
• 
• 

Irak Hariciye Nazırının 
TavassUt Görüşmeleri 

Y apacagı Haber Veriliyor 
::---___! -------~~~~~-
B a~vekilimiz ?;;rl;J;'1 Nazır Şamda 

ı ... Jzahat Verecek Fransızk omiserile ~ IOal kara, 24 (TAN muhabirinden) - Yu.-

~ ctvya ıe~~L t• d . l d'' k k "'İİf ol Tuna U1 en memnunıyet e on- t t 
ıe~htt "'! B"fuekilimiz lımet lnönü londra ~ e r ar Q Il UŞ Ü 

\ tolı .. t•~e luuırlanmaktadır. 8Qfuekilimiz ~ 
,,.,,.::~u toplanacak olan Parti Mecliı gru· ~ 
oerec k t.ıgoalcıuya ıeyahati hakkında izahat ~ 
~-= '. clo~t ue müttefik Yugoslauyanın hü- ~ 
~t ~ctıliJe yaptığı göriifmeleri anlata- ~ 
kila:'kc, "fueltilimiz, Solyada Bulgar BQfue- ~ 
iter falıil~"'"'tÜarı hakkında da Parti grupu
~ uerecektir. Grup toplantısında, bu ; 
tflltdirltCllt IOnra Btıfuekilimize millet namına ~ 

er IUnulacağı fiiphaizdir. ' 

~ "'' 
!ir Haftalık 
ı arih 

Ankara, 24 (TAN muhabirinden) - Cüm-

huriyet bayramındanberi Ankarayı ziyaret e

den Hariciye Nazırlarının üçüncüsü doıt Ira. 
kın Hariciye Nazın B. Naci El'asil olacaktır. 

Bundan evvel B. Stoyadinoviç ve B. Antonea-
Dün T wk.»imdeki garden~rtide oynadıktan lanıta çok alkı,lanan iki yaunı .. 
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Yeni Salon 
Proiesi 

15 Gunde 
Bitecek 

Yeni 

Tesisat 
Yapılan 

Yer:er 

'Katillerin şehir dışına 
çıktıkları sanı ıyor 

Burhan Belge, Mııır Kadın Birliğinde konleranıını veriyor 

Galatada inşa edilecek yeni yolcu 
salonu· projesinin hazırlanması için 
yarın liman idaresinde gümrükler, 
muhafaza, 1>9lis ve liman müdürle -
rinin iştirakile bir komisyon toplana
caktır. Proje hakkında şehircilik mil
~hassısının fikri sorulmuş ve Prost 
projenin Yüksek Mühendis Mektebi 
miman. Depe yaptırılmasını tavsiye 
etmiştir. Yarınki toplantıya profesör 
Dep te iştirak edecektir. Profesör bir 
Türk mimarı ile birlikte esas salon 
projesini yapacaktır. Projenin hazır
lanması on •beş günde bitirilecektir. 

Liman 
idaresi de 
7 aşındı 

Miiddeiumumilik 
Bir Gardiyana 

İşten El Çektirdi 
Polis, dört gün evvel tevkifhaneden kaçııı 

katil ıuçlusu Tevfik ve Abdullahm aranıııaJ'fll 
ehemmiyetle devam etmektedir. MüddeiuJ11"' 
milik te tahk'kahnı derinlettirmit ve dün g~ 
diyan1ardan İsmail Hakkıya itten el çektiJ11l1f 
tir. Müddeiumumilik, ayni zamanda tevkifb~· 
nede bazı idari tedbirler almıttır. Hadise ; 
nünden beri bütün gardiyanların iz· nleri ke•1 

diği gibi mevkufların avukatlarından batkal_. 
n ile görütmeleri de menedilmit tir. 

Müddeiumumilik, Tevfik ile Abdullahın tevkifli:; 
nenin arka penceresinden saat beşle altı arnSJll ne 
kaçtıklarını kat'iyyetle tesbit etmiş ve pencere ·riJll 
yangın yeri arasındaki boşlukta pencere deJ111 

kesen Aleti de bulmuştur. Tahmine göre, kagak~ 
pencerenin orta demirlnl yukan kısmından kesrııiŞ 
ler, alt kı21mı ta, içinde bulunduğu için kendi keııdi!l' 

J çıkmıştır. 

Burhan Belge'nin 
Konferansları Çok 
Alaka Uyandırdı 
K ahi~:· .~ı .. ~~AN m~~ab~r~nden) -Türkiye Matbuat Ummn 

Mudurlugu Başmufavın B. Burhan Belge, bir müddetten
beri buradadır. Bir tetkik seyahati yapmak üzere Mısıra gelen 
ilk Türk münevveri ııf atile burada çok iyi kartılanan B. Burhan 
Belge, Mısır münevverlerine Kemalist Türkiyeyi anlatmak için 
çahtmııJ ve verdiği konf eraıu ve mülakatlarla buna muvaffak 
olmuştur. 

Liman idaresinin Galatadaki Mer· 
kez Rıhtım hanında yeni dairelere ta
şınması tamamlanmak üzeredir. tda.· 
re, yanndan itibaren Merkez Rıhtım 
hanında çalışmıya başlayacaktır. Ba· 
zı uf ak tefek bUrolann taşınması da 

bir iki güne kadar bitirilecektir. 1-
dare için Merkez Rıhtım hanında ye· 

ni yazıhaneler ve servis tesisatı ya
pılmıştır. Liman hanının kiraya ve

rilmesi dUşünUlmektedi;, 

Kanalizasyon işi 
1944 de Bitecek 

1 

Bundan sonra da sırtüstü yatlfl'~ 
suretiyle evvela ba§larmı çık~ 
lar, ve elleriyle parmaklrklara tııt6, 
narak dışarıya çıkmışlar, sonr8 ,ıı 
binadan (7) ayak uzakta buluJl ~ 
yangın yerine atlamak suretile 1t 
mı.şlardır. fi' 

Bay Burhan Belge konferansla.. 
rından birini Mısır kadın birliğin. 
de vermiş ve Mısırın gilzidelerin. 
den müteşekkil büyük bir heyet ta
rafından dinlenmiştir. Burhan Bel. 
genin konferansı arapça ile de söy 
leme.si, çok iyi tesir bırakmıştır. 

Kendisi bu konferansın başında 
arapçayı niçin seçtiğini an. 

latırken "Mısırlının kalp ve dima
ğiyle temas için araya yabancı 
bir dili kanştırmak istemedim. BL 
.zi dost ve kardeş Mı.sıra bağlıyan 
meseleler üzerinde anlaşmak yo -
aunda ya sizin dilinizden ya kendi 
dilimden istüade gerekti ... Arapça. 
yı biraz bilmekliğim, bundan baş.. 
ka da. bir kardeş milletin dili 
ile kendi milletimin dili arasın

da hiç bir fark görmemekliğim ba.. 
na tereddütsüz arapçayı seçtirdi 
demiş ve bu sözleri bütün dinleyi. 
cileri hoşnut etmiştir. 

Burhan Belge daha sonra "Bu L 
ki kardeş millet, birlb\rlni ne ka
dar iyi tanırsa medeniyet ve insan. 
lık o kadar istifade eder. Mısır, 
Nile yeni bir tarihi rol vermeğe 
hazırlanırken, eski Fatih Türk te 
artık kılıcını kınına sokmuş ve 
kazma ile kalame sanlmq bulu -
nuyor.,, Diyerek Kemalist Türki. 
yeyi, Kemalist Türk gençliğini an
latmıya ba.şlamı§tır. Bilhassa yeni 
Tilrkiyenin inşa davasında. Türk 
gençliğinin üzerine hangi davaları 
aldığını ve bu davaları nasıl başar. 
dığmı arilatmı§tır. 

B urha.n Belge tarafından ve • 
rilen konf eransm özü, Ke. 

.dlallzmin tarifidir. Kemalizm, Tür
kün muasır bir millet olması, yani 
muasır medeniyeti en iyi ve en 
kuvvetli bir tarzda temsil etmesi 
hareketidir. Bir milletin bu işi 
başarabilmesinin ilk şartı iııtiklA.L 
dir. Kemalizm de, muvaffak olmuş 
bir istikliı.l hareketidir. Kemalizm, 
yurt içinde istiklali, ekonomide 
istikliı.li, ticarette lstiklili, teknikte 
istl.klfili, killtlirde ve medeniyette 
yani tefekkür tarzında ve yarat _ 
ma bahsnde istiklfilf. tahakkuk et
tirmiştir. 

Burhan Belge konferansta bu e
saslan çok ihatalı bir surette tav
zih etmiş ve bUtUn dinleyiciler ta.
rafından alkışlar ve takdirlerle ka.r 
~ılanmıştır. 

Mısır gazeteleri de Burhan Bel. 
genin · konferansını nakletmiş 

,.e Türk münevverinin muvafiakı
yetini tebrik etmiştir. 

M ı:srr gazeteci kadınlan ce • 
miyeti de Burhan Belge şe 

Mne bir çay ziyafeti vermiş ve 

Serseri Mayin 
Nihayet Dün 
imha Edildi 

Evvelki gUn, Karadenizin Anadolu 
kısmında Sansu mevkUnae kumlara 
saplanmış olarak bir mayin görül -
mUştür. Dün vaka yerine gönderilen 
müfrezeler mayni imha etmişlerdir. 
Bu maynin geçenlerde Trabzon ve 
Karadeniz Boğazı civarında görüle
rek kaybolan serseri mayin olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Jiletle Kadının 

Kulağını Kesti 
Muhittin isminde bir genç, Atikali

paşada oturan Hayriyeye evlenmek 
teklif etmiş, kadın kabul etmeyince 
aralannda kavga çıkmıştır. Muhittin, 
elindeki jiletle kadının yüzUnü ve ku
lağını kestikten sonra kaçmıştır. Ka
dın tedavi altına alınmış, Muhiddinin 
aranmasma başlanmıştır. 

inhisarlar Umum 
Müdürü Gefdj 

İnhisarlar Umum MüdUrU Mitat 
Yenel, Ankara.dan şehrimize dönmü., 
tür. Mitat Yenel, Ankarada yeni tu
tUn ve müskirat kanun projeleri et
rafında vekalete izahat vermiştir. Ye 
ni kanunlarla gerek tUtiln ve gerek
se içkilerin teknik il}lerl etrafında mil 
h1m aeği.şikllkler yapılmıştır. Bütün 
bu maddelerin nakilleri esna.sında 
nakliye tez.keresi usulü de kaldırıl • 
mıştır. 

ziyafete Mısır ridalinden, ve mu
harrirlerinden birçokulan iştirak 

etmişlerdir. 
Kahlrenin en· büyük gazetelerin. 

den olan (Elcihat) Burhan Belg&
nin konferansını ayenen neşre~ 
bulunuyor. 

lstanbulda kanalizasyon tesisatı yapan t:rket itini 938 yılında 
bitirecek ve belediye bu tesisata eski programlara göre artık de
vam etmiyecektir. 
Bugüne kadar ~ehirde yapılan ka- ı 

nalizasyon tesisatı şehrin ancak on
da bir nisb~tindeki ihtiyacına cevap 
verecek ~ekildedir. Fakat, ~üstak -

85 lik Bir 
ihtiyat". 

Yakalandı 
• bel şehir planı tatbik cdilmiye baş

lanınca bu planın gösterdiği şekiıt:e 
imar edilecek yeriercle de kanalizas. 
von tesisatı vııoılacaktu:. Bilhassa 
bu arada Florya, Kurtuluş, Sürpa -Beyazıt polls merkezi, dün Uzun_ 

çarşıda 283 numarah dükkAnda tes -
bihçilik ve kolonyacılık yapan TUr _ 
kistanm Andican §ehrinden Molla 
Kurban oğlu Mehmet Kasımı çirkin 
bir iddia Uzerine yakalryarak müd -
deiumumiliğe vermiştir. Mehmet Ka. 
sım, tam 85 yaşında aksakallı bir 
adamdır. Ve beş çocuk sahibidir. 

Paraların Bir 
Kısmı Bulundu 
Beşiktaşta Ahdinin tütün deposun

dan çolınan 3 bin liradan bir kısmı 
pol isçe meydana çı arilmıŞtır.~vvel-

Polis, Mehmet Kasımla beraber 
Topanede kahvecilik eden Mehmet A
linin 9 yaşında Sabahat ve Kantar • 
cılarda Ali kızı 8 yaşında Şeyda is -
minde iki kız çocuğunu da müddei -
umumiliğe göndermiştir. 

Bu çocukların ve velilerinin iddiala 
n şudur: 

Mehmet Kasım, levanta ve kolonya 
vermek için bu çocukları dilkkA.nmm 
arkasına almış ve onlarla çirkin bir 
surette eğlenmek istemiştir. 

Ayni zamandıt da bu çocuklara ge 
çtci hastalık aşılamıştır. Polis, ço. 
cuklarda iddia edilen hastalığın bu
lunup bulunmadığını ve yaşına göre 
Mehmet Kasımda da rUcüliyet has -
sasmm kuvvetini teRbit ettirmek is
tediği için milddeh· ı umtlik, çocuk
larla beraber ihtiyar suç!uyu adliye 
doktorlarına muayr1 e ettirmiştir. 

Tabibiadli Salih Haşim, çocuklar -
da hastalık tesbit etmiş, ve bir defa 
da Zührevi hastalıklı;.r enstitüsünde 
muayene edilmelerine IUzum göster -
miştir. Mehme~ Kasım da burada mu 

ayene edilecek ve verilecek rapora gö 
re tahkikata devam edilecektir • 

Deniz Ticaret Müdürlüğünün 
Yeni Bütçesi 

gop, Şişhane, Fatih, Aksaray, Kaba
taş, Meşrutiyet mahallesi, Tarlabaşı, 
Azapkapı, Yüksek Kaldırım, Kara -
köy, Kasımpaşa ve Kadıköy semtle
ri de vardır. Buralann kanalizasyonu 
939 yılında yapılmıya başlanacak, 5 
yılda bitirilecek, yılda 250 bin lira 
harcanacaktır. 

Şehir PICinı 

245 Bin Lira· 
ya Çıkacak 
tstanbulun milstakbel p!A.nmı ya -

pacak olan mUtehassıs Prost, önü -
mUzdeki perşembe günü şehrimize 
gelecektir. Müstakbel plan belediye. 
ye 245 bin liraya mal olacaktır. Bu
nun 45 bin lirası 937 bütçesile ödene
cek, geri kalan 200 bin liranın da 
belediyeler bankasından alınacak ö
dünç para ile verilecektir. 
iSTİMLAK tÇtN 400 BİN LİRA 
Belediye, yeni yapılacak Gazi köp

rUsline gidecek yolları, bu köprUnUn 
genişliği nisbetlnde açmıya ve asfalt 
olarak yapmıya karar vermişti.. Bu 
suretle Unkapanı - ŞehzadebaJı ve 
Azapkapı - Beyoğlu arasında açıla
cak yolların gfüı:ergahlan, lııtimllk 
edilmesi icap eden binaların sayılan 
ve yerleri tesbit edilmiştir. Prost, tas
dik ettikten sonra belediye haziran
da bu projenin tatbikine başlayacak 
ve iki yılda tamamlayacaktır. 

ce bu su~tan dola~ tevkif edilmiş 

bulunan lbrahimin Zeyrek yokuşun

daki evinde yapılan araştırmada 400 

lira kadar para bulunmuştur. Çalı -

nan paralardan yüz li.ra.ııınm mevkuf 
tbrahimin işini takip için ka.n211 ta

rafından bir avukata verildiği, diğer 

bir kısmı ile de eve br çok yeni ~ya 
alındığı anlaşılmakta.drr. 

lbrahimin kansı Fatma ve kardeşi 
Hakkı polisçe sorguya çekilmişlerdir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Fransız Profesörün Konferansı 

Liyon üniversitesi mukayeseli hu. 

kuk profesörü U.mbard yarın akşam 

18,30 da niversite konf era.ns sal o -
nunda ilmt bir konferans verecektir. 
Konferansın mevzuu "Amerika ka • 

nunlarının esas teşkili.ta uygunlu -

ğunun adli kontrolünün bugünkü fiz

yonomisi,, diri • 
Profesör, ikin el konteranaı muka-

yeseli hukuk hakkında 28 nisanda 

verecektir • 

Karadeniz Seferlerin· 
de DeğiJiklik Y apllıyor 

Denizyollan idareaı bir mayıstan 
itibaren Karadeniz hattı sefer prog-
1'8.mmda bazı değifiklikler yapacak
tır. Bu tarihten itibaren btitUn Kara
deniz lima.nlarmdan İstanbul& kal • 
kan postalar evvelki programdan bir 
gün evvel haıı \cet edecekler ve ta -
tan'Dula da bir gUn evvel varacaklar
dır. Bundan başka sefer programm
da ba,ka değişiklik yoktur. 

O sırada bu kovu§un kapısı d~ 
tünden kilitli olduğu tesbit ~ 
miştir. Bu suretle firarın kapıdall 
madığI neticesi çıkarılmı§tll'. 

Firariler, ıehir dışına mı 
çıktılar? 

~Zabrtanm dün gündüz ve ge!!e ~~ 
tıgı araştırmalardan müsbet bıt. ıı e
ce alınamamıştır. Beyoğlunda §il~. 
li görü.len bazı yerlerde sık s~ JPa 
malar yapılmış, fakat1 rnrilertn ,. 

< .v .ı.. .uu::r-ı. uö'Qa.ıtıı..--.-..u.lg\. • """l"' ... _... ~ 

minler tiaçaklann İstanbul dışID11 

tıklan merkeziiıd~ir~9d 
Zabıta, suçlularm izini bulmak ~ 

bir taraftan da meçhul bir kııdJill ııl' 
maktadır. Bu kadın, vaktiyle Abd Ut' 
la.hı görmek için tevkifhaneye. ıxı J 
caat etmiş, fakat kaçakçılık şilP11 (il• 
sezildiği için görüşmesine ~" 11e ~ 
mentiştir. Tevkifhane müdürluğil• • 
istida ile zabıtaya müracaat edere)l;f 
müsaade almasını bildirmiş, fa~8~J• 
dm lkinci şube mUdilrIUğüne b~ 
uğr~. bir daha ne istida ge 
ne de görünmüştür. ~ 

Zabıta, hüviyeti malfun olan bıl 
dını aramıya başlamıştır. )l• 

Abdulla.hm evvelce konuştuP1ııJ1l' • 
alla ismindeki kadınla akrab~~-..ror 
dan bazıları nezaret altına allJl>'
lardı:r. 

Y erebatan Sarayını 

Belediye Alıyor ·~ 
Belediye Yerebatan sarayını 1 il"• 

lA.k etmeğe karar vermiştir. B~ 1 ' 
susta belediye ile saray sahi?,!...,iStlf' 
rasmda ti:· anlaşma elde eau--~ • 
Saray haziranda istimlak 0111ıı3 

t.ır. ~ 
Belediye, burayı temizletecelC~ • 

zel bir gezinti yeri haline kOY3 tJıı1ıJ' 
tır. İcap ettiği zamanlarda. d~ pıl" 
mt bir sığınak yeri olarak gu 11 

caktır. 

Şube Müdürleri Reşıtlf 
Elbise Giyecekler f'J.tJI 

Yeni polis te§kilitma göte•~ 
müdürleri hazirandan itibarerı ıcl~· 
başında resmt elbise giye</ ııJJ ~ 
Merkez memurlanna da bund 
ra "baş komiser,, denileceJdlt • 

Elslyase gazetesinin başmuhar
riri doktor Mehmet Hüseyin Hey. 
kel Bey, Burhan Belge ile gazete. 
sinin hemen hemen iki sahifeaini 
dolduran bir mülika.t yapmış ve 
mü!Akatta Mwrlmm Türkiye hak
kında merak ettiği her §eye cevap 
vermiştir. 

Deniz Ticaret DirektörIUtünUn 
yeni sene bütçesi için Veklletle te -
mas etmek Uzere Ankaraya giden 
mUdür B. Müfit Necdet oehrimiu 
dönmUştUr. Müfit Necdet, yeni ha.. 
zırlanan gemi muayene nil:amname. 

si işi etra!ında temaslar yapmıştır. 

Bu iş belediyeye 400 bin liraya mal 
olacak ve yılda iki yUz bin lira har
canacaktır. Bu masraflar karşıhğI 
Belediyeler bankasından ödilnç ola
rak alınacak paradan ayrılacaktır. 

Yollara asfalt döşenecek ve lstim
llk saha!!mda yeniden yapılmMma ı. 
zin verilecek binaltt.r mutlaka mUs • 
takbel şehir planına uyacaktır. IIARVM\Fll~HA~ 

HUl!sa, Burhan Belgenin Mrsrra. 
yaptığı seyahat, bura mUneverleri. 
ne, Türkiye hakkın.da çok muhtaç 
oldukları bilgiyi sunmağa yardım 
etmiştir. 

Burhan Belge bura.da glSrdüğU 
sevgi ve alakadan son derece mem 
nundur. 

Suat Vapuru 
Limana Geldi 

Teklrdatmda karaya oturan Suat 
vapuru Alemdar tahlisiyesi ta.ra!ın
dan yüzdUrUlmUş ve dUn limanımı
za getlrilerek Kuruçeşme önlerine 
demirlemiştir. Vapur, bugfuı havuza 
alınarak altı muayene edilecek ve ya
ralan kapatılacaktır. 

T erkosta Kömür Parkı 
Belediye Sular idaresi, Terkoırta 

fabrikaların yanında yeni ve büyük 
bir arazi ıatm almaktadır. Burada 
20 bin ton kömUrU alabilecek bir kö _ 
mUr parkı yapılacaktır. Parkta oto -
matik ve asrl tesisat bulunacak ve 
buradan kömürler makinelerle ve ih. 
tiya.ç nisbetinde fabrikaya sevkedi
lecektir. , 

J 
25 NİSAN 

PAZAR Bugünkü hava: BULUTLU 

Burtin hava, ekıeriyetle bulutla ve kapa· 
h ceçecektir. y etllköy Meteoroloji iıtH• 
yonundan alman rnalQmata ıöre Karadeniı 
ıahil mmtakasrnda fırtına çrkma11 mahte· 
meldir. Memleketin diier mmtakalarmda 
hava aakin ce~~cektlr. 

DUNKU HAVA 
Diln hava, e\ııerlyetle balatla .,. mUte -

havvil retmi1Jtir. Srcaklık en çok 16, en u 
11 santigrat, hava tazyjki 758 milimetre o
larak kaydedilmiştir. RiUelr, defişik: isti· 
kametlerden mutedil bir süratlc esmistir. 

.j,6 
4 Uncu ay GUn:30 KasJJll· r 
1356 Hicrt 1353 F~ ,ı 

N·ı;ıın· 
Safer: 13 1 J.Z 1~ 
Güneş: 5,09 - öğle: 1s,58 
ikindi: 16,01 - AkşaJJl: s)-' 
Yaw: 20,37 - ımsak: 
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Siyasetini 
--r---------~~~~ 

Değ işti rm iş! 
Çöpler Arasında 

Fransamn Angouleme §ehri cin 
rmda bir köylil cebindeki fazla ki 
parçalannı iş l~in geldiği bir kasab 
l1D!, birahanesinde süpriintiller ara 
sına atım!} ve cebinde bulunan 

-!!!_anyada Son Vaziyet 1 

Berfin Gazeteleri İngilte· 
B. Celal Venedi·k mülakatı 

endişe doCiurdu 

sız mllli piyangosunun bir onda 
hi'tsesl bUeti de beraber gitmiş. 

