek ve kadın çoraplarınm istan· 

dardize edilmesi hakkında yapılmak
ta olan tetkikler nihayet bulmuştur. 
E r k e k ç o r ş. p 1 a r ı n r n bir 
dereceye kadar istan. 
dardı mümkün olabileceği anla • 
şılmıştır. Kadın çoraplarnm tenevvüü 
ve ipliklerinin muhtelif çeşitli olma
sı dolayisiylc bu gibilerin istandar . 
dmda müşklilat görülmektedir. 

Sadeyağ 

Fiyatı Yükseldi 
Sadeyağlarm da fiyntlannda biraz 

yükselme olmuşt~.ır. Urfanın birinci 
yağı 86, ikinciler 80 . 82 kuruştur. Bi
recik 78, Antep 8 O- 82. Mardin 78, 
Diyarbekir 70 . 75,, Kars erimiş yağı 
65 - 70, Trabzon yağı Vakıfıkebirin 
75 . 80. Trabzon Şarlı 70 • 75 kuruş
tur. Vejetalin kilosu 55 kuruştan sa-
tılmaktadır. 

Peynir Piyasası 
Peynirlerin fiyatı biraz düşmüştür. 

Tam yağlı olanlar 25 - 31, yarım yağ. 
Jılar 23, yağsız peynirlerin kilosu ise 
8 kuruştur. Kaşcrler cinsine göre 
80 kuruş kadardır. 

Palamut ve Trillo 

isteniyor 
Alman ticarethaneleri Türkiyeden 

fazlaca palamut ve Trillo almak isti. 
yorlar. Alman fabrikaları, bu malla. 
nmızr tedarik edemediklerini Berlin
deki ticaret odamıza bildirmişlerdir. 

Dün şehrimize on vagon buğda 
vagon çavdar ile üç vagon arpa. 
miştir. Buğday vaziyeti çok istek 
mak istidadını göst.ermiş ve fiY1 
bir gün evveline nazaran beş 
yükselmiştir. BUtUn cinsler Uze 
istekli satışlar olmuştur. Mısırı 
iştihalı alıcıJar bulmuş, 5,03 -
kuruştan satılmıştır. 
Yalnız arpalar gevşekliğini m 

faza etmektedir. İhracatQJlar bh 
arpaları ancak 4,15 kuruştan alm 
tadırlar. Yemlik arpaların da fi 
yine biraz düşmüş ve 4,05 - 4,08 
ruştan fazlaya satılamamıştır. D 
satışlarda çavdarların satışı ve p 
sası gevşek kalmıştır. 

Aydın Kredi 

Kooperatifleri 
Ankara, 22 (TAN) - Aydın 

mıntakasında faaliyett.e bulunan 
di kooperatiflerinin hususi kaıı 

göre icap eden tescil muamelele 
başlanmıı;ıtır. 

Frank Düşünce 

Zarar Görenlere 

Bir Tebliğ 
Ankara, 22 (A.A.) - Kle 

memleketlere devaluasyondan 
mal sevketmiş olup, matlupları 
hare devalue kur üzerinden taba 
etmiş olan ihracatçıların zararla 
telafisi tetkikatına esas olmak 
alakadarların aşağıdaki vesika 
29 nisan 937 perşembe akşamına 
dar Merkez bankası, merkez ve 
belerine tevdi etmeleri lazımdır: 

A - GUmrük ihracat beyanna 
si sureti, 

B - Satış mukavelesi, 
C - Mal bedelinin tahsiline ta 

sut etmiş olan bankaların bu hu 
taki mektupları. 

(Bu mektuplarda vesaikin h 
para üzerinden tanzim edilmiş bu 
duklan, A vrupadaki tahsil tari 
ve paranın karşı memleketteki 
ring hesabının yatırıldığı tarih 
dedilmi§ bulunacaktır). 

ZAHiRE 
BORSASI 

Alman müesseseleri Türkiyeden al. .. ,. ............................................ -...................... 111011101111• 

makta oldukları mallan şimdilik Yu. 21-4-937 
nanistandan tedarike baı:ılamışlardır. F ı A ı L A le. 
Alman firmaları memleketimizdE'n til 
tün; sünger, kuru üzüm. kitre, bal
mumu almak için de müracaatlarda 
bulunmuşlardır. 

Yumufak Mah. Bufday 6, 3 6,1 
Arpa Anadol 4,17,50 4.Z -. Arpa yemlik 4,20 
Çavdar 5,-
Sarı darı 4,20 

5, 
-, 

Mısır sarı 4,38 5, 
Mısır beyaı 4,30 -. 
Keten tohum... 9,25 n türlü turlU düzgünlerle parladı- yumla dUşürturler, bn da hem pek 

ğı halde bile koca bulmakta JtÜç- pahalı olur, hem de ytıztln derisini ~~~~~~rk 622,50 623,-

lbl tü 
0,79055 0.79 

IUk çekerken, yüzü orman g Y· sertleştirir. Pariı 17.755 17.7375 

kında mütalealarmı söylemişlerdir. 
Demir fabrikatörleri. tekrar topla . 
narak hazırlanacak rapor için bazı 
esaslı noktaları izah edeceklerdir. 

Yıkanın~ yapak 85,-

Buiday 
Arpa 
Çavdar 
Un 
Nohut 
Mııır 

U h LE!'. 
150 1 
45 1 

33,3-4 1 
60,1-2 1 

2,1-2 , 

lerle kaplanmış otursa hali nere- En lylııllnl lt11te1"M"nh:, eskiden bil· ~/l~~ı 1!:g~:~ 1!:g~:1 
ye \.'Bnr?,, yük annelerlnlzln bildikleri çaredir· Atina 87,7910 87.72 1 

Bir hekimin tuttuğu istatistikle- Onun adını burada yazanııyaca- ~~r;;re 6!:~~~g 6!;~5 LiMAN HAREKETLERi 
re göre, dünyadaki kadmlann ytiz- ğnn, bu zamanda onu karamel te- Amıterd. 1.4437 l,4430 

rlnd 
n.ıı. ~ ... 

1 
Praı 22,70 22,6825 

de ODU ayva tüyle en şıaaye..,,. kerl diye ince klı!rtlar 1Qeri81nde Viyana 4.2265 4.2230 Bugün limanımıza gelecek vapur· Tiftik 
imiş. El'Ztınlllldakl sayın bayan O· bol bol yerler. Eski zamanda gti· Madrid 14.0562 14.0450 tar: Saat 18,SO da Tayyar Mudanya- RKamz. c-?1•

1
z 

... n.il Berlin 1.9662 1.9654 ... 
kuyucumuzun da böyle ,y..-.e OD zel olmak l111tlyen bayanlar onu ken· Vareova 4,16 4.1575 dan, 6,80 da Saadet Bandırmadan, 8 İç fmd.ılı: 

G t DEN 
ııs.1.4 1 

20,1-4 , 
55,1-2 1 
14,1-2 1 

5 1 
FIATL.AK arMmda bulunma~n. şüphesiz, can dllerl kaynatırtar ve onunla ayva Budapeıte 3.9920 3.9887 de Bartın Ayvalıktan. O 1 Ş 

h 
Bükreı 107.47 107.3836 B -d L " 1 646 

sıkacak bir Şf'!ydlr. Fakat er der- tuyle-rinl yotarlardı. Yüzleri aCJ!l8. Betırad 34.4575 34,43 Bugün limammıtdan gidecek va • B:ıd:; si~!~~u ' 
din bir dermanı bulunur. Onun i~ln bile, tti)·lerin tekrar çıkma.4'ı hayli· Yokohama 2,76 2,7575 purlar: Saat 16 dl\ \'atan Karadeni- Bufday Vinipek :·~~ 

