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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

· Cenup Hudutlarımızda 
Yabancı Haydutluğa Karşı 
Ahnan Tedbirleri Dahiliye 
Vekili Bugün Anlatacak 

, .. _B~;;kiii~izi~i 
Belgral ziqarefi ~ 
yarın başlıyor ~ 

Ankara, 6 (TAN muhabirinden) - Ba•- ~ 
vekilimiz lımet lnönü, Yugoılav Ba9vekili ~ 
B. Stoyadinoviçin Ankara ziyaretini iade ~ 
lllakıadile 8 Nisan pertembe günü Belgrada ~ 
nıüteveccihen Ankaradan hareket edecek- ~ 
tir. Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüttü ~ 
Araı da 8atvekilimize refakat edecektir. -
Batvekil lımet İnönü ile beraber gidenler -
•ra11nda Hariciye Vekaleti Birinci Daire ~ 

~ Umum Müdürü 8. Cevat, protokol 9efi 8. ~ 
' Ş~ket Fuat, 8atvekilet ve Hariciye Veki· ~ 

letı huıuıi kalem müdürleri vardır. ~ 
._,.~~v.v.~.-...~~~...,...~V..-'~ 

Bir Umumi 
Müfettişlik 

daha kuruluyor 
Ankara, 6 (TAN muhabirinden) - Hük4· 

met, cenup hudutlarımızın tam bir emniyet al· 
tına alınmaıı mevzuile ehemmiyetli ıurette 
ıneııul olmaktadır. Dahiliye Vekilimiz 8. Şük· 
rü Kaya, Millet Mecliıinin yannki (buıün) 
toplantı11nda cenup ve 9ark vilayetlerimizde 
yaptığı ıon tetkikler hakkında etraflı ve mü· 
him izahat verecek, cenup hudutlarımızda ya• 
hancı haydutluklara kat't bir ıon Terilmeai 
hakkında hükUnıetin dütünce ve kararlarını 
bildirecektir • 

Başvekil İsmet lnönil dünyanın en büyük fabrikalarından birinin temelini Türkiye topraklarında bncl 
uğurlu eliyle atarken, Türk çocuğunu da yakından görmek, dinlemek ve okşamak fırsatını bir kere daba 
bulmuş oldu. İşte... General İnönü, sevimli bir yavrumuzun gürbüz yanaklarını çok şefkatli eliyle okfll
yor. (Karabük, Kayseri, ve Ereğli hareketlerine ait resimler son sayfamızdadır. ) 

ro~·!i~ .. ı Surive isvanı 

Sivil Havacıhk f ettişlık kunnak ve buraya gemf S 1 -
salahiyetli bir umumi müfettit C A H 1 T t L_ ___________ ...., 

r 

Si asetimizde De· 
göndermek kararım vermi,tir. 
Yeni Beşinci Umumi Müfettiıli
tin merkezi Van olacaktır. Bi-. . ... ..f 

1~ışme ihtiyacı ar bazı viliyetler, 5 inci a Umumi 
Müfettişliğe bağlanacaktır. 

Cihan Hava Anlcqması Haricinde 
Kalan Yegane Memleket Türkiyedir 

Bu mmta.kadaki bir veya ild kaza
da da villyet teşkilatı vücude getiri_ 
lecektir. 

Şarktaki kalkınma ve mutlak em -
niyet da va.smda uhtesine mühim va -

Ahmet Emin YALMAN zifeler dÜ4en yeni umumi mUfettitli -

M enıleketimizin umumi hayatında iki zihniyet yanyana yaıı- 1 ğin hududiyle sahumda kalaca~ 0 
-

yor: Bunlardan biriıi itimat üzerine kurulu olan, zama- l~n vilayet ve kazala.rm i.simlen tes-
llın en büyük kıy t ld .. takdir eden verimli m d .. .. bıt olunmuştur • 
•e d" .. .. Bme o ugun~ıı· bank l ku , o ern gorut Ayrıca Şarkta yeniden 3 kaza ku. 
lce u!u~uttür. u sayede mı ı . a ar ruyoruz, aanayi hare- rulmaktadır. Bu kazalann hududa YL 

tlenmız büyük bir inkitaf kudretıle yaman mahıuller veriyor. km mmtakalarda ihdas edilecefi ve 
İkinci zihniyet, itimatsızlığa, veh- ,.. buralarda teşkil olunacak kuvvetli 

~e ~e vasiliğe dayanan eski kırtasi emniyet ve muhafaza teşkilltiyle hu-
tih~yettir. Eskiden kalıp giden bu dutta ta.şkmlık yapmak vP. kaça~çı -
:evı dU,UnUş yolumuzu kesiyor, can- lığa teşebbUııı etmek iııtiyen cUr e~ • 
~UVVetlerimizi boğuyor, gerek fer- karların bu hareketleri tama.men ön-
k ve gerek milletin hayatında kor- lenecektir • 
Urıç emek iaraflarma sebep oluyor. Kamutayın Dahiliye EncUmen)n -
İnkıllp Türkiyesinde bu ikinci zih- deki polis teşkilatı kanun layiha~ da 

~Ye~u günleri aayılJ olduğuna şüp- kanuniyet kesbeder etmez. pahiliye 
~bliz yoktur. lşlerimiz dalına temer· Veki.leti derhal faaliyete geç~ek ve 
ktız Yolile kökünden iyileşiyor. Ya • bilhaasa Cenup ve Şark hudut • 
l1nı tedbirden hoşlanmıyoruz. Ve u- larma yakın vili.yetlerimiz için kuv -
~ d'!1'JYoruz. İşte bunun için de vetli emniyet tedbirleri alacaktır • 
-.cıası: zihniyetin birtakım eser ve 
leıa.ıınrıerı ıbirdenbire ortadan kalka
atlıyor. 

l';etJceden emin olduktan sonra sa
bn-ıı olmak gUç değildir, fakat mlla
~ceı tedbir iatiyen bazı vaziyetler o-
"Yor ki, bunları gören ve duyan her 
=~dq, hUkftmetin ve diğer vatan 
~ dikkatini celbetmeyi vazife 
""'lllelidir. 

Lintlberg neclen buraJan 
...._ ge~meJi? 

1\11 llletleraııuu hava mUnakale
lnlz lerine karşı bugUn memleketi· 
t&c de mevcut vaziyetin böyle müs -
b· ~l bir mahiyeti vardır. Bu mesele 
~ derin derin düşilndürmeli ve der-
Dıeli~ tedbirler alnuya sevket-

8 ' Cö~ iki gUn evvel blrçoklanmızm 
l4ıu e çupmıyan bir hi.dise oldu: 
~ etleraraaı tayyareciliğin bir ne
~hi mevkiine geçen meşhur tay 
ille ~ Lindberg bir İngiliz tayyare . 
t.buliindiatandan Londraya gidetken 
takI Yolu takip etmedi ve bizidı top
lblı l.rtnıızdan geçmedi. Memleketi • 
l'cerı den geçmek için mür.ade al'!l!j 
l1yec1 bundan istifade etriılyerek Su -
~en .Radosa ve Atinaya vurdu ve 

a de· 

M. DrümonJ 

lngiltere • ltalya 

Hintliler 
Bomba 
Altında 

Tayyareler Asilere 
Bomba Yağdıracak 

Görüımeleri Londra, 6 (A.A.l - Hindi.stannm 
• 

6 
(TAN) _ tngilt il L timall garbl hududunda Iııyan hare. 

Parıs, b U k erel e ketleri evvelki gibi devam eylemek. 
ta.Iya arasında . ~zı m .-ıa ere er ya - te bulundu w dan İngiliz makamları 
ıldı • haberlerı ısrar ile dolaşmak _ gun . . 

iadı;-1 bıgilterenin Roma büyük elçi_ aşağı~aki beyannameyi netretmıetır: 
. · .. nd'un idare ettiği bu mü Kaısher, Shektu, Al~ ~e Arsslot 

sı M. Drümo w. ticel h mmtakalrmda !!>ulunan bütün phıala 
zakerelerin verec~~ ne ere e em- 6 . d itibaren tavvıtNı ile hU . . edilıyor ra nuıan an .,.,--
miyetle ıntizal' • ~ cum edilecektir ve hücumlara, gece 

gündüz mütemadiyen devam oluna -
caktlr Sovyel Rusya 

. Piyasaya Altın 
Döküyormuş 

P i 
.ı. ( A.A.) _ Figaro gazeteııi; 

ar s, o 'h' 'ktard 
c'han piyasasma m? ı~ mı w a 

v t.t.-alt:J.nı gö~denlmı§ oldugunu 

Çocuıklarmı ve bayvan!arm kurtar_ 
mak istiyenler, bu mmtakaları ter • 
ketmeli ve isyanın bitirilmesine kadar 
l)u mmtakalara dönmemelidir. Va -
Jiristandaki İngiliz valim kabileler 
ıeflerine İpi fakirinin harekltmdan 
bütün Tore - Khle ka.bilemnin mea'ul 
tutulacağını bildirmittir • 

Silahlı Harekete 
Başlamak için 
Karar Verdiler 

Halep, 6 (Hususi) - Sancakta soygun 
luk gittikçe artıyor. Cebelüddürüzde hili d9"1 
vam etmekte olan isyan hareketinden ku 
alan Lazkiyedeki ayrılma taraftarları, bq 
nnda İbrahim Genç olmak ijzere, hııııN•lrJll..., 

geçmişlerdir. 
Li.zkiyeliler de Ali komiser vekiline verdikleri 

talepname ile birçok imtiyazlar istemektedirler. 
teşebbisler, aksi takdirde sila.hh harekete bqvura 
caldannı da bildirmişlerdir. 

Suriye Heyeti Adanadan Geçerken 
Adana, 6 (TAN muhabirinden) - Suriye h 

bugünkü Toros ekspresiyle Adanaya geldi. E1ul 
20 dakika kaldıktan sonra hareket etti. 

lzmltte dün de Vali Üstündağ • Hüseyin Cahit 
muhakemesine devam edildi. Ve celse hararetli geç
ti. Burada Hüseyin Cahit Yalçını, dlinkü cclaede mü
dafaasını yaparken görüyoruz. 

Trende Suriye Hariciye Nazm Sadullah Caberi 
konuştum. CebelUdürUz hadiselerinin teminine çalı 
şdan Suriye vahdetini baltalatmak istidadında 
olmadığı hakkındaki sualine Sadullah Gaberi fU 
vahı verdi: _ Tafsilat dördüncü sayfadadır. 

-;;- rü ı J. 7 -a ,. ı. 

Küçük Antant 
"- Biliyorsunuz ki, A vrup 

dönüyoruz. Şüphesiz, hidisenin la& 
kild mahiyeti ha«kmda maJüm 
değiliz. Fakat hadise, her mıemllelnlll 
te olduğu gibi mahdut bir kU 
grevinden başka bir şey değildir. 
dedi • Dönüm Yerinde mi? Heyetin Hatay ana ya.sasmı taa 
zime memur komite ile temu 

~-······················ 

Elçimiz 
M.Delbosla 
görüştü 

Pariı, 6 (A.A.) - Ha· 
riciye Nazırı 8. Delboı, 
bu sabah Türkiye Sefiri 
8. Suat Davaaı kabul et· 
mittir. 

BERLINE GORE 

Berlln, 6 (Radyo) - Fran
sa dş bakanı M. Delbos bt1-
gün Türkiye büyük elçisi Sua. 
dl kabul etmiştir. ltalya -
Türkiye mibakerelerinln mev 
zuu babaolduğu anJatılıyor. 

Belgrat, 6 (A.A.) - Bu sa
bah saat on birde, hususi Saray 
trenile, Kral Naibi Prens Pot, 
refikası Prenses Olga, Çekoslo
vakya Reisicümhuru B. Bcne11 
ve refikası, B. Stoyadinoviç, R 
Krof ta ve daha birçok zevat Bel· 
graddan Oplenatza hareket et
miştir. 

Oplenatzda, Kral Naibi Prens Pol 
Prenses Olga, B. Beneıı ve refikası i
le maiyetlerindeki zevat Büyük Kral, 
Birinci Aleksa.ndrm mezan önünde e 

etmediğini sordum : 
"- FranMDm Suriye nokt&I 

CArk&8l Sa. 8 SU S 

Logaritma 
Sözünün 

Öz Türkçes 
ğilmi§lerdir. rumu genel sekreterliğinden: 

Muzika ve aancağı ile bir süvari Logaritma eözUnUn iıtc>ı·it o 
~ıu~, ukerf selim resmini üa et- nini İstanbul Universiteıd Tllril 

mı~:t 13 te, Prens Pol, ve Pren • kilrU tarihi Doçenti Bay Hllm1 
ses Olga, Oplenatzd villi.smda Reis- Ülken ~ldu. 
cümhur Beneı şerefine bir öğle ziya ~g~rıtma denilen ~ 
feti vermiş, bunu müteakip otomobil u8Ulil ilk olarak 1:fa.rzemli Musa 
le Avala tepesıne giderek B. Benes, Mehmet adında bır Türk lllml 
meçhul asker abidesine bır çelenk fından doklizuncu asırda ortaya 
koymu§tur. muştur • 

(Arkası Sa.. 8 Sü. 4 tef 
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Türf!lrede Y ı:n!lilf Denizyolları 
Mucadfi!l~sının masraflarını 

•• Tarıhı •• 

işletme; 
kısacak 

1 ------

Artist 

Meleğin 

yeni bir 
resmi 

Gilmrilk 
islerinde , 
Yenilik 

-7- Kar temini için 
tedbir alınıyor 

Almanyada Tetkiklef 
Yapan Heyet Döndii 

=·· 6 ·····- -····-
Hanı Kohnun lnıilizce eeerinden 

Türkçeye oeviren:. 

G üınrUk muameleleri ile, liınal 
ve yolcu lalonlan Uzerindl All Çetlnkaya 

BaJ1Ddırlık Bakanı D enizyollan İdareıi 936 senesi zararım 
kapamak için yeni tedbirler almıya ka-

tetkiklerde bulunmak için altı ay ev
vel Almanyaya giden İstanbul lthall& 
gilmrüğü müdürü Mehdi ve yolcu si" 
lonu müdilrU Cevat şehrimize dön• 
milşlerdir. Mehdi ve Cevat, Alman~ 
da gümrük muamelelerini gözden ge
çirmişler, Holanda ile Şimal denizin" 
deki Polonya limanlarında da tetkik" 
ler yapmışlardır. Biltiln bu limanlar
da gümrük başmüdürlüklerini, gürrı• 
rUğUn merbut olduğu Maliye VekA.le
ti ve Defterdarlık bürolarını gezınit' 
terdir. Bundan başka Hamburg ser
best limanı Uzerinde uzun tetkiklerde 
bulunmuşlar ve bunun 1$in vekalete 
ayrı bir rapor göndermişlerdir. 

Bununla beraber da.ha eonra Tatar 
gueteleıinin muhabiri olarak ı. . 
tanbuia dönmllf, '...rtlrk Yurdu,, a. 
dmda bir gazete vücuda getirmitti. 

Ayni zamanda Ziya Gökalp Bey 
tarafmdan eevk ve idare edilen bir 
takmı genç TUrklerin öuymıya bat. 
Jadıfl bu fikirler evvel& SelA.nikte 
millici Türklerin dofurduğu nesli 
tarafmda.n vücuda getirilen "Genç 
Kalemler,, adlı mecmuada tnkitaf 
buluyordu. Bu mecmuada yeni bir 
cliliıı, yeni bir edebiyatm yeni ve 
temiz bir medeniyetin doğu§unu. 
Tekinalp, tu wretle "Tl1rk liaaııt 
arapça ve acemceden aldığı keli. 

melerden temizlenmelidir. Bu liaan
larm eski edebiyatından allllln.If 
olan mevzulanna ve vakialara hU. 
eum ediılmelidir. Ve yalnız eeld 
'l'Urk masa.ilan ve an'aneleri Uze. 
rln.e mUeues yeni bir edebiyat ve 
hara tetkil edilmelidir,, diye ilin 
ediyordu. 

S on gUnlerln ve o gtlnUn en 
bUyUk muharrir ve şairleri

ni eski UsHipçu ve TUrkten gayri 
aayıyorlardı. Türkçeyi bütün ya. 
bancı kelimelerden temizlemek tt
zere "Yeni lisan cemiyeti,, adın
da bir cemiyet teşkil olunmuştu. 

Bu gibi cemiyetler ve Yeni Hayat, 
!!'eni Felsefe gibi gazeteler tam ad-
lariyle yeni bir hareketin remiz ve 
ip.ret! oluyorlardı. Evvelki neslin 
garbe doğru olan bütün meyilleri 
fiddetle itiraza uğramıetI. Tatbik 
halinde olan fen ve llmlıı Avrupa· 

ptirilmeıi 1bmı olriıakla be
raber hayatm ruh ve esası miras 
blan an'anelerden almdıfl halde 
i'Urk olmam llzmıdı. Avrupa me
deniyetini tamamile kabul etmiye 
pltpnlan hrt.ihd&f ederek garp-
prk melezleri ve tatlısu frenklerl 
diyorlardı. 

Ş u yeni nuyonaltzmln ruhu 
his ve hayal ıairlerlnin ve 

!l vrupa nüfuzu altında olan dev· 
adamlarmm daha evvel Türk 

pervetlifhıl reddediyordu. 
gibi hareketler e11ki &det ve 

rMIAlm'IA olan bajlan perçinli· 
l'abt han miraamdan .. 

• meyckna çıkanJmJI bir py 
Blltün Tl1rlı: hani Arap ve 

liillleedım Drtlbu edflmtttL Geç
dmrlerden hayatta kalan)ar 

ve iptidai tttrJdller ve za. 
Detldelerl klL Bununla beraber 

(Natfon&Umıe) 1 bu hatıra· 
tamamen rücu etmek a.rure
idl. Elem ve IBt;np anJarm.. 

:ye lmparatorluiun yıkılmakta 
bir mada r.lfa dtlçar ol-

tüm eül muharip ruhunun 
ltpmdı, Bu gibi tabii vamf· 
hareketleri 118Yk .,. idare 
ihtiyar Amıpanm tqkm 

illll!Jetlllfn çllr(lmllt ve r.eva1e 
tutmUI olduğu bir mada ol-

ve tue bir D'kı ayakta ha
~ onun nıJruma atıımuı 
teminat oluJ'.Ol'du. 

derek onun bUyUk ruhundan mua
venet ve kalblerinin ytllaıelmeei 

için ilham latlyorlardı. Bu kalaba
lık latanbulu yeniden fethetmit gı. 
bi hl8 duyuyorlardı. Onlar timdiye 
kadar kahramanların hatırlarım 
taziz etmiye tınat bulamam11lar· 
dı: nk defa olarak gurur ve iftihar 
duygularile cedlerine, geriye bak· 
mıya bqllJDlllardı. Ve onlara t&
zim ecliyorlarch. ÇUnJd1 halk artık 
kendi milliyetini idrake baİlamıttı. 

Turancılık hareketlerinin mt1· 
euialerlnden biri olan Ziya 

Gökalp Bey ıilrlerinin birinde 
"Kanımda wran hl8lerlm mazinin • 

aklalerldir. Ecdadmım eeerlerlnl 
tarihin IOlmUf, eararDUf Nyfala
rmda değil, kalbimde ve damarla
nmda akan kanlarda okuyarum. 
Irkmım teref ve gurur ve kahra· 
manlık timaali olan benim Attillm, 
benim Cengizim 1skender ve Sezar· 
dan daha yl1ksektir. Tarihin tetki· 
kinden uzak ve karanlık kalını§ o-

lan Oğuz Hannn benim kalbime da
ha munistir. O benim kalbimde 
yaşıyor. Ve bütün teref ve bUyUk· 
lüğü ile damarlarımda vuruyor, ve 
neşe veriyor. Ve tevk ve ıadım&ni 
ile J>a,ğırarak Tllrk ınilletinin baba 
ocağı TUrkiye değildir, TUrldstanda 
değildir. Daha uzak topraklarda 
ebedt olan Turandır. , tllıammı ve-. ' 
riyor. Şu yeni Nationalilme lliyu! 
ifadesini, hassatan faal olduğ\ı ci
han harbi IIl'alarmda RiunJyede 
Y&llf&n Ta.tar~ A~ 01.t''Allı 
halde TUrkiye, Kafkasya, Türkis-
tan ve Afganistandp mUrekkep 
bir Turanlılar birlifl tetkili gayre
tinde bulundu. Breet Lftovak eul· 
htlnden IOnra Bajdat Dem_\-yolu 
yerine Berlin -Bak6- Buhara 
yolunun Türk - Alman tuarru· 
tuna geçmiş gibi görllndütll bir 
mada kısa bir zaman için Pantu· 
ranlılar birllfi tahakkuk etmek tl· 
zere idi. Fakat dahilde halkı aiyul 

eihetten tAtririye etmek ·-··· lN hayaU liyul p~ dala& .... 
hlmdl. 

rar vermi9tir. Bunun için itlettne masraftan 

mümkün olduğu kadar kwlacaktır. idare, yeni 
gemiler gelineiye kadar elde bulunan bazı eski 
ve' köhne vapurlardan bir ikisini daha sata· 
caktır. 

