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Atatürk misafir 
bir Nazırla saat 

görüştüler 
Ankara, 26 (TAN muhabirinden) - lrak 

Hariciye Nazırı Ekselans Doktor Naci Elasil 

bu ıabah T oroı ekıpresile tehrim:ze geldi. Na

zırı kartılamak için istasyonda biriken halk, 

bu erken saatte ünıidin fevkinde idi. 

Göring 
Mussolini 

Dün 
Görüştüler 

1 

Iktısat Vekaletinde 

· Kaçakçı Haydutlara 
Karsı Genis Bir , , 

Mücadele Başlıyor 
Ankara, 26 (TAN muhabirinden) - Cenup hududumuzda 

artan kaçakçılık vak'aları ve bu vak'aların milli emniyetimiz ba
kımından arzettiği uygunsuzluk üzerine hükumet, her cepheden 

tedbirler almıya batlamıttır. Bizzat kaçakçılığı önlemek için İk
tısat Vekaletinde de bir komisyon toplanmıftır. Muhtelif Veka

letler mümessillerinden mürekkep olarak kurulan bu komisyon, 
cenup ve tark mıntakalarındalci kaçakçılığın tamamen bertaraf 

edilebilmesi için fU tedbirlerin alınmasını zaruri görmektedir: 
1 - Cenup ,.e Şark mıntakalarma 

Halayın Anayasa 
Senelerce Türkiyede bulunmuf, memleketi-

mizi tanımı,, Bağdattaki resmi vazifesi batın- Proiesi 
da da bu dostluğunu her vesile ile isbat etmiş Cenevre, 26 (A.A.) - Anayasanın 

münhasır kalmak üzere bilhassa 
yünlü, pamuklu ve ipekli mensucat 
fiyattan ucuzlntılmalıdır. Çalı mak
ta olan kombfnalnnn mamulatmm 
daha çok bu m.mtakalara gönderile· 
rek halkın ihtiyacının tamamen tat
min edilmiş olması komisyonun 
hemmiyetle üzerinde durduğu b 
noktadır. 

bulunan Naci Elaıil Ankara istasyonunda bir Almanya Hava Bakam General Türk projesi esası 'üzerinden ilk tet-
yabancı devlet nazırı gibi değil, belki daha Göring d~n .. R~~ada ~i_?yor Muss~ : kiki bugün Eksperler Komitesinde 
ak b. d t 'b' · .. k 1 d lini ile goruştu. Şuşnıg - Mussolını bitmiştir. Yarın Komite statünün 

Y ın ır os gı ı samımı &rfl an 1
' mülakatından sonra bu son temasa kati müzakere ve tahririne başlıyacak 

B. Naci rı A ·ı c1·· 
Ayni mektepten çıkmış, ayni meslekte çok parlak ehemmiyet veriliyor. Tafsilat üçüncü tır. Bu esnada iki tali komite anaya-

mevkiler işgal ettikten sonra da iki büyük devletin yfadadır. saya ait.projeleri hazırlıyacaktır. 
~rici~wkfil~~Mg~m~b~~mN~Eın~~~================~=========== 
Tevfik Rüştü ArruJ~v%'!::!h~:~1~;~::.i;~v~~~u~i 1 tan bu 1 Po ı ·ıs ·ı 

~<Ut un Ankara ütcuyonuna 
çıktığı •ırada 

I< --------------------------ı mamdarlannm şehsi dostluklarının S 
han MeclJcla ftii .. lcü ~~,~~~k .amil olduğunu en iyi bilen ZE .. a· 

Bizden Müzakereler ~di~:~;~~bit bUyUk bir kıymet ifade ennın ır 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden) - ~ 

A Meclia, bugün B. Tevfik Fikret Sila- İstasyonda Hariciye Vekaleti ileri 

1 
Kadının 

Yrl 1 k ym reisliğinde toplandı. Tekaüt maa- gelenleri, ecnebi diplomatlar, Anka. - .. ·ı n ·ı A 
1 r e n :~ee=~:i:ı:~~~ :~:=1~~ ~~~~ :ı.şv~l~1:::;0~1:~~~::d~~~:=~ a~ .. r 1 yor 

Ahmet Emin y ALMAN düktörlUk maaşlannm bir zat uhte- tasyona girerken Irak milli marşını 

S 0 sinde toplanabileceğine dair olan ka- çalıyordu. 
i~t devletinin Ankara nun hakkındaki tefsir mazbatası ay

Clün k Uyijk Elçiıi Karahan nen kabul edildikten sonra jandarma 
-" 1 a. fatn hlenıl k · · d kanununun bazı maddelerini tadil e-

J rı lllıtt e etımız en 
D ır. Müh · b' den projenin görüşülmesine başlandı. •eçrne'- .. ını ır vazifeye 
d " uzer k Ve proJ·e kabul edildi. ön·· e endi vm·d 

U)'or. J... una !kinci görüşUlmesi yapılacak mad-
bost ve ko deler arasında bulunan Şark Demir-

~etıi devlet ~şu nıemleketin kıy - yolları imtiyaziyle şirkete ait malla
lilınesi nıernla k a~ının aramızdan ek- rm satın alınması hakkındaki muka
tssur uyand e etımizde ciddi bir te - velenin tasdikine dair kanun projesi
'eku itibar· 1

1rtnıştır. Karahan yalnız nin mtizakeresi sırasında B. Recep 
~er d ı e dipl . 
1 Olduran . onıası hayatında Peker ve Nafıa Vekili B. Ali Çetin _ 
eketini 'l'U k~lçılerden değildir. Mem kaya, Şark Demiryolları şirketiyle 
teıns·1 r ıyede ta b" 
d 1 etnıişt· nı ır manada aktedilmiş olan mukaddem mukavele 
.oSt Sıt'atiJ ır. llayatnnıza yakın bir üzerinde karşılıklı izahat verdiler. 

8I d e karışnı 
ı t 0stluklar k l'J ve pek çok şah- Başvekilimiz lsmet Inönü de bu ınü-
e adaınıa.rı urınuştur. Ya.Inız dev- na.sebetle beyanatta bulundu. Bu iza-
leniş b· rnız arasında d -·ı dah 
lerj lr tnUhitte . . egı • a hat ve beyanatı müteakip kanunun 
y takdir edilıni ~vilnıış, meziyet - maddelerine geçildi ve kanun kabul 
k~tler arasındakiştir: TUrkiye ile Sov edildi. 
"lşafına bUyiik hl nıUnasebetıerin in _ ı , 

Ziyaretler 
Naci Elasıl trenden iner inmez Ha 

riciye Vekilimizle mUsafaha etti, kar 

şılamıya gelen diğer zevatın da teker 
teker ellerini sıktıktan ve askeri tef 
tiş ettikten sonra Tevfik Rüştü A -
rasla ayni otomobile bindi ve Anka
rada bulunduğu müddetçe ikamet 
edeceği Ankarapalasa gittiler. 
Ankarapalasın baJkonunda Türk 

ve Irak bayrakları dalgalanmakta · 
dır. 

Misafirimiz, bir müddet sonra ha
riciye Vekilimizi, Başvekilimizi ve 
daha sonra da Millet Meclisi Reisimi
zi ziyaret etmiş ve bu ziyaretler iade 
olunmuştur. 

(Arkası Sa. 10 Sil. 2 de) 

~bu 8ahada ınU;iınrnetı.en dokunmuş 
· hır rol oynamış 

dil l<araııannı 
ca ~eği her v nı~nıleketinde tayin e -

b gına ,uph a.zif~de rnuvaffak ola -
1 Hindistan 1 sya'nı Aievlendı 1 

ıı-akt - e etnııyoru .. . 
k' ıgı dosu z. Turkıyede 
~Yet tenıenmtı:n en halis rnuvaffa. 

Caktır, en kendisile beraber O-

Tevkifhane Firarilerinden Tevfik ve 

Bu Kadın Çılgınca Sevişiyorfarmış 

Bir hafta evvel, tevkifhaneden . hir sabah esrarengiz surette 
kaçan Galata postanesi veznedarı Hüseyin Hüsnünün katili Ab
dullah ile amcasını öldürmekten suçlu tevfik henüz bulunamadı, 
yakalanamadı. Bütün tetkiklerin, tahkikatın verdiği müphem 
ve bulanık bazı neticelere rağmen bu iki mevkufun nereden, na
sıl ve hangi ellerin yardımiyle kaçtıkları anlatılamadı. 
lstanbulun bütün zabıta kuvvetle-

ri faaliyettedir. Yer yer, semt semt ·-
ı 

araştırmalara devam ediliyor. O ka-
dar ki, şehirde aranmadık bir köşe, 
tekrar tekrar kontrol ve tarassut al 
tına a1ınmıyan şüpheli bir yer kalma 
mıştır. 

Esrarengiz firar hadisesi etrafında 
dün yeniden bazı şayialar dola.~ı. Za 
brta, suçluların pencereden değil, ka 
pıdan yardımcı meçhul bir elin tavas 
sutile çıktıkları neticesini kuvvetle 
muhtemel gördü. 

2 _ Sumerbank, cenup ve §8.J'k \'I 
layetlerimlzde perakende sabş )"Ilı>". 
mak üzere mağazalar açmalıdır. 

S - Men ucat bu mmtakalardakl 
halkın ze\•kine ,.e satın alma kabiliye
tine göre yapılarak satılmalıdır. .

(Arkası Sa. 10 Sü. S te) 

Lehistan ve 
Romanya 
Beraber 

B. Bek Cenevre 

Paktının Değişmesini 

. istiyor 
Paris, 26 (TAN) - Bükreşte. Ro

manya hükumet erkanile ve kral Ra 
rol ile çok mühim görüşmeler ya • 
pan Lehistan Hariciye Nazın B. Bek 
dün Bükreşten a~Tılmıştır. B. Bekin 
bilhassa kral ile yaptığı görüşmeye 
büyük ehemmiyet veriliyor. !yi ha -
ber alan mahafile göre, iki devlet a
rMmdiki askeri ittifakın takviyesi 
hususunda ve diğer birçok mesele • 
ler üzerinde de fikir mutabakatı hl
sıl olmuştur. 

Bununla beraber, B. Bekin bazı 
meseleler karşısında çekingen dav • 
randığı da söylenmektedir. 
Haziranın altısında Lehistan Cüm

hurreisi Bilkreşi, haziran sonların • 
da da Kral Karol Varşovayı resmen 
ziyaret edeceklerdir. 

ÇUnkü, kesik pencere demiri bir 
kişinin çıkmMına pek müsait değil
dir ve esasen parmak izi mütehassıs 
ları da demirler üzerinde Tevfik ve 
Abdullahın parmak izlerine hiç ben 
zemiyen fotoğraflar tesbit ettiler. 
Bundan bll.\!ka, pencere önündeki dı
var üzerinde ve yerde hiç bir ayak 
izine de tesadüf edilmedi. Bu bakım
dan tevkifanede bulunan müstahdim 
!er arasındaki tahkikat derinleştiri -
liyor. 

Firarilerden T evliğin annesi 

Roma, 26 - Stefani ajansının Bük 
reş muhabirine beyanatta bulunan 
B. Bek, :Milletler Cemiyeti misakının 
bugünkü ihtiyaçlara uygun olmadı • 

ı 
ğını, değişmesi lazımgeldiğini, bu • 
nun için de bir devletler toplantısı 
yapılması icap ettiğini söylemiştir. 

"' ın ~fira} tarallannJa çıkan i•yan, bu mıntakacla muh· 
"etle'lj •irayet etmif bulunuyor. Şimdiki halele lngiliz 

İenk~l 'hareketine girif111i, vaziyettedir. Bu hu•u•ta •on 
-. .... haberler üçüncü •ay/adadır. 

Firarilerin vaziyetleri 
Avdullah tek başına bir şey yapa

cak ve bu firari tertip ederek hisset 
tirmeden tatbik mevkiine koyacak 
cesarete sahip değildir. Fa.kat kur -
naz katil, en kısa zamanda tesadü -
fün höcresinc getirdiği Tevfikle ah
bap olmasını bilmiş, onun çok atak, 
cessur ve kuvvetli bir cüret sahibi ol 
duğunu anlamıştır. Abdullahın bu 
firarda kendi lehine oyniyabildiği 
rol bundan ibarettir. Fakat Tevfik, 
firarın bütün teferrUatını hazırlamış 

(Arkası Sa. 10 Sil 1 de) 

....................................................... 1 
Yoksul çocuklar ı 
Himaye görecek 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden) - Çocuk HaftMmm içinde bu

lundu~umuz u günlerde hükümet, memleketteki fakir ve yoksul 
çocukları himaye mııksadiyle bir kanun projesi hazırlamaktadır. Bu : 
i~le bizzat Baı)ve.kllimiz ismet lnönü me~guldür. Bütün wk3.letler i 
proje etrnfmdnki noktai nazarlarım Başnkalete bildirmişlerdir. Dü
§Ünülen umumi tedbirler arasında 7 yaşma kadar olan kimsesiz ço
C'Uklann kur.ulncak hususi müesseselerde yeti tirilmeleri \·ardır. ı 
Yoksul ,·e öksüz t;ocuklar 7 yaşına kadar Sıhhat Vekaletinin şefka- • 
ti altında bulund unı\acak, sonı:ı Maarif Vekaletine devredllecektir. i 

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



2 ============================================TAN 
Ağır Cezalı Suçlar 

da Süratle 
_Karara Bağlanacak 

27.4-937 ~ 

VILA YETLERDE HAVA 
KAMPLARI AÇILIYOR, 

A ~~ra, 25 (TAN muhabirinden} -:- Adliye Veklleti, bü-
tun vatandqlan çok yakından alikalandıran iki mühim 

lcanun projeıi hazırlamaktadır, Bunlardan biriıi, Cürmü Met
hut Kanununun timdi çerçeveıini ıenitleterek aiır cezayı mü .. 
telz:m ıuçlan, bazı ,vtlarla, bu kanunun tatbik çerçevesine 
alacaktır. 

Bu projeye göre; suçlusu ve delU -
leri meydanda ola.n h!diaeler, mahi -
yeti ne olursa olsun, meşhut suç ka
nununa göre, muhakeme edilecektir. 
Zabıta, böyle hallerde biltün delilleri 
tesbit ederek derhaı1 CUmhuriyet müd 
deiumuınilerini haberdar edecek ve 
ilk tahkikat en klBa bir zamanda bi
tirilerek suçlu derhal mahkemeye çı
kanlacaktır. Mahkeme, delilleri kafi 
görür ve cürmün munun ta.rafrndan 
işlendiğine kanaat getirip, hadisenin 
mahiyeti hakkında munzam tahkik& 
ta lUzum görmezse karannı verecek
tir. Yeni proje hakime; hAdiseyi meş 
hut cUrUm çerçevesinden çıkartıp nor 
mal tahkik ve takip çerçevesine sok
mak salAhiyethıi de vermektedir. Bu 
itibarla adaletin blll kaydlişart tat
bikini sağt1amaktadır. 

Ceza Muhakemaleri Uwlü 
Kanununa ek kanun 

Askeri Orman Kanunu 
Proiesinin Esasları 

A nkara, 26 (Tan muhabirinden) 
- Kamutay bugünkü toplantı

sında askeri orman koruma. teşkilatı 
projesini görUşmiye başlamıştır. üç 
ay evvel çıkarılmıf bulunan orman 
kanununun hUkUmlerini yerine geti
rebilmek için lUzum u şiddetle duyu • 
lan bu teşkilat projesinin esaslan 
şunlardır: 

Bu proje ile orman koruma vazife 
si askeri latalara verUmektedir. Bu 
kıtalar, koruma vazifelerine halel gel 
memek şartlyle askerl usullere göre 
te.,kil, talim ve terbiye edilirler. Zi • 
raat Bakanlığına bağlı ve tüm ku -
mandam ııal!hiyetini haiz bir orman 
genel kuma.nda.nl!ğı kurulmaktadır. 
Ormanların genişlik ve ehemmiyeti -
ne göre alay veya müstakil tabur ve 
ya böIUk halinde kurulacak olan bu 
kıtalar bu kumandanlık emrine ve
rilmektedir. 

Prenıeı, otelden ftkıyor 

-----
Yeni Karar 
Tebliğ Edildi 

Türkkutu faaliyeti memleketimizin her ta
rafında semereli bir tekilde ilerlemektedir. 
Alman aon bir kararla Türkku"1 kampına 
it tir ak edecek talebeye askerlik itlerinde bir
çok yeni kolaylıklar gösterilmesine karar ve
rilmittir. 

Bu hususta genel kurmay ba§kanlığmdan maarif { 
rnildürlUğUne, mekteplere ve Tilrkkuşuna gelen bir 1 
tamime göre, talebelerin hava kamplarından devam
lı bir surette istifade etmeleri ve kendi mekteplerinin 1 

İtalya 
Kralının 

Kızı Geldi 

rr-----· askerlik kampına iştirak ederek bu 

ı müddeti parçalamamaları için bu se
neden itibaren lise ve muadili mektep 
!erde havacılığa ayrılacak talebe, ders 

Italya Kralrrun kızı Prenses Maria 
Di Sovola huaust kAtibiyle birlikte 
dUn sabah ekapresle Sofyada.n 11ehri
mize gelmiştir. 

Kocafeoe 
Gıdıyor 

•ı ngilter~ Kralının 

senesi içinde askeri derslerini mek-
teplerinde görecekler, fa.kat askerlik 
kamplarını kolordu merkezlerinde ku
rulacak olan hava kamplarında yapa
caklardır. Kamp müddetinde değişik
lik yoktur. 

Bu kamplara liselerin birinci, ikin
ci ve üçüne Usıruflanndaki talebeler 
devam edecektir. UçUncU sınıf ha.va 
kampı programına dahil edilen mo
törlü mektep uçuş kamplarını ikmal 

Ticaret 
Odası 

Azaları 
edenlere {C) brovesi verilecektir. B k 1 • 
(C) brovesi alan talebeler askerlik e en 1 yor 

• 

K a.ınutay adliye encümeni, ic
ra vekilleri heyeti kararile ta

yin edilecek yerlerde tatbik olunacak 
olan ceza usulü muhakemelri kanu
nu projesini tetkik etmektedir. HU -
kumet; kanunun esbabı mucibealni 
şu tek cümle ile anlatmaktadır: 

"Jeolojik teşekkülü itibarile çok 
sarp ve buna mukabil nUf usu az o • 
lan mmta.kala.rda davala.rm sUra.t ve 
isabetle intaç edilmesi ... ,, 

Orman koruma. genel kumaından -
lığı memleket müdafaası, askeri ta -
lim ve terbiye, seferberlik işlerinde 
doğrudan doğruya genel kurma.ya, sil 
bay ve askerl memurlariyle erat ve 
sil!h ikmali hususlarında Milli Mü • 
dafRa Bakanlığına bağlı bulunmak • 
tadrr. 

Prenses Maria, istasyonda lta.lyan 
sefarethanesi erk!nı tarafından kar
şılanmış ve kendisine bir buket ve
rilmiştir. Ita.lyan Prenses, Sirkeciden 
doğruca Perapalas oteline gitm~r. 

Prensee Marla Dl Sovoia, Sofyada 
henıalresine misafir olmuş ve Sof ya 

istasyonunda Kral ve Kraliçe taraf rn
dan teşyi edilmiştir. Ayni trenle ge

len bir ecnebi gazeteciden haber al· 

dığnnıza göre, teşyi sıraıımda hane-

taç gıyme mera
•İ!7'1i müntuebetile lngilte
reye gidecek olan Koca
tepe muhribi Kcuımpcqa
da havuz.landıktan sonra 
dün Haliçten çıkmı, ve 
Heybeliada önlerine Je
mirlemi,tir. 

Evvelce hazırlanan pro 

grama göre, Kocatepe bu

gün lngiltereye hareket 
edecektir. Kocatepenin 
hareketi ıırcuında ba,ta 
Yavuz olmak üz.ere bütün 

müddetinden altı ay kazanacaklardır. 
Ve askerlik zamanlan geldiği vakit, Beynelmilel tlcaret odası §..zal~~ 
doğrudan doğruya yedek subay oku. bugi!n öğleden sonra tayyare :ıe;ı 
luna sevkedileceklerdir. Bu tale~ rimize geleceklerdir. Heyet 1~ ler, yedek subay okulunu bitirdikten döı t kişidir. Kendilerini beynellJll ıesf 
sonra, havacı yarsubay olarak staj- ticaret odası Türkiye milli koın~ ·de 
lanru hava. krta.larıncta yapacaklar- ve Ticaret Odası erkanı YeşilkÖY 
dır.. karıtlıyacaklardır. 1' 

:Aaıl vaz.ile 
Orman koruma kıtalannm aatl va.-

zi!eleri orman~an korumaktır. An -
cak bu kıtalar bulundukları yerlerde 
ki orman mevzu~ vesilesiyle al!kala
nacaklan emniyet işlerinden dolayı 
iç bakanlıktan da enı.lr ıtlabilecekler 

dan Azası fran.sızca konuşmuşlardır. 

Kral Boris, baldızına I.stan bul cami

lerinin büyük sanat eserleri olduğu

donanmamız uğurlama 
mera.timi yapacaklardır. 

nu s<sylemle ve BaDat kıymeti olan -===mı-=-=--=====""""'===:. 
camileri ayn ayn gezmesini tavsiye . . . . 
l'd"mi!'d:.ir 

Bir Handa Y anam Çıktı H~yet Perapallsa misafir edile~!'· 
Dün akşam üzeri Mısırçarşısı ka.- ve şereflerine ikl ziyafet veriJecek ., 

pısı karşısında bir handa yangın bae- Eğer heyet balan bugün geç v~ 
langıcı olmuştur. Ateş, hanın UçUn- gelirlerse Ticaret Odasındaki ıın1 
cü katında B. Izzetin yazıhanesinden toplantı yarma bırakılacnktır. 

Yeni kanun, Cümhuriyet. müddei
umumilerlne mevkuflu veya acele te. 
19.kki ettikleri mevkufauz işlerde ~ 
bitleri odğnıdan doğruya zabrtaya ya 
zaca.klan müzekkere ile celbetmek ve 
rabıtaya .zor kullanmak aallhiyetini 
vermektedir. Hazırlık tahkikatında 
kaza merkezi d19mda.ki her tUrıU teb

ligatı yapmaya zabıta memurlan 
mecbur tutulmaktat:ıır, 

dir. Prenses, §ehrlmize turist sıfatlyle 

çıkmıştır. Yere dökülen alkol, sigara 
kibrltinden parlanırş ve dE1rhal etrafı. 

----~~ ~-"u:;>Cw.- I -•· • -JYt!ı Olr 

kısım eşya yandıktan sonra ateşi sön- • 
Slalon . .. Orman koruma krte.lannm kuru!u 

funda askert teşkllft.t e!!astır. Ancak 
kumandanlık karargahı, kıtaların teş 

gelmi§tlr. Bir hafta kadar kalacak ve dürm~. Pro;esi 
Yapılıyor , 

Proienrn diğer uaalan 

M eşhut ctt.rU.mlerle tehirinde za 
rar umulan hallerde şahitleri 

yeminle dinlemiye, ehli hibre intiha
bına ve keşfe, arama ve .zapta ait 
muamelelerin itasına Cümhuriyet 
müddeiumumileri salahiyetli olacak
tır. Cümhuriyet müddeiumumisinin, 
hazırlık tahkikatında maznunu sor
guya çekmek ve cürllmlerde hukuku 
Amme davası açılıncıya kadar mute
ber ol.mak üzere tevkif etmek sali
hiyeti vardır. 

Bu muameleye itiraz olunmı -
yacaktır. CUmhurlyet müddeiumumi 

si, tevkif tarihinden itibaren nihayet 
on gün içinde hukuku lmme dava • 
emı açmadığı veya mevkufu kendili 

ğinden tahliye etmediği takdirde mev 
kufiyet kararının deyamma lüzum o
lup olmadığı hakkında ıulh hAldmin 
den bir karar alacaktır. 

tık tahkikat açılmasma d.alr olan 
karar kati olacak ve müddeiumumi
iki gUn içinde iddianamesini hazırlı 
7acaktır. 

Ilk tahklka.tm sonunda müddei 
uınumilikçe ham-la.nacak iddia.name 
maznuna tebliğ edilmi 

yecektir. Suç, ağır cezalı o1duğu tak 
dirde ilk tahkikatta tevkifine lüzum 
görlllmiyen maznun son tahkikatın 
açılmaslle birlikte tevkif olunacak -
tır. 

Ağır cezalı suçlarm d~aııı mev 
kufcn yapılacaktır. Son tahkikatın 
açılmasına dair olan .karann suçluya 
tebliği tarihinden itibaren nihayet 
beş gün içinde duruşma yapacaktır. 

Mani sebepler olmadıkça duruşma 

bir celsede bitirilecektir. 

lstanbulun türist gözUyle ziyarete de· 
kilô.tı, kuruluşu ve kadroları ihtiya- ğen yerletj,ni dola§acaktır. 
ca göre milli müdafaa ve :ziraat ba. • 
kanlıkları tarafından beraberce tan
ılm ve tesbit olunacaktır. Orman ko
ruma krtalarmın kurulu,u, genel kur 
mayın miltaleası alınarak ormanla -
nn muhafazası esasına göre ziraat 
bakanlığınca yapılacaktır. 

Bir Bakkal 
Dükkanını 
Soydular 

BeYQğlunda Emincami civarında 
bakkal Dimitrinin dtikkaru dün gece 
yarısı arka taraftaki pencere kırıl

mak suretiyle ıoyulmuştur. Sabahle
yin dilkkAna gelen bakkal, 82 paket 
sigarasmm ve bazı eşyalarımı: çalm
dığmı görm~. zabıtaya malümat ver 
mi§tir. Polis, Dimitrinin dükkanını 
soyan hırsızları aramıya başlamış -
tır. • 

Boğaz Tarifesi 

Orman koruma umum kumandanı 
ile alay, bölUk ve t;'kım kumandan • 
ları orduda alAkalan baki kalmak ve 
en çok 3 sene hizmet etmek suretiyle 
kıta vaziyeti mUııait olanlardan milli 
mildafaa bakanlığınca seçilirler ve ta 
yin olunurlar. Bu kıtalara verilecek 
gönüllü erbaşlar da mlllt müda.f~a 
bakanlığınca temin olunacaktır. Mil
li mUdaf aa bakanlığı tarafından or • 
man koruma kıtalarma verilen su -
baylann hizmet müddeti içindeki si -
cilleri ordu sicili talimatname!!ine gö 
re orman umum kumandanlığı tara-
fından ve orman umum kumandan· Şirketi Hayriyenin ilkbahar tarife-

si bir mayıstan itibaren tatbik edilnmm sicili de ziraat bakanlığı tara-
f mda.n tutulacaktır. Bu sicillerin bi - miye ba.§lanacaktır. Yeni tarifede 
rer nUshıun da milli mtidafaa bakan· h:m adi ve hem .de pazar günlerin~ 
1 v eril kt" aıt vapur seferlerı çoğaltılmıştır. Daı 
ıgma v eoe ır. 