Moskova 23.95 23.97 A A ' 
pek te üzillme~e lüzum yoktur. ce sürerdi. Ştokholm 3.1175 3.1150 ze, 9,80 da Uğur İ}mite, 8,80 da Tay- M~~! L~~d~~ 5

•
67 

A)'\'8. tüyü derdinin de türlU tur- AJ'\.'B, reçel lc:lnde yE"nlllr, a~"\.'ll yar Mudan;ı·a~·a, ~O de SaadE't Ban- Keten T. Londra ::~: 
lU dermanı vardır. En kola_~_:ı_o_n_t_a-__ tu_yl_e_ri_de_ş_ek_e_r_ıe_k_a.:..vbed __ ll_lr_. _________________ ....:..d_rrm __ a_~·-a_. _ı_o_d_a_A_r:.!.:. a:.:f:.::a::.rt.:.:a:...:.M:.e_rs_. i_n_.,.·_...:...:.~~:~~:.:.::t~~:..: .:~:.'.'.~m:'..m~~u~u~~~'...._ ____ ~=~~::~: 
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Başvekilimızi ıon ıeyahatincleki gezintileri eınaıında candan 
alkışlıyan Yugoılavyalı yavrular 

BiRLEŞiK iKi 
BOYOK MiLLET 

(Sa. 8 SU. 1 de) 
- Balkanlr amma, birliğimize he

nüz girmemiş, elbette Balkanlı oldu
ğunu öğrenecek, gUnün birinde gire
cek .. 
Çocuğun biri atlılıyor. Diyor ki: 
- TUrk gazetecisi bize sualler sor

du. Biz de ondan bir sual sorabilir mi
yiz? 

Suali merakla bekliyorum. 
- !smet İnönü, Yugoslavyada ilk 

nutkunu Yugoslavca söyledi. İçimiz. 
sevinçten titredi,. Çok, çok memnun 
olduk. lşt, gücU pek çok olan büyük 
bir adam bizi kendi dilimizle selam
ladıktan sonra, biz, bu kadar c;ocuk 
onu kendi dilile selamlıyama:r..~ak <;ok 
e.yrp olacak. Fransızca Vive la Tür . 
quie diyebiliriz, amma Türkçesini öğ
renmek isteriz. 

Etraftaki kız, erkek biltün çocuk
lar derhal birer k~ğrt. kalem tedarik 
ederek Yugoslav harfle.rile yazıyor

lar: 
_ Yaşasın TUrkiye ... 
Bu sırada fsmet !nönUnUn otomo

bili ağır ağır ilerliyor .Çocuklar ley
lak dallarını atıyorlar, bayraklannı 
gallıvorlar. Benim dost olduğum grup 
Türkçe bağırıyor: 

- Yaşasın Türkive ... 
Halk içinde bir fısıltıdır gidiyor ... 

!Yugoslav arkadaşa soruyorum: 
- Ne diyorlar? 
- 1smet lnönü için ne sevimli, ne 

candan adam ... diyorlar. Başveklliniz
de cidden sihirli bir kuvvet var. Ne
reye ayak ba.,;a derhal etrafında sev
gi ve itimat uyandırıyor. 

Askeri klUbe gidiyoruz. BUyUk bir 
sofra hazırlanmış. Yemekten evvel e
r ik rakılan dağılıyor. Bu sırada köy
ıu kıyafetll bir grup lc;eri giriyor. Dr. 
Stoyadinoviç İsmet !nönUne tanıtı -
yor: 

- Civar köylerin belediye reisle-
rl ... 

KöylUler sevgi ile Ba.c;vekilimiztn e-

Staline 
Suikast 
Yapıİmadı 
Moskovo, 21 (A. A.) - Taş ajan. 

sı, Berlinden verilen ve Moskovada 
B. Stalinin hayatına karşı sui kast 
teşebbUsll keşfedilip tiyatroda hUkCt
met locasının altında bombalar bu
lunduğunu bildiren haberleri, kat'i 
surette yalanlamaktadır. 

Montröde 
Müzakereler 
Çetinleşti 

Montrö, 21 (A.A.) - Mısır heyeti 
murahhasası, İngiliz, Fransız, Yunan 
ve İtalyan heyetlerinin müşterek ka
rarlan Uzerine, hukuku şahsiye me
selelerinden konsoloshanelerin hakkı 
kazasmm ipkasmı kabul etmiştir. 

Ecnebileri beynelmilel hukuk pren
siplerine riayet etmek şart.ile ticaret 
idare ve vergi sahalarında Mısır ka
nunlarına tlbi tutan ikinci madde hak 
kmda İngiliz ve Portekiz heyeti mu
rahhasalan bir tadil yapılmasını tek
lif etmişlerdir. Mısır murahhaslan 
buna karşı §iddetle itiraz etmişlerdir. 

iT AL YADA IS BAYRAMI 
KUTLANIYOR 

Roma, 21 (A. A.} - Faşistler ta.
rafından 1 mayıstan Roma'nm kuru. 
luş tarihi olan 21 nisana çevrilen iş 
bayramı, bUtUn 1talyada tesit edil
mektedir. Fabrikalar, bUrolar ve 
mağazalar kapalıdır. 

line sarılıyorlar. Türk - Yugoslav bizimle Yugoslavlar ve bütün Balkan
birliği hakkında çok samhnt sözlı?r War için müşterek olan sulh pren • 
eöyleniyor. Bu basit toprak insanla- sipleri pek açık, pek asil bir lisanla 
rmm bakışında ne kadar sevgi var! üade edilmiştir: Akdenizde ve her 
lki miUet içindeki birliğin bUtUn halk yerde karşılıklı haklarımızı aramak, 
tarafından ne kadar benimsendiği ve fakat yalnız kendi menfaatlerimiz i
sevildiği her yüzde ayn ayn okunu-

çin degı· ·1, insanlıgmw menfaatleri ve 

Çocuk 
Bayramı 

Programı 
Çocuk bayramı hazırlıktan tamam

lanmıştır. Her kazadaki Çocuk Esir
geme kurumu teşkilatı birer program 
yapmışlardır. Beyoğlu ve Eminönü 
kazalarının hazırladığı program &JJa
ğıdadır: 

Beyoğlu Mıntakumda 
1 - 23 Nisan cuma günü sabah sa

at 11 de Beyoğlu, Kasrmpaşa, Gala
ta, Şişli, Maçka taraflanndaki ilk 
mektep talebesi hocalarının refaka -
tinde Taksim meydanında Abidenin 
önilnde toplanacaktır. 

İstanbuldan Çocuk Esirgeme ku -
rumu merkezi tarafından hazırlanan 
ve çocuk mUmessillerlnden ibaret o
lan bir otomobil kafilesinin Taksime 
~elmeqi beklenecektir. 

Kafile gelir gelmez evw~la: Şehir 

bandosu tarafından tstikl!l marşı <;a
lınacak. bilahare Çocuk EsirgPme ku
rumu namma Bavan Muazzez Tah~in. 
Beyoj'?lu Halkevleri namına Bay Ek
rem Tur tarafından bir hitabe irat 
~dilecektfr. Bundan sonra sıra ile c~ 
cuk milmesslllerl cocuk haftası mU
nasebetiJ,. duyduktan nf>se ve surur
larmt bildireceklerdir. Bi\vUklere ta
~im telcrraflnn çekilecektir. 