Ak am köye döndüğü mman ar 
kadaşlan numarasını bildikleri bile 
yüz bin frank tıktığım haber vermf 
ler. Adamcağız hemen birahane 
bulundu~ru kasabaya, süpriinfüle 
rin atılclığı yere gitmiş. ilki giind · 
çöplerin arasında bileti anyormu~. 

re · 
Ye Çatmıya Başladılar 1 

Sebep, Bilbao -

Bay arın 

Bir 

Ziyafeti Bayat böyledir. Ki.h dalgınlık, k'" 
kıymet bilmemezlik yüzünden böyl 
~plüğe atılmış ne piyango blletle 
vardır. 

halkına erzak 
gönderilmesidir 

. .~ondra, 24 
ltııaı d· L (TAN) B ·· 'k' 1 ·ı· 1\ -.ıa erzakla .. -:- ugun ı ı ngı ız ge-
~~ bul Yü~lu olduğu halde muhasa
.\f 1 <l.ha bu~~ Btlba.o limanına girdi. Bir 

'llt.n ha.be 1 &ıin lngiltereden hareket etti. 
~lere Yetr ere aöre, Bilbaoda ekmek ancak 
"eti) e<:ek de d • · . ı li' ~ektecı· rece edır. Sıvıllere ekmek 

'kat b • ır. ,----
inisi lirnan:gday Ytiklü bir İngiliz ge 1 
~r. Sehitde nıuvaaalat etmiş bulunu lktı•at Vekilimiz 8. Celal 
~her Patateedınek bulunmamakla Bayar, iki gün evvel An· 

h ,riliı ha.rp 8 nıebzuidUr. karada Anadolu Klübün-
rxı~ taratın~hlısı liood'un bi bir Je marul lngiliz iktısatçı· 
.. ~ ıeınıs erzak taşıy b · 1n 
kargr p ine tecavilzde bul an ır •ı B. Karlind~i ,ereline 
de rotestoc:ıa: unmasma 
• niııerde her b~unması ve açık bir ziyafet verdi. 8. Kar-
~e etnıfyec:~~ ~ir tecavUze mü lin•ki hükiimetimize, bir 
ntat~hlıanıın ~ Bôylemesi üzerine lokomotif Fabrikası kur-
•~ "''Ultı t .. ~. açması bazı Alman kl'f t • 
-e tefsir ed~~dan garip bir ıuret mayı te r e mıı 

İN'G~lr. bulunuyor 

te~~c;:e Ca 'l'EREn KARŞI 
bir er.ı ~ ytonga göre, İngiltere, 

Beıçika ve "t :bıo"Yl ~un koyduğu mUessir 
' ' u !Uretıe çıka.nnağa çalı3mış 
~ ;:=-1···~-- ~ert bir müdahalede 

h olU diı •• 11:- 'le7- • • L 7 
«lir "'91Ul~ ---- o•N•"-ı-..: 0~Qrf l0 
~te l'adyo habe · · 
~ reye bir n rtne. göre, Franko 
~~arı.Ya ı~~ gönderer~k bU. 