Bunların pi.ruı idare. muraflarma sarf edilecek
tir. Fakat geçen· eene vapurlarm hemen hepsi baş
tanbap tamir olunduğu için idarenin bu sene fazla 
muraf yapımyacajı ve bir miktar klr elde edebile· 
celi umulmaktadır. 

Denizyollan Müdürü· 
An.karaya Gitti 

Denlzyollan umum mUdttrti B. Sadettin, dtln ak
pm Ankaraya gitm.lftir. Sadettin, Ankaradan son 
olarak IllD&rlanacak beter bin tonluk t1ç vapur için 
vekAletle temularda bulunacaktır. Fabrika "ile yapı
lan muhabereler: bugüıilerde neticele~ olacak
tır. Denizyollarmm üzerinde bazı değişmeler yap
tığı projeler fabrikaların tasdikinden geçtikten sonra 
mukavele Ankarada imzalanacaktır. 

Umum mUdUr, bunda.n başka önU- 1 
miU.deki hafta Ankarada toplanacak I · r---------
Denizyollan heyeti umumiyesinde de /k . 
hazır bulunacaktır. Burada idarenin l 
ıe<:en sene ki bill.nçosu tasdik edile • 
cek ve bu eene içJn alınacak tedbirler 
görütüiecektir. Akay mUdilrü Cemil 

meydan 
açılıyor 

Atınaya 
Gidecek 

Heyetimiz 
Atin& Unlveraiteelnin 100 Uncti yıl 

dönUmtt mtlnuebetile hilktunetimiz 
namma bir heyet Yunaniatana gide
cektir. Heyette, u.ylav profesör Mu. 
mtter, ordinarylla profeeör Sıddik 

Sami, Tıp faktlltesi doçentlerinden Dr 
ll'ahıi, Fizik doçenti Fahir, coğrafya 
doçenti Besim bulunacaktır 

Sokaklar Yl~e 
laaretle•mlyor 

G azi köprüwnün iki 
bafında yapılacak 

meydanın ua• projai 
imar mü,auiri Vağner ta· • 
rafından hazırlcınmıftır. 
Projede meyt/antl ~pda -
CIYJ, ·-~-''- • "'-•-· :1 
mi,tir. Proje, Prost tarafın 
tl!l1I Jwıbul .etlilılilıten •!'f: 
r~clahlal- lçİll Atlıp • 
kapı ve Unkapanında is -
timlak muameluine ba,La
nacaktır. Bilhasıa Unlıa • 
panı tarafında epeyce bi -
na iıtimlôk edür.cektir. 

Kuraklık 

Tehlikesi 
..... J&rda kal'llC1an brtt1a pçl-

Kalmadı T llrkocalı 2S Mart 1812 ... --~ lpret1mae ..... he
'l'llrk haJtmm Dttmdl, ~ _. MWnıremlftlr •. Bub.umta muh 

mal, ftkrl . lyarlarmı ,.,.......... telif Miller tecrllbe ........ 0-

ve Tllrk dillnin 1nldlaf ft t,,..V. )llt.k ta bir pııpma tekJlftae '°"' Birkaç gUndenberi devam eden yağ 
ne çahprtıJr malrgdiJe u.11 olun- ...,_ boya UIHl denemnliijr. Bunun murlar, dttn de fuılab şekilde hafif 
du. Bu hareket bafhea ltlmlerfn ft da 1 • haftf yafmıttır. Baharın bu faydalı 
edlplerln eaerl idi. Konferanslar ve yl bir netice vermıyeceği görill- yı.ğmunı. Trakya hav1tlisile GarM A-
kursla.r tertip edildi; TUrkçenin mlftllr. 1taretıeme için ;yeni bir ae- nadolunun bir c;ok aıehlrlerinde çiftçl-
t.etıdJd lçhı bir ·enetımen ya.Pılcb ve kil aranmaktadır. yl aevtndfrmletır. 
gençler arumda idman, gllret ve .Allkadartarnı ı6ylediftne göre, ku· 
spora huaual dikkat attolundu. Maliye Vekili Celiyot rak1Jk tehlikem kalmamıştır. Hava 

karayele çevinnedttt takdirde malı • 

Arlisf 
Meiek 

aramızda 
Muhlis Sabalıadd!nJn kendisi 

gibi artist kızı Meleğin hiç isten • 

Mehdi ve Cevat, şimendifer, kanal 
ve deniz nakliyatı, tayyare ve poSta 
mttnakali.tı füıerinde de incelemeler
de bulunmuşlardır. 

Bu tetkikler için, vekalete yirmi 
beşten fazla rapor gönderilmiştir. Ra 
ı•orlann tetkikinden sonra gümrllk 
ve nakliyat muamelelerinde gerek yol 
mı ve gerekse memurlar lehine mtl• 
l im kolaylıklar yapılacaktır. 

Aynca tayyare, tren yolcu salon• 
h.n i<}Jn Nafıa Veklleti de raporlar 
flzerinde tetkikler yapacaktır. 

Vapur ve 11erbest liman volcu sa • 
hnlan ic:lnde Gümrükler Veki.letf llı
rnn gelen tetkiklerde bulunacaktı!'· 
r.aıatada inşa edilecek yeni yolcu sa-
1 "lnu !~in bu raporlardan istifade ecBo 
1 !cektir. 

On Senelik 
Uç Ayllklar 

mJyeo ve hele hiç be.klenmfyen ö- Yeni tekaüt kanununa göre mUt. 
lömUnden bahsetmek bütün "TAN,, kait, dul ve yetimlerden aylık sahibi 
ailesini o kadar muztarlp etti ki... olup ta mas~lan 300 kuruşa kadar 0o 

Şehir Tyatrosunda geno san'at laıılann 10 eenelfl(' IMthkakları bir 
bıj,g~':ç-..ı~ gc • ---'~lr. alAkp)a"LJcMi?m h r"f 
bir iktidM .bam.lesiyle temsil eden tedır. 
Mel-- geçen: gt11t lllllnffıdl ~ )ı{aDye, bUt~ mtı.adul ıdıll1leııı 
Lir,, t.emsllbade bir kiriz ~. tinde mU.tekait maaşlanm bir nilbet 
takdil'ki.r seyircilerine kan ağlatımt. dairesinde birden verip bunlarm da 
tı • · all.kal.,rmı kesmeyi bir prensip ola• 

Evvelki geoe, habis bir eayla, rak takip edecektir. 

san'atki.r Meleğhı aranmıduı imik • 

taştığı haberini bra bir matem "8-
retl gibi bUdlrlrken bbe göz yatlan 
döktürdü. 

Limanda Yeni 
Tesisat 

Harbiye ve Maarif Nazırlarmm Tedavi için Avrupaya. giden lılallye aul, bol ve verimli olacaktır. Yağmur· 
idaresi altmda btltiln Tllrk met- Vekili Bay :ınuat Afl'alı, t&m•men l- 1arJJ1 meyva .pç1arma zararı dokun· H--'lk YfllMln BiRKAÇ 
teplertnde 1mc11s deneli 'Vllcude yfleemJttlr. Kali19 Vekntmiz, bu a- mamıetJr. ..-.... -r- sa.naı a. 
ptirlldi. Bu, maldJWtl itibarile ım- )'Dl onunda ı.tanbu1da oıa.ımr. A ""-" 

:.:;,~a..;:-_: "HamidlJ•. Mektep Boıulan ....!~ ...... ıs R":.~.:.."'.:n"::'" 
=:m~~ ıaa: ': ,Gemisini• Ziya~ Ölı!üler :-: ~.ı:.ı: m1tt1r • 
teei eri rdu 13' minda bir bdmm eYlae ....... ite- • ~ yo • Deniz Harp mektebi I01l lllDlf taıe.. b;f"'t&hmitir Vecide, eltin ... bu F la-ıry,---.ma. .......... ~ 
~==~ t! htlerlnln fd>ikat makucUle haric OlçU ve AJVlar. lfatmUtettltllği, eve birmlık bMIJe permr ,..._ ilk ...., oelltl ...... 

., memleket limanlarma rlSnderilmeleri 4Un beledlye19 mUracaat ederek bü- lanmıttır. -- ................. 
Yiyeei idi. :arar~. Talebeler, tatbikat t11n ölçtileriiı sık mk fakat aJJIMPl'I • 

ve '!ı~ ~J: r:::.:: ayla.rmda Hamidiye mektep gemlsfle muayeneye tlbt tutuhnuım bildirmiı Bir Kadm Zehirlendi Ş ~-~-~ .. -
~ ,,- ....-.- clcılt memleket IUlarm.da ziyaretler tir. Marmara mmtakuı ölçü ve qar- Tophanede oturan Bayan Sabriye, • ...-.eye.,_....,_...... 0 • 

1ardı. Bunlari Rum, Ermeni, Ya- yapacaJdardır. tık 1eyahat, maym ı. Jıır mtıfettlııtthıoe yapıla.n tetkiklere diin birdneblr~ zehirlenme allmetleri lank .bkanda tewQIDI• veneeldlee 
hudilere bıraJamelardJ. çlnde YWl&Diatana ya.pılacaktir. gare puar yerlerile lleyyar dm&fDı e- gölterdl~ pollle maltmat veril- ~. _______ ~ _ ~ __ 

1!!!!!!1!!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!9!11B!!mıml!!!m!!l!!ml!!!l!~!!!!!!!!!9e lindeki ölçUler atınarak 978 grama mit ve Beyoflu ııutaneaine kaldırıl· ...__aw.zxvzs>.a.4.4JliJ$..--

Aıwlolunım daha bllytlk .. 
hlrlerlnde TUrk kooperatlt

lerl ve bankalar t..19 etmek; ve 
Rumlara boykot yapnak; bunla
rm hepli ayni maltwda hizmet 
lgiadl. lDlkl tlrk mJmarf Wtba 
yani btnalarm tneamnda ihya oha
nuyorda. BlltDn k h1DUll faal. 
,.ıerln &ıDnde wt Şıhen Amı
padaıı almm11 olu. milliyet ruhu 
ve tllJdlall dahi blltUn onun beytıu.. 
de ve yan)JI tarih, tefllrlerile yn. 
Hliyorclu. Ek.-1 Tllrlder 1tunu b
bul etmede1'le de hakikat Ziya 
Gökalp Beyin 111 .azlerlnde ı&11· 
leeell veÇhile idi ''Turan, hayali 
bir baba oCljı cleilldir; :Asyada 

bir arada yaeıyan TUrk bbileleıi 
Tbrk bayrağı etrafmda ~ 
ealdar ve bllyllk bir tniparatorluk 
tetldl edeceklerdir, TUrlder aebep
ıds ve mabatm olarak mahza etil· 
lerl bqka baeır. fiulanlar gibi ya
pmak mecburiyetinde delfller
dlr. Onlar fll't1edD blltQn fenni 
Jıtyatlarmdan mnı.kkD ebedi 
varlıl halkedell tek bir ldll olarak 
btrletıeceklerdir.,, Veya 0mer Sey
fettbı Beyin ortaya koyduğu 111 
"Panturaııldık,, fikri anc$k TUrk: 
1erin f1rtm&dt gayelerini temJn et
tfklerl vakit tahakkuk edecektir. 

(Arkam var) 

kadaP dUfmtlettlr. Bundan bafka bul mllbr===-=·-==========-==-ıe.------------=-
ölçtllertn muayene damgaları 8illn • 
mfı veya o1ruJımaz hale plmiftlr. 

'Bu itibarla blltOıı ölçiller yeni ba§

tiıı, fakat ammm yapılacak kontrol· 
lerle muayene eclilecekt1r. 

ITMM"'•StHAVA.I 
Urfanın Kurtuluı 

Yılclönimü 

1 7 NiSAN 1 
ÇAll8AJIBA 

Badaldl lla.a. bpab w - anwt 
J&ilıb ırececelrtir. Rtı.drlar Karadealr,.de 
~ iltibmetlnde tiddetli •• Garbi Aıtado 
bıcla da JmvetH eeecettlr. llemlüetirı eli 
ier mıntablarmde haftlUll IÜia ve ı.tut111 

Urlanın mrtulUfUJlun 17 lncl yıl- cecmetıi mahtemtlclir .. 
diinUmU JÜMnm U inci gUntl Em.inö- OGnk6 han 
n1l halkevinde bt1yl1k meruimle Jaut- Din Barometre 711milimetre,1lar8"l • 
Janacakbr. Bu mtin&lebetıe gece ae eolr t, • u 7 1Utlcrat olarak ~ 
bı- ... ___ ,_ rll _,....,_ rllzdrlar elma! llltibatetiH• orta m 

u- U&llBU çay ve e....,.,wr. vette ..m.ttr. 

' tınctt ay GUn: ao Kamın :usı 
1855 Blcit 13lS3 ıtumt 
Muharrem 25 Mart 25 
Gbet: 15.M - Öğle: 12,16 
ikindi: l.G,M - Aqam: 18,30 
Yataı; ~ - İmaak: 3,JSl 



e ':llM-5. •tlEK 

Asiler2000Telef Verdi 
iki Rahmetin Biri : 

Ya Sakal, Ya Jilet 1 
Malim ya! t.taabuJ lçtlmalyatmm 

en müblm kaygulanadan blrl berbeİ'. 
imin puarlan Jstiralıat edip etmedl
lldlr. HükUmet Ordusu 

Yine l lerledi 
Frank o 

Cephesi 
Bomba 
Altında 

)'~ .6 (T~N) - tıpan· 
bet •ırnatinde 'ıddetli muhare· 
Ba!ı~am etmektedir. Asiler, 
~ müdafaa hatlannı 
~arını iddia ediyorlar. Fa· 
taı.._. laklar, asilerin iddialarını 
~p ed-k a" ·1 · üsk" ürt"" tük" lerizıi .... .. sı en p • 

Belçika 
Fransa 
İngiltere 

Masuniyet itinde 
Anlaııyorlarmıı 

Lok&ntaaıarm, &IÇllarm, banwn
alum, tatbcdann, eczacdann, mey. 
hanecllerln, maaavlarm, k19aplarm 
pazar günleri lsUn.lıat edip etmeme. 
al bizi aliladar etmez; l&kbı We ber
berler. Onlamı latralhat etmemele. 
rlne dayanamayız. 

O kadar dayanamayız ki; bugtln 
berberlerden büyük bir kıamınm pa
zarları kapamak hU&wnındald k&nu. 
DUD tadilini istemekte oldukJannı bU 

Londra, 6 (TAN> - Paristen ge. dlğbnb halde de yine onlarm istin. 
len bazı haberlere göre İngiltere ile batlerlnl onlardan fazla dtlşllnerek 
Fransa hUklunetleri ,Bel~ikanm ma. çalıfmalarma lmki.n blrakınayız. 
ıuniyetini taahhüt etmeKle beraber Bu husmi aWm belki de onlaım 
onun da bilmukabele bir buhran vu- eline Nkabmm verecek kadar IUmat 
kuunda İngiltere ile Fransaya yar • göstermemizin bir neticesidir • 
dımda bulunmasma ait taahhütleri İşte yine bu aJ3.ka iledir ki c1tUı. 
bertaraf etmek hususunda anlq • kinlan kapalı olaıı berberlerin da
mışlardır. imi mttşterUeriııln evlerine gitme • 

Belçikanm dileği bu mer«emeydi. lerinln önüne geçmek istiyoruz. Dftk 
Belçika muuniyetinin teminini is - kinlann kapanmuı kifl gelmlyor, 

temelde beraber C>ir harp vukuunda şimdi pazar güntt traş yapmak IJDo 
yardım taahhüdiyle bağlı olmama. kinJan da ortadan kaldınlmaya, hat. 
yı kendi menfaatine daha uygun gö • ti. bunun için hU8118i istihbar 1ervls
rilyordu lerl yapılıp glzllce ''makamatı alde • 

Londrada hüküm ıünın kanaate sine,, haber vermlye kadar Ue.rl si • Ctıırııı ha~ vermektedirler. 
~\lliyetçilerin tebliğine göre 
l'oa n.- Yet topçu kuvvetleri Ondar. 
keaıt -takaamdaki bi mevzilerini 

Harabe haline gelen ısı-
yada bir taarrm eenumda 
Madrlt clvarmda bir ki .... 
nm harabeleri .....-md.M L 
.Uera kartı ilerliyea biik6 -

1------------------------ göre, bu yolda ilç devlet arumda dllmlş. 
vuku bulan müzakereler bir hayli Berberler Cmılyetl te,kllltm.m ba 

bir ~le, altına almıtlardır. 
l~ bir haberine göre biler 
df~l'far OyU zapt.ettiklerini teyit e. 

4ai1er I'~ Bir B•+-a Upaddar 
met kuvvetleri I 

BAŞVEKiL ZIRAA T 
Bankasım Parti Grupunda 

T AKDIR ETTiLER l'a ~ !libar tehrine girdikten IO!l· 

~ Uriyetçilerin bir bulanma -

4-uer ~e 2ooohri telefat vermielerdir. Diyarbekirde Ankara, 6 (A.A.) - c. H. Partisi Kamııtay Grupu Başkanlı-
lllı.. .... _ oe muhasara ederek g~ d bl" ~ ed"l . . Cümh" . H lk p . . K ---wc-:zııete ve i · dekileri kılıçtan At 1.. k G•• .. m an te ıg ı mıştır: urıyet a artısı cımutay gru· 
~ıye ka.n.r v~rmiflerd.ir. G Ur UftU pu bugün, salı 6/ 4/ 1937 öğleden sonra Antalya Saylavı Doktor 
ClikJ~)'Dıa cepheainde biler ilerle- Diyarbekir e (TAN) - Ulusal B. Cemal Tuncanın reisliğinde toplandı. 
~1~ Duraııgo telıri ile CUm. önderimiz A~tUrkiln fahrl hem§eh- ı Ziraat Bankasının iktisadi ve zirat 

~ ~ 0~~. ~~~ • riliğimizi kabul buyurduklan 5 niuıı F• ı • +• d hayatta yaptığı mühim hizmetlerd~n 
. .. ,,..,..;~- e ennı r gUnUnU biltiln Diyarbekirliler candan 1 1 s 1 n e ve banka memurlarının yüksek me-

Uerlemiştir. Fakat Parlste anlaşılan milkemmellyetlne hayran olmamak 
safhaya varmamış bulunuyor • ve azumı IHl'Uma göre, polise vere. 

<ehinıah Rıza CfJk kadar a1&kac1ar oıuşuna ,..... 
'f mak kabil değil. 

Pehlevi Seyehatte Her ıteyden evvel fUl'UIDI gayet 
. . açık olarak söyleyeyim ki: ben çok 

Tahran, 6 (A;A.) - Şehınşah ıle şükür ne maddeten, ne manen aaka. 
Veliahd, bir aydanberi garp ve cenup lnDJ ldmsenln eline vermedJğlm için 
eyaletlerlndP yapmakta olduklan se- ötedenberl kendi kendime tırq ola• 
yııh-ıH,.n 11vr'pt ,.tmhılemir. rum ,daha doğrusu kendi kendimi ti. 

KOÇUK HARlCi 

HABERLER 

J aponyada 45 bin, 84 
bin ve 41 bbı tonluk 

raf ederim • 
Onun için berberler değil puar 

günleri hatta lıaftuun altı günü ka. 
pualar b&aa vıa gelir.. Likİll : 

Pazar günleri evlere sld• 

le '* 't&lnl. l4ol&. dehalet eden. geıen bır tıeyecarua Kutlamış ve Ata- ,.Ai•innAn takdir ile bahseden Bqb:1.-
rın &ffedlleceJderini fabt muka e bal!ihklanm ..... •eBllfJ1lır bir 100 o 8 b m İnönü, bil 'banka için hük~tiıı 

"enıet ~ büiun b ha ali • kere daha lzharetmillımtir. Yeni halk om a rnecliae takdim ettlfl kanun llyihıısı 
~ kılıç itu . u v • evi lalonunda yapılan terende birinci nm mtlzakere11h1de, Zlrut Bankam 
IÖylenıi,tu. VVetiyle fetbedileceltni umumi milfettit Abidin özmen, bu ta- A 

1 
I ruemurlannm tekaüt ve ikramiye 

büyük m"hlılar insa.sloa ba~
luuluttır. 

