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5 K'URUS BAŞMUHAR~lRl: AHMET EMiN YALMAN 

Atatüırkün Millete 
Yeni Teberrüleri 

Ankaradaki Bina ve Arsalarını 
_Halk Partisine Hediye Ettiler 

l ı 

Ankara, 11 (A.A.) - Ulu önder Cümhur
reiai Atat~k, beraberlerinde Salih Bozük ve 

B.,.yaverleri Celal Öner bulunduğu halde 
Çiftlikte Marmara Kötkünü tetrif buyurmuş
lar ve Umumi Katipleri Hasan Rıza Soyak, 
Dahiliye Vekili ve C. H. Partisi Genel Sekre
teri Şükrü Kaya, Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu 
ve Ankara Valiıi Nevzat Tandoğanı huzur
larına kabul buyurmuşlardır. 

Büyük Önderimiz listesi evvelce bildirilen, 
Hazineye teberrü buyurmuş oldukları gayri- J 

men~llerden ba.f~a, Ulus ~atbaasın.ı, bütün 
demırbaş e,ya.sı, cıvarındakı arsaları ıle, Cüm-

1 huriyet Halk Partisine, lpodrom ve Stadyom 
civarındaki arsaları ile çarfı içerisindeki bir 
otel ve altındaki dükkanları Ankara Beledi
yesine terketmitlerdir. Bu teberrülerin resmi 
muamelesi de bugün yapılmı,tır. 

'ı.,.. ..... Yeni Müşteri Bulmak San· atı "\ 

7 Or. Gasson diyor ki: 
"Her tacir bu kitaptaki usullerle kısa bir za
man içinde müşterilerini artırabilir. Ben bu .=..---=::. kitabımda size bu sana ti öğretiyorum.,, TAN _...,.,.,,.,jj;. 
Matbaasmda F'ivatı 50 kurus. J 

Atatürk 5/11/937 tarihli Başvekalete yaz
dıkları mektupta Hazineye hediye ettiklerini 
bildirdikleri çiftliklerin muamelesi biten ev
rakını imza buyuraca:klardı. 

Atatürk, imza ve takrir muameleıinden J 

sonra, Dahiliye ve Ziraat V ekillerile Ankara 1 

Valisini yemeğe alıkoymutlar, teberrü buyur
dukları çiftliklere ait hatıralarım, makıadla- 1 1 

rmı ve Türk çiftçiliği hakkmdaki emir ve di
rektiflerini, bu sahadaki Yüksek ideallerini 
büyük ne,esi içinde nakil buyurmutlardır. 