bUdi!'11'1; ..... atına torpil serpi· 
ıi--.gı.tr • 

t!...~Uer b 1ıt }{UCUM 
~ Ugiin B 
dikJ bir hUcurn ilbaoya karşı şid-
~~~~i iddia ~apnıI§lardır. nerle. 
!tar e ' diğer Yorlar. Fakat hü 
tlıeteltetıer VUk~thelerde Ufak tefe~ 
~ lnı\rvetlerinlnulduğunu ve hUkO.
tn! btrdıfrnı bildiri ınuvaffakıyetler 
~de tebUfine J,0 r. Madridin res. 

'-netin CUnlııuriye~ Biskaya cep -
lcl'itıt tıet'ıio mm PÇu kuvvetleri 
btaı:ı nıuessir bir takaaında mevzi-
~ittir. surette bombardı. 

~"utt t bu&iln tekr 
beledi u, 181 &ıad ar •ivil f dareye 
Qe :ttı Ye heyeti Deh arı. nıUteeekkll bir 
t8ltJaıeo~ olacak : Bivil idaresi 
baı .. ~ _ gibi b~k reneraı Miaha 

Brilksel, 24 (TAN) - Fransız, 
İngiliz sefirlerile Belçika hariciye na
zın, bugün Belçikayı Lokarno ile gi· 
riştiği taahhütlerden kurtaran Fran
sız: - İngiliz beyannamesini imzala
mışlardır. 

Irak Maarif Müfettiıi 
Memleketimizde 

Ankara, 24 (TAN) - İrak maarif 
mlifett4Jlerlnden doktor Fazıl, şehri
mize gelmiştir. Doktor, maarif mü • 
fettişlerinin delaletile muhtelif yer . 
lerde gezecek, halkevleri, gençlik teş 
kiliı.tı, köy mektepleri ve bilhassa sa
nat ve ziraat mektepleri üzerinde tet
kikler yapacaktır. Bu seyahat bir ay 
kadar sürecektir. 

l Şuşnig, Nazilerle 
hirieşeceğı haberLerini 

tekzip ediqor 
Londra, 24 (TAN) - Venedik toplantıım· 

da gayrireımi mÜfahit ııf at ile hazır bulunan 
yarıreımi Jurnale Ditalya bafmuharriri Sinyor 
Gayda, Avusturyada Nazilerin de yakında ik
tidar mevkiine if tirak edeceklerine dair bir 
YB.21 yazmıftı. Bu yazı, Avusturyada, ve birçok 
Avrupa memleketlerinde, bilhassa F ranaada 
derin bir tesir ypmıftır. 

Fransada çöplükte yatan piyan 
go biletinin tallhJ, bir çoklarmm 
yattaki kısmetlerine benzer. 

Sahibinin eline g~tiğf bir an 
fmda çöplüğe atılmış, bir daha ora • 
dan çıkamamış neleri "\'ardır!. 

Fikirler de böyledir. Çok defa de
ğersiz diye çöplüğe atılır gibi kem 
~özle bakılmış ve iltifat edilmemi§ 
fikirler belki !'lenelerden sonra o töp. 
tükler ara.c;mdan çıkanlmıya ralışı· 

lır • 

Diğer İtalyan gazeteleri de bu yolda yazılar yaz 
~---~.~.---.-.----------------~m~a~ ~ Avu~~ M~m~ 

1 ATATURKUN ZENCl.LERı·N Joumal d'İtalia'nm bu yazılan muh 

BUfün bu taparizlerln sebebi lnsa. 
nm, kıymetleri ölçen terazisindeki 
bozukluktur. fş bu teraziyi iyi ayar 
edebllmededir. Bu terazi iyi ayar e
dildiği zaman frenkler ona bon sens 
derler. Biz de bunu "aklıselim,, diye 
tercümeye çalışırız. işin tuhafı şu. 

dur ld hiç kimse buna malik olmadı. 
ğmdan ikiiyet etmez. 

tevi nüshalarını toplamış ve A vus 

TEŞEKKÜRLERi LLAH turya mahfili bu haber yU A 1 z il n d e n d e r i n bi r h e 
Ankara, 24 (A.A.) - Cumur 
Başkanlığı Genel S<l<reterliğin • 
den: , 

28 Nisan bayramı mUna.4Jebetlle 
Yurdun her tarafından gelen ve 
vatanda.,ıann se"\inç ve ~iik~ek 

hislerini bildiren yazılara teşek . 
kürlerini iletmeğe, Cumur Başkanı 
Atatürk, Anadolu Ajanı.mı ödev
lemiştlr. 

Gümrük Vergisinden 
Borslu Olanlar 

yecan duymuştur. Bugün sinyor Gay f C T E BU : da yeni bir yazı yazarak sözlerini 
~ tashih etmiş bulunuyor. Gaydaya 

göre, sözleri yanlış anlaşılmıştır. 
Çünkü Nazilerin Avusturya hük\L 

metine iştiraki, A vusturyaya ait sırf 
dahili bir iştir. Bu karar, ona Vene -
dikte tahmil edilmemiştir. 

1Ş!N ASLI 
Diğer taraftan bugün Viyanaya av 

det eden Başvekil Şuşnig, Sinyor Gay 
danın yazılarını yalanlıyan beyanat 
ta bulunmuş ve resmi tebliğin her 
şey_! izah ettj@ni, kendisinin gayri 
meşru bir teşekkill mahiyetinde olan 
Nazilerle teşriki mesai etmiyeceğini, 
ancak itimada değer gördüğü adam
larla beraber çalışacağını, söylemiş 
ve Gayda tarafndan verilen malUma. 
tın yanlı§ olduğunu ilave etmiştir. 

HERKES SON MÜLAKATLA 
MEŞGUL 

Ankara, 24 (TAN) - Mallarını 
gümrükten sokarken vergi ve resim
lerini eksik veren tüccarlar için güm· 
rük vekaleti yeni bir karar vermiştir. 

Bu tacirlere hazinenin kendilerinden 
alacaklı olduğu miktar d~hal bildi· 
rilecek ve kendilerine bir ay mühlet 
verilecektir. Mal sahipleri bir ay için· 
de borçlarını ödemezlerse malları ha
ciz olunacaktır. Gümrükte eksik re· 
sim tahakkuk ettiren memurlar da 
tecziye edilecektir. 

Amerikadaki binlerce zencinin Al • 

T tk"kat lalı diye taptıkları ve .Mukaddes Ba-Kayseri F abrikaıında 
Yapılacak 

e 
1 

ba adını verdikleri şu zenci nihayet 

Bütün Avrupa matbuatı Venedik 
mülakatı ile meşguldür. Londra ga _ 
zetelerine göre, İtalya siyasetini de_ 
ğiştirmiş ve A vusturyanın himayesi • 
ni Alman dostluğuna feda etmiştir. 
Taymis, resmi tebliğte Avusturya 
istiklalinden ve Habsburglarm iade • 
sinden bahsolunmadığına nazarı dik
kati celbcdiyor. Ankara, 24 (TAN) - İktrsat ve· 

kaleti müşavirlerinden Fonder Por • 
ten bugünlerde Kayseriye hareket e
decek, bez fabrikasında tetkikler ya· 
pacaktır. 

ALMANYAYA GÖRE 

tevkif edilmiş, fakat Nevyork mah
kemesi tarafından para kefaletile talı 

Iiye olunmuştıur Yakmda, halkı kav
Bcrlin matbuatr, Bedin, Roma mih 

muhakemesi verinin ve Roma protokollarmın kuv. gaya teşvik suçundan 
yapılacaktır. vet bulduğunu, garp devletlerinin 

Bilaki" kendi terazlqlnln en sahih 
,.e en hassas olduğu ile Öl"iinUr • 

Halbuki, her birimizin ayn ayn 
ölçtiiğiimüz mane\'1 kı~'llletlerln blrL 
birini tutmaması bu terazilerin te • 
fa\iit\inU \'e binaenaleyh az tok Bon 
senstan a~nldığım göst.ermez mi! 

8. FELEK 

Bosnada Kar 

Yağıyor 
Belgrat, 24 (TAN) - Evvelki gftıı 

Bosna havalisine çok miktarda kar 
yağmıştır. Saray .BOBnaya yağan kar 
dan tramvaylar durmuştur. Bu sebep 
le her taraf birdenbire çok soğumuş. 
tur. 

A tino.daki Ecnebi 
Profesörler Sarayda 

Atina, 24 (Hususi) - Atina Üni • 
versitesinin yüzüncü yıldönfunU mil 
nasebetiyle burada bulunan ecnebi 
mümessiller bugün Kral tarafından 
kabul edildikten sonra sarayda şeref 
lerine bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Avrupa bünyesinde yer etmiş realite
leri sarsmak kudretini haiz olmadı • 
ğmı yazıyor . 

~ktır uınandn..ı.k . 
• ""'"U ıelerine 

ait 81LAn --:------------------------------------------------
1 s p an ya 

İtalyan gazeteleri Çekoslovakya 

llletı b~t;e göre~ELEst 
'Ulltnı eç lilah fi arıya hU'kft . 
n~, tab 1 beo &ene ~~ bUtün 
~ bu ~Uı. etnıeshıl :dd~tle Alman 
"'hırı lap kUtı kabuı enu§Se de fir. 
'illlıılttn arıy,da k etnıenıi§tir. Se -
'-lılaaıı .... _ da göruı Ullanılan Alınan 
·~ır • en noksan olduğu 

I< ~
. Cıyano 
lira na 

Gidiyor 
8•1gra;--:ı 
• le Roma 
"'ras111d 

• spanya telgraftan, asiler a
l rasmda fırka mücadeleleri. 

n1n de baş gösterdiğini ara sıra 
bildiriyor. Asi lı;paoyanın lideri o
lan general Franko birkaç gün ön
ce bir ka.ranıa.me ile, bu fırkaların 
en belll ba.,1ı1anndan ikisini bir • 
leştinnlştl. Bu fırkaların biri Fa -
lange adını taşıyor. Flange'lar, asi 
lspanyanm fa.5istlerldlr. İkincisi 
Karlistlerdir. Bunlara an'aneciler
de denllir. Faşistlerle Karllstler 
biriblrlnden apayn teşekküllerdir. 

Fakat general Franko, birleştirilen 
fırkaların başına, doğrudan doğ -
roya kendi emrine tabi lld ayn as. 
keri şef tayin edeceğini; ve §imdikf 
fırka reislerinin bu iki askeri ~fln 
emirleri altında ça1ışacaklannı blla ihtilat 

lto l<al111a111 General Fra.nkonun maksadı 
as ıı:ı::. 24 (.\..\_) •ı kendisiyle birlikte çalışan kunett. 

dirınlştlr • 

~· ~a ıide -Ctano, bu aynı len toplamak, arada.ki rekabetleri 
V "'2tılllt Yettaı-~ iki gün kala.- ve gerginllklerl kaldamakı fırkala
~ı:ı~~ eltı~leetıe lnaJıa.tiUer, Ar- nn ınlllslerlnl askeri disipline t:Abi 
h ~. l~ ~e~ k~ltUr meselesi, tutmaktır. 
b\lc.~k~e~ 'ltıgoel ugoılav ekaı. FALANGE'LAR: 
l'\lg lll~ di bı ~ av aleyhtarıı. ------
~ 0•1'~ l>loına.ı kiU ıneseıeıen Fakat bi.diseler, kaynaşma • 
'-'· ' 8.l-aeın~oluyıa İtalya ile lan lmki.nsız olan iki te • 
-.....;, ~fbıt b~nı bir anla,- &ekkWU, bir kararnamenin birleş. 

dirınektedir • tinnlyeceğini ispat etınlş bolunu • 
yor. 

Asilerinin Fzrkalarz 
r····~:;·~·:···~~~~···~·l;·~~~·~~~·~··· .. ·ı 
........................................................... ! 

ispanyanın Falange'ları Alman • Bunlardan Reno\·ocion adım taşı • 
yanın Nazilerine, yahut İtalyanın yan fırka, kral Alfonsun tahtına 
Faşistlerine benzerler. Falangelar, a.vdetl lehindedlr ve ekseriyetle A· 
ihtUalcidirler ve parlamento dUş · nstokratlardan müte~kklldir. Ac-
maıudırlar. Bunlar, smıfsız bir ts- cion fırkası ise parlamento sistemi. 
panya \"Ücude getireceklerine ina • lehincledir ve hu bakımdan Karlist-
nırlar. Krallığa karşı lakayttırlar ler ile Flanglann en müthiş hasmı-
ve katolik klll4Jesinin siyasi nüfuzu· dır • , 
nu kaldırmak isterler. Bu dört fırkadan her birinin 

KARLlSTLER: 

K artistler ise mürteci ve mo· 
hafazakirdırlar. An'ane • 

ye tapralar, ve Prens Xa"irln 
krallığa getirilmesi için çalışırlar. 

Roma katollk klllseslne sıkı fıkı 

bağlıdırlar ve kilisenin nüfuzunu a. 
:r.amf derecede genlşletmeğe taraf • 
tardırlar. Bundan başka bugünkü 
sınıf farklannm devamını isterler. 
Kısaca Karllstler eski hpanyanm 
havası ve hatırası içinde yaşarlar, 
Falnge'lar ise, F&§istlerln yaptık
lannı yapmak dilerler. 

Fakat isi İspanyada bunlardan 
b&şka iki küçük fırka daha "·ardır 
ve bunlar diğerleriyle beraber bir. 
ınıruo haline acetlrllınlşlerdlr. 

mensupları kendilerine mahsus ü
niformalar giyerler. Falang'lar, 
ma\i, Karllstler kırmızı, Renovacl
oncular yeşil ,.e Accioncular kur • 
§uni renkte serpuş giyerler. 

Birleşme kararnamesi, her fır· 
kanın kendi Uniformasmı muhafa-
7.a etmesine razı oluyor. Fakat 
hepsinden blr tek grup vUcude ge
tiriyor ve bu grupun başına askeri 
~fler tayin ediyor ., 

Fakat birleşme kararnamesi fır
kalardan birini de memnun ebne
mi~, ve asi bpanyanm öte!linde 
beriıılnde bir takım hadiseler vuku 
bulmuştur. 

Bu hadiselerin hakiki mahi~·eti 

n şümulü malum olmamakla be • 
raber blrlbirinin tam zıddı gayeler 
peşinde koşan unsurlardan mütte-

bit bir cephe viicude getirmenin 
de mümkün olnuyacağı apaçıktır. 
Şimdiden kavgalann başlaması 

ise bunun f'arih bir delilidir • 

HARP VAZll"ETt: , 

I
• spanyada harp vaz~yetinin en 

mUhim safhasına girmek 
üzere olduğu gö..'iteriyor. Her şey -
den enel asilerin, se.fi bir zaferle 
vaziyete hakim olmalan ihtimali 
ortadan kalkmıştır. Hüktimet kuv
vetleri, her yerde, isi kU\>'Vetlerl 
derecesinde muntazam, muallem ve 
mücehhez olduklannı lsbat ediyor • 
Jar. c • 

Ctimhuriyetf;ilerin mane\'İ kuv
vetleri isilerlnklnden daha ~ok yük 
sektir. Bunlar, yurtlarını yabancı 

l4Jtlli.dan kurtarmak için canla ba.,_ 
la ~batıyor ve mu,·affak olat'Akla.
nna inanıyorlar. Cümhurlyet kuv-

vetlerinin sayısı günden gUne art
iMkta, cephe gerisi teşkilatı mil -
temadiyen koV\'etlenmektedir. Bun 
larm bir de Katalonyada bü~iik ih
tiyat kon-etleri vardtr. Belki de 
Katalonyanm lm\"'\'t-tlerl dahili 
harbe kat'i bir mahiyet ve.nnek 
i~in kullanılacaktır . , 

Kısaca, harp talih yava.s yavaş, 
fakat sarih bir şe cilde ispanya 
cümhurlyetl lehine ~ önüyor . . . 

ve Fransa iştirak etmese de İtalya ve 
Alınanyanm yardmıile Tuna havza 
sma ait işlerin tanzim edileceğini an
latıyor. 

Fransız g~ctelerinden Journal, ttaL 
ya ile Almanyanın anlaşmasından 

sonra A vusturyanm da bunlara uy. 
mağa mecbur kaldığını; Humanite, 

A vusturyanm esir olmakta devam 

ettiğini, ve bu esaretin daha vahim 
bir safhaya girdiğini; Jour gazete.t 
Şuşnigin ellerine geçirilen zincirleri 
kırıp kırmıyacağmı soruyor. Son 
hadiseler Macaristanda heyecan u. 
yandırmıştır. Fakat Macar matbua • 
tının ekserisi A vusturyanm Çekoe • 
lovakyaya iltihak etınemesinden 
memnundur. 

M. Karahan 
Yarın Gidiyor 
Ankara, 24 (TAN rnuhabt·in -

den - Evvelki gün Atatürk tarafın
dan kabul edilen ve Cilmhurreisimi -
ze veda mektubunu takdim eden Sov· 
yet büyük elçisi Karahan, bugün ve. 
killerimizi makamlannda ziyaret ~ 
derek kendilerine veda etmiştir. Ya
rın saat 15 te Dahiliye Vekili B. J)ük. 
rü Kaya. B. Karahan şerefine Orman 
çiftliğinde bir öğle ziyafeti verecek 
tir. Karahan, yarınki ekspresle 1s • 
tanbula hareket edecektir . 
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~ahkemelerde 
. .. 

R0$VET SUÇLUSU ONNIK 
~············· MAHKOM OLDU •••••••••••••• 

z abrt katiplerinden Avniye 100 lira riifvet nan 100 liranın da müsadereı\ne kara1' vermit' 
verirken cürmü methut halinde tutu- t=r. Ancak, riitvet cürmünün bütiin unıurlan 

lan sigorta komisyoncusu Onnik lpJikçiyanıu tamamlanmadığı için hapis cezasının üçte ikisi 
muhakemes·, dün dördüncü ceza mahkemesin- indirilmiftir. Suçlunun kefaletle serbest hıra· 

f 
de bitirilmittir. Mahkeme, riitvet suçunu sabit kılma tekiJfi mahkemece kabul edilmemi9tir. 
gördüğü için Onnik lplikçiyanı 3 ay hapse ve Onnik İpi kçiyan, yakalandığı zaman üstün· 
75 lira para ceı:uına mahk<ım ebnİf yakala- de çıkan 28 lira para kendisine iade edilmittir. ................................. ' ....... ._ ....................................... . 
Bi~ Dayak ( 

iddiası 

Bir Kitaptan 
Çıkan Dava 

I BcJYOK BiR FiLM . 

1 
lngiltere Tacının incileri 

Dün asliye ikinci ceza mahkeme -
sinde bir dayak atma davasına baş -
landı. Davacı Doktor Ekremdi. Suç -
lular da Galatasaray komiseri En -
verle polis Abdullahtı. iddiaya göre, 
bu iki zabıta memuru bir sarhoşluk 
hadisesi münasebetiyle karakola ge -
tlrilen doktor Ekremi dövmüşler. 

DUn, şahitler dinlenecekti. Yalnız 
birisi gelmişti. O da, Enverin emri _ 
le Ekremin polis Abdullah tarafın -
da nşlddetle arkasından itildiğini ve 
bu itilmeden müteessir olan Ekremin 
yere dUştüğilnü, fakat dövillmediğini 
sôyledi . 

Ayni şahit, mUddelumumillkteki 
ifadesinde polis Abdullahm doktor 
Ekremin arkasına yumruk indirdiği. 
nJ söylemişti. Reis, bu ifadelerden 
hangisinin doğru olduğunu gahitten 
sordu. Şahit, yeni ifadesinin doğru 

olduğunu söyledi. Muahekeme, gel -
ıniyen şahitlerin çağrılması için talik 
edildi. 

Babasını Y aralıyan Genç 
Yakalandı 

Dlln asliye ikinci ceza mahkeme -
sinde halkı ekalliyet unsurlardan bi-

risi aleyhine teşvik ettiği iddia edilen 
bir kitabın muhakemesine devam e -
dildi. Evvelce mUddeiumumllik tara
fından toplattırılan bu kitabın adı 

(İğneli Fıçı idi. Mahkemede, kitabı 

yazan Cevat Rifatla, kitabı basan 
Akşam matbaamın müdürU Kazım Şi 
nasi bulunuyordu. 

Geçen celsede kılişeci Kenan, miid
deiumumlliğe bu kitabı kendi mat -
baasmda bastığı halde yanh§lıkla Us 
tüne (Akşam matbaası yazıldığını 

bildiren bir istida vermişti. 
Dlin, Cevat Rifat kendisini mUda. 

faa etti ve neşriyatında tamamen 
haklı olduğunu söyledi. MUddeiumu
mi ,dosyayı tetkik etme kistediği için 
ve ayni zamanda da Kenanm isidası 
polis ikinci şubeden gelmediğinden 
muhakeme talik edildi. 

Kızgın Demir 

arnına Saplandı 

S. M. VI ncı GORJ'un taç giyme töre 
ni münascıbetile aldığımız mUtemmim 
malumatı bildiriyoruz. 

Filmde tam 90 dekor vardır. !htJ. 
şam hususunda emsali bulunmıyan 

bu dekorlar, PERlER tarafından tet
kik edilerek resmedilmiş ve hazırlan
mıştır. Bu büyük artist, dekorlar i
çin, bir çok kitap, fotoğraf ve muhte. 
lif vesikalardan ilham a mıştır. BU. 
tün bu dekorları tefriş ve her tUrlU 
eşya ile süslemek için, bUtUn antika
cılara, İngiltere, Roma vesair yerler
de bulunan müzelere müracaat et -
mek ve bu eşyayı teker teker aramak 
mecburiyeti hA.sıl olmuştur. 

İşte bu suretle, bir çok kıymetli 
halılar, nadide antika eşya ve mobil
yalar, o devirlere ait muhtelif şeyler
le süslenmiştir. 

Her şev, bu filmin fevkalade muh
teşem bir eser olacağına hi<; şüphe 
bırakmıyor. Çünkü mükemmeliyeti i
çin 10 milyondan fazla aa.rfolunma
sından başka, temsil heyeti de Fran
sa, İngiltere ve İtalyanın en yUksek 
san'atkft.rlanndan tcşekkUl etmekte· 
dir. 

Hu film ta<; dvme töreninin ari· 
fesi olan 11 mayıs tarihinde tneilte
re sarayı ile dUnvanın biltUn bUvUk 
sehirlerinde: Londra, Parls, Roma 
Nevyork .. , Uft.h ••• 11yni .zamanda S!ÖS· 

terilecektır. 

Bu, s!A,ema tarihiriae olmdiye ka

I ......... ._ ...... .._ ......... __________________ _.. 

Bugün iPEK Sinemasında 
Şaşılacak .. nıace~alarla, Müthiş Sergüzeşt lerle 

balta gormem ış Ormanların ve binlerce 
vahşi hayvanın hükümdarı 

Hakiki ve Yeg l ne TARZArt JOHnrtY WEiSSMULLER 

T A RZ A N K A Ç 1 Y O R \ ~ 
Türkçe söz ı ü r@ :::._ 

Ayrıca: İsmet 1nönlinün Belgrad seyahati ve 1stanbula avdetleri Türkçe sözIU hadisat film! 
BAYRAM MüNASEBETİLE BUGÜN !abah.lan saat 11 de ve 1 de ucuz matineler v 

"-ı bu seanslarda biletler Birinci 20 - Balkon 25 - Hususi 35 kuruştur. 

ı 
• Uzun. seyahatlere mahsw:ı son yelkenlilerden biri olan "ELSENEUR,. üzerinde BİR AŞK DOG 

B~ m~~lyou E N'"i BZ'°r5E"" ·~ısa YAcNor .. 
JAK LONDON'un romanından. Oyn ıyanlar: JEAN MURAT. W!NNA W!NFRE!D VE ANDRE 

Bu bUtUn hisleri tahrik eden film, yarın akşamdan itibaren 
s A R y A SlNAMESINDA GÖSTERlLECEKT1R. 

·SARAY SiNEMASINDA· 
3 GUzel film müsabakasının birinci filmi 

GARY C O QPER'ln 
emsalsiz ve şayanı hayret son şaheseri 

BAKiR DELiKANLi 
Fransızca sözlü film, alkış tufanları ve takdir nazarları arasında 

muvaffakıyetle devam etmektedir. 
Hamiş: Biletlerin kuponunu muhafaza etmeyi unutmayınız. 

Bugün saat 11 de tenzilA.th matine --------. ----··----
Bu h afta SÜ M ER Sinemasında --

2 bilyiik ve güzel film birden: 
LEO SLEZACK - HANS MOZER - ADELE SANDROCK ile 

PAT ve PATAŞON tarafından varatılan 

P A T ve P A T A Ş A N S i R K T E 
Nefis sözlü, eğlenceli ve musik ili komedi ve aynca LOU!S 

FEUlLLADE'in meşhur ve küçük CLAUDETTE 
BRAGON ve MAXUDIAN'rn temsilleri 

2YAV R UCUK 

• ürk Hava K u 

p·: 

SiZi MUTLAK 

Zengin edece 
Galata, Karaköy, Posta 
karşısı, No. 31 ;çeı. 400 

Bakrrk6yde Mahmutbey çiftliğin _ 
de babasını yarahyarak kaçan Hasan 
yakalanmış, adliyeye verilmiştir. Suç 
lu ifadesinde kendisini annesinin teo
vik ettiğini söylemi§tir . 

Paşabahçedekf Tuğla fabrikasında 
çalışan demirci Mustafa de ovil hat
tını tamir ederken ateşten sıçrayan 
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ağır surette yaralanmasına sebep ol
muştur. 

T.titl~~ ,.,, m1ll'RRir All" ftlmt Bu mı"' 11 .1,. ~,, ... ,.CJAtiı matine 
dar misline tesadüf edilmem1' bir •••••••••-•-••-••••ı•••••••= 
şeydir. 1 

~-B u Q a" MiLLiSinemada-...' 1 ------------~- .. ı '-
Mubalağa Etmemek iç n!! 

ugün ~ ~ k c::l r y Cl Sineması 
MAGDE SCHNEIDER - WOLF ALBACH RETTY ve 

GEORG ALEXANDER 

Bu senenin iki muazzam, süperfilmi birden 

K rE:t.l ~gle:rılye>r 
Artistleri: Amerikanın en methur tenoru KARL BRlSSON 
ve en güzel primadonnuı MARY ELISE 

1938 • 193 7 Sinema Mevsımlnln 

ROMEO ve JULi ~ 1 1 EN - Ohr.A tarafından emsalsiz bir surette yaratılan 

Selahaddini Eyyubi ve Ehlisalip Muharebeleri EN GÜZEL FiLMi ViYANA SEVOALA 
Yenilmek bilmiyen TürkltiğUn tarihte en ,anlı sayfalarından 

llft.veten: BUyük şa1rimlz Abdillhak HA.midin cenaze merasimi 
bUtUn tafsilatile gösterilmektedir. 

NAPOLi Gt.C LE • 
1 1 

Mevsimin en eğlenceli ve cazibeli operet filmini görUnilz. Hoş 

saat geçirecek ve candan alkışlıyacaksmız. 

İlll-------------------·I .............. . 
Asabi bir memur: 
- İstanbul şehir belediyesi miyiz, yoksa Fıkara • 

perver cemiyeti ml? DUnyanm dört bir taraf mdan 
gelen dilencileri memleketlerine biz mi gönderece -
ğiz? !şte tahsisat kalmadı .. 

Diye çıkışmıştı .• 
Arifin kımıldamadan durduğunu görUnce devam 

etmişti: 
- Tahsisat yok, dedik anlatamadık mı heinf0ri? 
Başı yine böyle çarpık, gözleri masanın bir ucuna 

dalmış, tek bacaklı .zayı! a.da.m, sade, bir cümle bili. 
yordu: 

- Param yoh! Nirelerde yatam! .• 
Memur bütün asabiyetine rağmen: 
- Bana ne?. 
Diyememiş, Istanbul efendlı!lnln, llil, clllenci gare 

göre sakat bir hale gelmif olan 8.§inalık merhametile 
irkilmiş: 

- Seni, demişti, kiIMe8izler yurduna gönderelim! 
Orada misafir ol. .. 

• Kimsesizler Yurdu! 
Rüstem Paşa medrese.si! 
Burada, babalan şehit düşmUş, anaları sefaletten 

ölmil§ Darüleytam çocuklan, tahsillerine devam ede· 
bilmek için amelelik eden ve ancak bu suretle ya,a.. 
yabilen yUksek mektep talebeleri; bef, altı çocuklu 
yoksul aileler ve taşradan iş bulmak veya tedavi ol -
mak için gelmif ve parası tükenince memleketine 
dönememiş talihsiz Istanbul şehri misafirleri, oturur. 

Kimsesiz çocuklar sabahleyin şehrin muhtelif 
semtlerine dağılırlar. KUfecWk, hamallık, çıraklık ve 
hırsızlık yaparlar. Akşam Ustü medreaenln arkum • 
da tavla zarlariyle doyuıya kumar oynayıp, birlbir
leriyle doyasıya dövüştUkten sonra yatmak için içeri 
girerler. 

Unlversiteliler, kahveye gidecek para bulabflenle. 
rinden, ha va iyi ise parklarda, fena lııe medrese boz
ması kütUpanelerde dolaşanlar, ortahk kararınca 
Kimsesizler Yurduna gelirler, mumla.mu yakarlar ve 
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hukuku dUvel, ve içtimaiyat derslerine çalışırlar. 
Beş altı çocuklu ailelerde baıba, bitik gelır. Ço • 

cuklar hep bir ağızdan ağlarlar ve kadın\a erkek 
ağza alınmaz küfürlerle kavga ederler. 

Fakat bunlar Kimsesizler Yurdunun birinci aınıf 
sakinleridir. KUçUk küçük hücrelerde oturan gedikli 
m~terilerl. Bu hücrelerde yatak falan bulunur. 

İstanbul şehrinin hasta ve işsiz misafirlerine ge -
lince, bunlar vaktile galib11., medresenin umumi dersa
nesi olarak kullanılan kocaman koğufta yatarlar. Bu 
koğufun döşemesi taştır. Burada gecede kırk, elll 
kişi barınır. Yatak, yorgan, sıra yoktur. Burada in -
sanlar taşın Ustüne uzanıp uyurlar. Bazısı altına ga.. 
zete kağıtları, viraneliklerde tesadüfen bulunmu9, 
eski ot minderlerinin içindeki küflenmiş otu eerer!. 

Arif, işte bu kocaman koğuşta mi!afirdir. 
Ari!, işte bir haftadır burada yatıyor. 
Arif aç. \ 
Bu günlerden bir gün bir köylUsUne rastladı. Ne 

kadar değişmiş. Kapı komşusu bile onu tanıyamıyor. 
Arif seslendi. Adam ona boş gözlerle bakıyor. O 

da onun cinsinden, onun gibi. Acımasını, sevinmesini, 
isyan etmesini, bilmiyenlerden .. 

llk sözler: 
- Arif sen :misin? 
- Benim. 
- Geçmiş olsun Arif. 
- .... 
- Ne oldu? 
- Oldu işte. 
-Nerede? 
- Pavlikada. •• 

Bugiln saat 11 de matine ... ................................ ..., 

Yazan: SUAT DEKVI:) 
·- Paranı verdiler mi? 
- Vermediler. 
Köylüsü irkildi. Arif başına ekşiyebilir. Halbuki 

kendisi de elli kuru, yevmiye ile bir yapıda çalışıyor. 
Arif sordu: 
- Nfrede çalıfıyorsun Durmu,? 
- Heç fUrda burda! 
Sustular. 
- Pavlikaya çar9amba uğradım. Gelen hafta bu-

gUn gel dediler. 
- Aman unutma, git. 
Yine sustular. 
- Arif melmekete mektup yazdın mı? 
- Yazduramadım . 
-Yazdur. 
Durmuş kesesini çıkardı. Bağını çözdll. Elini içine 

daldırdı. Ya.nm sağ döndü. Sonra Arifin avucuna bir 
bronz yirmi ~likle iki san çeyrek aıkıftırarak: 

- Al funları, harçlık edersin. Gusura. bahma he 
mi ? 

- Eyvallah ... 

• • 
işte topal Arif bir hafta bu otuz beş kurufla ge-

;indi. 
ı,te şlmdt çarşamba. ı.,te şimdi biraz daha kanbur. 

laşmif sırtı, biraz daha dU,müş omuzlarile fabrika 
kapısının önünde oturuyor. Bay Müdüriln yanma 
çıkacağı ıaatl bekliyor. 
Kapıcı : 
- MUdUr, senin lfini konuşmadı, dedi amma son 

ra içeri brra.kmağa razı oldu. -' · 
- El a.yak çekilsin de bakalım. 

Diye yarım ağızla söz verdi. 
Fakat bugün kapının önünde omuzlan dUşUI< 

kanbur, gözleri bomboş bekliyen sade Arif de 
Çopur Emine de orada. .. Zavallı ne kadar pe 

l114rnış. On un da yüzü sapsarı, dudakları çatl 
mosmor. 

Buradan çıktığındanberi boşta geziyor. 
yerde iş bulamamış. Belli o da aç. O da müdll 
varacak. 

Fakat onu bir daha i.fe almıyacaklardn 
Ardı arası kesilmiyen kavgalarla fabril<&tl 

aiplinini ve şerefini ihlll etti. 
Oyle belalısı olan kan ya fabrikada çalış~ 

yahut ta çalıştığı yeri belalısına belli etmeınelı· 
Çopur ~mine ha.kaız. Fabrika müdürU haklı.ve 

!ız Emineyi haklı mlieqese affetmiyor, affet 
cek. 

LA.kin Emine Ari! gibi değil. Kaç gündür k•P 
ayrılmıyor. 

- Belki mUhendislerden, mal sahiplerinden b 
görür de yalvarırım l 

Diye hep oralarda dolaşıyor. 
0 

Sade son günlerde arkadaşlarından utanır 
Oğle paydosunda 15avuşuyor. Düdükten sonra 0 

çıkıyor. 

Çopur Emine fabrika kapısında nöbet beldiY 
deta ! ... Aç açına nöbet te ... 

* * 
rabrlka kapılan.. • 
OnUnde aç açına nöbet beklenen, açılıp kaP 

Umitle gözlenen kalın, kocaman kapılar. eti 
Aralandıkça çıplak avludaki eski makinel ' 

dökmeğe çıkm19 çalışanları gösteren kapılart·· ıı.tı 
Her 9eye rağmen ~ikten içeri geçildiği ıı:s.ırı ve 

ıuıl aratıyorla..r .. Ancak ekmek ve oda kira.il bil 
fa.brika.yı 11a.de açlık dolu 10kaklardan ayıran s.ııtı 
yah kalın kapıların dili olsa da önünde ve arl< 
aUrUp giden t,ıerl ah bir anlataala..r... \'Srl 

(ArkaBJ 
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BES. MiL YONA SATIN 
ALI NAN 
CARiYE 
O dalrk kullanmanın cariye alıp satmanın 

tarihi çok eskidir. Bu lslamiyetle doğ· 
mut bir ıey değildir. Eski Romalılar, lranlılar 
ve Bizanslılar da cariye kullanmıtlardır. Ustu
reler tarihi, şarabın icat günahını da Cemşid'iu 
365 cariyesi oluşuna atfeder. Cemtidin cariye
lerinden birisi bir nöbet gecesi sıktığı uzum 
suyunu bir testide unutmut ve böylece hasıl 
olan fıra bir sene eskim:ttir. İkinci sene sırası 

gelen cariye, eski şırayı Cemtide sunmuş ve 

bu pembe mayiin tatlı ve hafif sarhotluğu in. 
aa.nlara tarap yapma ıan'atını ilham etmittir, 

Bir cariye kaça alınırdı? Eldeki vesikaların 
tam manasiyle güvenilecek bir kuvvette ol

mayışı nazarı itibara alınırsa, IslB.miyetten evvelki 
Karnlarm odalık fiyatlarını tesbit etıniye imkan 
yoktur. Islam dininin ilk çağlarında harp ganimeti 
olarak birçok kız ve kadın esir edildiği için ordular
da bir cariyeye sahip olmak büyük bir masrafı icap 
ettirmezdi. Fakat bu dinin inkişafı ilerledikçe, par
lak bir IslA.m medeniyıeti ve şehir hayatı teessüs et
miye başlayınca, cariyeler para ile alınıp verilen bir 
matah olmuştur. . 
İyi şarkı söyliyen güzel bir carL 

yenin kıymeti 10 binle 100 bin di
nar arasında idi. tık defa yüksek 
para ile cariye satın alan Yedinci 
Emevi halifesi SUleymanm kardeşi 
Salt olmuştur. Bu hovarda prens, 
billftr sesli ve ÇfJk güzel bir cariye 
olan Zülfayaya tam bir milyon 
dirhem yani (70) bin dinar ver -
mi~ir. 

A bbast tiaı'iteferiıiden Harun
reşit, sevdiği bir cariyeyi 

100 bin dinara satın almış, çapkın 
halife Musullu İbrahimin (Benli= 
Zatülhal) adlı bir cariyesine de a
bayı yakmıştır. Bu cariyeyi 36 bin 
dinara satın alan Reşit, sonra Fazı 
bin Rebiaya hediye etmiştir. Bun
dan başka Reşidin oğlu El - E
min de amcası Hadinin oğlu Cafe. 
rin güzel bir odalığına göz koy
muş, onu almak için Caferin kayı. 
ğını altınla doldurmuştur. 

O gUnkU para ile yirmi milyon 
dirhem yani bir milyon dinar tu. 
tan bu altın yükU, güzel cariyenin 
değeri idi. Bu, bugünkü paramızla 
tam beş milyon lira idi. Be
nim tetkik~me göre, tarihte bir ca
riye için verilen en büyük para bu.. 
dur. El - Emin Halife olduktan 
sonra da Bezi adlı dilber bir ca.. 
riye almak için yine millet hazine
sinden (2) milyon dirhem ver • 
~ti. 

E mevt Halifelerinden Abdlil
m ü l ü ğ ün oğlu 

Yezide Selame ismindeki 
bir hanende cariyeyi (20) bin, 
Parmak oğullarından Cafer, diğer 
bir cariyeyi 40 bin, Abbasi halife
lerinden Vasık Billa.h da Saliha ad
lı bir odalığı on bin dinara satın 
almışlardır. Cariye alıp vermenin 
en calibi dikkat tarafı, bazı halife
lerin binlerce odalığı bulunmasıy
dı. Abbasi oğullarından El • Müte
vekkilin sarayında 4 bin cariyesi 
vardı. Bu halif eoin kadına düşkün
lüğünü bilenler, kendisine yaran. 
mak ve teveccühUnU kazanmak i
çin cariyeler hediye ederlerdi. Mi
ya!rikin emiri Nasırüddevlenin se
nenin günleri miktarınca 360 oda
lığı vardı. Cemşid gibi, hergün bi
risinde kalır ve eğlenirdi. 

B azı halife saraylarında pek 
çok cariye bulunurdu. Bu 

genç ve besili kadınların kafes ar. 
kalannda saklanmaları, çeşit çe • 
~it fuhşa yol açmıftı. Mısır hüküm 
darı Humanveyhin cariyeleri sa • 
raydaki tavaşilerden birini koca gi
bi tutmuşlardı. Humarıveyh bu re
zaleti işitince, kendilerlnden inti • 
kam alınacağını nnlıyan cariyeler 
sözbirliği ederek hUkUmdan yatak 
odasında boğmuşlardı. 

Emevi ve Abbasi devrinde bazı 

ı····;;;~~~~;····· 

J /.Hakkı 1 
{ Konqalı i ........................... ! 
K:ıoaı· .ıuıuıuiar, enctuenne kuruv 
koca bulamadıkları ve yahut her 
hangi bir sebeple evlenmelerine 
müsaade edilmediği takdirde onlar 
da tavarişlerle eğlenmeyi tercih e
derlerdi. 

tcdivaçsızhğm verdiği mahrumi. 
yetle yüksek tabakaya mensup 
kadınlar arasında ahlak kaideleri

ni kıracak pek çirkin hadiseler de 
oluyordu. Mısırda Abbasi halifele
re tabi olarak hükumet süren Ak
şidlilerin sonuncusu olan Ahmet 
bin Alinin kızı, zevkini gayri tabii 
ıbir şekilde tatmin etmek için bir 
cariye satın almıştı. O sırada da 
Tunusta bulunan ve Mısıra hUcum 
etmek istediği halde muvaifakiyet. 
sizlikten korkan Fatımi Melikler
den Kafşid kızının zevkine bu 
derece düşkünltiğünü işitince bu
nu bir hayır falı sayarak: 

"- İzmihliil ve perişaniye bun
dan daha beliğ bir delil olamaz . ., 
Dedi. Ve emir verdiği askeri bir 
hamlede Mısırı aldı. 

A hlak düşkünlüğü Arap dün . .. 
yasından şarka doğru da da

iresini genişletmişti. Harzemde hü. 
kfımet süren ve Harzem şahlar 
ailesinin sonuncusu olan Celalettin 
de gönüllü bir memluke kaptır
mıştı. Bu köleye tapıyordu .. 

Şarktan gelen Ta.tar istilası, Ce
lalettinin topraklarını altUst eder
ken bu sefih hükümdar da., ya • 
nmdakl genç kölesile makur 
ve perişan, şehirden şehire 

kaçmış, halkı bu köle için ağlnmı
ya ve yas merasimi yapmıya mec
bur etmiş ve ölüsünü de gömdür-
memiş; cesedi beraberinde taşı

mıştır. Gecesini, gündüzünü yasla 
geçiren hükümdara hiç bir kimse 
'cölenin öldüğünü söylemiye cesa. 
ret edememiş, billlkis maiyet hade
mesi, bu çılgın hükUmdan mem
nun etmek için güya memluk sağ 

imiş gibi, önUne tabla. tabla ye • 
mek götUrmüşlerdir. 

H alifelerden Yezit te çok sev. 
diği cariyelerden Habbabe

nin ölüsüyle günlerce koyun ko
yuna yatmamış mıydı ? 
Tarihlcrd~n anlaşılıyor ki bazı 

kadınlar da kocalarına bizzat ca. 
riye takdim etmek gibi feragatin 

son dere<>eshıf göst"'r""; .. ı,, .. ;:ı: .. T:r'l. 

runreşltin kansı ümmü Cafer 
de kocasının sevdiği güzel se:::ııı 
cariye Denaniri unutturmak için 
parasiyle en güzel cariyeleri satın 
alarak hediye etmiştir. Kocalarına 
cariye peşkeş çekmeyi sevap sa • 
yan kadınlar da olmuştur. Meşhur 
tarihçi Cibirtinin üvey anası, ko. 
casına sadakatini göstermek için 

parasiyle odalıklar almış, giydirip 
kuşatarak zevcine takdim etmiştir. 
Halifelerin şüphelendikleri adam
lara güzel cariyeler vererek onla . 
rın vaziyetlerini yakından kontrol 
ettikleri de olmuştur. Mesela: Me
mun şüphelendiği kimselerin içyüz
lerini anlamak istediği zaman ha-

fiyelik etmek üzere güzel cariyeler
den istifade eden bir halifedir. 

Besleyici Maddelerin 
Sarfedildiği Büyük 

En Çok 
Şehirler 

llu sepetteki maddeler.; 

l!? yumurta, birer kilo ı;eker, 

pirinç, lıamur işi, sığı?' eti, ek. 
I 

mck, kaln.'-l (hepsi birer kilo) 

Fiyatlar kuruş olarak 

Paristen ımrrnJ Parlsten 

Ucuz • llll1llil Pahalı 

P ariıte çıkan Pariı - Soir 
gazetesi!\, muhtelif bü

yük tehirlerin yatama tartlarını 
tetkik ederek her birinde günde 
ne kadar besleyici madde iıtihlik 
edi1dioini henplamı,lardrr. 
Aşağıdaki tablo, bu hesaba. göre 

hazırlanmıştır ve her besleyici mad
denin kıymeti bir grafikle gösteril· 

Sitlney 

miştir. İçine muhtelif maddelerin 
toldurulduğu sepet te "Tip gıda se

peti,. dlr. 
Bu tabloya göre, besleyici madde 

lstihlaki bUyük şehirle~· dokuzunda 
Paristen ytiksektir. Al ısında ise da
ha azdır. Frank üzerin en yapılan bu 
hesabı, bi~ Türk par una çevirerek 
aynen venyonız: _. 

5 

Ş• k t ., e· ., ır e mı... ız m ... 
Şoförler belediyeye pliika parala • 

nru ödeyememişler. Belediyenin tıız. 

yiki üzerine ticaretlerini arttırmak 

lüzumunu duymuşlar. Bunun için de 
trnmvay geçmiyen ikinci \e üçüncü 
derecedeki caddelerde müşterileri on 
kuruşa taşrmağa başlamışlar. Fakat 
Tramvay Şirketi \ıulyeti öğrenin<-e, 
belediyeyi haber<lar etmiş. Neticede 
iki gün içinde on be.5 şoföre bcl<',diye 
tarafından onar linı ceza J;:esilmiş . 

• 
Bu bir gazete ha\ •.disI... Bu ha .. 

vadlsten anhı§ıldığma göre otomo • 
bUcllerln mil terilerlnl istedikleri fi • 
yata taşımak haklan yok.. llalkm 
menfaatini korumak için beledlyG 
taksilere, talisi "tre Jmydunnuştur, 

muayyen narhtan yukarıya l"Olcu ta. 
~ıyamazlar. Gayetle mantıki... El • 
bette, belediye halkın menfnntlerinl 
korumakla mükelleftir. Fakat bu şö. 
törler, halkın lehine olarnl;: daha u
cuza yolcu tn..51rlarsa, belediyenin 
buna müdahale için ne hakkı ola • 
bilir? Bir tüccar mağaza ıoda yüz 
ku~luk kumaşı 20 kuruşa atarsa, 
kim ne diyebilir? Hangi kanun, han. 
gi müessese, bunun için ceza kese -
bilir? Taksiler de hususi ticaret vn -
sıtalandır, isterlerse zararmn ~alı

şırlar, kime ne? • 

• 
Kazın ayağı öyle değil.. Filmld 

ticaret, umumi menfaatlere zarar 
\·ermemek şa.rtiyle erbcsttlr. :Fakat 
mernJekett.e hu u i imtiyazlı şirket • 
ler vardır, bunlnnn menfaati halkın 

menfaatlerinden üstündür. Bu şir • 
ketlerin menfaatini korumak için, 
halkın lehine dahi olsa, im şirkete 

zarar ,·erenlere 001.a kesilebilir. Bu ce 
zai salahiyet hangi kanunla tesbit e. 
dilmiştir, bilmiyorum. Uelediye kıı • 
nununda böyle bir şey yok. Ol a, ol • 
sa, bu şirketin nlzıımnameslnde ya • 
zıh olacak. .. 1'1alf1m ya, Elektril< Şlr. 
ketinin kapitüliisyonlnr de\'rlnde ya
pılan ni~.amnnme l, münıılmle tica • 
retinde bunlara bir çok imtiyazlar 
\·erml .. tir. Nafıa B kanlığı bu imtl • 
yazlan birer birer • lrketln elinden 
alıyor, amma, nrtıklnn bir türlü bit. 
' ·'or. Bu da artıklardan ol n g&. 
rek ....• 

• 
Taksiler ucuz yolcu nakleclerlerse, 

traım:aya rekabet ederler, bo sebep. 
le Şirket zarar göriir. Blnnenaleyb 
şoförler mutlak surette halkı paha. 
lıya Uı5ımağa mecburdurlar. E ae 

tel)kilat kanununa, ti~aret kanununıı 
:ı:öre, ticaret serbesttir. Belediyeı:h 
bu müdahalesi, bu kıuıunlnrln zıddL 
~'t!t teşkil eder .. Kaplttilftsyoıılar dev. 
rinde de değiliz. Şirketin kfirmı kon 
mak için belediyenin halk ve şoför • 
ler alt>;\'hlndeki mUdnhnle 1 de bele • 
dlJecllik mefhumlyle zıddiyet halin • 
dedir .. Şirket mi, biz mi!. 

ADSIZ YAZICI 

Allnca Köyünde 
Bir Yaralama 

BozöyUk (TAN) - Pazarcık na.h1. 
ycsinin Alınca köyünde Yahya oğlu 
Abdullah aralarında çıkan kavga ne
ticesinde İbrahim oğlu Fahri, tara • 
fmdan kazma ile başından -ağırca ya 
ralanmıştır. 

Abdullah berayı tedavi Eskişehre 

gönderilmiş, suçlu tevkif olunmW} • 
tur .• 

lğdırda Muhacir Evleri 
Iğdır, - Burada yapılacak muha. 

cir evlerinin inşası, her ev 450 llra 
hesabiyle, lstanıbulda bulunan bir 
müteahhide ihale olunmuştur. 

Tuhaf Bir Koca 

Arayış! 
Adana - Döşeme mahallesinde 

bakkallık eden Silleymanm Turhal 
fabrikasından getirttiği şeker san • 
dıklarından birinin içinden garip bir 
mektup çıkmıştır. Mektup aynen şöy 
ledir: 

Talihsiz bir kimse 
"Orta mektep mezunuyum. Tur • 

hal şeker fabrikasında çalışıyorum. 

Kimsesizim, evlenmek istiyorum. 
R. Özbak 

Bu mektubun fabrikada çalışan 

kızlardan biri taratmdruı yazıldığı 

anlaşılmaktadır • 
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(SPOR) 
Bugün Beşiktaş mı, 

Güneş mi Kazanacak? 

iki Takım 
Seref Stadınd,a , 

Karşılaşıyor 
( Yazan : Şazi Tezcan ) 

Bugün, geçen haftaki F enerbahçe - Gala· 
ta.saray maçından aonra milli küme ve İstanbul 
fampiyonuı maçlarının en mühimlerinden biri 
Şeref Stadında Betikta.şla - Güneş ,arasında 
yapılacaktır. 

Güneı takımından Faruk 

Fenerbahçe - Galatasaray maçı kadar alaka çe
kici olan bu karşılaşma, milli küme maçlarında 
klUp vaziyetlerinin aşağı yukarı yekdiğerine ben
zemesi bakımından da hususi bir ehemmiyet 
taşımaktadır. Beşik taşla Güneş: Izmir ve Ankara. 
da yaptıkları maçların birinde galip, birinde mağ-

IZMIRDE 

Galatasaray 
Doğansporu 
3 • 2 Yendi 
İzmir, 24 (Tan muhabirinden)

Galatasaray - Doğanspor bugün 
karşılB.ftılar. Saha çok kalabalık
tı. Hakem Adnan Akındı. Doğn

ııpor: İbrahim, Fethi, Adnan, İs -
mail, Turan, İrfan, Reşat, Mehmet, 
Hakkı, Ali, Sabri şeklinde, Galata
saray da Avni, Reşat, Lutfi, Se
lim, Hayrullah, Ekrem, Necdet, 
Eşfak, Süleyman, Haşim, Danyal 
kadrosile sahaya geldiler. 

14 üncü dakikada Necdet, Gala
tasaraym ilk golUnU yaptı. 31 inci 
dakikada Hakkı, Doğansponın be. 
raberlik sayısını temin etti. Birin
ci devre, 1-1 beraberlikle bitti. 

lKtNCl DEVRE 
Bu devrenin ilk dakikalarında 1z 

mir hlkim oynadı. 22 inci dakika.
da Galatasaray aleyhine bir penal
tı oldu. Ha.kem ibunu saymadı. Ga
latuaray müdafaası, Doğansporun 
iki muhacimini 18 çizgisi içinde dü-
9ürUnce, oyun sertleşti. Hakkı sı
kı bir ,utıe 25 inci dakikada Doğan 
sporun ikinci go!Unü yaptı. Süley -
man da Galatasaraya beraberlik 
aayıııını temin etti. Oyun heyecan
lı. Eşf akm topu ofsayd vaziyetin
de yakalamasını hakem mUsama.
ha ile karşıladı. Nihayet 37 inci 
dakikada Eşfak Galata.sarayın U • 
çUncU golUnU yaptı. Doğansporlu
lar itiraz ederek sahadan çekilmek 
istediler. Yan hakemleri bayrakla
" bırakarak sahayı terkettiler. 
Halk, vaziyeti protesto ediyor, ba
ğırıyordu. Bir mUddet sonra oyu
na tekrar b&flandı. Oyun çok sert 
oynanıyordu. Galatasaraylılar, eon 
dakikalarda topu dışan atmıya 
başladılar. Oyun, 8·2 Galataaara.yın 
galibiyetile neticelendi 

Oyundan sonra ha.kem aleyhin
deki tezahürat bUyUdU. Polis, in· 
ıibatı güçlükle temin etti. Bundan 
evvelki oyunlarda teknik kavrayı-

fl kuvvetli hakemin bitaraf ida
resini gördükten sonra, bu maçta
ki idaresizlik, İzmirlileri haklı ola
rak sinirlendirmişti. Bütün ağız -
la.r hep beraber şöyle bağırıyordu: 
"- Biz buraya futbol seyretmi

ye geldik. Hakem dalaveresi değil.,. 
Galatasaraylılar da son golUn of

eayd olduğunu söylüyorlar. Hake
min ya.nnki maçı idare etmek is
temiyeceği anlaşılmaktadır. 

Yeni ikinci Reisin 

Seçilmesi 
Türk Spor Kurumu ikind rel!l Ha

lit Bayrağın işinin çokluğu yUzUnden 
istif ası Uzerine boş kaltln ikinci reis
liğe 13 nisan tarihinde içtima eden 
nmumt merkezin A.zadan Aydın me -
busu Adnan Menderesin eeçlldiği mm 
~alara bildirilmiştir. 

B eşiktaştan Şeref 

Güneıten Rebii 

Mersinli Ahmet 

An karada 
Berlin olimpiyatlarında büyük 

bir varlık göstererek TUrk takımı. 
na bir de UçüncWük kazandıran 
Mersinli Ahmet olimpiyatlardan 
avdette memleketi olan Mersine 
gitmiş ve orada yerleşmişti. Hatta 
son zamanlarda Anadoluda bir tur
ne yapan profesyonel gil\-eşçiler
den Dinarlı Mehmetle kaI'§ılaşarak 
profesyönelliği kabul edeceği mese
lesi de ortaya bir dedikodu mev
zuu çıkarmıştı. 

Fa.kat Spor Kunımunun müra.. 
caatı üzerine bu karşılaşnuya .işti
rak etmemiş ve amatörlüğilnü mu
hafaza etmiştir. 

MemnuniyeUe haber aldığımıza 
göre Türk Spor Kurumu bu kıy

metli güreşçimizi Ankaraya davet 
ederek kıendisine bir iş temin et
miştir. 

Mersinli Ahmet badema Ankara.
da. bulunacak ve milli takım için 
antrenmanlanna başlıyacaktır. 

Festivalde Bir Muhtelit 

Takım Getirilecek 
J.stanbul festivali mUnasebetıyle 

tertip edilecek spor eğlenceleri a
rasında yapılmıuu kararlaştırılan 

futbol maçlan için beynelmilel fe
derasyona dahil bir muhtelit takı
mın 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde 
§ehrlmize davet edilerek Istanbul 
muhtelitiyle ild maç yapması dü
~Ulmektedir. 

lup olmalarına rağmen, bu takım
lar Istanbulun dört klUbil içinde 
en tehlikeli rakipler vaziyetini mu
hafaza ediyorlar. 

Istanbulun, adedi dördü l;_filllYan 
bu kuvveUi klüpleri en ümit edilen 
maçlarda çok muvaffakıyetsiz bir 
oyun çıkarmakta ve hiç beklenil
miyen zamanlarda da parlak ve 
verimli neticeler almakta.dırlar. 

FıutbolümüzUn, tedavisine imkan 
göriilemiyen bu istikrarsızlığı bü
yük maçların verecekleri neticeler 
üzerinde daimi bir tereddüt noktası 
bırakmaktadır. 

Nitekim geçen haf ta Fenerbahçe 
ve Galata.sarayın ahenksiz ve ener
jisiz oyunu Gü~ ve Beşiktaşın Iz
m.ir ve Ankaradaki mağlfıbiyetleri 
bu istikrarsızlığa bariz birer delil
dir. 

Filhakika her hangi bir şehrin 

takımı diğer bir şehirde oynarken 
mağlubiyetlerini hafifletecek sebep 
ler oluyor. Bunlar seyahat yorgun
luğu, saha yabancılığı, halk yaban
cılığı, bllhassa iki gün üstüste maç 
yapmak gibi şeylerdir. 

Seyahatlere istinat eden millt 
küme maçlarında bu kabil sürpriz
ler hemen her takımın başına ge
lebilir. Ve nitekim her hafta bu 
gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bu iti
barla GUneş ve Beşiktaşm Izmir ve 
An.karadaki mağlubiyetleri bu kru-
şıla..şmanm ehemmiyetini azaltmak 
tan ziyade artırmıya vesile olmuş
tur. Her iki takımın milli kümede-
ki puvanları Istanbul şampiyonlu
ğundaki rolleri itibariyle Güneşle -
Beşiktaşı en sıkı iki rakip haline 
getirmiştir. 

Beşiktaşla GUneş nıilll kümede 
ayni vaziyette, Istanbul şampiyo

nasında birinci ve ikinci vaziyette 
görülmektedirler. Bu nazik vazi
yetler bugünkü maçın iki tarafın 

da kazanmak azmi içinde oynıya-

cağma kuvvetli birer delil olarak 
gösterilebilir. 

Bu maçı hangi taraf kazanabilir? 
Buna kat'f bir cevap vermek kolay 
olmamakla beraber bugünkü şart
lara göre en fazla oyun sisteminin 
lmil olacağını söyliyebiliriz. 

BugUn.kU maçı iki zıd sistemin 
biribiriyle çarpışması şeklinde gö3-
terebiliriz. ÇünkU Ud takımın da 

lrendine mahsue bir sistemi bir tek 
niği varlır. Beşitkaş havadan ve 
şarplı bir oyun oynar, bilhassa 
mühacimleri bu taktikle oyun üze
rinde müessir olmıya çalışırlar. 

Halbuki Güneş yerden ve kısa 
paslarla oyun üzerindeki hakimiye
tini elde etmiye çalışır. 

GörUIUyor ki iki sistem de biribi
rinin tam zıddı ve tatbik edildiği 
takdirde biribirini bozan bir tabi
yedir. Onun için hangi taraf oyu. 
nunu, taktiğini karşı tarafa kabul 
ettirirse müsabakanın galibiyete 
erişi kendi lehine çevireceği mıu • 
hakkaktır. Bununla beraber iki 

taraf müdafaasına da oyun üzerin
de müeMir olabilecek vazifeler düş 
mektedir. 

TAN 

1 H -ı ... 

KABEN iN ANAHTARI •• 
H indistanın garibeler diyarı 

olduğunu herkes bilir .. 
Bir aralık seyahate çıkmıştım. 

Yolum oraya da düştü. Birçok 
yerlerini dolaştım. Bir sürü aca
yip şeyler görmedim değil .. Fakat 
aşağıdaki şu hikaye kadar tuhafı
ma gideni olmadı .. 

Bu vakayı bana bir Hintli me
bus anlattı: 

1924 yılıydı .. tbnissuud Mekkeye 
giriyor; Hicazı istila ediyor. Şerif 
Ali, yani Hicaz kralı mağlup ol • 
muş kaçmıştı. 

Buraya kadar bir şey yok. Pek 
tabüdir ki, harp eden iki taraftan 
biri yenilecek ve hezimete uğrıya
caktır. 

Bu havadis o zaman gazete say-
ıı-.ı-....-a ... 6""'~u.ı19L:l. 

İşte gazete sayf alarma geçen bu 
haberi, o sıralarda Bombayda bu
lunan Mısırlı açıkgöz bir delik.an • 
lı ol:uyor. 

Delikanlı işsiz. Ve parasız da ta
bii.. 

lşsiz ve parasız bir adamın ka -
fası, daima, türlü türlil kazanç 
planları kurmakla · meşgul olur. 

Delikanlı, elinde gazete, bu ha
vadisin Uzerinde uzun uzun eğil
di. Okudu tekrar .. Tekrar okudu. 
Ve düşünceye daldı .. 

Projeyi tasarlamıştı. Yalnız iyi 
tatbik etmek lazım. 

Ve işe başladı .. 
Bombayda kendisi gibi işsiz ve 

parasız iki hemşerisi vardı. Onları 
buldu. Bunlardan biri elli, diğeri 
altmış yaşmdaydı.. Onların rolleri 
ni de hazırlamıştı. 

Elli yaşındakine igal, keffiye ve 
aba; altmı.ş yaşındakine de sarık 
ve cübbe giydirdi. !kisi de sakal -
lıydılar .. 

Birincisi Hicaz kralı Şerif Ali, ikin 
cisi de kralın has müşaviri olacak 
tı. Delikanlı da, kendisine hususi 
katiplik ve tercümanlık vazifesi • 
ni ayırıyordu. 

İş bölUmti yapıldıktan sonra 
delikanlı bir çilingire gitti. Ve en 
süratii bir zamanda bitirilmek üze
re, yarım metro uzunluğunda bir 
anahtar ısmarladı. Anahtarın üstü 
şöyle hafif paslı bulunacaktı .. 

H indistanm şimal tarafların
da büyük bir müslüman e

yaleti vardır. Bunun mihracesi Nu 
vab Bahavelpur bir sabah bir tel
graf alıyor. 

Telgrafın metni şu: "yarın ge -
liyoruz. Size misafir ineceğiz.,, 

İmza yerinde: "Hicaz Kralı Şe
rif Ali .. ,. 

Mihrace hazırlıklara başladı .. Er 
tesi akşam şehrin kapısında, Mih • 
race başta olmak üzere beldenin 
bütün büyükleri Emir Aliyi, müşa
viri hassmı ve hususi katibini istik 
bal ettiler. 

Büyük bir debdebe içinde misa... 
firler saraya getirildiler. 

Her üçU istiflerini bozmadan rol 
]erini mükemmel yapmaktaydılar. 
Sarayda onlara hususi bir daire ay 
nlmıştı. Biraz dinlendiler. 

Gece saat dokuzda Mihrace kra
lın 1huzuruna çıkmak Uzere mUsa-

'-''"'-'-'- ·~'-''-"'-~ 

~ Arapçadan Çeviren: ~ 

~ Faik Bercmen 

\"""'"~~~ 
&.de talep etti .. Y a.nmda şehrin bir
çok büyükleri olduğu halde kralı 
alıp salona geçtiler. 

Herkes, dünyanın en mukaddes 
yerinin sahibi Şerif Aliyi görmek 
ve payina yüz sürmek için can a
tıyordu. 

Kr-ı' müşaviri ve katibile bera
ber -tzzam bir ipek sedirin Us -
tünde oturmakta idi. Ayaklarının 
altına kaplan derisi pöstekiler se-
.u.1.1.ı ı·•.1. 

Salo· uakilerin hepel sıra ile gelip 
Şerifin el.ini öptüler. 

K onuşma başladı. Başından 
geçenleri anlatması için Kra 

la rica edildi. Emir Ali onları kır
madı .. 

Söz söylerken öyle mahzun ve 
gamlı bir tavır alıyordu ki .. Sık sık 
"Allah, Muhammed, Hicaz, tbnis
suud .• ,, kelimelerini tekrarlıyordu. 

Salondakiler bu kelimeleri dik
katle dinliyorlar; ve sonra başları
nı iki tarafa sallıyorlardı. 

Kral böylece yarım saat anlattı. 
Nihayet kendini tutamadı .. Kelime 
ler ağzında kaldı. Ve başladı hıç -
kırmıya .. İki arkadaşı geri durur
lar mı? Onlar da efen dil erini tak
lit ettiler. Ağlamak keyfiyeti Mih
raceye ve oradakilere de sirayet et 
t .. Şimdi salonda sanki bir cenaze 
vardı .. Bir uğultu .. Bir hıçkırık or
talığı kapladı. . 

Fakat kralı teselli etmek lazım
geldiğini sezen Mihrace yerinden 
kalktı Alinin elini öptü. Şehrin bü
yükleri de onu takip ettiler. 

Neyse •. Emir Ali biraz sakinleş
tikten sonra sözüne devam etti. 

Herif cahil. Söyledikleri, ipsiz, 
sapsız şeyler. Lakin zeki tercüman 

• vakayı öyle güzel naklediyordu ki .. 
- "İşgal başlamıştı. diye tercü

me ediyor. Boynumda Allahın e
maneti. Onu canımdan ziyade mu
hafaza ediyordum. Son defa Ka -
beyi ziyaret edeyim, dedim. Kur • 
şun yağmur gibi.. Tabii aldırma
dım .. YUrüdüm. Ve ziyaretimi Al -
lahm iznile bitirmiye muvaffak ol
dum. Saygısız düşmanlara bu mu
kaddes yerin kapısını açık bırak -
mak istemezdim elbet. İşte böyle 
anahtarı alarak oradan ayrıldım. 
Miftahı mübarek çok şükür şimdi 
yanımızdadır .. ,, 

Söz buraya gelince Kral katibi • 
ne: 

- Anahtan getir! Dedi. 
Kltip bilyUk bir meşin mahfaza 

•çıkardı; koydu kralın önüne. Şe -
rif Ali mahfazayı öptükten sonra 
açtı. 

Mahfazadan yaldızlı kurdelalar
la bağlı ipek ince uzun bir bohca 
çıktı. Bçhça açılınca birden her ta 
rafa Haç kokulan yayıldı .. Sonra 
mukaddes anahtar meydana çıktı. 

Kral itinayla ve saygil~ a':; 
rı Milıraceye uzatarak bıt "gl 
söylemiye başladı. Söz bi~~e 
mutat tercüm.an nakleyle~.-· 

- Kral Hazretleri btlytlf~ 
lar ki, dedi, bütün arkad af~ 
topladım; anahtarın ın~ JJ' 
için ittüakla sizi tensip eı~_. o' 
tık yeni savaşımızda muvaf ,?, 
luncıya kadar anahtarı siıde °'~ 
net kalsın. Arz Uzerindeıd "~ / 
mantarın en şanlısı ve şereı;;ı (' 
siniz .• Mihrace HazreUeri e -, 
nu hatırlarlar ki, Peygaın~ tıı1' 
dimiz Mekkeye girdiği vaJOt 1'J 
nahtarın yapılmasını e~-~!ıtl 
tiler. Ve o zamandanberı ~ 
18.lesi, babadan evlada bU ~ 