• 

berberleri de cemiyetin "gizllce,, ta. 
klp edip polise haber verdiğini on
yaa titiz bir dostumuz bana geldi. B1I 
adam diyor ld : 

- Anladlkl Berberlerin puu gL 
ali Upemalın bir kanun lcabıdlr. 
BUDa riayet etmJyen oluna(....,._ 
lerln meaaftbıl korumak) lçla im • 
rulmut olan eemiyetia lhbarma da 
hacet kalmakamn bilkômet .._ 
gelen muameleJ1 yapar. Lakla bir 
kalfayı mUşterllerinJ memnun etmek 
lçbı ubahleybı bir Ud eve gidiyor di
ye hangi kanunla teedye edecekler 
ve buna Berberler Cemiyeti • ilan. 
ıır! Kusum Allah qkmal bu eeml • 
yet mutlaka bbim haftada bir gtlll 
hem de ea temiz ve itinalı çrım.._ 
bmplen bir gönde llkalh dolq • 
....,,,,.. karu mı verdi. Alllh ..t 

<hied....a-. riht günün ehenu:ııly•tinl izah ederek s 1 rı m 1 s haklarının dlpr milli bankalar me. 
~il;' lailerln bir taarruzu p0a- Dfyarbekirlileri muhariyetlerinden • murlan hakkındaki mevzuata uy -
dnııan . "~ ~ mevzileri bombar • dolayı tebrik etmiştir. Gece ve gün- 1 . .' ~n olarak, tekrar tetkik ettirilnaesi 

l( ~ • düz halk, eenllkler ve fener alayları .Roma, 6 Ul~!o) - Filıstind_en ge nı tebarüz ettirdi. 
~· ~t cephesinde müdafaa komi • yapmıttır. len haberlere gore hükflmete aıt de- Bu mesele Uzerınde birçok hatipler 
~uı.~ğine göre, hü.ktiınet tay. polardan 1000 bomba He, 2 ton aflr. ve İktiut Vekili Celil Bayar söz ala-
~ en Navaı .Moralda tayyare mey Ka" gv 1t 1 • lığmda za.hire çal fakat bunla • rak, Ziraat. Bankas!mn ehemmiyetin 
~,~le Ta.ıavera ve Avileda tataa • Çift rm nasıl ve kimin~ dan çalın • d~n ve bugilnlln_ saglaın durumundan 
... auarı bombardıman etmittr. 1 9• K d w m güvenle balıaettikten sonra Başba • 
...__ltarabonceı mmtakumda Cllmhu - ır arar ıg:ı anlqılmamıttır. kan lnönUnUn ~e~lifleri grupça itti-
-·~tçiler - ild" . • al . .. (TAN ... fakla tasvip edıldı 
'brıit ....,u günde 220 ev 1" Ankara, v > - ~nel ltha - • f YUNANISTANDA --

8-ı "e 1500 metre llerlemiflerd.ir. llt rejimi b.rarnameainin kağıda .. ÇAYCILIK SOYADLARI tçtN 
hı-:_ ~Jede uterf hutane tehdit o. müteallik maddelerinhı tadili hak . ~ DUn bil . kili H . • Atina, 6 (Huauat) _Ziraat Neza- Ankara, 6 (TAN) - Soyadlannı 
hre.t Madrite bir .... ~m.1~ :aç tay )anda Ve h er 

1 
eyetizıce Yeni bir ka reti Yunanistanm muhtelif yerlerinde hili teecil ettinnemlş olanlardan 

llılftn. l!ln -.. -ı;u o U. at. ramame uır. llllJD.Jf ve bugün all- çay zeriyab tecrübesi yapmağa karar muereti bulunanlardan ceza alın 
'-h~ 90n htııdUnet tebliğine ıö- kadarlar& tebliğ edi1nıiotir. vermittir. lllJyacaktır. • . 

A watarya Bapeldll .. 
ŞutnJt, Roma ziya • 

retfnl bu ay IOnuııda yap& • 

Clktır. 

• 
M 1911' kapltWAAyonlarmm 

Uguı mtbakeresln -
dt1 bulun...- 11ıur ve İtalyan 
heyetleri Moatröye V&nlUf • 
lardlr. 

• 
A iman Jlaarlf Naım 

Bmt Atlnaya pi • 
mittir· Eski Olimpiyat bafrl· 
yatmr a~. 

~ tayyareleri~ Mad.. -----------------------------------~da bütün bi hatlarmı - ·--·---

~~s~~: Mzszr ve Kapitülasyonlar: 

lnandınm ! Eğer ba kalfalan • 
men'e kalkarlaru - bunun mtbnkl& 
olup olmıyaealmı bUmlyorum ..... 
- ya eakal koyuvereeeitmo ,.._ 
bir jilet maldnMI alıp kendim tlrllf 
olacspn. Benim gibi hareket .,.,.. 
lerbı lstanbulda blDlerce kftlye ft. 

nealm• da blllyoram. 

~ :::::::: ~~~ [~~~~~~~;~~~?.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] ~~.:;;; 
s~~e ==:llerba= hareketindm evvel 1ı1191r pul&. hlo bir bWmıtl lhtna etmemeabal, ::erbıJa Montröden, memleketbd Rbıdulardaa mtltefekldldlr. Rbı. 
h..._-.ça Ceriaiııde bırakmıtlardır. HU aıent.oeuaua akdettlll bir cel88 bak latlml devrini buar -.de ~lr. köhne kayıtlardan kurtanmt o.. dulaml lt-.ma ~ Bin. 
-~ t&YY&reJeri bu u.bah bilerln lmlda tat.u&t vermektecUr. Clelle. mek için muhtellt malı.kemeleri Wr l&rak Prl dönmealnl ..,.,ımıyetıe dlstanm ma•nam bir elıelllyetl o. 
~ ~ merkezlerinden olan Alce- de bllllamet flrkur olan Vefd De mlddet lf:ba ipka tltmeJI kabul ve temeanJ ederiz • lan mtlaltlmanla.rm btlktmet mmd. 

boınba.rdmıan etti. .... , mahalefe& ,_... olan llheraUer L ~k iyi bir DlyeUe banket e&tltl lllNDlSTANDA YENt B1R le.rlnl ele geçlrmelerbıe aebep ol • 
G&atUltl MeMllell ....,.. rumda ~oalan Dp laa • 111 göete1'8'1ttlr. --:B::U:::llBAN~-:-----

1\aı~ 8 (TAN) - Avam bma. nADC1a tam bir lttlbat btHdlm * · lfmır btltlmetl, kendl.tne c1tlfee 
~ PWcalya tatilinden llOIU'& yeni • dttll ...,.. prtUmllttör • 'fUlfele.rl yapmakta t.ereddut etme 
bit- ~ geçnllftir. Buıün 11e>rulan BUDdM buttbl llllırna kaplttill8 dlllne göre, MJ9ll'da kapltill&aJOD 
~ ~ hariciye nazırı Mister Eden yonJarclall )mrtarDl&k h11911aaııda bir Nhlbl olan devletlerba de Mnm'da 
)~ererek Lıpanyaya, gönüllü letlk ohlula ~ t.eka JIJ· aynJ tekilde mukabele etmeleri ve 
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re ile yaptığı m ~ ve refaha kaVQllDÜ • 
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H lndlatanda.,.. ,w.eı.. mB-
bhn buhran muvallkat bir 

....... için halledllmJt gibi ıörlbıil. 
yor •• lllndJstaa hllkiimetl, mllllyet. 
çUerin eberlyet kuandrldan halde 
it bqına g~ktera IBtbaW etme
leri tberine ekalliyet fırlralanıu bil. 
kômet tetldlbıe davet etm1f. Bmılar 
da istenen hllkQmetl vüeude ptlr • 
mitlerdir. 

J!lmerlyet1n lt;lmacJmı kln•mı • 
~olan bu hllk6metlerbı yerine 

Poeoek -ka btlldbaetler bala • 
mulılr Jcia meYkllerbade Jrelmelen 

beldemlmekt.edl. Ba hliktmetler, 
bllhu.a Yalllere ftl'lleD mll8teeD& 
aaJlblyetlerden lıitlfade edecekler 
ve yerlerinde traımap çalqacaklar. 
dır. 

Fllbt ba te'kllde yatlftıjı lalldan 
bahramn daha mtlblm bir buhran 

maktadır. 
Ba vasiyet llleJtlmaa IDDtlllerla 

hllL6met; lflertne ve 1Dfl8-..ıtyetlerl • 
ne alrtmalanna yarda ecllyona da, 
Bbıda vatandatJarlyle aralarmm 
açdmuma ve Od taraf arumda ha. 

81UDet1a daha fula köldetmeeine 
de blsmet ediyor. 

llbıdlstuun ~rlyetl De lll1IU • 

..... ekalll7eU arumda rekabetin 
ytls chtenınık anlanmn ıtbıdfll 

gtlae aorJmuı beBd de kanii bir ma. 
blyet ..... kavplara Mbeblyet 

'ftlmeal lıuwwet.le muhtemel ol • 
dala lota mllll ~ ,.....,. 
vulyetl tıetkllc edenıll daha mateclll 
bir karar \'el'melll amulmaktadır. 

Abl talıdlrde BIDcllstanda eema
atçlllk taueuba v.ıtlm bir mabl • 

yet alacaktır. Bu yüzden Bbıdlataa 
milliyetçilerin yeni karan beldenU • 
mektedlr. 

Berberler böyleee blnleree mtltte • 
rt ~ve ıftya berberlerfa 
menfaatini korumak için kurallllal ~ 
... eemlyet ..... kalarak u ,.,,.... 
..,,.. gördük~ ,llatlnhat edl)orlll' 
diye memnun olaelk. 

Ş...laeak teY: berberlerln l8tlra • 
hatlerbıe kartı g&terllen ba anat 11ıo 
nr l 

B.FELE« 

Ankara Vilayet 
Bütçesi 

Ankara, 8 (Tan muhabirlndenf -
Ankara villyet bütçesi dahiliye -. 
ki.letine Yerilmift,ir. Bütçe, gelir W 
masrafı mütevazin olmak üzere 1 
milyon 229 bin 498 liradır. Bunua 
505,461 lirası idarelere, 583,517 lirim 
nafıa itlerine, 615,840 liraar maarif 
itlerine, 295,062 lirası tla ttirlü qlere. 
baytar itlerine, 57,472 liruı satı* 
itlerine, 285,062 1iraaı da ttirltl itiere 
aynlmıttır. Villyetln yeni bclrollJ 
geoen eeneklnden daha genletir \P• 
nl kadroya 77 memur lllve edllmhşttr. 

Boluda yağmur 
Bolu, 4 (A.A.) - Uç gündür ~ 

yet ve mülhakatında fasıla ile yal 
makta olan feyizli nian yaimuru ~ 
kinlere boy vermit ve )'U1ll ekil 
•riyata bereket getinnlıtfu. 



' 
.M.ahkemelerde 

Ostündat 
Davası 

Ve aaııki koceaile onua arumdaki mU.nuebetl bil· 
au gibi davrandı. 

Bir tek odada oturuyorl&rdJ. Ortalı gebe kaldı. 
Nulr iki Uç yaflllda kadar olmuttu. Melek doğdu. 
Kelek doğarken; Huriye, J'atop. blr lm ka.rdet gl. 

ili yardım etti. 
Doian ~uk Abt 4oldu. Dd bacalı birlblrbıe doo 

.Janmlfb. 
O uman mah&Jl.U: "llurlyealn ahi tuttu. Huriye 

,Jnkiev eW.., dediler. 
Bodur Fatof ... B1r _.. IOllJ'I. hutalan4ı mtlthlf 

1llı' mide Jıuta1Jiı 1dl bu.. Acıyor, •ıslıyordu. ~ 
'ftl'., mideei.nde cUJor4u mahalleli.. "O kadar rakı iç. 
m1f bu mJde DUd Atlam kalır,,. Hep llSylenllen IÖ> 
lerbutdl. 

l'ata, yatap 4u.,tUltl w Osman lfbıden çık
..,ıı. Huriye çahftL Hem iki çocgp hem o.mana 
- hastaya o baktı. 

Hem de mecburm119 ıl.bl en ufak bir flklyet et. 
meden. 

Vaballeli: "Bu kan cWidlr. Aptaldır., 4edller. 
Sabah kalktı talakla iflne stttt. Akpm pldi Jıu. 

iayla utJ'lfU. 
Jftteeuir olmadı mı? .. Uzftlmec!l mi! .. Kocumm 

l'atofu kendbıden w Meleli Nubdan çok aevdljinl 
16rdUkçe içinde bir t.yan duymadı mı! •.• 

Bu kadar iptidai, bu kadar hayvan DU)"dı?, 
Klmbilir? ·-
Huriye içinin mnm ~ ldmlleye ftl'lllldL Bir M
pııt bir sölp slbl ,.,. 

Blr hayal ... -.. slbl ,...,.. 
l'atcfun 6ltlmtındea mma lleltll bir puc& bile 

Onu Nulmm lll'bm blll&7IP tltlln 4epolnmun b
da bekleUI. 

e Nuhya, ne de Kelele br,r ful& mltflktL h
~ Hıt te olmadı. lkJal berablr btlylldtller. 

l'atotun ölUmilnden eoma Oawl pek perlfUl ol • 
Amt le~ • gtlnlerde ba kadar dadandı. Geee-

u. J'a un aıtmtıııG 

No. n 
aklmdan çıkaramıyordu. 

Bir taraftan ipizltttn candan bezdiren fecaati bir 
tarattan kanamm fel&keti onu 11enem ve perlf&D blr 
hale getirmiftl. · 

Huriye onun ra.bma da ı-ra yetlftirmlye ça• 
JadL 

Srkeklerla ytlstıııe k&l'fl ''it yok,, diye, kapanm'f 
olan fabrika b.pdan erkek llcretiııin ancak malına 
~ kadınlar için açıktı, fakat gitgide kadın 
ifç1 de •cı, yok,, llSzUyle karfıla,mıya bafladl. l'abrl • 
kalar çocuk anyorla.rdı "yirmi bet kuruf,. gUndellk
Je çalıpcak çıraklar, kan kocumm, evllt aııumm 
elinden ekmefl aldı. 
Acık gözlü tnunıar bnyı kocaya evli.eh anaya 

muullat etmiflerdi. 
Nuh OD Uç y&fmda dokumaya ıtrdf. 
Huriye tütünde eeki ücreti alamıyordu. Gllndelik

ler 11eneden 11e11eye dUtUyor. TUri1nde bile bu böyle 
oluyordu. 

Nuh erkefl çahfmıyan bu eve bir destek oldu ... 
Ve itte Nuh annesine yardım etmek için on Uç ya
flllduıberl bir maldneye ballandı. 

On llQ :raımduberl Nuh her uhah gtıne, c!~ 
ken itinin bqma giW. Alrfam gtln8f batınca, itin· 
elen çıktı. Tam on Uç Y8fllldanberJ Nulı IÜD8f açlJ. 
lı çeki,or. 

• • • 
Huriye .tpn.yı çoktan attı. BapıJ kaldırdı. 06-

fe dolru baktı. 
Gecenin, yıldDJarla delik, detlk olmut kapkara, 

6rt0.U uzun saman camek&nda aım" ta ntbet -~ 
memif bir kumq gibi kl1'Çlllafmlya bqlıyor~ 

Uzakta bir horoz ötüyor. 

TAN 

Yuanı SUAT DERViŞ 
BtUflk odadan; derin bir uykuya dabmt bir erke. 

im horultuları geliyor. 
Ve kapm açık duran k&l'fl ocladL hl1l IPlltll•r, 

hail Juçlmddar lfltlllyor. 
- l'uilet. l'uiletim. 
Huriye odaya giriyor. Kenardaki k"'"9tin tızerl

ne baldaf kurarak oturuyor, diıwlklerhıt dtzlerlJıe 
dayıyor. 

Yflstlııll avuçlarında akbyor. 
Çok mu yoruldu? 
UyuyormuT 
Bir ffJY mi dtlfüntl)'Or'. 

• • • 
Sabahm Jflklan oda~ pd1i1 saman Huriye 

tadın hep ayni vaziyette.. 
-1-. 

- Nuh .. Nazb b1k bakalım. 
- Oof .. Bırak beni. 
- Nazlı haydi flrla.. J'ırla.. Geç kaldık. 
Nazlı. yatağm lçlnde, homurdanarak öteki tara

fa dönüyor. Fakat Sabriye onun bafucunda, onu 
onıualarmdan lıllkiyor, 

- Geç kaldık diyorum 8&DL. Baydl dotruı ba
kayım. 

Nuh tstekllbı, l8telrals yatapı lçltıde dofruluyor. 
Ve çirkin bir kt1flir ea'1ıruyor. Ve yan anlenm!f 
gözlerle f&tkm; ..,mı odaya bakıyor. 

UytU8UDU almadJlr lçbı blltUıı vtlcudu, btlttlıı 
mafullan aln' bir .., a1tmda ailmtt gibi mhyor. 

Avuçlumm içiyle gGzlerinl utuftura utuftura 
emerken clllntlıı hatıraları birer, birer b&fmda C&D· 

Jamyorlar. 
ikinci bir emıeylfle ber&ber gtSzlerlnf tamamlle 

7. 4 - 937 

ayan Nazlı, kenarda bir karyolada Sadberk teyze
nin bir erkek çocuğu ile beraber yattıtmı görüyor. 
Sabriye aaçlanıu taramakla m99gul. .. 

DUn gece babumm eve aarlıot plifl, l'azfletln 
bir dokuma Ç&l'f&fm altmda C&D8l.I yatlfJ.. Bu ilci 
hayal bfriblrine k&nflYor. 

Ellyle alnım llkarak: 
- IDç uyum•m•ffJD •• Uykumu alamamlflDl di

yor. 
Sabriye: 
- Bea attı gibi uyudum c!otruft diyor ...,._ 

kadar alsln pldfllnbi bile beni uyaııdırmuaydmm 
duymıyaca.ktmı. 

Sadberk te,ysenln kendllbıl belinden tutup eve be 
dar sötllrdutllnll hatırlıyw. 

Döııclilkl..S l&ID&ll idare hlll yanıyordu.. ll'abt 
llÖIUDiye llqlamıftı. Gazyalı bitmiftl. Melek yatü
ta ağlıyordu. Sarhot babuı da horluyordu. 

Nulr bUtlln k.bıin1, pUI iııflallerinl ona mUthlf 
tesir eden bir a111m karpmda unutabilen buit bir 
halk çoculu u.ttyetiyle Meleğin yatapım yanma 
phU. 

Gitmeden evvel bu odadan hiç bir eahııe geçm• 
mit kadar bir la&t evvelini hatuiamıyan bir 11e11le: 

- Bana acınacak bir baberlm vv Kelek, dedi. 
Çok fena bir haber .. 

Ge.DQ im. atlamaktan tlfm1' ve lmarmtf gözleri
ni &bluma kaldırmııf. Göa bebeklerinde bir endi.te
nin kmlcllDJ parkyarak: 

- Hayırola.. Nedir? .. 
Diye llOl"IDUft11. 
- Hiç te bayır clefll. Nereef ttavır dvat• ""-d· 

let gocutuna tlolarurken ölmtlf 
Melek ağlamaktan ufa.lımt gözlerle abl•ema 

baktı. 

-Yok eannn 
Dedi. Bir "' 8'Syllyemedl.. G&alerlnl ymDCl1I, 

kdberk teyse: 
'(Arkul \'&I') 
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Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
,. Ahmet Emin y ALMAN 

AN' h 
kirde h edefi: Haberde, fi-
r ·· ' er şeyde temiz d ·· · 
uat, ıanıiır1' l ' u 

gazet · lnuyı 0 nıak, kariin 
eaı o 1 -===--. a ça ıtmaktır. -

:UNUN MESELELERi! 