Başveküimiz, Belgrat gannda Yugoslav hükii.met erkanı ile fanlflyor 

Bir müddet aonra, Ankara Defterdarı ve Ta
pu Müdürü Marmara Kötküne gelerek kanu
nun tarifleri dahilinde teberrü takririni telak
ki etmitlerdir. [Devamı onuncu saylacla] 

~~~~!!!!!!!~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!~~iiiiiiiii!!!!!!!!!~~iii!iiiı!~~~~~~~-~ 

Hatayda Tazyik Artıyor 

C. BayarKralAleksandrın 
Mezarına Çelenk Koydu 

Barıs 
' ve Ahengin 

Sırrı 
-0---

~ltmef Emin YALMAN 

O ünyanm aiyuet tahne5İn· 
den bahaederken, bazan 

gözümüz önüne bir tek koca
man aallne gelir. Bu görüt her· 
halde yanllftır. 

Dünya hadiselerinin cereyan etti
ği sahnelerin sayışı belli değil

dir. Ayrı ayn sahnelerde perdeler 

açılır, kapanır. Oynanan oyunlar, ha
zan acıklıdır, bazan gülünçtür. Ba
zan da sonu tatlıya varan piyeslerde 
ve filmlerde olduğu gibi, hakkın hak
sızlığa, iyinin kötüye üstün çıktığını 
ve ahenk ve muvazeneye varıldığını 
görürüz. 

Ayn ayn sahnelerin mahsulleri 
görünmez bir kazana akar, orada ha
mur olur. Muvazene ihtiyacı ile mu
vazenesizlik istidatlan bir düzüye 
çarpışır, durur. 

Bugünlerde Belgrad sahnesinde 
Balkan ahenk ve muvazenesinin ye
ni bir bayramını görüyoruz. Türk ve 
Yugoslav devlet adamları Belgradda 
buluşuyorlar, konuşuyorlar. Bir tek 
mevzulan vardır. O da Balkan dev
letlerinin istiklaline, banşına alaka
n olan hususi ve umumi yollan ko
rumak ve bu suretle neticede dünya
ıun barış ve muvazenesine hizmet et
ınektir. 

B elgradda söylenen nutuklar 
apaçık bir barış siyasetinin 

güzel ifadelerile doludur. 
İnsan bu nutuklan okurken şöyle 

hisler duyuyor: Avruparun diğer yer
leri ihtiraslar içinde karışıp d11rmak
tadır. Dünün başlıca entrika sahası 
sayılan Balkanlarda bunun aksine o
larak bütün ihtiras bataklıkları ku
~utulmuştur. Burada barış ve ahenk 
ldealleri yükseliyor. 

Rele Başvekil Celal Bayann bir sö 
zÜ, gözönünde şöyle bir insan can
landınyor: Bu insan barış ve ahenk 
tepesinden; aşağıda yollarını arıyan
lara ve bulamıyanlara bakıyor. Hal
lerine acıyor. Ayni yükseklere çık
tnanın sırrını yalnız Balkanlılara sak 
larnayı düşünmüyor. Bütün dünya
nın istikrarı ve barışı namına bu sır
rı ilan ediyor. 

Balkanların fiile çevirdiği ba 

Hataylılar Atatürkün .ı 
Müdahalelerini istediler ' 1 

Atatürkün 
Tarihi 

Telgrafı 
Belgrad, 11 (Hllususi surette 

işgal Kuvvetlerine Mensup Asker
ler Bir Türk Kızını Yaraladılar 

İskenderun, 11 (A.A.) - Yirmi, 
yirmi beş kadar Eti Türk reisi, Ata
türke, Milletler cemiyetine ve ali ko
misere birer telgraf çekerek burada 
intihap serbestisi kalmadığını, mu
haliflerinin hükümetle birlikte ken
dilerine karşı tazyik ve tcthiş hare
keti tatbik ettiklerini bildirmişler, 

mahrum kaldıkları intihap serbesti
sinin iadesi için müdahalelerini iste
mişlerdir. 

Bir Türkü daha yaraladılar 
Antakya, 11 (A.A.) - Bugün öğle-

den sonra, burada siyasi bir ehemmi
yeti yÖk gibi görünen, fakat hakikat
te hakim olan ruhi haleti tebarüz et
tirmesi itibarile kayde değer olan ti
pik bir cinayet olmuştur. 

Hisar nahiYesinden Köse Ali ismin 
de bir Türk şehrin oldukça kalaba
lık bir yerinde bisikletle geçen biri 
tarafından biçakla yaralanmıştır. Va
kanın sebebi yoktur. Bisikletli adam, 
Alinin elindeki gülleri istemiş, o da 
itiraz etmiştir. Ali elli lı>eş yaşların-

rDevam.ı 10 ımc-m'ln, 

Akim Kalan Bir Teşebbüs 

Nazilerin Berezilyada 
Bir Hükômet Darbesi 

Yeşil Gömlekliler, Cümhurreisinin 
Sarayına da Hücum Ettiler 

giden arkada~ımızdan) - Ata
türkün büyük jesti, Yugoslav. 
hükümetinin ve hiitün Yugoslav 
miJJetinin g(;nlünti fethetnıi.ve 

kafi gelmişti. O gündcnhcri Yu
goslavlar Tüt"klcrc ve Türkiyc
yc karşı daima minnet ve sevgi 
ile mütehassistirler ve bunu her 
hareketlerinde göstermiye ~alı
şırlar. 

Bu hadise ~udur: İki sene cv
ı ı vel Yugoslav kralı Aleksandra, l 

; Pa.rise giderken 1\farsilyada bir ' 
suıkast )·apı1mış vc kral öldii
riilmiil'?tii. O vakit, hu beklen
nıiyen facia, valnız Yugoslav~·a-
da değ-il, bütiin Avrupada bir 
harp harnst yaratmıştı. Cihan 
Harbi de böy1e bir vesileden çık
nuştı. Yine bir katil hadisesi Vu
gosl~vyayı bir harbe sokabilir- 1 

di. işte, o tehlikeli ve nazik a-
nında Yugoslav hükumeti, Ata
türkten şu telgrafı almıştı: 
"Seferberlik yapalım mı?,, 

Bu sual, Türkiyenin Yugos-
1 lavya ittifakına gösterdiği sada- ı 
katin en canlı bir ifadesi oldu
ğu için Yugoı;lav hiiküınetini ta 
kalbinden fethetmi:re kafi gel-

• • • 1 1 

mıştı. 

Başı..•ekilimiz Celal Bayarı, Yu \ 
goslavya böyle derin ve samimi 
minnet ve dostluk dn)·gusu için-

~-=-- - -~evamı 10 un~~ -~ 

M. SIFIRIN 
HATIRALARI 

Bu heyecanlı hatıraları btlf· 
tanberi takip etmemif•eniz her 
yeni baflıyan kıaımdan ba,lıya
bilirsiniz. 

Bugün başlıyan kısım, Sait 
Mollanın ve Ali Kemilin Hilali
ahmere ncuıl musallat oldukları-
nı ve hazırlanan dolabın nasıl 

bo,a çıkarıldığını gösteriyor. 

BaşvekilleStoyadinoviç 
Arasında Mülikatlar 

• 
Belgrad, 11 (Huhusi surette giden 

arkadaşımızdan) - Bugiin Başvekil 
Celal Bayar: ve Hariciye Vekili Rüş
tü Aras, yanlarında B. Stoyadinoviç 
Jle Türkiyenfn Belgrad elçisi, Yugos
la vyanın Ankara elçisi, Türkiye Baş
vekilinin mihmandarlığına tayin edi
len hariciye gene~) direktörlerinden 

Yakolie\'İÇ; Ti.irk heyeti azaları , daha 
bir çok zevat oldugu halde, Oplenat
za gitmişlerdir. 

Orada, B. Celal Bayar, Sen Jorj ki
lisesinde kahraman kral Aleksandrın 
mezarına bır cele.nk koymuştur. 

Türk misafirler. kiliseyi, şatoyu ve 
( De1ıamt 1-'> ıırıcurl.a > 

Mecliste Bütçe Müzakereleri 

Dün inhisarlar V ekileti 
Bütçesi Kabul Edildi 
Ankara, 11 (Tan muhabirinden) - rafından verilmiş olan izahatı mem

Büyük Millet Meclisi, bugün Refet nuniyetle kaydetmekle beraber gay
Canıtezin başkanlığında toplandı. İn ri kafi olduğunu söylemiş ve bütçe
hisarlar idaresinin 1938 yıtı bütçesini nln varidat ve masraf kısımlarına ait 
müzakere etti. Bu münasebetle söz bazı rakamlar üzerinde noktai naza• 
almış olan hatiplt-r, inhisarlar idaresi rını izah eylemiştir. 
hakkındald noktai nazarlarını izah et Emin Sazak, bazı sınai mücssese-
tiler. ler hakkında tatbik edilmekte olan 

Bunlardan Hüsnü Kitapçı, idare- murakabe şekline nazaran inhisarlar 
nin maliyet fiyatlarını indirmek yo- 'idaresinin Iayiki veçhile murakabe e
lunda lilmış olduğu tedbirlerin neti- dilmediği kanaatinde bulunduğunu 
ce1eri hakkında bütçe encümeni ta- f Devam1 10 uncudaı ... 

Milletler Cemiyetinin Dünkü Celsesi 

ispanya Hariciye Nazırı 
Silah~ Mühiılıma t isti yor 

Cenevre, 11 (Hususi) - Milletler 
cemiyeti konseyi bugün öğleden son- · 
ra yaptığı aleni toplantıda evvela ts- · 
panya murahhası ve Hariciye Nazı
rı Del Vayo'yu dinledi. İspanya Ha
riciye Nazırı nutkunda İngiltere -
İtalya anlaşmasına hücum ederek bu 
anlaşmanın Alman ve İtalyan müda
halelerini meşru bir hale getirmeyi -
istihdaf ettiğini ve ademi müdahale 
siyasetini baltaladığını söylemiş, da
ha sonra, İspanya cümhuriyetine si
liıh ve mühimmat veri~mesini iste-

Londra, 11 (Hususi) - Brezilya- 1 

dan gelen haberlere göre bugün ora
daki Yeşilgömlekli nazistler bir dar
bei hükumete teşebbüs etmişler, fa
kat muvaffak olamamışlardır. Yeşil 
göşlekliler hükumeti baştanbaşa ele 
geçirmek için tedbir almışlar, içle -
rinden bir çoğuna zabıtaya mahsus el 
biseler giydirmişler ve hükumet mü 
esseselerinin çoğuna hücum etmiş -
ler, hatta Cümhurreisi Vargas'ın sa
rayına da girmişlerdir. Bu Yeşilgöm 
!ekli nazistlerin en çok hücumuna 
maruz kalan daire, bahriye nezareti 
idi. Fakat çok geçmeden vaziyet an
laşılmış, ve hükumetin faaliyete geç 
mesi üzerine vaziyet tasfiye olun -
muştur. Birçok mücadeleler netice
sinde asiler teslim olmuş ve asilerin 
taraftarı her yerde yakalanmışlar -
dır. Bütün liderlerden başka yüzler
ce kişi tevkif edilmiş bulunuyor. 

_,_,.......,.......,-.,.-..-.,......., ......... --.. ......... ...._. .......... ,..__, 
!!!!'!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!""'"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!~~~~"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!~ miş ve ademi müdahale işile Millet

ler cemiyetinin doğrudan doğruya 

meşgul olması .lazım geldiğini anlat- · 
mıştır. 

Tayyare Piyangosu 

d.ealinin manasını ve yüks ;.r.. 
lan eden insan Başvekili9~'lf- 1• 

(Devamı I O.. ,_ 

Mevkuflar selamet mahkemsine 
tevdi edildikleri için yirmi dört sa
at zarfında muhakeme edilecek ve 
süratle cezaya çarpacaklardır. 

Tayyare Piyangosu dün çekil· 
miye bQflandı. Kazanan numa
ralan sekizinci ıaylamızda bula
mbnız. 

Del Vayonun sözünü bitirmesi ü
zerine Lord Halifaks, söz söylemiş ve 
ademi müdahale siyasetini müdafaa _ 

(Devamı 10 uncuda) İspanya Hal'idye Nazın Del Vayo 

· - < 
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No. 56 Yazan : M. SIFIR 

Sait Molla, Ali Kemalin 
Çevirdikleri Dolaplar 

BELEDiYEDE : 

Damacanalar
daki Suları 
Kotrol için 

MAARiFTE: 

Muallimler 
Kiliselerde 
Dolaşamyacak 

POLiSTE: 

Bir Sarhoş 
Dört Kişiyi 
Yaraladı 

Dahiliye Vekaleti 

Memurları 
Ankara, 11 (Tan Muhabirinden)

Dahiliye Vekaleti, merkez teşkilatı 

memurlarının terfihi için yeni ka -
rarlar almıştır. Vekalet, merkez teş
kilatında çalışan şeflerin kadro do
layısile terfi edemediklerini ve kü
çük memurların da terfihe muhtaç 
bir vaziyette bulunduklarını göz ö
nüne almış ve bir kanun projesi ha
zırlamağa karar vermiştir. Proje 
Dahiliye merkez teşkilatı kanununun 
tadili şeklinde olacaktır. Hazırlana
cak proje ile dahiliye merkez teşki
lfıtında ilk memuriyetin başlangıcı 

20 lira asli maaş olacak, şeflerin ma
aşlar ıise 40 liraya çıkarılacaktır. 

S ait Molla; çoktanberi Hilali 
ahmeri parmağına dolamı' 

tı. Burasını ele geçirse kendi görü
fiine göre en mükemmel bir bal 
çanağına kavuşmuş olacaktı. 

Hilaliahmere kancayı takmak 
için Beneti kandırmıya ihtiyaç duy 
du. Bir akşam kendi evinde Kapi
ten Benetin şerefine hususi bir zi
yafet hazırladı. Ali Kemal ile po
lis müdurü Tahsini de çağırdı. Çe -
vireceği dolapta onlara da bir rol 
vermişti. 

Benet ziyafet akşamı Pantikyanı 
beraberinde getirmişti. İçki masa
sı büyük bir itina ile süslenip hazır 
lanmıştı . Sait Molla pervane gibi 
dolaşıyordu . Bencti hoşnut ve mem 
ıun etmek için çırpınıyor,tiirlü türlü 
maskaralıklar yapıyordu. Polis mü 
dürü Tahsine Arnavudun meşhur 
Mehmet Ali Paşa türküslinü bile 
söyletmişti. Benet uzun uzun gül 
müş, eğlenmişti. 

Bcnet bir aralık Mollayı kızdır
mak ~e eğlencenin şeldin'i deği~\r 
mek istedi. Pantikyana göz kırpa
rak: 

.......... E Mister Mölla, dedi. Senin Ke 
malistlerden yeni haberlerin var 
mı?. 

Bu sual yalnız Mollanın değil A
H Kemal ile Tahsinin de hoşlarına 
gitti. Sözü bu vadiye dökmek için 
dört gözle fırsat arıyorlardı. Şey
tan Molla bu suale karşı sevincini 
sakladı ve hemen yapma bir hoş
nutsuzluk takındı. 

- Yalvarırım size Kapiten, de
di. Soframızda onları sığdıracak 

yerimiz yok. Hem bu akşam neşe
mizi bozmıyalım . 

Bcnet gülerek şu cevabı verdi: 
- Demek neşemizi bozacak ka

dar fena haberlerin var? 
- Söyletmeseniz daha iyi olur

du, Kapiten. Hem haberlerimiz, 
hem de şikayetlerimiz var. 

- Ne imiş bu haberler? Yoksa 
Kemalistlerin İstanbula gelecekle
rini mi işittin? 

Molla eteklerini topladı, ve Be -
netin karşısına oturdu: 

- Darılmayınız. Kapiten, dedi. 
İngilizlerin gösterdikleri y~muşak 
lık böylece devam ederse o da ol
mıyacak bir şey değil hani... Bir 
gün Milfıcilcr bizi asacaklar. İstan
bul darağaçlarımızla siislenecek. 
Sizin o manzarayı da bugünkü so
ğukkanlılığınızla seyredeceğinize 

hiç şüphe etmiyoruz. 
Benet Mollayı kızdırdığını görü

yor, gülüyordu. Ali Kemal de söze 
karıştı :. 

- Kapiten, Molla çok haklıdır. 
Korkarım ki, tarih cihan harbinde 
kazandığınız büyük muvaffakıye
tin sonuna böyle bir facia da kayde
decek. 

Ali Kemalin bu sözü Beneti da
ha ziyade güldürdü: Pantikyana 
bakarak dedi ki: 

- Mösyö Pantikyan, görüyor -
sun ya, bu dostlarımızın yine yü -
reklcri pek yanık ... Herhalde kor
kulu rüyalar görmüş olacaklar. A
caba kendilerine ne ilaç yapalım? 

Pantikyan da gülilyordu. O da 
Ali Kemali sevmiyenlerdendi. Fır
ıattan istifade ile damanna bas -
mak, kızdırmak istedi: 

- Kapiten, dertlerini söylemedi 
ter ki ilicını düşünelim. Ben Ali 
Kemal Beyin hiç te hayattan ve l'i
yasetten memnun zamanını gör -
medim kf... Her zaman her ~eyi f e-

na görür. Fakat Mister Molla böy
le değildi. Herhalde keyfini kaçı
racak çok mühim bir haber alınış 
olacak. Dinliyelim: 

Ali Kemal bu söze belki çok kız
dı, fakat belli etmek istemedi. :\fol 
layı söyletmiyc yol açmak için: 

- Molla, dedi. sözü size bırakı
yorum. Mösyö Pantikyanın hak -
lamdaki bu fena görüşlerine karşı 
ben bir şey söylerniyeceğim. Entri
kalar herkesin gözü önünde çev -
riliyor. Fakat ben ağzımı açarsam 
derhal: "Yanlış görüyorsun, veh
me kapılıyorsun.,, denilecek. 

Molla bir münakaşayı kesmek i
çin derhal söze başladı: 

- Litifeyi bırak, Kapiten, şu 
sualime cevap ver: Hamit Beyi ha 
la Hilaliahmerin baŞ'lnda bıraka -
cak mısınız?. Bu zatın vaziyetini 
ve Anadoluya bağlılığını geçende 
size de anlatmış ve aynca Mister 
(Rayım) a da yazmıştım. Bugün al
dığım yeni haberlere göre işin e
hemmiyeti arlnflŞtır.'"AHık isfer is 
temez bu işle uğraşacaksınız. 

- Yine Hila1iahmerin paralan 
meselesi mi? . 

- Hayır, o noktada Rayanın ver 
diği teminatı kafi gördük ve o me
sele kapandı. Fakat Hamit Beyin 
İngilizlerin aleyhine İtalyanlarla 
gizlice münasebetlerde ve müzake
relerde bulunduğundan siyasi mü 
messil cenaplarının haberleri var 
mı? 

- Kabahat sizde. Molla .. Hamit 
Beyin Ankara ile muhaberesine de 
]alet ettiğini söylediğiniz adamın 

bu gibi işlerle alakası olmadığı an 
laşıldı. İddianız gibi Şekip Efendi
nin üzerinde veya evinde Ankara 
dan Hamit Beye yazılmış mektup
lar çıkmış olsaydı tabii Hamit Be
ye karş1 derhal harekete geçilirdi. 

- P~ki, Şekip efendi hakkında 
aldığımız haberin asılsız çıktığını 
kabul edelim, fakat biz Aziz Hüdai 
Beyin de bu işe alet olduğunu da 
söyledik. O niçin tevkif edilmedi? 