23 Nisan öğleden sonra sııat 14 te 
Tepeba.şı tivatrosunda Beyoğlu ha.lk
evi tarafından ilk mektep çocukları
na temsiller verilecek. 

24 Nisan: Cumartesi günU sabah 
saat 10.30 da Akay idaresinin çocuk
lara tahsis ettiği vapurda bir bando 
mmka bulunacaktır. 

24 Nisan cumartesi gUnU öğleden 
sonra saat 14 te Taksim bahçesinde 
bir gardcn parti verilecektir. 

Bu garden partide çocukları eğlen
direcek oyunlar tertip edilecektir. 

26, 27 Nisan gUnlcrinde sabah ma
tinelerini tamamen çocuklara hasre
decek Beyoğlu sinemalarına bütün 
talebe hocalarının refakatinde gele
cektir. 

Şişli nahiyesi çocuk esirgeme ku -
nımu Şişli halkcvl ile birlikte 23 ni
san bayram gUnU 100 çocuğa elbise 
ve ayakkabı ve çorap dağrtacaktrr • 

24 Nisan cuma günll öğleden son
ra Şişli halkevinde bir toplantı yapı
lacak ve çocuklara bilgi okuma mil
sabaka.sı tertip edilecektir. Birinci ge 
!enlere muhtelif hediyeler dağıtıla -
caktrr. 

25 Nisan pazar gUnU Dağcılık klU
bUnde çocuk balosu verilecektir. Ay
ni günde öğleden sonra Taksim stad
yomunda bir mac tertin edile~ektir. 

E.u,ıönii Mmta.kaımda 

23 Nisan 937: 
1 - Öğleye kadar mekteplerde ço-

cukların bayramlaşması ve şeker 

dağıtılması, 

2 - Saat on dörtte kütüpanenin ö
nUnden hususi otomobillerle çocuk
ların gezintisi. 

3 - Saat 15 ten 18 e kadar kütüp
hanede kütüphaneyi himaye eden ze.. 
vata, belediye reisi, il ve ilçe ve parti 
başkanlarına ve çocuklara çay (ço -
cuklar tnrafmdan söylev). 

24 Nisan 937. yor. 
Başvekillmlz ihtiyar bir köylilniln bütUn dünyanın sulbü namına ara - On dörtten on sekize kadar Beya-

Vatanilerin 
Siyasi bir 
Rezaleti daha 

(BRJJr 1 incide) 
şöyle hülasa edilebilir: Hatay davası 
bu sefer en kat'i olarak ve en ufak 
teferrüata kadar halledilmiş olacak
tır. 

Türkler aleyhine 
tahrikat 

Halep, 21 {Hususi) - Kırıkhan is 
tihbarat zabiti maiyetindeki müsel -
lah efratla köyleri teftŞ etmekte
dir. Maksadı köylerde propaganda 
yapmaktır. Parolası ,udur: 
"- Araplar, ne isterse yapsınlar. 

Onlara sakın dokunmayınız. Asla si 
yasetıe uğraşmaymız.11 

İstihbarat zabiti, bir taraftan bu 
propagandaları yaparken diğer ta -
raftan da Arapları Türkler aleyhine 
tahrik edecek hareketlerde bulun 
maktadır. 

Şapkaya karşı 

Uzkiye, 21 (Hususi) - Cerablus 
civarında şapka giyen birçok kimse -
ler yeniden tevkü edilmişlerdir. 

Antakyaya çapulcular 
musallat oldu 

Adana, 21 (Tan muhabirinden) -
Evvelki gün elli çapulcu ve birkaç 
soyguncu müstemleke memuru, An -
takyanın Seldiren mmtakası köyleri
ne giderek bir tarama yapmışlar, 

Köylerde silah aramak bahanesile 
halka işkence yaptıktan gibi sekiz ev 
de soymuşlardır .. Çapulcular, Türk ev 
!erinde bulunan Türk büyüklerinin fo 
toğrafilerini, Türk alfabe tabloları -
nı yırtmışlar ve 12 Türkü ellerine 
kelepçe vurarak hilkiimet emirleri -
ne muhalif harekette bulunmak id -
diasile Antakya.ya. getirip tevkü et • 
mişlerdir. 

Bugtlnlerde bUtiln Arap köylerine 
jandarmalar salınarak herkesin si -
18.h tedarik etmesi, kudreti olmadığı 

nt iddia edenlerin hükumete baş vur
maları tebliğ olunmuştur. 

Suriye Heyetinin 

Bir Teklifi 
Adana, 21 (Tan muhabirinden) -

Suriye heyeti, Pariste iken hükfıme

timizle muhabere ile Türkiye - Fran
sa - Suriye arasında Uç devlet anlaş
ması yapılmasını tetkik etmiştir. Baş 
vekil Cemil Merdem geçende Suriye 
meclisindeki beyanatında bunu söy -
lem iştir. 

Suriye meclisi önümüzdeki Salı gü 
nU, yine toplanacaktır. Hasan Ceb -
bare, Doryö ve Rober Duke tayyare 
ile Cenevreye gittiler. 

Amerikalı Bir Profesör 

Şehrimize Geldi 

22 - 4-937 = 

Istanbul Altıncı icra Memurluğundan: 
Ali MUnirin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek bulunan ve t!l: 

mamına 1090 lira kıymet takdir edilen Davutpaşada Sancaktar Ha)rret 
tin mahallesinde inekçi sokağında eski 140 yeni 21 No. h sağı Melike bllf 
nesi arkası Nazlı hane ve bahçesi solu kaymakam Süleyman Sami ver" 
sesi hanesi ve bahçesi önü !nekçi sokağile mahdut ve evsafı aşağıda>"' 
zılr bir evin satılmasına karar verilmiştir. . i -

Sözü geçen yerin evsafı: Zemin katında: Kapıdan girince zeının~ ~ el 
mento taşlık ve ahşap bir sofa üzerine merdiven altı ve bir oda bifiJl 
katında: Bir sofa üzerine iki oda bir heli.dır. lkinci katında: Bir çatı O:: 
sı bası~t tavanlı olup arkada zemini çinko etrafı ahşap korkuluklu talı t&' 
boş vardır. Bodrum katında: Binanın nısfı kadar bir yer işğal eden d• 
vansız adi ocaklı zemmi çimento mutfak ve kömürlük vardır. Bahçe r
bir kuyu bir kümes iki meyva ağacı olup çimento bir gezinti mahalli v; r• 
dır. lçinde elektrik tesisatı vardır. Birinci katta yan tarafta sa~ k~11 J0 
Umum mesaha.sı 67 metre murabbaı olup bundan 32 metre murab'oal ll

kat itibar edilen ahşap bina geri kalanı bahçe olan bir evin tamamı l$P 
daki kaydında olduğu gibi açık arttırma~ vazedilmiştir. . ıı-
Arltınna peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti ~ st 

hammenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teIJ.11~~ 
mektubunu hamil olmaları icap eder. Milterakim vergi, tanzifat, ten; -
y~ ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 18-5-937 .t J31-
hıne milsadif Sah günü Dairede mahalli mahsusuna. talik edilecektif· ı 
rinci arttırması 7-6-937 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde ~. 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti IJ.1~0 
hammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırak.ılır. Aksi takdirde~· 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha t dV 
dit edilerek 22.6.937 tarihine müsadif Sah günü saat 14 ten 16 ya ıc.~ da 
Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın ust~a 
bırakılacaktır. 2004 numaralı Icra ve lflas kanununun 126 ıncı madd .•et 
tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla dilsi' 
alakadaranın ve irtifak hakkı sa:hiplerinin bu haklannı ve hususile f df 
ve masarife dair olan iddialannı ilin tarihinden itibaren 20 gün za.tfı?\ _ 
evrakı milsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri llzımdır. Aksi talı , 
dirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaŞrtl~., 
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzüiye ve deııeJ,,. 
resminden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli ınilZ~~· 
deden tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye al '/ • 
Daha fazla maliimat almak istiyenlerin 36/ 898 numaralı dosyada ıııe f • 

cut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp a.nl&Y 
cakları ilan olunur. (2275) __/ 