Mısır K:; ·+··ı"' P• u asyonlar· 
dan Kurtuluyor 

llısrrda k 
bnparat-0 

1 
aplttU&.4!yonlar Osmanlı 

bir ..... :_ r uğunun ha.ı& devam edMı 
-.ı·asıdır 

l'iirklye • Lo 
Bonra ka ı'· zan nıuaJıedeslndt'n 
Fakat ~ tillisyonlardan kurtuldu • 
tun bir sır Ttirklyeden ayrılalı u • 
kaniHa~ laJnan olduğu ha.ide orada 

~ ..... a...11yonı , 
Orada. har ar devam etmektedlr. 
lıntiJaıı a ecnebller için tanmmı~ 
&aire tn ar tlnuhtellt mahkemeler ve 

evcuttur 
lfalbtıki .. : 

lar kalktık Turkıyede kapitül8.syon. 
devanıı tan sonra, artık onun bir 
devanıı ~1:u1 bu müessesenin M.sırda 

Zat.en çın bir sebep kalmamıştır. 
tden d kapitü.ıiisyonlardan istifade 
bntı~·aı~·le.tıe~ de, artık !lısırda bu 
deJtll<11rı 'azıyetln ilgasına muhalif 
i§te ~ er. Bilakis bazı devletler bu 
lardırl Sl?a Ya.rdmı etmeğe bile taraf-

llr • 

l\fJSQ' bfl1.JL 
ten lsttt ;'unıett hu mUsalt vaziyet _ 
l\tontrÖd a e ederek bu ay içinde 
kontera e kapitUier devletleri blr 
!'ansın nı.a davet etmiştir. Konfe _ 
tonıa!'dsonunda Mısırın kapitilli.s -
ta an kurtuı • d da :\filı acagı, ve on an son 
tirece:. etler Cemiyetine aza o!arak 

gı tnuhakkaktır • 

•ıektrik ve• Su 
Şirketleri 
ıa;,,.tanbuıda., &ehrln bayat memba • 
114 "~ ~~lren ecnebi şWketler birer 
ıa.tıo,. .ı..::··' tı o\U&u.. .nttiaoı goruıup 
- ~aı 

Şiındlye~ 
ledlyenlıı ar hUkO.metln '\'ey& be. 
gerı de • elbıe geçen müesseseler 
Şiı-kett ~ IJeri gittiler. İstanbul Su 
hizmethıi led.~yeye geçtikt~n sonra 
kıldık" genışlettl. Buna mukabil 
tuJ.eşti oy. Su Şirketi günden güne kö
lnin ' ' 6 halkm su ihtiyacını tat • 

ş· edernez bir hale geldi • 

tıf;ltj Utıdl Natıa Vekaleti İstanbuJda 
devrin ~ lan S son yadigarı olarak ka. • 

&a"- u Ve Elektrik Şirketlerini de 
"•n alın tt-

3-or. Bu a~a karar vermi~ bulunu -
~ t karar icra mevldlne gfl!:tiği 
dan b~~nbuı en büyük bayramların. 
tır ll1nJ. yapma.ğa hak kazanacak -

• 

a • elgrat Siyasi 
l=Qaliyet Merkezi 

lle ı """"t d .. "- e•A unyanm f 1 f • ""erkezı oldu en aa s yası 

G~ . 
llttl~a.rı n bir ay içinde Yug09Ja.vya -
landı stan anlaşması orada Imıa • 
t°'-1' ~talya Hariciye Nazın, Yo • 
tu ~ a Başveıki.J.i ile orada görü~ 

llu hd 
ltuçlil< rntUıiın ziyaretten sonra 
dı, llu 1.~ila.t konferansı ora.da toplan
il. 'lten gtiJı Çekoslovak Cümhu.rreisi 

l'a es &lgratta bulunuyor • 
tol', rın İsmet İnönü Belgrada. gidi. 

nutu 
lrıi~·ett. n bu sJya.'ii ziyaretlerin eh.em. 
lıaı){ l"ugoslavyanm Ktiçük İtilaf, 
1 anıar ve Ort A . . 0 duğu a vrupa ıçın haiz 
r ehemmiyettir • 

~ _ l'a.ıısa Alın 
l,;IQ\)•et n anya.nm etrafında., 
~ll<'Jr k usyaya ~ada.r uza.nan bir 
\ u~f>sJa~~k ~~ıyor. Bu ziJicirin 
de het-ke"l ala ?uşen .~alkası üzerin
lıatl<anı 8 faaliyet gosteriyor. Bu 
1<1>Ptnas n kopması, bütün zincir:n 
J\vru 1 dernektir. Onun için bütün 
b Panın .... ltlu1111,. gozu Belgrada çevrilmiş 

l!' ~ or • 
l< l'ansrz 
al'§ı b gazeteleri Yugoslavyaya 

l'akat biraz endişeli görünüvorlar 
Ut" " ' 

llttı tslcı . ~n zevahir Yugoslavya • 
dı)( kaldı ~ttıraıc_. \'e taahhütlerine sa • 
la heta}Jegını gostenneldedir. Bunun
~e11 nı~ :8elgratta biribirini takip 
lrtıdır kerelf'r her halde çok mü. 

btıılll lçt " 8 i.evHt edebileceği netice 
elit • 11 de !»k ehemmiyeti haiz • 

HAYAT/iV BilMiYEN SIRLARI G- l!!J N C!I N 
FIKRAÇl .................................................................................. 

insan Uzuvları Ve Kapitülasyonların 

Mirasları 

A 

amız 

H ~içimlerini 

Nasıl 

1 YAZAN: HAUf A. HO 1 iNLI 1 ._ ____ _ 
E n .küçüğünden, .. eı: -~~si

tınden en buyugune, 
en muğlakına kadar yaşıyan 

bütün uzviyetler bir tek hüc
renin, yumurtanın inkişafile 
vücude geliyorlar. Misal ola
rak bu uzviyetlerin, hiç ol
mazsa asabi cümle itibarile, 
en ziyade inkişaf etmiş olanı
nı, insanı ele alalnn. Bünye

mizi teşkil eden türlü türlü 
ncsiçler ve uzuvlar manzumesi 

bu tek hücreden nasıl meyda-
.,.,,~ .,.1...., .. "" ... 1 ... -4] 

yahut devleşmek tehlikesi göster
miş çocuklarda, beden ve fıkir za
fına uğramış kahillerde. düşkUn ih
tiyarlarda ve diğer bir çok haller
de kullanılmaktadır. 

Hormonlar ilaç gibi yutul•uyor ve 
vahut deri altına şırıı\'~a ediliyor. 
Fakat bazı guddeleri, ezciimle te -
nasül guddelerini bir hayvandan a
lrn başkasına aşılamak usulU de var 
dir. 
Bu usul üicat eden Dr. Voronofun 

adını işitıni:ven yok gibidir. Onun 
m~c::hur tecrübelerinden biri şöy
le olmuştur: 

Elektrik Şirketi, umumi heycf iç
timamı 80 martta yaptı. Bu i~timaa 
iştirak eden hükumet komiserleri, 
şirketin faaliyet raporuna koymadı • 
ğı ·Uç noktanın rapora ilavesini iste • 
dUer. Bwılıırdan biri, halktan alman 
fazla paralar, diğeri, şirketin güm • 
rilkten muaf olarak get irttiği malze. 
meyi başka yerlerde kuJJanrnak su _ 
retiyle yaptığı kaçakçılık ,Uçünciisü 
ele şebekesindekı bozu'kluklardır. Hü· 
kürnet komiserleri bu maddeler rapo. 
ra geçirilmediği taıkdlrde idarenin 
mes'ul olacağını bildirmişlerdir 

• Türkiye tstikıal harbine kadar re.. 
nm müstemleke leli. Anupa ~erma

~·esl Türkiyenin ham mnddeJerlnl hiQ 
bahasına memleketine götiirilrken, 
Türkiyeyi mamul eşya"lı i~in serbest 
bir pazar haline, getirmi~ti . O kadar 
serbest bir pazar ki, biz Avrupa eş. 
;\·asma karsı yUzde iki \ 'eya dörtten 
fazla gümrük koyamazdık. Kapitü • 
liisyonlar, blitün ecnebi ~irketlere u
zun \'adeti imtiyazlar temin ederdi. 
Bu şirketler memleketin zarar.na 
karşı da bize karşı mes'ul değildi • 
ler, ancak kendi Avrupadaki şirket .. 
lerine hesap verirlerdi. 

DUyunuumumlye idaresi, bUtun pa
ramızı kontrol eder, yaptığunız ist"k.. 
razlara karşı koydukları yüksek fa.. 
izlerle sağlam bir inek gibi blzim ka
nımızı emerlerdl • 

Giimriik esareti, borç esareti, ka.. 
pltlilii.s~·onlann esareti, bizi kütle o. 
lara.k, de\'let olarak, cemiyet olarak, 
Avrupa sermayesinin uşağı yapmıştı. 

l 868 te imtiyazlı bir banka olarak 
teessüs eclen OsmRnh Bankasınm, im 
ttya.znarnesfnln 12 inci maddesine 
göre, "Osmanlı devleti kağıt para çı· 
karamaı,., 18 Uncu ve l 7 inci mad • 
delerine göre de banka de,·let büt .. 
çeslne hakimdi .• 

• 
Ananın, be.ba.nm; oedlerin hu

susiyetlerini ayrı ayn muhafaza e
den ve onları, biraz anlaşılmağa 
başlayan bir takım muayyen ka _ 
nunlarla, batından batma geçiren 
veraset muamma.sının tenasül hüc
relerinin kromozomlarında mün _ 
dem~~ bulunduğunu görmüştük. (l) 
Bugun yumurtanın inkişafile fer
di~ nasıl bUyUyüp taazzi ettiğine 
daır 8?n ~Harda biyolojistlerin el
?e .ettıklen bazı bilgilere dokunmak 
ıstıyonız. 

U.tte doktor Voronol, altta: Doktor Voronol koyunlar Ü.tünde 

Gözlerinin feri sönmll§, tüyleri 
seyrekleşi.P donukla..amış, vücudll 
zayıflayın p6rsUmil§, bacakları tit· 
remeie ba§)amış on yedi yaşmda 

bir boğaya iki yaşında genç bir bo
ğadan çıkardığı tenasül gıuddeleri
ni asılamış ve üç buçuk ay sonra 
bu ihtiyar boğanm semiz, çevik, 

İstiklll harbi ,eneli dUşman or • 
dulannı, sonra da. ecnebi sermayesi. 
nJ kovmağr istilzam eden bir harp .. 
ti. Lozan muahedesi gümrilk eea. • 
retlnl, kapltlili.syonlan, dtiyunuumu • 
miye idaresini kaldırdı .. Nafıa VekB
lctinln ecnebi ~irketlere karşı açtığı 
ısrarlı nıüca.delf'. bu a~ılan harbin 
mu\'affakıyetli bir de,·amıdır • 

Yumurta hücresinin ortasmdan 
bölilnerek hücre teşkil ettiğin. bu 
hücrelerin de ikiye bölünrnekt;· d~
vam eder~k karyokinez denilen u. 
reme . tarzıle ~cudUmüzü teşkil e
den bınlerce mılyar hücrenin vücu
de geldiğini görmüştük· fakat bu 
suretle büyüyüp taazzi ' eden fert 
hangi amillerin tesirile mensup bu
lunduğu nevin şekline benzer bir 
surette inkişaf ediyor? 

B iyolojini·~·bütUn bu sırlan 
keşfettıgı zannedilmesin. 

Hayat mua.delesinin meçhul hadle
ri, henüz, malum hadlerden çok zi
yadedir; fakat geçen MJrın sonla -
nndanberi, vUcudün içindeki bazı 
keseler (guddeler) tarafından ifraz 
edilip doğrudan doğruya kana ka
rışan ve umumiyetle "honnon,, a
dı verilen bir takım kimyevt mad
delerin neşvünemada.r ehemmiyet· 
li roller oynadıkları, uzuvlanmızın 
hacimlerine ve biçimlerine, tagad· 
dimize, hatta zekA~ızın kUtlüğtine 
ve keskinliğine, mızacımızın Bakin 
veyahut ateşli olma.ama tesir et -
tikleri anla!JılD\JŞtır. 

VUcudUmüzde, ifr~atları dı
şarı dökülen guddelerı, ~esela tü
kürük keselerini ~ep ?ılıriz. Göz 
aşı da. böyle ba.ncı ıfrazata bir 

~isaldir. tfrazatları doğrudan doğ
ruya kana karış:ır~ guddelere ge-

l
. . Bunlar vi.ıoudün hemen her 
ınce. d b yu d ..... 
tarafında, beyin e, o n a, goguıı 

k rnın içinde, kadının yumurta-
ve a •. h 1 . d 
Iıklannda ve erkegın usye erın e 

d ·•e bilhassa nebatı - Vege-
var: ır • hA k' la 

t
. _ hayatıınıza a un o n 

ta ıve 1 i . tesi . tik asaıbf cUın es nın n 
sempa. ıa.r Bu guddelerin faali-
altınd~ır e fiziyolojik rollerine da-
yetlerıne v d k . 1 .. . . .1 biyolojide an o nno OJl 

ı~ bılgıh er ı·yetli bir fasıl teşkil et.
dıye e emm 
mektedir. 

V 
UcüdUn· bütün kısımla~ı gibi 
bu a.ndok.rin guddelerın f ~ 

(1) TAN, 16 "'e 23 Mart. 

yaptığı bir tecrübenin neticesini tetkik ediyor. 
Iiyetleri arasında bir irtibat ve 
ahenk bulunma.sının zaruri olduğu
nu izaha. hacet yoktur. Bununla be
raber, her birinin ayrı bir faaliyet 
sahası bulunduğu da söylenebilir. 
Mesela beyindeki hipofiz guddesinin 
faaliyetinde eksiklik olduğu ,.-akit 
çocukların yürümelerinin geçikti -
ği, dişlerinin geç çıktığı, iskeleti
nin küçük kaldığı görülmektedir. 
Cüceler bu guddenin asgari bir 
faaliyet göstermesinin mahsulleri
dir. Bu gudde, bilakis fazla faali
yet gösterdiği vakit anormal boy
lu devler yetişir. Bu guddenin hor
monu ile tecrübeler yapılarak gayet 
iri fare azmanları yetiştirmek rnüm 
kün olmuştur. 

Gırtlaktaki tiroid ve paratiroid 
guddelerinin dumura uğrayıp kafi 
faaliyet gösterememesi guşaya ve 
gözlerin yuvalarından fırlamasına 
sebep oluyor. Hele nema devresinde 
bu eksiklik derin tesirler göste
riyor. Yüzünün derisi, altına su 
dolmuş ta kabarmış gibi şişkinlin 
dudakları kalın, hali ve zekisi 
durgun, kanının yavaş deveranı yü
zünden elleri ve ayaklan hemen da
ima soğuk bir çocuk gördünüz mü 
tiroid ve paratiroid guddelerinin i
yi işlemediklerine hükmedebilirsL
niz. 

Midenin altında ince barsağm bir 
kıvrımına sıkışmış bulunan pan
krea.~ guddesinin ifrazatı kanda şe
kerin miktarını tanzim ediyor. 

Böbreklerin üstündeki guddenin 
ifrazatı da kanm damarlardaki te
vettürünü idare ediyor. 

Tenasül guddelerinin daimi rol
lerinden başka hususile bUh'iğ, hayz 
görme, gebelik, ve yaş ilerliyerek 
hayz kesilme zamanlarında ehem
miyetli tesirleri görülmektedir; fa
kat bunlardan başka fikri faaliyet
te, seciye ve mizacın taka.rrüründe 
de büyük tesirleri olduğu anlaşıl -
maktadır. 

Y ukarda işaret ettiğimiz gibi 
normal hallerde bu gudde

ler kah biribirinin tesirini ikmal 
ve 'takviye ederek, kah yekdiğeri
nin tesirini tahfif ederek ahenkli bir 
faaliyet gösterirler. 

Umumi tesirleri itibarile ve te • 

nasül guddeleri başta olmak üzere parlak gözlü ve tiiylü bir elvan ol-
hipofiz, tiroid ve surrenal (böbrek duğu görülmüş. Keza tüyleri azal-
üstü) guddeleri enerji guddeleri de- mağa ve dökUimeğe başlayan ko-
nllen bir grup teşkil etmektedirler. yunlar bu suretle aşılanarak genç-
Bu guddeleri iyi işliyen insanla.rm leştirilmiş ve bol yün mahsulü alın-
zekaları cevval, vücutleri faal 0 • mıştır. 
lur, yerler'nde duramazlar daima. 
bir~e! yap~ak. isterler.Bu' faaliyet
lerının netıcesı, tabii, fikrl ve ma
nevi kıymetlerine ve mahiyetlerine 
göre zuhur eder. 

Buna mukabil, enerji kuddelerin
de eksiklik olanlar, durgun, laka
yıt, hatta mükedder ve şaşkın o
lurlar. 

Bu aşı usulü, insanlarda, ancak 
kuzenlerimiz maymunların gudde • 
!erile tecrübe edilmiştir. Belki ha
tırlanacağı üzere, şempanzenin te
nasül guddelerile gençleşen bir Mı
sırlı paşanın beş on sene evvel ga
zetelerde g"Örillen beyanatı doktor 
Voronofa büyük reklam yapmıştı; 
fakat gerek ağızdan ilaç gibi alm
mak, gerek gudde aşılamak sureti
le olsun bu gençleşmenin tesiri mıu
vakkattir. Andokrinolojinin gös
terdiği ve daha göstereceği rnuci • 
zeler asıl teda\i sahasındadır. 

Bugün Elektrik Şirketinde hükfi • 
met nıürakiplerinln ~ aptığr kontrol 
ve itiraz, dün Osmanlı bütçesine hL 
kim olanlara, bugün devlet'n hakim 
oldutunu gösteren bir delildir • 

Fakat ha.Ja bugün, bu şirketlerin 
kontrol altında dalıi olsa, lr.ılkı is • 
fü;mar etmeleri kapitilli8yonlann bı· 
raktığr miraslardır. Bu şirketler ta. 
mamen belediyelerin \'e devletin eline 
ge~tiği gün kapitül&syonJarm bu 
son miraslarından da kurtulacağız. 

Ancak bazı belediyelerin de aynen 
~irketler gibi, kar endişesiyle halkı is 
tismar etmf'lerl, üzerinde durulacak 
bir noktadır • 
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Biyolojinin bu kcsiflerinden ta
babet çok istifade etmiştir. Zaten 
uzuvların usaresile tedavi usulü pek 
o kadar yeni değildir. Hatta bazı 
vahşilerin, hayatın bu sırlarını 
müphem bir surette sezerek kendi
leıine cesaret vermek için ~ek eski 
z~manlardanberi aslan yüreği ye -
dıkleri müşahade edilmiştir. 

Fakat opotcrapi (usare tedavisi) 
ve yahut organoterapi fenni bir ma 
hlyette ancak geçen asrın sonların-

OKUYUCU MEKTUPLARI 
da başlamıştır. 1889 da Pariste 
"College de France,, da modem fi· 

Sinemaya Rağbet 
ziyolojiyi kuran Claud Bemard'ın Eskişehirden Bekir Srtkı imzasile cek, yeter ki onda öz liı:ı" · ·:e ı• sıu~:.ıD 
halefi ve fiziyoloji profesörü Brovn ı yazılıyor· filmler bulabils·~ · .. 