- Evvelce bir başkası tarafın -
dan verilen haber üzerine :Büyük
deredeki evinde araştırmalar yapıl 
dı. Bunlar boş çıktı da 6ndan .. Ce
ncral böyle neticesi hava cıkacak 
haberler üzerine harekete geçilme 
sini ciddiyete aykırı buluyor ve 
utanacak mevkie düşmekten çeki
niyor. Haklıdır da, değil mi? 

(Devamı tJar) 

. 
Damacanalardaki sulara hile ka- Maarif müdürlüğü, dün, ekalliyet 

nştınlmamasını temin için inhisar ve ecnebi mekteplerine gönderdiği 

memurlarından birisi hususi tertiba- bir tamimde Türk muallimlerinin 
tı haiz bir musluk icat etmiştir. Bele- maaşlarının muntazam verilmesini, 
diye bu musluğu tetkik etmiş v e mu- bu muallimlerin paralarını almak için 
vafık bulmuştur. kilise, mağaza, gihi dini vakıf veya ti 

S"t "l · t kl"I" carethanelere gönderilmemesini ve 
u çu erın e 1 1 aksi halde mekteplerin kapatılması-

Süt müstahsilleri tarafından süt nın daha muvaftk olacağını bildirmiş 
işinin düzene konulması etrafında be ti r. 
lediyeye yapılan müracaat, İktısat 
Vekaletine bildirilmiştir. 

Belediye bütçen 
Ankaraya giden belediye munase

becisi Kemal, dün şehrimize dönmüş
tür. Belediyenin 938 yılı varidat ve 
masraf bütçelerinin ilk kısımlan An
karaya gönderilmiştir. İkinci kısmı 
da bu hafta yollanacaktır. 

Kabakulak hatalığı var 
Şehirde kabakulak hastalığı çoğal

mıştır. Ezcümle Teşvikiye. Nişantaşı 
semtlerindeki okullarda kabakulağa 
tutulmuş epeyce talebe görülmüş, la
zım gelen tedbirler alınmıştır. 

Şehir Meclisi toplanacak 

Şehrin müstacel imar işlerine sar
fedilecek paranın ödünç olarak alın
masını temin maksadile lazım gelen 
salahiyetin alınması için şehir mec
lisi fevkalade toplantıya bu ay bit
meden çağınlac3ktır. 

• Belediye, dün Ege mıntakasından 
2600 k'esaplık hayvan getirtmiştir. 

~VrnFERRlK~ 

Binicilerimiz 
Varşovaya 
Gittiler 
Niste ve Romada parlak zaferler 

kazanan süvarilerimiz italyadan Var 

şovaya hareket etmişlerdir. 

Diğer taraftan. bu gibi mektepler
deki Ti.irk muallimlerinin bir :sene 
zarfında kaç gün ne gibi sebeplerle 
derslere girmedikleri tetkik edilmek
tedir. Bu hususta yapılacak olan ista
tistik, gelecek yıl için yeniden tanzim 
edilecek kadroya esas olacaktır. 

Bu mekteplerde askerlik dersi ve
ren muallimlere, orta kısımlarda dör 
der, liselerde altışar lira ücret verile
cektir. 

Sanat okullarında muallim olanla
rın azlık ve yabancı okullarda ders 
almalanna bundan sonra müsaade e
dilmiyecektir. 

Hususi mekteplerde maa, lar 

Hususi Türk okullarında muallim
lik yapanlara verilecek maaşın asga
ri haddi maarif idaresince 40 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

Ayni zamanda ders veren müdürle 
rin makam maaşları ortalarda elli li
radan ve liselerdı? 80 liradan aşağı o
Jamıyacaktır. Bu kayıt azlık ve ya
bancı okullarına da şamildir. 

Türk hukuk tarihi 

Hukuk fakültesinde birinci sınıfta 
Sadri Maksudi tarafından okutulan 
Türk hu kuk tarihi dersinin imtihan
ları gelecek seneye bırakılmıştır. Ge
çen sene birinci sınıfta iken bu dersin ... 
ımtihanında muvaffak olamamış ve 
yahut bu dersin :mtihanına girmemiş 
olan talebeler de eelecek Se'Pf! imti
hana girecekleı'dlr. 

Umumi Müdür Cevat gitti 

Maarif Vekiıletı yüksek tedrisat u-
Süvarilerimiz, Varşovada Polonya mum müdürü Cevat dün akşam An

binicilik federasyonu tarafından ter- karaya dönmüştür. Tahsil sonu tet

tip edilen muhtelif müsabakalara iş- kiklerinde bulunmak üzere yüksek 
tirak edeceklerdir. Gün geçtikçe da- ve orta tedrisat müdürleri bu ay so
ha mütekamil bir hale gelen ve daha nunda tekrar şehrimize gelecekler-
parlak neticeler alan binicilerimiz 

dir. 
tam bir metot dahilinde devam~ı bir e 
şekilde çalışmalarının mükafatını gö
receklerdir. 

Önümüzdeki seneler bu çalışmala
ra daha fazla ehemmiyet verilecek, 
ekipimize yeni subaylar iltihak ede
cek ve müsabakalarda mühim rolü o-
lan atlar alınacaktır. 

Süvarilerimiz, Varşova müsabaka
larından sonra, Londraya giderek o
rada tertip edilen beynelmilel mü
sabakalara iştirak edecek ve hazira
nın ilk haftalarmda şehrimize avdet 
edeceklerdir. 

Marangozlar A nkaraya gidecelı 

Munmclc vergisinin kaldırılması i
çin dileklerde bulunmak üzere An
karaya gidecek olan marangozlar ce
miyeti murahhasları pazartesi günü 
hareket edeceklerdir. Gidecek heyet, 
cemiyet reisi Alaaddin, umumi katip 

Üniversite yabancı dil imtihanları
nın sözlü olanlarına dün başlanmış
tır. Dünkü imtihanlara 920 talebe 
girmiştir. 

• Üniversiı\:. son sınıf talebelerinin 
görmekte oldukları Türk inkılabı 

dersleri dün profesör Yusuf Kemalin 
dersi ile sona ermiştir. İmtihanlara 
ayın 15 inden sonra başlanacaktır. 

Fuat ile azadan Ahmet Tezelden mü
teşekkildir • Trakya umum\ müfettişliği tara-

fından dün Kıbrıstan on bir tane da
mızlık eşek getirilmiştir. Bunlar, 
Trakyada eşek neslinin ıslahı için 
kullanılacaklardır. 

Evvelki gece saat 11 sularında Or
taköyde bir hadise olmuş, kendini 
bilmiyecek derecede sarhoş olan bir 
tütün amelesi dört kişiyi bıçakla ağır 
surette yaralamıştır. 

Ortaköyde Hürriyet sokağında 20 
numaralı evde oturan tütün amelesin 
den 1321 doğumlu İskeçeli Mehmet 
oğlu Şerif, evvelk! akşam birkaç ar
kadaşile beraber bir me~haneye gide 
rek rakı içmiye başlamıştır. Saat yir
miye geldiği sır:ıda Şerif, lüzumun
dan fazla içmiş olduğundan yanında
ki arkadaşlarına ve meyhanede bulu· 
nan diğer müşterilere çatmıya başla
mıştır. Şerifin arkadaşları meyhane
de kavganın çıkmasına mani olmak 
için Şerifi meyhaneden çıkarmışlar 

ve evine götürmek işini Emin ismin
de birine havale etmişlerdir. Emin, 
Şerifi evine götürmek isterken, Şe
rif kızmış, ve sustalı çakısını çeke
rek Eminin kasığına saplamıştır. E
min yaralandıktan sonra bağırmıya 

başlamıştır. Güri.ıltüyü duyan mahal 
le bekçisi Mehmet, Şerifi yakalamak 
istemiş, fakat Şerif elindeki bıçağını 
bekçi Mehmedin karnına saplamış

tır. Bundan sonra Şerif, biraz ilerde 
açık bulunan bir kapıyı görmüş ve 
hemen içeri girmiştir. Bu evde otu
ran şoför Anastas, eve giren Şerü ile 
sofada karşılaşmıştır. Şerif, elindeki 
bıçağı şoför Anastasın kasığına sap
lamıştır. Anastasın feryadını duya
rak alt' kata inen Anastasın kayın

babası Artin de kolundan yaralan
mıştır. Sarhoşun dördüncü kurbanın 
dan sonra gelen polisler Şerifi kanlı 
bıçağı ile beraber yakalamışlardır. 

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 

bekçi Mehmet ile şoför Anastasın 

yaraları çok ağır ve tehlikelidir. Şe
rif ise, ancak dün öğle üzeri ıayılmış
tır. 

Emniyet ikinci şube memurları, 
dün şüpheli bir vaziyette dolaşmak
ta olan bir genci yakalamışlardır. 

Genç, isminin Hatice olduğunu söy 
leyince memurlar hayret etmişler

dir. Çünkü isminın Hatice olduğunu 
söyliyen bu genç, erkek kıyafetinde
dir. Hatice, verdiği ifadede Tekirdağ 
lı olduğunu ve kocası boyacı Sabri
den kaçtığını söylemiştir. Zabıta t ah
kikat yapmaktadır. 

Bir kadın hırsız tutuldu 
Balta limanı civarında ot topla

mak bahanesile dolaşan Selime ismin 
de bir kadın, o civarda İsa isminde 
birinin elbisesini ve 10 lirasını çal
maktan suçlu olarak yakalanmıştır. 
Selimenin, bu civarda, son günlerde 
yapılan ufak, tefek birkaç hırsızlığın 
da faili olduğu anlaşılmıştır. 

Hamamcdarın YardJm! 
Hamamcılar cemiyeti dün b ir top

lantı yapmıştır. Eski idare heyetinin 
ibrası yapıldıktan sonra cemiyetin 
yardım teşkilatına yapacağı muave
net görüşülmüştiir. Netifede azanın 
vermekte olduğu aidatın yüzde ellt'>i 
nisbetinde yardım esası kabul edil
miştir. 

1 Y ALOV ADA : Dört Kişiyi Y arallyan Sarhoı 

Felciketzedeler için 

iane Toplanıyor 
Yalova, (TAN) - Müddeiumumi 

Atilla Yurdakulun başkanlığı altında 
Kızılay başkanı ile halktan teşekkül 
eden bir heyet, orta Anadolu zelzele 
felfıketzedeleri için iane toplamıya 

başlamış. bir saatte 300 lira teberru 1 
edilmiştir. Bunu haber alan köylüler 
ilçebaylığa mürn..:aat ederek iane ve
receklerini bildirmişler ve kısa bir 
zamanda 300 lira vermi§lerdir. Yalo
vada toplanacak ianenin 1000 lirayı 
bulacağı anlaşılıyor. 

Orhangazi, (TAN) - Bir heyet, 
köylere kadar giderek, zelzele fela
ketzedeleri için iane toplamaktadır. 

İki bin Ura kadar toplanacağı kuv
vetle umuluyor. 

E\•velki gece Ortaköyde Şerif iı;minde bir tü tlin amelesi sarhoşluk yüzün· 

dan dört kişiyi ajır su rette yaralad ı. Yandaki resim Şeriftirı Aıatıda, ya

ralılardan bir i hastanede yatıyor 

f J 

.i) 

Etrafında tetkikler yapılmakta o
lan bu proje dahiliye merkez me
murlarının diğer birçok Vekaletler
de olduğu gibi terfihini ve netice o
larak memurların vazifelerine karşı 
bağlılıklarını kuvvetlendirecektir. 

Vilayet Bütçeleri 
Ankara, 11 (Tan Muhabirinden)

Dahili:re Vekaletinde müteşekkil, vi
layet hususi idareler bütçeleri tet
kik komisyonu, vilayetlerin 1938 büt 
çe projelerini tetkike devam etmek
tedir. Komisyonca tetkiki bitirilen 
Burdur, Manisa Elazığ ve Dahiliye 
Vekaleti tarafından yüksek tasdike 
arzedilmek üzere Başvekalete veril
miştir. Kırklareli, Yozgat, Kırşehir 
ve Bursa vilayetlerinin 1938 bütçe 
projeleri de önümüzdeki günlerde 
Başvekalete sevkolunacaktır. 

Başvekilin Hediyesi 
Tekirdağ, 11 (A.A.) - Sayın Baş

vekilimiz Celal Bayarın, Tekirdağ 

spor kurumuna hediye ettikleri iki 
şarpi gelmiştir. Deniz sporlarına e
hemmiyet veren Tekirdağ spor klübü 
gençleri bu hediyeden çok mütehas
sis olmuşlar ve Başvekilimize minnet 
tarlıklarını sunmuşlardır. 

·Ol---

BURSADA: o 

ilk D~fa 
iki Torna 
Tezgahı Y apı1dı 
Bursa, (TAN) - Sanatler mekte

binde, Türkiyede ilk defa olarak, iki 
torna tezgahı yapılmıştır. Böylelikle 
bu tezg~hlann Avrupadan getirtil
mesinin tahdidine doğru bir hatve a
tılmış oluyor. Tezgahlar. yakında An 
karada açılacak sanatler sergisine 
gönderilmiştir. 

Sanatler mektebinin nehari talebe
si ehemmiyetli surette artmış, bu 
yüzden mevcut atelyeler kafi gelme 
miye başlamıştır. 

Bu sebeple, mektebin kar-
şısındaki geniş sahada, yeni ve 
modern atelyeler yapılmaktadır. De
mirhane ikmal edilmiş ve 24 bin lira
ya mal olmuştur. Demirhanenin et
rafındaki ev ve arsalar istimlak ed il
mektedir. Diğer atelyeler de buray a 
yapılacaktır. 

Bursa, (TAN) - Setbaşı köprüsü
nün aşağısını seyrederken 30 metre 
derinliğindeki dereye düşen balıkçı 

Bekir oğlu Mehmet, hastanede 3 gün 
yattıktan sonra ölmiiştür. 

1 TAKViM ve HAVAi 

12 Mayıs 1938 
PERŞEMBE 

il incl ay 
Arabi· 1357 

GUn: 31 

ReblOle\'\'('1: t 1 
GUneş: 4.46 - Öğle: 
İkindi: 16.06 - Akş:ım: 
Yatsı : 21.02 - 1ms!'ık: 

Hızır: 7 
Rumi 1354 

Nisan: 29 
12.10 
19.13 

2.44 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
Yeşllköy meteoroloji lstnsyonundan alı

nan ma!Omata göre yıırdun Trakya; Ko('a
ell ve Karadeniz kıyılonndn hova kop:ılı 

ve mevzii yağıslı Egmin şimal kısıml:ırın
da ve Orta Anadolu ile Doğu Anndolusun
da buluUu; diğer bölgeler umumiyetle az. 
bulutlu geçmiş; rüzgarlar cenubun doğu kıs 
mında şlmaıt: diğer b6lgelerde umumiyetle 
cenubi istikametten: Karadeniz kıyılannd::ı 
kuvvetlice; diğer bölgelerde orta kuvvette 
e.smiştir. 

n stanbulda hava bulutlu geçmls riiı 
ptan saniyede 2 UA 4 metre hız.lıı 

esmiştir. 8aat 14 de barometre 759:6 mill
m idi. Hararet en çok 23;8 ve en az 12;5 
santigrat olarak kaydedilmiştir. 
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.Mahke~elercle 

Sevdiği Kadının Kapısı 
Ününde Yatan Genç 

Müşahedehanenin Raporu Üzerine 
Suçlu Tedavi Altına Alındı 

Fatihte oturan İsmail Cemil oğlu] altından içeriye mektup atmakla be
Ahmet Raif isminde bir genç kom- raber gece eşiğine de başkoyarak sa
şularından bir müessesede çalışan bahlamış ve polis kendisini eşikte u
Melek isminde bir kızı sevmiş, kendi yurken tekrar yakalamıştır. 
sine mektup yazarak evlenmek teklif Müddeiumumilik suçluyu tabibi 
etmi~tir... Müsbet cevap a~mayınca adillere muayene ettirmiş, onlar da 
da b~r gun kızı·n· ç~lı~ğı m~esseseye Adli Tıp İşleri müessesesinde müşa
gitmış ve teklıfını şifahi bır surette hede altına alınmasına lüzum göster 
tekrarlamıştır. Bayan Melek, bunu mişlerdlr. 

bir tecavüz saydığı için polise müra- T bb Adi. - ı b t s· . . . ı ı ı muesses u genç e ı-
caat etmiş, kendısını yakalatmıştır. f . h t 1 ~ t b"t t · t d M .. zo rem as a ıgı es ı e mış ve e a-
Meşhut suçlar uddeiumumiliği ha- . ed"l · ı·· ·· t · t• B . . vı ı mesıne uzum gos ermış ır. u 
diseyı tetkık ederken suçlu şunlan ·· · F t"h s Ih c h ·· 1 i t• rapor uzerıne a ı u eza ma -
soy em ş ır. k . 1 d . 1" t• 

- Ben altı senedenberi bu kızı se
verim. Sevdiğim için de sinirlerimi 

oynattım. Fakat şuurum bakidir. 

Polis, Ahmet Raüi yakaladıktan 
sonra mahkemeye verinceye kadar 

kefaletle serbest bırakmıştır. Bu se
:fer Ahmet Raif, Meleğin kapısının 

HUKUK: 

Bir Çift Sakat 
Göz için 
Tazminat 
Asliye dördüncü hukuk mahkeme

si bir tazminat davasını tetkike baş 

lamıştır. Davacı badanacı Ali oğlu 

Mustafadır. Dava edilen de müteah

hit Kirkor Hekimyandır. 

İddiaya göre Mustafa 935 yılı ey
lulünün 30 üncü günü Kirkor He
kimyanın bir işinde çalışırken bada
na makinesi patlamış ve iki gözün
den sakatlanmıştır. Mahkeme. aza
dan Bayan RahimeyJ naip seçmif ve 
bir ehli vukufa Mustafanın gözlerini 
tetkik ettirmeye karar vermiştir. Na 
ip hakim Bayan Rahime, dün tabibi 
adıl Enver Karanı davet ederek Mus 
tafanın gözlerindeki sakatlığın dere
cesini sormuı ve tetkik ettirmiştir. 
Enver Karanın vereceği rapora gö
re muhakemeye devam edilecektir. 

---o-

ACIRCEZADA: 

Üvey K1Z1nı Öldüren 

Adam 15 Sene Yatacak 
Ağır ceza mahkemesi dün, bir ö

lüm davasını neticelendirmiştir. İste 

diği bir lirayı vermediği için üvey kı 

zının vücudünü kamaslle kalbura çe 

virerek öldüren sabıkalı Ömer Tırıl, 

15 sene hapse mahktlm olmu§tur. 

DENIZ ve LiMAN : 

Gemi Leıleri 
Çıkartılacak 

İstanbul sahillerindeki gemi leşle
rinin çıkanlmaaı için tetkiklere baş
lannuştır. En evvel, Yedikule açık
lanndaki (Pelengi derya) gambotu 

çıkanlacaktır. Leşleri çıkarmak isti

yenlere, çıkacak mal üzerinden 

yüzde muayyen bir nisbet dahilinde 

bir miktan bırakılacaktır. 

T ralt vapuru geliyor 

Denizbanka gelen haberlere göre, 