------------------------------------Istanbul Jandarma Satına l m a ya.şmı soruyor. Köylü serbestçe ce - mak ... Dar, inhisarcı siya.sete umumi zrt kamunumuzla. beraber Şehzadeba
vap veriyor: münasebetlerimizde yer vermediğimiz şrnda Turan tiyatrosunda bölge dahi-

- Ben yetmiş dört yaşındayım. gibi, biribirimizle münasebetlerimizde tindeki mektep çocuklarına kendileri K d 
Sen bana göre bir delikanlısın. Bilyük de kıskanç ve titiz değiliz. Aramızdan tarafından müsamere (musiki, söylev ____________ ,. OmisyOnUil an: 
mevkiine çok genç yaşta varmışsın. birinin komşuıarile aostıuk mUnase- mono1ogıar, piyes). lstanbul Harici Askeri cı .... aı· tıı't 

Balkanlar hakkında bir kitap ve 
memleketimiz hakkında da mütead -
dit makaleler yazmış olan Amerika • 
nm tanınmış muharrirlerinden ve tn
diara Üniversitesi profesörlerinden 
Herry Hovvard, dün şehrimize gelmiş 
tlr. Profesör, burada Üniversite ve 
şehir kUtUphanelerinde tetkikler yap
tıktan sonra Ankaraya. gidecektir. 

Yugoslav köylüsü politikacıdır. Va- betleri kurmasını, hepimiz için müş- Alemdar nahiyesi Divanyolunda A.UQ Miktarı Tahmin bedeli nk ~ 
kalan gUnti gUntine takip eder. Gaze- terek olan sulh saha.sının genişlemesi Şen Bahc;ede on dörtten on sekize Kıtaah ilanları Kilo Lira -- / 
te okumağa çok meraklıdır. Hatta şu diye telikki ederiz.. kadar eğlence ve musiki. .. ••••••••••• ----::-ı~ 
hikA.yeyi anlatırlar: Bir Yugoslav Her kısmı çok alkışlanan bu nutuk- 25 Nisan 937. ~- • Kundura köselesi 10000 16200 >" 
köylüsUnU cennete sokmuşlar. Ertesi tan sonra kahveler ayakta içiliyor. EminönU kamunu GUlhane parkm- 1 - Alpullu Alayının 77 ton, P. Kundura vaketa!ı 8000 16400 :ı.zSD 
gUn cennetten çıkarılması için istida Hizmet eden neferler herkese soru- da SnlkrmsöğUt tarafındaki kısmında Hisarın 80 ton ve diğeri 45 ton sığır ~ 
vermiş. Sebep olarak ta şunu göster- yor: bir <;ok eğlenceler ve musiki. eti. 32600 2'uıeı' 
mi§: "Burada gazete yok.,, _ Türk kahvesi mi, Sırp kahvesi K k 2 - İhaleler kapalı zarfla. ve ayrı 1 V 1 k 

Y 
. ? um apı kamununda salıncak, at- ayrı yapılacaktır. - Parası ekiller Heyeti kararile 937 bütçesinden veri rrıe ~trP' 

ugoslav köylilsü kaba şayaktan mı· hkarmca ve muhtelif eğlenceler • · ev91" •ı yapılmış, gaytanlı kıyafetini çok ~ Türk kahvesi sade kahvedir, şeker-
26 

Nisan 
937

• 3 _ Alpullunun et muhammen be- cınsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı ve :ı.5 d 
ver. Zengın· olur, mebus olur, hat..._ li olunca adına Sırp kahvesi denir. K deli 16940 lira. P. Hisarın 20000 ve uygun iki kalem kundura malzemesi 30 Nisan 937 Cuma gilnti saat ...,jl' 

1.« ücükpa1.ar kamunu kPndi mınta- ıcoıv 
Mebusan Meclisi reıs' i olur, yuı' e •e _ Bir kenardan ortalığa kuş bakışı diğeri de 11250 liradır. . Istanbul Gediknııaa Jandarma Dikimevi binasındaki J, Satmalrna "' kasmda eJ?'IPnceler, atlıkannca, sa - , . ....,. 
b irli kıyafetine girmez, kendi kıyafe. bakıyorum. İki milleti temsil edenler lmcak ve mUsamere. 4 - Alpullunun ilk teminatı 1271 yonunda kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. UÇ 1',y 
tini gururla muhafaza eder. Köyde biribirine karışmış, kırk yıllık ahbap- Birinci gününden itibaren bir haf- lira, Pmarhisann birisi 1500 lira ve 2 - Şartname her gün komisyonda görülebilir veya yUz aıtınıŞ 
doğan Yugoslav memurlar, köylU ol- lar gibi samimiyetle, neşe ile konuşu- ta mUddetle iki bin çocuk muhtelif diğeri 844 liradır. ruş bedelle adı geçen komisyonda n aldırılabilir. pl~ 
dukla.nndan daima ütiharla bahse • yorlar. Bu kadar pilrüzsüz ve candan i 1 k 5 - Alpullu etinin ihalesi 3 mayıs 3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile teklif rnekttl ...,.jl' 

!'I nema ara mec:c:anen girere eğlen- 1'ov-
derler. bir yakınlığa iki ecnebi milletin mü- meleri temin edilmiştir. 937 saat 15 te Pınarhisarın, saat 11 ve ilk teminat makbuzlarını eksiltme gUnU saat on dörde kad: ' / 

Sofralara oturuyoruz. Askerl mızı- messilleri arasında hiçbir zaman rast de Vizede yapılacaktır. yona vermeleri lazımdır. {2013) =--""u 
ka takımının programı basılarak lier gelinmez. Bu ruhlar ayni şeyleri du- Bebek • lstinye yolu 6 - Şartnameler arzu edenlere her jı 
tarafa dağrtılmış. Programa Türk yuyorlar, duyduklarını ayni tarzda i- gUn Vize Satınalma komisyonunda. Istanbul Gümrük mu.haf aza Qetl 
bayrağı ve Yugoslav arması basıl- fade ediyorlar. Biribirlerine yakınlık- Asfalt Oluyor gösterilebilir. {671) (2124) 
mış. Bu armanm Slovanyaya ait kıs- lanm ve benzerliklerini keşfettikçe ffi t k k t ı "" d 
mında ay yıldız göri.lnUyor. Demek ki hudutsuz bir zevk ve saadet göğüs- Bebek - tsttnye sahil yolunun aı1 - Fortaad Ltd. Şirketinden: in a a OmU an Igln an: 1ıJtl-' 
bizimle Slovenlerin biribirimize kanı- !erini kabartıyor. falt olarak yaptlmasma karar veril . TahsilA.t işlerimizde istihdam edil. 1 - Trabzonda. Gilmrilk Muhafaza tabur komutanlığı emrin~e b~ ,f 
mızın ısınmasına bir sebep te millt Türk - Yugoslav milletleri ara • miştir. Şimdi bu iki yer arasındaki mi§ olan KENAN ULUS'un vazife - 45 sayılı motör için (55) lira Ucreti maktua ile Mazot makinesı.nd 
alametlerdeki bu iştiraktir. smdaki dostluk ve karşılıklı itimat nhtnnlar tamir edilmektedir. Bu iş sine nihayet verilmek suretile şir- lar bir makinist alınacaktır. uduri)" 