1 
. . .. 

. re enn yaz saatlerınin tatbıkine baş-
Orman koruma kıta1armdakı !IU • Iand gınv dan ta 'f .. h ı 

ı rı e ona gore a.zır an-
baylann ve gedikli erbaşların maaş - mr§tır. Pazar günleri iskelelerden 
lanı terfi, istifa ve tekaUtlUkleri or - ı köprUye de geç saatlere kadar vapur 
dudaki emsalleri gibidir. Bunlarla er konmuştur. 
baş, onbaşı ve er.lerin maa.f ve tah -
ııisatlan orman genel direktörlüğü 
bütçesinden verilecektir. 

Müstahdemler Sıkı 
Muayene Görecek 

Kurbaijalı 

Dere Nihayet 
Temizleniyor 

Kızmış 
Evvelki akşam, eirket vapurunda 

garip bir dövme hadisesi olmuştur: 

. Paşa.bahçe açıklarında demirli bu

lunan ecnebi bandıralı bir gaz vapu· 
runun kaptanı olan Robert, adama
kıllı i~tikten sonra köprüden vapura 

binmiş ve kamarada sızmıştır. Va
pur, son iskelesi olan Beykoza geldi
ği zaman memurlar uyuyakalan bu 

m~teriyl uyandırmak lstemi§lerd.ir. 
Robert, Bey.koza geldiklerini öğrenin
ce, kendisinin Paşa.bahçede uyandll1l.

madığını bahane ederek kavgııya baş. 

lamı'1 ve memurları dövmiye kalkış. 
mıştır. Kaptan, zabıtanın müdahale
siyle karakola göderilmig ve hakkın
da takibata başlanmıştır. 

Çocuktarın 
Eğlenceleri 
Çocuk Haftasının dördüncü gUıiU 

de ne§eli geçmiştir. Birçok semtlerde 
talebeye müsamereler verilmiş, eğ

lenceler hazırlanmıştır. 
Beyoğlu sinemaları eabah matine

lerini tamamen çocuklara hasretmiş. 
lerd.ir. Beyoğlu mmtakasında bulu
nan ilkmektep talebeleri, kafile kafi. 
le kendileri için ayrılan sinemalara 
gitmişlerdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Kilçü.kpa. 
zar kolu kendi mmtakasmda eğlen
celer tertip etmiı, atlı karmca, salın. 
cak eğlenceleri akşama kadar s'lirınuş 
tür. 

Vali, Ankarada 
10 Gün Kalacak 

Fransız 
Profesörün 
Konferansı 

Yolcu salonu projesini ha.zırlaJ?l~ 
üzere dUn Ilınan idaresinde alakad 
lann ~tirakiyle bir toplantı ya~~ 
mıştır. Toplantıda liman ınüd~• 

Liyon Universitesi mukayeseli hu- Rauft, gümrükler müdürü Mu~ 
kuk ilıni enstitüsü müdürU Profesör Nuri, muhafaza baş müdürü ~ ~· 

· · h' 1 k ı ınube Edvard Lamber diln üniversite kon- disv~ proJketybı. a~r ıy~ca fo ~.n.. pej• 
f sal me e ı mımarı pro esoru ··!'1' 
erans onunda ilk ilmt konferansı- bugünden itibaren yanında bir 'J'U ııı 
nı venni§tir. mimarı olduğu halde projeyi bllZırl 

Konferansta, Universite rektöriyle mıya başlıyacaktır. il' 

Universite erka.nı, profesör ve d0- Şehrimizde bulunan gUmrilkler jj.Jl. 

Çentlerle hukuk talebelerinden bir kıs mum mlidUrU Mahmut Nediın de d 
mı hazır bulunmuutur. Fransızca 0- kU toplantıda bulunmuştur. 

lara.k verilen bu konferansın mev
zuu "Birleşik Amerika devletlerinin 

esas kanıunu ve Amerika kanunları
nın fizyonomisi,, dir. 

Profesör ikinci konf eransmı yann 
verecektir. 

Şirketi Hayriyenin 

Fevkalc1de Toplantısı 

Olgun_luk lmtihanındd 
Kazanamıyan Taleb' 

ıl~ 
Geçen teörie yıh sonunda ynP ıJ• 

ol'"'""'uk imtihanında bir derstetı !Jl,-e ıso.u.u ·ıeJ 
vaffak olamıyan, fakat Universı tıe • 
devamlarına müsaade edilen ıııte (JJI' 

!erin dünden itibaren imtibanlıı t&~ 
lıaşlanılmıştır. Imtihanlar l{ııbll al'' 
ve Istanbul kız liselerinde yapılIJl 
tadır. 

Şirketi Hayriyenin hissedarlar u-
Kimyahane de Tatı~dı ..,df 

mumi heyeti dün fevkalade bir top- Sirkecide eski gUmrük bınaS·4·~ 
lantı yaparak §artnamenin UçUncU bulunan gümrükler kimyahnnesi ,eııJ 
maddesinde yapılacak değişikliği gö- Galat.ada.ki Çinilinhtım hanrnda JiJ11' 
rUşmilşler ve ekseriyetle kabul et - hazırlanan yere nakledilmiştir. iJldtı 
m.işlerdir. Buna göre, şimdiden son- yaha.ne dünden itibaren yeni yer ııill 
ra müfettiş aidatı olarak her ay Ik- çalrşmıya başlamıştır. Kimyabs~~ 
tlsat Veklleti vezne.sine 100 lira yatı- ıslahı için Avrupadan yeni ınııl 
nlacaktır. getirilecektir. 

=================================~ 

rrAkVii!\B~HAV~ 
1 

27 Nisan 1937 
SALI Bugünkü hava: BULUTLU 

Hüküm, duruşmanm bitmesinden 
itibaren mucip sebepleri'le nihayet Uç 
gün içinde tefhim edilecektir. Üç ay 
veya daha ziyade hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile mahk!tm olan suçlunun 
evvelce tevki! edilmemiş ise hUkUm
le birlikte tevkifine karar verilecek
tir. Bu karar aleyhine itiraz oluna • 
mıya~aktır. Cümhuriyet b~ müddei
umumtıiği evra.km gelmesinden iti -
baren bir hafta. temyiz mahkemesi 
de bir ay içinde tetkiklerini bitirmi
ye mecburdurlar. 

Belediye müstahdemlerin aıhht mu
ayenelerinin eldeki talimatnameye 
göre, intizamla yapıla.madığrnı gör -
müş, yeni tedbirler almıya başlamış
tır. Bilhassa bundan sonra arabacı, 
ahçı, bahçıvan, uşak gibi müatahıiem 
ler her üç ayda bir oturdukları sem
tın belediye §Ubelerinde muayene e
dileceklerdir. Her semtin pofüıi ken
di mmtaka.81 içindeki bu gibi mUs -
tahdemleri U~ ayda bir belediye §U -

besine eevkedecektir. 
Yalntll sUtnineler doğrudan doğru -

ya belediye müstahdemin mUdilrlilğü 
tarafmdan kontı-ole tAbi tutulacak -
tır. 

Kadıköy ve civarında sivrisinek 
mücadelesiyle uğra.şan heyet, bu ha
valiyi sinekten ve bulaşıcı hastalık
lardan tamamiyle kurtarmak için 
her geyden evvel Kurbağalıderenin 

temizlenmesine lüzum görmüştür. He
yetin bu karan Sıhhiye Müdürlüğü 

tarafından kabul edilmio ve belediye
ye bildirilmiştir. 

Belediye, Kurbağalıderenin temiz -
lenmesi işini beş yıllık programa koy
muşken bu yeni vaziyet karşısında 

haziran sonunda temizletecektir. 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
U stUndağ, Ankarada sekiz veya on 
gün kadar kalacak, Belediye ve Vilt
yetin 937 bütçeleriyle yeni hazırlanan 
beşer yıllık çalışma programlan hak
kında ali.kadar makamlara izahat v~ 
recektir. 

Yeıilköy meteoroloji iıtu:voaunt!an alı • 
nan malO.mata ıöre, buıün Trakya, Koca
eli ve Eie mmtaka.ları kapalı ve nlı:ıh, 
diler mıntakalar bulutlu olacaktır. Rü:ıılr 
larm umumiyetle cenup iıtikametinden kuv 
vetli esmesi muhtemeldir. 

DONKO HAVA 
Dün, hava tazyiki 759 milimetre, hararet 
~ çok 19, en az 9 tantiırat çılarak kayde. 
dilmi1tir. Sabahleyin hava bulutlu ıeçmiı, 
öğleden sonra kısmen açılımstır. Rüzılr 
sakin csmietir. · • 

4 üncü ay Gün:30 Kasırn:J.~ 
1356 Hicrl 1353 ııııJl'.I 

• j.4 
Safer: 15 Nisa.11 · :ıl 
Güneş: 5,05 - Oğle: 12,oO 
Ikindi: 16,02 - Akşam: 19, j.2 
Yatsı: 20,41 - Imalk: ~ 
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B. Karahan 
Moskovaya 

Döndü 

B. Ka.rski elyevm Litvanyanın hü
kUmet merkezi olan Kovno'da Sovyet 
maslahatgilzarıdır. 

s 

Ci.EK. 
Çocuk için!! 

Vallah kızmayınız amma hani ço. 
cok bayramı, !;Oeuk esirgemesi, çocuk 
edebiyatı falan latlannı ediyoruz, 
türkiisUnU çağınyoruz amma 900uk 
nedir! pek te farkında değiliz gali • 
ba? Onun içindir ki ben: 

- Çocuk nedir! sualine içimizden: 
- Adamın yavrusudur! Ce\'1lbmı 

vermiyeoek kadar derin düşünene 

rastgelmek, &\'UÇ içinde tUy bulmak 
kadar güç olacak korkusundayım. 

Zaten hazan gülünç denecek hale 
gelen çocuk vali, çocuk belediye reisi, 
çocuk şu, çocuk bu gibi taklitler de 
bence bunun birer delilidir. 

Daha küçücük bebek iken klmblllr 
neden şlki~·et için ağladığnmzı gören
ler feryadımızın sebebini araştıracak 
yerde yorgana koyup sallarlar ve 
blzl böylece sersemleştlrerek sustu • 
nırlardı • 

Bugün bebeklerin nasıl susturuldu
ğunu bilmiyorum amma çocuklann 
nasd eğlendirdiğini gördükçe hiç 
beğenmiyorum. 

Bilhassa mesela şu içinde bulun • 
doğumuz Çocuk Hafta.~ında giiya 
bilhassa çocuklar için verilen plyett
lerl bilmem Çocuk Esirgeme Kurumu 
gördü mü!. 

Sinemalarda yine çocuklar için se
çilmiş olan fllmlerl seyretti mi! 

Tanıdığımız bir ilk mektep hOCUI 
bu filmlerden birine götürdüğü yav • 
nıcukların hiç işitmedikleri ve hayat
ta ancak 18 - 20 y~ından sonra o da 
biraz ihtiyatla belki öğrenebilecek • 
leri bir takım a.,k ve şehvet sözlerini 
hayretle dinledikten sonra kendisin • 
den istedikleri izahatı veremediğini 
bize yanılıp yakılarak anlattı • 

Gerçi bir takım garp memleketle -
rinde Freud gibi cln~iyet bahislerini 
içtimai olmaktan ziyade nıhi zaviye
lerden mütalea eden ilimlerin arkı. 
dan giderek çocuklara \'e gençlere 
bir (cinsiyet terbiyesi Educatlon 
sexuelle) verilmesi tarafını Utizam 
eden züppe cereyanlar \'ardır. Li.kln 
başka yerlerde hayırb netice verme • 
miş olan bu cereyanın bizde hiç yeri 
olmadığını burada ~ık~.a söyledik • 
ten sonra böyle kfü;ücük yavnılara 
aşk sahnelerinden daha başka ~yler 
le bezenml§ film \'e piyesler göster
menin güç olmadığını yazarak ı,. 
işle uğraşanların dikkatini celbetme • 
yi faydalı ve lüzumlu buldum . 

B. FELEK 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Hindistan 
isyanı Avrupada inkişaf eden yeni bir his 

sf'levlendi 
li" a, 26 CA.A. 
l'a aıı \reıiristan .) - lkinci piyade 
~tarı&.rına ka da Ipi Fakirinin ta
liı.A_ de'Vıun ed 111 tenıiuenı.e hareki-

"'<l.lllef erek Kai 
~"e1t . 1tıde ha.ti! b. 80ra vadisi is-
~lel'i ılerıenıekted· ır rnukavemet gö-

<le~kn ·~au ııar:rk" ~uhasırn kabi
' ıkı liiııtr OYtine hücum e
~da dUk~ak~a.dıkları ve 30 

ektedir. Yagına ettikleri bil-

~~- GAf.mı 

D eyli Telgraf gazetesinin b~ 
muharriri A vustu.rya Baş • 

vekilinin İtalya Başvekili Ue mü -
l&katından bahseden bir ba5yazı. 

smda "nlsbeten küçük olan biltiı.n 
memleketlerde, blriblrlite rakip si. 
yasetler takJp eden büyükçe dev
letlere bağlanmanın, büyük tehll • 
kelerine ka!'§ı bir his inkişaf et • 
mektedlr.,, diyor. Bu müşahedenin 

isabetini kabul etmemeğe imkan 
yoktur. Biribirlne rakip siyasetler 

takip eden büyükçe devletler, kü
çükçe devletleri dama taşı gibi 

atı~ "t'lll'B 26 CA 
'di "aifai U -A.) -Hindistan kullanmakta ve bunlann istiklili 

il fllh..., e bir . U· 
~~ -"'llly~ne tn~liıkata teşebbüs hesabına rekabet oyunlan oynamak 
~~ ~di lllenti daır 80nılan bir tadırlar. Meseli Avusturyada ki.h 

"....._ ttr ltı: cevap Vermi§ ve Fransız ntifuzunun, kih Alınan 
~ k ~ .Alla.ha. ntifuzunun, klh İtalyan nUfuzunon 
tQıııan:~lliıı le da. rtdironını. o. galebe çalmıı gibi görUndilğtl sırada 
c1a lla ~k. "1lay ra ko.rnitesi yarm derhal rakip devletin faaliyete ge
~ltttr ~~ hath haaa ihtillft karşısm- çerek bu nüfuzu kırmağa ve bu 
atı · v l' '-! arek ti . tltt ~. ~ a ı 'beııi Çağrı e tesbıt ede- devleti elde etmeğe uğraşması ls-

llıt lto tlkU davet edil~ bile konuşa tikrarsızlıkta.n başka bir ~ye ya. 
~ l'eisı 11.~ h k tek şahıs, ramamakta ,bundan b~ka ktiçUk· 

.,e l1lldur 
.,, çe devletler arasında anl~ma ve 

r· .. ·~~;:~: .. ·~~~~···~·,;.··~~~;~·~······s 
........................................................ { 
beraber çab~ma lmklnla:mu da SUBİYEDE UMUMi AF: 

bozmaktadır. ---.~.--------------
Blriblrlne rakip olan büyük dev· Q tedenberl Surlyenln istlkWI 

Jetlerin bu slyuetine karşı kliçük ne çah~tıklan için mem • 
devletlerin hepsinde inkişaf etmt>ğe leket dıımda kalan ve Fransız as-
başlayan his, elele vererek büyük keri mahkemeleri tarafmdan mah· 

devletfore karşı hareket fstlkWinl kftm edilen Suriye mllliyetçlleri, 
temin etmektir. Çünkü küçükçe FraaMnm Suriye fevkallde komi • 

devletler bir araya gelmekle büyük serinin neşrettiği bir kararname 
bir kudret teşkil ederler. De affedlbnlş bulunuyorlar. Suriye 

Fakat Avnıpanm küçükçe devlet gazetelerinin neşriyatından, eski 
lerlnl bu şekilde hareketten ahlco· siyasi mücrimler ve siyasi mah· 
yan imlller de 0 kadar ~k ve o ldimlar içinde bir tek adam aftan 
kadar kanııktır ki bugtlıı lnklp- hariç tutolmQftur. Bu da Fevzi Ka-
fa bqladığı mUWıaza edilen hhMda vakçudar. Memleket haricinde ya-
110n derece ağır adımlarla Uert•ye· flYan Suriye slyullerln.ln yalanda 
ceği muhakkaktır. Fakat Avrupa- yurtlarma avdetlerl beldeıunekt.e-
nın tellmetl ve sulhUn kurtul~u, dlr • 
bu hissin maddi bir hakikat olar .ık Bu ttlyuDer içinde en ~k met-
yaşamuma bağbdır • hor olanlan, Surlyenln milli U • 

Avrupa siyasetinde ehemmiyetle deri 1&yılan B. Şehbenderle bir ara-
takibe değer bir hareket te bu his- hk büyük bir Dürzi isyanını idare 
sin inkişaf merhaleleridir. eden ve Şam eehıinl tehdit ede • 

cek derecede isyanı Deri götüren 
SoJt.anlilatraştır. Bunlann fe,·kaJi.
de merasimle karşılamnalan için ha 
urhklan yapıldığı, Suriye gazete • 
lerinln neşriyatından anlaşıhyor. 

Çok iyi hatırladığımıza R19re, 
B. Şehbender, Suriye - Fransa 
muahedesi imza edildiği zaman, 
Suriyeyi ~ayan ve hakiki Is -
tiklilden mak:l~tıran bu muahede
yi protesto etmiş ve Suriye birli • 
ğinf, Suriye istiklalini tanıyan bir 
muahedenln teminine taraftar ol
duğunu göste~tl • 

Sultanüatraş, Cebelüddürüzön 
en büyük saygıyı ve bağhlığı gös • 
terdiği bir liderdir • 

BU fahslyetlerln Surlyeye avdet
lerl neticesinde Suriye vatanper -
verllğl bugün uğradığı lnhlraftan 
kurtulacak, mlııt gayeleri hakika • 
ten gözeten, milli menfaatleri 
kavrayan ve tahakkuk ettlrmeğe 
çahpn bir lslkamet tutlıdlk mı!. 

Bunu pek yakın lsfil·balde anla.
yacağız • 

B. Celal Bayar 
Kastamonuya Gidiyor 

Ankara, 26 (TAN) - iktisat Ve
kili B. Celal Bayar, kurulacak olan 
kendir fabrikası için tetkikler yap
mak üzere yakında Kastamonuya gi
decektir. 
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;.M.ahkemelerde Bir meftuniyet onu takip ediyor ... Bir isyan başlıyor ... ve .• Fırtına hükmün ü icra ediyor-· 

DENiZDE iSYAN 
JAK LONDON'unromanmdan. Oynıyanlar : JEAN MURAT - wtNNA Y/İNFRE!D VE ANDRE BE YALAN/ YERE 

YEMiN ETMiŞ ! 
Çiğniyen 

Vatmanın 
• Bu bütün hisleri tahrik eden film, yarın akşamdan itibaren 
' S A K A R Y A SİNEMASINDA GÖSTERİLECEKTİR. 

Dün Aıliye Üçüncü Ceza mahkemeainde bir yalan yere yemin 
davasına baflandı. Davacı, avukat Şevketti. Suçluw da Lutfi ıi.a
minde bir tüccardı. A vuka.t Şevket, evvelce aulh ve hukuk mah
kemelerine mürcaat ederek LQtfiden 75 lira vekalet ücreti 
istemittir. 

Lutfi, mahkemede Şevket! vekJJ ------------
tayin etmediği gibi kendisine de 76 
lira borcu bulunmadığı hakkında ye
min etmiştir. 

Bundan sonra, avukat Şevket, Lftt
fi tarafından kendisine vekllet veril • 

Şüpheli 
Bir öiüm 

Davası 
Diln asliye dördti.ncU ceza mahke -

mesinde Pangaltıda asker Mehmedin 
ölümüne sebebiyet veren vatman HU 
seyinin muhakemesine devam edildi. 
Çağınlan şahitler yedek subay mek
tebinden çıkarak başka yerlere git -
tikleri için kendilerine tebliğat yapı
lamamıştır . 

Muhakeme, bunların istinabe su -
retiyle "ahadetlerini tesbit etmek için 
başka bir güne bırakıldı. 

KRQNŞT AT BAHR"YELiLER" (Tü~kç~ sözlü:. Rus ihtililinln ıııUI _ 1 1 hış füm1 - Bugun TÜRK sıneınıısıı1 
' ,, 1 

. ;-••' 

_ ........................................ ._, 
Bu Perşembe SARAY Sinemas·nd3. 
AKŞA MI 

Mevsimin en güzel 8 filmi müsabakasımm ikinci.si 

Dans devam ediror 
Baş rdlde: MARLENE DlETRICH'in rakibesi 

Rad 'y o 
Bugünkü prograı:ll 

lstanbul: 
Öğle neşriyatı : 
12,30 Plikla Türk musikisi 12,SO ~· 

dis 13.05 Muhteli( plak neşriyatı. 14 alı 
17 İnkılap dersleri üniversiteden 11 ı 

Mahmut Eaat Bozkurt tarafından. ·rı 
diği hakkındaki noterlik kaydlnl (:I· Kumıpa.,ada Bedreddin mahalle • 
kartını~, ve ceza mahkemesinde ya· tinde Tekke sokağmda (S) numa.ralı 
lan yere yemin davası açrnı,tır. evde oturan Bahriye mütekaitlerin • 

Dün, mahkemede ilk defa suçlunun den Yunus Mehmet, üg gUn evvel 
avukatı ·SÖZ aJch ve : " .. purdan çıkarken birdenbire düş • 

Motosiklet Kuuı ZARAH LEANDER 1 
Pllkla dana musikisi. 19 Çocuk E511b 
Kurumu namına konferans: Doktor 

Bundan sonra, mahkeme yine bir him Zati. 19,30 Eminönü Halkevi '!e~e BugUne kadar vücuda getirilen en bliyük Avusturya filmidir. kolu namma Bay Nusret Sda (Yerı1 fıtl 
ölüme sebebiyet davasına devam et- • yat ) 20 Belma ve arkadaşları tar• 

- MliekJdlim, noterlikteld vekl • müş ve kaldrnldığı Beyoğlu Zükur 
Jet \•erme hakkında ettiği yeminden hastanesinde ölmüştür. Müddelu • 
rücu ediyor. Borcu olmadığı hakkın· mumlllk, bo ölümü §Üphell gördüğü 
d~i yeminini geri almıyor. ÇUnkU için tahkikata el koymo' ve Tabibi 
müekllm LUt11, avukat Şevketi hiç adil Salih Haşimi göndererek cesedi 
gönnemi~~ir: O, Şevketin ortağı ol • muayene ettlrmJıtir. Verilecek rapo
duğunu oylıyen ve hukuku medeni • ra göre tahkikata devam edilecek • 
yeden l'tkat edilmiş olan Afifi tanl'llUI tir • ' 

~ M~k~su~lunı·kranog·~Agop .~1•••••••••••••••••••••••••••1 TI~~~ki~veb~~~~L~~ "' Rıza tarafından ·arapça söylev. 20.4 'f 

diğer adiyle Ali GündUzdil Ali GUn- •••••••••••••••••••••••••••• mal kamil ve arkadaşları tarnfmıJaıl z 
dUz, geçenlerde fen fakültesinin ö- ...-

2 
B Ü y U K ~ muıikiıi ve halk aarkıları: Saat a~rtıro y 1LD1 z " Konservatuar korosu: Fransız uyatıer 

nünden motosikletle geçerken Bay -. dan naklen 22,15 Ajans ve borsa h'pı 
Ramazanm 7 yaamdaki ~ocugu· Ah - Eıı·sa Land ı· Cary Grant ve ertesi günün programı. 22,30 23 v "' • sololar, opera ve operet parçalan 
mede çarpmış ve öldürmilştUr. Dün, Günün program oı.ü 
mahkemede ehlivukufun hadise ye - NEFiS B!R AŞK VE MUSOO Senfonik konserler : 

\ ·e onun nsrtasiyle ortağı olarak ve- B • M • • • rinde yaptığı tahkikat ve ke§if ra • F!LMlNDE BULUŞTULAR 21,05 Prai Senfonik konser 21,ıo fı 
porlan okundu. Muhakeme bazı tahit Senfonik konser (Bach, Liııt. . ( 

katet ve~tlr. ır utecavız 
Her ay da abonman teklinde Afi • • • • 

fe on lil'a vekllet ücreti ödeml~t1r. Tevkıf Edddı H R Ç K 
Brahms) 21,15 Varşova, Senfonik 

lerin çağrılması için başka bir güne ı ı N A o ı N eserlerinden) 
bırakıldı • Hafif konserler : . ıs 

13,10 Bükreş Hafif musiki konser1
• J' 

Hl~bir borcu yoktur • 
Al'Ukat Şevket buna lttru etti ve 

dedi ki : 
"- Afif ,hukuku medenlyeden Is· 

kat edilmi tir. Fakat benJm ~tağun 
değildir . ., 

Bu itiraz, Dd avukat arasmda rel-
ı;ln müdahal ini icap ettiren blr mü. 
naka,aya yol açtı. 

Muhal<f~me, dosyanın tetklld l~ 
talik edildi • 

Mtlddelumumlllk dün CMmanlye kö 
yilnden Mehmet oğlu Omer hakkında 
dördünc\1 18ttntak hlldmllğtnden tev 
klf karan alım!Jtır. iddiaya göre bu 
karan icap ettiren hldl~ ondur: 

Omer ayni köyden Mehm~tbey 80· 

kagmda S numaralı evde oturan Ari
fin refikası Bayan Ayşeye ıorla te • 
cavilz etmJ'tJr . 

Bir Çingene Yakalandı 

Elbise 
Çalmış 

lsak isminde bir genç Uç gUn evvel 

Ta.kaimde oturan yüzbatı Bahanın &

vine gitmiş ve yeni bir kat elbise do
la.ndırmı§tır. Dün dördUncU ceza mah 

Fransızca sözlü ve orijinal tarkılarla süslenın.ij! 
eğlenceli komedi · 

bUyük ve çok 

M.ELEK't:~ 

Eindhoven Plak musikisi. 18 Bii~reS 11 
konseri. 18 Budapeşte Karışık hafıf ııı ıı' 
20,10 Prai Şarkılı aoliıt orkestra k0.ser 
20,10 Brüno Bandoneon solo 20,ı.~ or• 
Halk musikisi 20,20 Varşova Halı J) 
tra konseri 20,30 Eindhoven (P. C. '11s 
lips laboratuvarlarından eğlenceli ~ 

&.•••••••••• ••••••••••••••••••~ 20,50 Bükres Orkestra, şarkı 21 B
0
11o ,. • ., koro. 21,10 Brcslav Koro konseri 2 'tiı1 

lonya Büyük orkestra konseri 22 ser tC 

PERŞEMBE 

gti.nU akşamı 

Çocuk Esirgeme Kuru· 

munun Teıekkürleri 

r .. -~~~~~~~~-;.;~;;~ ... ·ı 
! .......................... . 