Trak vapuru Septe baiazından geç

miştir. Mayısın 20 sine doğru limanı

mıza gelmiş olacaktır. 

.Denizbank, vapurun 22 mayısta ya 

pacağı ilk seferin davetlilerine bir 

hatıra olarak dağıtılmak üzere husu

si rozetler hazırlamaktadır. 

Tahir Kevlıep gelJi 

Denizbank umumi müdür muavin
lerinden ve İstanbul şubesi müdürü 
Tahir Kevkep, Almanyadan gelmiş
tir. Fen işleri muavini Harun, bazı 
müzakerelerin neticelendirilmesi i
çin bir müddet daha Almanyada ka
lacaktır. Orada tetkiklerde bulunan 
fen heyeti ile beraber avdet edecek
tir. 

emesı suç unun a emı mesu ıye ıne 
karar vererek akıl hastahanesine ya 

tırılmak üzere kendisini Müddeiumu 
miliğe teslim etmiştir. Müddeiumumi 

lik, Asliye altıncı hukuk mahkeme
sinden bir karar alarak Ahmet Raüi 
Bakırköy Akıl hastahanesine gönder
miştir. 

1 HIRSIZLIK: 

Bisiklet 
Çalan G.enç 
Mahkum Oldu 
Orhan isminde bir genç geçEnler

de Sirkeci garından bir bisiklet çal
dığı için yakalanmış ve Müddeiumu 
miliğe verilmişti. Zengin bir ailenin 
çocuğu olan Orhan, Sultanahmet sulh 
birinci ceza mahkemesinde sorgusu 
yapılırken kendisini şöyle müdafaa 
etmişti: 

- Babam her ay bana para gön
deriyor. İhtiyacım yok. Fakat, bir 
şey çalmak bende Adet olmuştur. Bir 
şey gördüm mü içimden gelen bir 
ses bana onu çal der. Ben hastayım. 

Mahkeme bunun üzerine Orhanı 
Adli Tıp işleri müessesesinde muaye 
ne ettirmeye karar vermiş ve müşa
hede altına alınmıştı. 

Suçlunun müşahedesi bitmiŞ ve 
raporu da Miıddeiumumiliğe gönde
rilmlftir. 

Orhanda cezai ehliyeti kaldıracak 
derecede bir hastalık görülmemiştir. 
Dün muhakemesine devam edilerek 
şahitler dinlenmiş, hakim suçunu sa
bit gördüğü için kendisine 22 gün 
hapis cezası vermiştir. 

BARTINDA: 

Köyde Kadın 
Oynatanlar 
Yakalandı 
Bartın (TAN) - Edremit Durnuk 

köyünde kadın oynatılacağı haber a
lındığı için mAni tedbirler almak is
tiyen zabıta faaliyete geçmiş. bir 
süvari jandarma müfrezesi sabahle
yin erkenden Kaynarca civarında 4 
kişilik bir grup görmüştür. Bunlara 
'!durl" emri verilince içlerinden bi
rinin kaçtığı, diğer ikisinin de ce -
ketlerini çıkarıp ırmağa atıldıklan 

görülmüştür. Biri geri dönüp jandar 
manın yardımiyle ırmaktan çıkariı
mıpa da öteki kaybolmuştur. Ir -
maktan çıkarılan, 28 yaşında maran 
goz Niyazi Sandıkçıdır. Kaçmayıp 

yerinde duranın, erkek elbisesi giy
miş olan nefsi Kayadibi köyünden 
Dağlıoğlu Ali kızı 17 yaşında Pembe 
olduğu anlaşılmıştır. Niyazi, kızın, 

anası tarafından kendilerine kiralan 
dığını {!) iddia etmiştir. Irmakta kay 
bolitn, Hacı namıyle maruf Keçici Ib 
rahim Mudanyalıdır. Boğulduğu sa 
nılıyorsa da kaçtığına da ihtimal 
veriliyor . 

TOPLANTILAR 

DAVETLER e • 
Huaua: 
* Eminönü Halkevinde saat 18 de Sa

mi Karayel tarafından Halkevl spor teş. 
kilAtı mevzulu bir konferans verilecek
Ur. Herkes ıelebilir. 
Hafta İçinde: 
* Yarın akşam saat 21 de Siıli Halke

vtnde Univenılte talim heyeUnden Orhan 
AU.abah "Ulusal endüstrlleşmede matema 
tilin yeri" mevzulu bir konferans vere
cek bunu caz komert takip edecektir. 

BULMACA 
Dünkü Bulmacanın 
Halledilmiş Şekli 
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BUOUNKU BULMACA 
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YUKARIDAN AeAGIYA: 

1 - BOyiik su ~lşesl. 
2 - Fena koku - eşya 

3 - Erkek adı 

4 - Önder - uzak 
5 - Çocukları korkuturıar - notı. 

8 - Zengin - sacsız .. 

7 - Dağ kovuğu - yardım. 

8 - Okumaya yarar. 

9 - Hicap - eskiden moda idi - avuç içi 
l O - Bir nevi fal - akıllı 

SOLDAN SAGA: 

1 - Türk tarihinde çok meşhur bir ye-
rin adı 

2 - Hapislerin beklediği - inanç - nota 
3 ..._Pis. 

4 - Zaman - "taraflan" manasına gelir 
5 - Allahın elcisi - çalgılarda bulun~r 
6 - istikbal - zaman 

7 - Gilzel koku - çrunasır serilir 

8 - Dünyanın blr parçası - renk. 

9 - Sebebi vücudümüz - aptal. 

10 - Belde - buğday ölçmiye yarar -

renk 

Beşiktaş, Yenimahalle Kuyu so
kak No. 3 ev. Ahmet oğlu Hasan Feh

mi Işteben, 1937 tipi Doç P4. 126831, 
T. L. 1200, Beyoğlu Uçüncü Noter 9 

şubat 1938 - Balıkesir lzmirli Mob. 

No. 393 Besim Ozkarasu, 1938 Doç 

uzun şasi T. L. 2210 Balıkesir bi

rinci Noter 10 K. sani 1938 - Mal

kara camii atik mahallesi, Mustafa 

Eral, Doç kamyon şasesi 41-19361 

T. L. 1750, Beyoğlu Uçüncü Noter 

7 K. Sani 1938 - Sultanahmet Tev

kifhane karşısı Kibar Zade apt. Bi

rinci kat, Salt. 1938 tipi 4 kişilik Doç 

T. L. l 750, Beyoğlu Uçüncü Noter, 

3 K. Sani 1938 - Nişantaş Şair Ni

gar sokak Gelep apt. Daire No. 1, 

Kamil oğlu Mehmet Gökdeniz, 1938 
tipi tenezzüh T. L. 1S25, Beyoğlu U
~üncü Noter 3 K. Sani 1938 - Ni

şantaş Şair Niglr sokak Gelep apt. 

Daire No. l Bekir oğlu Halit 1938 ti
pi T. L. 1500, Beyoğlu Uçüncü No

ter, 3 K. Sani 1938 - Malkara Hacı 

Evhad mahallesi No. 96, Cemal E

ner, 1937 tipi kaptı kaçtı, T. L. 950, 

Beyoğlu üçüncü Noter 12 T. Evvel 

1937 - Istanbul, Süleymaniye, Sa

manveren mahallesi Siyavuş paşa so
kak No. 30, Hasan oğlu Hasan Ka -
rabulut, 1937 uzun şase T. L. 1500, 
Beyoğlu Uçüncü Noter, 17 Eylül 
1937 - Bigadiç nahiyesi, Kuyu ma
hallesi, Hacı Mehmet oğlu Ali Imer, 
1937 tipi uzun kamyon şasesi, T. L. 
1500 Beyoğlu Uçüncü Noter, 7 Ey
lül 1937 - Sultan Hamam Yefildi -
rek, Yeni sokak No. 6, Mustafa oğ
lu Sabri Yılmaz, 1937 tipi otomobil 
T. L. 1725, Beyoğlu üçüncü Noter, 
10 Ağustos 1937 - Eminönü, Arpa
cılar caddesi, No. 39--41, Akın el
bise mağazası sahipleri, Hasır lske -
lesi No. SO konserve mağazası So -
foklu oğlu Pindaros Platonidis, Soti
ri oğlu Stavri Sanduka, Yorgi oğlu 
Prodormos Şengül oğlu 137 tipi oto
mobil T. L. 1740, Beyoğlu üçüncü 
Noter 10 Ağuatos 1937 - Galata, 
Kemeraltı c:ıddesi lzmirlioğlu hım 
altı, Gebzeli Ali Rıza No. 9, Edhem
oğlu Murat ve Hamdi Yılmaz Kar -
deşler, 1937 tipi kamyon T. 41-
11312, T. L. 1600, Beyoğlu üçüncü 
Noter, 29 Temmuz 1937. 

Tatko Şirketi 

TAN 

İnhisarlar Umum M üdürlüğü ilanları 

Kilo Cins 
6000 Yamalık Kaneviça 
2000 ., Çul 

200 " Çuval 
3000 İskarta Kanaveçe 
3000 ., Çul 
2500 ,, Çuval 
400 ,. Marka bezi 

3700 ,, İp 
3000 ,, Kınnap 

1 - Cins ve miktarı yukarda yazılı sargılar pazarlıkla satılacaktır. 
II - Pazarlık, 13/V /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Ka

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Satılacak mallar Ahırkapı bakımevinde hergün görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 temi

nat paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona müracaatları ilan 
olunur. "2394,, 

Açık Eksiltme ilanı. 
Haydarpaıa Lisesi Satınalma Kurumundan : 
Haydarpaşa Lisesi Pansiyonunun Mayıs 1938 gayesine kadar ihtiyacı 

olan 12,500 kilo birinci nevi ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 16 Mayıs 1938 Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Kültür Di

rektörlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Ko
misyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1250 Lira, ilk teminat 94 liradır. 
İstekliler Şartnameyi okulda görebilirler. 
Taliplerin cari sene Ticaret Odası vesikasiyle birlikte belli gün ve saat

te Komisyona gelmeleri. (2458) 

lstanbul Emniye t Sandığı Direktörlüğünden : =~ 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Faik varislerine ilan yoluyla tebliğ 

Bay Faik Balat Karabaş mahallesinde Simitçi sokağında eski 1 yeni 
1 numaralı kagir bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 
30-7-934 tarihinde 19304 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı 300 lira 
borcu 1-2-938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, kumisyon ve masarifi 
ile beraber borç 360 lira 5 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı 
kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan 
ihbarname borçlunun mukavelenamede g0sterdiği ikametgahına gönde
rilmiş ise de borçlu Bay Faikin Eyüpte Camiikebir mahallesinde Kuru
kavak caddesinde 21 sayılı evde öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılama
mıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan su
retile yapılmasını amirdir. Borçlu Bay Faik mirasçıları işbu ilan tarihin
den itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin 
borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir .itiradarı var ise bil
dirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan ta
kibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur kanu
na göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre 
hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (2758) 

Pazar-ilk ilanı 
Haydarpaıa Lisesi Satınabna Kurumundqn : 
Haydarpaşa lisesinde devlet hesabına okuyan yatılı talebe için ku

maşı okuldan verilmek üzere az 60, çok 70 takım elbise irnaliyesi pa
zarlıkla eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 16 mayıs 1938 pazartesi günü saat 15.30 da İstanbul Kül
tür direktörlüğü binasında liseler muhasebeciliğinde toplanacak olan 
komiSyonda yapılacaktır. Tahmin bedeli 490 muvakkat teminatı 37 lira
dır. Talipler ~rtnameyi okulda görebilirler. İsteklilerin belli gün ve sa
atte cari sene ticaret odası veya ruhsat unvan vesika larile birlikte komis
yona gelmeleri. Bu vesikalarda terzi oldukları tasrih edilmiş olacak
tır. (2744) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : :!: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Elenko varislerine ilan yolile tebliğ 

Bayan Elenko, Beyoğlu Hüseyinağa Altınbakkal sokağında eski 19 
yeni 23 numaralı bir kagir evin tamamını birinci derecede ipotek göste
rerek 23-12-929 tarihinde 7519 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı 
2500 lira borcu 24-2-938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, kumisyon 
ve masarüi ile beraber borç 7378 lira 39 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 
3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere 
tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ika
metgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Elenkonun Yeniköyde İske
leba§l sokağında 7 sayılı evde öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamış
tır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan sure
tile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bayan Elenko mirasçıları işbu ilin 
tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde sandığımıza müracaatle murisle
rinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazlan var 
ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ve yahut baş
lıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mez
kur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler :ılakadarlarca bilinip 
ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği ma
kamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (2759) 

ENTERBALKANIK SEYRÜ· 
SEFER HAnl 

~- ZAYi ÇANTA 
1 

1 
(ZETSKA PLOVIDBA A.D.) KOTOR 

Balkan İttihadi İktıaat en cümeni 

kararile ihdas edilmiştir. 

SEYYAH,YOLCUveEMTAALARA 

MAHSUSTUR. 1 

Yugoslav bandırasını hamil, 

fevkalade lüks 

"LOVCEN" 

1 

Dün Büyükadada Dile dogru 
giden yolda, çamlar altında bir 
çanta unutulmuştur. İçinde bir 
mikdar para ve Kader gişesin
den alınmış bir tayyare bileti 
vardır. Büyükadada Çankaya 
~addesinde 55 numarada Bayan 
Besimeye veya TAN matbaası
na getirildiği takdirde içindeki 
oaranın üçte biri getirene he-
1alından verilecektir. 

sonra VENEDIK, TRIYESTE ve SU-
vapuru 17 Mayıs tarihinde saat 16 

raddelerinde Galata rıhtımından SAK iskelelerine yanaşacaktır. 
Yolcu ve emtea kabul eder. 

KÖSTENCE'ye Her türli,\ malumat ve izahat için 

doğru hareket edeceği gibi 21 Mayıs Galata Frank han (Yolcu salonu kar-

1aat ıs raddelerinde lstanbuldan ha- şıaında) H. PAJKURIC Umumi va

reketle PiRE, KORFU ve ADRlY A- pur acentasına müracaat edilebilir. 

TIK LiMANLARINA uğradıktan Tel: 4470817 

12 - 5 - 1938 

Radyo 
tstanbuJ Radyota 

Ölile neırlyatı: Saat 12,30 Plfıkla ~ 
musikisi 12,50 Havadis 13,05 PlAkla f 
musikisi 13,30 Muhtelif plak neşriyatı 1 

SON. ~ 
Akıam neırlyatı: Saat 18,30 Spor 

gençlik bayramı: Konferans Turgut ı<B1" 
hukuk fakültesinden 18.45 Phi.kla daııl 
musikisi 19.15 Spor musahabeleri: Eşref 
Şefik 19.55 Borsa haberleri 20 Sadi }{Of' 

ses ve arkadaşları tarafındnn Tiirk ın~ 
kisi ve halk ıarkılan 20,45 Hava rapOP 
20,48 Ömer Rıza tarafından arapça s61' 
lev 21 Radife Neydik ve arkadaşları tara• 
tından Türk musikisi ve halk şarkılııt' 
(saat ayarı) 21,45 Orkestra 22,15 Aj.ııf 
haberleri 22.30 PJAkla solollır, opera 1' 
operet parçaları 22.50 Son haberler ve er 
tesl günün programı 23 SON. 

SENFONJLER: 
20,45 BUkreş: Senfonik konser (Ame

rikan eserlerinderı) 21,30 Prag Smeta • 
nanın "tnusum,, isimli senfonik poeınl. 

HAFİF KONSERLER: 
7,10 Berlin kısa dalgası: Hafif musiıd 

(8,15 devamı) 13 Berlin kısa dalgası: JI•• 
fif musiki (14,15 devamı) 13,25 Bükref 
Orkestra (14.15 devamı) 16.30 Berlin ıcı 
sa dalgası: Alman marşları 17,45 Berlin 
kısa dalgaııı: l&sonu konseri 18 Peşte! 
Çocuk korosu 18.10 Prag: Smetananın 

Bohemya dansları 18,50 Berlin kısa dııl 
gası: fssonu konst•rlnln devamı 19.20 
Prag Fok orkestrası 19.30 Brüno: PlAlC 
konseri 20.lll Peştt' Slovak akşamı (k• 
rışık program) 20,15 Bükreş: Romen mu 
slklsl 20,25 Brati<"lava: Askeri bando 
20.25 Prng: Kahvehane musikisi 21 Vi
yana Şarkılnr ve morslar 21,20 Peşte: 

İsveç koro musikisi 22 Viyana: Bir saat 
lik hafif musiki 22,15 Berlln kısa dall(ll 
sı: Halk şarkılarlle dansları. 23,05 Peşte 
Çigan musikisi 23,30 Viyana: Halk mu
sikisi hafif konser 23.35 Bratislava: PlAk 
koncıerl. 

RESİTAU,ER: 
10,45 Berlin kıc;a dıılıtıısı~ Sarkılar 11.JS 

YenJ İtalyan piyano musikisi 18.30 Bet"
lln kısa dalgası: Piyano - keman sonat
ları. 20 Bertin kısa dalı?ası: Askeri şar
kıhırı 20.50 Brilnu: Halk sarkılan 23.20 
Prag: Solo parçalar (Muhtelif aletlerle 
Bach'ın cserlerindt>n) 

DANS MUSİKiSi: 
10.30 Berlln kısa dalıtnın 12 Bf'rlln )t1 

sa dalgası 19,02 Bılkreş 24,10 Peşte 

YENi NEŞRIY AT : 

TÜRK DONANMASINDA BÖCEK vf 
FARE İLE uCRAŞMALAR - Albay do 
tor ,Maı)l, r Tan'll ,yazdığı bu sser. GenJ 
Kunnııv Bnşkımlııtı tarnfından kltap bil' 