Belediye reisinin nutkundan sonra tasavvuru mümkün olan azami had- biter bitmez asfalt yoıun yapılmasına ketten infik!k ettirilimş olduğu alaka 2 - Taliplerin motörcü mektebi mezunu ve ticareti bahriye rtl ,,tJ 
t smet lnönU çok mühim bir nutuk de varmıştır. hemen başlanacaktır. Bu iş için yUz darlarm malfunu olmak üzere ilin o- tince makinist şahadetnamesini haiz olmaları şarttır. cır 

__ ıı.....__.a_·...:;.y~le~d~i.~B..:.::..ıt.v.....:e:...ki_'l~im~izın~· ...........:b..;;:u~nu.::.t~k~u:..::n:..::d.::.a..!.-___ A_hrn_e_t_E_m_i_n_Y_A_L_M_A_N_...:....b_in_li_ra_ta_h_s_i_sa_t_a_;yn:_l_rn_ı_:_şt_ı_r. ____ ı_un_u_r:..:.. ___________ _:__3.:___:B::_u=-:e_v::_sa::.::f..:..:a_:h:.:_:aız=·=-=o..:..:lan=la=rm komutanlığımıza müracaatları· 
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I I evlet Demiryolları Avrupa Hattı 
2;~:tnıe Müdürlüğünden: 

sun an 1937 tanhın . . 
:a de t:zıııuı D. D / l den ıtıbaren Sirkeci - KilçUk Çekmece Banliyö -

köy~ tarifeye göre Ba:ı~ ~o. lı yoku tarifesinin tatbikine başlanacaktır. 
nu 3 Bakırköy • KU .. yo hattı (İstanbul - Yedikule) (Yedikule - Bakır

nıınta.kaya göreçuk .~ekmece) olmak üzere 3 mmtakaya. ayrılınıştır 
şu ucretıer alınacaktir. (2214) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
17 - Nisan -1937 vaziyeti 

AKTI F Lira. PAS 1 F Lira 
KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 21.042.093 Lira . 29,597,387,17 
~ermaye • • • • • • • • 

Gidiş Gidiş-Dönüş 

Yaınıı bi 

BANKNOT • • • • • • • ., 12,944,666,-
UFAKLIK • • • • , 1 • • 917,192,70 43.459.245.87 

ihtiyat Akçeai • • • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

• • 
U5.000.0000C 
1.551.182.53 

lar r ınıntaaa i · I Il ill I I1 lll Dahildeki Muhabirler; 
158, 7 48,563,-

12 9 7 17 13 10 

!k· tlrasnıda çındeki istasyon-
1 bitişik 

~~~a nıı:ntaka istasyonları ara-

Türk Ilrsı • • • 1 • • • .Lira 414,821,36 414.821.3~ 

Deruhde edilen evrakı nakdiye . lira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 

16 12 9 23 17 13 

22 16 12 34 23 17 

llinci ve '' . 1 1.1çUncu arı IU'asınd mıntaka istasyon . 
Cl{uınk a 
ın h apı • Zeyti b 
b~ aUe • KUçUk n umu) ve (Yeni -

Hariçteki Muhabirler: 

ALTIN: Safi kilogram 5.054.474 Lira 
Altına tahvili kabil Serbest r 

dövizler • • 
Diğer dövizler ve BO-:.ç1~ ttlerln~ 

7.109.522.041 

9,021,13 

tediyat • . • • . • . • • 12,853,940,, 
-------:ı 

De ruh de 
bakiyesi 

edi. evrakı nakdiye 
. . . . . . . . . 

Karşılığı tamamen altın olarakff 

145.894.623.-

lllıntaka add ~ekmece) kısımları 
elilecektir. 

Bu ·· 
bakiyeleri • • • • • • • ·v__ __ 4_7._48_o_.5_2_8_. 7_9!1

1 
54.599.071.96 ilaveten tedaville vazedilen . . .! Lira 19.000.000.-

1

1 

Reeskont mukabili ilaveten ted., 
Vergi . ucretf erde köprüler resmi ve nakliye 

81 dahıldir· çoeu . 
tinin !O..AR - 5 
reu Yanında p yaşma (beş dahil) kadar olan çocuklar ebeveyinle-

Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
karşılığı • . . . • • . • . lira 158,748,563,
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine taraf mdan vaki 

vazed. . • • • • • • • • . ,, 12.000.000.

Türk lirası Mevduatı: 
"-------ı: ! 

Döviz T aahhüd atı: 

176.894.623.-

14.566.694.26 

l~ ~ın alınır~ız taşınır. 5 yaşını geçmiş olanlardan yukardak.i iif!. 

/\. gunlUk kartı . . . 
UYlık ka.rtııu- i ~ ıçın 15 gıdiş - dönilş ücretinden % 20 tenzilat 

tediyat • • • • • • • • . ::...._ ______ _ 12.i53,940,- 145.894.623.-
Altına tahvili kabil dövizler • .,Lira 
Diğer dövizler ve alacaklı klring~ 
bakiyeleri • • • • • • • ·~ 

1.136.67i 

24.191.099. 77 

• Muhtelif • 
ıJ aylık kart.la~~ . 

3
0 gi?~ - dö~U.! ~cret~nden % 30 tenzilat 

Senedat Cüzdanı: 

HAZ!NE BONOLARI 1 , • • Lira 2.000.000.- · • • • • 
---- 24.192.236.44 

102.884.114.04 titıe len satın alın çın 90 gıdiş • donuş ucretınden 5ô 40 tenzilat 
~~adar rnutebe ını_ş bulunan aboneman kartları müddetlerinin nihaye

ıı.ıııt B'rsız YOL~ır. 
TİCAR! SENEDAT • • ~ • . ıı 23.361.649.65 25.361.649.65 

bez. Ve lllcsafe g" ULAR - Banliyö katarlarmda biletsiz yolculardan 
S~~tuan 26 ~zetilrneksizin köprüler resmi ve nakliye vergisi ile bera

aey "'1 lb' F'AR.~ru~ alın~caktır. 
a.!ıat edenler RI - Bıletinin gösterdiği sımfdan yüksek bir sınıft!l 

Eaham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhde edilen evrakı nak-ı 

A ~yrıca 16 kuruş mukabilinde yeni bir bilet alacaklardır. 

lıı~~~~~olcu tar;fesind e t enzi18.t 

37.605.330.4 7 
3. 937.561.24 

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

1
Lira 

B - Serbest esham ve tahvilat . 
'-------!I 41.542.891. 71 

Avamlar: 

t.ı en ıtibarcn D e, Alpullu - Kırklareli hatlarında 23 Nisan 1937 tari • • • 
tf tktır. · D/ 130 No. lı tenzilll yolcu tarifesinin tatbikine başla -

ezkfır ta 

Altın ve Döviz Uzerine • 
Tahvilat üzerine • • • 

65.961.72 
8.214.225.55 8.280.187.27 

Cek life 106 
teı12~?lcu1ara um '(07,. 322/ 323 N o. lı muhtelit katarlarla seyahat ede-
lçitı ~Uıdır. Yaın um tarife üzerine gidişte ~o 50, gidiş . dönüşte % 60 
ti;-e~diş~ÖnUş b'~ ~/9 No. lı D. O. katarları ve 308/ 309 No. lı Otoray 
Ver~ er bırer foı:, :u ~m~k şa.rtile % 60 tenzilattan istifade etmek is -

Hiuedarlar • 
Muhtelif • • • 

. . . • . . . . 
Yekun 

4.500.000.-
11.036.359.45 

335.088.850.27 Yekıin ' 
335 088.850.27 

...,......,-..,_......,_.,.-ra ... 
Cid~klel'dir. grafılerıni biletler Uzerine yapıştırmak üzere gişelere 2 Mart 1933 tarih:nden itibaren 

ış. n~ 
'l'aın onuş biletı . . .. .. . 

ız gidiş bil . ennın donuş kısımları 15 gUn muteberdır. 
Iskonto haddi % 5~ Altın üzeri ne avanı % 41h 