B~iktaş Halk evinden: 

kestra, Sopran Bariton 22,10 Bud~P~3ıı 
fif musiki • 22,15 Viyana Askerı d 
23,20 Bükres P!Ak konseri. 24,20 BU 
te Çigan musikisi • 
Resitaller: 1 

Müsil 
Boya 

Yerine 
;çmiş! 

ÇaWcanm OrmanlıköyU ahalisin • 
den topal Muıstafanm 9 yaşındaki oğ
lu Ragıp, koyunlar ıotla.tırken Çin -
gene Şerifin tecavtlzUne uğram13, dis
panserden eve nakledildikten sonra 
ölmU§tUr. Çingene Şerif yak&l&nml§
tır. 

kemesinde bu davaya bakıldı. B. Ba· Beyoğlu Çocuk &lrgeme Kuru • 
ha. şikA.yetini o()yle anlattı ı mundan: 

Evimizde orta okui son sınıf tale -
belerinin riyazi bilgilerini arttırmak 
ve kendilerini bakaiorya imtihanına 

19,20 Pr~ ıarlnlar (Finclrcn'in eser; 
den) 19,40 Budapeşte ıarkıları 20.ı~I~ 
reş Piyano konseri 23,20 Viyana 
kon~eri (Vang çalıyor) 24 Budapeıte 
landiya sarkılan. 

hazırlamak üzere bir riyaziye kursu Türkiye Tıp Encümeni 
açılmıştır. Kurs salı ve cuma günleri Toplantısı 

Miralay mUtekaldi B. Hyarinln eşi 
- Ben Taksimde bir terziye elbise Bayan Ulviye, yüzlerce fakir çocuğu 

Kumkapıda Kurbıuı sokağında otu
ran Meliha isminde bir genç kız müs
hil ilacı zanniyle elbise boyasını iç -
miştir. Meliha, Haseki hastanesine 
kaldmlmıştır • 

yaptırmıştım. Biraz pot yerleri vardı. giydirdiği gibi kuruma. ayrıca nakti 
O gün sabah kapıdan çıkıyordum. yardımlar yapmı3tır. Taksim bahçe· 
t.( .... du.u... + ...... t crihi bir vvivAt v<> _ sinde ve DaJ?cılık }tlübUnde verilen 

b 1 irPriye girmek is- baıooa yonilinak bilmeden ç~mt~. 

saat 16 dan 18 e kadar devam ede - ~ Enrümeninden: 
cektir. Birinci' ders 27 nisan 1Ct'l" - --= ~ J;u• .. ·J- .u p .....,__ --·~-
ıı günu saat t;; cıa· ba,11)1 caktır. san _ 193' çarşamba ak§ainl 

Çocuk Düşüren ren u genç, zor a r"' tır Ba uı · · yük k l~ ,_ 
ğır dıın. So 

• yan vıyenm se a 11.Aa -
tiyordu. Ben onu sa san n- 1 k + ... a .. kkUrl · · · bildir. 

Çocuk Eairgeme Kurumundan: 18,30 da, Etibba Odası sn1°~ 
28 Nisan 937 çarşamba gUnil sa- toplanarak Dr. Osman şerefeddi.Jl 

at 16 da Anneler birliğinin teşebbü- rafından; Stovarsoldan sonra bll f 
sil ile İstanbul Halkevinde profesör gelen bir encephalitc vak'ası pro . 
Bay Dr. Tevfik Remzi tarafından sör Fahreddin Kerim taraf ındaJl ' 
biltün ana ve genç bayan~ara mah - seneki grip istilasında görülen d 
sus olmak üzere "kadın ve ana,, mev tezahürler, Dr. Esat Raşit tara.flll t 

arma. a.roı ~ erımızı ı -

Tabibadil Enver Karan Melihayı 
hastanede muayene etmiştir. Vere -
ceği rapor Uzer·"'" icaı:> ederse adli. 
takibat yapılacaktn' • 

Bir Kadın Öldü 
Çocuk düşUrdUğü için bir ay evvel 

Haseki hastanesine kaldırılan Katina 
isminde bir kadın dün hastanede öl -
mUşt.Ur. Müddeiumumilik, tabibi adil 
Enver Karanı göndererek cesedi mu
a.yene ettirmiştir. Verilecek rapora 
göre, tahkikata devam edilecektir. 

ra ı 

• . . , - Oğlum seni terzi Kadri mi gön- riz -
derdi, dedim. "Evet,, cevabını alm • 

!stiklA.1 caddesinde Löbon pastane· 
si sahibi B. Kostantiliyopulos, k~-

-
'Adliyede Yeni T erfiler 

ca elbiseleri verdim. Halbuki bu genç 
Kadrinin çırağı değilmiş. Sonra poli
se mUracaat ettim. Polis elbisemi 
bulmuş. Hldiseden lld gUn ısonra. !sak 
tekrar bize geldi: 

Bakırköy sulh hA.kimi Cevdet, ad
liye mUfettişliğine terfi ettirilmiş -
tir. Müddeiumumilik bu terfii dün 
kendisine tebliğ etmiştir. Yüksek tas
dikten çıkan yeni adliye tayin, terfih 
ve nakil listesi de bugünlerde müd -
cleiumumiliğe tebliğ edilecektir. 

Yanan Çocuk öldü 
Sıdıka isminde Uç yaşında bir kız 

çocuğu, Uç gün evvel y"andığı için Ş~
ll Çocuk hastanesine kaldmlmıştır. 
Çocuk, dün ölmilştür. Tabibadli. En -
ver Karan, cesedi muayene etmış, ve 
gömülmesine izin vermıf tir. 

- Sizin elbisenizi polise verdim. 
Gidiniz, alınız, dedi, halbuki polis onu 
elbiseyi satarken yakalamıştır • 

Sanayileşen memleketimizde sade bir cephe A vru· 
padan miltehassıs, Avrupadan muallim, Avrupadan 
okutulmuş adam istemiyor, buına ihtiyaç göstenni· 
yor: Bu cephe de en yüksek bir teknikle çallf8.Il ma· 
kinalarm yanmda ayağı ve kolu keailinciye kadar hiz 
met eden Türk a.melesidir. 
Dünyanın en ileri tekniğinde çalışan adamm dün • 

yanın en ileri içtima! zaruretlerlnden isti!ade etmiye 
hakkı yok mu? 

Soruyorum azizim, memleketin her tarafına. fa.bri-
kalar kurduk. Dev adımlarla sanayileşen memleke -
tımizln Türk işçiai hangi makineyi yadırgadı? Hangi 
modern istihsal a.letinden i.irktU? Hangi komplike ci 
bazı kullanamadı? Bilhasııa bu işte mazi diye bir şey, 
bir kanŞlklık bir mesafe gösterebilir misiniz? 

Evimdeki yemek tenceresinin ~mdan gelen Türk 
işçi kadını, tarlasındaki kara. sapanı bırakıp makme
ye koşan Türk i.fçi erkeği hangi ma.ldnemizi muattal 
bırııldı. BugUn bana., fabrikalanmızda tefVlkl sanayle 
dayanarak tilrlU tUrlU dalavere ile çalıft.Irılan birkaç 
usta başıdan, bir, iki montörden bafka ecnebi unsur 
gösterebilir misiniz? 

Türk işçi.sinin bUyUk TUrk inkıllbmdald hlsaeAi if· 
te bu kadar barizdir. 
Şu halde Ti.irk amelesinin medent insan haklann· 

dan, içtimaı zaruretlerden istifade etmesi kadar tabii 
ne olabilir? 

Türk amelesinin beden! ya.pılı.şı, fizyolojik teşekkü 
ıu , lngiliz amelesininkinden farklı mıdır? 

Lütfen bana izah eder misiniz? Türk amelesi cm 
beş saat çalışırsa yorulmaz mı? Makineye kaptırır
sa eli kopmaz mı? Ve kirli bir çivi ayağına batarsa. 
kanı zehirlenip bacağı kangren olmaz mı! 

Kısa boylu, göbekli a.dam - fabrika sahibi - 1.fletme 
müdUrilnU dikkatli dikkatli dinliyordu. Art.ık pUTI)Su
nu içmiyor. Yanındaki ciga.ra. ta.blum& bıra.ktı. ~Ve 
ıordu: 

- Yaıni sizce bu adam& bir tumina.t vermekle 

mUkellef miyiz! 
- Bence evet. 

I 

No. 45 

Suçlu, mahkemede kendisini mü -
da.faa edemiyordu. Suçluyu yakala -
yan polisin !;lahit olarak dinlenmesi 
için duruşma başka. güne bırakıldı. 

- Hisleriniz merbametinizle mi böyle bir kanaate 
gellyoraunuz? 

- Hem hislerim, hem merhametim, hem de içti • 
mai düşüncelerimle ... 

- Demek sizin fikrinizce, bu adamm dizine batan 
çividen biz mesıtlüz. 

- Evet. 
- şu ha.lde size sorayım: Çivinin bizim fa:brikada 

çalışırken dUştüğü zaman d.Wne battığına. da emin· 
siniz değil mi? 

-Evet! 
- O gUn size dizine batan çividen baheettl mi? 
-Hayır! 
- O halde bu kanaatiniz neye istinat ediyor? 
- Anlatayım: O gUn bu adam bana geldi. YUkle 

t>eraber yere düşmUş, ayağı burkulmuş, o gUn fabri· 
kanm dokroru yoktu. Ertesi gUnU de doktor görUn .. 

medi. 
- Fakat tentürdiyot ve oksijen vardı ya! 

-Evet! 
- Yaraya neden pansuman yapmadınız? Kencli.ai 

pekll! gelip tentürdiyot i.stiyebillrdi! 
- Fakat bu adam cahil bir köylUdilr. Şimdi sora • 

lmı, tentürdiyot diye bir ~Y bilmiyeceği meydana 

çıkar. 
- GördünUz mü? ~e hep bir taraflı dUşündüğU • 

nüz nasıl meydana çıktı. Şimdi ben de size şöyle ce
vap verebilirim; ne yapalım azizim, burası bir husuıi 
ticaretanedlr. KUltür Bakanlığı değildir. Biz bura.da 
amrUnde tentUrdiyot nedir bilmediği için ayağı kan· 
gren olup kesilen insanlarla. uğra.,amayız ! 

mumuza gerek nakten, gerek binden 
fazla. pasta. ve şekerleme göndermek 
suretiyle yardımda bulunmuştur. Ne
ya.a.gora mağazası sahibi B. Katanos, 

yan, B. Andon Zahariyadis ve · B. 

Anderyadis Kostantin de muhtelif 

zulu bir konferans verilecektir. Elin bast refleksi hakkında bir e 
Beyoğlu Halkevinden: tebliğ olunacaktır. ri! 
1 - 27 Nisan 937 salı gUnU saat Muhterem meslekta§ların teŞ 

18 de evimizin Tepebaşındaki mer • leri rica olunur . 
kez binasında bayan Şükfıf e Nihal 
Başar tarafından Türk kadın şairi 
(Zerrintaç) hakkında bir konferans 

ZA Y1 - 935-936 senesinde ~'D Jl 

ya lisesinden almış olduğum 42• 
merolu olgunluk diploma.mı ıtıı~ıı.) 
tim. Yenisini çıkartacağımda.Il fiti 

verilecektir. yardımlarda bulunmuşlardır • · 
Kendilerine teşekkUrlerimizi bildi -

ririz • 

2 - Bu konferansa herkes gele -
in hükmü yoktur. 348 No. bilir. 

Yazan: SUAT DERV'lŞ 

işletme müdürü susuyor. Malsahibi müdür muavi
nine bakarak devam etti: 

- Fabrikamın bütçesi hayrat değildir. Sağa, sola 
para dağıtırsak halimiz ne olur? 

Bu müesseseyi benim babam kazandı. O da işe baş 
ladığı zaman zengin değilmiş, çalışmış kazanmış, Al
lah gani gani rahmet eylesin, nur içinde yatsın! Olür 
ken bana vasiyeti var: "Evladım, dedi, işte sana mü
kemmel bir müessese bırakıyorum. Gözüm arkada 
kalmadan öleceğim. Senden istediğim şey, bu fabri
Jta.yı gittikçe inkişaf ettirerek yaşatmaktır. Bunu bir 
emanet gibi muhafaza et. Fazla masariften daima 

kaç!,, 
Hem bu mütemadi kriz devrinde daha başka türlü 

düşünmeme de imkan yok, siz de işin içindesiniz! E. 
ğer fabrikalar zarar etse, ameleden bir şey istiyebi-

lir miyim? 
- Bir fabrikanın zararı ameleden değil, anarşik 

pazar münasebetinden çıkar. Amele buna. nasıl ka-

rıştırılır ? 
- şu h&lde herkes b~mm çaresine bakacak de-

mektir. Yani ben böyle düşünmek mecburiyetinde -
yim. q hayatında hassasiyetin, merhametle hareket 
etmenin zaten imklnı yoktur. ve olamaz. 

Işletme müdürü kesik bir sesle soruyorı 
-Yani? 
_Yani bu adama para veremeyiz! 
YUzU kapanmıf yara çizgilerile do1u çopur idare 

mUdürU patronun ikram ettiği ve kendisinin iki 
bUklUm a.ldığı püroyu sigara tabla.smm içinde dik· 
katle baatımken: 

- Ben de zatıalinizin fikrindeyim efendim! .. 
Diye mal sahibine hak verdi. Göbekli f abrikatot 

bu tasvibi görünce daha emin, daha hakim bir ta· 
vırla işletme müdürüne döndü: 

- tşte bizim kararımız azizim, dedi, siz ne buyu· 
ruyorsunuz! 

Işletme müdürü kapalı bir sesle: 
- Kararınıza iştirak etmiyorum. Ayni kanaa.tt 

gelemiyeceğiz ! 
Cevabını verdi ve topa!! Arife hakmadan dışıı.tl 

çıktı. 

• • • 
Arif söylenen laflardan hiç birşey anlamamış, b: 

tün cehdini ayakta durabilmiye vermiş ve ayale aJJ 
kalmıştı. Kendisine ve arkadaşlarına ustabaşıinrd 6 
ve mühendislerden farklı muameleler yapan işle~ 
müdürünün mal sahibinden hiç korkmadan, ıı.ı J) 

hızlı konuşmasına hayret edebilmiş, o k.onuşur1'e 
uzun uzun, dinlemişti. 

Bir de hayal meyal: 
- Biz bu parayı ona veremeyiz! 
SözünU anladı. rt' 
Fakat kendisine bir şey söylemedikleri için. 0 

yerde hala ayakta duruyor. dtJ-
ldare müdürü, bu topal adamın karşısında dnY 

ğu iç .nkıntısını belli etmemiye çalışarak: ııŞ' 
- Sen artık git, dedi, ne duruyorsun? Işte kClil 

tuk ya? 
- Anlıya.maduml . . 0111 
- Oğlum kabahat sendeyınış. Tahkikat b 

çıktı. Beyefendi sana para veremiyecek. ştı' 
Arif işte o zaman, bir ağaç gibi sarsıldı. ~ uıı

kadar kendisine kaç banknot verecelclerini dUŞi~"' 
mUş değildi. Fakat "Beyefendi sana para vercJll tiııf 
cek .. Sözü kendisini ayakta durduran Umit kuvve dO' 
kökilnden yıktı. Ve birden bire açlığı midesinde fllt
lu dizgin hırçınlaştı. Kararan gözlerinin önU~~e dl' 
safir olduğu medrese kovuşu bir uçurum gıbı 
(in leşti. J 

(Arkası ,,ar 
I 
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A hıne; Ş M~HARRIRI <S 
l AN• Errıın y ALMA 

kirde,lllh hedefi: Haberde fi-
.. era..yd . ' 

l'tiıt, ~.. e temız, dü-
2lıeteaj 1_~_0lmak, kariin 
~ o .. ıuya Çabtmaktır. ......__ 
GON;::------..:===
~~ELELERll 

Topoıa 
'l'opo1a~ 

~YOrgl• .. L h hanedanı kuran 
~ -. koytt idi. Faka 

'ebeüe ~- batka bir tm: 
h11 k6>1ln lbn. 
~p koope~cla eski bir 
--., da on. Yardır. Kral Alek-
~-l:oo~ 125 baemdan biri ı
~da ""'-"-· lbaPza muumm 
lllÖYltl ...;..,,~ toplandılou duyan 
~ ~ ' takını talouı, etrafnm. 
Ilı ~'Bize her tttrıtt ıarapJan. 
lt0oPerat1ftn idil larar ediyorlardı. 
~ ile ~ ı::ı, abur, potunı ve 

- llep ttlf köylü: 
ili kacıeh Öpll§ ekle kartııatll'dık, tim· 
.\~ ttlriıyoruz, diyordu. 

llllicttır• Dl hatıriamamuı mtlmktlıı. _ A, Yordu ki: 

~ ::.:"1 ıttphesb dünyanın 
'-"hela kö 1 rl tanır. On.u Yugos
llt lr•dlsta! ertn de tanıyıp sevdiği. 
~u de btr1~r1eytn1z. Eskiden Ud 

l'blye ed rlne düşman olarak 
)t bı-... erlerdt Blribı..a_._. ...., Atatört IHllUZl Be\'Dle-ll..._ Öğretti. 

~Ya, ~=a bölgfl81ndedlr. şu. 
• ..,._Yorgt'nln iÇ lht1J&un1n yatağı! 
ol'lnaatııkJann lntı Bl~dı~ nıete 
"'1ıkJar 111 Yerinde bağlar mev. 
)'\ ' llleeut k.. ' ~ 

~hiıa o d oy evleri? Şumad-
ır._' ekoru ı....akat x·· lüJ' '"-ra ~ • oy er, 

ll11 \'e Çan~orgt'nln abasını, potunı-
~Ytlak, cen laıııu t&§ıyorlar! Asıl 
~. bQ k" 1 up Slavbğnım öz kayna-
tttıı ._;:::er1n asb ruhtannda btt
'- ediyor' ;e &erhıllğtnl muhafa-
~ • - atay. 

lı.ııirde Yeni Bir 
'P&&ı •• ' Ih..ı -·· IHGIQTfiı.-nesı 

li ~"lll', (TAN) " 
' A.Isancak . - İnhlaa.rıar ldare

'eat bfıı.. cıva.rnıda v~ eski kız ll-
8arti """1 Yanında be · . 
tı Yle bir tUtü . ' ytiz bin lıra. 
l'lrıafa kA-- n ınıalathanesi yap-
J:l· -cı.c Venni..+· lllaya . -y .. ır. 

ce taaiık aıt. pl~nlar nafia vek8.letin-

l,e b"ıaıu~ bulunduğu cihetle 
f.'ktnda ıZ:::k Uzere ınUhendisler 
ı kadınlı bin ek geleceklerdir. Erkek. 

~t bu iınaı- adar a.nıelenin çalı
ht onıar: ile ,.O:thka.nede müteaddit iş 

lıneı 'll u bakım 1 · caı..._ e Yemekh . yer erı, sıh-
.... 1.ll'. a.neıen de buluna. 

lz111irde Su 
ı..,ı, Ücretleri 

l~. • <TAN) . 
01-ıı 1 ucuııatına;-Uztzınır su ücret
fln_ tarife komla ere toplanmış 
~tını ıs k Yonu, met.re mikabı 
ı. efe kıı-.':1'11'tan 13 kuruRll in 
llOQUe -"'" vern.ı .... _ r- -
d.. Yoncıa mUm~:o" de şirketin 
dlirtı buna ili bulunan mü-
efa nıuııaıif k ~ . 

da"eı natıa veki.ıetı d aldıgı gıbi bu 
'ti:. • Uıerine Ankn en Yukubulıı.n 
'IQ'ki"~ araya 't · · l'er ., .. ~e su ti · gı m~tt. 
litı' İınıirdir ;re~ en Pahalı olan 

in llıakuı . u ıtibarla su tarif t'-

~llediJmekte bir ~a.dde indirileceği 
lılıkla Oekl "e rnlrliler bunu sa. 

- emektedirler "'•• .- - . •ksilerine 

&a e.,.t <'r Elbise DağıMdı 
kes ' AN> _ ır.--

oıan ~ 937 sen in ... ~amıza bağlı 
h.J>t bekçUe ea de tayin edilmiş 
lıtıı ll'ılını, ve b rine bir örnek elbise 
lh •. ~. lı"ebunıar kendilerine da-
~ıt .. _ 'll ay ve . d 
tıe -ııı, bu mUn Ja.n arına ku. 
~bir kont &aebetıe vazifeleri-

ı,~lerdir. 
,_ .. ~ının Alaanl"• ... 
~ •1akJ· -a.ga 

ı,ıe %, (l' •ne Doğru 
h~. ?i lçlrı ~) - 1z . 
~ısı buraya nı1r lımanınm 
'"an arı tetJcu.... ~elen linıan mUte-
t l>t'Qi-.., uoennı b't' e t6 .re.,, haı ı lrlnişler ve 
lttıı ~cletznt,1erd~rbyarak vek!le • 
l>ro~11tt ~kiır. İktisat Yekaleti
""- il t. ..... ~·~· nden 
· "I' ~hw~ ~ıını sonra esaslı 
l~ ~~ maksadiyle tek 

tt-. gelerek ~-- ~ • 
4'r" ıua,lıyaca.k-

Başkalarını Kazanmanın Yolu 
1 - Bir münakatadan mu· 

zaffer çıkmanın en iyi 
yolu münakaıa etme· 
mektir. 

sına söyletiniz. 
7 - Bir fikri karıınızdakl· 

ne mal etmekten ıa· 
kın mayınız. 

Kendini Sevdir· 
menin Yolu 

1 - Baıkalarlle alcikadar 
olunuz. 

2 - Gülümseyiniz. 
2 - Baıkalarının dütün· 

ceferine saygı göıte· 
riniz. Bir kimsenin 
yanhıını yüzüne vur· 
mayınız. 

8 - Her meseleyi baıka· 
sının da göıile görml· 
ye ahıınız. 

9 - Ba1kalar1nın düıün· 
celerine ve dilekleri· 
ne sempati gösteri· 
niz. 

3 - Bir insan nazarında 
en ılrin ve en mühim 
kelimenin kendi adı 
olduğunu unutmayı· 
nız. 

4 - iyi bir dinleyici olmı· 
ya ahıınız. Baıkaları· 
nı kendilerinden bah· 
setmiye ahıtırınıı. 

3 - Yanhıınızı derhal ka· 
bu~ ediniz. 

4 - Baıkalarından müı· 
bet cevapla karıda· 
nacak sözler ıöyleyl· 
nlz. 

5 - Dalma dostluk havası 
içinde yaıamıya çah· 
ıınız. 

1 O - Aıll hislere ve saiki•· 
re hitap ediniz. 

11 - Diiıüncelerinizl dra· 
matize ediniz. 

12 - Meyda11 okumayınız. 

5 - Baıkalarının menfa· 
atlerinl gözettiğinizi 
gösteriniz. 

6 - Söıiin çoğunu baıka· 

Ve ılıe meydan oku· 
yanlara yumuıakhk 
göıteriniı. 

6 - Baıkafarını mühim in· 
ıan telcikki ettiğinizi 
samimiyetle gösteri· 
niı. ·--· 

HAYATTAN EN 
sanırlar. Yanılıyorlar. Çünkü bu 
hareketler alaka uyandırmaz. Hü
ner, insanlarla konuşarak ali.ka 
peyda etmek ve bu alakayı arttır
maktır. Siz bir insanı kendisinden 
bahse sevkederseniz bu alaka hi
ml olur. H er insanın hayatına yeni 

bir kalıp vermeli için 
çareler vardır: Dost edinmek, 
arkadatlarla iyi ıeçinmek, 
muvaffak olmak, aüçlükleri 
yenmek, her yerde iyi ka11dan 
mak mı iıtiyorıunuz? Kolayı 

var. Amerika romancılarından 
Dale Carnegie bütün bunların 
yolunu yazdığı eserde anlat
mıttır. Eser, Amerikada en bü 
yük rağbeti kazanmıt ve bir 
çoklan bu eserin tavsiyelerine 
uyarak, muratlarına ermitler
dir. 
Dale Camegie'nin öğrettikleri, ha

yattan azamı derecede istifade et
menin yollarım göstermektedir. 
Metodu kolaydır ve birkaç kelime 
ile hülasa edilebilecek derecede a
meli mahiyeti haizdir. Carnegie 
diyor ki: İnsan dünyayı bl.fkalan
...... _ "- arnzler:Ue JrÖrıneli !. -----

Çünkü bwm Y&fayışımız, ba,. 
kalarile olan münuebetlerimize 
bağlıdır. Fakat çoğumuz bunu u
nutur veya unutmağa özenir. Hal. 
buki başka insanlann da hedefleri, 
menfaatleri, ümitleri, dilekleri var. 
dır. Bunlarla alakadar olmak ara
da bağlantılar vücuda getirir ve 
bunlar hayatın sonuna kadar de. 
vam eder. 
Hayatı başkalannm de gözlle 

görmek o kadar mühim bir şey. 
dir ki bunu yapabilen bir adam, 
istikbali namına her endişeden 

kurtulabilir. O halde hayatı baş
kalarının gözile nasıl görebiliriz: 

Evvela, hayatı gözlerile görece
ğimiz adam her kimse ona samımı 
bir saygı göstermeliyiz, onu nıU. 
him bir insan teılkki ettiğimizi 

hissettirmeliyiz. Çünkü Freud'un 
dediği gibi her insanda büyük ol
mak dileği vardır. Bu kaidenin bir 
istisnası yoktur. Ve her k1'inin 
buna ehemmiyet vermesi çok fay. 
dalıdır. 

H itler, bütün Alman milletL 
ne büyük ve mühim bir 

millet olduğunu hissettirmek için 
metanetini methediyor. Ve büyük 
harpte ancak hiyanet yüzünden 
mağlup olduğunu anlatıyor, ve bü-
tün Alman milleti onun bu sözün
den, bu telkininden hoşnut olduğu 
için ba.şma geçirmiı bulunuyor. 

Siz de alakadar olduğunuz her 
insana ayni hissi verirseniz onun 
izzeti nefsini beslersiniz, onu ken
dinize bağlarsınız. Bunu yaparsa
nız her yerde iyi kaqıılanınmız, 

herkesten yardım ve sevgi görür. 
silnüz ve hayatta muvaffak olur
sunuz. 