~~~~~:zı~.~bu ~-~ 
Mihrace nasıl teşekkür~~ 

ni ve nasıl minnettar kal 
türlü anlatamıyordu .. 

B u iş bitince Kral e~ 
bakındı. Bir iki defa "':JJ 

dil. Hafif bir sesle yine bir F 
söyledi.. ~ 

Emirin söylediklerini tetC \ff / 
Mihraceye iyice yaklaşa.ral' ~ 
cak onun duyabileceği bir 

tercüme etti: ~' 
- Kral Hazretleri zatı ~' 'I 

lerile mahrem bir miikal~ 0'61._ 
lunacaklar. Bunun için. ~ 
lerin dışarı çıkmasını rıca 
lar. ıtf f. 

Mihrace el çırptı he~eıırf~ 
n bir teşrifatçı göründ~· tı1t r 
çı eğildi. Mihrace kulağlll6 Jtf 
ler fısıldadı.. b,,.-i 

Bunun Uzerine teşrifat~ 
nun önünde birer birer d -'"
lara bir şeyler söyledi. ~J 

İki dakika sonra salon ~..../ 
tı. Şimdi Mihrace, Kral, ııl )'JJ" 
ve hususi katibinden ba.Şk& ~ 
ler yok. '6040 -1 

O vakit Emir Ali yine~ dil 
cumana .. Tercüman da dOll , 

raceye: . . ~,J 
- Emirülmüminin buytl ııııJ~ııl 

lar ki, dedi, biz buraya 8~eter;ıı 
des anahtarı zatı haşıne . e~ .J 
teslim etmiye geldik. v~ıi! aJle?' 
miştir. Diğer işlerinıiz1 b ~ 
lazım. ıı~,r 

Binaenaleyh yarın sab_sJı 101 !J' 
etmek mecburiyetindeyiı· (e~ / 
da çok eziyet ve sefa) et ıeıcetl 0 • 
tbnissuud ani olarak ınef11uıi'Ull' 
ze girdiğinden mal ve ın ; 
zU :ılamadan yola çıkt1~;,11ce ..d9' 

Bu sözler üzerine. ~ı Jl'J'tJ '1' 
müteessir oldu. Ellerıni ç ,; 
Ha:dne nazırını istetti. 

11 
tı~ 

Mihrace hazine nazırJfl rf 
du . 'ti ,,ıı 

. tir1 
_ Otuz bin ruhve g~ 9ıl / 

ya. (on beş bin Tiirk tiJ1l)f'ıJı 
Bu miktann azlığındall ./ 

özür diledi. oııı• 1 
Yol ha~ırltb vAprtdı . 1'ol' ~, 

Rubve saE'lam bir v~li:~ı (l 
Erf-pqj ı>i\nü sabnhlf"Vl11 9,~ rtf'~ 
iw•H icıtnı:ıvnnR kııdı:ır tP f(Jtılrı 
· lar o Ve Uc: ah bap ~a vus · ı11fl ~ 

ed ıt o .t 
sahte anahtarının b e cıııv 
bin rubyevl hlmnen rrıe 
!'lemte doğru yollandtls.t·· 
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BERK 
TORPiL 
DARBESİ 

B. Ziya aileaile birlikte kotrasına·a 

O enfacUe.rbni . 
tınırz k zın, bu sütunlarda naklıe başladı-

ALDI 
YAZAN: :a ile takip ;ranıanhk maceraları geniş bir a

h tvet torpit ılınektedir. Büyilk Harpte Berkı 
td~ı Ziya De:n~ topçu zabiti olan Emekli Bin-

1Yoruz: Mniıı hatıralarına bugün de devam 
SalCihatti~ GÜNGÖR 

A lrnan nuı 
srrad Şa'Vfri Melentın o 

lltından b a Yanımda idi Bıyık 
"- ana gUldU · 

li Bugün f · 
er tararıa d azla evhamlısınız! 

aıuı d umanlar ·· ·· 
' 11 edi. goruyorsu-

k :Dehşetli c 
endiıni "'a ant ıın sıkılmıştı amma 

'1u .. P ctrn· • 
ın Ve beru· ıye muvaffak ol. 

thıe ,.ft Inle alay d M ,, ""dece: e en • elen-
di - Gözlerim . 