~~~~-~--------~~------~--------------------...:...... __ ...::.:......:.:...:....:....~..::..:_----~-------:.:.::......:.:_.....:..::__ ____ ~--~ , ... _______________________ l #J' ....................................................................... .. Mekt etı alan yolcular tam tarife ücreti vereceklerdir. 

kartı ep talebesine mahsus aylık abomman 
st. ıtul Komut nl.ğı ~atın 11 

aıma itomisvonu ıanh~rı ıstanbul Gayrimübadiller Kom;syonundan 
Gümü suyu hastanesi i'-'in 40000 

'1tı:ıutnt 
daıt h ta.ıısn d D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K. l'~ı Usuat, ilk, 0~c~lefi dahilinde tedrisatta bulunan resmi ve musad
ıta.vıa geçiniYen ve k' se mekteplerine, Universitelcre devam eden ve 25 
tatifes~937 tarilıind:Z8:11~ getirir bir işle meşgul olmıyan talebelere ı 

kilo süt açık eksiltme ile satın alma- •-- ------ -~~~_,..----

1 tatbik elile : .ıtıbaren D. D/ 119 No. h hususi tenzilli aboneman 

1 ce tır. Bu tarif eye göre alınacak ücretler şunlardır. 
9 - 8 RUornetr il. 111. 
ıs - 14 Kilom tr oya kadar olan mesafeler için 150 100 
26 - 25 l<ilom etr oya kadar olan mesafeler için 200 125 
iS - 45 KUorn e oya kadar olan mesafeler için 250 175 
~u;' 70 Rilonı e~ya kadar olan mesafeler için 450 300 

assaı tari[ ? ya kadar olan mesafeler için 750 500 
e ısta.syonlara asılmıştır. 

caktır. İhalesi 3 mayrs 1937 pazartesi 
günü saat 15,30 da yapıla.C'.nktır. Mu
hammen tutan ( 4800) liradır Şart
namesi her gün öğleden evvel ko -
misyonda görülebilir. lste!.<liierin 360 
liralık ilk teminat makbuz veya mek
tupları ile beraber ihale giinU vakti 
muayyeninde Fındıklıda komutanlık 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(2129) 

~ T. C. D. D. AVRUPA HATTI • * * 
f\ 9. İŞLETME MüDÜRL'Oôü Gümilşsuyu hastanesi için 30000 
11e~ıet D • kilo yoğurt kapaıı zarf ile aımacak-

~üd·· .. v. eıruryolları Umum trr. İhalesi 3 mayıs 1937 pazartesi 
llrluglİrtd • günü saat 16 da yapılacaktır. Muhaın 

l _ 3 en. men tutan 5400 liradır. Hergün öğle-
Cek O Yaşından - . .. . den evvel şartnamesi komisyonda gö 
hare~arırnızı h . YUka.n olmamak ve işletme merkezlerınden ögrenile- riilebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka-

2 et llıUfetti l aız olmak şartiyle yüksek tahsil görmüşlerden stajyer nunun 2, 3 cü maddelerindeki vesa-
lrara - lsteklııe/k al~acaktır. ikle beraber ihale günü vakti muay
taat liaydarpaşa endılenne lazım olan izahat ve tafsilatı al~~k iç~. An- yeninden en az bir saat evveline ka

<:ı etrnelidirlo~ Veya İzmir lşletme Müdürlüklerimizden bınne mura -
u - llk ~ · dar teklif mektuplarını Fındıklıda 

tıln hit alınacaklara . .. Komutanlık Satınalma komisyonuna 
~lkarıı arnında nıur t 130 lira ma~ verilecek ve iki sene staJ muddeti. vermeleri. (2130). 

4 acaıctır. e tişliğe liyakatı tasdik edilenlerin maasları 151 Iiraya 
t - lmtilı • • • 
llınu k anda v · . k 5 adarı bir e staJ müddetinde temayüz edip lisan bılenlerden Iü- 1, inci Topçu alayının mutbak oca 

- Son tnUra sene nıUddetıe A vrupaya gönderilecektir. lan tamir ettirilecektir. Açık eksilt -
ll!ı I.• caat gilnU 10 mayıs 1937 dir. (2110) me ile ihalesi 10-Mayıs.937 Pazarte-
.;s"l§eh• si günü saat 15 te yapılacaktır. Mu · 

Si ır Nafıa M"" d .. r·... .. d • hammen keşif bedeli 350 liradır. Şart 
~lld Vrihisıu- - t:r U Ur ugun en. namesi her gu··n ögvlcden evvel Komis. 

a 35665 .o.amidi · 
tarı ,34 lir ye yolunun 12 550 - 34+000 kilometrelen ara- yonda göriilebilir.!steklilerinin 26 lira 
~lih ul suuyıe eka'Ita keşif bedelli yeni şose imalatı smaiye i~atı kapalı 
~~ nde ı nıe ı i lık ilk teminat makbuz veya mektup. 
""4tt'f 11 .... n itibar s stekli zuhur etmemesinden dolayı 17 - 4 - 1937 
ı-... -<>1.1liı en 15 gu·· . . ları ile 9 uncu inşaat şubesinden ala-~ encu e ?lup 3 M . n müddetle temdit edilmiştir. Eksılt~.e kapa~ı 
~u . ınelliııde Y ayıs 1937 Pazartesi günü saat on dörtte VIıayet daı- cakları vesikalarla beraber ihale gü. 