İkincisi, başka bir insanı muva· 
haze etmekten mümkün mertebe 
sakınmalıdır. Muvahaze, çok fena 
bir ,eydir. Çünkü muvahaze olu. 
nan adamı müdafaa vaziyetini al
mağa daYet eder ve o da kendini 
mildafaa için her .,eyi yapar. Son
ra muvahaze tehlikelidir. Çünkü 
gururu yaralar ve hiddetini hare.. 
kete getirir. 

Muvahaze edenlre, başkalarını 
islah edemezler. Bilakis nefret u
yandınrlar ve muYahaze eden adam 
muyaffakiyetsizliğe mahkftmdur. 
Ufak tefek kusurlar üzerinde du-

COK NASIL 
İSTiFADE 
EDiLiR ? • 

Otomobil Kralı F orJa göre, hayatta muvallalr olmalı, la&Jiııeleri 

bafkalannın gözlerile Je görmelJe miimlıünJür. 

ranla.r, söylenenler herkesin nef
retini kazanırlar. 
Bazı inaa.nla.rea, ancak iyiyi gö

rürler ve gerisini ihmal ederler. 
İnsanlar ancak bunlara bağlanır· 
la.r ve bunlarla beraber ça.lıfmak. 
tan zeyk ve bahtiyarlık duyarlar. 
Daima kusur anyan Ye bunları 
bulmağa uğraşan insanlar değer
siz ve alçak ruhlu kimselerdir. 
Sonları, f eli.kettir. 

O çUncUsü: başka inRanı mPt
hetmeli. lnsanlarda mühim 

olduklarını hissetmek i8temelerııe 
methedilmek ve sevmek biribi
rine bağlı hislerdir. Bunu ihmal 
edenler, arkadaşlarile iyi geçine
mezler. Her insan gururunun ok
şanmasını ister. Vaşington " Sat. 
vetpenar.. reis!" hitabından hot
larurdı. BüyUk Katerina, "Haşmet-
penah İmparatoriçe!" kelimelerini 
taşımıyan mektuplan açmazdı. tn. 
sanlan methetmeyi bilen kimse de 

çok kuvvetli bir silah elde eder. 
Bundan ma.kıat, dalkavukluk de
ğildir. Fakat her i1'88nm bir iyi 
tarafı vardır. Ve her insan bizden 
daha ileri olduğu bir meziyeti ha
izdir. Bunu kendisine gösterirsek 
bize dost olur ve bize karşı hayır. 
hahhk gösterir. Çünkü her insan 
az takdir görmekten mUteeasir o
lur. 

DördüncUsU: Başkalarını takdir 
ederek dostluklarını kazanmalıyız. 
Dünyada herkes takdir havası i
çinde daha iyi çalışır, daha iyi söz 
söyler, daha iyi hisseder. Arkadaş. 
larmızm meziyetlerini takdir edi
niz. ÇUnkU hepsi takdir iştiyakı i
çindedirler. 

Beşincisi: Ba.Jkalarile allkadar 
olmaktır. Bazı insanlar iş hayatın. 
da veya başka vadilerde başkala
rını kendilerile alakadar etmek i
çin uğraşırlar ve başlarından ge. 
çenleri anlatmakla bl.fkalannın 

saygılı alika.ıımı kazanacaklarını 

Bir insana hayatta en çok ne 
ile alakadar olduğunu, neye merak 
saldığını sorup öğrenmek bu çe.. 
şit ali.kalan canlandırmağa yar
dım eder. Bu 9ekilde harekete ba,
la.rsa.nız başkalarının bütün dü • 
şüncelerini, bütün endişelerini si
ze anlattıklarını, böylece aranız-

da hakiki dostluğun yerleştiğini 
görürsünüz. Herkesin sizi milte. 
ceBSiB sayacağını zannederek bu 
gibi allkalarda.ıı aakmmaymız. 

Çünkü inaanlar kendilerine k&rfl 
gösterilen alakadan hoşlanırlar. 

B UtUn bunlar insanlar ara-
1mda sevgi vtı saygıyı art· 

tınr. İnsanlar arasındaki muame. 
le ve alakalan Bağlamlar ve ko
laylaştırır. Hanri Ford bütün bun
lan toplıyan bir söz aöyleınlttir. 
"Hayatta muvaffak olmanın bir 
sırn varsa o da bafkalannm nok • 
tai nazarını kavrayarak her mese
le)ri kendi ~iJI ~de bu 
kalannın da gl5itf e ~ f d ~e'ktir. ",;.P 

Bafkalannın kusurundan bah
setmek llzımgeldiği zaman bunla. 
n doğrudan doğruya anlatmamak 
gerektir. ÇUnkU bir adamın kusu
runu yüzüne vurmak, ona bir dar
be indinnek ve bu darbe ile onun 
zekl ve gururunu yaralamaktır. 

Bütün bu anlattıklarımızda hiç 
bir yenilik yoktur. B':lllunla bera.. 
ber en u ehemmiyet vertlerı şey. 
ler de bunlardır. Halbu':ı.! bu esaa
lar hayatta en büyük değeri h:ıiz. 
dir. Bu eaaalan tatbik sayealnd" 
gönüller kapIBm açmak mümkün 
olur. 

~kuyucu 
Mektubu 

Bu İtte Bir Y anlıtlık Var 
lstanbul 31 ci okul öğretmenlerin

den Sabri Çıdam yazıyor: 
"- Babam için maqımdan her ay 

ilçer lira nafaka keeilip İstanbul 4 eti 
icrası vasıta.sile Adana 1 ci icrasına 
gönderiliyordu. Paramm bura icra • 
amda kalmadığını ve hesapta yanllJ 
lık olmadığını tahkik ettim. Böyle 
iken Adana icraamm 4-3-937 tarih ve 
37/ 419 No. lu tezkeresi Uz.erinde tek
rar birikm.1' nafaka borcu diyerek 
yüz altmıf lira eılli bet kuruşun öden 
meei için 937 Nf.aa.ndan itibaren maa 
~nndan on lira yirmi bet kurue da
ha ansızın kestiler. Her ay muntaza 
man kesilip majıalline gönderilen ka 
nuni borçtan başka hiçbir kim9e ile 
mahkemeli değilim. 

Bu usulsüz işi düzelttirmek için 
lstanbul icrasına mektupla kaydet -
tirerek 2-4-937 tarih ve 37 / 580 No. 
ile iadeli taahhUtlU mektupla Adana 
icrasına gönderdiğim dilekçenin ne 
iade makbuzu geldi, ne de icra daire 
sinden bir cevap... 1st. icraamm tez
keresine de bir kartılık yok. Babam· 
dan aldığım mektuptan bu ife be -

nim kadar kendi.sinin de üzUldUğU 
anlaşılıyor. 

Kalabalk aile efradını idare ede -
mezken maa,ımı ellerinde oyuncak 
gibi kullananlar hakkında allkadar
larm nazarı dikkatini celbetmenizl 
dilerim.,. 

Almanyada Faşizm 

Niçin Muvaffak Oldu? 
Almany&da Faşizmin muvaffakı • 

yet sebepleri, ltalyadaki sebeplerin 
ayni değildir. Almanya teknik ,.e kül· 
tür itibariyle Deri bir memleketti, 
sosyalizm ve kommilnizm kunetll 
ldL Hattl bir çoktan, Almanyada a
mele lhtlli.linl bekliyorlardı, fakat 
buna rağmen faşizm geldJ, çünkü ... 

• 
Almanya 1914 harbinden mağ • 

lftp ç~tı. Bir çok müstemlekele • 
rlni kaybetmiş, lktısaden harap ol • 
muş bir vaziyetteydi. lktısadi buh • 
ran halk kütlelerini görfilmemiş bir 
sefalete dil§ilrüyordu. 1918 de sosyal 
demokratlann muhalefetine rağmen 
Spartakist lhtllill oldu. Erbert hü • 
ktlmeti Hindenburgla birle,erek ba 
ihtiWi boğdular. 

Bu devirde kommliııist fırkası za. 
yıftı. Amele sosyal demokrat fırka • 
ama ve ünyonlara bağlıydı, bu sebep
le Spartakistıer muvaffak olamadı • 
lar. 

Spartaklat lhtllill baıtladrğı za. 
man sosyalist demokratlar Prince 
Max'm temerküz kabinesinde aza idi
ler. lhtllil mağlôp olduktan sonra, 
ameleyi tatmin için sosyal demokrat • 
lan iktidara getirdiler. Fakat sosyal 
demokratlar burjuvaji De birleşti, 
demokrasi nanu altında, burjuva mı. 
Utarist rejim yeniden kuruldu. 

• 
Fakat bunu müteakip senelt'rde lk· 

tısadi buhran şiddetini arttırdı. Al· 
man kapitalistleri buhran karşı rnda 

yeni metodlar tatbik etmt'k istediler. 
Bu sebeple kanunlan değiştirmek, 

ttcretleri azaltmak, mesai saa.tlerlnt 
uzatmak istiyorlardı. Bunu ancak bir 
dlktatörltikle temin edebilirlerdi .. 

Sosyal demokrasi bu sllAh olama
dı. Bu sebepltı 1980 da Briinlng dlk
tatörlUğtinU kurdular. Sosyal demok • 
ratlar BrUnlng hük€imetlne yardım 
ettiler • 

Brüning büldimeti fatizrnle birlet
u. Fa§lmne yalıus ~IQUJ bu.r • 
Juvajiel defll, eene'bl burjuvazi • 
ler de yardım ettiler. Halknı geri, 
gayri memnun kütleleri, küçük burjo 
vazı, d&ğmık unsurlar, geri arneJe fa
şizm cephesine geçti. Sınıf şuuruna 
sahip işçiler de SOByal demokrulden 
ümitlerini kesip komınün.Jmıe g~tl • 
ter • 

• 
Amele hareketinin kuvvetlenmesi 

kal'flsmda Hlndenburg taşlzmln lktt. 
danm tercih etti, Bitlerle birleştiler. 
Matbuat hürriyetini kaldırdılar, mec-

lisi feshettiJer, Terör Vnyon lider -
lerlyle blrlettller, bu suretle amele
nin mukavemetini kırdılar. 1933 de 
polise tedhiş seWılyetl verdiler. Ze • 
m1n hazırlandıktan sonra Bitler lk -
tldar mevldlne ıeldl. Kommünlstıer 
buna m1')ıalefet ettiler, bir çok defa
lar, sosyal demokratlar, ve Unyon • 
larla fatbme kartı müttehit bir c,ep. 
htı yapmağı teklif ettiler, fakat red-
dedlldller. Fqlzm iktidara ge(lfnae 
yıldmm gruplannr ~ldli.tlandırdı. 
Sosyal demokrat fırkasmı, ve kom • 
mtlnlst, sosyalist matbuatı kapattı, 

amele lçtlrnalannı, teşekkUllerlnl 
menetti ,lfderleri birçok ameleyi tev-
kif etti, Rantağı yaktırdı, görii'me • 
mit bir tedhiş altında intihabat. yap 
tırch. Bu teralt alt.uıda fqizm mu • 
vaffak oldu • 

• 
Fatlzm muvaffakıyetlnln ba~h~ 

sebepleri şöylece hulha edlh~bll!r: 
1 - 1918 lhtlli.Jlnln ma~lüblyetl, 

dtımokrasl namı altında kapltall9t 
ve mfiltarlst dlktatörlUğilnttn kuv • 
vetlcndlrllmesl. 

2 - Sosyal demokrasinin Brllııfng 
dlktatörülğüne, Von Papen dikta. 
törlüğüne mtlsamaha ile, fa5izmin 
kun·etleomesJ.ııe meydan vermesi. 

S - Müttehit cepheyt' muhaJefetf, 
4 - mtler iktidara ge~tlkfen Mn• 

ra sosyal demokl'aalnbı lntlh ıbab 
bekleyip, sessiz kalması . 

Eğer o de\"frlerde, AOsyal dem •k . 
ratlar, Unyonlar faşizme, faşizmi ~e
tlnnek lstlyen hüldkmete ~ı hlr • 
leıseydlltır, bugön fatlzm munffak 
olamazdı • 

'ADSIZ YAZICI 
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ATLETiZMDE PERiŞAN 
BiR v AzlrET iÇiNDEYiZ 

Baikan oyunlarında 
Fena olacağız 
Yazan: B. FELEK 

..•.................... , ............... . 

MÜHİM 
BiR ANKET 

HAZIRLADIK 
Ankarada., Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının 

yeni stadyuma doldurduğu kalabalıktan istifade 
edilerek yapılan ve nahak yere (Türkiye kros bi -
rinciliği) adı verilen nizamsız ve usulsüz koşudan 
sonra artık memleket dahili atletizm mesaisi bi~ 
miş gibi lstanbulda (Sekizinci Balkan oyunlarına 
hazırlık müsabakaları) gibi tantanalı bir isim al -
tında Taksim stadının kumlu kenarı üzerinde ge
çen Cumartesi mevsimsiz birkaç koşu yapıldı. 4 X 
100 bayrak yarışı gibi Eskimoların bile kluvarsız 
yani koridorsuz koşmadıkları bir koşuyu Türkiye
nin atletizm merkezi olan lstan bulda çocuklara 
koridorsuz koşturdular. Atlamalar o kadar fena 
netice verdi ki, gazetelere tebliğ etmemek için o ne 
ticeleri saymadılar. 

"TAN,, ın apor muhCJl'rirleri, yalnız lut
bolcüleri değil, bütün aporcuları çok derin

den alakadar eden mühim bir anket hazırla

dılar. Bu sütunlarda ayrıca izahatini biraz 

aonra okuyacağınız bu anket etrafında eski 

mütekait lutbolcülerle konuftuk, eaki yeni 

futbolümüz hakkında fikirlerini sorduk. 

Mütekaitlerin likirlerini yine bu aütun

larda tamamladıktan aonra bugünün genç 
tıe faal lutbolcülerinin sözlerini ele yazaca

ğız. O zaman •İz, iki fikri mukayese ederek 
hükmünüzü kolayca vermek imkanını bula
cakaınız. Şimdi furacla, bugün bile ftrınga
aız laal bir lutbolcü ve golcü olan Bekirin 
resmini bir kere daha gördükten aonra afa· 
ğıki ıatırlara geçebilirıiniz. 

Umumiyetle alınan teknik dereceler bundan yir
mi sene evvel bile bizim memleket için aşağı dene
cek kadar düşük idi. Biz bu mevsimsiz ve hazırlık 
SIZ derme çatma müsabakanın neden yapıldığını 

anlıyamamıştık. 
Hadiseler inkişaf edince bu sebep te anlaşıldı. 

Meğer bu müsabakanın alelacele yapılmasının se
bebi geçen ay teknik müşavirliğe yani antrenörlü
ğe tayin ed.ilm.i.ş olan A. Besim Mayıs başında Lon 
drada yapılacak olan Kral kupası final maçmı sey
re gidebilmesine vakit btrakmak imiş. 
Filvaki yeni antrenör henüz bir 

.ylık bir hizmetten sonra çok yorul 
luğu için teşkilattan on beş gün izin 
ıldıktan sonra evvelki gün Londraya 
nüteveccihen yola çıkın~. 

Yeni antrenör böylece gezmiye gi
!erken ötedenberi Tilrk milli takı • 
mının temelini teşkil eden atletlerin 
mensup bulunduğu Türkiyenin el 
büyük atletizm k.lübU olan Galata -
aaray geçen hafta Rusyada yaptığı 
atletizm milsaba.kasmda mağlup ol -
muştur. Buna munzam olarak Tür
kiyenin en büyük atletizm merkezi 
olan !stanbulda da on bef gündür at 
letizm ajaını yoktur. Be!imin aylıklı 
antrenörlüğe tayininden sonra açı -
lan ajanlığa tayin edilmiş olan Gala.
ta.saraylı eski atlet Bay Suat Hayri 
çalışmıya vakti olmadığını söyliye

rek i.stif a etmiş ve mevsim başında 
yerine de kimse tayin edilmemiştir. 

Gerçi herkes yerinde rahat rahat 
oturmakta, yiirek.ler fena.rh ve gönül 

ler şen bulunmaktadır· 
Amerikalı antrenör başımızdan sa 

vulmWJ, yerine yakın dostumuz bir 
yerli antrenör de tayin olunmuştur. 

Lakin ortada mektep çocuklarının 
bile gözüne batacak kadar bariz bir 
ıilkut vardır. Galatasarayı bu hale 
getiren, evvelki cumartesi günü tstan 
bul atletizmini ağlatacak hale sokan 
lmil yani tenbellik, atalet, arkadaş 

kayırma ve gösteriş hastalıkları bu 
ana sporu adamakıllı sarmıştır. 

Mevsim başlarken ve Uç şehir mü
sabakası namiyle Ankara.da 23 ma -
ymta bir çarpışma hazırlanırken yeni 
antrenöre Londra.da kupa maçını 

ıeyretmesi içm on beş gün izin ver-
mek tenkit ölçülerinin de dışında 
kalan bir llübaliliktir. 

Bu 18.übaliliklerin zaten İstanbul 
ve Bursa mUsaba.kalarmda belt·en 
lkibeti ileride daha ağırla.şırsa bu • 
nun mesuliyetini klüplerin ve atletle
rin Uzeriıne atarak aradan ınyrılmak 
istiyenler belki her zaman olduğu 
giıbi bu hareketlerinde de muvaffak 
olurum sanırlar amma Tttrk gençli
ğinin spor ihtiyacını idare etmeyi Us 
tilne ala.nlann yalnız kongreleme de 
ğil, i.mme vicdanı huzurunda ve o -
nun bir fUbesi olan kendi nefsi ö
nünde hesap vermiye mecbur olduk 
lannı unutmamalıdırlar. Acaba Bük 
re,te yapılacak Balkan oyunlannda 
bu llübaliliklerle mi Romenlerin üs.-
tüne çıkacağız? • 

ltalya, Macar 

Takımını Yendi 
Torino, 26 (A.A.) - Pazar gUnU 

45 bin seyirci önUnde Torinoda Ital

ya milli futbol takımı ile Maoa.r milll 
takımı enternasyonal kupa ic;in karş1-
l11.3mışlardır. tialyan takımı. m~ı ın
fıra karşı iki sayı ile kazanmı§ olma
sına rağmen oynadığı oyun ile hayal 
ln.kisarını mucip oımugtur. 

IHTIY ARLAR NE DiYORLAR 1 

Mütekait Futbolcüler 
Berbat Gençleri 

Edebilirlermiş ! .. 
Bir lngillz doktorunun tekaüt futbolcüleri tamamen gençleştiren 

bir şirlnga bulduğunu ve müsbet neticeler aldığım yazmıştık. Bu ha -
berlmiı memlekette, bilhassa mütekait eski oyuncular anMJmda mü
hlm akisler yaptı. Sahalardan çekilmiş olanların ekserisi gen!;)lik şirln
gası yapılmak şartiyle bugünkü f ubolcüleri hallaç pamuğu at:acakla -
nm iddia. ediyorlar. .~ 

Futbol aksakhktanmızı daha canlı bir şekilde meydana çıkarabilecek 
olan bu me~'Ztlu, bir anket esası yaptık. Eski futbolctilerin fikirlerini 
topladık. Onlan yanndan itibaren birer birer neşredeceğiz. 

Jngillz doktorunun bulduğu §lringa dolayısiyle tekaüde çe~ 
futbolcüler arasında açtığonız bu anket şu iki sual üzerinde toplanıyor: 
ı - imkan ve iktidarınız olsaydı, gençlik şiringası yaptırıp tekrar 

tutbole başlar mıydınız!. 
2 _ Şiringa. ile eski halinize gelseniz, eskilerden yapılacak hlr 

milli takım bugünkü gençlere k~ı ne neticeler alabilirdi f 
Görülüyor ki, bu iki sualle bir taraftan eskilerin yeniler hakkında 

ne düşündüklerini, diğer taraftan bugünkü futbolü ne derecelerde 
gördüklerini anlamış olacağız. 

Türk futbolünün arzu edildiği kadar yükselemedlğinden şikayet 
edildiği bu sıralarda anketimizin çok faydalı fikirlerin ortaya atılmasına 
Bebep olaea~ muhakkaktır . 

Gençler ne diyecekler? 
Mütekait futbolcillerin şiringa De gençleşttkten sonra, bugünkü 

f utbolcülert ne hale getirebileceklerini yarından itibaren neşrine baş
lıyacağnnız cevaplarla ihtiyarların ağızlarından dinlemi' olaca~z. 

Bir de gençlerin ne düşündüklerini soracağız. Eski futbolclilerin 
kanaatlerine karşı bugünkü futbolcülerln verecekleri cevaplar da dik-
kate şayandır • 

Eskilerin cevaplanndan sonra bugünkü futbolcülerin cevaplannı 
neşre başlıyacağız .. 

Yarın Fenerbahçell Zeki Rrzanm fikirlerini, öbtlr ~ de Galata.sa -
rayın meşhur eski merkez muhaciml Necip Şahlnin kanaatlerini bu 

sütunlarda bulacaksnuz • 

1 HAYATTAN 

KiTAP 
- Ayı senesi mi olur? Ş~ 

çoraplar pek ince, pek enti P. , 
- Öyleyse başka türlil satf )'t' 

yım: Bir çüt çorap kaç giln d& 
nrr? 

B aylarla bayanların doldur
dukları salonumsu odaya 

giren meşhur şairin keyfi, yan 
yerindeydi yarı değildi. Şu son ki
tabını da hiç olmazsa eskilerin 
şartlarile satabileceğini umuyordu. 
Yirmişer formalık her kitabı yüz 
kağıda satıyordu. Kitapçı ona yir. 
mi tane cabadan veriyordu. Bu
gün yine yirmi iki forma tutan 
son şiirlerini götürünce kitapçı 

yanıp yakılmağa başladı: 

ÇORA.P 

- Şu iktısat vekaleti bizi hiç 
düşünmüyor. Gazetelere kilosu 
kırk paraya kağıt veriyor da ki
tapçıları vız geçiyor. Ulusal kül
türümüz bu gidiş.le top atacak. 
Kağıt fiyatları yüzde yüz elli fır-
.... .ı.. '11u11\;;ı ııcı.ıuuru vıı om.ı-- ... 'l ... -

ken bugün kırk dokuza zor bulu· 
yoruz. Ne olur bize de beş on va
gon kağıt bıraksa da Cumhuriyet 
neslinin irfanına, kültürüne ucu. 
za hizmet etsek. Kitap basmanın 
kolaylığı şöyle dursun, imkanı bi
le kalmadı. Bari satılsa.. Satılmı
yor da ... 
Meşhur şair saat tuttu: Kitapçı81 

tam bir saat yirmi dakika söyleyip 
durmuştu. 

-Stop! Dedi meşhur şair. Bü
tün bu söylediklerinden ne demek 
istediğini o kadar iyi anlıyorum ki 
istersen kısaca söyliyeyiın. 

- Söyleyiniz bakalım. 
- Bu seferki kitabını eskisi gibi 

yüz liraya alamam. tn bakalım! 
B dğil 

.. , u e mı. 

- Ne yalan söyliyeyim? Budur. 
- Böyle olduğuna göre ne ve-

receksin? 
-Hepsini peşin isterseniz otuz 

beş lira. İki taksite razi olursanız 
otuz yedi buçuk .. Haydi sizin ha. 
tırmız için otuz sekiz ... 

- Çık paraları! Akşama ev ki
rası vereceğim. 

- Buyurunuz yirmi beş lira. Obir 
gün de on lirasını veririm. 

- Bun un adı iki taksit olmaz 
mı? 

(Olmadığını isbat için daha o
tuz altı dakika laf etti.) 

•ı şte bunu~ için meşhur şai-
rin keyf ı yan yerindeydi, 

yarı değildi. Davetli olduğu çaya 
da bu ikisi ortası keyifle gelmişti. 
GürUltülU bir neşe ile karşılandı. 
Salonumsu odayı dolduranlar ya. 
renliklerine, bıraktıkları yerden 
başladılar. Mesele mühimdi: Bu 
mevsim etekler kısa olacak. Fakat 
ne kadar kısa? Dizlere kadar mı, 
dizlerden iki karış yukarıya kadar 
mı? 

Bayan Benzigül toplantıya ha-
kim bir sesle konuşuyordu: 

- Uzun olsun kısa olsun, bütün 
iş çorap meselesindedir. Bir tuva
letin güzelliği çirkinliği ancak is
karpinle etek kenarı arasındaki 
mesafe ile ölçülür. Hele kısa etek 
moda. olursa, bu ölçü bil.sbütUn e. 
hemmiyet alır. Ben çorapçıma, ço
raplarımm rengini, biçimini şim
diden haber verdim. Aklınız varsa 
siz de böyle yapınız, yoksa dim 

························: 
YAZAN: 

AKA GÜrtDÜZ · 

dızlak kalırsınız. 

Keyfi yan kaçık meşhur şair la
fa karıştı: 

- Bayan Benzigül ! Deli. Bir 
şey sorabilir miyim? 

- Önce ben size bir şev .... - -
yım. 

- Sorunuz. 
- Yeni kitabınız ne vakit çıkı-

yor? 
- Yirmi güne kadar. 
- Bunu da ilkönce bana geti-

receksiniz değil mi? (Dinliyenle
re) büyük şairimiz ne kitap çıka
rırsa bana getirir. Geçen.ki kita
bınızın adı neydi? 

- Aşk Ehramı. 

- Ehram mı? Ehram nedir? 
- Ehram .. Tepesi sivri tümsek 

demektir. 
- Onu bana. verdiniz mi? 
- Daha piyasaya çıkmazdan bir 

gün önce. 
- Hatırlamadım. Ben bir şey 

sormak istiyordum. Hani bir ki -
tabınız vardı. üstünde bir kuş mu, 
yoksa bir deve •mi ne.. resimler 
görmüştüm. 

-Kırlangıçların dönüşü. Size 
onu da vermiştim. 

- Hatırlıyamadım. (Ötekilere) 
lşte böyle. Aziz şair bütün kitap
larını bana verir. Bunu da herkes
ten önce ben isterim . 

- Bu sefer mümkUn olmıya -
cak sanının. 

- Ben en sonra mı kalacağım?. 
- Zannetmem. 
Ma fua danlının. 
- ....... . 
- Cevap vermiyorsunuz? 
- ........ . 

M eşhur şairin yerinde olan 
yan keyfinin, yansı da ye

rini kaybetmişti. Bayan Benzigill 
uzun zincirli pırlanta küpelerini 
sallıyarak, ince telli incili bilezik -
lerini şıkırdatarak ısrar edince, ya 
rısının yarısı kalan keyfini de kay. 
beden şair, güzel kadının güzel 
ve bol makyajlı yüzüne dik dik 
bakarak: 

.- Beklediğiniz cevabı alabilme
niz için soracaklarıma cevap ver· 
meniz lazımdır. 