ın, dikatij b benı aldatmaz! De-
: .de görUrsu~~anız, dumanları 

dia ka,..,1 Uz . ., Bu kadar kat'i 
ttiıı d ~7 sında 'h 
tin e içine U ' nı ~ye.t Melenti-

ı.areu Ueş ,;he gtrdı. Bir Fle-
llıesine r.... avuza haber veril. 

..ı~. -.ı oldu 
"&.l{lltaı ş . 

telen @r...:_ usondan cevap olarak 
,, -·'4(' şu idi. -nu . 

llıette her:~ ?örUndüğU istika • 
aulundu. bir keşif yapm 1 :mu guın .,, 

lt kadar a-v...
1
uz Yerden henüz beş 

Us don J •' rnıştık ki kend· . . u anrnas • ımızı 
i zerimize • ının içinde bulduk. 
er diio .. sagdan SOld · e· ,ınege b an mermı -
hın ki, 'l'r b aşladı. Bereket ver-

Ulu a zona k 
11 nuyorcıuk ço yaklaşmış 

it det · lan ~ a. olarak K 
gib! ~ donannı a~adenize açı. 
ili bır kuw . ası, ıçinde Yavuz 
~~ıu. "takip ~~ bulunduğu filo-

"'- ek geri d . Ye cesaret edemL \'itfat onau 13· d .k rınızı sara · ız e bu sayede 
Urtu1a.rak 'l'ra~ ateş çemberinden 

zona geldik. a 1ı Enver p 
tiı. bıl'akı aşayı Trabzonda 
d ll:ıUz sıraı P Istanbula döndü 
a fr- 8.rda R • 'l' • 0 at bu f • us donanması 

"h rabzoıı. ve ~attır diyerek Rize 
Qtın cıvarı • • 
la ~ Bonrad ..• nı Yakıp yıkmış. 
Jh. donuşurnd an ogrendik. 1stanbu-
-...a.da)l. e, •bir gU .. . 
eı... ,,ası verdU muş ımtiyaz 

.. rn y k erı Rus d det a ınırnızd onanma-
a ben göl'du :ı-. bulunduğunu ilk 

\._Aradan b' gUnı için. .. 
4'lJdiıı, ıraı za 
lıt «41, lianıidi nıan geçmişti. 

r nakl' Ye Berk l'ak ı;._ ıye genıı~ . ve Peyk, 
darı ~ğliye gitrn:ı ~anımıza ala.
tı"d dışarı Çıkıy k üzere Boğaz-

.. a .. orduk Ş'l ~ 1 onurnu . 1 e açıkla.. ara l'o z sıra gid 
ha~ rnork<irlerirı. en Ron ve 
l'aQ.a takıp ederek .ın taradığı sa -
b , Alınan Uerlediğintiz sı-
a Yapt rnUşaVir b' 

ltıan r. Berk to ır hata da-
rk evta netı . rpitosu yanlış bir 
~ ına cesınde kı 

Yna çarptı. ç tarafın • 
.. 
1 ntuak o k 

''1aıtı 
11 

lntıştu ki adar şiddetli ol • 
G ç b<>Irney ' geminin arkasın. 

,.;_ eıniını .. =- e henıen sular dold •.. ıe et --.uı rnaYn u. 
lar ~rat, henıen ~çarpması üze. 
~a. g·· rk. k<>tıeşte[tiikalara koştu
Wıd onıuıınuştu Berine kadar su
tın be Yllıdu. ne atmak tehlikesi 
ett.irnı ~rna. nöbeı:ı derhaı filikala. 
\>e edim, lık . diktim, mayna 
d ~iııde b Işlrn, geminin .,.;;_ 
etıııe cı· Ulunan 3 6"" 

lon °ktUrın O ton kömürü 
bas~ da, eıu to~k oldu. Bundan 
den f it geminin ~k sarn.ıcı denize 
diğı ~~ YUıdU.ra· Çını bir kadem.. 
da~ çUncu böl Uın. suıaruı gir. 
tehlik da "Urun meye kuvvetli bir 
~u d esinden ta ca, Berk, batmak 

a Ya.. nıa.rn · 
gı VU!'an . ıyle kurtuldu. 

• ' bızzat ıbendinı. 
1 9ln:ıı h 

lcıltıı b ki, "apue~uz bitirmiştim.. 
Çe~.~ inuu d~ arka tarafında 
~an b~ın zaına.n Y~uın. Başımı 
l{oı>ıııt ltıanza.ra ~rekler parça
tdarıı, b aYağında e karşııaştırn. 
tttllınıu a,aşağı v~~nlar akan bir 
)lnıtta' inleytp d Yette, suya gö
~ln z koştum B Uruyordu. Derhal 
ttt'1tlıı... lt c\1 ... · u feci Akıbete w 

b 6'f'!o .. ,an b;.·b ug. 
qen:ı • 1 Yap .. , &.şının t ·· 

~ an ı>e ercu-. oı:nıı... eı nç Yftzbıı., 'di 
~a\'Io -yI ı . 

· denizden çı • 

kardım. Bir filikaya bindirip Ha . 
midiyeye gönderdim. Bu genç, a
radan seneler geçtikten sonra; bir 
gün Mahmutpaşada karşıma çıktı. 

Ben onu tanımamıştım. Fakat 
o, beni tanıdı: 

"-A, Ziya Kaptan.. Hayatımı 

sana borçluyum!,, diyerek cllerime 
sarıldı. 

G emimlzi böylece kurtardık
tan sonra, Pars ve Ron 

romokörleri, bizi kıçlarına bağlı. 
yarak Anadolukavağına, Kavaktan 
da doğruca lstinye Dokuna çekti
ler. Amiral Şuson, Gemi zabitanı. 
nr ,taburcu ederken; gemiyi bat • 
maktan kurtaran dayağın kim ta
rafından vurulduğunu öğrenmek 
istedi. Arkadaşlarım beni göste _ 
rince Alman Amirali, elini uzattı: 

"- Sizi tebrik ederim, gösterdi
ğiniz maharetle gemiyi kurtarmış 
olduinuz!,, 

Mayine çarpmamız, Rusyaya 
harp açtığımızın 72 inci günü idi. 

Berki havuza çektiler. Beni de 
birkaç gün sonra "Ta.şoz" a ikin
ci kaptan tayin ettiler. 

Ta.şozla, Çanakaleye cepane ta. 
şır, hazan da mayin tarama işle. 
rinde çalışırdım. 

H arbin son seneleri~e ~~ğru, 
Rusyada çıkan ıhtılal ü

zerine Odesaya., ve sonra da Sı
vastopola giderek Ruslardan iğti
nam edilen Zorki destruyerine sü
vari vekili oldum. 

(Destruyer) mürettebatının ço~ 
ğu Türktü. öyle iken Alman ban. 
dırası çekiyordu. Ben bunu, Ami
rale şifahen protesto ettiğim zaman 
kendisinden şu cevabı almıştım: 
"- Hükfımetinizin Almanya ile 

yaptığı an!a.şmadan haberiniz yok 
galiba ... Rusyadan alınacak olan 
bütün ganaim Almanyaya aittir. 
Buna mukabil Almanya tarafın
dan Osmanlı hükumetine peşin o
larak mühim miktarda altın öden
miştir. Hükfı.metiniz, bütün hak • 
Janndan vazgeçmeyi evvelden ka. 
bul etmiş olduğuna göre destruye
re Alman bayrağı çekilmesine iti
raz edemezsiniz!,. 

Z orki destruyerine Almanlar 
R.10 adını vermişlerdi. Al

man bahriyelisi Gerç birinci sü
vari, ben de ikinci süvari olarak, 
bu gemi ile bir müddet, Odesa Sı
vastopol ve Gerç taraflarında ka
rakol vazifesi yaptık. 

Bir gün Nevrosiski ile Poti a
rasında Çamçıra önlerinde dere 
a.ı?zında bir sığlığın yarım mil açı-

ğmda etrafı seyrediyorduk. 
Bu sırada sahili gözetlemekte o. 

lan varda bandıra - işaretçi -
haykırdı: 

"- Denizde bir adam var. Yan 
beline kadar su içinde, başlığını çı
karmış bize sallıyor!.,, 

Ben de gördüm. Bu adamı kur
tarmak lazımdı. Fakat sahil çok 
sığ olduğu için yanaşamazdım. Fi
lika mayna ettirip denizdeki ada
mı, gemiye aldırttım. 

D enizden, imdat istıyen bu ıı
damcağız, Sürmeneli (Bay 

ram) isminde biri idi. Bize, Potide 
dört yüze yakın Türk takacının 
takaları elinden alınarak. kendile
rinin hapsedildiğini, kendisi de 
nasılsa kurtularak sahile koştuğu
nu ve torpitomuzu uzaktan gö
rünce, yan beline kadar suya gire
rek bize karşıdan işaret verdiğini 
anlattı: 

"-Aman Beyim!. Şu bizim ta
kacılan kurtar .. Kurban olayım sa 
na .. ,, Diye yalvarıyordu. 

K urtarmağı aklıma koyarak yo
luma devam ettim. 

Potide, o tarihlerde, henüz kuv
vetli bir hükümet teşekkül etme
mişti. Otorite, birtakım mes'uliyet
siz kimselerin elinde idi. Derhal 
şehire çıktım. Yaptığım kısa tah
kikattan, bu takacıların hırsızlık 
suçundan dolayi tevkif edildikleri. 
ni anladım: 
''- Kabahatleri varsa, cezaları.. 

nı çeksinler! Fakat suçsuzsalar, 
huzurumda muhakemelerini yapıp 
kendilerini serbest bırakınız!,, De
dim. 

Dört yüz taka ve takacı serbest 
bırakıldı. 

Çocuklar, sevinçlerinden horan 
oynuyor ve ikide bir bana bakıp 
bakıp: 

- Yaşa! .. Diye bağrışıyorlardı. 
Bu masum.lan hürriyetlerine ka

vuşturduğum için anlaşılmaz bir 
sevinç içinde idim. 

Edirnede Muhtarlar 

ve Egitmen Kursları 
Edirne (TAN) - Villyet merke • 

zinde muayyen müddetli bir (Muh -
tarlık kursu) açılmasına karar ve • 
rilmiş, bunun için gereken hazırlık • 
lar tamamlanmıştır. 
Karaağaçta açılan Eğitmenler kur 

sunda çalışacak öğretmenlerin çoğu 
gelmiş, yalnız Kırklareli vilayeti 
kursu henüz tamamlanmamıştır. 
Kurs direktör ve öğretmenliklerine 
tayin edilmiş olanlar da ~elmis ve 
derslere başlanmıstır 

AKA 
GONDOZ 

ANLATIYOR 
Ç ok sevimli mebusumuz A

ka Gündüz, biraz yorgun 
görünilyord u: 

''-- Daha kalemi şimdi elimden 
bıraktım.,, Dedi. 

Fakat sonra, hiç bir ricayı geri 
çevirmiyen yaratılıştaki kibar ha
liyle: 

"- Hele dur bakalım, dedi, bir 
şeyler yazar, bırakırım ... 

Ben ısrar edince, hemen oracık. 
ta konuşmıya razı oldu: 
"- Sor, soracağını, dedi, am • 

ma, pek uzun boylu değil .... 
İlk sualimi sordum: 
"- Çocukluğunuz nerede geç _ 

ti? .. 
"- Makedonyada geçti. Make

donyada geçti demekele nasıl geç. 
tiğini anlıyabilirsmiz. Bır sahici 
cennet içinde. Fakat, barut, kan, 
kurşun, bomba ve ölüm saçan bir 
cennet içinde.,, 
"- Çocukluk günlerinden aklı

nızda kalabilenler? . ., 
"-Ben o günlerden iki şey ka.. 

zandım: Milliyetçilikle ihtilalcilik .. 
Sonradan türeyen ve üreyen Türk
çülük peygamberlerinin enselerin.. 
de pireler uçuyordu. 
Acı hatıraları geç ... Dik otura • 

lım, tatlı konuşalım. 

Tatlı hatıralara gelince: say • 
makla tükenmez: Deveci { ... ) A. 
ğanın kızı 1, Şekerci ( .... ) Beyin 
kızının kızı 2, Palangalı Bulgar kı
zı 3, kaymakamın kızı 4 .. 5 .. 6 .. on
ları da geç ! ,, 
"- Çocukluğunuzun en neşeli 

gilnli hangisi oldu?,, 

Talebe 
Oldu9u 

Gunlerde 
A ka, burada hafifçe gülüm -

sedi: 
"- Tuhaftır, dedi, ben çocuklu. 

ğumun en neşeli gününü bir tren 
kompartımanının sediri altında ge
çirdim. 1stanbula gidip okumak 
istiyordum. Bir cadaloz Uvey anam 
vardı. Bir türlü bırakmıyordu. Yu. 
na.n muharebesi çıkmıştı. Bir piya. 
de alayı Selaniğe gidiyordu. Za • 
bitlerin kompartımanına sokuldum. 
Seqirin altına gizlendim. SeUiniğe 
yaklaşınca da yakalandım. Zabit
ler, niçin gizlendiğimi sordular. 
Sebebini anlayınca, trenin içinde 
para topladılar. Saydım elli meci
diyeden fazla idi. 

Hemen beni sevkiyat memuru 
Yaşar Beye teslim ettiler. lstanbu. 
la mektebe göndersin diye.. lşte 
en sevinçli günüm, bu g'un oldu.,, 

"- Ya, en kederli gün Un üz? .. 

A kanın manalı yilzilnde bir 
gölge dolaştı: 

"-En kederli günüm mü? De
di, çocukluğumda, bugünkü gibi 
hiç bir kederli glin geçirmedim. O 
günle bugün arasındaki mesafeyi 

1000 LiRA MÜKAFATLI 

YENi, BAHAR 
r :üSABAKAtv11Z 

Resim No. 3 

Bu reaim fU türkülerden hangia:ne aittir? 

2 - Akıntıya salıverdim çifte san· Bahriyeli yarim var. 
dal piyade S8 _ Nolaydı ah nolaydı, 

S - Anne ben hasta.yon marul iste- Yar bide dolduraydı 
rim 45 _ Sürü sUrii sürü sürmeli kızlar 

Muharrir ve Saylav Aka Gündib. 

karıştırma!,, 

"- Nerede, nasıl sUnnet oldu • 
nuz ?,, 

"- Serezde sünnet oldum. Dü
ğünümde karagöz, hokkabaz, orta 
oyunu yoktu. At yarışları, pehli • 
van güreşleri, cirit oyunları vardı. 

Geceleri de, salkım küpeli, sUr • 
meli karagözlU çengiler, büyük bil 
yük Beylere göbek attılar. Anlıy~ 
cağın, kendilerini eğlendirmek i • 
çin bizim canımızı yaktılar. Berber 
Hafızın kör usturası mikroplu i • 
miş... Dört ay çektim, Nihayet, 
Selanikte meşhur doktor Jak pa.. 
şa iyi etti.,, 

"Sünnet hediyeleri aldınız mı!" 

5 evimli mebus onu da anlattı 
"- Selanikte eşraftan 

filozof koca sakallı bir Kerim E. 
fendi v.ardı. Kendi adı verilen m~ 
hallede oturlll'du . .Bu Kerim Efen
diden, posta ile iki oyuncak ve bir 
mektup almıştım. Hediyenin birisi 
kuyruğundan çekilince içinden a.. 
dam çıkan bir ~ekti. Öteki oyun
cak ta kafasından çekilince, için • 
den eşek çıkan bir adamdı. 

Mektubun bir yerinde, Kerim 
Efendi, bana şöyle diyordu: 

"- Ya.vrum .. Sen bunların iki
sine de benzememeğe çalış!,. Şu 
hediyeye de hala bayılırım: Sü~ 
babam süvari feriği Selami Paşa 

- Selami lzzetin anne babası -
bana bir avuç çil lira çeyreği gön. 
dermişti.,, 

"- Nasıl mektebe başladığmIZJ 
hatırlar mısınız?,, 

"- Pek hatırlamıyorum. Hm 
halde, keseli, cüzlü, aminli başla • 
madım . ., 

"- İlk mektep hocanız kimdi?,, 

B u sualim, Aka Gündüzü a • 
deta sevindirdi: 

"- Bak, dedi, onu iyi hatırla • 
rım. Adını ölünciye kadar saygı· 
ile, minnetle anacağım da .. Benim 
ilk hocam, Selfı.nikte, hatta bolld 
de bütUn Türkiyede, ilk modern 
mektebi kuran Şemsi Efendidir.,. 
"- Dkmektepte en sevdiğinis 

dersler hangileri idi?,, 
"- Dk mektepte en sevdiğim 

hiç bir ders yoktu, çünkü hiç bir 
dersi sevmezdim. Haylazlıktan 

hoşlanır da, bana kurum .satıp 

yüksekten bakanlardan ho~lan • 
mazdım!,, 

Aka Gündüz, sözünü şöyle bitir 
di: 

"- Halli da öyleyim ya .. ,, 

Haftanın sonunda düğün ':.!: Göğsü de ~praz düymeli kızlar Kars Köylerinde 
6 - Adananın yollan taşlık 

Yok cebimizde beş para harç
lık 

11 - Cıgaramm dumanı 

Yoktur yarin imanı 

16 - Denize dalayım mı 
Bir balık alayım mı 

20 - Ezlrginda bir koş var 
Kanadında gümüş var • 

23 - Gemi gelir yan&§ı:r 
İçi dolu çamaşı:r 

24 - Gemllerde talim vaı 

,~~ 

~ 

~Bahar Müsabakası 

KUPONU: 3 
Bu kuponları kesip 

sakla~mız. ~ 
""""""~~~ 

Yeni Mektepler 
Kars - Maarif memuru Nevzat 

Altıntaş ile merkez muallimlerinden 

Nuri Ali Kazaroğlu, Erkek ve Hen. 
zek köylerine giderek, biri beş sınıf· 

lı, diğeri bir dersaneli iki mektebin 
ilk temel taşlarını ilçebay namına 

koymuşlardır. Diğer köylerde d~ ya. 
kmda mekten inşatına başlanılacak
tır. 
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Trakyada 1,5 Mil- 1 

yon Kilo Fasulye 
Yetiştirilecek 

E dime: (TAN) - ipek koza tohumlan Bursadan gelm!f ve 

merkezlere dağıtılmıttır. Umumi müfettitlik bu yıl Trak· 
yada parasız üç bin kutu tohum dağıtmaktadrr. Gelen tohumların 
üst yanı, 120 kurut gibi ucuz bir fiyatla verilmektedir. 

Geçen sene olduğu gibi bu sene Kırlareli vilayetinin Pınarhisar il . 
de Ziraat Bankasından 250 bin li . çesinde iki senelik proğramla köy 
rnhk kredi alan koyuncular kış gençleri için aşçılık, ancılık, fidan ve 
mevsimini pek iyi geçirmiş ve hay. tavukçuluk kursları merasimle açıl
vanlanna iyi bakmışlardır. Mandrıı.· mıştır . 
tar bu yıl daha iyi ve daha teknik B k 1 kx lU taraf d k 

rtl ·· h 1 u urs ar uy m an ço 
şa ara gore azır anacak ve açı • .bet .. .. t'' 100 d k ı k 1 
lacaktır. , rag gormuş ur. e ar ı o an 

Ze · t •tl• fidanlığın bütün hizmetlerini köy 

8 Kışi 
Yandı 

E met, (TAN)- Yağ· 

murlar köyünde le
ci bir yangın olmu1, 11 ev 

ve 8 insan yannHfhr. 98 

zavallı açıkta kalmıı bu
lunuyor. Yangından hiç 

bir fey kurtarılamamı,tır. 

ilçebay ve Hilaliahmer 

fUbe&i buradan derhal 
yardım göndermiflerdir. 
Kızılay Genel merkezine 
müracaat edilerek telgraf 
havalesile 300 lira getir
tilmİf tir. 

• • 
lzmıtte 

Kurulan 
Pazarlar 

...................... ________ ..... 
Kanzuk Saç Eksiri 

KOM OJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi · 
rir. Dökülmesini keser. Kepel<

leri tamamen iİderir ve bll 
yUme kabiliyetini artırarak saç 
lara yeniden hayat verir. KokLJ · 

su IAtif, kullanışı kolay bir saÇ 

eksiridir. İzmit, (TAN muhabirinden) -
Cuma günleri burada kurulan pazar, 
villyet umumi meclisinin kararı ile 

1 INGILIZ KANZUK 
perşembe gilnlerine çevrilecektir. 

Civar vilayet ve kazalarda da pa. ECZANESi 
zarlar cuma günleri kurulduğu için BlJ • 
alış verişte görülen durgunluk bu BEYOGLU · ISTAN ..., I 
suretle ortadan kalkmış olacaktır. •J•••••- ~ 

Arifiyede açılacak çavuşlar kur • --------------------------~= 
sunda mayıs başından itibaren dera - f ••••••••••••••••••••••••_. 
lere başlanılacaktır. 1 KALO RtFER MALZEMESİ el 

lzmit belediyes "nin istikrazı Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösterilen meşhur Streb 
İzmit belediye reisi Kemal Öz, kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiatör ve 

Ankaraya gitmiştir. Bu seyahatin kalorifer tesisatı için her cins borular ve bUtUn malzeme Istanbuıda 
belediyeler bankasından 250 bin lira. Galata Tünel caddesi No. 48. MlHRAN GESAR OGULLARI Uca· • • 

nya çeşı ı 

Bu sene kışlık ve yazlık mezru • g~e=n~ç~le:n~· ~g~ö~rm=ek:t:ed::ir;.. ====-=~~~~~~===~=~~~ 
at çok çeşitli ekilmJ.ştlr. Şimdiye ka. 

lık borç almak ve bu işe ait görüş - • •••••••• rethaneainde satılmaktadır. I 
melerde bulunmak üzere yapıldığı 
söylenmektedir. Belediye, başlanıp 
ta yarım kalmış işlerini bu para ile 
görecektir. 

dar tabiat şartları pek uygun git • 
miştir. Trakyaya yeni giren Soya 

fasulyesi istihsalatı bu yıl bir 
milyon kiloyu bulacaktır. 

Bu fasulyenin b~lıca alıcısı şe • 
ker fabrikalarıdır. GUne bakan ay 
çiçeği de pek çok ekilmiştir. Üç kü -
çtik fabrika bu mahsuldan yağ is. 
tihsali için çalışacaktır. 

Yol ve köprülerde hUmmali bir 
faaliyet devam ediyor. Kırklarelinin 
ince ve Edirnenin Sazlıdere bilyUk 
betonarme köprüleri inşaatı bitmiş, 
Gcliboludaki Kavaklı köprUsUniln 
yapılması Nafia Vekaleti tarafından 
eksiltmeye konulmuşutr. 

Lüleburgaz ve Çorluda eski eser • 
terden olan köprüler de eski mimarl 
tarzlarına uygun olarak yo.ptınl • 
maktadır. 

İstanbul - Edirne beton - asfalt 
yolunun yeni yapılan kısımları et • 
rafına meyvalı ve meyvasız ağaçlar 
dikilmiştir. Bu yolun yaptırılması -
na devam ediliyor ve Çorlu ile LUle 
burgazm içinden geçen kısımları 
parke yaptırılıyor. 

Hayvan cimlerini ıalah iç:n 
Vilayetlerde köylülerin birleşerek 

ilkbaharda satın aldıktan damızlık 

Bozkır Boğalar, damızlık atlar ve 
Kıbrıs aygırları için (225) lira sar· 
fedilmiştir. Eneme işleri örnek 
köylerde teksif edilecek ve bu köyler 
2-3 yıl sonra döl merkezi olacaktır 
Son aylarda 20 kadar halis kanlı A. 
rap ve yanın kanlı aygır da satına· 
lınmıştır. 

A~Tica devlet, İnanlı aygır depo • 
sunu bir misli bUyütmüş, bunun için 
yUz bin lira sarfetmiş ve Balkıınl&r 
ile lraktan yeni damızlıklar getirt -
miştir. 

Adana haşerat utaayonunun çalıftığı bina 

Ölmeden Mezarını 
Hazırlıyan Adam 

Sivasta 
Çimento 
Fabrikası 

1 B iga (TAN) - Semedeli kö • 
yünden İbrahim Darıcı · Jmin 

de 70 lik bir ihtiyar köy mezarlığının 
en gilzel yerinde son ikametgahını 

hazırlamış, orasını bir çatma ile böl. 
mil§, parmaklıklarını boyatmı§, Ade
ta bir türbe şekline koymuotur. 