~atin l§e ait e'Vrak~Pılacaktır. Muvakkat teminat 2674.90 liradır. nü vakti muayyeninde Fındıklıda Ko
tıuı ~aınafe Ve eksı'lt. Şose ve sınai imalata ait Hülasai k~if, grafik, fenni mutanlık satmalma Komisyonuna gel 
fe ıa h rne ş rt meleri "2258" 

1028 

1502 

2723 
3711 

3834 

4454 

4992 

5246 

6546 

7952 

8014 

8555 

8598 

Ortaköy 

Fener Tevkii Cafer 

Büyükdere 
Aksaray Langa 
Katip Kasım 

Çengelköy 

Beyoğlu HUseyinağa 

Tarabya 

Kınahada Bahçecik 
ve Lodosluk 

Aksaray İğnebey 

Burgazada 

Aksaray E. KA.tip 
Kasım Y, Yalı 

Ortaköy 

Beyoğlu Hilseyinağa 

E . Portakal 
Y. Gürcü kızı 
Kiremit 
caddesi 

Kuyu 
Bostan 

Hasanpaşa seddi 
Yukarı sokağında 
Cambaz ve 
Çaylak 

E. Kömürcü oğlu 
Y. Şalcı 
Kuyu ve 
Ağaya.zar 

Mirahor 
hamamı 

E . Manastır 

Langa bostanları 

E. Küçük ayazma 
Y. Ayaydın 
Kılburnu 

E. 83 
Y. 111 

E. 68-70 
Y. 62·64 

E. 8 Y. 14 
E. 7 Y. 46-48 

E . 8-8 Mil. 
Y. 3ve13 
E. 14-16-
18·20·37 

Y. 20-22· 
24-26-51 

E. 14 Mü. 
Y.14 

E. 1-1-3-
5-7-9-11-

13-15-17-19 
E. 154 

Ada: 63 
Harita: 1669 

Y. 1/ 1 

E. 8 Y. 35 
35/ 1-35/ 2 
Ada: 993 
Parsel: 2 

E. ve Y.17 

140 metre arsanın 
2/ 5 his. 

10 Açık ar
Urma 

62 No. lu hanenin 1/ 14 
hissesiyle ittisalindeki 
64 No. lu arsanın 1/ 7 
his. 150 
57 ,50 metre arsa 60 
İçinde ahşap mekA.nı o -
lan 4593 metre bosta -
nm 64 sehim itibarile 
16 sehmi tam ve 4 seh
m~ sülüsan sehmi 312 
sehim tertibile 104 
sehmi. 
Ahşap hane ve arsa 

100,50 metre arsa 

600 
420 

310 

" ,, 

" 
" 
,, 

73,50 metre arsanın 
1/ 3 h..isse. 80 " 
9181 metre on bir 
parça arsa 

27 ,50 metre arsa 

258,50 metre müfrez 
arsa. 

1000 Kapalı 

zarf 

4.00 Açık ar
tırma 

260 " İçinde ahşap hane ve 
kulubesl olan bosta - 1000 
nm 10/ 72 his. 

Kapalı 

zarf 

158 metre arsa 80 Açık ar
tırma 

E. 27 Y. 39.50 metre arsanın 
27-29 1/ 2 his. 50 ,, 

tını ea •11.UdUrlUkl ~ namelerile mukavele projeleri Ankara ve Istan. 
• • • 

Yukarıda evsafr yazılı gayrimenkuller on giln müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 7.5.937 tarihine dü
şen Cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

'-----------------------------------------------~ 
~le l>ro~e eksi}:nde, projeler, tafsilat ve hülasai keşifl~r, grafik, 

leltıiıe . lel'i lnski e ve Bayındırlık işleri genel şartnanıesıle muka-
itllh~ tin bu Şehir Nafıa M·'d" l""kl . .. .. ul b·1· İstihkfı.m taburunun mutfak ocakla ---------------------------------------___ _ 
ltı . ..,11ış ln" gibi · 1 . u ur u ennde her zaman goıu e ı ır. 

la illi kira Uteahhitıikl§ ven. Yap~ış olduklarına. dair Nafia Vekiletinden 
~ lltıa eldYet Vesikasını esı.kası ıle senesi içinde Ticaret odasından alınmış 
~i guenıeıeti ve t k ~490 N. kanunun tarifi dahilinde tekllf mektup
l'a e te\'~U 8aat on~ lif mektuplan nm 3 - 5 . 1937 tarihine müsadif Pa 

ll.11%a ediJnıesi 1~ kadar makbuz mukabilinde daimi encümen Reis-
~ z. (2138) Undır. Postada vaki olacak teahhür na.zan itiba-

"t"• ~ le~aıı S 
tilı'rahrrıı ~~~lll~~a;t~ın:a:l~m:a:_:K:o:m:i~syonu ilanları 1 lt İtıe tt edil 

at ~"astla en bedeli 2 
c!a:ı L nı1tı .. ~~an 1>11.ıa..ı.- ~200 lira olan 600 ton mazot 26 Nisan 937 ta • 

qe .. "' ıs · ~sı gU ·· • ~ t- tu.n 9Q lira 1 nu saat 14 de pazarlrkla alınacaktır. Muvak-
"e ~ ltli1etin "erilir. 

0 
up Şartnamesi 126 kuruş mukabilinde komisyon-

ltte }{as 2490 saYilı k . .. 
?nıpaşada b anunda yazılı vesikalarla birlikte ve bellı gun 

ulunan komisyonumuza müracaattan (2229) 

rı tamir ettirilecektir. Açık eksiltm~ Adalar sulh mahkemesinden: Heyi iFLAS SATIŞI 
i~ i.?alesi 10 ·Mayıs· 937 Pazartesı beliada Şadiye sokağında 10 No: ra. •••••• ......... , 
gunu saat 16 da yapılacaktır. Muham .. . 
men keşif bedeli 250 liradır. Şartna- da olen Hıkm~t kızın terekesine el ikinci iflas memurluğundan: 
mesi her gün öğleden evvel Komis - konmuş ol~ugu~dan; Alacaklı v.e 
yonda görillebilir.!steklilerinin 19 lira borçluların ışbu ıliı.nm ferdasmdan ı. 
hk ilk teminat makbuz veya mektup. tibaren bir ay zarfında alacaklarını 
ları ile 9 cu inşaat şubesinden ala - ve bo~çlarmı ve:ıaikle beraber bildir -
caklan vesikalarla beraber ihale gU • melen lilzumu ilin okınur. 
nü vakti muayyeninde Fındıklıda Ko- y y .. • • • •• • 

mutanlık satmalma Komisyonuna gel ugradıgı muteahhıdımn 33. cu tüme. 
meleri. "2259" ne mUracaatmdan anlaşılmıştır. MUte 

Bir müflise aid olup Beyoğlunda Istiklal Caddesinde Sakarya sine
ması (Eski Elhamra) ittisalinde 254 numaralı mağazaya nakledilen 

Yünlü, ipekli ve Pamuklu Muhtelif Renklerdf 
Manifatura Eşyası ile Kadın Çantaları 

Perakende suretile ve pazarlıkla satışma alacaklılar tarafından ka-

• • • ahhidin matlubu ödenmek Uzere zayi- rar verilmiştir. Satış 26 Nisan 1937 Pazartesi gününden itibaren baş-
86 mcı Alayın müteahhidinden alın inden yenisi verileceğinden eski maz. hyacak ve her gün sabah saat 9 dan akşam on dokuza kadar devam 

mış olduğu 351 kilo koyun batalarrn hükmü kalmadığı ve bunla- edecektir. Mal alm k isteyenlerin muayyen olan vakitlerde mezk\ır ma-
etine mukabil verilmiş olan rm İstanbul Komutanlığı Daire Mü • w 

gazaya gelmeleri fın olunur. 951045, 951057, 951098 Uç diriyetine teslim etmeleri ilan olunur. , 

~Vaawiv~~~IUmm~~ı~ı~wa ·~ın9··~-------~---••••••••••••---~ 
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Yağh, ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağh gece 

S RE.MLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale ede 

Dünyada. mevcut kremlerin en nefisleri, en ııhhlleridlr. Nazik clldll ka.dınlann hayat arkadaşulıl'. İhtiyarlan gençleştirir ve gençleri gttzelleşttrlr. İnsana ebedi bir taravet vereD f(I 
SAN acıbadem yağlle yağsız gündüz ve yanın yağlı gece kremlerf.nl unutmaymız. Kutusu 50, tüp halinde 20. Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştmla.n ve halkı aldatan kreııılete fi' 
sair ıtriyat& aldanrnayouz. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. . . . 