- Hepsine cevap vereceğim. 
- Çoraplarınızı kaça alıyorsu • 

nuz? 
- Evde ayrı, sokakta ayrı c:o -

rap giymem. Çütini iki yüz yirmi 
beşe alırım. 

- Bir senede kaç çift çorap alır-
IWlll? 

- Nasıl bir senede? 
- On iki ayda. 

-En çok, en çok dört gilll-
- Nasıl olur Bayanım? p 
Bunun böyle olduğunu öt~ıd b', 

yanlar da tasdik ettiler. Şait 
saplamağa başladı: 

- Bir senede kaç tane dört 1 
var? 

Saçtan yoluk gibi, kanburU ~ 
mış, fakrüddemli bir Bay beJJ"'" 
cevap verdi: ; 

- ~D.." ~60 ımn hesabiyle 
~ne .. _°1 hesabıyıe ıı.. ae(.f 

- 90 tane 225 kuruş ne e 
- İki yüz iki buçuk Ura. ,,A 

Meşhur şair Bayan Benı1ir 

dönerek: v' 
- Şimdi, dedi. Kitap işi.IU t 

rar sorunuz. . ~ 
B ... d ilk OJl - u son esennızı e 

bana mı getireceksiniz? 

- Hayir! 
- Kime öyleyse? 

- Hiç kimseye! . r<J· 
- A! Beni darıltmak mı ıstlY 

sunuz? 
- Hiç bir zaman. ~, 

- Öyleyse neye vermiyeee1' 
. ? ...& 

nız. ,r· 
- Çünkü eserlerimin nsl' 

görmesini artık istemiyorUJXl· ~tf 
- Hakaret mi? Ne mUna!8 

Ş · · k b"t" ke·"i f aınn açan u un . Y • }IJf , 
rine şimdi bütün b~ 

çınlık gelmişti. Dişlerinin .ti 
• 5tJJ' 

dan çıkan ince gıcırtılı bit 

cevap verdi: I 
- Ne münasebet mi? oıı ,# 

kiz eser çıkardım. En palt ()O 

nm tanesi yetmiş beş kuruşt~~ 
sekizini de benden bedava s.l Jf' • 
Okumadınız. Unuttunuz. ,A.dl !1'1~ 
nı bile hatırlamıyorsunuz ~ ı. 
yalnız çürük, tapon çorapl ıitf 
çin senede iki yüz iki bUc;ıı1'. ~ 
peşin veriyorsunuz. Ayıp değili' 
Bayan Hanımefendi Hazreti ~ılı 
Senede bir defa da yetmiş tıe~. 
ruş verip peşine bir kitap s.I 

Bayan Benzigül fırladı : 1iJı 
··~lt°' 

- Bir kadına karşı bu so.ı 
lcr.... J • .Jlf' 

- Durunuz! Mevzuu değir/ 
miye, U}i muaşeret usuııerille ~ 
meğe çalışmayınız.. MevıllıJ f 
gayet açık ve basittir. Senede i 
nız çorabı ıçın iki yüz iki pıl 1 
lira sarf eden bir Bayanın )~ i 
beş kuruşluk bir kitap içill ~~ 
ciliğe kalkışması bizzat ken.dl ~I 
dine hakarettir. Sizi kendı :I.' 
nize hakaret etmekten kurt :tAot' 
için artık kitap vermiyece~; ~ 

Pek nazik şair, çelikten 11 11 
monklüs gibi tabanlarını ta•• 
yere vurarak çıkıp gitti . 
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nozlarnı arasından Maltepe sahili
ne vurduk. 

RESSAM A. SAMI 
Tuz burunundaki Incir adasının 

ÖI'.Ünde torpitonun ışığını bekliyor
duk. Çünkü yolumuzu projektör ı
şığı ile bulacaktık. 

Istemiyerek bize bu yardmır yap
tı. Hemen Tuz adalarının arkasın
dan Yelkenkayaya atladık. Fakat 
asıl güçlük buradan itibaren baş

lıyordu. Darıcah bir reisin kuman
dasmdaki tayfayı Kapıdağlı Rum
lardan mürekkep, alamana ve kan
cabaş kayıkları, Taşliman ve Da
rıca koyunda idiler. 

Hayatta ilk Dayağı 

Y unan balıkçı kayıkları, Ça
talburun - Yelkenkaya hat

tı üzerinde karakol yapıyorlardı. 
Gürültülü bir sesle şakalaşmaları 
kulağımıza kadar geliyordu. 

Nas il Yemiş? 
Ressam Ali Sami Boyar'ın bütün Marmarayı kucaklıyan, boya,.. 

h, boyasız yüzlerce tablo ile süslü apartımanındayım. Nazile ve 
sevimli san'atkar, beni kır ydlrk bir dost gibi kar,ıladı. Küçüklük 
habralarını almıya geldiğimi söyledim. Sorduğum şeyleri hiç ya
drgamıyarak, ince fakat çok canlı ve hareketli sesiyle, anlatmıya 

başladı: 

'1illi Sav 
t "flan bir hatıra: Dü,man tarafından tahrip edilen bir 
ren hcıttı köylü kadınlar tarafından ·tamir ed'iliyor 

Bir aralık, Taşlimandaki kayı!{
ların nöbetçisi, taş döküntülerinin 
üzerinden: 

- Kim var orada? diye seslen
di: 

_Küçük Mus -
taf a Pa.şa mahalle 
sinde doğmuşum! 
Dört beş yaşla -
rında bilmem var 
nı idim?.. Birglın 
sokaktan geçer -
ken, sed üst\inde 
bir çocuk gördüm. 
Ayağındaki takun 
yeleri düşürmüş, 
hüngür hüngür ağ 
hyordu. Küçük 
yaştan beri iyilik et 
mesını severim. 
Bu, belki bende ir 
si bir şeydir .. Tanı 
madığım bu çocu • 
ğa acıdım. Ta -
kunyesini kendisi
ne verdim, zaval 
h kim bilir ne ka
dar sevinecekti.. 
Bulunduğum yer, 
seddin alt yanın -
da idi. Takunyeyi 
alıp yukarı doğ -

A~ADOLUYA Yanımdaki Fuat, ne günüme du
ruyor. Hemen güzel bir rumca ile 
cevap verdi: 

SiLAH KAÇIRIRKEN 
- Yabancı de

ğil be! Eskihi-

sar dalyan 
törü .. 

mo-

E lllekli de . n· . ruz ınbaşısı Ziya. 
Denıze · h devanı edi rı atıralanna şöyle 

Yor· 
Fakat k" . 

ben bu i~t ını ne söylerse söylesin, 
inişti..... l.I e~. Vaz~çmiye karar ver-.... uı.oto .. . . 
"a olacak rurn Uç gün sonra, pro-
ti. ve bana teslim edilecek-

Osına.n Nunye: 

- Arka dediın . ~! .. 
lı" • ben de-
t:o~ Zabitiy; ..... 

Basımıza , 
Neler 

Geldi? 
YAZAN: 

Otekiler yine sordular: 
- Marko .. Sen misin? 
- Evet, benim!.. 
- Nasıl, balık iyi işliyor mu? 
Fuat yine Markonun sesini takli

de çalışarak: 
- Geç kaldık! dedi, bakalım ye

tiştirebilirsek! .. Acele gidiyoruz .. 
- Uğurlar olsun. 

'llzj ~ •• 
ele veıın· 

)'ece-i · ... 
g nu' na-

Sal'1hattin GÜNGÖR 

Birinci tehlikeyi atlatmıştık. 
Fakat, Dancada, hiç ırıp 

kayığı bulamadık. Hepsi denize a
çılmışlardı. Kova burnuna geldik 
ki ,ne görelim: Koca bir Yunan 

lnUsuınıa te . 
da.ki ad ının ederim! Karşıt' 
tı.anabu·~a, Yerden göğe kadar i-

ırsın 
Osnıan N . ii 

. - Maaen: Ytıınuşamıştr: 
di, Nazif be ~ ~enız zabitisin, ae
le ! .. Ren .. ti de tanrrsın elbet.. 
raherce . disı sana kefil olsun. Be-

"~ ışe haşlıyalıın ı 
.ı.'ja.zif . . • 

ıı;_ beYın klın oldugun-u .. -...... ,~: ogre-

- T 4J 11>.di amam .. dedim Nazif b · 
t)I p gÖ""l" ' eyı • "" ını 1 • 

Osnıan N~· .. 
~.alata do - .. 0~d~, ben arkada 
nı "Rar grul yUnıdük. Delilim, be-
1. an ık Meyh . 
41.0tkunç b. a.ne,, diye anılan 

B 
ır bodruma soktu. 

urası ad .... 
idi 'F' 1 ustunde meyhane 

buıun k'" · akat senelerce Istan
<>şe huca· 

llıeyhane . . gnu dolaşsanz, bu 
llıazdnı run bır eşini daha bula-

ız. O zanı nl 
tsrarıı adanı a ar, ne kadar 
!"anlık M h varsa, hepsi bu Ka
lladoluyae~ anooe toplanırlardı. A
Polisin d Phane kaçıranlar da, 
llıak ve g::aınıı takibinden kurtul-
1 oıe g·· .. k 
antı Ye . ozu nıemek için top-

tıe'Yi seç~. 0
1
lara_k :Karanlık Mey ha-

p · <ulŞ erdi lçe · . 
ı~o kokuyordu. rısı leş gibi is-

~ erkes gru · 
ir 'Ya.nd:uı r P ~.P. toplanmıştı. 

dan alÇak akı ıçılıyor, bir yıı.n-
~lli. "ab sesle konuşuluyo::-du. 
~ ~ ancı g'" ·· 

8.Zif be-yi ~runce, sustular. 
0 nun buıuıı:r~dıgnnızı söyliyerek 
tlidHı. ugu nıasaya d - ·· 

• '4JI.. Nazif ognı yu-
tın endi§esini bey, nıeyhanedekile-
labaııg- Yatıştınnak için ka .,_ a doP..... .. ' -
~teli: o• ... donerek; beni gös-

' - Yabancı d -·ı ltn, fedak·.. . egı • sınıf arkada.-
Ve he a.: hır Çocuktur ı 

nıe · ~arda bn !garsonu çağırarak, ik-
bıektep u undu. Nazif beni hala ,. .. ,_ sıralarnıd , 
~u1:1. Zi;ya a tanıdığı "Kü-
ları gibi ~~nıyordu. O da başka-

- Ra d ı~at verıniye kalkıştı· 
&....... r eşıını S . . 
~~·cı.lal'da i . · ·· enın böyle ma-
sı-;_ k· şın ne? I . . 
"'~ı tnıseıer .... çıne gırece-
:~ adanııar arasında eşkiyalık et
b a huıund da var. Sen donanma
b lJ. iş, ha~~ ~arp ettin. Fakat 
:n blll'ad ~ıye de benzemez. 
t-ıbı· 1 a, bırtaknn k" r eriyle ımseleri, bi-
<lohusUn ~ştırıyorum. Amma 
~ak u ısterse ' alanın n, nasıl olup ta 
t.ırsen ~ıklarına şaşıyorum ~ () senı Anacı . 
t~ Çalış! oluya göndereyim, 
~azir be 
- li Ye cevap vererek· 

bir h· aYir! dedim . 
c!t lttnet ist. • ben daha faal 
~ ~ltşbıak . ı~orum. Masa başrn-

t- siz kefiı ışııne gelmez? Yok, e
olnıazsanız, tamdık-

ru attım. Fakat destruyeri, Dilburnu önünde de-
lanmdan başka bir zatı da kefil mirli! Hem de nasıl : Kıçtan, tren gücüm yetmediği Rusam Ali Sami Boyar 
gösterebilirim. Beni herkesten iyi yoluna bir halat vermiş. Projektö- için, çocuğun oturduğu yere kadar - Çekil oradan! Sen benım ço-
tanıdığınız için size geldim! Nasi- rünü de Dile çevirmi~. Onünden fırlatamıyordum. Bir .. Bir daha.. cuğumun takuny~ijıden ne isti. 

• hate değil, yardıma ihtiyacım var! geçmek ihtimali yok. Kıçtan gcç- Bir daha savurdum. Nafile!. Ta. yorsun, bakayım .. Seni musibet se-

8 runun Uzerine, Nazif bey, Os- miye de tel halat mani! kunyeyi çocuğun eline vermek ni ... Seni edepsiz seni ..• 
man Nuri~ cii:idi bir ta- Hemen makineyi staper et~ik. mümkün olmuyordu. Kafamdan aş?tı kaynar su bo-

vırla: Kürekle gayet yavaş ilerliyerek sa-
- Oyleyse, dedi, ben kendisine hile yanaştık. Nöbetçiler, yüzleri- Ben böyle takunyeyi atıp tek· 

yerden göğe kadar eminim. Ziya ni Dile çevirmişler, projektöriln ra.r tutarken, enseme şid. 
K ta bıze. bu··yu··k yardımla d detlı' bir tokat indi. Öyle bir hüdai ap n n o- huzmesi altından geçecek firari mo 
kunacak bir arkadaştır! Haydi, Al- törü bekliyorlar. Halbuki, biz bu sille ki, gözümden şimşek çaktı 
lah yardımcmız olsun! Beraberce esnada, direğimizi yatırarak, sa- sandım. Can havlile başımı çevi-
çalışın ! hilden kanca ile dayanmak sureti- rince, ne göreyim: Tanımadığım 

Sonra, bana dönerek ilave etti : le telin altına girmiştik bile!.. bir kadın .. Şöyle bağırıyor bana: 
- Gemiciden, motörctiden, kim- --------------------·--------

lere ihtiyacın varsa, söyle, hemen 
tedarik edelim. Elimin altında hep.. 
si var! 
Aramızda geçen bu konuşmadan 

Uç gün sonra, motörümün son pro
va.Smı yaptım. Şimdi Standard kum 
panyasmda çalışan Fuadı yanıma 
motörcü olarak aldım. Emin ismin. 
de Rizeli bir cocukh n~rı ''' 
Asım, tayfamı tamamlıyorlardı. 
Bir karanlık gece idi. Köprü altın
daki Ingiliz polisinin yerinden ay
rıldığı bir dakikada, fenerimizi sön
dürerek, Zeytinburnuna doğru yol 
verdik. 

A ylardan Mart ayı içindeyiz. 
Hava soğuk, ve yağmurlu .. 

Etrafı güçlükle seçebiliyoruz. Kurt, 
dumanlı havayı sevdiği gibi, Şük
ran motörleriyle, seferimize baş
lamak için biz de kendimize böyle 
dumanlı, puslu bir ha va seçmiştik. 

Saat sekizi çeyrek geçe, Zeytin. 
burnu baş iskelesine yanaştık. On
ceden tenbihli olan hamallar, he
men cephane sandıklarını getirmi
ye başladlar. Fakat, bunları istif 
etmiye vakit yoktu. Sandıklar üst. 
üste o kadar karmakarışık yığıldı 
ki, az kalsın motör devrilecekti. 
Küpeşteler, taınamiyle suya gir-

1 
mişti. Neyse, güçhal ile sandıkları 

denkleştirerek, yola. düzUldük .. Sa
hilden ancak 100 metre ayrılmıştık 
ki bir destroyerin fenerlerini sön
dürmüş olduğu halde, Bakırköyüne 
doğru gittiğini, karanlığa. alışkın 
gözlerimle seçtim. 

K ıyıya o kadar yakın seyre
diyor, makineyi o kadara

ğır çalıştırıyordum ki, neredeyse 
taşlara çarpaca.ktık. Hele, neyse 
destruyere kendimizi gösterme
dik. Çünkü sahile taınamiyle uy
muştuk. 

Fenerbahçe taşlarının yanından 
tekrar denize açıldık. Çünkü kara
da Ingiliz nöbetçisi vardı. Vorto-

YENi. BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

Resim No. 5 Bu resim şu on türküden hangisine aittir? 

2 - Akıntıya saln•erdim çifte sandal 
piyade 
El safa.da ben cefada hoşendi 
yi.r hoşendi. 

5 - Al eline kalemi kanarya .. 
Yaz başına geleni kanaryam. 

6 - Adananın yollan taşlık 
Yok cebimizde beş para harçhk 

7 - Bana ne oldu da ben bilemem 
Eski halimi hiç göremem. 

13 - Çayırda buldum seni 

Ellere \•ermem seni 
22 - Felek bana neler etti 

nu gençliğim elden gitti 
31 - Kaynana kayna•"°' 

Kalk gelin oyna 
36 - Oğlan yaylı kız yaylı 

Ben dayanamam gayri 
40 - Rakı içtim al bardaktan 

Meze aldım al dudaktan 
42 - Seni gördük~e 

Titriyor yüreğim • 

şandı satıdım. Gayet nazlı büyü. 
müştüm. O gü.1, ilk defa el dayağı 
yiyordum. 
Yaptığım iyiliğe, hayatta kem

likle gördüğüm ilk karşılık bu ol
du .• 

D ört kardeştik. En büyüğü
müz ablamdı. Çocuktum 

amma, hiç bir fikri, kendim beğen
meden, doğruluğuna kanaat getir. 
meden kabul etmezdim. 
Dımağımda, isim veremediğim 

teşekkül etmemiş halde yaşıyan 
bu duyguyu çok küçük yaşta dahi 
hissederdim. Bu yüzden, aile için
de bana geçimsiz, serk~ş. haylaz 
derlerdi. Çünkü, başkasından sadır 
olmuş bir mütaleayı kolay kolay 
kabul etmezdim. Hakkımda veri
len acı hükümleri duydukça, 
kendimi tahsil çağı geçmiş, istik. 
hali tehlikede bir çocuk sanırdım. 
İçimde, derin, üzüntülü bir duy
gu uyanmıştı. Bahriye mektebinin 
müsabaka imtihanına girdiğim 

gün henuz 11 yaşında idim. Sım
fnnm en küçüğü olduğum halde, 
evdekilerin bana "koca oğlan" de. 
yişlerine şaşar, kalırdım. 

Ancak mektebe girdikten son
ra, küçük bir çocuk olduğumu an
hyabildim. 

Nasıl sünnet olduğumu soru
yorsunuz. Keşke hiç sormasaydı
nız. Çocukluğumun en acıklı ha
tıralarından biri de o dur ... 
Amcamın oğlu Rıza Fazılla bir. 

tikte - Darülbedayiin eski artis
ti - sünnet ettilerdi beni.. 