Genç Kızın 
Nişanlısını 

Yaraladılar 
Balıkesir. (TAN muhabirinden) -

Şamlı nahiyesine bağlı Halkapınar 
köyU civarında kanlı bir vak'a olmuş 
tur: 

Bilal oğlu Naime nişanlı olan Ay • 
şe, Karabeyler köyünde oturan Ha· 
san oğlu Kadire kaçmıştır. 

Kadir, Ayşe ile evlenmeğe karar 
verdiği için resmi muameleye başla. 
mak üzere evvela Halkapmar köyüne 
gitmiş, oradan Şamlıya doğru yola 
çıkmış, işte burada ani bir tecavüze 
uğrayarak bı.çakla vücudu dellkdeşik 
edilmiştir . 

l!ade veremiyecek kadar ağır ya
ralı olan Kadir tedavi için buraya 
getirilmiştir. 

Ayşenin nişanlısı Naimin kardeşi 
Emin. Kadiri yaralamaktan suçlu o. 
!arak tevkif olunmuştur. 

lzmit tütüncülerinin dileğ: 

İzmit CT AN) - Tiltiln tacirleri 
Ticaret Odasında Vali ve Parti Baş -
kanı Hamit Oskayın riyasetinde top· 
lanmışlardır. 

TiltUnler İnhisarlar İdaresinin 
kendilerine ve milstahsile milşkUlat 
gösterdiğini söyliyerek şikayet etmis 
ler ve bu halin memleketin iktisndi 
hayatına verdiği ve vermekte olduğu 
zararı anlatmışlardır. 

B 

en b rınci ~artıdır. 

1 

müracaatları ilim olunur. 

Yirmi bir yerde sıfat için ~ım du. 
rakları, beş yerde d& sun'i tohumla -
ma istasyonları açıl!Jlıştır . 
Tekirdağmm KöprUce, Tey ve Bo. 

ğn çiftliğinde 125 hayvan btiyütül -

Sıvas (TAN) - SU.mer Bank çl • 
mento endüstrisi §efi Mühendis Hilmi 
Çelik GUnalp, burada kurulacak çi -
mento fabrikasının yerini tesbit et -
miştir. Fabrikanın in§asma. bu sene i
çinde başlanılacaktır. 

GUnde 250 ton çimento çıkarabile-
cek olan bu fabrikada 200 . 250 ame 

Bu yaşlı a.dam, her gün müstakbel 
mezarının başına gitmekte, ektiği çi. 
çekleri sulamakta, işi olmadığı za • 
manlar orada vakit geçirmektedir. 
İbrahim dayı, 8oranlara : "Mezarlı. 
ğm bu kö~sini pek severim ve öl • 
dükten sonra burada yatmayı müna. 
sip buldum. Onun için gözüm bakar • 
ken ahret evimi hazırladım, belki ço. 
cuklarım ihmal edip bana çatma yap
tınnazlar" demektedir. Bu eevimli ve 
sat kalpli ihtiyar, çok hayırsever bir 
adamdır. Eline on kuruş geçse yan. 
sınr tayyare için ayırmakta.dır. 