Sequard'm koyun husyelerinin u - · 
earesini çıkanp deri altına şırınga "Her memleketteki nüfusa göre ııi- • 

Radyo Netriyatr etmek suretile yaptığı terrübeler nemaya gidenlerin nisbeti tesbit edil. 
meşhurdur. Bu şırıngaların düşkün se hiç şiiphesiz memleketimiz az rağ-
bünyele · · b' f ı· t Pangaltıda Bay Sungur cad<lcsinde re geçıcı ır aa ıye ver - bet gösteren memleketler sırasına gi-
diği görülmüştür. Fakat bu zat, her rer. (İstanbul müstesna). Sinemanın R. Katıksöz yazıyor: 
yeni keşif yapanlar veya öyle zan-
nedenler gibi mübalagaya saparak insanlar üzerinde yaptığı terbiyevi "-Radyoda her hafta salı e.k§am• 
hayat ruzatmak iddialarına kalkış- tesiri düşünerek bu sonucun lehimiz- lan operet dinlemekteyiz. Saz Caz, 
tığından itirazlara ve itirazdan zi- de sayılmıyacağı çok aşikardır. Aca- Deli dolu, Lüküs hayat ve saire .. Bu 
Yade istih-~alara hedef olmuştu. ha halkımız neden sinemaya gitıni - operetlerde mevzu, tertip, ifade he-

Andokrin guddelerin faaliyetleri- yor? men hepsinde bir gı'bidir. Rum, Er-
nin incelenmesi ve cUzUferdi terkip-
leri az çok anlastlan hormonların Dikkat ediyorum: Şehrimizdeki si- meni, Yahudi taklitleri, dinleyicileri 
keşfi Uzerine opeterapi tama.mile nemalarda Türkçe filmler oynandığı yalnız güldüriiyor. Külhanbey taklit
fennt bir mahiyet kesbetmiştir. ~~alarda bütün biletlerde 5 kuruşluk !erinin sık sık tekrar edilmesi. u" n-

H ormonlarm hayvanların ne· 
vilerine g-öre, kat'i bir hu

ırusiyetleri olmadığı için memeli 
hayvanların hormonları bütün o 
zümrede ve binaenaleyh insanlarda 
da kullanılabilmektedir. Dahili if • 
razlı guddelerin hulasaları ayn ay
rı ve hatta bazan. icabına göre, 
karıştırılarak neması gecikmiş ve 

bir zam yapıldığı halde sinemaya gi- dıraca.k kadar fazla geliyor. M ik 

rienlerin sayısı birden bire fazlala.şı- kısmına bir şey söylenemez. Fı ı.t 

yor. Sinemadan çıkarken herkesin daha. canlı, ve daha hoş saatler geçır

yüzünde, verdiği paraya karşılık gü- memiz, acaba, mümkün değil midir! 

zel birkaç saat geçirmekten doğan bir Eskisinden çok daha mükemmel bir 

memnuniyet hissediliyor. Bundan an- hale getirilen radyomuzun bu gibi 
laşıhyor ki, halk sinemalara belki is- teferruat ile meşgul olmasını dilemek 
tenildiğinden f a.zla rağbet göstere- hakkımdır sanıyorum.,, 





Kara 
t:aooar 
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son<dla 
Yarım Lira Milyon 

Hav acımızın Bir 
H avacılık llemlnilzde tayya

recilerimizin ne gibi heye
canlı maceralan vardır? 

Havacılık merkezimize gittiğim 

zaman bunu anlamıya çok merak 
ediyordum. Tayyarecilik gibi hepi
miz için yabancı ve yeni olan bir 
hayata atılan vatandaşlann başla
rından neler geçtiğine bütlin oku
~cularm da merak ettiklerine şüp
hem yoktu. 
Havacılanıruzm nasıl yetiştikle

rine, nasıl çalıştıklarına, meslekle
rini nasıl kar • 
eıladıklarma da
ir ilk dört yazım. 
da çıkan malfi.ma. 
tı topladıktan 

ıonra tayyare .. 
cilerimizle ayn 
ayn konU§up en 
he canlı mace. 
:raıarmı ~ğren • 
elim. 

Bunlan isimle
rile ve resimleri. 
le yazmak isti • 
yordum. Fakat 
hepsi okuyucular 
karşısında adsız 

kalmayı tercih et
tiler. 

Bu yazıd&h 
başlıyarak tay • 

Heyecanlı 

Macerası 

Yazan: 
Ahmet Emin 
YALMAN 

ya recilerimizden • • 
diniedi

w· Birkaç tayyarecımız vazife ba•ında 
gım mace. T 

alan anlatmrya başlıyorum. Sonra 
tyyareci olmak için dünyayı biribi
lne katan, fakat olmıyan bir arka. 
daşın anlattıklarını malzeme mU-

' tchassısımız Bay Muhtarın uçuş 

hikayesini ve havacılık mütehassı
eı doktorumuzun söylediklerini ya
sacağım. 
- Diğer ha\-a mf'..rkezl.-rlrnlzde 

bulunan tayyarecUer başlarm-

düm ki ortada üç tane kocaman 
çuval var, bunları bir tayyare na
sıl kaldıracak? Sonra kapalı çu
valların içinde ne var? Ben 500,000 
lira tesellüm edeceğim ve borçlana
cağım? Ya yanlışlıkla çuvallara. 
bu kadar para konulmamışsa?. A
rada böyle bir yanlış ve eksik var
sa on canım olsa kazanmıya ve ö
demiye yetişemem ... 

dan geçen ayni yolda meraklı Paralar tamam 
~·e heyecanlı maceralan bize not 
halinde bildirecek olurlana 
memnuniyetle n~red~eğiz. 
Maksat, bu harel<etll mesleği o
kuyuculanıruıa daha yakından 
tanıtmaktır. 

'Bir macera 

Y Uksek rütbede bir havacmu
zm anlattığı şu macerayı 

dinleyiniz: 
"Mustafa Abdülhalik Renda Mil

U Müdafaa Vekili bulunuyordu. 
Bir gün beni çağırttı: 

- Maliyenin bizden bir ricası 

nr, dedi. 500 bin liranın Diyarbekir 
muhuebesine yetiştirilmesi lazım .. 
Sene sonudur. Müteahhitlerin he
mabı filan kesilecek. Bankalar bu
nu yapamıyor. Tayyare ile naklet
mekten b~ka çare yok 

- BaşUstüne .. 
Dedim ve çıktım. 500,000 lira ne 

demek olduğu hakkında o saniye • 
de hatmma hiçbir şey gelmedi. Bu 
para bir tek çek şeklinde de ifade 
edilebilirdi. 500 adet bin liralık 
banknottan ibaret bir paket te ola
bilirdi. Tek liraya, madeni paraya 
doğru giderek ağır bir yük te teş
kil edebilirdi. 

Ertesi sabah bir tatil günü idi. 
Tayyare meydanına gittim. Tay • 
Jaremin yanında silahlı jandarma
lar bekliyordu. Yaklaşınca gör-

M aliyenin mümessili paranın 
iyice sayıldığını, mühürlen

diğin,, tamam olduğunu temin 
etti. Sonra mutlaka derhal nakil 
meselesinin yalnız Diyarbekirdl'ki 
taahhütler yüzünden değil, tatil 
günü olması dolayısiyle zaruri ol • 
duğunu anlattı. Eğer ben bu para
yı almazsam yerleştirilecek banka 
ve kasa yoktu. 

İstenilen 500,000 liralık makbu
zu elim titriyerek imza ettim. üç 
çuval parayı rasıt yerine yerleş
tirttim. Rasıdıma oturacak yer 
kalmadı. Çuvalların üzerind eşid
detli hava cereyanlarına maruz o
lacak surette yerleşti. 

Ağırlık o kadar fazla idi ki yer
den güç kalktım. Malatya Üzerle
rine kadar hadiscsizce geldim. O
rada hava bozmıya başladı. Zah
metle yere indim. Maliye her tara
fa emirler vermişti. Meydan sün
gülü jandarmalann işgali altında 

idi. Dethal tayyarenin etrafını aldı
lar. Ben bir aralık tayyarenin yanın 
dan uzaklaşarak sonra yeniden 
yaklaşacak oldum. Jandarmalar 
aldıkları emir mucibince: 

- Yasak!.. dediler. 
Makbuzunu verdiğim 500,000 li

ramla temasım kesilmiştir. Meram 
anlatmak istedim. Mümkün olma
dı. Bunu temin için her tarafa bas 

JAN 

~ 

Taşıyan 
vurmak lazım geldi. 

Çuvalların ü tünde geçen gece 

H ava bozuktu. Yoluma de-
vam edemiyecektim. Çuval

ları kimseye emniyet edemezdim. 
Çıkartıp şehre naklettirdim. üzeri
ne yatıp geceyi geçirdim. Sabah 
tekrar çuvalları tayyareye yükle -
dik. Zavallı rasıdım çok rahatsız 
vaziyette Üzerlerine tırmandı. Yine 
güçlükle havalandık. 

Dağlık sahaya gelince §iddetli 
bir fırtınaya yakalandtk.B'Jlutlar a
rasında hiç bir şey görmüyorduk. 
Yolumuzu şaşırdık. Sağa. sola u
çarak bulutlar arasında dC'lik an
yorduk. Hesapsız mesafe katetti
ğimiz halde çıkar yol yoktu. 

Nereye varmıştık? Belki de hu
dudun bteki tarafında idik. Bu ih
timali hatırlayınca soıh.ık ter dö
küyordum. Beş yUz biıi lira taşı
yan adam, hududun öteki tarafın
da görününce bir saniye için bile 
hatıra ne gibi şilpheler gelebilirdi! 

Rasıdımla muhabere ediyorduk. 
O da benim cibi ö!Um azaptan geçi
riyordu. Fazla olarak ta çuvallar 
üzerinde çok rahatsız ve rüzgara 
maruz bir vaziyette idi. 

ikinci bir gece daha geçti 

N ihayet bir yerde çok şUkür 
zemmi gördük ve nerede ol

duğumuzu tanıdık. Derhal meyda
na indik. SUngülü jandarmaları yi 
ne hazır bulduk. Tekrar uçmak im 
kansızdı. Canımdan kıymetli çu
vallarımı kasabaya taşıttım. Yine 
Ustünde geceyi geçirdim. Ertesi 
gün de uçmak imkanı yoktu. Fır
tına devam ediyordu. Bir hafta 
böyle gitti. Hergün çuvallar mey
dana taşmıyor, uçmak ihtimali ol
madığı anlaşılınca geri gidiyordu. 
Duyduğum rahatsızlığı, üzüntüyü 
tarif etmek imkanı yoktur. Hatırı
ma bin bir türlü ihtimal ve tehlike 
geliyordu. 

Nihayet bir gün uçabildik. Az 
zaman sonra Diyarbekirde idik. 
Oradaki arkadaşlar karşıladılar. 
Sevincimden yeri öpecektim. Çok 
şükür çuvallarımı selametle Diyar 
bekire getirebilmiştim. Sıkıntıla
rım da sonuna gelmişti. 
Meğer aldanmışım. Maliyeden 

dediler ki: 
- Biz çuvallan teslim alama

yız. Parayı birer birer sayacağız. 
Tamamsa makbuz vereceğiz. 

- İyi ama ben sayarak alma· 
dım. üç mühürlil çuval aldım. 0!
duğu gibi üç mUhilrlU çuval ven
rim. üst tarafına karı§maın. 

- Olmaz, usul böyle.. Paraları 
saydıktan sonra teslim alacağız. 

Yine o rahatıız yatak üıtünde 

Ç uvallarımı aldığım gibi yat~ 
cağım yere gittim. Geceyı 

yine bu rahatsız yatak üzerinde 
geçirdim. Ertesi gUn vali filin a
raya girdiler. Para mutlaka tamam 
olduğuna göre nezaret altında sa
yılmasını ve neticede ihtilafa se
bep kaimıyacağmı söylediler. 

Para sayıldı, tamam çıktı. Fa
kat maliyeciler yine makbuz ver
mek istemediler. Dediler ki.; 

-Çuvallar şuradan şuraya nak
ledilirken bazı banknotlar ezilmiş 
ve yırtılmış. Tedavül hususundaki 
kaidelerin haricine çıkacak kadar 
bozuk •.. Paranın naklinde kili de-

BAHÇE VE 
Soğanlı çiçeklerin arttırılması: 

Ç içek sovanlannm arttırıl.masr 

iki tü.riü usulle ~apılır. Bazı 
cins sovanlar vardır ki; l~ r sene tab
la denilen dip kısımlannın etrafında 
kUçilk soğancıklar doğururlar. Bu 
soğancıkları her sene analarından ayı 
rarak harçlı kuvvetli ~ir toprağa dik 
melidir. İki sene içinde sovancff<l:ı.r 
büyüyerek anaları gibi çiçek açmıya 

. b~larlar. Şu kadar ki; ikinci sene 

bunları tek tek ve kuvvetli bir top

rağa dikmek şarttır Lale, sim, sün
bülteber, zambak, gibi bazı sovanıar 
ise yavrulıyamazlar. Bu gibilerin ço
ğaltılması ancak tohumlarını ekerek 
sovan yetiştirilmesile kabil olur. Sün 
bili, glayol, anemon, renonkül, Frez
ya. zillf urus, ıksia gibi. Bu gibi sa
vanlı çiçeklerin bugünlerde tohumla· 
n ekilmektedir. Ekilecek tohumlan 
kasalara, saksılara \'eya bahçcnın 

muhafazalı ve güzel hazırlanmış gü':> 
relenmiş bir yerinde açıi<ta olarak 
ekildikten sonra, o sene olduğu yer
de brrakılmalı, yazın sulamalı ve kı
şa kadar husule gelmiş bulunan kU
çük sovancıkları topraktan çıkarıp 
ilkbahara kadar rütubetsiz bir yer
de muhafaza etmelidir. Gelecek ilkba
harda iyi bir toprağa birer birer dik
melidir. Bazı sovanlar ise hem tohum 
la hem de savanın ayrıl. 
masile çoğalırlar. Kana, 
dalya, iris, şakayak gibi. 
Sümbül teber: 
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başlanabilir. Bamya tohumunu bir ıe 
ce su içinde bıraktıktan sonra eker
seniz daha çabuk çimlenir. 

Sebze tarlaları arasına, silt m..umı 

T atlı bir baygınlık ve
ren güzel koıkuıu siln 

bül teber, sovanlı bır çiçek. 
tir. Bu haftadan itibaren bu 
güzel çıçeğin sovanlanm dik. 
miye başlayınız. Sünbül teber 
hem saksıda, hem de yerde 
yetiı:;ebilir. Saksıda yetiştin -
lecek ise saksınıp büyük ve 
karanfil saksısı olması \'eya 
teneke içinde yetiştirilmesi 

l~zımdır. Sevdiği toprak, bir 
kısım bahçe toprağı, iki 
kısım çürümüş gübre ve bir kısım Martın on beşinden sonra toprak ye- yetiştirmek için tohumıannııan eL 
dere kumudur. SünbüJ teberler Ni _ nilenmesi caız değildir. Herhangi bir meyı unutınaymız. 
sandan Hazirana kadar aralıklı za- sebeple saksı değiştirilmesi gecik-
manlarda dikılirse Temmuz nihaye- .ıniş ise yapılacak t~ bir usul vardır. Kuzu iıpanağr: 
tinden lkinciU?jrine kadar savanlara O da şudur: Fidanın kendi saksısm-
çiçek açtırılmış olur. Her sovandan dan daha bilyük bir saksı almalı, fi- y azlık besleyici sebzelerden b!ıiı 
50 - 70 santimetrelik tek saplı krem dam 3-4 gUn sulamamahdır. Sulan- de kuzu ıspana.ğldır. Bu ciıw 
renginde çiçekler açar. BilyUk ve a- mıyan toprak nisbeten kuru olaca. daha gevrek yapraklı ve ilkbaharda 
naç sünbUl teber sovanlarmın, her ğından fidanın dibini sol elin iki par- ekilen bir cinstir. Yapraklan yuvar. 
sene etrafında 5 - 12 tane yavru mağı arasına ge~ccek surette ve par. lak veya yumurta şeklinde değildir. 
sovan husule gelir. Çok yavrulayı;:ı maklarla topragı tutarak, saksıyı Yalnız kurak mevsimlerde veya _. 
olan bu sovanlann her sene etrafın- ba.şaşağı çevirmelidir. Sağ el ile de 
da husule gelen yavruları ayırıp ay- saksıyı tutarai< kenannı sert bir ye- lanmıyan tarlalard~ çabuk tohuma 
rı ayrı dikmelidir. Yavrolan ayıklan- re hafifçe vurmalıdır. Bu vuruşun te kalkar. Bahçeli köşkler, evler içiıı 
mamış sünbül te':ıerler çiçek açamaz- siriyle fidanın toprağı dağılmıyarak muvafık ve yetiştirllmesi kolay blr 
lar. Çünkil yavrular büyüyebilmek kalıp gibi saksıdan ayrılır ve çıkar. sebzedir. Nisanda ekilir. Tohumlan 
için analarının kuvvetini tüketerek O zaman bu kalıbı daha büyük bir . _1 _1 1 

d
.. .. .. . . sık ekersenız yaprGA ar uzunca o ur. 

onları zayıf uşunırler. Bu çiçek gil· saksı ıçıne yavaşça oturtmalı ve boş 
neşli yerden hoşlanır. kalacak aralıklara yeni harçtan dol. Gübreli iyi işlenmış tarladan h()fla. 

Sakıı deği,tirme: durup bır çubukla bu harcı sıkıştır • nır. Yağmursuz zamanlarda ı.t'tada 

S alon fidanlannın saksı değiş- malıdır. üst tarafına da bir mii<tar 2 - 3 defa sulaı:ırsa yap:aidarmm 
tirme zamanı Şubat ve Mart harç koyduktan sonra sulamalıdır. koparılmasına ragmen yenıdeıa yap

bidayetindcdir. Bu zamandan sonra İşte bu suretle fidanın kökleri yerin. raklar verir. 150 gram kadar tohum. 
s~sı değiştirilmesi muvafık değil- den oynatılmıyarak saksı değiştiril - la 3 - 4 nilfuslu bir aile için T~ • 
dır. Saksı defriQtirmektcn mş.ksat miş olur. Saksıların üst toprağını kal muza kadar taze mahsul alınabilir. 
toprağını da yenilemek olacağından dınp yerine yeni harçlı toprak dol. C 

durmak suretile saksı değiştirilme- evaplar: -----: 
ı den fidanları besliyebilirsiniz. Okuyuculardan Fatihte: T. 
Yaz sebzeleri: Kabuklu sümüklil böcekleri toplayıp 

recede dikkat ve ıtina göstermedi· 
ğiniz için bunları tazmin etmek si· 
ze düşer. 

Bu sırada elimden cinayet çıka
bilirdi. Yine araya girdiler. Bir 
zabıt varakasile dava halledildi. 

Bu zahmetli, çetin vazifeyi ~öy
lece sonuna getirdikten sonra An
karaya döndüm. Milli Müdafaa 
Vekili yeniden çağırdı: 

- Geçirdiğiniz zahmete muka
bil Maliye Vekili bu kapalı zarfı 
gönderdi. İçinde ne olduğunu bil
miyorum. Size layık değilmiş, fa -
kat kabul etmenizi rica ediyorlar. 

V e en sonunda .. 

B en yolda paralan otomobille 
her gün şuraya buraya nak

lederek, otellerde kalarak bir çok 
para sarfetmiştim. Maliyecilerin 
beni ve zahmetimi dilşünmesi ho
şuma gitti. Teşekkür ederek zarfı 
cebime koydum. 
Dışanda arkad~lar kapalı zar· 

fa merak ediyorlardı. Ziyafet is
teriz diye umumi bir ısrar vardı. 
Kimi zarfta bin, kimi 500, en bed
binler 200, 300 lira bulunduğunu 

tahmin ediyorlardı. Zarfı açtık. İ
çinden elli liralık bir banknot çıktı 
ki masrafımın yansını ödemezdi. 
Kitaba uymadığı için bu masrafı 
da hiç bir zaman almadım. 

İşte benim en üzüntülü uçuş ma
ceram böyle tatsız geçti, tatsız 

bitti ... 

M 
uhtelÜ fasulyelerin ekilmesi. ezmekten veya toprağa gömereic öl. 
nin zamanı gelmiştir. Terci- dürmekten b~ka pratik çare yoktur. 

hen sırığa ihtiyacı olmıyan yer fasuL Kabuksuzlar ise geceleri ÇalıfU'l&r. 
yelerini ekiniz. Hem erken mahsul Bunları da sabah gUn doğmadan bir 
verir hem pahalılaşan fasulya smk- lamba ile yuvalarına dönüşlerinde 

!arma ihtiyacımız kalmaz. Yaımz birer birer yakalayıp ezmelidir Eter 
barbunya f asulyası için ekme zama... b . . N. d ıı.. • . . u ~ı ısan a yaparsanız ·Ju mum 
nı daha gelmemıştir. Avrupada yUz h 
neviden fazla fasulye vardır. Bunlar ayvanları henüz yumurtlamadan 
arasında her mevsim için yetiştirilen bahçeden temizlemiş olursunuz. Tnı
c;eşltleri bulunur. Esasen Ayşekadın, tıllar için geçen yazımızda çare ıa..ı. 
barbunya, çalı, azaryan adlarındaki rilınişti. 

yerli çeşitler hep 
Avrupa nevilerin • 
den gelmedir. Sırık 
domatesi, biber, 
patlıcan tarlaları 

hazırlanmalı ve 
ikinci şaşırtmaları 
yapılmış olan fı. 

deler, siperli veya 
don tutınıyan yer-

lerde geceleri U
zerine saksı ka. 

patmak şartile yer 
lerine dikilebilir. 
Kır domatesi ia

ha dl'!;,·~nıkh old.ı

~ndan diğerlerin-· 

den daha evvel tar
laya dikilmekte • 
dir. Turfanda dl· 
kimli yerlerde 
bamye ekilmesine 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Sivil Havacıhk. 