Daha o zamanlar, mini mini bir 
yavruydum. Gece yarısına doğru, 
benden dehşetli bir kan boşandı.. 

~~~ 

~Bahar Müsabakası 

~KUPONU:5 

i Bukuponlan kesip 
saklavınız 

l'vl"',,.....,. ~ 

• htiyar bir dadının elinde, 
1 leğenler dolusu kan kay

bettim. Babam serhoş.. Amcam 
ser hoş .. Aile efradı, irili uf aklı ser. 
hoş .. 

Sünnet eden hekim bile körkü
tük serhoştu. Yalnız annem: 

- Evladım gidiyor! Diye fer
yadı basıyor amma, dinliyen kim .• 

Onlar, benim şerefime eğlenir. 

ken, ben de onların şerefine, az 
kalsın ölüyordum. 

Bu meş'um vak'a, beni ömrüm 
oldukça mariz yaptı. Amcam mer
hum, müthiş akşamcı idi. Rakıyı. 
imbikten kendisi çekerdi. Siz dü· 
şünün hali artık.. Hizmetçiler, u. 
şaklar içinde bile ayık yoktu. 

Ilk tahsilimi nerede mi yap-

tım ? Anlatayım: 
Defterdarda. bir Darülfeyz mek

tebi vardı. Halicin buz tuttuğu se. 
ne, beni bu mektebe başlattılar. 

Aman, ne mektepti Allahım.. Hiç 
unutmam: Bir müdürümüz va.rdı. 
Adına Camgöz Mehmet .efendi der-

lerdi. Her akşam, otuz, kırk kişi
yi, divan dayağına çekip, ayakları. 
nın altını somun gibi şişirmezse. 

herifin işi rast gitmezdi. Kendisi. 
galiba Eyüp camilerinin birinde i
mamd• Nasılsa, saraya da çatmış
tı. Hatta, bu çatkınlık dolayısile. 
mektebin adını Darülf eyzi Hamidi 
koymuştu. 

Dayak atmak, bu Camgöz Meh
met efendi için, yemek, içmek gibi, 
bir ihtiyaçtı. Dayağa mtistehak 
kimse bulamadığı gün, torunu Ha
litli çağırır; eline sopayı alırdı: 

- illan, yat aşağı! 
Çocuk, ağlamağa başlardı: 
- Aman, dede .. Ben ne yaptım?. 
Camgöz kızardı: 1 
- !:1befte bir şey yapmışmdır .• 

Yat bakayım .. 

H alid, zar zor yere yatıp a
yaklarını havaya dikerdi • 

Camgöz Mehmet efendi de verir. 
di sopayı .. 

Aradan seneler geçti: KüçUk 
Halit, Eyübün meşhur dolandırıcı 

Halidi oldu. Şimdi kendi kendime 
dedesinden yediği dayaklar aklı· 
ma geldikçe: 

- Adamcağızın hakkı varmrf .• 
Diyorum, torununun ne kıratta. bir 
mahluk yetişeceğini çok zaman ev. 
vel anlamış! . 

Mektepte en sevdiğim ders 
resim dersi idi. Kendimi bildim bi
leli resim yaparım. Evin içnde ne 
varsa, hepsi benim için birer mo
deldi. 

Size küçüklüğümün en neşeli 
hatırasını anlatayım: Bu, bir hur. 
ma. hikayesidir. Eve, Bağdaddan 
bir koca dal burma göndermişler
di. Her çocuk gibi yemişi sever
dim. Fakat bt.t hurmalar, henuz 
olmamıştı. Onu, tavana asarken 
bana da: 

- Sakın ha! .. El sürme hurma. 
lara .. Eyice olsun da öyle yiyece
ğiz ! Dediler. 

F akat ben, o günden sonra. 
hurmalara bakıp bakıp gö· 

ğüs geçirmeğe başladım. Bir sa. 
bah, odada kimse yokken, iskemle
lerden yaptığım bir ehramın üze
rine çıkarak, daldan bir hurma 
kopardım. Fakat ağzıma atmamla. 
yere tükürmem bir oldu. Belki, ö. 
tekiler daha olgundur diyerek, beş 
on hurma daha kopardım. Tam bu 
sırada, içeriye birisi girmişti. Hur
maları görmesinler diye acele ile 
koynuma soktum. 

Yemekten sonra, hurmaları, o
rada unutmuşum. Ertesi sabah. 
kalkınca, bir de ne göreyim. Koy. 
numdaki sıcak hava ile hurmala
rın hepsi olmamış mı? • 

Birer birer yedim. Artık çaresini 
keşfetmiştim. Gündüzden, hurma· 
!arı koparıyor, gece yatağımda on. 
lan ısıtıp olgunlaştırıyor, sonra da 
birer birer ağzımı şapırdatarak yı
yordum. 

Daldaki hurmalar, birkaç giln 
içinde bitti. Fakat hiç kimse bun
ların nastl bittiğine akıl, sır erdi. 
remedi! .. 
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tiEDVi 
f~B;E;;k-·~ Mut Civarındaki Bir inde 

1 

Çocuğu 

~ Öldürdü ~ı 
Ok· Bulundu Yüzlerce 

~~--~ 
'ıı K mlcahamam, (TAN Muhabirinden) - Kırkö-' 

yünde oturan Mehmedin 12 yaşındali \ 
Üç Kilo da Gümüş ı

oğlu Muhittin, tarlada çift sUrmiye giderken bindiği~ 
eşek ürkm\41, çocuğu kailduıp yere atmıştır. ~ 

Muhittin, aya.klarmdan birini üzengiden kurtara-~ 
P ara Çıktı 

madığI için b~ı ta.şla.ra. çarpa çarpa parçalanaraki 
ölmUştUr. 

Çaya Gömuten Otomobll 

Tahkikat için dokuz saat uzaktaki bir köye giden~ 
hükumet doktoru ile sorgu hakimi, dönüşte bir kaza; 
geçirmişlerdir. Bindikleri otomobil, bir çaydan ge· t 
çerken tama.men sulara gömülmüş ve motör dur·t 
muştur. İçindekiler feryatlarını civardaki köylUlere~ 

Mut, (TAN)- Çivi köyünden İbrahim adın
da biri, buradan 20 kilometre uzaktaki Ma va-a 
aleıi civannda avlanmak için dolatırken, eıki 
zamanlardan kalmıt bir ok bulmuttur. 

~
gUçlUkle duyura~ler ve yeti~enler tarafından~ 
kurta.nlmı,la.rdır. Otomobil, halatlarla çekilerek çı., 
ka.nlmıJW'. ~ 

Bu oklardan daha bulacağı ümidiyle Mavga 
kale&: ne çıkan İbrahim, kalenin yanındaki tat' 

tan oyma bir in i inde, iıkara üzerine istif ediJ. 
mit yığınlarca o görmüttür. 

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

Iki araba yUkU tutacağı tahmin olunan bu oklar
dan birkaç tanesini alıp kasabaya gelmiş ve hUkiıme
te haber haber venni§tir. Okların ucunda 2,5 santim 
uzunluğunda kankırmızı renginde çok keskin mis-

Develinin karlar altında bir manzaraıı 

velide Kıym 
Madenler Var ! 

• 
1 

D eveli, (TAN) - Kayseriden 40 kilometre uzakta bulunan 
kasa.bamız, maden itibarile çok zengindir. Yahyalı nahiye

ıinin Ka.raköy ve Farata köyü civarında demir ve kömür, Bakır

dağı nahiyesinin Havadan ve Kaleköylerinde de simli kurtun, ba

kır ve kömür madenleri vardır. 

--ı HattA. buralarda 30 - 35 sene ev. 

M • d vel iptidai vesaitle maden çıkarıldığı a ft 1 $ a a söylenilmektedir. Harap halde görü
len izabe ocakları da bunun doğru.Iu-

B v ı ğunu göstermektedir. a 9c1 ar 1 n 1-1 er •ene yarım milyon 
Kasabamızın iklimi mutedil oldu. 

D ti • ğu için her türlü hububat yetişme· er erı ğe müstaittir. En büyük zirai ser-
veti kitre t~kU eder. Bu yüzden 
Develi her sene yarım milyon Ura 
kazanmaktadır. Kasabamızda halıcı. 

hk ta. ilerlemiştir. Halı fabrikası yok· 
tur. Fakat, gerek yerli halkta ve ge· 

Manisa., (TAN) - Burada bağ
cılarımızı derin derin düşündüren bir 
mesele vardır: 

ketler vardır. Buradan yukanya doğ
ru 10 santimlik kısmı da kan kırmı
zıya boyanmştır. Yaya takılacak ye
rinden itibaren 4,5 88.Iltimlik çok in
ce bir deri ile bağlanmıştır. 

Hilkô.met, asırlardan beri o inde 
ka.lmı, olduğu anlaşılan bu oklan 
"Mut"a getirtmek üzeredir. 

2 Kilo Ağırlığında Gümilı, Para 
Kasabamızın cenup tarafında kain 

ve Ali Manavın mülkiyetinde bulu • 
nan Ciindi gölü iemile maruf tarla -
nm şark cihetindeki bir tepecikte 
hafriyat için hüktimetten müsaade 
alınmış, burada aatht bir kazıştan 

sonra küme ~alinde bir hayli gümüş 
para bulunmu§tur. 5 milimetre kut -
runda olan bu paralar 865, 868.ve 875 
tarihlerini tqımaktadır. Üzerlerinde 
"HalledUl millkahu" kelimeleri o
kunmaktadır. Paraların kimisinde 
"Konya", kimisinde de "Bursa" ve 
"Edirne" de basılmış oldukları yazı
lıdır. 

50 adedi 42 gram gelen bu gümUş 
tııikkelerln mecmuu blr'kllo 930 gram 
ağırlığındadır. Paralar, ... İçeli kültür 
müdürlüğüne gönderilmiştir . 

Bergamanın 
Bakır çayı 
T emizienecek 
İzmir, (TAN) - Bergamadaki Ba

kır çayın temizlenmesine pek yakın· 
da başlanacaktır. 

Bu hususta bir proje hazırlamağa 
nafia vekaletince memur edilen mu. 
tehassıslar yakinda gelerek işe baş
layacaklardır. 

Adanada . Tamir 
Edilen Setler 

İstirdaddan sonra emvali metruke 
idaresinden satın alman bağların 
taksitleri, ekseriyete yakin bir kitle 
tarafından ödenemediği için, yıllar. 
dan beri imar ve ihyasına çalışılmış 
olan bu malla.nn hazinece i&irdadı 
cUıetine gidilmiştir. 

rek mübadcleten gelen muhacirler. Adana, (TAN) - Seyhan nehrinin 
de !500 den fazla tezgah vardır. şehir içinden geçen kısımlarındaki 

Develi, civarın •ayliyui setlerin ta.miri ikmal edildikten son· 
Develililer, inkılA.ba bağlı, oku- ra su işleri idaresi nehrin cenup kı. 

mayı seven ve çalışkan insanlardır. sımlanndaki mıntakaları ele almış 
Kendisi, havası ve suyu güzel olduğu 1 bulunmaktadır. 
için kasabamız, civar vilayetler hal- Havuzlubucak ve Sugeçen setle -
kının sayfiyesi olmuştur. rindeki yarıklar kapanmıştır. T&,fÇI· 

Geçen ıeneki fuarda 
inhisarların pavyonu 

Fuarda 

Paviyonlar 

Kuruluyor 
İzmir, (TAN) - İzmir enternas

yonal civannda hummalı faaliyet 
başlamıştır. Şimdiden yüzlerce ame
le çalışmaktadır. Eski yirmi beş pav
yon kamilen yıktırılmıştır. Bunların 

yerlerine beton paviyon:1ar yaptın· 
lacaktır. 

İş bankası 60 bin liraya, lzmir vi

KULAKLAR 

Güzel sesleri işittiği 

gibi, hazan parazitleri 

de alır. Her ses ıizl 

oyalamasın. 

KREM PERTEV 

Hakkında dinlediği 

n1z ve duydukla.rmı 

zın en büyük temina -

tı, onun kararmayan 

parlaklığı ve hidlseler 

karşısında unutulma. 

J1Ul adıdır. 

liYG!J., on bin lir.aya. Manİ.Jul. vali.yati En ho;ı vo-ta:r.conıcyvo.larm wıa 
yedi bin liraya, Mensucat şirketleri relerinden istihsal edilmitj tabii 
50 bin lira.ya, Turyağ on bin liraya, bir meyva tuzudur. Emsalsiz bir 
İzmir ticaret odası 9 bin liraya, di. fen harikası olduğundan ta.ma -
ğer ticaret odaları kırk bin liraya men taklid edilebilmesi mümkün 
mükemmel birer beton p"cıviyon yap- değildir. Hazımsızlığı, mide yan
tırmağa karar vermişler ve işe baş- rnaklarmı, ekşiliklerini ve muan-
başlamışlardır. nid inkıbazlan giderir. Ağız ko· 

Kültürparktaki fuar pl!nı bu se- kusunu izale eder. Umumi ha -
ne çok değişmiş olduğu için yüzler- yatın intizamsızlıklannı en emin 
ce amele de ayrıca park işlerinde ça· surette ıslah ve insana ha.yat ve 
lamışlardır. canlılık bahşeder. 

İsveç hükfimetinden enternasyo. İNGİLİZ KANZUK Eczanesi 
nal I.zmir fuarı komitesine gelen Beyoğ'lu • İstanbul 

bir mektupta, İsveç vapurları tara· '----------•# fından lzmir farına getirilecek eş. 
yanın parasız nakledileceği bildiril. 
miştir. 

Dahi:liye Vekaleti de gönderdiği 
bir tezkerede, fuar münasebetiyle 
gelecek ve konser, müsamere vere
cek olan ecnebi muzisyen .ve artist
lerinin hiç bir vergiye ta.bi olmıya. 
ca.klarıru bildirmiştir. 

Bundan başka sırf kadın -
lardan mürekkep olmak üzere Viya
nadan bir de orkestra angaje edil. 
miştir. Fuar günlerinde iki ecnebi 
futbol takımı ile Uç İstanbul futbol 
takımının lzrnire celbedilerek maç
lar yapmaları için a.18.kadarlarla mu
müsabakalarmın da fuar zamanın. 

da !zmirde yapılması takarrür et
miş ve keyfiyet buradaki alakadar
lara resmen bildirilmiştir. 

İstanbul adliyesi mahkemei asliye 
yeni>leme bürosundan: Davacı evkaf 
ile Şevki arasında yangından evvel 
mütehaddis mülga Beyoğlu Bidayet 
ikinci hukuk mahkemesinin 338/ 144 
sayısında mukayyit davanın yenile • 
me muamelesi sırasında müddeia -
leyh Şevkiye çıkarılan davetiyenin 
bila tebliğ iade olunduğu mübaşirin 
meşruhatından anlaşılmakla 20-4-937 
tarihli tetkik celsesinde ilanen teb
liğat if asma karar verilmiş olduğun 
dan ve tetkik celsesinde 1-6-937 ta -
rihinde saat ona talik edilmiş bulun -
duğundan yevmi mezkilrda ve saatte 
büroda ha.ztr bulunmanız aksi tak • 
dirde gıyaben tetkikat devam edece
ği tebliğ makamına kaim olmak Ü· 

Aylık Moda 
Mecmuası 

1 
Mayısta 
Çıkıyor 

A \TUpanm en son model
lerini A nupa mecmuaları 
kadar nefis ,.e sık bir cer· 
~•ve lcinde bulacaksınız. 

..................... 
'I'AN 

ABONE BEDEIJ 

Türkiye Ecnebi --

,,. 

1400 Krı. 1 Sene 2800 Krfo 
750 • 6 A7 1500 ,. 
400 • s '\7 800 .. 
150 .. 1 Ay 300 ,. 
Milletleraras> Posta ittıhad~ 

dahil ohnıyan memleketler fçılS 
SO • 16 • 9 • S.5 !:radır. ..... .. -....... 

Manisada satılan emvali metrllke
den yüzde 70 - 80 ini t~kil eden 
bağlar müzayedeye çıkanldığı zaman 
UzUm fiyatları yüksek olduğu için, 
buna güvenen halk bağların fiyatla
rını da yUkseltmi.şler ve hakiki de. 
ğerlerlnin 5 - 6 misli bedelle bunla
rı kendilerine ihale ettinni,lerdir. 

Adana, Yozgat, Sivas ile kazala.. daki yıkık setler de kapatılmak Uzere 
rmdan Erclyaşın ve ovalığın mer'a- dir. Bu suretle o civardaki köyler, 
sına gelerek altı ay kalan büyUk sürü nehrin küçUk taşkınlıklarına l98rşı 

sahipleri çoktur. Ancak bunlardan vikaye edilebileceklerdir. 
bazılarının hayvanları çalındığı, ba
zılarında kaçak eşya bulunduğu, ba.. 
zdarının da asker kaçağı olduğu ha
ber alındığı için, kaymakamımız !h· 
san Ecemiş ve jandarma kumandanı 
Murat, bu gibi hallere meydan ver. 
memek maksadile 18.zımgelen tedbir
leri almışlardır .. Bunun için munta· 

Calköyünde Kanlı Bir Kavga 
Bali.kesir - Toprak nahiyesine 

bağlı Çal köyUnde Ahmet oğlu Halil 
tbrahim, Mehmet oğlu Ömer tarafın. 
dan bıçakla tehlikeli surette yaralan
mıştır. 

zere ilan olunur. (32110) 

~--------------------------------~--_./ 
O sıralarda bir çuyal kuru UzUm 

60 - 70 Ura gibi yUksek bir kazanç 
temin ederken seneler geçtikçe bu 
ktır eksilmJş olduğu gibi bir daha bu 
kadar Ur temini d.e imklnsız gö
rülmektedir. 

Bağcılann vaziyeti bu merkezde 
iken, şimdiye kadar ödenmiş olan 
taksitler nazarı itibare alınmryarak 
bazı yerlerde bağların hazinece istir. 
dadı muamelesine başlandığı haberi 
tı.lakadarla.rm dert ve endişelerini art 
tırmıştır. Maamafih bağcılar bu mese 
le ha.kmkda hUkfımete mUracaa.t e. 
deceklerdir. Evvelce ne§redllen bir 
kanunla arazi ve emllk kıymetlerin
de yUıde 40 nisbetinde tenzillt ya
pıldığı için hUkfımetin bu işte de köy. 
lU lehinde karar vereceği kuvvetle 
umulmaktadır. 

Borçlula.nn noktai nuarla.rmı bil
dirmek Uzere yakinda Ankaraya bir 
heyet gidecektir. 

Merzifon Halkevinde 
Merzifon (TAN) - HUkfımet dok. 

torluğuna tayin edilmesi üzerine 
Halkevi başkanlığını bırakan Hakkı 
Şarmatın yerine muallim İskender 
Kanıengin geçmJştir. 

zam bir bekçi teşkilatı vücuda geti. Edime Belediyeıinin Bir Kararı 
rilmiştir. Bunlar, yeknesak elbise 
giymekte ve askerliğini bitirmiş o
lanlardan seçilmektedir. 

Her on beş günde bir kasa.bamız· 
da toplanan bekçilere, jandarma ku. 
mandam tarafından vazifelerine dair 
izahat verilmektedir. 

Belediye iyi çalıfıyor 
Develi belediyesi de iyi çalışmak

ta.dır. Varlda.tı 20 - 30 bin lira. ara· 
smda mliteha.vvil ve az olmasına 

rağmen, elektrik, sinema, Yavaş -
Saimbeyli şo~esinin tamamlanması 
gibi işleri halletmietlr. Gazino ve park 
da birkaç aya kadar tamamlanacak. 
tır. 

Edirne - Bir nisandan itibaren iyi 
su şehrimize yalnız damacanalar i
çinde getlrilmeğe başlanılmıştır. Fı
çı, varil gibi .şeyler içinde su getiren 
olursa belediyece tecziye edilecektir. 

Tekir Köyünde Bir 
Ceset Bulundu 

Silifke, (TAN) - Tekir köyUnde 
oturan Yatık Hüseyin cesedi kö
yün önünden gec;en suyun içinde 
bulunmuştur • 

Hüseyinin bir cinayete kurban gi
dip gitmediği araştmlmaktadır. 

Biga.da Maarif Tayinleri 
Biga, (TAN) - Kasabamız og. 

retmenlerinden lsma.ilin Ankara Hu
kuk fakültesi idare memurluğuna 
tayin olunması üzerine yerine Sa
karya mektebi eski öğretmenlerin. 
den Nahide ve yine o mektepteki 
i)ğretmen vekaletine de Nazmiye ta
yin olunmuştur. 

Emet Tarım Kooperatifi 
Emet, (TAN) - 936 yılında 30 

ortağın birleşmesile kurulan 262 nu
maralı Tarim kredi kooperatifi or. 
taklarmm sayısı 200 ü geçmiş, ser
mayesi de 20 bin lirayı bulmuştur. 
Daha ortak olmak istiyenler de çok
tur. 
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•• 
O mer· t 1• ' 8 am vahdetm' · . çalıyan . . ı par -

kaldırmak] çırkin hareketleri 
lllet, adale: beraber; halkı merha
lnet ve ' ve Yekdiğerine hür • 
decek v muhabbetle mütecessis e
lli enu-~~ar: hutbeler verilmesi -
Uk ewoışu ?-:'t . hutbe . · 1 ekıın, bu yolda 

Bu İ\1l yık de kendi söylemişti 
tı_, ~· albli d . . 
""11 bUYük b' a am, Arap mille-
kUrt.arac .. ı .. ır tereddi felfiketinden be <UI. ışıere . . 

r, Vicdan d gırışmekle bera-
tı:nda tit 1 

aha h8.la mesuliyet al 
,,. renıeıcte 'd ' . 
"'~ 1 ı ... Bır gün na 
g\ir hlln:ra ~dua ederken, hün
Zevcesı· aglanııya bııclamıştı. 

• onun -1 ..,. 
?nez Yan ag adığmı işitir işit 

ına gehn..iş· 
- Sev T ' ~ti. gı ıın; ne ağlıyorsun, de-

Öı:ner a -1 
!'ek: ' g anıasında devam ede. 
-y· 

""- a, Fatma ı N v 

.,.'il? .. MUslU ... asıl agla.mıya-
0ltnıyan b' ınan1ar1a, müslüman 
~llıda buı ır takını unsurların ba • 
de, açlıkı: ~~orunı. Bunların için 
lik 1• . olen fakirler limitsiz 

çınde ' -
tUr1u felakçırp~an hastalar, bin 
Yen · etıerın pençesinde inlL 
l lllsanıar •ul" .. 
uı:nıa.r • .. um goren maz-
lıahsızi Yanlışlıkla hapsedilen gu" -
'· ar• Yardım ~adın ve a muhtaç ihtiyar, 
he~inin i!~cuklar var ... Bunlann 
lcUlı değil C:dına Yetişmek müm
lll~erde. b~abıhak; yarın, ruzı 
({ "80-- IU'1n hesabını ben -lllUd ..... "tia; . • 

llfaa ede<: • . suretle 
tniştt egıın, diye cevap ver-

•• 
Q rns:~ bu f aziletkB.rane siya 

lıı Ue tarafı• acaba, Emevi haneda-
s;vıcedebij~l~ı ~ayır ve salaha 
1~; bu hışmı ıdı ? .. Hayır ... Bi
kanı ta.raf atıedanın muhteris er
ta k:arş1 :ı~a~ bu necip ruhlu za 
lentniş Nih bır kin ve gayz bes
da bir ·~rt· ayet, Halep tarafların 
illan; liurn 1' 8:Yahatine çıktığı za 
tnevkiind us cıvarında (Dirisiman) 
Cabir is el • ı>ara ile elde edilen -
tillllişti. rn ndeki kölesine zehirle -

t ... ~vaııı Ömer k · · 
'""1tirı tes;..:1 '. w endisıne içirilen 

hı. ...., e cıger'e · 
- .. Dayan J n parçalana-

dan kan k ılmaz ııtıraplar arasm-
l'a Usarak "l" • ~mevi 0 up gittikten son 
Şal'll halif' Balı :S-~atı, Yine muhteris 
h . e erının l' <ltr a.rtd . e ıne geçmişti. 
bir a, Ylne h tar 

. ~U.lUm ve er . afta; korkunç 
~ışti... Ve . seyyıat baş göster • 
l>ıları Ylne, zindanların ka. 

açılmış -
rakıar, tebe i' Oklar, kılıçlar, miz-
lnentler tek r er.. Zehirler ve ke -
l'ine çevı;1ınz:ar masumların sinele 
Cıunu . tşU. 

~: erin, minberlerinden, tek-
( ''ı\r 

'.\'e eslı ı.,ye., (Ali} nin. lA 
1 

ahına, La ev atlarına .. 
l:>i"e · nnetıer olsun } -r • 8eb ... 
au. 8efer ~Vazeleri yükselmişti. 

~a~~t.ı. ş~~ bu kadarla da kal
~Uleleıine saraylarının hususi 
be l:'klerle altın akıtmak için, 
. ldeler u ın~kfın olan ülkeler ve 
ırııı.... zerıne l 
b ~Slt hU Yapı an haksız ve 

Utun an,...~~rnıar, birdenbire büs 
- -U§1.ı. 

• 
Ş anı liaUreı · ?lı vet v erinm Türk ser-

tt alta.. Ve 'l''? medeniyetini yağ • 
b p eİ'lird.k Urk beldelerinde ter -
( ~18.Aiıkı~ri katliamlara nasıl 
t ~l>) l nakletmeden evvel 

ta oıar .. ,~rla <Türk) lerin ilk de-' 
~d -.ne k ' • ıtıa a karışıı fe il ve ne şerait al-

fl. ~elirn.lftıkla.rmı • kısaca - hU-
' ~1<111 • 

ll~ cı lialif da isli e, Ömer) in zama. 
~~ istu~m 0

:dusu tarafından (!
~~~ ~ edilm · ti 1r ~ i) hUku ış . anm son 

), l'll tndarı olan (Yezdi 
enı.teketini son kuvvetL 

• 

ne kadar mUdafaa etmek istemiş • 
ti. Fakat, meş'um bir talihsizlik kar 
şısında kati bir mağlubiyete uğrı. 
yarak (Merev) şehrine kaçmış .. 
Türklere iltica etmişti. 

Firari hüktimdarm, sonralan 
kendilerine bir gaile çıkarmasın -
dan korkan Araplar, onu şiddetle 
takibe başlamışlar .. !şte bu sırada 
(Horasan) hudutlarmda, ilk defa 
olarak Türklerle karşılaşmışlar -
dı. Fakat, ıbirdenbire Türkler üze -
rine saldn-m.ıya. cesaret bulamamış 
lardı .. Evveli.; hükümdarsız ka -
lan (İran) a, kuvvetle yerleşmiş -
Ier.. Senelerce süren bir çalışma 

neticesinde, halkın mühim bir kıs
mına islim dinini kabul ettirmiş
ler (1) .. Orada tamamile kökleş -
tikten sonra. Türklere karşı te • 
ca vüze girişmişlerdi. 

Bu sırada, Türklerle mC'skun o
lan koca ülke, tam bir anarşi için 
de idi. (Garbi Türk hükıimeti), Çin 
illerin entrika.lan yüzünden dağı. 
lıp gitmişti. Her tarafta, küçük kü 
çük Türk hükumetleri türemişti. 

Bu hükumetleri tesis eden Bey
ler, hanlar, küçük küçük hüküm
darlar mütemadiyen biribirlerinin 
üzerine atılıyorlar.. Zayif olanları 
itaate alarak yine büyük bir hakan 
lık kurmak istiyorlardı. Ve bu u
ğurda. da; mütemadi bir boğazlaş. 
ma içinde yuvarlanıp gidiyorlar -
dı. 

• şte; böyle bir zamanda, A
l rap istilası başgöstermişti. 

(Iran) m servetile tekemmül eden; 
ve müttehit bir kitle halinde hare-

ket eyliyen Arap orduları, anarşi 
halinde bulunan Türk kuvvetleri. 
nin aralarına sokularak evvela Ho

rasan'ı ele geçirmişler; orada yer
leşmişler... Bir müddet sonra da 
(Herat) ve (Belh) şehirlerini zap. 
tederek (Cayhan) nehrinin sahil
lerine kadar ilerilemişlerdi. 

Tesadüfün yardımları sayesinde, 
kolayca kazanılan muvaffakiyet-

ler; Arap kumandanlarmın diret. 
!erini bir haylı artrrmıştı. Bahusus 
o devirde Türklerin malik olduk-

ları muazzam servet.. Türk belde
lerinde, gözleri kamaştrran milli 
ve muhte§em medeniyet - henüz 
büyük bir kitlesi çöl ha.yatı yaşı. 
yan - Arapların hırs ve iştahları
nı kabartmıştı. Tıpkı (İran) da 
yaptıkları gibi; Türk servetile, bü
ttin medeniyet eserlerini. yağma 
ederek memleketlerine taşımak L 
çin kalplerinde büyük bir arzu u
yanmıştı. 

Devam eden sUrekli mücadeleler 
dolayısile, birçok yerleri ve ~ide
leri yanmak, yıkılma.kla beraber; o 
tarihteki Türk medeniyeti ve ser. 

(1) Dinlerini terketmyenler, Hin. 
dJstan ve Türklstana hJcret etmiş. 
lerdi. 

4. 

veti cidden calibi dikkatti... Türk
ler; cihan iktisadiyatım bU!füı in
celiklerile biliyorlar; çok şuurlıi 
bir tiearet programı takip ediyor. 
lardı. Çin, Hint, Iran, Şarkt Roma 
ülkelerinin piyasalarında mühim 
mevki tutuyorlardı. Yüzlerce de
velerden mürekkep Türk kervan
ları, - tıpkı bugüntin şimendifer 
katarları gibi - şarktan garba, 
şimalden cenuba; muntazam ve 
emniyetli seferler icra ediyorlar .. 

(Arkası var) 

Eşekler 
lstanbulda ~erle yiik taşıma

nın yasak edilmesine karar verll
dJğinden beri, İstanbullulardan bir 
çoğunu tasa aldı: Bu yasak tatbik 
edilmiye ba.,larulmca, şimdi yük t. 
şıyan dört bin beş yüz eşek acaba 
ne olacak? 

Böyle tasa çeken İstanbullular 
arasında bulunan bir okuyucumuz 
bana gönderdiği bir mektupta: 

- Bu eşeklerin etinl hileyle bize 
yedirirlerse dokunur da bizi hasta 
eder mi? 
Diye soruyor. Bu meraklı oku • 

yucu.muz henüz pek genç olsa ge -
rek. Şimdi İstanbul Jıalkmm y~ 

diği etlerin hep mezbaha.dan geç -

tiğini görüyor da her vakit böyle 
olmuş sanıyor. Eskiden mezbaha 
yokken İstanbul, kbnblltr, kaç mil· 
yon eşeğin etbıJ yernJştl ! . 

Daha pek uzun vakit geçmedi, 
Doktor Cemll1n Şehremlnllği za.ma
nmda, yapı yerlerinden kaldınla.n 

topraklann ve mololla.nn eşeklerle 
taşıtılması yasak edilmeden önce, 
lstanbulda yük eşeklerinin sayısı 

elbette !)imdildnden binlerce daha 
çoktu, o yasak üzerine İstanbullu· 
Ja.r hiç ·tasa çeJanemişlerdl. Çüııkii 
o zaman, Yenicamldeld köfteci ça-

dırları da da.ha. kaldmlmamıştı. O· 
rada yenilen köftelerin en çok eşek 
etinden olduğunu da yiyenler bilir· 
lerdi, yalnız, •köfte kendi kendine 
ölmüş eşek etinden ise daha ucuz, 
mahsus kesllmlıJ eşek etinden ise 
daha pahab olurdu. 

Bura.da bir kere daha yazmıştım, 
eşek etini yemekte hJç mahzur yok 

tur. Tarih kitapla.nnın yazdıklan • 
na. eski Romalılar deninde, edebi • 
yat ve güzel san'atıer erbabına kar· 
şı cömertliği Ue meşhur olan Mesen 
etler arasında en ziyade eşek etini 
tercih ettiğinden ediplere, ressaınl& 
ra çektiği ziyafetlerde hep ondan 
ikram ede~. Ondan sonra da, or 
ta çağlarda., Avrupa krallan seya • 
hate ç.ıktıklan vakit vardıklan 

yerlerde kendllerine en iyi yemek 

olarak eşek eti ikram ediUrml, •• Blı 

de de vaktiyle Yenicaml avhısunda 
'köfte yemiş olanlar *k etinin gev 

Piyasada Narhtan Arpa ve 

Fazlaya iplik Buğdayda 
DUsUklUk 

Satışı Görülüyor Dün~rim~47v•gonbuğdayll• 
Piyuada iplik iti hakkında yine tikiyetler batlanııttır. Narh

tan fazlaya iplik ıatılamamuı lazım geldiği halde bazı esnaf al
dıkları iplikleri itlemiyerek ıatmaktadırlar. Bu yüzden artmakta 
olan tikayetler tetkik edilmektedir. 
Ticaret Odası yazmacılar ve doku- ,--

macıla.r kooperatifi ile cemiyetinden Avrupada 
birer taahhüt mektubu almıştır. Bu 
iki teşekkül tezgahlarında imalat 
yapmıyanlara. iplik dağrtmıyacaktır. 
Kendilerine tevzi olunan iplikleri sa.
tanlar da tesbit olunmaktadır. Mem
lekette senede takriben altı bin balya 
kadar iplik imal olunmaktadn- . 

Kok Kömürü 
Karteli 

on bir vagon çavdar ve on iki vagon 
arpa gelmiştir. Buğdaylardan yedi 
vagonu Ziraat Bankasına. ait silo ma
lıdır • 

Piyasaya fazla miktarda gelen bu 
mallar derhal tesirini göstermiş ve 

fiyatlar buğdaylarda çavdar nisbe • 
tine göre, beş para kadar düşmüş • 
tür. 

Gelen buğdaylar arasında Ana.do
lunun muhtelif cinsleri bulunduğun • 
dan alıcılar fiyatların biraz daha 
düşmesi ihtimalini düşünerek fazla 
mal almamışlardır. Bundan dolayı 

Halbuki senelik ihtiyacımız sekiz 
bin balya. olduğuna. göre, her sene 
için iki bin balya açık kalmaktadır. 

Bu miktarın da hariçten ithaline 
lüzum görülmektedir. Bu hafta bir 
iplik ticarethanesinin sahibi !taıyaya 
gitmek üzere hazırlık yapmaktadır. 
ttaıyadan stok halinde mUhiın miktar 

gelen malların ancak bir kısmı saWa
A. vrupada başlıca kok kömürU müs bilmiştir. Arpaların ekstra biralık ne 

tahsili bulunan Almınya, İngiltere, vileri 4,14 - 4,12 kuruş arasında sa-
Hollanda, Belçika, Polonya ve Danzi
gin iştirakiyle bir "Beynelmilel kok 
kömürü karteli,, teşekkül etmiştir. 
Kartel 1 Mayısta faaliyete geçecek -

da iplik sa.tın alarak şehrimize getire. tir Kartele dahil memleketler için tes
cektir. 