lzmi++e işlenen Petrol Nizam 
Suçlar Azabyor '-- - -----' mektedir. le çalışacaktır. 

~~~~~-=---o-=~~~=-=-~~~~~~:=:==:= 

Kütahya Dikiş Yurd unda 

D:kif Yurdunu bu ıene muvaffakıyetle bitiren genç kızlar 

K ütahya, (TAN) - Liae- l 16 sı muvaffakıyet göstermiş ve dip. 

miz muallimlerinden Ba- loma almıştır. 
Yurtta yapılan ve Türk kızmm bü-

yan Ayte Yatpınar tarafından yük san'at kabiliyetini mUjdeUyen e. 
geçen ıene reami müsaade alı. serler halka teşhir edilmiş, bunlarda 

k 1 n·k· y d n n görUlen mükemmeliyet ve incelik 
nara açı an ı ıt ur u u herkesin takdirini kazanmıştır. 
ilk talebesini tetkil eden 26 genç Yurdun ilk mezunlarını vermesi 

kız tahsillerini bitirmitlerdir. şerefine talebe tarafından ebeveyin· 
Maarif MUdllrilnUn huzuriyle ya- lerine ve muallipıierine bir çay ziya. 

pıla.n imtihan neticesinde bunlardan f eti verilmiştip 

Bigada lcuulyeler yandı tzimt (TAN) - Cümhuriyet müd. 
Geçen hafta. esen çok ıiddetli so • deiumumisi Bay Hamdi Doğu, cürmü 

ğuk rüzgarlar ve geceleri dUşen kıra.. m~hut kanununa temas eden suçlar 
ğı, ekilen bütün faeulyeleri yakmıı. hakkında şu beyanatta tulunmuştur: 
bunlar hayli yükseldikleri halde ta- "- Meşhut suçlar kanununun umu 
mamen kurumuşlardır. Bahçe sahip. mi suçlar U7.erinde iyi neticeler bırak
leri yeniden fasulye dikmektedir. tığını söylemek isterim. 936 - 937 se
Yağan faydalı yağmurlardan sonra nesine ait kayıtların incelenmesinden 

bUtUn rençberler kırlara dökUlmlll, ilk üç ayda işlenen suçlarda azalma 
nohut, mısır, bostan ekimi Uzerinde olduğu neticesine vartlmıştır. 
humma.U bir faaliyet b14la.mıştır. Bu da meşhut suçlar kanununun i-

Bazı köylüler, mükellef oldukları yi neticesidir. Bu kanun bir~z. tadil 
domuz mücadelesini yerine getirme • edilerek belediye hududu hancındeki 
ğe çalıştıklan halde öldürülecek do. suçlara da teşmil edilecek olursa da. 
muz bulamadıklarından domuz olan ha iyi neticeler alınacağı şüphesizdir. 
yerlere müracaat etmiDler ve birer 1l 
raya. domuz kuyruğu satın alarak e • 
kim memurluğuna teslim etmişlerdir. 

Bağ kütükleri ilaçlandı 
Herhangi bir hastalığın önünü al. 

mak Uzere bütün bağ 

k U t ü k 1 e r i n e k i r e c; mah
lulU sürülmüştür. Şimdiye kadar 
burada tatbik edilmiyen bu UA.çlama 
usulüyle umum meyva ağaçlan da ki 
reçlenmiştir. 

Karsta Bir Memur 
Öldürüldü 

Kars - Ku:ılçakçak gümrük me
murlarından Hayri, Kalelçi mahalle. 
sinde her tarafı parça parça edllmi, 
bir halde bulunmu,tur. Zav&llı me • 
mur kaldırıldığı hastanede ölmüştür. 
Fail •-veva failler aranılmaktadır. 

Silifkede 
Halk evi 
Bandosu 

Silifke (TAN) - Muhasebe! husu
siye kendlalne alt olan orta okul mek 
tebi binasını tamir ettirmiştir. Bu 
mektepte ellisi kız olmak üzere 150 
talebe okumaktadır • 

H&lkevinin ahfap ıahnesı yıktınl
mı9, yerine betondan bir ıahne yap • 
tınlmI..Jtır. 

Halkevi bandosunun takviyesine 
~alışılmaktadır. Bunun için, askerll· 
ğini muzikacılrkla geçirmiş olanlar • 
dan da istifade olunacaktır. 

Kuvvetli varliklar 

En büyük hızlarını kendi iç 
cevherlerinden alırlar. Var

lığını iç cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye çalışan 

müstahzarların daima fev
kinde kalmıştır. Bunun da 
sebebi, başkasını taklide 
özenmemesinde ve yarattığı 

kıymetin sahibi kalabilme. 
sindedir. 

Dikkat ediniz kl: TAKLlD 
da.ima (benzer) idir, hiç bit 
vakit asıl olamaz. 

Yeni 
Çocuk 
Ansiklopedi•İ 

• 

inci 
Cüz 

Çıktı 

Ç ki .1 .. .. k j 11ti ocu arı e ovunme 
0 

yen babalar, çocuğun°.~. 
mutlaka Yeni Çocuk An•1 

• 

lopediıi alınız. Bu eıer. ~ 
cuğunuza verebileceğinıı 
'"ıvmetli hediyedir. _.-, ................ ~ 

Biga Şarbayhğında n : 
ııib"'' 

Belediyemiz elektrik santralının 1 - 6 - 937 gUnUnden 31 • 5 • 937 odO 
yetine kadar bir ııenelik ihtiyacı olan 40.000 kilo mazot 3.400 lira ve~··~· 
kilo makine yağı 160 lira fiyat tahminile 20 - 4 • 937 salı gününden ıtı )ıf 
ren 11 - 5 - 937 salı günü saat 15 e kadar kapalı zarf usuliyle ekfliltJlle·ıı .. 

• . 1 • "ddeti fÇI 
çıkanlmıştır. Mazot ve yağın evsafını anlamak ıstiyen erın mu ~ 

de Belediye Santral memurluğuna ve şartnameyi bedelsiz olarak 
81~eıc· 

veya görmek istiyenlerin muhasebeye müracaatları ve% 7,5 temtnatl1 rııeı> 
lif mıktuplarmm Belediye Reisliğine göndermeleri ve ihalenin EncU 

huzu.riyle yapılacağı ilan olunur. (2302) 



Ş Upheslz ki; bu, bir iyilikti. 
Zülüm ve seyyiat altında e

zilen unsurların kalplerindeki ıstı
rabı, biraz hafifletmişti. Fakat; o 
zalim Haccaç tarafından haksız ye
re kesilıni§ olan iki yUz bini mü
tecaviz ına.8um TUrk ve lranlmm 
kanını kim ödiyecek'! Ba&tanbaı:ıa 
bir matem diyan kesilen Iran ve 
Hora.san halkının göz yaşlıı.rıru kim 
dindirecekti '! .. 

Yeni halife, buna muktedir. de
ğU.di. HattA. onun, (Arap olmıyan 
,Ul8Urlar) hakkında gösterdiği mil-

Yazmrn başlığındaki tabir be -
nim değiJdir. Benim dii~ünüşüme 
göre, İstanbul gibi muntazam be. 
lediye teşkilatı bulunan bir §ehir· 
de süt derdi olamaz. Belediye her
kesin, hele küçük çocuklann, içece· 
ği südün halis, hilesiz olmasını te
min eder. 

Bu tabiri, imzasını akuyamadı -
ğım, bir okuyucuf'{luz kullanmış. 
O da zaten ,içtiği südün haltı; ol • 
madığma kendisi kanaat getirmiş 
değildir. 

- Bir komşumuz var, keçi bes • 
ler, diyor, geçen gün bana "ne idü 
gi belirsiz (halis süt!) alacağına, 
kanşıksız keçi südü \'ereyim,, de· 
dl. 

Diye anlattıktan sonra başka 
başka hayvanlann sütleri arasın
daki farkı soruyor. Ke~dislnln bil· 
diğine göre: Koyunun yoğurdu, 
mandanın yağı, ineğin südü, keçi· 
nin ayranı i)i olurmuş. 

Benim bildiğime göre, de sut. 
lerln en yağlısı köpek sütü, en çok 
albUminllsi de dişi domuzun sütü -
dür. Fakat, her nedense insanlar 
o iki sütten de nefret ederler. Onun 
için ben de onlan ta\'8iye edecek 
değillm, 

Fakat eşek sütüne, bilhassa ilk
bahar me\"Slmlnde, ötedenberl çok 
rağbet edilir. Bunun sebebi çocuk 
annesi bayan sütü kadar hafif o· 
nun kadar albUmlnll olmamakla 
beraber ondan daha tatlı, hem de 
ondan daha yaAsız olmasıdır. Bü • 
tün hayvanlarm arasında süttt in • 
san UstUne en yakın olan eşektir. 
İstanbulda lnsanlann arkalıklı ha
mallık etmeleriyle, eşeklerin yük 
t&§onalannm hemen hemen ayni 
zamanda yasak edilmesinde bu ya· 
kmlığm da bir tesiri buluıısa ge • 
rektlr • , 

Kısrak süttt de eşek sütü gibi fn. 
san sütüne yakın, hafif, hazml ko
lay ve lezzetli olmakla beraber -
galiba kısrafm kendisi insandan 
daha pahalı ve kibar bir '""hayvan 

Fındık F'yatları 

Arasında 

Rekabet Var 
Istanbulda küçük büyük iki bin 
beş yüz dokuma te.<:gahı çalışmak

tadır. Bütün bu san'at evlerine lz -
mir ve civarında yerli iplik kullana.. 
rak dokuma yapan dokuma evlerinin 
malları rekabet etmeğe çalışıyorlar. 
Büyük müesseseler muamele vergisi 
verdiklerinden küçük müesscsele re
kabet edemiyorlar . 

lzmir ve lstanbul müesseselerinde 
rekabet o kadar artmıştır ki .maki .. 
ne ile çalışan fabrikalar bu vaziyet 
karşısında ne yapacaklarını dilşUnmi
ye başlamı§lardır. Küçük müessese .. 
ler işledikleri ipliklerin fiyatı üzerine 
bir gündelik ücret demek olan 70 ku
ruş ilave ederek bu fiyat üzerinden 
mal satma.ktadırlar. Fabrikalar, bu 
kadar ucuza mal yapamamaktadır. 

Son hafta içinde fındık piyasası 
durmuştur. Fındıklnrımızdan iç tom 
bu lfmdıklarının fiyatı 53 kuru§tur. 

BELÇiKA 
PAMUK 
İSTİYOR 

Dokumacılar kooperatif ve cemi .. 
yeti azalarına iplik dağıtılmaktadır. 

Fakat, bazı kimseler aldıkları iplik -
leri işlemiyerek başkalarına satmağı 
daha karlı görmektedirler. Bu vazi.. 
yet karşısında Ticaret Odasına şikl
yetler yapılmıştır. Oda, dokumacılar 
esnafmm bir list esini istemiş ve lis. 
teye dahil esnafın dışında kalanlara 
iplik verilmemesini muvafık görmllf
tür. 

olduğundan - onu içme!< pek te a
det olmamıştır. Kısrak sütü aııC!lk 
zengin, falrnt mideleri pek nazik, 
hastalara ta\'si)·e edilir. 

De\'e ~kiden lstaııbulda ha~·Jice 
çok göriilmeklo beraber sütü pek 
yağlı ,·e ı>ek lı:oyu olduğundan onu 
içmek burada adet olmanu~tır. Es
ki zamanda hacı olmağa gidenler 
Arabistmıda de\'e sütüne hurma 
doldurarak yemeği Se\'ap sayarlar 
ve böylece midelerini bozarlardı. 

Okuyucumuzun "mandanın ya • 
ğı,. diye, bildiği söz doğrudur. Çiin
kü manda siitiiniin bir litre.<.;inde 
~·etmiş, seksen gram ~·ağ bulunur. 
Halbuki insan sütünün ayni mikta. 
nnda ancak kırk, keçi sütü ile 
inek sütiinc1e ise krrk iki gram yağ 
vardır. Manıla sütünU çocuklar n 
hastalar l~emezler, ondan ~'Upılan 
ka)mak ta - rahmetli yazı hoca
sı İzzet Efen<linln buyurdu~ gi • 
bi- yumuşacık n pamuk gibi ol
makla beraber güç hazmediJir. 

K~i sütünün al·ram l)·i olma."'• 
onun içindeki tuzların öteki siitle. 

rln he~lnden fazla olma~rndan ile
ri gelse gerektir. Kf"çi siitU inek AÜ. 

tünden biraz daha hafif olmakla 
beraber albiimin ve şeker bakımın
dan onun kadar beslemez • 

Koyunun sütü tereyağı ve ka • 
zeln bakımından daha zengin ol
duğundan yoğurdu daha koyu o • 
lur. 
Şu halde slit diye içmek için, o

kuyucumuzun da dediği gibi, inek 
sütü kalır. Zaten bütün yıl içinde 
en uzun müddet süt nren hay,·an 
da inektir. insanların sütninesi o • 
lan bu uğurlu hayvan kendi yav -
rusunu beslemeğe başladığından 
90nra Uç yilz gün kadar süt verir. 

Hem de albümini \'e şekeri k~I 
sütündekinden biraz fazla olduğu 
için ondan biraz daha zi~·ade bes • 
ler. Tuzlan belki k~I sUtundekln -
den daha az olduğu için, pahası da 
daha ucuzdur • 

Belçika ticaret müesse<>elerindf"n 
mühim bir firma memleketimizden 
bii:l·iik mlkya.-;ta pamuk almak iste -
diğini Ticaret Odamıza bildirmiş \'e 
pamul; ihracatçılariyle bmıstırılma· 

sını istemiştir. Ocla, ihracatçılarımı • 
zan bir listesini Bel~ikaya yollamış -
tır • 

Piyasaya kafi miktarda iplik gel • 
diğinden bütün tezgahlar faalivetıerk
ne devam etmektedirler. 

Borsa dün 
Canlı f!eçfi BORSA 

24 ~1SAN' CUl\IARTESl 

"p ARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 

t . ır et 

620,-
123.
ıos.-

Drahmi 
Belçıka frangı 

120 -
18,-
80.-

İsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kro 
Silinıı 

570,-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-Mark 

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
r~vr.c kurona 

Altm 
Banknot 

20.-
21,-
12,-
48.-
30.-

1052,-
252,-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Mi lan o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Praır 
Viyana 

• Madrit 
Berlin 
Varıova 
Budapcşte 
Bükres 
Belırat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

624,50 
O,i'903 

17,8075 
15,0168 
4,68 

87,51 
3,455 

64,0512 
1,4430 

22,6775 
4,2225 

13,7710 
1,9660 
4,1633 
3,9792 

107,4460 
34,4275 
2,7510 

23,8625 
3,1080 

625,-
1211,-
113,-

l l:> -
22,-
84.-

580,
Z3.-
66.-
75.-
23.-
28 -

22.50 
24.-
14,-
52.-
'2-

1053,-
253,-

622,-
0,7891 

17,85 
15,0775 
4,69115 

87,8617 
3,4692 

64,3086 
1,4488 

22,7684 
4,2395 

13,8263 
1,9738 
4,18 
3,9950 

107.8775 
34,5660 
2,7425 

23,8775 
' 3,12 

I LiMAN HAREKETLERi 1 

Bugün llmammıza gelecek vapur. 
lar: 

Saat 12 de Gülcemal Karadeniz. 
den, 8 de Kemal Ay\-ahktan. 

Bugün Umammızdar gidecek \·a
purlar : 

Saat 12 de Eğe K~radenize, 9,30 
da Uğur Jzmlte, 8,SOf da Bandırma 
Mudanyaya, 9 da Tal:war tmroza. 

Dün, zahire borsası öğleye kadar 
devam ettiği halde çok i.§tihalı geç • 
miş ve gelen bütün mallar satılmış .. 
trr. Dün şehrimize 65 vagon buğday, 
üç vagon çavdar, sekiz vagon arpa 
ile bir vagon san mısır g'elıni.§tir. 
Buğdayların arasında ekstra Pu • 

!atlılar 7,05 - 7,10 kuruştan satıl .. 
mıştır. 

Diğer buğdaylar cinslerine ve çav
dar nisbetıerine göre 6,10-6,31 ku· 
ruşa kadar verilmiştir. Çavdarlar 5--
5,01 kuruştan, arpaların ekstraları 
da 4,20 kuruştan müşteri bulmuştur. 
Mısır fiyatlan 4,35 - 5 kuruş ara • 
smdadır. 

ZAHiRE 
BORSASI 

24 t 937 
, FIA'.rLAk 

Buğday yumuşak 
Bu&day sert 
Arpa 

tl,18 
6,ı3 
4,17 
5,ı 
4,35 
5.ıo 

Çavdar 
Mısır sarı 
Yulaf 
Afyon kaba 
Afyon ince 

285 
550 

G lı. LE l'4 

tl.22,! 
6,15 
4,18 
5,2 
5,5 

Buiday 
Arpa 
Çavdar 
Kepek 
Mısır 
Darı 
Yulaf 

885 Ton 

K. Tohumu 
Su1&m 

105 Toa 
120 Ton 
'30 Ton 
SO Ton 
15 oTn 
30 Ton 

G t DEN 

41,3-4 Ton 
37,1-4 Toa 

Çavdar 
Arpa 
Ramıol 
Tiftik 

DIŞ 
Buğday: Llverpul 
Buğday: Şikaıı;o 
Buğday : Vinipck 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 

490 
200 

50 
9 

FtA'.l'LAJi 

Keten T . : Londra 
Fmdık G. Hamburc 
Fmdık K. : Hamburı 

Ton 
Toa 
Ton 
Toa 

tl,45 
6,07 
6,16 
5,59 
3,79 
7.97 

87,44 
87.44 
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- Tak•imcle~i garclenpartiye iıtirak eclen yaorularclan bir grup .• 

(Ba§ı 1 incide) 1 ' 
ser vermişlerdir. Müsabaka netice • 
sinde 76 çocuğa haJkevi tarafından 
hazırlanan kitaplar ve arkadaşlarını 
dinlemek Uzere gelen 350 çocuğa. da 
birer paket çikolata hediye edilmiş
tir. 

Bugün 
Beyoğlu halkevi bugün Dağcılık 

klUbünde bir balo verecektir. BugUn 
Taksim stadyomunda küçükler ara
smda bir de maç yapılacaktır. 

EminönU balkevi de bugün GUlha
ne parkında Salkımsöğüt ta.rafında 
eğlenceler tertip edecektir. 

Memlekette 
Zonguldak, 24 (A.A.) - tnus &

ğemenliğimlzln yıldönUmU ve çocuk 
haftası mUnasebetile hazırlanan zen. 
gin programlara göre bugün sekiz 
buçukta vali ve part.l başkanı, halk. 
evi, çocuk esirgeme kurumu başkan
ları, maarif müdUrU, şarbaydan mü
rekkep bir heyet mektepleri gezerek 
çocukların ba.~Ta.mlarmı kutlamışlar 

hediyeler dağıtmışlardır. 

Ankarada 
Ankıı.ra, 24 (A.A.) - Çocuk bay

ramı ve haftası mUnasebetile çocuk 
esirgeme kurumu genel merkezi ta
rafından Ankara çocukla.nna. halke
vinde verilen büyük balo bugün saat 
3 te başlamış ve geç vakte kadar de
vam etmiştir. 

Baloya, okullardaki talebeden bir 
kısmı ile şehir çocukları davet edil
miştir. Bununla beraber aileler ve 
çocuklar tarafından baloya son de
rece rağbet ve istek gösterildiği f çln 
halkevinin salonları hıncahınç dol • 
muştu. Çocuk esirgeme kurumu önü
müzdeki çarşamba gUnü halkevinde 
lkinci bir çocuk balosu daha tertip 
edecektir. 

On Bir Çocuk Baba.ar J 

Oç Vatand&f 
Izmir, 24 (A.A.) - Izınir çocuk e

eirgeme kurumu tarafından 23 nisan 
çocuk bayramı mUnasebetile fazla. 
çocuklu aileler arasında bir müsaba
ka tertip edilmiştir. Bu müsabakaya.
fazla çocuklu aileler iştirak etmişler
dir. Kurumun merkez binasında. ya
pılan müsabaka neticesinde birinclli
~ri 11 çocuk babası bahçıvan Musta
fa, ikinciliği yine 11 çocuk anası Ba.
yan Binnaz, tiçüncUlüğü de yine 11 
çocuk babası Şevket kazanmıştır. 

Kendilerine mUnasip birer ikrami
ye verilmiştir. _._ 

Berlinde 23 Nisan .... , 
Berlin, 24 (A.A.) --:- Milli hlklmi

yctimizin yıldönümU Bertin BUyUk 
elçimiz ve refikaları tarafından bü
yük elçilikte tertip edilen bir resmi 
kabulde kutlanmıştır. Bu merasime 
Berlindeki bütün vatanda.şiar ve tah
sildeki talebemiz iştirak etmiştir. 

' Alacahöyük 
Hafriyatında 
Çıkan Eserler 

'.Ankara, 24 (TAN) - 935 - 936 
hafriyatında Alaca HöyUk harabele • 
rinden çıkarılan tarih eserleri Anka -
ra etnograf ya müzesine yerleştiril • 
miştir. Çok eski devirlerde Tlirk san. 
atındaki inceliği ve zevki gösteren bu 
güzel eserlft", bugün saat 16 da. meb· 
uslarımıza gösterilmiş ve Tarih Ku. 
rumu azalan tarafından izahat ve • 
rilmiştir • 

Müıameredeki ıeoimli tiplerden 

DOST IRANLA 
YAPTIGIMIZ 

ANLASMALAR 
(Bnşı 1 incide) 

ldyenin refahı hakkındaki samimi te
mennilerimi bildirmiye vesile teşkill 
eylemiştir. 

Rıza Şah Pehlevi 
Majeste Emperyal Rıza ~ah Peh • 

levi - TAllUAN. 
MeınlekeUerimiz arasında bu de -

rece mes'ut bir surette mevcut sıkı 
rabıtaları daha ziyade kuvvetlendi -
recek olan muhtelif muahede ve mu. 
kavelenamelerin payıtahtmızda im -
zası münasebetiyle Majestenizin bil -
dirmek lfttfunda bulundukları temen 
nilerden pek ziyade mütehassis ol -
dum. 

Her gün ve her fırsattan yeni kuv 
vetler alacağından emin olarak Ma -
jestelerine, şahsi kaadetleri ile asil 
lran milletinin refahı hakkındaki en 
samlmt temennilerimi yollamıya mü 
ca.seret eder ve sarsılmaz dostluğu -
mun teminatının kabulünü rica eyle-

rim ' 
'Atatürk 

Ba,veküler araıında telgraflar 
Ankara, 24 (A.A.) - Türkiye ile 

lra.n arasında akdolunan son muahe
de ve mukaveleler dolayısile Ba~ve
kil hmet lnönU ile lran Başvekili ve 
dahiliye bakanı arasında SJ}ağıdakl 
telgraflar teati olunmuştur: 

S. E. Başvekil İsmet lnönU 
Sonuncusu bugiln imzalanan muh

telif muahede ve mukavelelerin akdi 
münasebetile EkselA.nsmıza en hara 
retli tebriklerimi ve Türkiyenin refa 
hı hakkında samimt temennilerimi ar 
zetmekle çok bahtiyarım. 

BQfvekil ve Dahiliye Bakanı 
Mahmut Cam 

S. E. Mahmut Cam 
Ba.şvckil ve Da.biliye Bakam 

TAHR.A..'l 
Türkiye ile 1ran arasında muhte

lif muahede ve mukavelelerin akdi 
mUnasebetile tntufk~r tebrikleriniz -
den dolayı Ekselansınıza hararetle te 
~kkür ederim. Benim d~ tebrikleri
min ve lra.n milletinin saadet ve re
fahı hakkındaki samimi temennlleri
mln kabulUnU Eksellnsmızdan rica 
eylerim. 

lamel lnönü 
Hariciye Vekilleri Arasında 

Şehzacl ebafı mÜ•ameruincle 
bulunanlardan 

Ankara, 24 (A.A.) - Tahranda 
Türkiye ile İran arasında muhtelif 
muahede ve mukavelenamelerin im • 
zası münasebetiyle lran Hariciye Ve
ziri Ekselans Samiyle Hariciye Veki
li TeVfik Rüştü Aras arasında aşağı • 
daki telgraflar teati olunmuştur: 

İran ile Türkiye arasında muhtelif 
muahede ve mukavelelerin imzası ve 
memleketimizin feyizli teşriki mesaisi 
vesilesiyle Ekselansınıza en hararetli 
' l,· : •i ve lranm dost Türkiye
nin saadet ve refahı hususundaki en 
t> ......... u ~l!m~J.lllllerini arza müsaraat 
eylerim. 

Hariciye Veziri 
Sam iğ 

Yugoslavyadan bugün Ankara.ya 
nvdet ederek, Türkiye ile 1ran ara • 
smda muhtelit muahede ve mukavele· 
rin imzası münasebetiyle gönder -
mek liıtfunda bulundukları nazik tel
graflarından dolayı Ekselansmıza en 
hararetli teşekkUrlerimi arza, mem -
leketlerimlzin feyizli teşriki meııaisl 
hakkındaki azmi sevincim ve asil dost 
İran milletinin saadet ve refahı için 
en samimf temennilerimi beyana mU
saraat eylerim . 

Dr. Rü,tü Araa 

Türkiye rran Dostıuğu 
Tahran, 24 - Hariciye Nazırı B. 

Sami, Türk murahhas heyeti reil!!i B. 
Cemal HUsnU şerefine dUn bir ziyafet 
vermi§tir. B. Sami, 1Söylediği nutuk· 
ta başa.nlan işlerin iki devlet arasın
da esasen mevcut dostluk bağlarmı 
takviye ettiğini, münasebetleri kuv • 
vetlendirecek yeni paktların bu şe • 
refli safhayı takip edeceğini umdu -
ğunu söylemiş, B. Cemal HUenU de 
nazırın hissiyatına te§ekkUr ederek 
imzalanan vesikaların hukukt ve eko. 
nomik şUmullerini anlatmıştır 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Bir Haftalık 
Tarih 

"(Başı 1 incide) 
taşımak zaruretini duyuyorlar. Dün
ya yüzünde sulh ve emniyet kurul
duğuna emin oluncıya kadar da bu 
yolda yUrilmek azmindedirler. 

Dikkate değen taraf şudur ki, ye
ni lngiliz silahlanması Akdeniz ve 
Kırmızıdeniz içindir. ltalyanlar, ln
gilizlerin denizyollarmı kesecek adnn-

1 !ar atıyorlar. Aden limanına muka
bil Assab limanını hazırlıyorlar. Mal
taya karşılık Pantelleria adasını tah
kim ediyorlar. Bingazide bir deniz 
kumandanlığı ve bir kolordu kuru
yorlar. Sırf Ingiltereye kareı serbest 
kalmak emeliyle Yugoslavlarla bir 
anlaşma kabul ediyorlar. 

Ingiıterınin en hassaa damarına 
basılmıştır. Ingilterenin Akdenizde, 
Ahmer deni.zinde ve Hint denizinde 
hakim bir mevkide kalmak için sonu
na kadar uğrn§lllası bir zarurettir. 

Yeni aulh haoaıı 

B u zıddiyet havasına mukab'l 
Garbt Avrupa ve Amerikada 

TA fNI 
Çalışkan Çocuklara 
Ansiklopedi Veriyor . 

TAN, Çocuk Hafta11 münaıebetile lıtanbulda mevcut orta .,e ;il' 
okulların aon sınıflarında bulunup en son karnede en iyi nuına.: 
alan çalıtkan çocuklara, kendi netriyatından olan Yeni çoe d 
Ansiklopedisinin timdiye kadar çıkan cüzlerini takım halin ' 
hediye etm ·ye karar vermi~tir. 

Bu maksatla bütUn ilk ve orta okul müdüriyetlerine milracaat ~er:: 
bu çocukların listesini iatemiftir. Gelen listeler üzerine aşağıda isiJil .

1
• 

mektepleri yazılı orta okul çocukla.nna birer takım Ansiklopedi göndat1• 
miş~ir. Yarın da hediye gönderilen ilk okul talebelerinin isimleri neŞredl· 
~re~ ~ 

Kömür sergisini 
5000 k"şi gezdi 

(Ba§ı 1 incidP) 
ve haklı bir hayranlık mevzuu ve 
misali olarak bu sergiyi önUmüze &· 

la biliriz. 
Londra gazetesi diyor ki: 
Deyli Telgraf muhabiri B. Valton 

yazıyor: bir sulh ve anlaşma havası esmiye 
başlamıştır. Ankaradaki kömür sergi.si tasvir 

edilemiyecek derecede bUyUk bir mu. 

Pertevniyalden No. 80 Orhan rd 
3; Galatuaraydan 654 Selim Ol~ 
3 A, Galata.saraydan 1379 MuS!fl! 
3 B, Galatasaraydan 134 7 'fU 541 
Cansever 3 C, GalatasaraydaJlı#.' 
Sabahattin 3 D, Vefa erkek 1 Jı~ 
den 71 Orhan Okay 3 A, Vefa e~ lJı 
lisesinden 1720 Kemal Taıner ttl' 
Vefa erkek lisesinden 376 Bah88Jı{IP 
Ak 3 C, Inönü kız ortadan 271 p 
nevver Tektaşar 3 A, Inönil ıoı of' 
dan Betul ipekçi 3 B, lstanbul kll dal" 
tadan 99 Şaduman A.kçay 3, J:J.ııY uıı'1 
paşa lisesinden 155 Dündar ~!< ~ 
3, lstanbul kız öğretmenden 341 ıı,de' 
zaffer 3 A, lstanbul kız öğretllle 6"' 
105 Şükran 3 B, Gelenbevi ortı dslS 
11 Sabahattin 3 A, Gelenbevt orta 119 
4 Hayati 3 B, Gelenbevi ortada11 ı' 
Feridun 3 C, Davutpaşa ortadııJl 2~ 
Necati 3, Kandilli kız llsesindeıı <Jtll 
Ulfet Gök 3 A, Kandilli kız }lsesiJl 'lffJ 
4 Aliye Ankan 3 B, Kandillidetı ·of S 
Sadiye Küçüka.ksay 3 C, K9;~~1'6f, 
ortadan 58 Hasan Sabri 3 A, J{a (;.Jl• 
3 ortadan 99 Galip lsmet 3 B, uınıı 
osmanpa§adan 189 Tahsin ıtrt 

3 
~ 

3, Kum.kapı ortadan 834 Sadık t 
Kumkapı ortadan 827 Hakkı 3 ~,C 
yiip ortadan 639 Salih oğlu ?t{e till S 
3 A, Istanbul erkekten 860 Beh r S 
D, lstanbul erkekten 567 S. Geıt~ Cı 
E, Istanbul erkekten 685 Mesih 11' 
lstanbul erkekten 185 Akif 3 BCuııı: 
tanbul erkekten 724 Atıf 3 F, ıı•' 
huriyet kız orlada.n 152 SeJlf'J rtJ'. 
GUrtunca 3 A, cumıfürlyet ıtıZ o bol 
dan 24 Meliha Evrl '8 B, Jstll12 11' 
kızdan 77 Ferhunae ElgUn 3 ~~ıo 
tanbul kızdan 1391 Mes'ut sert gt4 
3 B, Istanbul kızdan 67 4 Zafer ~)il 
3 D, Istanbul kızdan 1990 ?.! 

4 
tı'' 

Turgay 3 C, Emirg!n ortadan 1 4' 
şit Serin 3 A, Emirgin orts.dall?Jt)' 
Basri 3 B, Emirgin ortadn.n 21 

Dünya yUzUnde ham malzeme fi. 
Y ti " ks 1 • Al 1 vaffakıyettir. Ecnebi ziyaretçilerin a annm yu e mesı, manya ve -
talya için birkaç bakımdan felaketli intibaı en giizel bir sürpriz olarak ya

dedilebilir. Herkes bu serginin büyUk 
olmuştur. Ham mallar para etmedi-

Avrupa merkezlerindeki sergil<'r aya 
ği sıralarda bilhassa Almanya geçi- rında olduğunda müttefiktir. 
nip gitmek için pek ala yollar bul- Başlıca nazarı dikkati celbeden 
muştu. serginin artistik manzara.ıırdır ve 
Malına kolayca müşteri bulam.ıyan yeni bir şekilde yapılan ve en müte

meınleketimiz, Macaristan, BuJgaris- vazi ziyaretçiler tarafından kolayca 
tan, y,ugoslavya, Romanya, Yunanis- anlaşılabilen istatistikler gayet all
tan, Lehistan, Merkezi ve Cenubi A- ka çekici bif §ekle konulmuştur. 
merika, hattiı. lskandinavya gibi bir- B. Celal Bayar, Vekaletinin ve Ve. 
çok memleketlerden takas usuliyle kalete mensup elemanlnnnın bu mu. 
mal alıyor, bunları kısmen zararına vaffakıyetile mağrur olmalıdır.,, 
döviz mukabili başka yerlere satıyor, c::::ıı====-===========
hem ham malzeme ihtiyacını böylece 
temin ediyor, hem de kendi malları
na müşteri buluyordu. 

Ham malzeme fiyatlarının yüksel
mesi bu işleri altüst etti. Mallarına 

Almanya.dan başka müşteri bulmıyan 
memleketler döviz mukabili satış 

imkanını bulunca kısmen Almanyaya 
arka çevirdiler. Zaten Alman sanayii 
her şeyden evvel Alman harp ihti
yaçları için çahgıyordu. Almanlara 
yüksek fiyatla ham malzeme temin 
etmek, ayni zamanda rakiplerin fi
yatına mal yapıp satmak imkanını 

bulamamıya başladılar. Ingilizlerin 
çok bUyilk ölçüde silahlanması, ara
daki yarışı imkansız bir hale koyun
ca ve Jspanyada çarpı§an ltalyan gö
nüllüleri yeni ltalyan askeri kabili· 
yeti hakkında.ki Alman ümit ve ka
naatlerini sarsınca., Almanya.da an
laşma meyllleri ileri gitti. 

Birkaç mühim emare 

B unun birkaç emaresini görU
yoruz: Son zamanlarda Al

man sanayil harp ihtiyaçlarını ihmal 
etmiye ve baıka sahalarda çalışmıya 
başlfUJlıştır. Sonra Alman Iktısat 
Nazırı Şaht, Brilkeelde bukınduğu sı
rada Almanyanın, Belçika Başvekili
nin iktısacU ve siyasi anlaşma hak
kındaki teşebbüslerine taraftar oldu
ğunu. Rusyanm da iştirak edeceği 
bir anlaşmaya karışmaktan geri dur
mıyacağını şahsi bir kanaat şeklinde 
söylemiştir. 

En mühim olarak ta eski lngiliz a
mele fırka.cır reisi Lansbörinin Hit
lerle konuşması geliyor. Hitler, Ruz
veltin veya diğer bilytik bir devlet a
damının teşebbUsiyle milletlerarası 
bir iktmadt kon~rans toplanırsa, AJ. 
manyanın bu konferansa karışacağı
nı ve anlaşma. hususundaki hamlede 
beraber olacağını söylemi§ ve bu sö
zünUn de neşrine müsaade etmiştir. 

Yeni ümit kapıları 

G arbi Avrupa ve Amerika.da 
yeni bir iktısadi konferans 

hakkında nikbinlik gösterilmemekle 
beraber, Hitlerin sözü her halde yeni 
Umit kapılan açmıgtır. Her tarafta 
da.ha nikbin bir hava. esiyor. Zaten 
Amerika umumi bir anlaşma hakkın
da.ki alike.aın1, en mühim siya.si a
damlarından Davisi, bazı temular i
çin Avnıpaya göndermekle isbat et
miştir. 

rüne destek olmak istemiyor. Buna 
karşı Italya da son Venedik mUllka
tmda Avusturya istikl!line olan all
kasını yenilemiştir. 

lspanyol i1leri 

A vnıpada işlerin iyi bir istika
mete doğru gittiğine en kat'i 

emare, ademi müdahale hakkındaki 

kontrolUn nihayet tatbikat yoluna 
girmesidir. 

Demek ki Almanya ve Italya, Is
panyada hakim bir rol oynamak ü
midini kaybetmişler ve Ispanya yo
lundan umumi harbe yürümek ihti
malini göze almamışlardır. 

Zaten ispanyada hükumet tarafı
nın hakim vaziyeti devam ediyor. 
Çurçilin tavassut hakkındaki teşeb
büsünü her iki taraf reddetmiştir. 

Frankonun Bilbao ha.kkındaki ab
loka kararı, Ingilterede şiddetli mü
nakaşalar uyandırmış, hUkftmetin bu 
husustaki çekingen hareketini halk 
hoş görmemiştir. HükO.met te ilk 
korkulu gidişini tadile mecbur kal
mıştır. 

Demokraıinin iki zaferi 

S on iki hafta içinde demokra&t 
ve sulh cereyanı biri BelQi

ka, diğeri Romanya.da olmak üzere 
iki mühim zafer kazanmıştır. Belçi
kada Başvekil Zeland, !a~ist Degrele 
karşı 69.242 ye karşı 275.840 derece
sinde bir ekseriyetle zafer kazanmış
tır. Bu sayede Belçikayı Berlin - Ro
ma. mihverine bağlamak hususundaki 

ümitler suya dilşmü§ ve Zelandm, 
umumt sulh ve anlruıma temellerini 
hazırlamak nıaksadiyle Amerikaya 
hazırladığı seyahati tam bir manevt 
kuvvetle yapmasına. imk!n hbıl ol-
muştur. 

Romanya ya ~lince; demir muha
fız te§killtma karşı olan tereddüt 
bir tarafa bırakılmı~ ve ~ddetle ha.
rekete geçilmiştir. Bu teşkilatın ba-

şı diye tanınan ordu umuınt rnUfettl
şi Prens Nlkola, hem vazifesinden, 
hem prenslikten, hem de memleket
ten çekilmiye davet edilmiştir. Prens, 
Başvekile yazdığı bir mektupta; te3-
kilatla ali.kasını reddetmek ve demir 
muhafızların gidieini fena göstermek 
ihtiyacım duymuştur. 
Dünyanın bu son' haftalarda aldığı 

umumt manzara, her halde iyiye doğ
rudur. 

Ahmet Emin YALMAN 

met 3 C. den.. • ,_.-/ 

An karada 
Yeni temaslar 

(Başı 1 incide~ 
raç etmemize imklnlar veren JJl 
veleler yapılması muhteme!.dir~ .. tD> 
IRAK HARiCİYE NAZIRI~' 
Şam, 24 (A.A.) - Yüksek Iı a1Jl ~ 

ser Kont dö .Martel, evvelki ~U~ 
rak hariciye nazın doktor Na.CJsuti~ 
kabul etmif sonra her ikisi de ~ 
hariciye nazırının tereflerfne ~~' 
bir ziyafette hazır bulun~Uf 1' ,af' 
Suriye hariciye nazırı, bir nut~i / 
liyerek Suriye ile 1rak arasınd 
rüş birliğini tebarüz ettinniştlt' ,ıı-" 

Dr. Naciülasil, matbuata ber ~ 
ta bulunarak, Suriyede terakld ıJ tıiJ' 
leri görmekle bahtiyar oiduğuD 
dinniştir. r(SltJ" 

Nazır, bugün Şamdan a) fı6'' 
Beyruta oradan da AnkaraY• 
cektir. • t. ~ 

Üç taraflı mlsa.k bu sey~ , 
l!IIDda değil, fakat yakında 

0 
lecektir. . . e ,ııJ!I 

Mlııaklar akdetmek auretil 'l'ill'~ 
idame etmek istiyen lr~, ô~ 
hakkında. samimi ve derın _.., 5ır 
hisleri beslemekte ve TürldY:ı ~~ 
riye münasebetleri, le de a) )(iJ' 
rin hAkim olacağını limit etn1:d• ,.tf 

Suriye ile Irak Arst~ :?ıı~., 
Paris, 24 (A.A.) - FrnnS }llVI~ 

komiseri ile Surlye ve Irıık 1Jll~~ 
nazırları bugün Şamda. iki JllCbStrd 

"nıı~ ~ arasında iş komşu1uk mu . ço1' , 
tesisini istihdaf eden ve b~ JJlııl" 
dut meselelerini halleden b 

Fransa Hariciye Nazın Delboa, ye
ni açılan imkanlar hakkında herkesin 
duyduğu h188i, bir nutkunda şu söz
lerle üade etmiştir: ''Bir &nla§Jnaya 
varmak için yüzde bir Umit varaa, 
bunu yoklamamak cinayettir." 

vele imzalamı§lardır. __/ 

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

Yeni cereyanlar ka.reısmda Ber
lin - Roma mihveri biraz gevşemiı 
göıiinüyor. Alrna.nya, lta:ıyanm In
giltereye meydan okumasına körkö-

Ankara Belediyesin den: t1t11•· 

Ankarada, Beledi~ gösterilecek yerde bir ekmek fabrikası Y8~111~' 
caktır. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ~kmek verebilecek kabiliyctteteı;li~~ 
yerli kömürle- veya oehtr cereya.niyle çalışacaktır. Alakadarların 1'Jd , 
rlni, eartlannı vıe bu fabrikaya ait resimlerini Mayıs 1937 l!lonu~~ıaıı 0

111 

Anka.r& Belediye Reisliğine vermeleri ve yahut göndermelerı 1 

nur. (1019) (2304) 
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SOVYET 
Tehnoeksport F abrikalan Ziraat Maki nalan 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına MüJ"de · 
200 ' DAiM'ôyi Sağlamlık ve ucuzluk itibarile 

Bütün dünyaca tanınmıt makinalandır, 

Fen~rleri gelmiştir. 
o A tM ·okNin Pi1ii~ri 

DA· ne . 

Oniveraal traktörler - Buğday, Çeltik, Hannan ma. 

kinaları • Çayır makinaları - Beyıir tarakları • Ot 
preıeleri • Pulluklar - Bağ tulumbaları • Orak ma• 

kinaların yedek parçaları - Bilhassa ditlileri yal 
İçinde çalıtan tırnaklı ve dolaplı Orak makinalarile 
bilyalı süt makinaları bütün makinalardan üstündür. 

tuıııMON Ampullarını ~:;a Merkezi: ADANA, Türkiye Genel a&hf deposu: r il H kk Ko c ov 
İstanbul Şubesi satıf yeri: Galata, Tünel caddesi, Perçemli sokak No. 19 sma 8 1 za ! g U 

&luıuz, ve her D A t M O N Diğer 9ubeleri: Mersin, Ceyhan 
.Konya mıntakası acentası: Memduh Özinan. Ahmet Kumruluoğlu Türk Ziraat Kollektif Şirk. tnarkauna 

Pfi? Eık:tehir mıntakaıı acentaıı: Sivrih 'aar caddesinde Nikola Stalbavoy ••••••••-1 

4s1ı:rt Fabrikalar Umum Müdürlüğü Üsküdar ve Kcrd.köy 
ATlNALMA KOMiSYONU iLANLARI TURK ANONiM 

I<ınkk l d Su Şirketi 
"ı>11I• a e e yaptırılacak Su Tesisatı Tahvilat Hamillerine ilan 
<\....,...., .......... Ticaret kanununun 430 uncu mad-

llbı ~eu <~ A 

kt unı lllUdUrıu,Üvvvv) lira olan yukanda yazılı tesisat askeri fabrikalar desi ahkı:ı.mınca Meclisi idare tarafm-

ŞPa!ı Zarf ile ihaı aatnıaıma komisyonunca 8-6-1937 Salı gUnU saat 15 te dan ittihaz kılman karar veçhile Üs
"-k artnanıe (ile' e edilecektir. ktidar ve Kadıköy su şirketi tahvilat 
laa kat teminat 

1
\ lira mukabilinde komisyondan verillr. Talfplerin mu - hamillerinin atideki müzakerat ruz -

kt t 14 de kad 
0 ~n (3000) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde namesini müzakere eylemek üzere 

~unun 2 ve 3ar 0nıisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı KadıköyUnde Moda caddesinde kain 
Yona lllllra lnaddelerinde yazılı vesalkle muayyen gün ve saatte ko· merkezi idaresinde 27 mayıs 1937 
~ caatıarı. (2181) perşembe günU saat 11 de akdoluna-

F'erı'k .. . cak umumi içtimaa davet olunduğu. 
oy M 1 ilan edilir. 

}{azan a ıye Şubesi Tahsil Şefliğinden : MüZAKERAT RUZNAMEst 

:~11.Utı nıa3ıc~rgis1ni rizasiyle ödemiyen Fiat Garajı sahibi Delpiya _ 1 - Şirketin vaziyeti hazırası ve 
;Yet, 'l'an etYalannın 17 _ 1s; 41937 tarihinde sat ;r.ı.cağı Cüm. vaktinden evvel imtiyazın satılmMı 

!ttubaks.lrnde r:~ Ak9am gazeteleriyle ilan edilmişti. için hükumeti Cümhuriye ile cereyan 
be telif eşya]A ... ~afer caddesinde Senihinin milli garajında bulunan eden müzakerat hakkında meclisi i

lllUsacuı p~·u ikinci ıatışmın 26/ 4/ 937, 27 / 4/ 937, 28/ 4/ 937 tari- darenin tebliğnamesi. 
~ artesi, Salı, Çarşamba gününde olacağı ilan olunur.. 2 - İmtiyazın vaktinden evvel fü-
lllııııııı..... ~ (2288) ruhtu hakkında Türk Hükumeti 

k Cümhuriyesile .1.kdedilccek ihtilafın 

Utlliz Le neticesi olarak her bir tahvilat için 

,. ~azım Satına ima Komisyonu ilanları 1 t aiz ve amortisman na mile ve maktu-
!.,~ •. ~~~. ~V~~;:;;:::::::::?::.:::::ı en on sene zarfında scnev' 8 lira ve-i' _ la • Deni:ı M rileceğine dair tahvilat hamillerine 

tl~rtn t.llbuı \> 1 erkez Satmalma Komisyonundan: arzedilecek sureti t esviye t ek.lifi. 
:rı~u deıııf.d~ e k znıir llnıanıan hududu dahilinde batık demir ve zin- a _ Meselenin müzakeresi ve mü
la t~ Ull'afnıdaııÇ~anima işi M. M. V. Binasında müteı;ıekkil komisyo- nasip görülürse bu uzlaşmanın şera-

2 ....._ ~e~ kollıbıut MaYis - 937 Pazartesi günü saat 14 te kapalı zarf itine ve tarzı tanzimine dair bir ka-
de tllc llıunıt ~tur. rar ittiha.zr. 
?ttet ~rp teslim . l takriben elU bin lira olan ve nartnamesi dahilin- 4 _ Ticaret kanununun 431 inci 
a dlr ediirnı trmecek bu zincirlerin beher kilosuna yedi kuruş kıy- maddesi ve beşinci fıkrası ahkiımınca 
~ - :E:kstı•- e r. tahvilat hamillerini temsil etmek Ü· &ee14 "llleye gfre k 
'&ddalt 0lduklarnıa d ce lelin daJ~ç ve . tahlisiyecili~le. m~~l ve mil- zere bir veya birkaç vekilin tayini. 

i ...._ "esl.ka:vı b . alr İstanbul Ticareti Bahriye Müdürlüğünden mu- Tahvilat sahiplerinin cümlesi. el· 
ttlJı 2~ ku a.ınıı 0lnıası §arttır. Ierinde tahvilat her ne miktar<!a o-

t5 ~ll.ra'da. ~ bedeı lllukabilinde şartnamesini almak lstiyenlerin her ıursa olesun, Ticaret kanununun ah-
11( ~ ~Utrne:ıisyonunıu.za mUracaatleri. klm ve şeraiti mucibince ve hudut· 
1~ t~~~&rr ve U gil'eceklertn 2490 sayılı kanun mucibince 3750 liralık ları dahilinde işbu heyeti umumiye 
l~t olunan ~ctl Dı&ddede yazılı veaikalarnu havi teklif mektup- içtimaında hazır bulunmağa ve rey 
~ \>e bun~de aza.tni saat on ilçe kadar komisyona vermiş bu- vermeğe haklan vardır. 

ZlıUteveıuı IOnra verilecek muktupla.nn kabul edilmiyeceği ve Heyeti mebusada hazır bulunabil-
&'ecUanelerln nazan dikkate alınmıyacağı. (2174) mek için içtimadan 18.akal bir hafta 

evvel, yani en geç 20 mayıs 1937 ye 
l.ıQfı kap.Jı Zarf Uıulile Eksiltme lJi.nı. kadar tahvilat esbabı şirket kasası· 
~ a v k na hamil buJundukları senedatı tev-
~ tkaitını e aletinden : die mecburdurlar. Şirket tarafından 
~l !ltun1wn:~ konuıan 11: Malatya İstasyon tesisatında olıın 5~!15 t a n ı n m ı ş b a n k a ve mü-
2 _ t~eli ··~ f;~~ P&rke ta, kaldırım inşasıdır. esseselerden muti mevduat tasdikna-
..\. _ uu fte a.lt e " Ura "8.'5" kuru§tur. meleri dahi Mıl tahvilat misillu kabul 
~ ~Sllt.nıe •• ~ IUnlardır; edilecektir. 
-lı{Uka -~ C _ b_ Vele Pro. 

tı ~Ynıdırlık Jest 
t ..... 5'eıuıı 18.ri-. ~eri reneı eartnamesı 

MECLlSt İDARE 

Üsküdar ve Kadıköy 
..... Sn __ :--~e 

1-tey -..elet fiat 
lteıa11~ ~r bu e ve keşif hUlA.aa cetveli 

TORK ANONiM --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

3 ~den ale.bt;rakt "130" ~ bedel mu.kabtunde Şose ve Köprtbr 
de ~ l!:ksiltnı ır. 
ıı...~ ~ e •·S.937 ı .. _,,_, · 
--ıuiyıe e l{öPrtıler R .._-~de salı gilnU saat 16 da Nafıa Vekaletın-

i ....., la.Pılacaktn- elsHği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 't " kıtı~,1'1 si 
'eye etzneeı \>e ~llnıek için taliplerin "1929" liralık muvakkat te-
tfıı ~\lit~ikaıı ınu G~tenin 3297 sayılı nushasında çıkan tal~at
~ ı.r ...... zn;ktupl teahhıtllk vesikası ibraz etmesi 18.znndır. !stekhle -
~ ~~ ~ UçUncU maddede yazılı saatten bir saat evvellne 

0~ ~kırı.ifiııe Dıakbus mukabilinde vermeleri muktaı:idir. 
eler kabul edilmez. "942" "2159" 

.. ""o.. 
)(\J.hsı~ lrtollan '' llmıılara lşlatmı U. idaresi Dinlırı 
~~ ~eu bedeu 
l'Otl~ ttlııu 2~ lira olan 1000 kilo karbon mUrekkebi 3.5.1937 

t..ı. __ - la.at ıo da . 
'--.rn:ıdan Haydarpa.,ada gar binası dahilindeki komıs -
l.ı 187 &.çık ekaUtnı · . 
"Q'ijltt. 1liı liraıııt e ile satm almacaktır. Bu işe girmek ıstıyen-

liu ı.e''e rt1n !nu"Vaklı:at teminat ve kanunun tayin ettiği vesa.ikle 
8.lt 9artn U llaatine ka.da.r komisyona mUraca.atları lizımdır. 

&nıeıer k 
onıiayonduı parasız olarak dağrWmaktadrr. 

(2116) 

ı._ ~lt,.. Satılık Duba 
~~~ ' 1t let ~tı ;:~ :atıı huıurıa.u lllesı müdürlü§ilnden: 
~,~~~Ya veru su kemtsinden yukaruıına kadar bakır kaplı (6) 