Siyasetimizde De· 
'ğişme ihtiyacı Var 

yam etti. 

Cihan Hava 

Kalan Y egCine 
(Başı 1 incide) 

Memleketimizden gelip geçen bir 
lngiliz tayyareci ile bir, iki gtin ev • 
vel tanıştım. Verdiği bir takım iza. 
hat Lindbergin niçin buradan geç • 
mediğini pek açık bir surette anlatı· 
yor. 

İngiliz tayyareci dedi ki: 
- Türkiyenin her sahada ileriye 

(foğru atılganlık gösterdiğine ve az 
zamanda çok büyük eserler yarat • 
mak bakımından dünyanın başında 

~-ürüdüğüne kimsede şüphe yoktur. 
Fakat milletlerarası hava münaka

Anlaşması Haricinde 
Memleket Türkiyedir 

kes gittiği yoldan gitmeliyiz. 
İngiliz tayyarecisinin · dediği gibi 

Avrupa ile Asya arasındaki tabii ha
va caddesi bizim topa aklarımızdan ge 
çiyor. Her münakale caddesi bir can 
damarıdır. Bir memlekete feyiz ve 
hayat getirir. Bu caddenin Atina • 
Rados - Suriye ,eklinde kurulması 
bizi dünya hava yolundan tecerrüt 
haline düşürür. Dünyadan tecerrüt 
etmek, dünyanın gidişine ayak uy • 
durmak saik ve imkanlarından mah· 
rum dtişmek demektir. 

Göreceğimiz faydalar 

lelerine karşı alman vaziyet, bu umu c ihan hava anlaşma.sma gire • 
mi gidişe kat'iyyen uymuyor. Bu nok cek olursak bugün Avrupa 
tadan bakılınca Türkiye havsalaya l e Asya arasında kara tayyarelerile 
sığmaz bir gerilik manzarası hasıl e- nakliye yapan Felemenk ve Fransız 
diyor. şirketleri derhal bizim yolu takip ede 

Cenevre hava anlaşmaaı 1 ceklerdir. İngiliz emperial hava. hat-

B i!ir misiniz ~.i. merkezi Cenev. ları Afrika hattım değilse bile. her • 
rede olan dunya hava anlaş • halde Asya hattını bizden geçırec.ek 

ınasma iştirak etmiyen tek bir Av - ve yeni tayyarelerini bu sayede kara 
rupa memleketi vardır ki, o da Tür • tayyaresi. olarak yapabilecektir. tn · 
ltiyedir. giliz hava hatlarile Pan - Amerikan 

Hava anlaşmasına iştirak eden hatları arasında., biltün dünya etra -
memleketler arasında hava nakliyatı fında devretmek üzere hazırla.nan 
tıpkı deniz ve kara nakliyatı gibi ta- yeni hatlar elöette bizden geçecektir. 
bii bir şekle girmiştir. Milletierara • Bütün bu hatlar lbizi kısa ve sürat
sı muayyen kaidelere riayet etmek li yoldan Avrupa, Amerika, Asya ale 
şart.ile her memleketin üstünden sivil mine bağlıyacak ve dünyanın en ta
tayyarelftin uçma~n serbesttir. Tay- bii ve en mühim vasıl noktası haline 
yare ancak gümrük hava limanı diye getirecektir. Hava hatlarının bıraka· 
gösterilen yerlere iniyor, tayin edi • cağı resimler sayesinde havacılığın 
len hattı takip ediyor, takarrür eden emniyeti için icap eden geniş ve mas
resimleri veriyor. raflı zemin tesislerini memlekete yük 

Türkiyeye gelince burası prensip olmadan yapmak mümkün olabile -
itibarile hava münakalcsine kapalı - cektir. 
dır. Geçecek bir tayyarenin altı haf- .Bu kadar aşikar menfaatlerin veh 
ta evvel müracaat ederek müsaade me kurban edilmesi ve dünyanın en 
alması lazımdır. Bu milsadeye daya hareketli ve canlı insanları olan ha· 
narak Türkiyeye gelen tayyarelere vacılar nazarında memlekete geri bir 
de bin türlü müşkülat gösteriliyor. nevi Tibet manzarası verilmesi hav-
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Suriye isyanı 
LCizkiyeye Geçti 

(Başı 1 incide) 
zarlarına. tamamen iştirak ettiğini 

Suriye matbuatında görüyoruz.,, de
di ve ·~u hususta Fransa ile Suriye 
arasındaki telifibeyn esaslan hakkın. 
da timdilik bir şey söylemekte ma -
zur olduğunu ilave etti 

Kont dö Martelin Irak Ziyareti 

Bağdat, 6 (TAN muhabirinden) -
Suriye fevkalade komiseri Kont dö 
Martel İran ve İrakı ziyaret maksa • 
diyle Bağdada geldi. Bu seyahatin 
Suudiye veliahtinin !rakı ziyaretine 
tesadü fetmesi dolayısiyle, siyasi ga -
yeleri istihdaf ettiği söyleniyor. • . 

Bazı Irak gazeteleri Kont dö Mar. 
telin Bağadı ziyaretinin hususi sebep. 
lere istinat ettiğini bildiriyorlar. Fa
kat (Elbilat) gazetesi, bu seyahatin 
siya.si, iktısadi ve •ticari anlaşmalar 
tesisi maksadiyle icra edilmiş oldu -
ğunu tasrih etmiştir . . 

Akdenizde İtalyan nüfuzunun kuv 

vetlenmesi, Arabistan yarımadasın
da muhtelif amillerin tesiri altmda, 
Fransız ve İngiliz hakimiyetinin za • 
afa uğraması, Irak petrolleriyle ve 
Hindistan imparatorluğunun muha
haf aza ve siyanet işleriyle alakadar 
olan !nıgiltereyi, Arabistan yarımada... 
smda ,elbirliği ve işbirliği tesis etmek 
fuere Fransa•ile müştereke~ harekete 
sevkettiğini ve siyasi anlaşmalara 

yol açmak için Kont Martelin Irakı 
ziyaretini temine kıyam ettirmiş ol. 
duğunu kuvvetle iddia ediyorlar. 

Ar.abistan yarnnadasrnda bizzat 
kendi ·nilfuziyle iş görmeği siyasetine 

uy~n 'bulmayan !ngilterenin Irakın 
müstakil bir Arap devleti olarak ta -
nm'1asmdan istifade ederek yarım. 

adada.ki nüfuzunu tarsine çalıştığı mu 
hakkak addediliyor • 

Amerika 
Pişman 

Olmuş! 

Küçük Antant~ · 
Dönüm Yerinde mi ? 

<Başı 1 incide) 
Moskova 6 (A.A.) - TMS bildi.. 

riyor: 
Belgradda toplanmış olan küçük 

antant konferaneının mesai bilanço
s~dan bahseden Pravada gazetesi 
diyor ki: 

'KüçÜk a.ntantın kuvvet bulacağı 
ümitleri boşa çıkmıştrr. Yugoslavya 
nın Milletler Cemiyeti paktına ve 
Fransaya karşı olan taahhütlerine 
sadakatı hak:kmda mübhem beyana
tından memnun olmıya ihtim'al yok
tur. Küçük antantın geçirdiği istiha 
le Iafla kollektif emniyete sadık ol • 
duklanna yemin eden ve fakat haki 
katta küçük devletlerin bu prensip • 
Iere olan itimadını baltalıyan bazı 
devletlerin siyasetinden ileri gelmiş
tir. Muvafık bir yardımın kendilerine 
yapılacağı ve ilhakçı planlara. karşı 
da tedbirler alınacağı hususundaki 
şüpheleri küçük devletleri tıpkı bil ~ 
yükler gibi selameti, mütecavizle an
laşma.da aramıya sevkediyor. Küçük 
antant bir dönüm noktasında bulun
maktadır. 

M. Beneı Muvaffak 
Olamıyacak mı? 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Havas a. -
jansmın muhabiri bildiriyor : 

Alman dostu hükumet mahfelleri, 
B. Benesin ktiçük Antantın birliği. 
ni muhafazaya muvaffak olamıyaca
ğını düşünüyorlar. 

Bu mahfeller, karşılıklı yardım pro 
jesinirı. akametini ve küçük anlaş
ma devletlerini biribirlerinden ve bü
yük müttefiklerinden ayıran yenil • 
mez taa rruzlarm, A vruparun ortasın 
da ve doğu cenubundaki vaziyetin 
tamamen değişmesini intaç ettiği ka
naatindedirler. 

F r ansaya Göre 
Paris. 6 (A.A.) - B. Benesin Bel

grada gitmesi ve kendisihe gösterilen 
hararetli kabul Fransız matbuatında 
büvlik bir alaka tevlit etmi~tir. 

Oeuvre gazetesi. İtalya - Yugoslav 
va paktının müstakil bir siyasetin ifa 
desi olduğunu ve Çekoslovs kyanm 
bundan icap eden neticel~ri çıkarmak 
m~cburiyetinde kalacağını yazıyor. 

Logaritma 
Sözünün 

Öz Türkçesi 

• 

Zaten tayyarecilik gibi sürat üze - salaya sığmıyacak bir şeydir. Bu va 
rine daya.nan bir sahada bir uQUŞu al. ziyeti ancak kırtasi zihniyetin ve bu
tı hafta evvel kestirmek imkanı ol • nun yavruları olan vehim ve emni -
matlığı için sözün kısacası Türkiye, yetsizliğin bir eseri diye telakki edi
cihan hava münakalesine tamamile yoruz. Dert ortaya konulunca elbet
knpalı bir yerdir. Yani havacı naza • te çaresi de düşünülecek ve hlikfı • 
rmda bir nevi Tibettir, çok geri bir metimiz hiçbir hususta geride yürü
memlekettir. miye ve umumi gidişin haricinde 

Nevyork, 6 (A.A.) - Gazeteler, 
Amerikanın umumi harbe girişinin 
yirminci yıldönümü münasebetile A
merikanın o zamanki hissiyatile bu 
gün°kü duygulan arasında mukayese
ler yapmaktadır. 

"Nevyork Post,, gazetesi diyor ki: 
"Geçenlerde . yapılan bir ankette A

merika milletinin dörtte üçü Ameri
kanın umumt harbe girmekle büyük 
bir hata işlediği kanaatini izhar et
mişti.,, 

(Ba~ı 1 incide) 
Mehmet o sırada, matematiğin mu

citlerinden sayılan üç kardeşten biri. 

dir. 
Meğmun zamanında nrsfmnehar 

TUIA• 
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Tarihten Evvelki 

Bugün havacılık istisnai bir hadi- kalmıya razı olmadığını fiilen dünya. 
se halinden çıkmıştır. Her günkü ha ya isbat edecektir. 
yatın bir parçası olmuştur. Dünya • Ahmet Emin YALMAN 
nm hareket nabzı, tayyare süratile 1914 t.e Amerikanın umumt harbe 

girmesi aleyhinde rey vermiş olan !
yan azasından cümhuriyetçi Norris, 
matbuat konferansında dUn söylediği 
bir nutukta. Amerikanın umumi har
be girmekle hiçhjr milletin işlcmeıii.ği 
büyük bir hataya düştüğünü bildir
miştir. 

artıyor. Gerek ticaret sahasında ve 
gerek diğer sahalarda her şey tayya 
re süratine göre ayar oluyor. 

Avrupa - A•ya cadden 

Y alnız ve yalnız 'l'ürkiye ken • 
dini bu umumi gidişten ist;is. 

na ediyor. Avrupa ile Asya arasın • 
daki kestirme caddenin sahibi ~ıfati· 
le Türkiye ıbUtiln cihan nazarında 
mesul bir mevkidedir. Bir memleke
tin kara yollarım, deniz yollarını mil 
letlerarası münakaleye kapaması ne 
demekse hava yollarım kapaması da 

0 demektir. Bugün Atinadan Suriye
ye uçan Felemenk ve Fransız yolcu 
tayyareleri bir kazaya. uğrasa insan· 
lık alemi bundan Türkiyeyi mesul 
tutacaktır. Bunlar, denize inemiyen, 
kara tayyareleridir. İngiliz tayyare • 
Ieri deniz tayyareleridir. Fakat sırf 
TUrkiye yolu kapalı olduğu için deniı 
tayyaresi kullanıyoruz. Deniz ~ayya
resi hem az silratlidir, hem de zsı.ten 
fırtınalı bir havada denize inip kalk
mak ta emin bir şey değildir.,, 

!ngiliz tayyarecisinin sözleri beni 
derin derin düşündürdü. Hiç §Üphem 
yoktur ki, hükümetimizi de düşündü. 
recektir. İnkılapçı Türkiye de hiçbir 
hususta A vrupada geriliğe doğru ye
gane bir istisna olmağa razı değildir. 
Cihan tayyarecilerini bize bir nevi 
Tibet gözile bakmıya. sevkeden vazi
yet tasfiyeye uğramalıdır. 

Fransız 
• 

Fasizmi ' . 
Mahkemede 

. Suçlular Hakim 
Huzuruna Çıkıyor 

Paris, 6 (TAN) - İstintak haki - , 

·Talebe ve 
Hocalar 

için .• 
mi, mefsuh bir cemiyeti tekrar kur • Ankar:ı, 6 (Tan muhabirinden) _ 
mak ve halkı müsaadesiz toplantıya Y:aarif Vekaletine bağlı prevantor
çağırmak suçiyle Fransız sosyal par. ~ıom ve san:ıtoryomlar için bir kanun 
tisi reislerinden dö Larok ile meb'us >rojesi hazırlanmıştır. Projede bura
tbarnegariyi mahkemeye vermiştir. hrda tedavi edilecek muallim ve ta
Bu suretle Fransada Fa.şipn mahke- ]ebelerle tedavi ücretleri tesbit edil
meye intikal etmiş oluyor. Suçlu dö mektedir. 
Larok, bu hareketin partisi için gü. 
zel bir propaganda. olduğunu anlat
mıştır • 

19 Mayıs 

Bayramımızda 
Ankara, 6 (TAN) - 19 mayısta 

Ludendorf Katolikliğe 
Harp llCin Etti 

Berlin 6 (A.A.) - General Luden
dorf, bir Alman mecmuasının yazdı
ğı makalede. topyekun harp namına 
katolikliğe karşı şiddetli bir cephe 
film., lrt., r1ır. 

kavsini Sincar ve Kufe sahralarmda 
ölçen bunla tdır • 

Mehmet, memlektine nisbetle (01. 
harezmi) yahut Arapçada imllanıl -
dığı gibi (Elharezmi) denmekle ma. 
ruf'tur. 

Türkçe (ol) u Arap lehçesiyle (el) 
ve Latincede ve Latinceden tercüme 
dillerde (al. el. il) olarak görüyoruz. 

Bu yüksek Türk lliminin eseri an
cak on ikinci asırda garpte Latince
ye tercüme edilmiştir. Bu tercüme • 
nin tek nüshası Kembriçtedir. 

o sıralarda esere türlü isimler ve· 
rilmiştir. Algorismus, Alchoarismus, 
Alkauresmus, Algoritmus, ve Algo -
rithme, Logaritme. Bu son kelimeler 
de görUJen (th) bilindiği gibi (t) de. 
ğil, (z) veya (s) dir. . 

Larousse du Vingticme Siecle dahı 
Logarithme kelirrıesinin dokuzuncu 
asır ba,şlangıcmda yaşamış .olan Ma
tematisiyen Musa oğlu Mehmet Alkh 
arezmiden gelmiş bir kelime olarak 
göstermektedir . . 

Bay ~entin bir dileğini da.ha bil 
dirmeliyiz. : 

Logaritma cetvellerinin başına 

Harzemli koymak. 
Ti.irk dili kurumu bunda bUyük isa. 

bet görur ve doçentin fikrine tama -
men iştirak eder • 

Bu istor]c bilgi karşısında artık 

Logaritmanın icadını İskoçyalı Ba -
ron (Jean Reper) e medyun olmadı· 
ı!rmızı söyleyebiliriz. Bu yüksek nl -
giliz Maternatisiyeni (Olharezmi) den 
viiz sene ı::onra rliinvav~ l"Plmic:tir . 

Devirlere Ait 
Bir istasyon 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Tarih, Dil ve Coğrafya fakültesi an· 
tropoloji talebeleri şehirden 4 kilo
metre uzakta gayet güzel ve tarihten 
evvelki devirlere ait bir istasyon bul· 
muşlardır .Buradan talebeler birc;ok 
antika eserler toplamışlar ve fakülte
ye getirmişlerdir. 

lktısat Vekilimizle fngiliz 
T icaret Nazın Arasında 

Ankara, 6 (TAN) - Karabük 
demir ve çelıik fabrikalarmm temel 
atma merasimi münasebetile lktı -
sat Vekilimiz B. Cela.ıBayarla İngi • 
liz ticaret nazın arasında samimt 
telgraflar teati olunmuştur • 

YENi NEŞR1Y AT 

Haftalık Sinema 
8 inci sayısı çıktı 

Haftalık Sinema Mecmuasmm bu 
hafta karileri.ne sürprizi var, mutlaka 
>kuyunuz. Bundan başka. Danyel Dar
yönün beyanatı - Aktüalite - Sine
ma şakaları - Artistik vUcutıer -
Artistlerin yüz masajı - Harri Lid
ke tekrar meydana çıktı - Robert 
Montgomeri ile mülakat - Bilnu~ce
ler ve ~.ıtınlı müsabakalar vesaire. 

A skeri mahzurlar 

M illetlerarası tayyareterin top
raklarımızdan geçmesinde as 

keri mahzurlar varsa bunlar dünya
nın her memleketi için ayni derece
de vardır. Askerlikte za?'arlı addedi
lebilecek hiçbir vaziyet yoktur ki, mu 
kabil tedbirlerle bu zararı ortadan 
kaldırmak mümkün olmum. Her te
ca,-üz çaresi kendi kendine bir mü • 
dafaa çaresi de doğlrmuştur. Askerl 
bakımdan icap eden ihtiyat tedbirle· 

yapılacak jimnastik ~nlikleri için 
topl.anan hususi komisyon, mesai11ini 
bitirrnif ve uzun bir rapor hazırla.m.ış
tır • 

Memleketin her tarafında o gün 
çok geniş spor hareketleri, şenlikler 
yaprlac~ ve gece. de fener alayları 
t.ertip edilecektir • 

NEOKALMiNA 
Maarif Mii•tetan Aydında 

Aydm. 6 (TAN) - Maarif mUs -
teşan B. Rrdvan Nafiz, maarif işle. 
ri üzerinde teftişlerde bulunmak 
maksadiyle b!J..::,ofuı bura a gelmiştir. 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş 
Ağrıları Artritizm 

-

SÜT 
:Makinruır 

SVECiA 
~ark alıdır. 

:;;-'ir/(~IJNljJQ Ltd. $11.' 

IST.tıN8UL. GAl.tıU. PERSEMBE PAZAAt et 
T•lgraf ZiRA T l•t•nbul • Telefol"'; 41108 

ACE LE ARANIYOR 
Ankarada mühim bir müesse

sede vazife görecek en aşağı bir 
ecnebi dili ıbilen ve mikrofon ö
nünde konuşabilecek bir bayan 
memure aranıyor. Referans gös
tererek ve bir boy fotoğraf lef -
federek mektupların "N. Y." ru
muzile İstanbul 176 No. lu posta 

kutusu adresine gönderilmesi , 
1 

Havalar 
ısın mağa başladı 
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El, ayak, koltuk terlerini kesen 
nahoş kokuyu gideren yegbe 

sıhhi pudradır. 

INCILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - !STANBUL 



~0.12- 4. 
Yazan: Ziya Şakir 

KILIÇ HAV ADA PARLADI 

__.,,.. 

M uhtar, bu bliytik muva!fa-
kiyetten o kadar sevinmi~ 

ti ki; derhal toprakların üzerine 
kapanmış ... Yüzünü yerlere süre
l'ek: 

- Ya, Rab! .. Hayatımm en me
ıut günü, bu gündür. Sana, şük
ranıanmı arzetmek için kelime 
buiamryorum. 

Diye, inim inim inlem!ştt. Ve 
IOnra, dört rekat, şükran na.mazı 
kıldıktan sonra, Ömer bin' Saadı 
huzuruna getirtmişti. Sabık ser
~. perişan bir halde idi. Teslim. 
~a.k için mücadele ettiği za
nıan, Muhtann adamlarından bir
çok dayak yemiş; yüzU gözü, ta
nınnuyacak bir şekle girmitti. 
lr~uhtar onu görür görmez, derin 
bır (Ah! .. ) çektikten sonra: 

- Hey, kadir Allah! .. Koca Sa.
dibni Ebi VakkMm oğlunu bu ha
le mi getirecektin. Hikmetinden, 
ıual olunmaz. Demişti. 