Muamele Vergiıi için Tetkikler 
Maliye Veki.letinin emriyle mua -

mele vergisi hakkında tetkiklere baş. 
tayan maliye müfettişleri, sanayi mü 
esseselerini gezmektedirler • 

Sanayi Birliği umumi katibi Bay 
Halit, birlikçe toplanan noktai na -
zarla. retraf mda. müfettişlerle görü -
şecekir. 

e Olacak? 
rekllğtııl, Iezzetlnl anlatmakta itti
fak ederlerdi. 

Buna rağmen eşek etinin kasap.. 
larda alent satılmaması, eşeğin ka
saplık hayvan dJye beslenmemesbı 
den Uerl gelir. lnsan oğlunun değ
neği ve tUrlU tU.rlU hakaretleri al -
tmda ağır yük t.aşıyara.k yonılan 
bir hayvanın eti yine insan oğluna 
elbette gıda olamaz. Eşek t.e kasap 
lık sığırla.r \'e koyunlar gibi da.ima 
yeşil çayırlar üzerinde, yahut sıca
cık ahırlar lçerishıde beslenseydi 
onun etinin öfiekilerden daha lez
zetli olduğunu herkes bilirdi. 

Bu sefer lüzumsuz kalacak dört 
bin b8' yüz eşeğin mezbahaya res
men kabul edilip, edilmlyeceğini, 

bllemlyonım. Fakat, bentın dtlştt
nüştime göre, bunla.r yük için lü-

zumsuz kaldıktan sonra bir müddet 
istirahat içinde beslenllerek kesilir 
se, bu etin serı:byest az olacağın 
dan, öteki etlere yetijemlyen kim
seler de et lokması tatnuş olurlar. 

Çocuk balmnı mütehassısı hekim 
terden bazdan eşek için daha ulvi 
bir vazife gösterirler. Bu da anne

lerinin emziremedlkleri insan ço -
cu1dannı dişi eşek memesinden doğ
rudan doğruya emz:lrmektir. Ken -
dileri emzlrenıiyen, sütnine tu~ 
da kudreti olmıyan anneler için bu 
usul çocuklara ılşe içerisinde inek 
sttttl, tçlrmekten, yahut -bazılan-
nm yaptıkla.n gibi- keçi memesin
den emzlrtmekten daha iyidir. Şişe 
~de ıUt ne kadar dikkat edilse, 

her vakit ldrlenıniye maruzdur. Kl
çi sütü de pek küçük çocuklann mi-
delerine ağır gelir. Eşek sütü insan 
sütüne en yalan olduğundan in~ 
ÇıOCUklanna da -anne sütünden 
80nra-- en uygun gelir. 

Şu kadar ki, çocuk her defa eşe
ğbı memesini emmezden önce o me
meyi aahunla ve sıcak suyla yıka
mayı unutmamak llmndır. Bir de 
çocuk doyunca eşeğin memeslnl 

mutlaka boşaltmak işi. Bu unutu -
hırsa e§eğln sütü çabuk keı.sUir, a. 
V1Lllı hayvana da iftira edllmiş 

olur. 

bit edilen ihraç hisseleri ve 1936 se 
nesindeki hakikt ihracat miktan şöy
ledir: 

İhraç 1936 senesi 
hissesi % ihracatı 

Almanya 
İngiltere 
Hollanda 
Belçika 
Polonya ve 
Danzig 

48.43 
20.88 
17.83 

(Milyon ton) 
7.2 

9.66 
3 .20 

100.00 

2.3 
2.3 
1.25 
0.3 

Kartel başlıca kok ithal eden mem
leketleri dört gruba. ayırmıştır. 

Birinci grup: - İngiltere, tskoçya, 
İrlanda, Şimali Amerika devletleri ve 
Kanada. 

!kinci grup: - İskandinavya ve 
Baltık memleketleri. 

Üçüncü grup: - Merkezi ve 
garbi Avrupa memleketleri, 

DördüncU grup: - !spanya, Por -
tugal ve Bahrisefit etrafındaki mem
leketlerdir • 

Kartel bu memleketlere yapıla.car 
ihracatı azaları arasında. taksimden 
başka asgari ihracat fiyatı da tesbit 
edecektir. 

Buğday Kırıcıların istekleri 

Buğday kırıcıları Sanayi Birliğine 
müracaat ederek büyük değirmenler
de kırma parasından muamele ver -
gisi alındığı halde, kendilerinden huğ 
day fiyatlar ıüzerinden vergi alındı -
ğmı ve bu usulün kendilerini çok za
rara soktuğunu ileri sürerek htiku -
met nezdinde teşebbilslerde bulunul
masını istemişlerdir . 

BORSA 
26 NlSAN PAZARTESİ 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Drahmi 
Belçika francı 

İsviçre Fr. 
LeYa 
Florin 
Çekoslovak kro. 
Siline 
Mark 

Zloti 
Penıo 
Le7 
Dinar 
tı~ec kuronu 
Altm 
Banknot 

620,-
123,50 
108,-

120.-
18,-
80.-

570,-
20.-
63.-
10-
21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
4&.-
30.-

1052,-
253.-

ÇEKLER 

Londra 624,50 
Nev.York 0,7896 
Paria 17,80 
Millno 15,-
Brükıel 4,6757 
Atina 87,Sl 
Cenevre 3,4532 
Sofya 6b,0512 
Amsterd. 1.4420 
Prai 22,6580 
Viyana 4,2130 
Madrid 13,7710 
Bertin 1.965 
Vanıova 4,1637 
Budapeıtt 3,9792 
Bükreı 107.4460 
Beland 34.4275 
Yokohama 2.75 
Moskova ?3.91 
Stokholm 3.1075 

625,-
126,-
113,-

125.-
22,-
84.-

580,-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.
Z2.50 
24,-
14,-
52.-
32.-

1053,-
254,-

624,50 
0,7890 

17,90 
15.-

4,6765 
87,51 

3,4525 
64,0512 
1,4414 

22.6580 
4,2130 

13,7710 
1,965 
4,1637 
3.9792 

107.4460 1 34.4275 
2.75 

23.91 
3.1075 \... ___ ,_,, ____ ,, 

tılmış ve bu suretle arpa fiyatlarında 
da 7 - 7,5 para kadar düşüklük gö
rülmüştür. 

Çavdarların satışı da isteksiz ve 
gevşek olmuştur. Beş kuruşa satılan 
çavdarlar 4,37 kuruştan fazla. fiyat 
bulamamıştır . 

Boruulaki muameleler 

Bursaya gelen haberlere göre, Pa. 
ris borsası, dün, fena giinlerinden bi
rini yaşamıştır. Bütün ecnebi ve Fran 
sız eshamı düşmüştür. Arbirtaj sure. 

tile memleketimize Türk borcu hisse
leri gelmektedir. Borsacıların kanaa
tma göre, hariçte bulunan Türk bor
cu hisselerinin memlekete gelmesiyle 
bu borç yavaş yavaş Türkiye borsa
sı malı olacaktır. Dün Türk borcu a
çılış 277 ve kapanış 273 frank gel .. 

mi'Ştir. Borsamızda ise 20,50 liradan 
açılmış ve 20,30 lirada kapanınıt .. 
tır. 

Anadolu talivlDeri 39':90, milmee .. 
siller 42,50, hisseler, 23,75, Ergani 
tahvilleri 95, Sivas, Erzurum 95,10, 
Merkez Bankası 93,5, Aslan çimento.. 
su 14,35 liradır • 

Frank 111,16 gelmiştir. Merkez 
Bankası !sterlini 623 kuruştan almak 
ta ve 625 kuruştan satmaktadır . 

LiMAN HAREKETLERi 1 

Bugün limanımıza gelecek vapur. 
lar : 

Saat: 11 de Aksu Karadenizden, 
6,30 da Saadet Bandırmadan, 14,80 

da Sadıkznde Bartından, 17 de Tay
yar lmrozdan, 16 da İzmir lzınirden. 
Bugün limanımızdan gidecek vapur· 
lar : 

Saat 12 de Erzurum Karadenizde, 

9,30 da Uğur lzmite, 8,80 da Ban· 
dmna Mudanyaya, 20 de Saadet Ban· 
dırmaya, 19 da Se~·yar Karabigaya., 
19 da Kemal Ayvabğa . 

ZAHiRE 
BORSASI 

26--4-987 
Flı\TLAk 

Bufday yumuşak 
Buiday sert 
Arpa 
Çavdar 
Mısır sarı 
Yuıyemi yeni Mah. 
Afyon ince 
Ceviz iç 
Yapak Anadol 
Peynir beyaz 
Peynir ka11Br 

6,15 
6,10 
4, 6 
5,-
5, 3 

10,-
490.-
35.-
52.I 

23,21 
50,-

6,25 
6,14 
4.18 
5, 1 
5, 6 

10, 2.50 
5ı;ıo,-

-.-
53,-
29,15 
52,-

G l!. LE~ 
Buiday 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Munr 
Yulaf 
Pamuk 
Yapak 
Susam 

645 Ton 
165 Ton 
184 Ton 
135.SO Ton 
57,50 Ton 
75,50 Ton 
2 Ton 
2 Ton 
6 Ton 

DIŞ Fi ATLAR 
Bulday Liverpul 
Buf day Şikaıo 
Butday Vinipek 
Arpa Anven 
Mısır Londra 
Keten T . Londra 
Fındık G. Hamburı 
Fmdık K. Hamburg 

5.52 K. 
e.os K. 
6,1 7 K. 
5,57 K. 
S,75 K. 
7,95 K. 

87,13 K. 
87.13 K. 
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İstanbul polisi 
~engin bir ka
dının izini arıyor 

(Başı 1 incldf') 
düşünmüş, mahiyeti henüz bilinemi
yen bir firar plinile hem kendisini, 
hem de ayni mektepten matrut arka 
daşını şimdilik tevkif an eden kurta -
mıştır. Tevfik, ha.şin ruhlu, silratli 
bir intikal sahibi, asabiyülmizac; bir 
tip ... Muhakkak ki, muvakkat muvaf 
fakiyetini bir tesadüften daha ziya
de, ustalıkla kurduğu plana medyun 
dur. Çok gariptir ki, Tevfik, ne ken
disine, ne de arkadaşı Abdullaha ait 
tek bir iz birakmamış, bilakis, ihti • 
mallerl a.ltust edecek, araştırmaları 
başka istika.metlere c;evirecek kadar 
geniş şaşırtmalar yapmıştır. 

Yeni İpucu 
· Dün, Tevfiğin annesi oğlunun Ha 
taydan geldikten sonra zengin bir ka 
dınla seviştiğini, fakat kadının hU • 
viyeti hakkında müsbet bir şey bil • 
mediğini 8Öylemiştir • 

Irak Hariciye Nazırı 
(Başı 1 incide) 

Şefimiz Atatürkün N eztlerincle 
Ankara, 26 (A.A.) - Bugün Rei· 

sicümhur Atatürk Irak Hariciye Ve 
ziri Naci Aelli kabul buyurarak nezd 
lerinde bir saat kadar alıköymuşlar 
dır. Hariciye vekili doktor Aras da 
bu kabulde hazır bulunmuştur. 

Müzakereler 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden)

Sayın misafirimiz İrak Hariciye Na
zırı Naci Elbille hükumetimiz ara
sında yapılacak konuşmalara ·burada 
büyük bir ehemmiyet atfedilmekte -
dir. Söylendiğine göre, bu ziyaret, 
Irakla aramızda.ki kuvvetli dostluk 
anl~malannın bir müeyyidesi olmak 
la kalmıyacak, ayni zamanda iki mem 
leket için de çok mühim bazı yeni a.n 
la.şmalara imkan verecektir. Bu me-
yanda İrakm zengin petrol membala 
nndan Türk endüstrisinin faydalan
ma şeraitinin mevzuu bahsolacağı 

ve hatt.A bu hususta bazı esasların 
da h&Zirlanmış bulunduğu, şu Uç 
gün için müsait şartlar dahilinde bir 
anlaşmA. vücude getirileceği kuvvet
le söyleniyor. 

M ua/irimizin "TAN,, a 
beY,anatı 

Cenup 
Hududunda 
Yeni tedbir 

(B8.§ı 1 incide) 
Zira anıa,ıtmı,tır ki, kaçakçılık sure. 
tile memlekete sokulan mallar bura
larda yeril fabrikalar imalatından 
da.ha ucuz ıatılmnkta ve halka ka
çalq;ılık mal olduğu billnmeden ca
zip gösterilmektedir. 

4 - Maliyet fiyatlannı indirip Su
merbank fahri.kalan mamulitrnm u
cuz satışuu temin için Sumerhank 
mamulitma konulan kazanç, istihlak 
ve diğer vergi ve resimler indirilme
lidir. 

5 - Dr, memleketlerden memle
ketimize girecek mallara konulan 
gümrük resimlerinde halk lehine bir 
değl,tkllk yapılmalıdır. 

G - Sumerbank bu mmtakalnda 
k8.(akçılıkJa mücadele lt:ln en mü • 
hlnı unrmr haline gelmelidir. Sumer· 
bank'm elinde bu da,•a için müca • 
dele edebilecek ıUlhlar ''ardır. Bun • 
lar da yerli fabrlkalarmuzm her btit
t;eye ve her mizaca uygun mamul&. 
trdır. Atil'ia 

~7 • 4 - !::137 

Yapıyor 

Üniversitesi • 
ın 

Şimdi, firarm merkez siklet! bu 
m eçhul kad," üzerindedir. Polis, Tev 
fiğin zengin sevgilisinin ya.lntz bir de 
fa tevkifaneye geldiğini. bir daha uğ 
raınadığını ve hattA. biraz daha ince 
lemeden sonra Kumkapı civarında 

oturduğunu tesbit etmiştir. İşin ııa· 
yam dikkat tarafı, kadmm Kumkapı 
daki evinden bundan bir müddet ev 
vel taşmmtş ve bir semti meçhula 
göçetmiş olmasrdır. 

Ira.km Ankara elçisi ekselans Naci 
Şevketin deli.Jetile Vezir beni Anka· 
rapalasta kendilerir .' tahsis edilen 
dairede kabul etti. 

Hataydaki 
Türk Mevkuflar Yüzüncü / 

Daha ilk bakışta insana yabancılık 
hissi vermiyen bir yüzü var. Tan a
dına: 

Şam, 26 (Hususi) - Halepteki 
Tilrk mevkufların muhakemesine 
devam olunmuştur. Antakya belediye 
reisi Hacı Ethem mahkemede ken
disinin evinde tahribat yapılmadığı
nı ve burada muhakeme edilenlerden 
şikayette bulunmadığını söylemiştir. 

. Ylldönümü 
E5yalar nereden çıkarıldı? 

Filhakika. kadının eşyalarını tl' c:ıı
yan hamal bulunmuş. eşyaların Bo
ğaziçi vapurlarından birisine yükle
tilmek U?.ere Köprünlln Anadolu ka 
v11 Jh iskelesine yakın bir yere bırakıl 
öığı anlaşılmıştrr. Polis, bu e!!Valann 
Pa.s~bahı:e veV'ı! Bevko'-'.: iskelelerine 
çıkanlmıs olduğu neticesine varmll 
ve evvelki gece, dün e-ecP bUUln ııı.ra.s 

t•rmalannı bu mmtakada teksif et
miştir. Bevkoz jandarma. mmtakası
rıa d~hil bütün köyler artL,.«ıtm.1mış, 
fakat hiçbir netice alınamamıştır. 

"- Memleketlmb:e şeref verdiniz, 
dedim, sizden aiyaat intibalarınızı ri
ca edecek kadar zaman geçmemiştir. 
Ben, memleketim hakkındaki ihtisas 
lanruzı öğrenmek istiyorum., dedim. 

Bu suali memleketim hakkında 

çok iyi hisler beslediğini bildiğim bir 
diplomata soruyorum . Belli bir 
memnuniyet ve pUrllzsüz bir Türkçe 
ile cevap veriyor: 

"- Hakikaten, bu, Ankarayı ilk 
ziyaretimdir. Ayak bastığım dakika
danberi lmakı ruhumda hissettiğim 
duygular !rakın bilyük dostu olan 
Tiirk cümhuriyetine beslediği hisst 
hürmet ve bunun tabil bir neticesi 
olarak dost cumhuriyetin terakki ve 
tealisidir. Bu tahassüsleri benimki 
kadar kalbi ve deruni olarak her I
ra.klıda bulablllnılniz. Ankara.daki 

temaslarım işte bu dostluk havası i· 
çlnde cereyan edecektir. Bu temaslar 
dan sonra bugUnkU düşüncelerimin 
tahFl1<kukunu anlatmakla zevk duya-

AZLED1LD1 
Halep, 26 (Husust) - Krrıkhan 

kaymakamı olan Süreyya Huli1si, hiç 
bir sebep ve kanunt mUllhaza naza
rı itlbare almmıyarak azledilmiştir. 

TÜRKLERE SEMPATİ 
Hama, 26 (Hususi) - Suriyede 

Türklere karşı sempati gitgide art -
maktadır. Bunun en gUzel misali, Su
riyede Türklerin değil, Türklere sem· 
pati gösteren Arapların bile tevkif 
edilmiş olmalarıdır. Halepte Araplar 
arasında tevkif edilenlerin sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Atina üniversitesi geçen hafta kuruluşunun yü • 
ıüncü yıldönümünü kutlamış ve bu merasime dün -
yanın 450 Üniversite ve akademisinden birçoğu mü
messil göndermiştir. Atina üniversitesi 1837 sene • 
sinde kurulmuştur. Dk rektör burada resmini gördü. 
ğUnüz Constantin Schi.nasdir. Her sene rektör yen~ 
den seçildiği için yüzüncü yıldönümü törenine riya
set eden profesör Gregoire Papamihail yüzüncü rck 
tördür. Yüzüncü yıl merasimine bakan büro, biyolo
ji profesörü Pandazisin riyaseti altındadır. Bu profe 
sör Yunanistanın en kıymetli genç alimlerinden 
biridir. 

Bu kadın kim 7 
Söylenenlere göre, bu kadırıH 30-35 

yaşlarmda.. sarışın, ıengin, fettan bir 
kııdmdır. Bir zamanlar, umumhane
cilik yapmış. epey para kazandıktan 

eonrn bu işi bırakmış ve kendini bir 
milddet kaçakçılığa vermt,tir. Hat
ta bu yüzden bir iki defa da sorguya 
~ekilmiştir. Kadmm tevkifanedeki 
sevgilisi Tevfiği bir defa ziyaret e~ 
tikten sonra görünmemesi, Hataylı 
katili çılgmcasma. sevmesi, firar hl· 
d isesinde bizzat kuvvetli bir rol sa.
bibi olduğu kanaatlerini takviye et
mektedir. Bu kadının meydana çıka 
nlması, hA.disenin esrarengiz mahi • 
yetini herhalde aydınlatacaktır. 

cağını." 
Ziyafet 

Bu akfam Hariciye Vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras tarafından Hari
ciye köşkünde Irak Hariciye Veziri 
Naci Ellsil şerefine büyük bir ziyafet 
verilmiştir. 

Ziyafette Başvekil İsmet !nönU, di 
ğer birçok vekiller, kordiplomatik, 
mebuslar !rak sefareti erkanı, Hari 
ciye veklleti yüksek erklnı hazır bu 
lunmuştur. 

F..ŞKlYALAR 

Halep, 26 (Husuai) - SuM.yenin 

Amodiye'sinde Kışla civarında bir bi. 
na sureti mahsusada Cemil paşa oğ
lu Mehmedin Suriyeli eşkiya olan a
damları tarafından yakılmıştır. Mak
sat, halkı tel!şa ve heyecana dUşUr
mek ve hldisevi Türklere atfettirmek 
ve bu arada Türk halkının malını, 

nıillkünU talan etmektir. 

TVRKtYE - SURİYE 
HUDUT KOMİSYONU 

Merasim prog. 
ramında bir arife 
gUnü ile yedi faali
yet günü vardır. 

Arife günü mü
messiler merasim 
ıom:maa toplnndı 

lar ve tanıştılar. 

Her memleket 
namına bir mümes 
sil bir nutuk söyle
miştir. 

Dk günü kilise -
de merasim yapıl
mış, Bizans musiki 
sinden parçalar 
dinlenmiştir. Me. 
rasim salonunda 
yapılan bir toplan-
tıda mümessil • 
ler kralla ve Kömür Sergisinin 

Kazandırdığı 

Muvaffakıyet 

Ziyafeti bir suare takip etm~ ve 
ReisicUmhur AtatUrk bu sua.reyı hu· 
zurlarlyle ,ereflendirmitlerdir. 

Adana, 26 (Tan muhabirinden) -
Salahiyettar bir membadan aldığım 
malQmata göre. Türkiye - Suriye hu
dut komisyonu 15 mayısa doğru A
danada toplanacaktrr. Antak"ya ve 
lskenderunda gece dersaneleri faali
yettedir. Tllrk kadınlan murfta.za • 
man kendileri için açıla.n mekteplere 
gitmektedirler. 

Yunan nazirleriyle 
tanışmışlar ve ko
nuşmuşlardır. Ak
şam rektör ta • ilk Rektör G. Schina• Bugünkü Rektör 

Çuval Gümrüğü 
indiriliyor 

'.Ankara, 26 (A.A.) - Proya ga.7k 
tesi muhabiri ve Yunan endüstrisi u

mumi ajanı B. F . Tria.nd beynelmilel 
kömUr s ergisi hakkındaki intibaları
nı şöyle yazmaktadır: 

"Ben bilhassa birinci derecede kıy
metli mütehassıs artistlerin elinden 
çıkmış olan serginin sanatklrane tan-

zimine hayran oldum. Soba gibi, de
mir eşya gibi, hakikatte bir güzelliği 

Ankara, 26 (TAN) - GUmrlik vd 
Inhisarlar VekAleti, muvakkat mua~ 
flyetten istifade etmek suretile mem· 
lekete sokulan çuvalların gümrilk res
mini indirmek için bir kanun projesi 
hazırlaına.ktadır. 

Kırıkhana Türk Kaymakam? 
Antakya - Açığa çıkarılan Kınk 

han kaymakamı SUreyya'nın ye· 
rine Şamdan değil, Antakyadan bir 
TilrkUn tayin olunacağı musırrane 
söylenilmektedir • 

Trahom 
mücadelesi 

olmıyan eşyanın bu kadar ahenkli, Beynelmilel Askeri Hekiml:k 

hoş ve en.strllktiv bir §ekilde takdi- Konııreıi 
mi cidden müşkül bir i§t:i. Anadolu- Ankara., 26 (TAN) - Huirand.a 

"b • · d b ·· milli k 1 Bükreşte toplanacak olan beynelmt· nun go egın e ugun e onom • . 
· üh' b" 1 cak , lel askeri hekimlik kongresinde meın-

nın m mı ır unsuru o a oıan leketimizi Milll Müdafaa Veklletl 
kömtir ve onu kullanaca.k en pratik, sıhhiye dairesi reisi General Mazlu
en modern va.eıtaları halka en geni§ ı mun ~iıliğinde bir heyet temsil ede-
ve en salim bir yoldan tanıtan bir ha kti · • 
va esiyor." ce r. _ • 

Tahrandaki 
Heyetimiz 
Geiiqor 

Tahran, 26 (A.A.) - TUrk heyeti 
Tahrandaki vazifesini bitirmiş oldu • 
ğundan heyet reisi B. Cemal Hümü 
Ue maiyetindeki zevat, dün Tilrkiyeye 
hareket etmişler ve Hariciye Veziri 
B. Sami, Maliye Vezir Vekili B. Ba
der , Hariciye Nezareti siyut daire 
eefi B. Ade ile diğer şefler, Türkiye 
büyük elçis i ve elçilik erklnı tarafın
dan uğurlanmı§tır • 

Tanınmıı Bir 
Fransız Gazetecisi 

Şehrimizde 
Parfs - Soir muharrirlerinden ve 

tanmmıı Fransız gazetecilerinden B. 
Bla.nchard dilnkU ek!i!presle l5tanbula 
~elml~tır. Fransız gazetecisi burada 
bir ha.ft& kadar kalacak, bu mmanm 
bir kısmım Ankarada g~lrecekttr. 

Buradan sonra. Suriye, Mısır ve 
Tı111usa u~ayacaktır. 

Bu eeyahatt~n maksat Akdeniz 
meselesi hakkında geniş bir röportaj 
ha.mlamaktJr. Surlyede bulunduğu 

sırada Sa.ne.ak meıııelesinl de ara5tı • 
racaktır. 

Ankara, 26 (TAN muhabirinden) 
- Cenup ve cenubu ıarkt vilayetle • 
rimizin bir kısmında bilhassa Mala.t • 
ya muhitinde hüküm süren trahom 
hastalığının ve daha c;ok bulunduğu 
Maraş, Adana, Gaziantep, Urfa, Ma
latya, Madrit ve Siirt gibi vllA.yetler
de açılan hastane, diapanser ve sey -
yar mücadele gruplariyle yapılan 

mücadeleden muvaffakıyetli neticeler 
alındıktan sonra Sıhhiye Veklletinin 
hazırlamış olduğu geniıs bir çah§ma 
programının tatbikine geçilmi§tir. 

Yapılacak ilk İf, köylerde birer 
göz evi açmaktır . 

Halde ~eyva 

için Paviyon 
Halin yanma ili ve edilecek yeni 

meyva paviyonu için evvelden alınma 
eı ta.sarlanan arazinin kısmen yola ka 
tılacağı anlaşılmıştır. 

Bunun Uzerine paviyonun hllin Un
kaparu cihetindeki merkez tarafında 
bulıunan arM üzerin~ yapılması karar 
la.ştınlmııştrr. 

rafından bir ziyafet vemmiş, Akro. 
polis tenvir edilmi• ve bir meşale a
layı yapılmıştır. Bundan sonra da 
Atina kadınlar klübünün Akropol -
de tertip ettiği çok dikkate değer 

bir tören yapılmıştır. Bunda eski Yu 
nan ruhuna ait remiz.1er üniversite 
hayatına tatbik edilmiş, Apolon şar
kısı söylenmiş, il!h (Atena) üniver
sitenin bayrağını takdis etmiştir. 

Yunanistan içinde iki günlük bir 
seyahatten sonra diğer ziyafetler 
ve merasimlerle yedi günlük prog • 
ram ikmal olunmuştur. 