H A S A N D E P O S U : İSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOGLUı BEŞİKTAŞ 

ülKTülDAR 
B i O C EL . . • Cild hüceyratı 
merkezinden ist~hsal ed 'lmiş 

cild için yeni ve kıymetli 
bir cevher 

ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata lıtanbul 

28 gün zarfında ya~ll kadınları 

daha genç gösterir. 
Cildinizin genç, terü taze ve pembe kalması ıçın onu 

besleyiniz. Artık burutukluklar kalmadı. 

25 yaşmdan son -
ra; cildiniz, kıy • 
m e t U Blocelinf 
kaybetmeğ~ baş - '----..---..;ı.a.~~~"'-' 

lar. Eğer ht"men 
beslenip ih~·a edil. 
mezse buruşup so
la.r n ihtiyarlar. 

50 yaşlarında mil. 
yonlarca kadmlarm 
karakterleri genç o -
labilir. Fakat, ihti . 
yarlamış gibi gö -
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok 
tur. Son zamanlar • 
da büyük bir 8.lim, 

Biocel 
c 1 1 d unsurunda 
clldlnlzlnkinin ay. 
nidlr. Adeta beşe-

rlnlzin lfLznnı gay
ri müfarlkldlr. Cil
dinizi ~lıktan öl • 
dürmeyiniz. Onu 
Biocel ile hesle~i -
nlz ve yaşlandığı -
nız zamanlarda bl. 
le cildinizin dalma 
taze n cazip gö -
rünmesini temin 
ediniz. 

BiOCEL 
Tesirini göeterd·

1 Tecrübe ediniz. 
Biocel'll zengin bir cilde 

malik olan elli ya.şlannda 

bir kadın SO ve 80 ya..,ıa • 
nnda bir kadın 24 yaşında 
görünebilir. Genç kızlar da. 
hiç bir vakit göremiyecek. 
teri şayanı hayret bir tene 
malik olur, 

Viyana Tıp Fa~illtesinin prof esö. 
rü tarafından keşfedilen bu yeni 

cild unsururıdl kemali itina ile 

intihab edilmiş genç hayvanlar . 
da gizlenmiş cild hüceyratı mer

kezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 
rengindeki Toicalon kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir
mek için matlup nisbet dairesin. 
de mevcuttur. Geceleri yatmaz-

dan evvel kullanınız. Beyaz ren
gindeki (yağsız) Tokalan kremini 
sabahları kullanınız. Terkibinde 
"Beyaz Oksijen" bulunduğundan 

BIOCEL 'li TOKALON 

birkaç gün zarfında biribirinden 
daha beyaz Uç :evin üzere cil-

dinizi şayanı hayret bir surette 
beyazlatır. Siz de hemen bu iki 
kremi kullanmağa başlayınız. 
!'.iemnuniyetbahş netice~inden son 
derece memnun kalacaksınız. 

KREMiNi 

• fMA~.ı.'ı 
MV&.Vı 

Sl • 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Genvot'• 

ONA KARŞI ~ 

Hazırhkh Davranı111 

't' aöl_/ 
KULLANI· 

NIZ VE HER SABAH DAHA GENÇ 

GÖRÜNÜNÜZ •• 

Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektup 
yazanların müşahedeleri kendiliğinden e-elen en kıymetli 
delillerdir. 

Öksürenlere:katranHakkı Eki-e~ 
(T okalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzüm

deki çirkin kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
(T okalon kreminin benim cildimin neıcine çok uygun 

geldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim eımer ol
duğu halde T okalon ıürdükten sonra beyazlanmakta ve 
ufak kabarcıklar tamamile zail olmaktadır.) 

B. Şehir İ. B. M. Eşi.. Tü. Konya 

Mekti.ıplarm aaıllan dosyalarımızda saklıdır. 

F .Pakman ve Şürekası 
Kollektif Şirketi Tasfiye 

Memurluğundan: 

Dıwlıt Oemlryollart vı limanlara l•letmı U. idaresi llinlar1 

Muhammen bedeli 2500 lira olan 1000 kilo karbon mürekkebi 3.5.1937 

pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komis -

TAR 1 H 
~alan Söylemez 

Vakalan, olduğu gibi müta
lea edebilmek için, üzerinden 
biraz zaman geçmelidir. Bu
nun gibi bir güzellik müstah
zarının değerini anlamak için 
onun icadı üzerinden en aşağı 
birkaç yıl geçmiş bulunmalı -
dır. 

KREM PERTEV 
Dün ortaya atılan bir gtizel -
lik mlistahzan olmadığı için 
hakkındaki hlikilm çoktan 
verilmiştir. O, cildin gıdası ... 

Cildin hayatı. 

Hali tasfiyede bulunan F. Palanan 
''e Şüreklsı Kollektif Şirketi zimme -
tinde alacağı olanlann, 26 Nisan 937 
tarihine kadar, Galatada Karaköy Pa 
lasta 3 neti katta tasfiye memurların 
dan Avukat Hüsamettin Ahmet Er
durana müracaat ederek alacaklarını 
kayrt ettirmeleri ilin olunur. 

yon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek iatiyen- --=-====--=-==::::, =-==-===-=-===ı 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

lerin 187 1h liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle Umumt Neşriyatı İdare Eden: 
birlikte eksiltme gtinü saatine kadar komisyona müracaatları 18.znndır. s. SALlt'1 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
(2116) Sirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Birinci smıf Tornacı Aranıyor 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden : / 

Aşağıdaki şartları haiz müsabaka imtihanı ile birinci smıf 8 f 
ustası alınacaktır. 

1, -· Yaşı otuz beşi geçmiyecek. 
2. - Ecnebi kadınla evli bulunmıyacak. _...tf ıl 
3.- lmtihan 17 /Mayıs/1937 Pazartesi günU Eskişehir TaYJ,,,_ 

rikasmda yapılacak. 
4. - lmtihan neticesine göre 3 - 4 lira yevmiye verilecek. 
5. - Askerliğini bitirmiş bulunacak. 
6. - Bilumum masraf herkesin şahsına aid olacaktır. 
7. - Sanayi mektebi mezunlan tercihen alınır. c2ı"1 
Not: Askeri fabrikalardan istifa suretiyle ayrılmaması şarttır· 

1 

lstanbul Liman işletme idaresiıı~· 
I - Istanbul Liman işletme idaresi 26-4-937 pazartesi gUnU fV'~ 

servislerile Galatada rıhtım üzerinde yeni binasına "sabık MerkeS 
Hanı,, nakletmiş bulunacaktır. J 

ll - Yeni binanın telefon santral No. sı 44678 dir. • .,_,, 
m - 22-4-937 perşembe saat 13 den itibaren pazartesi sababJ1l , 

harici muamelat blirosu muvakkat telefon No. sı 43803 dir. ıtt ;/ 
IV - 3-5-937 pazartesi sabahından itibaren de Galata muaaııe 1 

leri yeni binanın zemin katında calısmıva baslıvacaktır. (2238 