Saad'in oğlu örner, derin bir sil. 
klit içdnde başını önüne eğmişti. 
Muhtar, onu şöylece isticvap et
nıişti: 

- Ya Ömer! .. Ne dersin, bu ha
le? •• 

- Allahr:n takdiri. 
- E. Binlerce Yezidinin basma 

reç~rek, KerbelA sahrasına gidi
fin ? •• 

- O da Allahm takdiri. 
- Ya, (Resulü Ekrem) in Ehli. 

beytini bir yudum ıudan bile mah
rum ederek, onlan al kanlar için
de §ehit edişin? 

- Tabif.. Bu da, Cenabı Hak. 
km takdiri • 

- Eh, haniya bu hizmetinin 
lhilkifatı olarak, Rey ve Taberis -
tan eyaletlerine vali olacaktın? Ni
çin olmadın? .. 

- Ne yapalım .. Cena.bt Hak tak
dir etmemiş .• Yezit, bizim hiz. 
hıetlerimize mükafat vermekten. 
$ek.indi. İbnl Ziyadm vaitlerini 
tasdik etmedi. 
- KerbelA.da. muka'beleye çrktı • 
tın zaman, boynunda kimin kılı· 
cı vardı? 

- Babamın. 

- Ya fİnldi bana. kudetmek 1-
çbı buraya geldiğin zaman, üze
rinde hangi kılıç vardı? 

- Yine o kılıç .. Babamın kılı
cı. 

- Şimdi nerede o kılıç?, 

- Esir olduğum zaman, Uze-
rinıden aldılar. 

M uhtar, kendi adamlarına 
dönmüş, Ömer'in Uzerin

de. alınan kılıcı istemişti. Ve kı
h1, ~e!ir gelmez eline alarak öme
.te gösterdikten sonra on unla ko
llllşnıa.ama devam et'!Il.ifti: 
- Kılıç bu mu, ya Ömer?. 

- Evet, odur. Babamın kılıcı. 
- Ya Ömer! .. Baban bu kılıcı 

~RE18ulü EKrem) aşkına sallamıştı. 
t.ı e, bununla (Cennet) i kıızanmış.. 

... Sen .ise bu kılıcı Rasulü Ekre-

Kanlı Kelle Yere 

min evlatlanna çevirdin. Bu kılı
cın şeref ve şöhretini payimal et
tin. Herkesten ve her şeyden ev
vel, bu kılıç senden davacıdır. Bu
na, ne cevap vereceksin? 

- Allahrn takdiri • · 
- Öyle ise, diz çök, İstiğfar et. 

Allahrn son takdiri yerini bulsun. 
Muhtar bu sözleri söyler söyle

mez, yerinden fırlamış .. Ömer'in 
yanına. sıçramıştı... Ömer, bütün 
vücudu titriyerek, diz çökmüş; 

- Ya, Muhtar!. Dünya tamaı, 
beni iğfal etti. Şeytana uydum. 
Şimdi, nedamet 'ediyorum. :Bana, 
kıyma. Bundan sonra, Ehlibeyt 
uğruna canımı feda ederim. 

Diye yalvarmıştı .. Fakat, Saad 
ibni Ebi Vakka.s'rn kılcı, bir an ha.
va.da parlamıştı. Ve bu bir an için
de de, o mtlbarek adamın haris 
oğlunun kafası uçmuş .. Kanlı kel
le, sıçraya sıçraya birkaç adım ile
ri yuvarlanmıştı. (1) 

M esele, Ömer bini Saad'in 
başını k~mekle neticelen

memişti. O gece ve ertesi gün Kiı
f ede şiddet~ bir araştırma yapıla
rak, Kerbe~a. ".~kasına iştirak e
denlerden ikı yuz elli kişi daha el
de edilmiş: bunlar da kamilen kı
lıçtan geçirilmişti. Bu dehşetli ic
raat karşısında, artık Küte halkı 
krpırdıyamıyacak bir hale gel
mişti. 

Fakat, KUf enin bu itaat ve in
kiyadı kafi değildi. Asıl mUhim 
mesele; Irak'ı istilaya gelen, İbni

Ziyadın ordusu idi. lbni Ziyat, 
ilk bozgunluğun intikamını almak 
için (Musul) civarına kuvvetli bir 
müfreze dah·ı göndermişti. Ku
mandanları (Yezit ·~ini Esedt) nin 
vefatı Uzerine mütereddit bir va
ziyette kalan Muhtarın askerleri 
bu Eme~i askerlerini görür gör~ 
mez, derhal geri çekilmişlerdi ... 
işte tam o sırada, artık KU!edeki 

~lerini bitiren (İbrahim. bini Ma
lik Eşter), maiyetindeki küçük 
kuvvetle cepheye yetişmişti. 

İbrahim, Irak askerlerinin ricat 
ettiğini görür görmez şaşırmıştı. 
Lakin kendini çarçabuk toparlı
yarak derhal müdafaa tertibatı al
ınış .. Kılfede kazanılan zafere dair 
söylediği sözlerle onların manevi
yatını artırmıftı 

İbrahimin cepheye geldiğini ha
ber alan civardaki kabileler, ona 
iltihak etmişlerdi. Bir iki gün zar· 
fında tbra.himin cephe,,i hem ma.-

(1) Bazı tarihler, (Ömer blni
Saad) in Muhtar ile karabetinden 
bahsederek Muhtarın onu bu h&.
disede öldUrmediğinden .. Ve bili.
hare (Muhammet Hanife) nin şi
kayeti üzerine, Musul civarında. 
katledildiğinden bahsederler. 

Fakat elimizdeki kuvvetli me
hazler, hadiseyi bu suretle naklet .. 
mektedirler. 

Yuvarlandı 

nen ve hem de ••• .ı.ddeten kuvvet
lenmişti. 

İ brahim, cephede bir oyalar 
ma harbi açmıştı. Burada 

bu harp devam ederken, kendisi 
de fedailerden mürekkep bir kuv
vetle - geriden dolaşarak - tb
ni Ziyadın karargahı üzerine bir 
baskın yapmıştı. 

Tali ve tesadüf, burada inand
mıyacak bir harika göstermişti ... 
Askerinin çokluğuna gövenen baş
kumandan İbni Ziyat; o gün cep
hedeki harbin idaresini --.f ıclta ku
mandanlarına bırakmış, kendisi 
de yanına birkaç kişi alarak av
lanmak için karargahından uzak
laşmıştı. 

Fırat sahillerinde gezerken; bas 
km yapmaya gelen (Malik Eşter)· 
in oğlu ile birdenbire karşılaş
mıştı. 

lbni Ziyat, karşısında bir 1-
rak müfrezesi görür görmez, şa
şırmıştı. Evvela, bu büyük cilre
te inanmak istememişti . Ukin, 
aklı başına gelir gelmez, hakikati 
bütün açıklığı ile hissetmiş; atını 
dört nala. kaldırarak kaçmak iste
mişti. 

İbrahim; yanında bir kölesi ol
duğu halde, yıldırım silratile ile· 
ri atılmış; İbni Ziyadm yolunu 
kesmişti. Ernevt ordusunun baş
kumandanı, artık kurtulıtış imkanı 
olmadığını görünce derhal atmdan 
yere atlamış; Malik Eşter'in oğlu
nu mübarezeye davet etmişti. 

İbrahim, omuzlarını silkerek acı 

acı güldükten BOnra; 
- Ben .. Malik Eşter'in oğlu. se

ninle mübareze edeyim, ha? .. Sen, 
Allahm ve Rasulün lanetine uğra· 
mış bir adamm piçisin. Sonra da 
Rasulü Ekremin ehli beytinin ka
tilisin... Senin mel'un ve murdar 
kanına elimi bulaştırmak istemem, 
diye, cevap vermiş.. Derhal köle
sine dönerek: 

- Kes, §11 mel'unun ka!a.ıımı, 
demişti. 

Köle; çevik bir kaplan gibi, tbni 
Zeyyadm üzerine atılmıştı. Onu 
bir hamlede yere yuvarlamıştı. Ve 
sonra, göğsüne oturarak, keskin 
hançerile başını gövdesinden ayır
mıştı... O zaman İbrahim, ellerini 
semaya kaldırmış: 

- Ya, Hüseyin! .. işte, Kerbell
nm en büyük katilinden de, senin 
intikamını aldım, diye bağırmıştı. 

E mevt ordusu, rica.t ediyor. 
Cesur İbrahim, bu büyük 

muvaffakiyetin peşini bırakmamış
tı. İbni Ziyadın şıpır şıpır kanlar 
damlıyan başını bir mızrağın ucu
na taktırdıktan sonra; maiyetinde
ki küçük müfreze ile karargahın 
üzerine saldırmıştı. 

Bu errada, ortalık tamamile ka
rarmıştı.- İbrahim ile maiyetinde
kiler; 

(Arkası var): 
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Borsada Birçok Müesseseler 
alışverişler I 

durgun Ş Beyannamelerini 
Dün borsa muameleleri durgun bir 1 H • • v • 1 

vaziyette ge~~tir. Paristen gelen sa en u 1 ermem 1 ş er 
bah telgrafı Turk: borcunu 282 Ye ak-
şam 287 frank göstermiş olmasına 
rağmen piyasada 21,60 lirada açılan 
Türk borcu 21,60 lirada kapanmış ve 
daha fazla ~iikselmemiştir. Ucuz fi
yatla. Türk borcu almış olanlar dün
kü fiyatları karlı görerek ellerindeki 

İş Kanunu hazırlıkları ilerlemiştir. Şehrimizde ve civar vila

yetlerdeki iş yerleri 2500 kadar tahmin olunmaktadır. İş bürosu, 

bütün işçilerin beyanname vermeleri ve beyanname vermiyen .. 

lerin ceza görmemeleri için müracaat müddetini 15 Nisana kadar 

hisseleri satmışlardır. Anadolu tah - uzatmıştır. 

villeri 40, Mümessiller 44,30, Anado- 1. ~azı müesseselerin, çalıştrrdıklan 
lu hisseleri 23,75, Merkez Bankası SUS UZ jıışçı sayısını azaltmak suretile lş J{a .. 
93.5. Sıvas. Erzurum 95, Ergani his- nunu tatbikatından kaçınmağa çalış-
!'eleri 100,50, Aslan çimentosu 14,80 ALKOL tıkları görülmüştür. İstanbul İş dai· 
lirada kalmıştır. Bu sonuncular üze - resi Başmüfettişi B. Haluk, dün ken• 
rinde m~amele olmamıştır. Dün !iki- 0· ·1 .. .. b ' 
dıı.svona kalan hiR!'lelerin müza edeRi Ötedenbcri hariçten getirilerek ısı e goruşen ır muharririmize. bu 

· 1 k b 
1 

·:··. .. y 
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' r:: muhtelif sanayiimizde fabrika ve i· mesele hakkında ,.e kanunun tatbıka-
vapı ara un ar ıç:ın vuzde 2 - - ·" • tı t f d · h · · · t b't ı · . . . maliı.thanelerle, eczacılıkta kullanıl . · e ra m a şu 17.a atı vennıştır: 
faızt es ı 1 o unmBuştur._ Faı~ın bu ndı~- makta olan mutlak küuliln (Alkol ab- ''- Kanuni hakkı iyi anlamadıkla-
het e aT. o ma~ı orsa alemınıie na ır .. . . . . . · · · l t 1 · d k ' • · 
~öriildüğü için ehemmiyetle karşılan- solu) memleketımızde ıstıhsalıne çaiı- rı :taçın ıkş e mh~ erınkü'e .. ıkışçkı .~~~ksn;ı:ı ~~ 
- şılıyordu. Haber aldığımıza göre, 7.a ra za ıren c:u uçu cuzu .. 
mı§tır. Türk ispirto fabrikatörlerinden bir tamlara ayırmak suretile tş Kanunu

zat, bir Türk kimyageri ile birlikte bu nun tatbikatından kaçanlar aramnd:ı 
Deri Sanayicileri Toplanıyor işin halline muvaffak olmuşlar ve bazı küçük sanat erbabı ve bilhassa 
Deri ve deri mamulatı üzerine ça- mükemmel cvsııfta susuz alkol istih- kunduracılar vardır. • 

•rşan sanaviciler, bugün Sanayi birli- sal etmişlerdir. İstihsal olunan 91.lsuz Bunları en ziyade düşUndürcn cihet 
<rinde toplanacaklardır. Deri~iler, it- alko~ü !~hisar ida.:eı:ıi d.e .be~en~iş ve lş kanununun 35 inci maddesinin haf· 
halatın serbestisi halinde gümrük fabrıka ıle teahhudc gırışmıştır. tada 48 saatlik mesai müddetidir. 

himayesini istiyeceklf'r ve bu husus- Esnaf Cemiyetlerinde Halbuki bu madde hükümleri der-
taki mütalealarını birliğe bildirecek- hal ve umumi bir tarzda değil , Uç se-
lerdir. Seçim nelik bir müddet zarfında tedrici bir 

h f 
. . d . 'd h t surette ve bazı sanayi şubeleri tçin Bu a ta ıçın e yenı ı are eve -

Ro.manyadan Alınan Keresteler Jnri seçimini yapmağa başlayan ·Es- hususi usuller tesbit olunarak tatbik 
Sıhhat \'e İ çtimai Muavenet Vek". raf cemiyetlerinden sebze bahçıvan . C'dilecektir. Kunduracılık gibi 8anat

I •tinoe Romanyadan satın alınan kea- ! arı cemiyeti mevcut ~asından üçü-,lerin hususiyetleri gözönünde bulun• 
reı:ıtelerin bedeli olan paradan bu de- nü değiştir.erek ye~ıe.rıne ?a~çıvan durularak 7 inci maddeye istinaden 
fa 35136 lirası Merkez Bank"" Rıza, Fethı ve Sabrıyı ı:ı~çdmı§thır. :tı- işin icap ettireceği şartlara tabi tutul-

_,ma nncıhırla marnngozların ı are e)e. d .. k" l kt 
t 1 1 t G · k l d b nk ~· . . k 1 . ması a mum un o aca ır. ya ırı m ş ır. erı a anı a a aya !erinin nısfı degıştınlere yer erme . . 

tevdi olunacaktır. Uç ııza sc<;ilı>cektir. İşletmelerını parçalara ayırmak 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~uretilekanun ~thlkatınaengeller~ 

\~:jıiı::::~ıı::lf2t ~ r ~::::1\~:111::::: ~i~;~;:;f ~:~~=-i;~g~ 
Ö G ~ T L E R i ~;~fü~tt~~tfüt~~t~~rt~~~~~t~~~~t sıl ~~~~~~t.r.hlçbir vakit 1110 l§çi ça. 

Musiki ve Sinirler 
, lıştırmağı icap ettiren,, mahiyette 
bulunımyan iş yerlerinden lüzum gö· 
riilenler hakkında aynca bir nizam

ta. bir nefret kaplar. Reni J:Ören, name çıkarılacaktır. Bunların da ka· 
affcdilemiyecek derecede büyiik bir nunun bütün veya bir kısım hUküm
hakarete karşı ~tlmiş sanır. Mide- lerine tabi tutulması imkanı dalına 
de~'e hazmedemi~·e<'f'ği bir şey Jtir- mevcuttur. 

Musikinin en büyük faJdası si
nirler üzerine olduğu gibi, 1.arar 
'·erdi~ vakit en bü~ii·k 7aran yine 
sinirler üzerinedir. Bunun sebebini 
kolayca tahmin edersiniz. Musiki -
yi anhyanlar da, ondan hoşlanan
lar da, onu komJ>oze eclenler de, o
nu çalanlar da, hemen daima, ince 
duyguJu, herı:ıeyden çabuk mütees
sir olur. sözün kısası, sinirleri na -
zik adamlardır. Bir alet ne kadar 
ince, ne kadar nazik olursa o kadar 
çabuk kınhr. Onun içindir ki mu
siki, ifrata gidildiği vakit, en ziyade 
sinirler üzerine fena tesir eder .. 
Bakınız, büyük bir musiki kompo· 
zitörü, Berlioz musikinin f>inirler 
üzerine tesirini nasıl anlatn-or: 
"Beğendiğhn bir musiki dinledi

ğim vakit, diyor, bütün ,-ucudtım 
titremi~·e ha.-;Ittr gibi olur İlkin tat;.. 

lı bir ke~·if gelir, bunda muh.a·ke
mt>nin hiç tesiri ~·oktur. Sonra işit
tiğini tahlil etmek adeti işe karı
şır, muski:ri ha:rretle takdir ettirir. 
l\füellifln ~ri~de meydana çıkar
dığı fikirleri ne kadar ~·üksek ise, 
ne kadar kunıetli ise, h~yecan o nis 
bette büyüyerek, kannnın dönme
sine garip bir şiddet ''erir: Damar· 
la.rım şiddetle vururlar, göz yaş
lan gelir ve bunlar bazan heyeca
nın sonunu haber verirler, bazan da 
bilikls heyecanın daha devam ede
ceğine ve daha büyüyeceğine d~ 
lilet ederler. O vakit izamm hep
si titremi~·e başlarlar. Ellerime ve 
ayaklanma u~·uşukhık gelir, gör • 
ıne ''e i~itme slnirlerimde felç ~ 
sıl olur. Artık görmez olurum, he
men hemen hiç işitemem de .. Bun
dan sonra4'ı baş dönmesi, yan bay
goıhktır.,, 

Bunu yalnız garbin yüksek mu
sHdsinln tesiri sanmayınız. Bura
da da ut çalan bir musiki artisti- -
nln, öyle titrlyerek, göz yaşlan dö
kerek musiki yarattığım, &0nra, el 
leri ve ayaklan uyuştuğundan, 

mızrabı elinden dttştuğUnU gör· 
m~tüm. Onun için Berlioz'un tari
finde mübalağa. olmadığına be. 
nim kanaatim \'ardır. 

O büyük kompozitör: "l\lusild 
bayağı oldujtu vakit, yahut yanlış 
çalındığı ukit, der, utanıyormu.' 
gibi kııannm. Bütün ruhumu ide-

diği nkit na.ı;;ıl bir hareket olursa., 
bütün vücudum ö~·le bir harekete 
tutulur .. ,, 

~lusiki artistinin bu kadar na -
zik olan, sinirltrinin çabuk müte
essir olacağına hiç şa~mamalıdır. 
Hele bu kadar inceliğe, artistlerin 
çok defa kalabalıkta ve geceleri ~ 
lışnuya mecbur oldukları için, bü
yük yorgunluğunu da ilive eder
seniz. 

Bundan dolayıdır ki; musiki ar
tistlerinin de, musiki merakhlan -
nm da sinirleri çabuk bozulur. Baş 
ağnlan, yamn haşaitnın, ba.5 dön
mesi, baygınlık, UJkusuzluk, duy -
gulann bozulma~n, (,'abuk sinirlen
me, melankoli onlarda 8ık sık gö
rülen ha.lltrdlr. 

Sinirler bozulunca, haıtm da bo
zulur, ,·üeut beslenf'mn. Onun 
i(,'in musiki artistlerinden bir ço
ğunun benzi saranr, kansızhk ala
metleri meydana çıkar, yüreklerin
de çarpıntı eksik olmaz •• 

Bunlara çare olarak, musikiden 
vaz geçlnlz, denilemez. Çünkü insan 
mai.,etini musildden beklemlyerek 
sadece meraklı olduğu halde bile, 
ona musikiden nz geçiniz demek, 
ya.,amayınız demek gibi olur. Mu
sikiyi seven ommz ~·asıyamaz. 0-
ntın için ta,·sip edilebilir şey an -
cak itidalde kalmayı, ifrata gitme
meyi tu·slye etmektir. 

Mu~lki artistlerinin sinirlerinin 
bozulma.'lma bü~ ük bir sebep te, 
halkın hoşlandığı bir musiki bittiği 
vakit tekrarını istemesidir. Bir ar
tistin sinirleri parça~·ı bitirinciye 
kadar tahammül edebilir. Tekrar 
istemek onun sinirlerini taham
müllerinden fazla yormak demek -
tir. Vakıa tekrar istemek artisti 
takdir etmek demektir, ancak tak· 
dir ne kadar bUyUk olsa da slnlrle
rin yorgunluğuna, bozulmalanna 
mini olamaz. 