linde ikinci defa basılmıştır. 

MAGRUR ADAM - Karen Bramson'Ufl 
bu Uç perdelik piyesi Yaşar Nabi tarafıtl 
dan dlllmlze çevrilmiş ve kitap halindt 
neşrolunmuştur. 

YILDIZ DAGI - Sivas llğretmen okU• 
lu tarafından ayda bir çıkarılan bu derıi• 
nln G-7 incl sayıları bir arada neşrediv 
mlştir. 

POLİKLiNiK - Bu nylık tıp mecmu• 
sının 59 uncu numnrnsı çıkmıştır. 

TÜRK TIP TARİHİ ARKİVİ - Unt • 
versite tıırafındnn neırolunan bu eserlJI 
2 inci yıl 7 inci sayısı çıktı. 

KONYA - Konya Halkevi tarafındatl 
~karılan bu derginin 18-17 inci sayılaıt 
bir arnda intişar etmiştir. 

BAHÇIVAN - Hintli şair Tagorun bıl 
isimli eseri Orhan Burian tarafından torl' 
çeye cevrilmli ve kitap halinde çıkarıl' 
mıştır. 

BU SESLERiN GÖLGESİ - Rıza VU' 
rıılın şiirlerinden mürekkep güzel blr e' 

ııerdlr. 

AR - Bu sanat mecmuasının 4 nncO 
sayısı çıktı. 

KİMYA POST ASI - 2 inci yıl 2 1nc:I 
sayısı intişar etmiştir. 

Istanbul Birinci Ticaret ~ahkerrı• 
sinden: Müfsils Yuvan MuradoğlıJ 

Jdare heyeti azaları avukat Asım ,,1 
Mehmet Emin tarafından Heybeli.a ' 

dada Bahriye mahallesinde 5 No. dl 
makim değirmenci zade Hacı Ismail 

aleyhine 1937 /207 Dosya numarasil' 
açılan alacak davasında: 

Müddeaaleyhin müflis Yuvan )!1' 
radoğluna kereste bedelinden ve rrııY 
kaddema senede rabtedilen 500 ıit1 

1 borcu bulunmadığına dair teklif edi' 
len yeminin icrası için mahkeme1' 
gelmediğiniz ve gelmemenizin rrı'' 
kul bir sebebe müstenit oldıl' 
ğunu bildirmediğiniz cihetle malı' 
kemece yeminden kaçınmış .,t 
yemin edeceğiniz vakıaların sab~ 
olmuş sayılmasına karar verilmi~ 

Ancak Hukuk usul \ muhakemeler 
kanununun muaddel 337 ci maddesi' 
nin son fıkralarına tevfikan işbu )ti" 

rnrın size tebliği gününden itibare 
sekiz gün içinde arzuhal ile yertıi' 
edeceğinizi beyan ve muhakemerıtJI 
talik edildiği 15 haziran 1938 çıt' 
şamba günü saat 14 de gelip yerrıifl 
yapabileceğiniz ve aksi takdirde rttef 
kur kararın katileşerek ona göre 1 

saı hakkında hüküm verileceği ve .,.ı 
hususa ait tebliğ varakası mabke..,, 
divanhanesine asılmış olduğu ti1' 
ilan ile tebliğ olunur. (7670) 
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'J"' .AN 
Gündelik Gazete 

---<>--
TAN' ı n hedefi: Haberde, fikirde, her· 
feyde temiz, dürüst. ıamlmT olmak, 

karlin gazetesi olmıya çaııımaktır. 

-0--

A BONE BEDELİ 
T ürkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 ,\y 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Mllletlcrarası poı:ta ittihadına dahil ol
rnıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap içln mektup 
tara 10 kuruşluk pul ilavesi 1Az1mdır. 

jcoN~ı 
-..--...... ._ .................. llm illiM I UlihliQ4lilii~-

Develet Sermayesinin 

Murakabesi 
İktısadi devletçilik esaslarını U· 

ınumi hayatımıza tatbik ederken ken 
di bünyemize gore, 'birtakım yollar 
tuttuk. Bu yollar, bize fertlerin yapa
madıkları biiyük işleri az zamanda 
başarmak imkanını verdi. 

İnkişaf kudreti kendi içinden kay
nıyan birtakım devlet bankaları ve 
bunlara bağlı şirketler kurduk. Ku
rulan iktısadi ağ, giinden güne geniş
liyor. Hayatımızın ihmal içinde ka· 
lan yeni yeni sahalarına modern usul 
lerin projektörleri çevriliyor. 

Bu şekilde devlet ser~ayeciliğinin 
ilci nazari diişmam vardır. O da israf 
ve gösteriştir. Bu israf ve gösteriş es
ki beylik mal telakkisinden doğmuş 
bir alakasızlık şeklinde kendini gös
terebilir. Yahut ta bilgisizlikten ileri 
gelir. 

Devlet, mahdut maddi imkanlarla 
bin bir işe yetişmiye çalışırken, bu 
israfa ve gösteriş namına enerji ve 
zaman kaybedilmesine göz yumnıak 
mümkün değildir. Bu yüzden vatan
daşlar, ölçiisüz istihlak vergilerine 
de maruz kalabilirler. 

Yeni sanayiimiz ancak gümrük hi
maye dU\·arları urkasında kurulabi
lir. Hariçten gelecek malla kendi ya
pacağımız mal arasında hele ilk za
manlarda bu yüzden mutlaka bir 
fark olur. Bu fark kısmen sonraları 
da de,•aın edecektir. Çünkü her türlü 
eşya yapan bir kısım küçük fabrika· 
larımız, yalnız bir nevi eşyayı stan
dart tutan büyük sınai müesseselerle 
maliyet fiyatı bnkımmdan boy ölçü
şemez. 

Milli sanayi sahibi olmak sayesin
de elde edeceğiıniz o kadar umumi 
ve ferdi menfaatler vardır ki, mali
yet farkının zaruri kısmını seve seve 
sineye çekeriz, fakat işin içinde israf 
olmadığına, millete ait her kıymet ü
zerinde titrendiğine, tam bilgi ile ha
reket edildiğine, tam verim alındığı
na emin olabilml•k şartile ..• İçimizde 
böyle bir emniyet yerleşirse birçok 
lüzumsuz dedikoduların kökü kuru
muş olur. 

İşte yarıya kadar sermayesi dev
letten gelen müesseselerin murakabe 
si maksadile kurulan yeni teşekkülün 
vazifesi bize bu emniyeti vermektir. 

Devlet sermayeciliğinde ilk adım
lar hızla atıldıktan sonra bu ilcinci a
dımı bir zaruret sayılmıştır. Sistem 
bu suretle tamamlaşmıştır ki, bunun 
reı-ek emniyet kurmak ve gerek da
ha derin temelli bir inkişaf doğur
nıak bakımından kıymeti büyüktür. 

KARACABEYDE: 

Köy Kalkınması için 

Yeni Çahşmalar 
. R'.aracabey (TAN) - İlçebay Rem 

21 .Özkan, köylerde kalkınma için fa
alıyet göstermektedir. Köy yollarının 
Yapılması, köylerde temizlik, mezar
lıkların etrafı çevrilmesi için tedbir 
ler alınmıştır. Haradan alınan rodey 
land ve bigorin tavukları, köylere da 
ğıtılmıştır. Böylece tavukların ısla
hı ve tavukçuluğun arttırılması te
rnin olunacaktır. 

1
. Buraya içme suyu getirilmesi faa
ıyeti devam ediyor. Tesisat tam ma

n ·ı ası e fenni ve sıhhi olacaktır. 

Zehirli Gaz Kursu 

1 
Raracabey (TAN) - Zehirli gaz

.~rdan korunma çarelerin] öğretmek 
Uzere b' k d ır urs açılmıştır. Belediye 
v?ktoru İsmail Hakkının ders verdi
gı kursa, ilk olarak memurların de
vbarnı mecburi tutulmuştur. Kursun 

u de · .. .. 

TAN 5 

imtihanlarda hiddetin, ıtddetln yerine sevgi ve müsamaha geçmelidir. Talebe, imtihan za• 
manını bir dehşet devresi diye beklemekten kurtulmahdır. Ezbercilik değil, muhakeme kud· 
reti ve tekCimül istidadı imtihandan geçmelidir. Böyle bir ufukla hareket edebilen öğretmen M\))Z-21Eim1 

mesleğinin bir sanatkarı saydır. Bu fikirleri izah eden yazıyı aıağıda okuyacaksınız. Cellat Satırı 
1ı . s.'JE' 

Salhyan Sanat a a a 

Her Öğretmen, Ölçülerini 
Ve Görüşlerini iyi Tartmalı 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Yevmi bir gazetede bir muharrir, 
modern sanat hakkında yazdığı bir 
yazıda hulasaten diyor ki: "Aşırı de
recede modern resim, ananeye ha
karet etmekten başka bir şey değil
dir ve bu sanat dünyanın her tarafın
da üliıs etmiştir. Buna soysuzlaşmış 
sanat demek daha muvafıktır. Bun
larda kübizm, f ürizm, dadaizm ve 
sairedir . •• be. 

U niversite felsefe fU ıı· 
nin mezuniyet imtihan-

laı·mı veriyorduk. Darülfünun 

devrinde iki yıl kadar derslere 

devam etmittik. Yeni gelen 
profesörler kendilerinin ya

nında daha iki yıl çalıtmamı
zın bir zaruret olduğunu söy

lemi~!erdi. 

İmtihan işinde hocalarla henüz 
karşılaşmamıştık.Gece geç vakte kı 
dar çalıştık. Sabahleyin üniversi
teye gelen üç arkadaşımle ağlana
cak bir halde idik. Yüzümüz sap
san, biribirimizle konuşmıya kud
retimiz yok. Mukadderatını bekli· 
yen kurbanlar gibi, neticeye iptida
dan boyun eğmiştik .. 

Ecnebi profesör geldi. Aldığı -
mız itiyarların tesirile birdenbire 
doğrulduk. Hazır ol vaziyeti al
dık. Hoca yanimıza yaklaştı ve 
sordu: 

- Nasılsınız, çocuklar? - - -111 
Tutuk bir cevap verdik. O, ba

hardan, yazdan, neşeden bahis aç
tı. Canlı, güzel sözler söyledi. Sı
kıntımızı unuttuk, güldük. O da 
gülüyordu. İmtihanın soğukluğu
nu üzerimizden dağıttıktan sonra 
dedi ki: 

- Gelin çocuklar, biraz da içer
de görüşelim. 

P rofesörler odasına girdik. 
Biri Türk olmak üzere iki 

üç profesör oturuyorlardı. 
Hocamız biraz evvelki konuşını

ya yine devam etti: 
- Laypniç hakkında türkçe bir 

eser çıktı mı? 
Arkadaşlarım, bu sahada bildik

lerini anlattılar.Bahis, büyük filo
zofun bilgi nazariyesi üzerindeki 
yaratıcı çalışmalarına geçti. 

Profesör, diğer bir arkadaşa İz
mire gidip gitmediğini sordu. İz
mirden malumat almıya başladı. 

Garbi Anadoluda sanat eserleri 
hakkındaki fikirlerimizi birer bi
rer dinledi. Yine bahsi garbi Ana
doludaki felsefenin temellerine 
geçirdi. 

Bir saat kadar süren bu tatlı ko
nuşmadan sonra: 

- İmtihanınız bitti, dedi. Neti
ceyi bildirmek için tekrar çağıra -
cağım. 

Sevine sevine çıktık. Geçtiğimi
zi muhakkak sanıyorduk. Bu ka -
dar tatlı sözlerle, insanca muame-
leler sonunda dönmemize, altı ay 
kadar daha derc;e devam etmemize 
imkan görmüyorduk. 

Biraz sonra profesörler, neticeyi 
bildirmek üzere bizi tekrar yanla -
rına aldılar, ders hocamızda ayni 
sammiiyet, ayni tebessüm ... 

- Çocuklar, dedi. Anladığınız, 
iyice bildiğiniz birçok taraflar var, 
fakat bu kadarı kafi değil.. Benim 
yanımda, seminerlerimde, dersle
rimde doçentlerin yanında altı ay 
daha çalışacaksınız. Tahmin ediyo
rum ki, bu zamanın sonunda da
ha iyi, daha kuvvetli olacaksınız. 

Odadan çıktık. Muvaffak olama
maktan, tessür ve ıstırap duyma
mız lazımdı. İçimizde böyle bir his 
bulmuyorduk. Aksine olarak altı 
ay sonunda muvaffak ol -
mak ıçın içimizden enerj, 
ve arzu taşıyordu. Uçümüz de, 

nerji, arzu taşıyordu. Üçümüz de, 
bitkin bir halde k9rkarak, titriye
rek girdiğimiz bu müesseseden 
şahlanarak, ümıtle dolu olarak çı
kıyorduk. 

Ş imdi size ikinci bir imtihan 
manzarasını canlandırmıya 

çalışacağım: 

Lisenin son sınıflarında baka-

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

Yazan: Reşat Kaynar 
(HAYDARPAŞA LiSESi TARiH MUALLiMi) 

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

Bir ilkmektepte sene sonu imtihanı yapılıyor 

Geniş bir masa, dört öğretmen, 
etrafa dehşet saçıyorlar. 

Giren: "Döndüm, bittim.,, diyı 

çıkıyor. Sıra bana geldi. İnanın 
hala o dakikaları yaşar gibi oluyo
rum. !çerden biri daha çıktı, bitkin. 
harap ... 

Cerrahi bir ameliyat göreceğim 
bir odaya girer gibi, bütün irademi 
topladım. Öğretmenler hararetli, 
hararetli konuşuyorlar. İçlerinden 
en genci şöyle bağırıyordu: 

- Dönsün, efendim. Memleket 
namına bir sürü cahil yetişeceğine 
bir tane çıksın ... 

'Kapıda irademden ne kalmışsa 

bu sözler üzerine bütün bütüne 
eridi: 

- Gel oğlum, tahta başına. Kork 
ma, çocuğum, korkacak ne var? 

Saçları henüz beyazlaşmış muh
terem bir öğretmen ... Bugün haya
ta gözlerini yuman bu insanın ha
yali karşısında hala hürmetle eği
lirim. 

- Bir kümesin içinde şu kadar 
tavuk ayağı, şu kadar da tavşan a
yağı var. Aralarındaki hesap farkı 
şu ... Acaba gümeste ne kadar tav
şan, nekadar tavuk vat. 

Ne mukayese. ne muhakeme, ne 
ifade, ne de izah edecek bir kabili-

PARMAKLARLA YAPILAN RESiMLER: 
Parmaklarla türlü tiirlü resimler yapmak mümkündür. Bunun için par 

maklara muhtelif şekiller vermek, mendil, şapka gibi vasıtalardan istifade 
etmek lazımdır. Yukarıki resimlerle bunlardan birkaç örnek veriyoruz: 

"(l) '1Üpiişmek" resmi iki sıkılmış yumrukla yapılmıştır. Başparmaklar burun; 
deniz kabukları dudak vazifesini görm~ ve bunlara yakalar; bebek şapkası \'e bir 
tutam saç ilave edilmiştir. 

J . 

1 

(2) Bir bebek başlığı; bir gözlük: bir bo- (3> Bir $1lpka: bir dU~me: bir halka; bir 

1 
. .h yunbağı ve bir sigara bu resmi vücude ıe- 81·gara ve bir mendil bu resmi vücude ge-

orya ımtı anını veriyoruz. Riya· 
tirmişlir. Başparmak ile diğer parmaklar tlrmeğe kafidir. 

ziye: Benim daima korktuğum, ürk- son derece hünerli bir tarzda kullanılmış 

yette idim. Yalnız şuursuz şekilde 
mütemadiyen söylüyordum. 

Hayret edeceğiniz, ve benim de 
hala hayret ettiğim yegane nokta 
burasıdır. 

Hangi rakamı söylüyorsam hep 
doğru çıkıyordu. 

Söyledim, hoca kabul etti. Attım, 
tuttu. Her söyleyişimde: "Bravo, 
doğru .. ,, kelimeleri biribirini takip 
ediyordu. On, evet on numara alı
verdim. 

Biraz evvel haykıran genç ho
ca: 

- Gördünüz mü? Çalışkan ta· 
lehe kendini nasıl gösterir? Aferin, 
aferin çocuğum. Senin riyaziyeye 
büyük kabiliyetin var. Çık artık ... 

Bu genç hocanın bende gördüğü 
riyazi kabiliyete kendim de hayret 
ederek şuursuz cevaplarımın bana 
kazandırdığı zaferi kutluyordum. 

Arkadaşlar, <?trafımda soruyor -
lar: 

- Ne sordu? 

Ağzımdan ancak iki 
kabildi: 

-Tavuk .. 

- Söylesene. yahu .. 
giriyoruz. İnsaf et. 

-Ayak ... 

kelime çı-

Imtihana 

Hayatımda geçen bu korkunç. 
sahnenin son perdesi böyle kapan
dı. 

1 ki çetin imtihan manzarası
nı da size canlandırmıya 

çalıştım. 

Talebe imtih.ana girsin. Hazır

lanmamışsa sınıfta dönsün. Fakat 
imtihanı, insanlık, samimiyet, mü
samaha, sevgi ile dolu bir hale ge-

tirmek, bir öğretmen için en bü
yük sanatkarlıktır. 

Korkutmadan, yıldırmadan, tit
retmeden talebenin malumatını, 

yaratıcı kabiliyetini düşünce kud
retini yoklamak pekala mümkün
dür. Her türlü sempati, antipati 
tesirlerinden uznk kalarak yurdun 
istediği adam tipini gözönünde tu
tan, dar ölçülere uzak kalan, talihsiz 
bir sual karşısında şaşıran, fakat 
kafasında muhakeme ve idrak kı.ıd 
reti olan talebenin ömründen bir se 
neyi boş bir israfa uğratmıyan öğ
retmen rolünü kavramış bir mes
lek adamıdır. 

İmtihanlarda hiddetin, şiddetin 
yerine sevgi ve müsamaha geçme
lidir. Talebe, imtihan zamanını bir 
dehşet devresi diye beklemekten 
kurtulmalıdır. Ezbercilik değil. mu 
hakeme kudreti ve tekamül istida
dı imtihandan geçmelidir. Böyle 
geniş bir ufukla hareket edebilen 
öğretmen mesleğinin bir sanatkarı 
sayılır. 

KIZILCAHAMAMDA : 

Kadınlar 
Otobüsü 

Şimdiye kadar sanat eserinin ceza
sı cemiyetin ona verdiği notta idi. Ce 
za kanununda bunun cezası yoktur. 
Güzelliğe kasdinden dolayı, hiçbir sa 
natkar mahkemeye verilmemişti. Zi
ra çirkinliğin cezası umumun nefre
tidir. Bu korkunç ukubetin yanında, 
aleni takdir ve teşhir değil, celadet 
satırı bile bir okşamadan ibaret ka
lır.,, 

• Sanatin şimdiye kadar göğsünde if 
tiharla taşıdığı madalya, siyasi fikir
lere alet edilmekten beri kalmaması 
idi. Sanat her zaman bulunduğu ce
miyet ve muasır medeniyetlerin te
siri altında kalır. Zaten sanat, cemi
yetin dilini, duygularım, hayatını, sa
natkar kalemi ve fırçasile aksettiren 