~eııı~el'iıı l937 çar: f~at ~ad~ l!yik görülmediğinden arttırma mild 
~~ teı 3 7,'5 g\iv tn a gUnU sa.at l:S e temdit edilmiştir. 

lkıelen (etıın2 e Paralarlyle mezkilr saatte Akay şefler en-
. 283) 

Su Şirketi 
HISSEDARANA i LAN 

Şirketin fevkalade heyeti umumiye 
içtimaı, Kadı.köyünde Moda cadde -
sinde kain merkezi idaresinde 27 ma
yıs 1937 per~r.mbe gilnü saat 15 te 
vukubulacağından keyfiyet hisseda
rana ilin ile ihtar olunur. 
İşbu heyet için ruznamei mUzake

rat · berveçhiatidir: Muayyen vaktin
den evvel imtiyazın satılmasına dair 
Türk Hükilmeti Cümhuriye.sile akde· 
dilecek ihtilafın tasdiki. 

Hissedaran rey haklarını heyeti u
mu miyede istimal edebilmek için ya 

Birinci sm ıf Tornacı Aranıyor 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden : 

Aşağıdaki 9artları haiz müsabaka imtihanı ile birinci sınıf 8 Tornacı 
ustası alınacaktır. 

1, - Ya.,ı otuz beşi geçmiyecek. 
2. - Ecnebi kadınla evli bulunmıyacak. 
3.- imtihan 17 /Mayıs/1937 Pazartesi gilnU Eskişehir Tayyare fab-

rikasında yapılacak. 

4. - lmtihan neticesine göre 3 - 4 lira yevmiye verilecek. 
O. - Askerliğini bitirmiş bulunacak. 
6. - Bilumum mastaf herkesin 9ahsına afd olacaktır. 
7. - Sanayi mektebi mezunlan tercihen alınır. 
Not: Askeri fabrikalardan istüa suretiyle ayrılmaması şarttır. (2194) 

hamil oldukları hisse senedatını veya ------------ ----------- -
bunlara mutasarrıf oıduk1armı mu~ lstanbul Ja1ıdarma Satınalma Komisyo
bit vesaik yevmi içtimadan asgarf bir 
hafta evvel nihayet 20 mayıs 1937 nun~an: 
tarihine kadar şirkete tevdi eyleme
leri llzımgeldiği illn olunur. 

MECUSİ !DARE 

Fatih sulh UçUncU hukuk hakimli
ğinden: MUptell olduğu akıl hastalı
ğrnm tedavisi için emrazı akliye ve 
asabiye hastanesinde tedavi altmda. 
bulunan Ahmet oğlu Cemalin hacrile 
iyileşinciye kadar bütün umuru ve 
ıııayetlni ifa etmek Uzere Cerrahpa.,a
da BUyUk Tulumba sokağında 21 sa
yıda validesi Haticenin 19, 4, 937 ta
rihinden itibaren vasi tayin olunduğu 
ilan olunur. 

!dıınan Nev'i 

2850 kilo Kundura kabara çivisi 

" 

F'fyat 
Kr. s. 
37 00 

Tahmin 
Bedeli 

Lira Ku. 
1054 50 

Muvakkat 
Teminat 
Lira Ku. 
79 09 

1 - Tahmin bedeli bin elli dört buQUk lira, muvakkat teminatı yetmiş 
dokuı: Ura dokuz kuruş olan iki bin eeJdz yUz elli kilo kundura kabara çi
vili açık eksiltme ile satmalmacaktır. 

2 - Eksiltme Gedikpaşa Jandarma Dikimevi binasında Jt nbul Jan
darma Satmalma Komisyonunda 10/Mayıs/1937 pazarteei ·· ü saat 15 
de yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname her gUn komisyonda görülebilir. · 
4 - Istekliler belli gün ve saatte teminat makbuzu ve belli. ·esikalarlY· 

\e komisyonda bulunmaları. (2306) ' 

~-YALNIZ
BA K ER 1 
Mağazaları 

Hali hazırda 

PARDESU 

RAGLAN 

TRENÇKOT 

REVERSlBLE'in 

En müntehap çeşitlerini 
Her yerden ucuz fiat 

ve müsait şartlarla 

T AKDiM EDEBiLiR 

1 Çeşitler tUkenmeden evvel 
istediğinizi intibah ediniz. 

ı- Dr. İhsan Sami -
hlFO AŞISI~ 

Tifo ve paratifo hastalıklarına t u 
tulmamak için tesir i kat'i, muafı 

yeti pek emin taze aşıdır. Her ec: 
zanede bulunur.Kutusu 45 kuru 

Sahibi: Ahmet Emin YAJ .. lUAN 
Umumi Neşriyatı idare Eden: 

S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limltet 

irketi. Ba.aıldı er TAN 
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ve Pasl·a·nmaz Hasa ~ 
...... ,.. """"' """"""""'"'"' "'"' ""'~ "'""""~~ . , 

" .......... I ' ı 

''9 ) ~ ~ 

~\~<Af ~~ ~ 

...._·-..... :.~F- f TıraşBıçağı 100 Defa TıraşEd~t 
~ ~ BUtUn dünyada emsaline hiçbir zaman tesadUf edilemiyecek derecede büyük muvaffakıyet kazanan HASAN TRAŞ Bıçakları yeni ve kat i)').-S 

~ paslanmaz nevini piyasadan musırran isteyiniz. Yeni HASAN TRAŞ Ma kinelerile birlikte ASAN TRAŞ Bıçaklan tıraş olduktan sonra kat'iyYe:r. 
~ eilmeğe ve kurulamağa hacet yoktur Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şart.ile gayet kolaylıkla ve huzuru neşe içinde yüz defa tıraş ed 

1 ~ DUnyanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN TIRAŞ Bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat.raf 

~ 
adedi 5 - 10 adedi 35, Paslanmaz Hasan bıçağı 1 adedi 6, 10 adedi 50 k~tur. Haaan Tıraş Sabunu - Haaan Tıraş Kremi - Hasan 'fı ııı 

· Pudraaı - Hasan Tıraş kolonyaaı da çok zevk ve neşe veren yardımcı ve mükemmel vaartalardır. Hasan depolarile satış yerleri ve bütün ..AnadO 
_ _ _ ._ ....,...., - . ....,-. _ , -....._. _ ,...., __ __. __ ,..,'- ,,,, "' "" tuhafiye ve bakkaliye mağazaJarile eczanelerde ve aktarlarda. bulunur. ____/ 

........... . 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KAR$1 

Hazırllkll Davranınızl 

' lstanbUI Gayrimübadille~ ~o~i~yonunda~ 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cınsı ve hissesi Hısseye gore 

muhammen K. 

570 Bebek E: Kilise E:72 Y:86 275 metre arsanın 20 Açık 

Y: lnşirah 1/12 his. arttırma 

1049 Orta.köy E: Karanfil E:4 Y:8 Hanenin 1/4 his. 60 " 
Y: Morkaranfil 

1542 Kmalıada Karanfil 58 483 metre arsa 200 
" 

1631 Bostancı Çatal çeşme 16 Mü. 123 metre ana 60 ,, 
Ha.rita:28 

1633 Bostancı Çatal 16 MU. 223 metre arsa 210 .. .. " 
çeşme Harita:27 

1966 Edimekapı Salma- E: Çıkmaz Anneni E: veY:9 Arşa.p hanenin 350 " 
tomruk kariyet odaları Y: Kırk odalar 1/2 hia. 
atik Alipa.şa 

2671 Arnavutköy E: Sebzeci Y: Kilise E:19-21- 37 metre a.nıa 60 " 1 
Y:7 Mahallen Kazmacı 

4684 Usküdar YenJ- E: Icadiye E:Y 320 metre arsa 100 ,, 
mahalle Y: Mecit reis Mahallen:8 

5075 Helbeliad& E: Değirmen Yeni:49 Ahşap baraka ve 100 " 
Y:HUseyin Ada:85 bahçe 

1 5113 
Rahmi Parsel:9 

Boyacıköy Fırm E: ve Y:8 Bahçeli ahşap 300 " 
hanenin 4/5 hia. 

6354 Ortaköy Yepl- E: Y en.tınahalle E:19 Y:63 Ahşap hanenin 380 " 
mahalle Y: Bulgur ve Sanefe 10/16 his. 

7379 Kmalıada Karanfil E:22 Y:5 215,25 metre a.rsa, 30 ,, 
nın 3/10 hia. 

7473 Burgazad& Hacı Bala.ş E:9 Y:7 Ah.şap hanenin 200 ,, 
No. taj:13 14/240 his. 

8052 Kurtuluş E:Fınn E: ve Y: Ahpp hanenin 1300 Kapalı 

Y: Tırmık 14 4/7 hia. zarf 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gUn müddetle satı§a çıkanlmıştır. llıalelerl 10 - :S - 937 tarihine 

düşen pazartesi günü saat 14 tedir. Satı§ ınUnhasıı"Sll gayri mübadil bonosiyledir. 

#•BAYANLARIN .,,, _______________ ...... , 
• • Doğumdan e elki siyah lekele- z E 1 ~ o ~ ~ " 1( r A L 

Gözlük taşlan deposu; 

rini ve·bütun çillerini yaınız Gr. ANETIDIS " FEN~i GÖZLÜKÇÜ ·• 
F azll Çil ilacı İstanbul Sultanhamam Havuzlu Han No. 5 

giderir 

..................... 
İstanbul İkinci iflas memurluğun

dan: 1stanbulda. Handan hanında 14 

No. lı yazıhş.neyi ikametgihı kanuni 
ittihaz ettiği ilamında yazılı Hindi 

zade Osmanın İstanbul birinci tica
ret mahkemesince 18, 7, 936 tarihin· 
de iflasına karar verilmiştir. 

Müflisin ikametgahında yazılan e:
yadan başka bir malı yoktur. Bu eşya 
ya da ibraz edilen vesaik ile istihkak 
iddia edilmiştir. Şu vaziyete göre mUf 

lisin bir malı olmadığından tasfiye · 
nin tatiline karar verilmiştir. İcra ve 

iflls kanununun 217 inci maddesi mu 
cibince alakadar alacaklıların 30 gün 

içinde peşin masrıfı vererek iflasa 
müteallik muamelelerin tatbiki iste. 

nilmediği takdirde iflasın kapatılaca
ğı iliı.n olunur. (32095) 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: fatanbul asliye ikinci ticaret 
mahkemesince Galatada Agopyan 
hanında 1 No. da Güstav Luda ile 
yine Galatada İttihadı Maadin TUrk 
Anonim şirketinin iflaslarına 21, 9, 
936 tarihinde karar verilmiştir. 

Milflislerden Güstan Ludanın bir 
malı bulunamamıştır. Diğer müflis 
şirketin yalnız Ereğli Alaca Ağzı 

mevkünde kömür istismar mmtakası 
imtiyazı olup ba.şka bir malı bulun -
madığından her iki müflisin tasfiye 
muamelelerinin tatiline karar veril -
miştir. İcra ve ifliı.s kanununun 217 
inci maddesi mucibince •alakadar a
lacaklılar tarafından 30 gün içinde 
iflasa müteallik muamelelerin tatbi· 
kine devam edilmesi istenilerek mas
nfı pe~in verilmediği takdirde ifla
sın kapatılacağı alakadarlarca bilin· 
mek üzere ilan olunur. (32096) · 

Zührevi ve cild haatalrklar ı 

or. Hayri Omer 
lğleden soıı ra Beyoğlu Ağacamı 
•arsr!lır ~Q No 1 i ~ rE'IE'fon ' 4:Cl."l~ 

İstanbul Asliye mahkemesi Birinci 

Herkes bir gözlük kullanmaktadır. 
Fakat gözlUk alırken dikkat edilecek 
en mühim nokta gözlük ~mm cin
sidir. Daima iyi bir gözlilk ta.şile göz
lük kullanılırsa hem ilerideki zafiye
te meydan vermezsiniz, hem de gayet 
berrak ve seçkin görebilirsiniz. Onun 
için dünyada şöhret kazanan en bi
rinci ZElSS PUNKTAL taşlarile göz
lerinizi kurtarınız. Hakiki ZEİSS 

PUNKTAL taşlarını satan İstanbul ZEISS 
ve taşra mağazalarından ZElSS fab-
rikasının hususi fiat listeleri üzerin- P UN K TAL. 
de ZEtss PUNKT AL gözlük taşlan nı arayınız. 

T cqraJa Zeis• Punktal Satan Acentalarımız: 
B. Rıza Gözlükçü Bankalar caddesi 

• 

Ankara 
Afyon 
Aydın 

Antalya 

M. Doğan Erkmen Doğan Matbaası fl)çU 
Hacı Mehmet Cemal Saatçi ve fenni gaıl uııcU 

Bursa 
Balıkesir 
El aziz 
Eskişehir 

Erzincan 
Edirne (Trakya) 
Gaziantep 
'°;ir~!Un 

tzmir 
İzmir 
İzmit 
Isparta 

Saatçioğlu Ha.san Arif Saatçi ve fenni gözl 
Rıza Tınmaz Gazi caddesi 
Remzi Vidinlisan Ana.fartalar cadd~ 
Hayrullah Tatar Saatçi ve GözlUkçU 
Şükrü Tuğa Köprü başında 
Zeki Çağlı Saatçi ve GözlUkçU 
Albert Levi Saraçlarda 
Asaf Erkılıç Şifa Eczanesi 
•Rıza Tahmazoğlu Saatçi ve GözJUkçU 
Kemal Aktaş Hilal Eczanesi 
Nafiz GözgördUren Kemeraltmda 
İbrahim Barut Saatçi ve GözlU~.çU ııçO 
Süleyman Uyar (Ka- Tuhafiyeci ve GozlU 
rahafız)° 

Kayseri Zeki saatman Saatçi ve GözlilMU 
Konya Necati Silay Sarraf ve GözlU~çU~çU 
Mersin Jak Muri Fotoğrafçı ve Gozl 
Muğla Fevzi Altmay Sarraf ve GözlUkçU 
Rize Ahmet Erk Ses fş Evi 
Samsun Avni Peker. Belediye caddesi 
Sıv&.s Şükrü Doğankaya Saatçi ve GözlUkçU 
Trabzon Nuri Aydın Saatçi ve GözlilkçU 
Trabzon Hakkı Atmacaoğlu Kunduracılarda. aJtf 
Uşak Cemalettin ve Orhan Enan Fenni gözIUkçU vel!I 
Zonguldak O!'lman Gürdal Saatçi ve GöılUkçU 
A.na4oıudıt acentemiz olmıyan şehirlerde acente aranmaktadır ve 

- lükçülüğe aşina olanlar yukarda.ki adrere müracaat etsin/ 

,,,,,, 
• 

hukuk dairesinden: Viyanada Fuks tJI 
şirketi vekili avukat Celal Derviş ta- Nr. 270902 - Bestenigar şarkı • ~İ~ekten ftağlll8 ... 
rafından Galatada Boğazkesende 90 Hüzzam şarkı • Aşkınla Sürün!!' 
No. da mukim ve rıhtımda Hüdaven- Nr. 270900 _ Uşak şarkı _ DELİSİN DELİ GöNIN,IP 
digar hanında 9-10 da kutu fabrika- Uşak şarkı _ o BENİM SON EştMD_t.lfS 
törü Avusturyalı Sigmont Fin gel a- Nr. 270901 - Halk şarkısı - ESMER BUGON AG~' 
leyhine 937-29 sayılı dosya ile açtı- Halk şarkısı - K A R A N F İ L 

ğı makinelerin iadesi ve alacağın tah Satışa Çıkanlmıştır. 

sili davasında müddeialeyhin hali.da '•lliıl••••••••••••••••••••~ 
gösterilen yerlerden çıkıp nereye git- -
tiği malfım olmadığı mübaşirin şerhi-

le dava arzuhali sureti bili tebliğ i- # TA KS .. , M BsugünT saaA t Dl,30yda o M u N oA ... 
ade edilmiş ve tahkikat için tarafla-

11 rm 20, 4, 937 tarihine musadif salı K b rak · 
günü saat 14 te davetleri ve dava ar- HasılA~mı Şişlı Çocuk Esirgeme urumun~. 1 Şi;I 
zuhaline cevap vermesi .için kendisi-! Beyoglu-T.Y.Y.K veArnavutkoy- . 
ne on beş gün mihil verılmesi takar-

5
) J{t 

Ki tipleri çarpışacaklardır. Fiyatlar ucuzdur. ( 40-25-1 
111 rur etmekle usulün 141 inci madde- d8•• 

, sıne t evfikan da.va arzuhame daveti- Galip kulüp, Bay Cevat Abbas Gürer taraflO 
1 ye nüshalannm mahkeme divanha - konulan kupayı kazanacak tir. bir of° 
, nesine talik kılındığı ve müddeialey- Maç çok enteresan olacaktır, az bir para ile hem heyecanlı l<~JI 

1 
hin berayı tahkikat tarihi mezkfı.rda seyretmiş hem de fakir çocuklara yardımda bulunmuş olaca 
mahkemede hazır bulunması ilanen ..,. 
tebliğ edildiği lı,alde müddeialeyh o 
gün ve saatte gelmediği ve vekil da
hi göndermediği cihetle hakkında gı
yap kararı verilerek tahkikat 20, 5, 
937 perşembe günU saat on dörde ta
lik kılınmıştır. Tarihi mezkürda da
hi gelmediği veya bir vekil gönderme 
diği takdirde gıyaben devam ve mu
amele yapılacağı gıyap kararı tebli· 
ği makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

lıtanbul Gümrüğü Batmüdürlüğünden: 

"' Gümrük satışından: 84 kilo tuvalet podrası, 118 kilo ıa.ınbSS11 ııı~ 
makinesi, 24,100 kilo manyezit kalsine, 45,450 kilo ipekli paınuklU iP ~ 
cat, 42 kilo danteli harç, 4,900 kilo ipek mensucat 7,050 kilO k~ıı l"'; 
ipek mensucat, 55 kilo ipekli pamuklu mensucat, 1279 kilo Porte ~ıl 
tör transit, 3005 kilo porselen kase, 7488 kilo makine, 2593 ~il~U ııOY 
mensucatın .dahile satışları Açıksöz gazetesinin 15 - 4 - 937 gilD 
siyle ilin edildiği ilin olunur. (2109) 