Onun için musiki artistlerini din 
lediğiniz ve befencliğiniz nkit al
lnşlaymıı, fakat tekrar etmelerini 
istemeyiniz, artistin nazik sinirle
rine acıynuz. 

TOPLANAN BEYANNAMELER ' 
lş dairesi üçüncü bölgesine dahil o

lan vilayetlerdeki iş yerlerine dağı
tılmış bulunan iş yeri beyannamele • 
rinden lstanbula ait olanların hepsi, 
Bursa ve Kocaelinin ise bir kısmı ia· 
de edilmiştir. 

Müteaddit defalar yapılan ikazlara 
rağmen daha pek çok iş yerlerinin 
meseleyi herhangi bir mali mükelle
fiyetle ilgili sanarak veya beyanname 
doldurmakla behemehal iş kanununa 
tabi olmak kaygusile beyanname ver· 
medikleri tesbit edilmiştir. 

r - ·-
BORSA 

1 
PARALAR 

6N1SAN SALI 
Sterlin ti 
Dolar 
Fıansıı: Fr. 
Liret 
Belçika franıı 
Dru.hmi 
lıviçre Fr 
Leva 
Şiline 
Florın 

Çekoslovak luo. 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
İs•eç kurona 
Altın 

Banknot 

621.25 
ı25,25 
112.-
120.-
110.-
18.-

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

12,-
48.-
30.-

1044,-
247.-

ÇEKLER 

Londra 619,-
Nevyork 0,79285 
Paria 17,18225 
Milino 15.0686 
Brüksel 4.7043 
Ati na 88,2875 
Cenevre 3,4750 
Sof ya 64,2075 
Amsterdam 1,4475 
Praı 22.6975 
Viyana 4.2342 
Madrid 11 .4375 
Berlin 1.9713 
Varşova 4,1760 
Buda peşte 3,9983 
Bükreş 107,9160 
Belgrat 34,5718 
Yokohama 2,77 
Moskova 24,74 
Stokholm 3,13311 

621,25 
125,25 
ııs.-
12s.-
85,-
22.-

!:75.-
23.-
23.-
66.-
75.-
28.-
22.50 
24.-
14.-
52.-
32.-

1045.-
248.-

620,-1 
0,7920 

17,1575 
15,oSı6 

4,6981 
88.145 

3,47 
64,1935 

1.4464 
22.6612 

4.2275 
114 t93 
1.9693 
4.1693 
3,9920 

107.7420 
34,5160 
2,7650 

\.. .. wa&A414""'-" 

ı•.11 ~ 'I 
3 .128~ 
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Sıra Şubeei 
~u. 

--
135 Ç&rf ı 
136 Çarşı 

ı... -4 

137 Ç&rf ı 

138 Ça!'fJ 
139 Ç&rJI 

140 Ç&rJI 
141 Çarşı 

142 Ça.rfl 

143 Ç&rJI 
144 Ça!'fl 
145 Çarşı 

146 Çarşı 

147 Ça!'fl 
148 ÇILl'fI 
149 Çarşı 

15() 
151 
1G2 

Ç8.rfI 
CIU'fl 
Çarfı 

157 Çal"fı 
158 Çarşı 

159 ÇIU'fl 
160 Ç&rf ı 
161 Ç8.rfI 
162 ÇIL!'fI 

163 Ç&l"fl 
164 Ç&rJı 
l~ Ç&rfl 
166 Çarşı 
167 Ç&rfl 
168 Ç&rJı 
169 Ç&rJı 
170 Ç&rf ı 
171 Çarfı 
172 Ça!'fl 
173 C&rfl 
174 Ç&rJI 

175 Cartı 
176 Ç&rJI 

177 C&l'f ı 
i 
178 Cl.l'fl 

179 Çal'fl 
180 Ç&!'fl 

181 Ç&rJI 
182 Çarf I 
183 ÇIJll 
18' Ç&l'fl 
185 Çarşı 
186 Ç&rfI 
187 Ç&!'f I 
188 Ç&rf I 
189 Ç&rJI 
190 Ç&l'fl 
191 ÇIJ'fl 
192 Çar,ı 

193 Cl.l'fl 
194 ÇIJlI 

l~ Çal'fl 
196 Ç&!'fl 

197 Ç&l'fl 

Verginin aid 
oldugu aeneai 

933 
933 

ı.. " 
933 

933 
933 

933 
933 

933 

933 
933 
933 

933 

933 
933 
933 

933 
933 
933 

Bugünün Büyük Devletleri 
Bu bqhk altmda (YE01GUN) nefl'iya.t mUeueeeal çok mUhlm bir 

kitap seriai nefre başlamıştır. Sekiz kitaptan ibaret olan bu serinin 
ilk kitabı 

BUG0NK0 ALMANYA 
intftar etmiftir. Profesör Faik Sabri Duran tarafından tertip edilen 
bu kitap b&ft&n bata nefis fotoğraflarla doludur. içindeki malflmatı 
hiçbir liıgatte, hiçbir ansiklopedide bulmanıza lmki.n olmıyan bu ae
rinln kitaplan behemehal kUtüph&nenizde bulunmalıdır. Bugünkü 
devletleri yakından tanımak için bu nefl'İyattan daha mUkenunel bir 
memba mevcut değildir. Taıb'mdaki fevkali.de nefuetine rağmen her 
kitabm fiyatı yalnız (25) kuruftur. 

•••••••••••••••••••••••• 
Bu kitabı bütün bayilerinizden 18teyiniz. btanbulda toptan ve pera-

kende 1&tit yeri Ankara caddelinde YEDIGUN ıatıt mağazuıdır. 
Ta,radan (~) kuru9luk poeta pulu gönderenlere derhal gönderilir. 
Adrea: htanbulda Ankara caddeainde (YEDlGUN) idarehaneaidir. 

Mükellefin iti Adresi Borçlu olduğu 
Adı vergi miktarı 

Lira Ku. 

Halil İbrahim Hurdacı Çp.rşı Çadırcılar 36 45 54 
Fanti Çarşı Ali paşa 

Y.alcbzcı H. 28 27 00 . L -: Çarşı Ali pqa 

Fanti Yaldızcı H. 29 10 80 
Boyacı ve Çarşı Aatarcı 

Kiryako Perdahçı han 12-13 4 16 
Leon Aıavnı Atçı Çarşı Kürkçüler 27 21 60 

Çarşı R. Basmacı • 
thaan Tamirci b56 2 28 
Mehmecl OrUcU Çarşı Keaeciler 

54-56 18 63 
Kevork Kuyumcu Çarşı Mahf azacılar 

8-10 37 26 
Hayim M~inci Çarşı Terlikçiler 45 15 18 
Hamdi 7.eaı Terzi Çarşı Hacı Hasan 2:5 21 74 
Muharrem Elbiılecl Çarşı Kavukçular 

ıokak 16 17 04 
SWeymaıı Ağızlıkçı Ç1.rfı Hakkaklar 2 31 05 

Boyacı Çarşı Bodrum 
Davit han 44 16 20 
Ali Koltukçu Çal"fl bodrum 61 16 20 
la mail Marangoz Ç&rJı Ali paşa 

han 6 21 60 
Aram Kuyumcu Ç&rfı Uncu oğlu 14 10 -" 
Riza Piyucı Ç&rJı Acı Çefme 4 11 
Onnik Makaracı Ç&rJı Keaeciler 11 33 \ 

~ • Botos Kuyumcu 
Kuyumcu 

C&rfl aia 63 24 
933 Anelb Ç&rfı Keseciler 56 10 4-1 
933 lL. Ali Hurdacı Ç&rfl eolda ada 1 • 8 62 
933 Ojen Kunduracı Ç&rJı Çuhacı han 

K. 2 26 21 17 
933 Mordahay ElblaecJ Çal"fı Fescller 48 6 23 
933 Karnik Kunduracı Cartı Kürkçüler 

adası 4 22 20 
933 :Mehmed Sucu Çal"fı Takkeciler 113 60 72 
933 M. Refid Terlikçi Ç&rfı Sahaflar 20 43 20 
933 Herant Terzi Ç&rJı Serpufçular 16 21 60 
933 Abrabam Ke • Manifaturacı· Çqı Kalpakçılar 159 31 35 

dine 
933 Kevork Manifaturacı C&rfı Kalpakçılar 211 132 00 
933 <>aman FanUaeı Çqı Kalpakçılar 160 9 63 
933 Kir kor Parçacı Ç&rfı Sipahi 25-27 24 79 
933 Herant Terzt Ç&rJı Kesecller 5 3 06 
933 Yake Ardiye Ç&rfı Keaeciler 59 22 00 
933 Gıyuettln Atçı Ç&rJı Kavcılar 22-24 26 20 
933 Nulre Metin el Ç&rfı Yağlıkçılar 29 58 05 
933 AbdlllpDl Köseleci CIJlı Yağlıkçılar 89 21 91 
933 Leoıı 

Çoraı>çı ÇIU'fl Yağlıkçılar 42 17 43 
933 latepan lplikci ÇIJ'fl Yağlıkçılar 58 9 90 

933 ,Artin Depo Ç&rfI Kahvehane 13 16 87 

933 Vull ı Hurdacı Ç&rfı Çadırcılar 

Koltukçu 
131-133 26 40 

933 Cevad ÇIJlı Çadırcıılar 62 39 60 

933 Hatim Kitapçı ÇIU'fl Çadırcılar 

KCSaeıect 
1M·168 27 97 

933 Vuil Çartı Takkeciler 

İflemecı 
s. 112-114 48 68 

933 Mard1r09 Çaffı Re11am Bu. 
macılar H 4 68 

933 Kanuk 
Hurdacı C&l'fı Şerif ata 132 15 32 

933 .Artln 
Mutb&k C&l'fı Çuhacı 

han 33 2 46 

933 AraUl 
Çorapçı Ç&l'fl örUcUler 27 1 76 

933 Mehmed 
Halıcı Çarfı Sahaflar 26 26 95 

933 Olman 
Elblaeci Ç&l'fı SerputÇular 5 21 12 

933 Kirkor 
Teral C&l'fl Serpu,çular 19 21 12 

933 
Terzi Çarşı Fesciler 6 5 45 Kirkor Kahveci 

935 Abdülhak Maran~ı 
ÇIJlı Takkeciler 113 2 41 

935 Kbmı ÇIJ'fl Keeecller 4 55 90 

935 Mtızaffer 
Tamirci 

ÇIJlı Keeecller 24 12 88 

935 Hatice Olfet 
Çorapçı 

Ç&l'fl Feraceciler 4 7 45 

935 Halil 
Terlikc;t 

Çarfı Şerif ağa 93-95 12 11 
Yaldızcı Ç&l'fI Uncu oğlu 16-18 36 88 935 Klrko.r KömUr de· 

935 Yekta Çartı Uncuoğlu 28 13 93 
poau 

935 Kir kor Kahvehane ) CIL!'fı Kavcılar 9-11 ·r 4 48 
935. Ahmed Hall&Al - Ç&rfl Çukur han 

tlat kat No. 3 3 62 

935 Nunn Hurdacı Ç&l'fI Çadırcılar 107 19 87 

935 Kemal Atçı C&l'fI Ali P&f& 
4 69 han kıamı 1 48 

936 Hayik Kunduracı Ç&l'fI Tutcular 9 2 25 

' l'Ukarda adı, ı,ı ve eald adresleri yazılı mükelleflerin yeni adrealerlnl blldirmemlf ve yapılan arqtırma. 

1-rda da bulunamamıt olduklarmdan hizalarmda ıöaterilen HDelere o.ld kuanç ve buhran vcrrUerl ihbarna· 

'1elerı kendilerine bizzat tebliği mtl mkün olamam.,trr. 
·ı&nen tebliğ olunur. (1942) 

JEVFllC SAGlAM 
Klinik Teşhis 

6· BAS 1 
veni Çıktı 

, --- ikbal Kitabevi • ' 

HiÇ BiR iDDiA 
.AsJmda kıymetsiz olana 
fazla bir 9ey ili.ve etmez. 

KREM PERTEV 
Urat ve müballganın üa. 
desi değildir. Terkibi bir fen 
harikası gibi velveleli bir 
tarzda ortaya atılan güzel· 
llk mtlatahzarlannı da ken. 
diaine kal"fı hiç bir zaman 

rakip olarak tanımaınıftır. 

• Dif tabibi ' 

Parla DarUlfUnunundan mezun 

Pirinç - Yulaf - Mercimek - Buiday - irmik - Patates 

Mııır - Arpa - Bezelye - Çavdar - Türlü - Badem 

H ASAN 
ÖZL Ü UNLARI 

1 MEHMED RIFAT 1 
Cağaloflundan latanbul beledi· ı 

'9 yeel k&rf18Ula nakledilmiftir. • 

Yavrular seve seve yiyor. Ve bu leziz gıdalara bayılıyorlar. Tabla • 

ün saf hububatın özlerinden istihsal edildiği için çocuklar çabuk neş

vU nüma buluyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hastalıksız ve çok uzun ömür 
lU oluyorlar. Mutlaka H A S A N ilmine ve markasına dikkat ediniz. 

Eczanelerde ve bakkaliyelerde ıbulunur. H A S A N O E P O S U: 

tstanbul Aallye 'Mahkem•i lıtanbul, Ankara, BeyDilu, Beşikta,, Eskişehir. 

İkinci Ticaret Dalreeinden: Bur- ~--• •••• ••• • -•••••• • •••••• 

=::=~ea:ı:;rı n~~ ı:"a! Ereğli Kömür Havzası Sağlık Komisyonu 
tarafmdan Galata Rıhtım civannda B k 1 w d n· 
33 No. da Remzi Dilli, Vehbi Dilli ve aı an ICJlft a • 
Mehmet Dilli müddeinin kömürlerinin 1 - Zonguldak kömür havzası sağlık teşkilatına lüzumu olan (267) 
Mudanyaya naklini teahhüt ettikleri kalem eczayı tıbbiyenin muhammen kıymeti (4988) lira (35) kuruştan 

halde bu teahhütlerini ifa etmedik- ibarettir. 
lerinden dolayı akdin feshile aldıklıLn 2 - lhtiyacatın listesi ve şartnamesi lstanbulda 4 ncü Vakıf han m .. 

800 
lira ile mukavele hilafına hare- den irtibat memurluğunda ve Zonguldakta sağlık teşkilatı ba.., hekimli • 

ğinden paraaız alınır. 
ket ettiklerinden dolayı 800 lira taz. 3 _ Eksiltme 8-4-1937 tarihinde perşembe günü saat 15 de Zonguldü· 
minat ki, ceman <1600) liranm faiz ta Maden MUdUrlUğUnde sağlık komisyonu tarafından yapılır. 
ve mıı r lfi muhakemenin müddea- 4 _ Eksiltme açık eksiltme suretiyle olacaktır. 
leyhlcn.n.:n tahsili talebini mutazam- 5 - Muvakkat teminat (375) liradır. (1744) 
mın dava arzuhali suretlerinin müd-
daaleyhlerden Mehmet Dilli, Vehb· 
Dillinin ikametglhlannı terk ile sem 
tf meçhule gittikleri mUbaşlrfn meş 
nıhatmdan anlqılmakla arzuhal BU· 

retinin bir ay müddetle illnen tebliff • 
ne karar verilmie olmakla tebliğ ma
kamına kaim olmak UF.ere keyfiyet i
lin olunur. 

TERZi 

Dıtlal Daml110Hır1 '' llmanlart işletme U .. 1dares1 Ointan 
.aııwıammen bede.tı (tJ.ou;;s.aoJ lira olan kaynak tellen ile muhammen be· 

deli 12.173.~9 lira olan elektrodlar ayn ayn 6-5-1937 perşembe günü 
kaynak telleri eaat 15 de. elektrodlar da eaat 15,15 de kapalı zarf uaulil 
ile Ankarada idare binasında satın almacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin kaynak telleri için 375,25 ve elelrtrodlar için 
de ;13,02 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, 
resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dalreelnde alınmı, vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 ve 

14,15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

AF R O O ı• T ı• Şartnameler parasız olarak An karada malzeme dairestnden. Haydar-

i paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1853) 

Avrupa.dan yeni modellerle gel • • • * 
diğini muhterem mü,terilerine Haydarp&f& Liman arazisinde klin 4 No. hı tahta ambardan mOfres 

'9 arzeder. yazıhane aylığı muhammen 1500 kuruş mukabilinde ve bir sene müddPt
le açık arttırma suretlle kiraya verlJecektlr. Açık arttırma 115-3-937 ta
rihinde saat 15 de H. Pqa Birinci ifletme mUdQrJUğUnde yapılacaktır. 

Franıızca, lnıilizce Derı Taliplerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçeaile ve gereken kanu-
Pratik uaullerle mekteplilere gün- nt vesaik ile beraber mezk\lr günde hazır bulunmalan illn olunur. (1788) 

de 2 - 3 saat ders verilir. Matmuel - - -------- - - - - ----------
rUmuzile gazeteye müracaat. Beşiktaş Tapu Sicil Muhafızl ığmdan: 

Bebekte Bebek caddesinde bir tarafı Köçe oğlu Agop veresesi limonluk 
I TIFOBIL ' bahçesi bir tarafı cebel bir tarafı İbrahim veresesi sahilhanesi ve bir ta. 

Tifo !!"· IHSAN SAMI 1 rafı lebbi derya tarafında olan tarikiam ile çevrili eski 174 yeni 280 No. 
tutulma:.~:o Jı:klf'°• ıu evvelce on altı oda ve kayıkhaneyi mU9temil mutbah mahalli şimdi 
tifo baplandır. nHlç raba:S:~ ananın on Uç hiue itibariyle dört hiaaeıi Halim (Pqa) kızı Hatice. Ru· 
vermez. Herkea alabilir. Kutusu Jdyenin iken veldll oğlu Halim Sadu Uah Ayqlı Esen tarafından bilveki.le 
•••• M kuııı. , (2000) liraya HU.nü Kortele satılarak teacll olunmuştur. 

Bu gayrimenkulün on Uçte dokwı hlue sahiplerinin ikametglhlarmm 
bllinememeai dolayıaiyle Ui.n tarihinden itibaren bir ay içinde kanuni 
Şlf'a haklarmı kullanmak üzere keyfiyet tebut makamına kaim olma.k OSMANLI BANKA.Si 

iLAN 
% 5 faizli, 1334/1918 ihraçlı ts · 

TIKRAZI DAHlLI tahvillerine ait o
lup vadeai 1Mayıs1932 tarihinde hu 
lfıl eden ve ayni tarihte tediyesine 
başlanan 29 numaralı kuponlardan 
ibraz edilmlyenlerin 1Mayıa1937 ta 
rihinde Türkiye hUklımeti lehine mü 
ruru zemana uğrayacağı, mezkfır 
tahvillt hlmillerinin malflmu olmak 
üzere llln olunur. 

.. . 
SEKSULIN 

Ademi 
iktidar, 

Bel 
g ~"şek ı iği, 

Dermansızlık, 

Vücut we Dinıa~ın 
~ 

yorgunıa~unda 

pek müessir ,,. emin 

;."!bir ilt\çtır. 

Kutusu 200 kuruş 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
Eczanesi • Sirkeci 

üzere Uln olunur. (1938) 

Askeri Fabrikalar Umum Mlidür
lüğü l'icaret Kaleminden: 
Atağıda miktar ve cinsi yazılı malzeme satın alınacaktır. 28/Nisan/ 193'1 

tarihine kadar fiath tekliflerin Umum Müdürlüğe gönderilmesi lazımdır. 
Bu malzemenin şartnameleri her gün Ticaret kaleminden alınabilir. (1929) 

200 Ton Gıl11erin 

16 Ton Glikol 
1000 • 1100 Ton Nitrat dö sud 

30 Ton Nitrat damonyak 
12 Ton Odun SeWozu 

2 Ton Dinitrotoloul 
40 Ton Kalaine soda 
12 Ton Parafim 

6 Ton Silikat dö sud 
20 Ton Sud kostik 
20 Ton KUkUrt (Çubuk halinde) 
6 Ton Pamuk ipllğt (Beyaz) 

MO Kilo Pamuk ipliği (San) 

1000000 Metre Beyaz terit (pa muk ipliğinden mamul) 
MO Metre Saf kW'fUD boru 

8 Ton KW'fun levha 
14 Ton Meksifalt DX 
2 Ton Züt 
2 Ton Talk 

Sahibi: Ahmet Emin \'AL.\IAN. Umumi neşriyatı idare Pden: S. SALIM 
azetecilik ve Neşriyat Türk Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 