bir · vasıtadır. Fakat ne sanat, ve ne 
de sanatkar, siyaset kayıtlarile bağlı 
değildir. Sanatkarın en büyük vash 
da hürriyetini, şahsiyetini, hiçbir taz 
yika feda etmemesi, başını daima yu
karda tutmasıdır. 

Bu geniş hürriyet havası içinde sa
nat asırlık tekamülünü yaptı. Tazyi
ka uğradığı yerlerde cüce bir çocuk 
gibi büyümeden kaldı. Bu tekamül 
seyri içinde klasik sanat kök vazife
sini gören bir ağaç olmakla beraber 
bımdan daima yeni, daima yeşil dal
lar türedi. Mektepler, devirler biri
birlerinden ayrıldılar. Kübizm, fütü
rizm, dadaizın de bu tekamül seyri 
içinde, cemiyetlerin geçirdikleri ha
yatın, buhranların, devirlerin birer 
ifadesidir. Ebedi hiçbir şey olmadığı 
gibi bir gün bunlar da zayıflar, yeri
ne başkaJarı gelir. Fakat hiçbir de
virde, hiçbir sanat şeklini aşın mo
dern, diye, sanat hudutları haricine 
atmak mümkün değildir. Luvr mü
zesi, en eski tarih in klasik eserlerin
den başhyarak, bugünün muharriri
nin aşırı modern dediği eserlere ka
dar hepsini teşhir etmektedir ve her 
zaman da teşhir edecektir. 

Sanat eserleri bir kısım adamların 
hoşuna gitmiyebilir. Muharririn de
diği gibi bunun cezası o eserin ve sa
natkarın beğenilmemesidir. Fakat 
herhangi bir sanat mektebine veya 
sanatkara ceza tayin etmek, onu cel
lat satırından geçirmek, modern te
lakkiye ve tekamiile karşı silah sal
lamaktır ki, bu ancak temelini irti
cada bulur. 

Sanatin ne soyu, ne de sopu vardır. 
Her şeyde soy, sop arıyan nüfuzlu bir 
adam aşırı modern dediği yeni sanat 
eserlerini beğenmiyorsa, keyfi bilir. 
Fakat o beğenmiyor diye siyaset ka
rıştırmak, sanatkar başlarını cellat 
satırına vurdurmak bir fikir ve duy-

gu mübalag:ısı dahi olsa, siyasi ideo
lojilerden kuvvet alan bir duygudur 
ki, bizi ileriye değil, dar hudutlar i
çerisinde bir çıkmaza götürür. Sanat, 
temiz hava, ve serbest muhit içinde 
büyür, hürriyet gıdasıdır. Her devir 

yenijanrılar, yeni mektepler doğu

rur. Bunların bazısının ömrü kısa, 

ömrü uzun olur. Bu bir tekamüldUr . 
Taşladılar Bu bir yürüyüştür. Bunun önüne du-

, I rulamaz. Hele cellat satırının gire. 
Kızılcahamam, (TAN) - Buradan . v• b' "lk 

ınıyecegı ır u e varsa o da sanat 
yeni askere alınan 45 genci Ankara-ı ülkesidir. . ' 
ya götüren şoför Omerin idaresinde-

ki 66 numaralı yolcu kamyonu ak -

şam saat beşte garip bir tecavüze uğ
ramıştır. Kamyon, Çemşit köyüne 

geldiği esnada gençler şevkle türkü 
söylemcğe başlamışlar, bunları bel
ki de yabancı ve muzır insan sanan 
bazı kadınlar kamyonu taş yağmu -
runa tutmuşlardır. Gençlerden biri 
ve bunları sevke memur Eşmeli 466 
numaralı jandarma Hüseyin hafif 
surette yaralanmışlardır. 

Köy muhtarı ve heyeti gürültü 
yerine gelmişler, kadınları dağıt -
mışlar, tuttukları zabıt varakasını 

nahiye müdürlüğüne vermişlerdir. 

Bahkesir Bisiklet 
Müsabakaları 

Balıkesir. (TAN) - İki aydanberi 

devam eden mıntaka bisiklet birinci

lik müsabakaları nihayetlenmiş ve 

yapılan tasnifte 8 puvanla Güçten 

Sabri birinci, 19 puvanla Birlikten 

Süleyman ikinci 27 puvanla Birlik

ten Mehmet üçüncü olmuslardır. 

Müsabakanın 1:>1rinci ve ikincileri. 

Ankarada yapılac&k Türkiye bisik

let şampiyonasına iştirak edecekler
dir. 
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Zenci Boksörler Alıp ·Yürüdü 

Tüy Sıklet Şampiyonu 
Armstrong Siyah 

dövüşçülerin müthişidir 
Yan ağır sıklet dünya Jampiyonu 

zenci J ohn Henry Levis, ağır sıklet 
dünya şampiyonluğunu siyahi Coe 
Luviz tarafından kazanıldığı gün, ga 
zetecilere şunlan söylemişti: 

- Sitndi siyah boksörlerin önüne es
kisi gibi manialar koyamıyorlar. Zen
ciler boks ııahasmdakl büyük istidat
lanru cihan ~mplyonluklannı birer 
birer kazanarak isbat edeceklerdir. 
Bugün yan ağır siklette ben vanm. 
Ağır sikleU Coe Luviz aldı. Pek ya
kında diğer sıkletlerin de teker teker 
siyahlar eline g~eceğlne eminim. 

Yan ağır sıklet dünya şampiyonu 
'Henry Levis bu sözleri söylediği va
kit Amerikanın beyaz boksörleri e
pey kızmıştılar. 

Bazı münckkiUer de zenci §&m

piyonla alay etmiştiler. 
· O gündenberi geçen on bir ay için

de çok şeyler oldu. Horoz sıklet dün
ya şampiyonu iken dövüşten vazge
çip sefahate dalan siyahi Al Bravn, 
tekrar boksa döndü ve herkesi şaşır
tan tarzlarda önüne çıkanları birer, 
birer temizledi. Nihayet kaybetmiş 
olduğu cihan şampiyonluğunu da al
dı. 

Zenci Al Bravn, Pariste dövüşler 
başladıgı sıralarda Amerikada müte
hassısları hayretlere düşüren diğer 
bir zenci boksörün dehşeti A vrupaya 
kadar yayılmıştı. Tüy sıklet dünya 
şampiyonluğunu kazanan Armstron
gun kendi sıkletinden bir sınıf ileri 
sıklet şampiyonluğunu da almak is
tediği ilan edildi. 

Zenci Armstrong, kendine güveni
yordu. Kendi sınıfından bir sıklet 
daha yukardaki azılı şampiyonlarla 
boy ölçüşmek kolay değildi. Buna 
rağmen Armstron~, fikrini değiştir
miyor:tu. Nihayet beyaz Amerikalı
lar siyahinin bu tecrübesine müsaa
de ettiler. 

Maamafih zenci Armstrongun, ken 
dinden bir sınıf üstündeki boksörleri 
haklayabileceğinc inananlar azdı . İlk 
tecrübe olarak zencinin karşısına 
pmpiyon sınıfına girememiş birini 
verdiler. Armstrong, beş kilo daha a
ğır olan rakibini su içer gibi kolay
lıkla temizledi. Ondan sonra üç tec
rübe daha yapıldı. Üçünde de muvaf 
fak oldu ve nihayet hafif sıklet dün
ya şampiyonluğunun e~iğine dayan
dı. Gözleri açılan ve haklı bir korku
ya diışen Amerikalılar zenciyi di.ınya 
şampiyonluğunun kapısından geri 
çevirebilecek birini aradılar. Ventu
ri isminde. aslen İtalyan, fakat sene
lerce Amerikada dövüşmüş kıymetli 
bir dövüşçüyü son imtihan olarak 
zencinin önüne zürdüler. Dövüşten 
evvel ekseriyet zencinin bütün ma
haretine rağmen beş kilo ağırlık far
lanı kaldıramıyarak yenileneceğine 
hükmediyorlardı. 

Müıabakanın neticeıi oı 
Müsabaka birçoklarının tahminle

rini çürüttü. Beyaz dünya şampiyonu 
önünde iki kere beraberliğe yakın 
bir netice alan Venturi, zenci Ar
mstronga karŞl beş devrede paçavra
ya döndü. Midesıne yediği bir darbe 
ile nakavt oldu. Yalnız Venturi bir , 
kurnazlık yapmak istedi. Midesine ye 
diği darbenin glıya memnu ve tehli
keli yerlere isabet etmiş bir yumruk 
olduğunu iddia için yere yuvarlanır
ken, hakeme, aldığı darbenin karnı
nın aşağı kısımlarına tesadüf ettiği
ni protesto ediyordu. 

Fakat hakem mağllıp boksörün id
dialarına ehemmiyet vermedi ve zen
cinin galibiyetini tasdik etti. 

Sinema şiridi halınde koyduğumuz 
resimlerden de görüleceği üzere si
yah boksörün vurduğu yumruk tam 
mide hizasına, karaciğer üstüne tesa
düf etmiştir. Diğer fotoğraflar da İ
talyanın mahsus daha aşağı kısımla
nnı tutarak şikayetli bir tarzda yere 
yuvarlandığını görüyoruz. 

Spor 
Levazımı 

Dersi 
Yerli gençlerden antrenllr yetlt· 

tırmek için TOrk Spor Kurumunun 
bir ku,.. açtıOını biliyor ve bu kur• 
sa giren gençlere maaleaef ciddi ve 
e1111ı malOmat verllemlyec~lnl de 
kursun kuruluı ıekllnden ve prog· 
ramından anlıyorduk. Bu kanaatle• 
rlmlzl takviye eden yeni blr9ey ö!i
rendik. Kurııtakl antrenCSr namzetle· 
rine f!Oretllen ıeyler arasında bir 

(spor levazımı dersi) varmıf. 

Yani bu mühim ilmin hoca11 futbol 
topunu eline alıp: 

- Buna top derler. içi llııtik. dıtı 
deridir. N l:ı:ami a!iırlığı ıu kadar 
gramdır, diye anlatacak, 

Ejjer mOıtakbel antrenörler, genç 
terimize ,5ilreteceklerl sporun mal· 
zemeal ne olduilunu bu kurııta öğre· 

neceklerse vay hallmlre! 
Ve itin en tatlı tarafı bu dersi o· 

kuUın muall lme ayda 70 - 80 lira da 
maaı verlllyormuf. Antrenör olacak 
dereceye gelmlt olan bir gencin hl· 
il epor levazımını bllmemeal hltıra 

gelecek ıey dC!Olldlr. Bununla, bera· 
ber böyle nlmemOI bir vaziyetin 
mevcudiyetini kabul etsek bile · bu• 
nun için dere vermlye ne haceti 
Spor llAtı utan mağazaların birin· 
den bir katalo6 getirtmek klıfldlr. 

Orada levazımın bOtOn clnılerl; va· 
aıfları: markaları ve Oatellk flyatları 
da yazılıdır. Yalnız bu kataloğların 

bir kusuru vardır: Bedavadır. "' 

B alıkes!rdeki 
Güreş 

Birincilikleri 
Balıkesir, (TANl - Halkevi salo

nunda mıntaka güreş birincilikleri 
yapılmıştır. 21 pehlivanın iştirak et

' tiği bu karşılaşmalar halk tarafından 

alaka ile takip edilmiş ve kazananla

ra madalyalar verilmiştir. 
Alınan neticeleri sırasile bildiriyo-

rwn: 
56 KİLO: 

I. Ahmet (Balıkesir İdman Birliği) n. 
Kemal. (Bandırma Doiansipor}. 

61 KİLO: 

I. Hasan (Bandırma D<>ğan~por'; II. Hü
seyin (Ayvalık Akınspor). 

66 KİLO: 
ı . Haydar (Bandırma Doğanspor) II. 

1 

Rıza (Balıkesir idman Birllgi). 

72 KİLO: 

I I. Mustafa (Balıkesir İdman Birliği ) 
il. Htiseyin (Balıkesir İdman Birliği). 

79 Kilo: 

I. İbrahim. Bandırma Doğanspor. 
87 KİLO: 

I. Mustafa (Balıkesir İdman Yurdu) II. 
Mehmet (Bandırma Doltanspor). 

AGIR SİKLET: 

I Şerit (Balıkesir İdman Birliği) Il. 
Halil (Ayvalık Akınspor) 

Müsabakalarda derece alan güreş
çiler 21 mayısta Balıkesirde yapıla
cak olan Bursa, Bilecik, İzmit, Çanak 
kale vilayetlerinden mürekkep grup 
birinciliklerine iştirak edeceklerdir. 

Bisiklet: 

Pazar Günü Yapılacak 

Bisiklet Y arıılan 
! Seri bisiklet yarışlannın sekizinci

' si bu pazar saat 9 da yapılacaktır. Ya 
j "'f "d" k .. .. H t 
1 rış, n ecı ıye oyıı, acıosman epe-
! si, Büyükdere, Yeniköy, Büyükdere, 

\ Tarabya, Mecidiye köyü yolunda ya
! pılacak, üç defa gidiş, geliş 123 kilo-

1
, metre olacaktır. Koşucular, o gün sa

at 9 da hazır bir halde yarış yerinde 

1 

bulunacaklardır. 
Diğer taraftan, geçen senenin yanş 

lannda ayni puvanla başta gelen Ga-
Şu vaziyete nazaran, dünya şam

piyonluklarının yarısı zencilerin elin 
de bulunuyor. Bu gidişle yarı ağır 
sıklet cihan şampiyonunun bü
tün dünya şampiyonluklarını zenci
lerin kazanacaklanna dair olan tah
minleri bir iki sene içinde tahakkuk 
edeceğe benziyor. 

Kendi ılkletlnden bir üstün sınıfın en iyi 
bokslSrUnll haklıyan TUy siklet dünya pm· 
piyonu Armstrong kıymetli rakibini böyle 

latasaraydan Muhsin Özçekiçle Sü
leymaniyeden Abdullah Kaçar ara
sında birincilik için bugün Hacıos

man tepesi ile Mt!Cidiyeköy arasında 
1 O kilometrelik bir yanş yapılacak
tır. Her iki koşucu, bu akşam saat 18 
de yanş yeri olan Hacıosman bayınn 
da hazır bulunacaklar4Jr. dövdD 

Vntorıc l~:ı~lc-ı 
1"\ Ü l i"'l l< u t 

Eyüp • Eminönü Yolu 
Ne Vakit Yapdacak? 

! HiKAYE -----
Demirden ------- Mukadderat ------Defterdarda Akarçeşmede oturan : 

Çeviren: 

• 
B. Tol< . 

bir okuyucumuz, Eyüp • Eminönü w111n11un11nrn11nrr .. 
ı yolunun bozukluğundan ve seneler
denberi en küçük ltir tamir bile gör
mediğinden §ikiyet ederek diyor 
ki: 
"- Eyiip yolu, o kadar bakımsız 

bir ha1dedir ki, artık kendine iyi kö 
tü bir şöhret yapmıştır. rraksi ile E· 
yübe gitmek isterseniz, şoförler dai
ma nazlanırlar, hatta arabaya bin
mi seniz indirir, götürmezler. Kimi 
"müşterim var!" diye sizi başından 
savmağa kalkar, kimisi "lastik pat
ladı" şck1inde bir cevapla at1at01a
ya uğraşır. Çok defa da, açıktan a
çığa Eyübe gidemiyeceklerini söy
l~rler. 

Onlar da haklıdır. İnsan malını, 
göz göre göre, hor kul1anır mı? E
yüp - Keresteciler yokuluğunu gö
ze a1an her taksi, tabii ömründen 
muhakkak ki. çok fada kaybeder. 
Çünkü, şehrin en işlek caddelerin
den biri olan bu yol, adeta, şehirden 
uzak ve seyrüsefer ehemmiyetinden 
mahrum bir köy yo]u vaziyetinde· 
dir. 

Siz hunu asıl otobüsçülere soru
nuz: Bu hatta çahşan yepyeni ara· 
ba1ann kaç ayda köhneleştiğini ve na 
sıl birer hurda yığını haline geldiği
ni size onlar an]atsınlar. 

Tam 12 sene ev\•e], Eyüp tramva
yı için Unkapanında ray ferşiyatı
na başlandığını, kurbanlar kesildiği 
ni hatırlarken hala içimiz sızlar. 
Maatteessüf henüz başarılamıyan bu 
teşebbüs hile Eyüp - Eminönü yolu
nun tanzimine zemin hazırlıyama
mıştır. 

Duyuyoruz: Vilayet, üç yıllık ye
ni programının en başına Eyüp - E
minönü yolunu Jt"eçirmiş. Çok geç o] 
mak1a beraber isabetli bir karar. Fa 
kat. hani? 

Bir tarafta Gazi köprüsü inşaah 
ilerliyor, öbür tarafta köprünün iki 
başında açılacak meydan1ar için is
tiınlak1cr yapıh~·or. Nerede ise Şeh 
zadeye doğru yolun açılmasına bile 
başlanacak. 

Huna l'aimen, şehrin büyiik bir 
par<:asını buh·ara bağlıyacak olan 
Eyüp yolu için hala hiç bir hareket 
görülmüyor. Acaba, niçin? Yoksa, 
ikinci beş yıllık yol programına bt
rakı1acak mı?. Bunu öğrenmek isti
yoruz." ............................................... _. 

OKUYUCU 

Mektupları 
............ . .......... . 

Sokaklar sık sulanmalı 

Beılkta,ııtın "Fuuk" lmuaile yazılıyor: 
" Havalar bir haftadır adamakıllı Slcak 

gidiyor. Şehrin birçok semUerinde hattA 
bazı işlek caddelerde bile, toz y;ğınları 
savrulmağa başladı. Sokaklann ı!Ulanma
sı işi geçen yıl, eskilere nisbetle daha iyi 
idare edllmlşU. Belediye, bu mevsim için 
de şOphr.slz hazırlığa girişmiştir. Yalnız, 
bu işe tahsis edilecek arozözlerin arttı. 
rılması mümkün olsa da. yalnız bir kısım 
ana caddeler değil, şehrin bütün işlek 
caddeleri günün muhtelif saatlerinde 
bol, bol sulanabilsc, .. Küçük bir himmet
le miimkUn görünen bir nokta üzerinde 
alakadarların şimdiden nazarı dikkati cel 
bedilse iyi olur ümidindeyim." 

Haric;te: 

Rumanya Milli Takımı 

Yugslavlara Yenildi 
Bükreşte, dünya kupası için karşı

laşan Yugoslavya • Rumanya milli 
takımları maçı Yugoslavların 1-0 ga
lebesile neticelenmiştir. 

Yunanistan Şampiyona11 
Yunanistan futbol şampiyonasının 

finalindeki ilk knrşılaşmada Olimpi
yakos Apollonu 3-1 mağlup etmiştir. 

ltalyanlar Kampa 
Çekildiler 

Dünya kupasına iştirak edecek o
lan İtalya milli takımında yer alma
sı muhtemel bulunan oyuncular, ge
çen haftadan itibaren Streza isminde 
ki sayfiye yerinde tek seçici Pozzo
nun nezareti altında kampa çekilmiş
lerdir. 

İtalya milli takımı, dünya kupa
sından evvel Belçika ve İsviçre milli 
takımlarile birer hususi maç yapa
caktır. 

Muharrir Arkadi Karasev bir 
müddettenberi ruhunda de 

rin bir üzüntü duymakta idi. Çün 
kü bugünlerde hangi bir mecmu
ayı, hangi bir gazeteyi açsa, için 
de mutlaka, muharrirlerin doğru-
dan doğruya kendi işlerile, yani o
turup şiir, roman veya hikaye 
yazmakla meşgul olmaları lazım -