Bugün Atina üniversitesinin 6000 
talebesi vardır. Bunlardan 400 ka
darı kızdır. Talebe hayatr çok iyi 
teşkilA.tlandınlmıştır. Talebenin mü
kemmel bir klUbU vardır. Bundan 
başka fakir talebe için yüz yataklı 
bir yurd kurulmuştur. Fakir talebe.
ye 6 drahmiye (8 kuruş) sıcak ye • 
mek veren lokantaaı vardır. 

Atina üniversite!llnin en dikkate 
değer tarafı İngilterenin Oksford, 
Kembriç, Amerikanın Kolombiya, 
Harvard üniversiteleri gibi müstakil 
bir mUessese olması ve halkm te -
berrülerile yaşamasıdır. Hükumet 
üniversiteye tahsisat vermez, ancn k 
veni tesisleri ve teşebbUsleri için 
para yardrmlan temin eder. Bu para 
senede ~ ile 15 milyon drahmi ara • 
smdadır. 

Üniversitenin para olarak ıııerma
veıııi 113 milyon drahmtdlr. Binaları 
11 il milvon drahmi krvmetlndedir. 
AvrrcA da istidatlı talebeyi hariçta 
tahrdle göndermek için vüz milvon 
drahmi miktarında vakıflar vardır. 

Atına Univcrsitesl profesörleri 

ba.şka işlerle meşgul olamazlar. Yal
nız klinikte çalışan tıp profesörleri . 
nin hastaya bakmaları caizdir. Hu -
kuk profesörleri de yalnız t emyiz 
mahkemesinde dava takip edebilir -
ler. 

SON GON 
Atina, 26 (Hususi) - Dün akşam 

büyük Britanya otelinde Atina Uni • 
versitesi rektörü tarafından ecnebt 
mtimessiller şerefine verilen bir ziya 

f etle Unlversitenin yUzUncU yı~011 

mü haftasına. nihayet verilmişti~· 
yafetin sonunda rektör Yunan.~ 
nin yUzUncü yıldönümU merası ~ 

iştirak eden mUmessillerin sıhh8~ 
necip milletlerinin saadeti teıneJ\tB 
sinde bulunmuş ve mümessNiet 
rafından bilmukabele teşekkilt e 
miştir. ı-e 

Mümeesillerin pek çoğu nıeınte 
!erine hareket etmişlerdir. 

TAN 
Çalışkan Çocuklara 
Ansiklopedi Veriyor 

~ 
Gazetemiz, Çocuk Haftası münaaebetile latanbulda J1'1e ıııJ' 

orta ve ilkokulların son sınıflarında bulunan çalışkan çocul< 

birer takım Çocuk Ansiklopedisi hediye etmiftir. . ır 
Hediye gönderilen ilkokul talebelerinden bir kısmının isııtl 

rini dün netretmi9tik. Bugün de geri kalan isimleri veriyorılı: '! 
BAKIRKÖY CİHETİ Akku§, 17 den 233 Selim l{uttııŞ•l@ 

Okul 1 den 161 Mutahhar Egesel, den 50 Celfıl Bekiroğlu, 21 deil ~ 
1 den 260 Perran Kural, 2 den 153 Mehmet Besim, 22 den 204 Ne @ 
Vacide Eren,, 2 den 464 B. Arca, Ye- 24 den 109 Samiye Ozbaş, 25 deııcl 
şilköy 5 den 192 Nezihe Sönmezer. Necdet Ilci, 27 den 10 Meliha, 2S ~ 

BEYOCLU CİHETİ 62 Şakire Keskin, 29 dan 104 ıeıtl~ 
Beyoğlu 29 ilkten 51 Semih Tan, Kayıran, 30 dan 110 Nezahat :ıı;~i 

13 den 196 Tayyar Uçak, 9 dan 142 45 den 78 Turgut , 46 dan 62 ı. ·i 
Enver Kımıldar, 9 dan Orhan Bostan- Hakkı, 18 den 362 Tomris ozk; il 
cıoğlu, 6 dan 79 Nişan, 1 den Fatma 32 den : Yetiştirememiştir, tele 

0 

USKUDAR MINT AKASI ismini arzedeceğim. (! 
Okul 13 den 10 Fadıl, 14 den 120 Beyoğlu 4 ilkten 16 Perihnıı 

Nermin Gökpinar, 15 den Handan dinç. 
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l-IAVAGAII BANYO ALETiNiN 
SAJlFİYATI NEDİR ? 

Yüksek Mühendis Mektebinde 15111i36 tarihinde RB 9 aleti ile yapılan muhtelif tecrübelerin neticeleri şunlardır : 

BANYO Banyo odasının harareti 1 9°~

Soğuk Suyun derecesi 1 7• -

Banyo. odasının harareti 18D,5 

Soğuk Suyun derecesi 1 7 ° - DUŞ 
Su miktarı 

Sıcak suyun derecesi 

Gaz sarfiyatı 

125 litre 

37• 6 

1m3250 

Sıcak suyun derecesi 

0,3tG 

ı, 

lı 

Bu sarfiyatı R 8 9 36 ve R 25 37 modelindeki aletler içinde tekeffül ederiz.-Satış Yeri 101, istiklal Cad. 

lstanbuı K 
al om ut nl.ğa ~atm 

rna w 0 · 
mısvonu ilanları 

\iı Qunıu38uyu 
0 8Ut açık ekh~tanesı için 4000l 

~:~r. İhalesi 3 s~trne ile satın alma
lı U ııaat 15 

30 
d ayıs 1937 pazartesi 

ıı~en tuta' a Yapıla<'nktır. Mu
-...ın~i h ~ < 4800 > liradır Şart-
llıla er g\in .. ·1 
. Yonaa ~ og eden evvel ko _ 
liraııJc ilk f0~ebilir. İsteklilerin 360 
tupıarı ile :ınat makbuz veva mek. 
tııuaj'yenind raber ihale gij~ü vakti 
'atzııaıına k~ 1:'1ndıklıda komutanlık 

mısyonuna gelmeleri. 
(2129) 

••• 
\.:,CUrnu"8u 
""«> :Yofurt ~ hastanesi için 30000 
~. İhalesi 3 apah zarf ile almacak
~U 11aat 16 dnıayıs 1937 pazartesi 
d ~rı 54~ Yapılacaktır. Muham 
:n e\'\7eı §artn Hradrr. rlğle-.; 

liiıebiUr l atnesi komisyonda gö
llUrıUn 2 stekJilerin 2490 sayılı ka-
11tıe ~~ cU maddelerindeki vesa
:>'eninden er ihale gilnU vakti muay. 
~r teklif n az bir saat evveline ka-
0nıu._,_, mektuplarını Fındıklıda 

\ıeı-.... ""'1llk Satm .. ı- . 
·q,ıeterı. c

213 
~a koıuısyonuna 

0). 

l ••• 
l • lncı 'r 
arı tarnır :i:ı. alaYrnm mutbak ocak 

t'ne ile ihaı . rılecektır. Açık eksilt • 
~~gunu ııa ~81 lO-Mayıs.937 Pazarte
""<lllltnen k a .:5 te Yapılacaktır. Mu • 
llaxnesı h eşı bedeli 350 liradır Şart 
}'Olıda gö~ı gUn öğleden evvel K~mf s. 
hıt Uk tenı· ebilir.lsteklilerınin 26 lira 
ları ile 9 ınat makbuz veya mektup. 
ta,ı.1 uncu in§aat bes" 

1\ arı \1esik şu ınden ala-
tıli \'aktı rn alarla beraber ihale gU. 
lllutarılık ua:yyeninde Fındıklıda Ko-
ıtı. l satınahna K . e erı 112258•• oın113yonuna gel 

~ . . . 
?'! ihktnı tab 
~ tatnir etti . urunun mutfak ocakla 
~i?aıesi lOrılecektir. Açık eksiltme 
ıtı U lla.at 16 d Mayıs - 937 Pazartesi 

etı keşif a Yapılacaktır. Muham 
lllesı h bedeu 250 liradır ş rtn 
!m.... er gün a~ . a a-
hvı~a göruı .. gleden evvel Komi.s • 
ı.k ıııt tem: ebılır.lsteklilerinin 19 lira 
~l't t ınat makb C\ le 9 cu . uz veya mektup. 
tı kları \resik ın§aat şubesinden ala -
ti Vakti alarla beraber ihale gü 

ll:ı.\ıt .. _. nı.uayY · d -
~ -...ıuık Bat enın e Fındıklıda Ko-

eli. ,,2ın25aıma Komisyonuna gel 
~ 9'' 

~e~buı ad-Iı-. -----
be eme b.. Yesi mahkemei asliye 
tllU lialit urosundan: Davacı evkaf 
hu~lehadd~a yangından evv~ 
•ıtı l.tlt lnalık bul asliye birinci 
'tı:ı.\ı da ınuka emesının 336 / 719 sayı
ley~elesi YJ.'et davanın yenileme 
1~ t liaıtde sırasında müddeia -
it\~ ebliğ iad;ıkarıtan davetiyenin bi
ta~?'\ılıatınd olunduğu mübaşirin 
~at i tetki~n anl~ılmakla 19-4-937 
~~- ifasın celsesinde ilanen teb-
1:111tıda... a karar . 
'tat " tetkik venlmiş bulundu 
da.ıı 0ııa tal.ik att~ 1-6-937 salı günü 
h~ 'ttıeıkür edılmiş bulunduğun -
~d h\ııun g\in \1e saatte büroda 
ti te~ ~a:ası aksi takdirde hak _ 
te ıı· Uğ ınakn tetkikat devam edece-

arı <>lun amına kaim olmak üze-
Ur, (32109) 

-

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SA TINALMA KOMiSYONU iLANLARI 

Kırıkkale de Yaptırılacak Su Tesisatı 
Keşif bedeli ( 40000) lira olan yukarıda yazılı tesi~at askeri fabrikalar 

umum müdürlüğü satmalma komisyonunca 8-6-1937 Salı günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Akay işletmesinden: 
BUyükada iskelesindeki 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ıı, No lu dükkanlar 

Moda iskelesi gazinosu 
Yalova kaplıcaları tuhafiye dükkanı 
Yalova kaplıcaları Uç kardeşler gazinosu 
Yukarıda yazılı mahallerden Büyükada iskelesindeki dükkanlar. 

Moda iskele gazinosu, Yalova kaplıcaları tuhafiye dükkanı bir sene, 
Uç kardeşler gazinosu da bir sezon için arttırma usuliyle kiraya veri
lecektir. 

Arttırma, 29-4-937 perşembe günü saat 15 te Akay lşletmesi 
Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

·-----------Zührevi ve cild hastalıkları 

)r Hayri Omer 
ğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 

A rst!lır ·~fl No ~ ıil l'ı-IPfcm · 43:\~! 

Şartname (iki) lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (3000) lirayı havi teklif mektuplarını mezkftr günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
Kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte ko. 

isteklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin % 7,5 ğu nisbe • 
tindeki pey akçeleriyle Şefler Encümenine gelmeleri. 

ZAY1 - 1338 senesinde Eyüp R-. 
şadiye nilmune mektebinden aldı • 
ğım diplomayı kaybettim. Yenisini 

alacağımdan hükmü yoktur. Eyüp, 
lslambcy Kuşbaz sokak 8 numara .. 
da Neş'et 

misyona müracaattan. (2181) 

Istanbul Jandarma Satınalma 

Komisyonundan: 
Cinsi 

Kundura köselesi 
Kundura vaketnsı 

Miktan 
Kilo 

10000 
8000 

Tahmin bedeli Uk temil).at 
Lira Lira 

16200 1215 
16400 1230 

32600 2445 
1 - Parası Vekiller Heyeti kara.rile 937 bütçesinden verilmek Uzere 

cimıi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı ve evsafına 
uygun iki kalem kundura malzemesi 30 Nisan 937 Cuma günü saat 15 de 
lstanbul Gedikpaşa Jandarma Dikimevi binasındaki J. Satınalma komis -
yonunda kapalı zarf eksiltmesiyle satın almacaktır. 

2 - Şartname her gün komisyonda görülebilir veya yüz altmış Uç ku
ruş bedelle adı geçen komisyonda n aldırılabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile teklif mektuplarını 
ve ilk teminat makbuzlarım eksiltme günü saat on dörde kadar komis • 
yona vermeleri lazımdır. (2013) 

Nafıa Vekaletinden: 
3 Mayıs 1937 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Vekalet malzeme Ek 

siltme komisyonunda 2700 lira muhammen bedelli 15 •.ton Sap'ın açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksitme şartnamesi ve teferrüatı Vekalet malzeme mUdürlilğünden 
parasız olarak almabilir. 

Muvakkat teminat 202 lira 50 kunıştur. 
Isteklilerin 3/Mayis/ 1937 Pazartesi günU saat 15 de komisyonumuzda 

hazır bulunmaları lazımdr. (947) (2160) 

!.stanbul Asliye Birinci Ticaret 

Mahkemesinden: Türkiye Ziraat 
Bankası !.stanbul şubesi tarafından 
Galatada Ömer Abit hanında Birinci 
katta 2 numaralı Aleksandr Sotir
yadlıs aleyhine gerek şahsen ve ge
rek Hali tasfiyede Sotiryadis Bira -

derler Şirketi Tasfiye Mem!1ru Sotiri 
Sotiryadise vek!letten Buğday bede 
li esmanmdan mütebaki 757 lira 80 
kuruşun faizi, avukatlık ücreti, malı 
keme masrafları ve icra tazminatı 

ile birlikte tahsili hakkında ikame 

olunan davanm 19/ 4/ 937 tarihli mu 
hakeme celsesinde ilan yoliyle yapı
lan tebligata rağmen müddeialeyh 
gelmediğinden hakkında gıyap kara
n verilerek muhakeme 31/5/937 Pa 
zartesi gUnU saat 14 de bırakılmıştır. 
Hukuk Usul muhakemeleri kanunu 
nun 401 inci maddesine göre bugUn 
için yazılan karar gıyabi muhakeme 
divanhanesine asılmıştır. Müdeialey
hin mezkilr gün ve saatte mahkeme
ye gelmeleri lüzumu tebliğ olunur. 

(32112) 

Sultanahmet üçüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Davacı, Beyoğlu 

vakıflar müdürlUğü avukatı Haşim 

Asım tarafından Beyoğlunda Hüse • 
yinağa mahallesininde Arnavut soka 
ğında 12 No. lu evde mukime Fatma 
aleyhine 937 / 141 No. lu dosya ile • 
mezkfir 12 No. lu ev ve arsa hakkın 
daki vefaen ferağ kaydinin kaldırıl
masına dair açılan dava duruşma -
sında Fatmamn ikametgahının meç
hul bulunması hasebile ilanen yapı
lan tebliğata r&;ğmen mahkeme günü 
olan 21-4-937 tarihinde mahkemeye 
gelmemiş ve vekil dahi gönderme • 
miş olduğundan usuliln 237-ci mad -
desine tevfikan yeminden imtina et
miş addine karar verileceği hususu
nun ihtan suretile muameleli gıyap 
karan tebliğine ve mahkemenin 28-
5-937 tarihine milsadif cuma günü 
saat 10 a talikine mahkemece karar 
verilmiş olduğundan kanuni müdde
ti zarfında itiraz edilmediği yevm ve 
vakti mezkurda muhakemeye gelin -
mediği takdirde gıyaben hüküm ve 
karar verileceği ilin.en tebliğ olu -
nur. (32111) 

Şartnamleri görmek ve malfımat almak isteyenlerin de her gün 
!dare Levazım bölümUne müracaatları. (2268) 

. 
•• •• 

" " •''. • •' ·.'/, ... " . . ' . . ,,, ·: 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkll Davranınızl 

Sahibi: Ahmet Emin l'ALMA.'1. Umumt Neşriyatı İdare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TA..'1 matbat.sı 
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lsta.n.bul Asliye 4 neli Hukult se 
kemesinden: Ayşe Sadet ve 
ta.rafından önce Susam sok 

0 
Melek apartımanı 2 numarads Jll 
ra.n Despina aleyhine açıla.Il 
müdaha;le davasının yapılan Jil • 
mesinde: tebligata rağmen gel b 
müddeialeyh Despianın . gıY'ut 
muhakmenin icrası ve ehlıvtıl< it 
rafından verilen raporda; çan 
gazinosu namı verilen ve haJeJl 
dahili dava hürreme ait buıunaJI 

HASAN ZEYTiNYAGI 
Safiyeti ve lezzeti itibarile cihanşUmul bir şöhrete sahiptir. Şerbet gibi 
tatlıdır. Tababette içmek suretile kullanılır, yemeklerde, salatalarda, 
mayonezde, tatlılarda nefasetine payan yoktur. Kum, taş, böbrek, me
sane, idrar yolu, bilhassa safra, sarılık ve karaciğer hastalıklarında, za
afı umumide bol bol HASAN ZEYT!NYAGI içiniz. Şişesi 50, büyük 75, 
tam litrelik teneke 115, şişe 125. 

7! litrelik teneke 600 kuruştur. 
Hasan deposu: İstanbul Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Kapa!ı zarf usu"iyle eksiitme ilanı 

Muğla Vilayetinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla Vilayeti Merkezinde yaptırılacak 

34695 lira 75 kuruş keşif bedelli hususi idare binası ve 46365 lira 87 ku -
ruş keşif bedelli Halkevi binasıdır. 

Keşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu ise aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık I.şleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
F - Silsilei fiat ve keşif hUllsa cetveli. 
lstekliler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafıa Mü-
Urlüğünden alabilirler. . 
3 - Eksiltme 20·5-937 perşembe günü saat on altıda Muğla ViUıyeti 

Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 :_ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6079 lira 62 kuruşluk mu

•akkat teminat vermesi ve Nafıa Velca.letinden alınmış müteahhitlik ve
ai.kası ibraz etmesi ve aynca 50000 airalık yapı işlerini başardığına dair 
vesika göstermesi l!.zımdır. 

5 - lsteklilerln teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
aaat evveline kadar eıncUmen reisliğine makbuz vermeleri lazımdır. Pos-
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2322) 

~ ....................................... ,_ 
LiMAN KOOPORATiF Şirketi 

Galataya Nakletti 
Liman İşletme !daresinin Galat aya nakletmesi hasebile Kooporati

fimiz Galata'da Karaköyde Abdullah Efendi Lokantası yanındaki 
büyük mağazayı kiralamış ve oray a taşınmıştır. Ortaklarımızla sayın 
mW}terilerimize yeni mağazamızın yerini bildirir ve yeni yapılan tenzi 

. !attan istifade etmelerini tavsiye ederiz. 

~ ... -................ . İdare Meclisi ---· 

~Kaç yaşında ' 1 

•• •• •• gorunuyor
sunuz? 

TecrObe gösteriyorki 1 

~~~\ ıo kadın 
~i::J arasında 7 ıl 

~".. ~·.,, yaşlarından ... , ı daha ihtiyar 
j.~ ~ görünOyortar. 
~ 10 kadın 

~ ~ l t~'n'~~~~.ş~.:~ 
''\.:} rında goril· 

nUyorlar. 
(Yalnız 1 kadın 

'- ~ daha genç 
- \ gOrOnUyor. 

~~~ Sebebini okuyunuz : 
ihtiyarlamakla yaş meselesi 

mevzuubahis değildir. Belki 

cildinizdeki "Bioceı. tabir edl . 

len tabii ve sıhhatli cevherin 
mevcudiyeti rol oynar. Ciltleri 

Biocel cevherile zengin olan ka.. 

dmlar 60 yaşlannda olsa bile 
gene genç görünürler. Cildiniz, 
Biocel cevherini kaybetmeğe baş 

ladığl vakit 25 ya'}mda ol!'l&R17 

bile ihtiyarlamış göriinürsünüz 
Kederler ve dü~ünceler Biocel'i 

kurutur. Bunun için cildinizi, 
gem;, haY"·anlarda gizlenmiş 

cilt hücf'~71ltı merkezlndf'D Is . 

tih!llal edilen taze ve saf Blo. 
cel'le besleyiniz. Bu cevhn, cil. 
dinizl kuvvetlendirmek ve genç. 

!eştirmek hassasına maliktir. 

Tabü Biocel ihtiyatmızı uyandı. 

nıcak ve cildıniz • buruşukluk. 

lar, ~lzgi]er, siyah benler gibi. 
lhtiyarlrk atametlerinden ke'lldi 
kendine kurtaracak ve hakiki 

devamlı bir gençlik t~min ede 
cektir. Halihazırda Blocel cev. 

heri haiz yegane bir cilt unsunı 

vardrr. O da penbe renglndt"kl 
Tokalon kremidir. Hemen bu 

akşam yatmaroan eV\'el tatbik 
ediniz. Sabah ta beyaz ren~n. 
deki Tokalon kremini kullanmız. 
Şayanı hayret bir netice ile kar. 

şrl~acaksmız. 72 yaşındaki ka.. 
dmlarda buruşukluklar zail ola. 

cak 50 yaşındakl kadınlar ancak 

82 ya.5ında görülecek ve genç 
kızlar ise hiç görmedikleri cazip 

güzellikte bir tene malik olacak. 

lardır. lUuvaffakıyet muhak . 

kak ve teminatlıdır. Tecrübe e. 
diniz. Memnun kalM.'.aksınız • 

Binlerce Tokalon müş 
terisinden müessesemin 
mektup yazanların mti 
şahedeleri, .b.endiliğindeı 

~elen en kıymetli deliller 
dir: 

(Yüzümde ergenlik V< 

küçük delikJer içerisindı 

bir takım sivilceler oldu 
'tundan iyi bir cilde malil 
değilim. Birçok kremler 
kullandıktan sonra oiha 
yet Tokalonda. karar kıl ~ ..., ~ 1 
dmı.) 

D. ~. No. 4 M ... İzmi · 

(Cildim çok arızalı V< 

arkıktı, bu hal, beni ya. 
'7mtdan daha fazla göster 
mekte idi. lşt.e alh aydıı 
Tokalon kullanıyonım 
Memnuniyetle itiraf edf' 
rtm lu bu müddet :ıarfm 
ta düzgün ,beyaz ve tav 
bir cildt. 5ahip oldum .. ) 
S. Caddesi, D. Tüccarı 

Y. A. M. Eskişehir 

Bu m"ktuplann asıllar 

rlo~,·alanmızda sakhdır. 

İstanbul İthalat Gümrüğü Müdür
lüğünden: 2-1-937 tarihinde mülga 
Galata İthalat muhasebesinde yerde 

ARABACILARA MüJDE 
.~oktanberi bekled ğiniz dunyamn 

en meşhur 

HASAG 
lüks ve arabacı 

Lambaları 
Gelmiştir 

·eaı 
zinonun tavanına kadar ırtı.ı. 

, ve tavan ile beraber 4,55 ınetre 1 1 4,00 metre hava kendisine ait 
0
e 

ğu taayyün etmesine nazaran .ı 
ne dahi tecavüz edildiği evvell<l 

2 
Arabacılara 

mahsus 
Llu\IBA 

Umumt satış yeri: İstanbul 
Tahtakale caddesi 51 numaralı 

LUKS 
LAMBASI 

' vukuf raporiyle tesbit edilen 
1 metre murabbaı kısımdan ınU~l 

··ddeı 64,25 metre mahallinde ınu 

POKER TIRAŞ BIÇAKLARI deposudur. 
ı havasına 0,55 metre müteca\'lt 
lunduğu volto seviyesinden yuk 
da ve cephe tczyinatı olarak yaP 
ve kısmen 0,40 vekısmen o.65 :11 

KEl2PETEN Gi~ 
SiKER 
ATA.llL 

- --
ZAY! - Romanyaya ihraç eyledi 

ğinıiz 25 çuval çüven ve 10 çuval 
mazıya. aid 1-11-935 senesinde 1stan 
bul Ticaret ve Sanayi Odasından al
mış olduğumuz 12328 numerolu 
menşe şehadetnamemizin Rumen 
Milli Bankasında zayi olduğunda 1 -
lı:incisini çıkaracağımızdan birincisi
ıı in hükmü olmadığını ilan ederiz. 

Yani lsakidis ve Dimitri Mayo
Dulos Merkez Hal No. 55 

• •••••••••••• irtifamda bulunan kagir kor 40 ile arkaya doğru yan tarafa. 0, d 
ıstanbul Harıci Askeri 

Kıtaat ı ilanları 

ve arzında ve 55 metre irtifaın 8 

baca çıkıntısının ve arka sokak t 
·tı fmda 3,50 boyunda 1,21 i.rtJ 

•••••••••••••• ve 0,45 genişliğinde muhafaZ8 d 
1 - Eksiltmede olan iş: Demir - rmın da müddeilerin hava lct!. 

köyün 3000 kilo sadeyağı mlitecaviz bu!unduğu bild 
2 - İhalesi açık eksiltme ile Vize miş ve bu muameleden 

de yapılacaktır. tt 
il.isle gıyap karannm ilanen. 

3 - Yağıı;ı. tutan 2850 liradır. g~ine ve kendisine bu husus içiJI 
4 - Uk teminatı da 214 liradır. ke 
5 - İhalesi 12 Mayıs 937 çarşam- ay mühlet verilmesine ve ınuhad 

nin 31/ 5/ 937 pazartesi saat 14 ~ 
ba. günü saat 14 de yapılacaktır. }d 

rakılma.sına karar verilmiş o .. 
6 - Şartnamesi her gün arzu e - 1 dan bu gıyap kararma karşı a 

denlere Vize Satmalma komisyonun ıceııı~ 
da gösterilecektir. (680) (2335) etmediği ve yazılı günde ınah ed . "' "' 

1 - Demirköyün 90000 kilo sığır 
eti. 

2 - !ha.lesi kapalı zarfla Vizede 
yapılacaktır. 

3 - Sığır t-tirıin tutarı 26100 lira
dır. 

4 - nk teminatı 1958 liradır. 
5 - İhalesi 12 mayıs 1937 çarşam 

ba gilnü saat 15 de yapılacaktır. 
6 - Şartnamesi arzu edenlere her 

gün Vize Aatınalmıı komisvonunda 
gösterilecektir. (679) (2334) 

---------· 
Aylık Hesaplarında Kolaylık 

Her muhasebeciye, mUdilre fayda
lı ve lüzumludur. Kitapçılarda satıl

maktadır. 

gelmediği veya vekil gönderıtl d 
takdirde vakıalan kabul etmiş 8 

le gıyaben hüküm verileceği ilAJl 
lunur. (32113) , 

Ankarada AKB• 
Yerli ve yabancı bütiitl 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
V ent Çocuk AnslkJopecll~ 

17 lira bulunmuştur. Bu parayı güm 
rük komisyoncularından 64 karne 
Yusuf Ziyaettin tesahüp etmektedir. 
Yirmi gün zarfında başka bir kimse 
müracaat etmediği takdirde mezkur 
paranın sözü geçene verileceği ve 
bundan sonra vukubulacak müraca· 
atlann kabul edilmiyeceği ilan olu • • 
nur. 