geleceği hakkında bir makale veya 
fıkra bulurdu. 

Arkadi Karasev, insanın ta içine 
işliyen bir dille yazılmış olan bu 
yazıları okudukça ruhundaki üzün 
tü büsbütün artıyordu. 

Karasev böyle bir üzüntü duy -
makta da haklı idi. Çünkü o, epey 
bir müddettenberi bellibaşlı hiç
bir eser meydana getirmemişti. 

Son zamanlarda onun, edebiyat na 
mına yaptığı yegane şey, eski eser 
lerini yeniden bastırmak, ve ufak 
tefek makalecikler, fıkracıklar yaz 
maktan ileri geçmiyordu. 

Karasev'in, galiba, ilham kay
nakları kurumuş olacaktı. Çünkü 
kendini zorlamasına rağmen bir 
türlü yazı yazamıyordu. Sonra 
" muharrirler birliği,. ndeki işi de 
vaktinin bir kısmını alıyor. onu 
yazı yazmaktan alıkoyuyordu . 

Karasev muharrirler birliğinin 

"muharrirlerin yazı yazmayişları
nın hakiki sebeplerini araştırma 

komisyonu,. nun azası idi..Bu iş -
ten ötiirü sık sık toplantılar yap
mak icap ediyordu. 

Bir gün, ruhundaki üzüntüler ta 
hammül edilemiyecek bir hal aldı
ğı zaman, Karasev, bavulunu eli
ne aldı. Kansına: 

- Margarita, dedi , ben bir ro
man yazmıya karar verdim. Roma
nımın mevzuu cenup madencileri
nin hayatı olacak. Eserin ismini de 
"demirden mukadderat,, koyaca -

ğım. Hatırlar mısın, biz seninle beş 
sene evvel cenuptaki Metalürji fab-
rjkasını gezmiştik? İşte o zaman
danberi "demirden mukadderat., 
mevzuu mütemadiyen beni düşün
di.ırdü .. Mevzu kafamda yavaş ya
vaş kemale geldi. Artık bugün el
le tutulur bir hal aldı. 

- Peki, Arkaşa .sen şimdi nere
ye gitmeyi düşünüyorsun?. 

- Prodelkino'ya. Yazıcılar birli
ğinin "istirahat evi., ne. Eserimi 
çamların sessizliği içinde yazmak 
istiyorum. 

- Fakat, kocacığım. senin evde 
ki odan da sakindir. Kuytudur. 

- Hayır, burada yazı yazma
ma mani olacak birçok şeyler var. 
Sen de bilirsin ki, " muharririrlc -
rin yazı yazmayışlarının hakiki se
beplerini araştırma komisyonu,, na 
sıl olsa bana rahat vermez!..Allaha 
ısmarladık Margarita. 

A rkadi Karasev, Prodelkinodaki 
sessiz istirahat evine geldiği

nin üçüncü günü, kendisini kale -
me sarılmıya sevkeden, Moskova
da iken ruhunda duyduğu o üzün
tüden eser bile kalmadığını hisset
ti.. Belki Prodelkinonun ıssız çam 
ormanları , belki de günde altı saa
tini alan mükemmel bilardo salo
nu buna sebep olmuştu. Velhasıl 
nasıl bir sebepten ileri gelirse gel 
sin Karasev'in yazı yazmak arzuı;u 
geçmiş, yerine gene eski tembel
liği kaim olmuştu . Karasev, kendi 
kendini teselli ederek: 

- Canım, yarın yazmıya basla
nz, der ve bilardo salonuna yolla
nırdı. 

Halbuki ertesi gün olur, gene ya 
zıya başlamazdı . 

Nihayet istirahat evine gelişinin 
onuncu günü yazı masasının başı
na geçti. Eline kalemi kağıdı aldı. 
Kati bir jestle kağıdın sağ köşesine 
"Arkadi Karasev,, , orta yerine de 
"demirden mukadderat., kelimele
rini yazdı. 

"Demirden mukadderat,, keli -

~Jlllllllllllllllllllllll., 

meleri üzerinde bir müddet durduk 
tan sonra, altına " roman,, kelime
sini yazdı. Biraz daha düşündük -
ten sonra "roman,. kelimesinin al
tını çizdi. 

Sonra, cakalı bir eda ile saçtan 
nı geriye attı ve ... Ayağa kalkarak 
bilardo salonuna gitti. 

Ayni gece, ruhundaki o eski Ü· 

züntü gene başladı. Üstat soluğu 
istasyonda aldı . Karısına şöyle bir 
telgrf çekti : 

"Burada bir türlü yazı yazamı
yorum. Fonareyevkaya gidecelfm. 
Orası daha ıssız ve daha sakindir. 
Gözlerinden öperim. Arkadi.,, 

İk i giin sonra Karasev, Fonare
yevkanın şık bilardo salonunda, bi 
Iardo oynamakla meşguldü. Dıp
rıda güzel bir güneş vardı .. Karlar 
yavaş ym·aş eriyordu. Karasevin 
ruhundaki üzüntü de yavaş yavaş 
dağıldı. Yazı yazmak arzusu gene 
kaybolmuştu. 

B eşinci günü gene katlyetle 
masası başına geçti. Eline 

kalemi kağıdı aldı. Kağıdın sat kö 
şesine "Arkadi Karasev,, , ortasına 
"demirden mukadderat,, keUmele
rini yazdı. Bunun altına da "Ro
man,, kelimesini bir tırnak içine 
aklı. 

Biraz daha düşündükten IG9l'll 
"demirden mukadderat,, kelimele
rini çizerek yerine "demir mukad· 
dcrat ., kelimelerini yazdı. ~ 

bir eda ile saçlarını geriye attı ve •• 
Bilardo salonuna yollandı. 

Ayni gece, Moskovaya Mqari
ta Karasev adresine şu telgrafı çek 
ti: 

"Burada da yazamıyorum. Sto
litsino ya gideceğim. Gözlerinden 
öperim. Arkadi.,, 

Telgrafı çektiğinden iki gün IOft 

ra Karascv, Stolitsinonun genif pen 
ccreli bilfırdo salonunda oturuyor 
ve dışarısını seyrediyordu. Dıprı
da güzel bir köşk vardı.Karlar eri
yordu. Küçücuk nehrin üzerinde. 
sigara dumanını andıran mavtm
trak bir duman yükseliyordu. Ka
rasev ruhunda bir hafiflik duydu. 
Üzüntüsünden yine eser kalma -
mıştı .. Tabii, canı yine yazı yaz -
mak istemiyordu. 

Fakat buraya gelişinin altınc1 

günü kendini zorladı. Masa bafına 
geçti. Temiz kağıdın sağ kötesi
ne "Arkadi Karascv,, ortasına "De 
mir mukadderat,, , bunun da alb
na "Roman., kelimelerini yazdı Ve 
mutat olduğu üzere bu kelimeyi 
tırnak içine aldı. 

Bir müddet düşündükten sonra 
"Demir mukadderat,. kelimelerini 
çizerek yerıne "Mukadderatın de
miri,, kelimelerini yazdı. 

Biraz daha düşündükten sonra 
"Mukadderatın demiri,. kelimele -
rini çizerek yerlerine "demirin mu 
kadderatı,, kelimelerini yazdı. Son 
ra cakalı bir eda ile saçlarını ge
riye doğru itti. Ayağa kalktı. Ve •• 
bahçeye indi. 

Akşama da karısına şu telgrafı 
gönderdi: 

"Burada da yazılmıyor. Bir bat 
ka yere gitmek istiyorum. Bileme 
diğim bir yere. Selamlar. Arluıdl,, 

(Devamı B inctde) 
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Tayyare Piyangosu Çekildi 

Kazanan Numaraların 
• 

Sıraya Konmuş Listesi 
Yeni tertip Tayyare Piyangosu

ı:rıun ilk keşidesine dün başlanmıştır. 
40 bin liralık büyük ikramiye bugü
ne kalmıştır. Dünkü keşidede kaza
nan bütün numaralar, sıraya kon -
muş olarak ve tam bir liste halinde 
aşağıdadır: 

15.000 lira kazanan No. 
34352 

'10.000 lira kazanan No. 
34531 

2.000 lira kazanan No. 
24287 

'J..(J()() lira kazanan No.lar 
5572 5593 

'500 lira kaz.anan No.lar 
742 1696 4467 7978 8583 13481 

.14802 18023 24116 30943 33548 34030 

150 lira kaz.anan No.lar 
1096 1217 1681 3158 3566 4215 
4817 5770 6476 6508 7634 9000 

10266 13589 14772 14832 15196 16847 
171861911119937 20729 22196 22211 
25809 25969 27495 28100 30106 30130 
30701 33622 35968 39030 

lQO lira kaz.anan No.lar 
424 891 2442 2781 3300 2483 

4445 4541 8400 8622 8682 9654 
9847 11984 12921 15282 15284 15293 

15555 16852 17956 18024 18546 18583 
1869418977 19242 21105 21376 21498 
22548 23236 23938 23963 23977 24859 
25843 27373 28384 30240 30336 31205 
31223 31791 32001 32078 32192 32798 
33053 33180 34229 35513 35983 37388 
37808 

50' lira liaz.anan No.lar 
368 395 535 1353 1667 1815 

1845 1963 1972 2503 2750 3277 
3335 3685 3797 4074 4487 5100 
5587 5882 6096 6484 6639 6940 
7386 7630 7653 7807 8159 8173 
8517 8862 8915 9018 9025 9048 
9186 9556 9792 9813 9839 9845 
991410060 1031510544 10585 10955 

11495 11550 11886 12001 12008 12191 
1230812629 12693 12717 12732 12978 
13634 13898 13934 14358 14562 14664 
14899 15145 15314 15416 15416 15426 
15498 15695 1571216323 16525 16800 
168601689917057171071736017705 
17734 17803 17822 18069 18454 18581 
18792 1882118835 19020 19223 19353 
19963 20189 20349 20461 20893 209-14 
21007 21257 21535 21604 21958 22404 
22723 22774 22827 22903 23221 23488 
23800 23892 23913 24004 24258 24304 
24620 24877 25071 25175 25359 25452 
25518 25783 26318 26454 26658 26800 
269382702727096273422748727676 
27798 28268 28819 29022 29199 29484 
29608 29634 29994 30000 30102 30141 
30983 31379 31513 31670 31990 32159 
32403 32422 32436 32867 32993 33590 

33677 33732 33829 33894 34028 34084 
34114 34169 34279 33458 34634 34707 
34845 34853 34910 35504 35941 36156 
36239 36412 36548 36733 36799 36810 
36994 37001 37026 37058 37059 37079 
37454 37595 37696 37802 37899 38289 
38845 38934 39011 39203 39369 39576 
39739 39936 

30 lira kazan•ın No.lar 
257 309 375 702 886 1215 

13°51 1642 1691 1748 1913 2178 
2350 2507 2624 2687 2689 3260 
3297 3574 3665 3802 3862 3886 
3932 4042 4132 4295 4564 4609 
4723 4795 4842 4891 5089 5129 
5581 5736 5864 5952 6064 6342 
6621 6741 6844 7015 7151 7204 
7573 7665 7833 8441 8713 8745 

8946 9088 9101 9308 9527 9672 
9888 10090 10114 10199 1036710478 

10590 10645 10696 10758 11297 11416 
11449 11488 11893 11946 11983 12169 
12335 12420 12477 12489 12525 12666 
12711 12785 12849 12922 12989 13037 
13420 13947 13957 14152 14159 14181 
142691439214409145061458214926 
14979 1506915104 15166 15266 15409 
15432 16095 16103 1633116456 16477 

16655 16702 16766 17155 17348 17372 
17391 17512 1766117664 17674 17940 
1799018114182381830018470 18547 
18564 18807 18881 19080 19264 19293 
19382 19467 19522 19540 19876 19914 
20183 20191 20195 20302 20341 20368 
20434 20464 20645 20701 21009 21057 
21240 21323 21390 21570 21759 21899 
21916 22051 22066 22270 22424 22481 
22545 22570 22582 22871 22902 23024 
23069 23070 23338 23451 23469 23473 
23425 23584 24387 24393 24461 24525 
24824 24933 24957 25286 25291 25393 
25570 25716 25727 25748 25876 25878 
26062 26158 26641 26768 26860 27159 
27715 27794 27802 27976 28033 28040 
28412 28567 28583 28637 28643 29224 
29325 29672 29704 29847 29858 29890 
30142 30310 30550 30733 30946 31085 
31178 31425 31542 31633 31671 31845 
31875 31900 32071 32330 32668 32690 
32708 32902 32923 32962 33207 33267 
33392 33723 33892 34139 34446 35318 
35651 35579 35585 35633 35856 35963 
~6459 36805 36838 36858 36965 37034 
37174 37209 37379 37485 37528 37544 
37643 37862 37913 36123 38437 36905 
38972 39358 39468 39686 39725 39839 
39855 39859 39940 39980 _mn ____ _ 

Baş, di,, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kır1khk ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. icabında günde üç kafe alınabilir. -------
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmiye konulan iş: İğdır ovası sulama tesisatına ait mehaz 
tertibatı 560 metrelik tünel ve 1200 metrelik kanal inşaatı, keşif be
deli 560,000 lirndır. 

2 - Eksiltme 23 mayıs 1938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 28 lire mukabilin
de Sular umum müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmiye girebilmek için 
isteklilerin 26150 liralık muvakkat teminat vermesi, 100,000 liralık Na
fıa su işlerini veya buna mundil nafıa işlerini taahhüt edip muvaffakı
yetle bitirdiği ve bu kabil nafıa işlerini bnşnrmakta kabiliyeti oldu
ğuna dair Nafıa Veki'ıletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz et· 
mest. 

4 - 1steklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1218) (2418) 

(Hikayeden Mabaat) 

Demirden 
Mukadderat 

(Ba§l 6 ncıda) 

E rtesi sabah telgrafına bir 
cevap geldi. Karısı şunlan 

yazıyordu: 

"Biraz tahammül et. Bugünlerde 
kadın yazıcılar birliğinde: "daha 
iyi yazı yazabilmeleri için kocaları 
ne ile beslemeli?,, meselesini mü
zakere ediyoruz. Neticesini telgraf 
la bildiririm selamlar. Margarita." 

Bu telgraf Karasevin yüreğine 
biraz su serpti. Hatta kansına bir 
telgraf çekerek eskiden Balzak'ı 
Florber'i, Çehov'u; şimdikilerden de 
Aleksey Tolstoy'u Şolohov'u, Zoş
çenko'yu ne ile beslediklerini ös
renip yazmasını rica etti. 

Cevap gelinciye kadar vakit ge
çirmek üzere bilardo salonuna in-
di. Bir köşeye oturup bilardo oynl
yanları seyrederken iki genç ya
zıcının fısıltı halinde~i konuşmala

rına kulak verdi. Birnicisi Karase
vi göstererek fısıltı ile sordu: 

- Bu kim? 
- Arkadi Karasev. 
- Bu adam nesile meşhurdur. 
- Ne gibi nesilc?. Bilardo oyu-

nile. 

Karasevin kalbine bir bıçak sap 
Ianır gibi oldu. O müthiş ruh üzi.in 

tüsü gene başladı. Hemen bilardo 
salonunu terkederek kendini bah
çeye attı. Kendi kendine söylenmi 
ye başladı: 

- Bilardo oyunile meşhur!. Mü 

kemmel. Romanlarile ve yahut hi
kayelerile değil de bilardosile meş 

bur! Fena, çok fena! . Bu havadis 

fena Arkadi. 

Artık burada fazla durmamıya, 
Moskovaya hareket etmiye karar 

verdi. Elinde bavulu olduğu halde 

istasyona giderken aklından şun 
lan geçiriyordu: 

- Romanıma şimendüferde de 
başlıyabilirim. İş bir defa başla -

makta. Alt tarafını nasıl olsa geti
ririz. 

F akat romanına şimendiifer-
de de başlıyamadı. En yakın 

istasyonlardan birinden bir gaze
te alarak okumıya başladı. "Neşri 
yat sütunu,, nda, kendisi bilardo 
salonlannda vakit geçirirken,· ha
kiki yazıcıların son günlerde ya
zıp neşrettikleri romanlan, hika
yeleri okuyunca ruhundaki o üzün 
tü tekrar şiddetlendi. Elindeki ga 
zete dizleri üzerine düştü. Bu es
nada gözüne, san bir müsvedde 
defterine hani harıl bir şeyler ya 
zan bir delikanlı ilişti. 

Kendisi eline kalem alamazken 
dünkü çocuklar harıl harıl yazı ya 
zıyorlardı. Bütün nikbinliği derin 
bir kıskançlık kapladı. Kendini tu 

Devlet Demiryolları ·ve Limanları işletme U. idaresi ilanları· 
Sirkecide tahmil ve tahliye ücretlerinde tenzilat. 

15 Mayıs 938 tarihinden itibaren Sirkeci İstasyonu hududu dahilin
deki tahmil ve tahliye işleri, idare teşkilatı tarafından yapılacaktır. 

Yüz metreden fazla mesafelerde iki misli alınmak üzere beher ame
liyeden ton bnşına 20 ve ambarlarda teslim veya tesellüm edilen ha
mulenin ambardan arabalara tnhmili veya arabalardan ambara tahliyesi 
için ton başına 25 kuruş ücret alınacaktır. 

Vinçle· yapılan işlerin ücreti, vinç tarifelerine göre hesap edilir. 
Vinçlerin yetişmediği mahallerde hususi alat ve edevat ile yapılncak 
işlerin ücreti iki tarafın rızasile tesbit edilir. 

Vagonlar içinde nakledilerek yapılması lazım gelen işlerde kullanı
lan vagonun beher dingili için maktuan 60 kuruş almır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2668) 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Emliık ve E~am bankası Türk Anonim şirketine birinci derece ve sırada i
potekli olup tamamına üç ehli vukuf marifetile 10670 on bin altı yüz yet
miş lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Ömer Avni mahallesinde 
Kışla sokağında eski 11 ila 19 yeni 11, 9 No. lı sırf mülk sağ tarafı Gü
müşsuyu kışlasına giden yol, sol tarafı Yusuf Ziya isticarında ve Dimitri 
nin tasarrufunda bulunan Yoğurtçu dükkanı elyevm iratlı arsa arkası 
emlfıki milliyeye ait 12 ila 16 No. lı arsalar cephesi Kışla caddesile mah
dut umum mesahası 623 metre murabbaı olan kok kömür imalathanesi
nin evsafı: Gayri menkul evvelce kok imalathanesi, elyevm dört duvarla 
mahdut çatısız beden duvarlı ve içinde bir tarafta beheri üçerden on iki 
ve diğer tarafta on sekiz olmak üzere otuz ocak vardır. Ön kısımları de
mir kapaklıdır. Terkos tesisatı vardır.Ocak kısımlarının üstü galvanizli saç 
la örtülüdür. Zemini sathı mail olan gayrimenkulün sokak cephesinde 
bir dükkan olan ve etrafı beden duvarla muhat bulunan gayri menku
lün tamamı açık artırmaya konmuş olup ilan tarihinden itibaren şartna
mesi herkes tarafından görülebilecek ve 14-6-938 tarihine rastlıyan salı gü 
nü saat on dörtten on altıya kadar dairemizde açık artırma suretile sa
tılacaktır. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanunun hüküm
lerine tabi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan 
ikinci bir artırma yapılmaksızın gayri menkul, yukarda yazılı günde en 
fazla artıranın üzerinde bırakılacaktır. Artırmaya iştirak için muham-

. men kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi edilmek Uızımdır. Biriken bina vergile
rile çöp ve fener resimleri ve tellaliye satış bedelinden ödenir. Satış be
deli peşin ödemek lazımdır. hora ve ülas kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer aliıkadarlann gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflarına dair olan iddiaları
nı evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi halde hakları tapu siciUerile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadarların işbu kanun maddesine 
uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenle
rin 937-3930 dosya N. sile dairemize müracaatları iliın olunur. 

••• 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

lıbu gayrimenkulü satın alanlar a rzu ederlerse 
Bankaca takdir edilecek kıymetin % 50 si kadar 
kendilerine ikrazatta bulunulabilir. (2746) 

tamadı. Sordu: 
- Delikanlı, böyle hararetli ha 

raretli ne yazıyorsunuz? 

Delikanlı kıpkırmızı oldu: 

- Hiç .. Şöyle işte bir roman yaz 
mıya çalışıyorum. 

-Roman mı?. Çok enteresan. 
Mevzuu ne?. 

- Madencilerin hayatına ait bir 

şey .. 
- Ne?. Madencilerin hayatına 

ait bir şey mi?. Romanınıza nasıl 
bir isim verdiniz? 

- Kitabıma "demir mukadde -
rat,, ismini verdim. Ben cenupta bir 
Metalürji fabrikasında çalıştım .. 
Madencilerin yaşayışına ait birçok 
müşahedelerim var .. İntiba ve gö -
rüşlerimi kaydetmek arzmıuna ka 

pıldım.. Gördüğünüz gibi trende 
bile bunları tesbit etmekten kendi 

mi alamıyorum. 

Karasev derin derin içini çekti. 

Kendi kendine: 

- Eh ne yapalım, dedi, romanı 
mı yazamadisem bile hiç olmazsa 
"muharrirlerin yazı yazamayışla-

rının hakiki sebepleri,, ni öğrendim 

ya.. Moskovaya gider gitmek ko -

misyonda buna ait bir seri konfe-

ransı veririm 

Moskovaya varınca kansından 

ilk öğrendiği havadis "muharrir

lerin yazı yazmayışlarının hakiki 

sebeplerini araştırma komisyonu,, 

nun liığvedildiği oldu. 

yakınımızda toprağa gömülüyorlardı. Kurşunlar ses
ten daha süratle geliyor, biz topların tarrakalrını du 
yuncıya kadar, yanımızdan geçiyorlardı. Motörler 
her istikamette işliyordu, bu sebeple ağaç kütükle • 
rinin rasına saklanmak faydasızdı, bilakis kendimizi 
teşhirden başka işe yaramazdı. Birkaç dakika sonra 
·,raziyet daha kötüleşti. Düşman biziD'\yeni mevkiimizi 
keşfetmişti, makineli tüfeklerle dikkatle, ısrarla bizi 
zi dövüyordu. 

Onlar, bizi, bizim kardeşlerimizin ailelerini öldür
dükleri halde biz onlara böyle nezaketle mi muka
bele edeceğiz? Beni dinleyiniz, biz insan gibi ha
reket etmiyoruz. Harbiye Vekaletindeki hainler 
halk cephesi hükumetinin himayesinde mi yaşıya • 
caklar? Biz burada canlarımızı bombalara teşhir e
derken, hiçbir şey yapamıyacak. deli köpekler gibi 
ağaçlan mı ısıracağız? Yüksek kumnnda heyetinde 
ifritlerin çocukları var, her dakika bizi düşmana 
satıyorlar. -35- - Bu adamı çıldırtmak için kafidir. Keşki bomba 

atsalar: Karanlık basıyordu. Hastane arabaltırı geldi. Ricar 
do ilk önce, yarası çok ağır olmıyan Bodini arabaya 
aldı. Hiçbir kemiği kırılmamış gibi görünüyordu. Ba
cağının yumuşak kısımlarında kurşun yanıkları var
dı. Bodin sedye ile nakledilmcği reddetti. Biz onu 
kandırmıya çalışıyor, o "genç asker,, şarkısını söy -
lüyordu. Öteki yaralılardan birinin yanında koca -
mnn bir yarası vardı, Giderken arabada öldü. Diğer 
bir tanesinin de diz kapağı kırılmıştı. Tam kampa 
yaklaşacağımız zaman gözlerini kapadı. 

Biz topları naklctmiye hazırlanmıştık. Artık ka
ranlık tamamile çökmüştü, bunları ağaçlann altına 

çektik. Bunları taşıyncak at ve katır kalmadığı için, 
omuzlarımızı top arabalarının tekerlekleri altına ge
çiriyor, ve bunları kalın urganlnrla çekiyorduk. Bir 
metro duz toprak yoktu,bütün yol dağların arasında, 
sarp tepelerle doluydu. Buraları tırmanmak Alp sey
yahları için bılc müşküldü. Toplardan biri karnnlık
ta omuzlarımızdan kaydı,bunun yuvarlanmasına bir 
uçuruma düşüp patlamasına mani olmak için, üç dört 
kişi arkasından koştu, bunun yuvarlanmasına ancak 
omuzlarile mani oldular. Bunlardan birinin eli, top 
namlusunun arasına girdi, dört parmağı koptu. Ona 
yardJm için elimizden geleni yaptık, fakat bunlar 
oradaki vesaite göre ehemmiyetsiz tedbirlerdi, zaval
lı uzun gece bağırdı, onun feryadı yaralı atlann ses
lerine karışıyor, gecenin karanlığı içinde bu inilti
ler. feryatlar karanlığın dehşetini artınyordu. 

Toplan aşağıda Gabeza Lijar'm gaı:ıp tarafına yer-

lcştirdik. Bu mevki gnyet iyi idi. İçimizden bazıları Uyuyanlar hemen yerlerinden fırladılar. Bir diğeri 
uyumak istiyorlardı, fnkat toplan beklemek lazım- de: 
dı, önümüzde düz bir toprak yoktu, üç adım ötesini _ Bizim takip tayyarelerile çarpışıyorlar. Dedi. 
göremiyorduk. Vicente çırçır böceği gibi kendi ken
dine söyleniyordu: 

- Bütün bunları bir adamdan istemiye ne hakla
n var? .. 

Ona, düşmanın yapmak istediği §ey bizim manevi
yatımızı boanak olduğunu, onun bu sözlerinin de 
askerler üzerinde ayni tesiri yapacağını, bu suretle 
düşmana yardım ettiğini söyledim. Bu fik ir, onun 
mırıltılannı susturdu. Vazife başında olmıyanlar, ye
re yattılar, kcıputlarlle başlarını örttüler. Ağustos 

ayı olmasına rağmen buzlanmış bir rüzgar esiyordu. 
Hepimiz titriyorduk. Albay P son kalan iki Brandy 
şişesini açtı, midelerimizin boş olmasına rağmen al
kolün tesiri uzun sürmedi. Az sonra düşman tayyare
lerinin makine gürültülerini tekrar başımızın üstün
de duyduk. 

Bu defa tayyareleri göremiyorduk. Sis tabakalan
nın üstünde uçuyor, belki de yükseklerin sevimli ay
dınlığından istifade ediyorlardı. Vicente sisi koklu
yor, tayyarelerin yerini anlamıya çalışıyordu, fakat 
tayyareler bir değil, muhtelif istikametlerden uçu • 
yorlardı. 

Yüzünü göremediğim birisi: 
- Bunlar bomba tayyaresi değil, dedi. Bunlar ke

şif tayyareleridir. 
Yükseklerde makineli tüfek sesleri duyuluyordu. 

Tayyarelerden birinin bizim olması, bize Brandy 
den fazla neşe verdi. Yüzümüz güneşten yanmıştı, bi
za sıhhatli bir görünüş vermesine mukabil rengi
mh:i meşin .rengine çevirmişti. Bu renk yüzümüzü 
adeta kirli gösteriyord u. 

Soğuktan kemik lerimiz titriyordu. Ayağımızı yere 
bastığımı7. zaman, bu buz parçasının bizi dondurma

masına dikkate mecburduk. Bütün erzakımız evvelki 

günkü bombardımanda tamamile mahvolmuştu, bu
nunla beraber içimizden birisi,içerisi toprnk, ve ağaç 
ynpraklarile dolu bir kahve matarası eline geçir
mişti. Bazıları kahveyi ısıtmak için ateş yakmıya te
şebbüs ettiler, hemen durdurduk, zira tayyareler git 
tikçe bize yaklaşıyordu,küçiık bir işaret sise rağmen 
bize hıyanet edebilirdi. Sabeza Lijar'ın öteki tarafın
da, bizim terkettiğimiz yerde, tayyarelerin attığ! 

bombaların patladığını duyuyorduk. Demek Alman 
pilotlan b izi or ada kalacak kadar aptal sanıyorlardı, 
yahut ta kendileri böyle bir zanna düşecek kadar ap
taldılar. 

Tayyarelerin tekrar başımız üstünde uçtuğunu 

duyduğumuz zaman, makineli tüfeklerin de patladı6 
ğını, kurşunların yanımızdan geçtiğini duyduk. Kur
şunlar, "Sisin içinden hararetlerini kaybetmeden ge -
çiyor, başlarımızın üstünde patlıyorlar, bazıları pek 

Tüfeğimizi hazırlamak faydnsızdı. Susuyor, bekli
yorduk. Niçin beklediğimizi bilmiyorduk. Harp her 
zaman böyle midir? Harp bir kayanın üstüne çıkıp, 
ölüm sırasını beklemek midir? Çamlara bakıp, hiçbir 
şey yapamıyacağımıza emin olarak beklemek? ... 

Bu düşüncemizi hepimiz açık açık söylüyor, düş

man karşısında elimizi ayağımızı bağlıyanlara kızı

yorduk. Yaralıların böyle iptidai, daha doğrusu vah
şiyane bir şekilde tedavisi beni korkutmuştu. Bunu 

kendikendime düşündüm. Fakat bütün arkadaşları· 
mm ayni hisle, gelecek hangi bir kurşunun. başları
nı, kalplerini yaralamasını beklediklerine emindim. 
Yegane tesellimiz yerin dağlık oluşu, bizi düşman 
gözünden korur bir vaziyette olması idi. Neye güve
niyorduk? Bu bilinemez. Bizim korkumuz, kötü ihti
malleri düşünmediğimiz halde, kendi kendimize düş 
tüğümüz ümitler içinde, insiyaki surette bizi kıv
randıran bir korku idi. Korkuyorduk, çünkü müda
faa edecek vaziyette değildik. Bazan bağırmak, isyan 
etmek için değil, bütün korkuları ve tehlikeleri ka
bul ettiğimizi bildirmek için bağırmak istiyorduk. 
Karşımıza insanların çıkmasını, bu insanlarla karşı 
karşıya çarpışmağı istiyorduk. Karşımıza insan çıka· 
rın, ordular çıkarın, belki bizimle çarpışmağa yete
cek, dünyada kafi insan yoktur. Ne varsa hepsini ge
tirin, fakat şu makineleri getirmeyin ... 

(Devamı var) 
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Dar Boğazda Çok Şiddetli 
iç Fındık 
Fiatları Birden 
Bire Yükseldi 
Son günlerde iç fındık fiyatların

da mühim bir yükselme başlamıştır. 
33 kuruştan 36 kuruşa kadar fırla
yan fiyatlar iki gün içinde 41,5 ku
ruşa kadar çıkmıştır. Bu yükselme 
fındık tüccarlarımızı sevindirmiştir. 

Müstahsilin ellerinde fındık kalma
makla beraber bir kısım fındıkların 
henüz köylünün elinde bulunduğu 

söylenmektedir. Piyasanın yükselme 

sine sebep şudur. Ecnebi şirketlerin 

yurdumuzdan temin ettikleri kazanç 

lanndan hariçte bulunan hissedarla

rına gönderecekleri temettüün an

cak Türk mallarile ödenmesi şart

tır. Şimdiye kadar b~ temettüler i

çin buğday. kömür, hububat, maden 

gibi maddeler satın alınıyordu. Hü

kumetimiz, bu maddeler arasına fın-

Ziraat Bankası buğdaylarından yfü: 
de ellisi yumuşak ve yilz.de ellisi sert 
olmak ve Üsküdar deposundan alın- ' 
mak üzere dört yüz bin kiloluk bir 
parti buğday satılmıştır. Yumuşaklar 
5;28 ve sertler 5;20 kuruşa verilmiştir. 
Tüccar namına getirilen iki vagon yu 
muşak buğday 6 kuruııtan verllmişür. 

Dış Piyasalara 
Buğday Satışı 
Devam Ediyor 
Ziraat Bankasının buğday istokla

rı azalmaya başlamıştır. Banka iç. ih-Bir Çarpışma Başladı 
Vaziyetten henüz haberdar ol -

l'tııyan General Fese, (Binbaşı Tu
binevski) müfrezesinin Şamil ta -
l'afından imha edilmesinden kor
karak derhal bir tabur askerle kay 
ll'ıakam Buçkiye!i imdada gönder
mişti... Bu kaymakam, müsademe 
:Yerine öyle bir zamanda gelmişti 
ki; gerek binbaşı Tubinevski, ve ge 
!'ek askerleri, Şamilin zorundan, 
dehşet içinde kalarak endişeli sa-
1.tler geçirmektelerdi. 

Şamil, imdat kuvvetinin geldi
ğini görür görmez; bu kuvvetin 
başında General Fesenin de bulun
duğunu zannederek ona hazırla -
dığı darbeyi indirmek istemiş; bü
tün muhasara hattı üzerine şiddet 
li bir saldınş yaptıktan sonra; her 
kesi hayrette bırakan bir çeviklik
le, Rus kuvvetlerini yarıp geçmişti. 
Maksadı; burada iyice hırpaladığı 
kuvveti arkasından çelmek .. Yol-
da iyi bir pusuva düşürerek, büsbü 
tün tepelemekti. 

Fakat Şamil, muhasara hattını 
Yanp çıktığı zaman, arkasından bir 
tek nefer bile onu takip edememiş 
ti. Çünkü. yerde yatan kanlı ce -
setlerin adedi, herkese dehşet ver
?nişti. 

Rus raporlanna nazaran; son mii 
ııademedeki asker zayiatı, şöyle 

tesbit edilmişti: 
2 zabit, 92 nefer maktul 
3 zabit 183 nefer mecruh. 

G eneral Fese, Şamilin bu rna 
nevrası karşısında, fena 

halde l>Qçalamıştı. Vaktile Gene
tal Kuluku şiddetle muabaze eden 
bu büyük kumandan, şimdi kendisi 
de ne yapacağını şaşırmışt.1-. 

Şamilin arkasından, meçhul bir 
Akıbete atılamamıştı. Fakat bir iş 
görmüş olmak için, (Aşulta) avulu 
ııun üzerine saldırmıştı. Hiç olmaz
sa orayı yakıp yıkacak, böylece in
tikam almış olacaktı. 

son sürat ve şiddetle ateşe giriş -
mişlerdi. 

Ş amil, köyü istirdat etmek i
çin, tam altı defa hücum 

etmişti. Fakat, artık yarıdan faz
lasını kaybettiği kuvvetle, mahfuz 
yerlere iyice yerleşmiş olan asker
leri söktürememişti. Bundan fazla 
zorlamak ve tele.fat vermek te bey 
hude idi. 

Şamil, General Feseyi bu derece 
de hırpalamayı kafi görerek şehit
lerini ve yaralılarını toplamış: Cin 
kat köprüsü yolu ile Andi kuyusu 
üzerine inmiş .. oradaki büyük köp 
rüyü tahrip ettikten sonra, müca
hitlerini biraz dinlendirmek için kı 
sa bir mola vermişti. 

Ancak bir geceden ibaret olan bu 
moladan sonra, Şamil tekrar işe gi 

• rişmişti. Her şeyden evvel, yara
lıları Ahulguh'a naklettirdikten 

Şide/etli harpten sonra 
bir avulun manzarası 

memiş bir inat ile yurtlarının her 
ayak bastıktan yerini emsalsiz bir 
kahramanlıkla müdafaa ede ede, 
köye doğru geriliyorlardı. 

E n dehşetli mukatele, bağlar 
arasında geçmişti. Aşulta -

nın o güzel bağları ve yemiş bah
çeleri, beş on dakika zarfında, bir 
harabe haline gelmişti. Her üzüm 
kütüğünün, her nieyva ağacının dl 
bine; biruh cesetler, ve yahut ölüm 1 
halinde vücutlar serilmişti. 

Böylece boğuşa boğuşa, nihayet 
köye girmişlerdi. Bir Rus vesikası 
bu hailevi boğazlaşmayı tasvir e
derken, aynen şu cümleleri kayde
diyor: 

sonra, (Naip) lere de atlılar yollıya 
ralt imdat istemişti. 

General Feseye gelince; o güzi
de askerinin üçte birini kaybet -
mekle beraber, kazandığı bütün mu 
vaffakıyet, ancak bir köy harabe- · 
sini ele geçirmekten ibaretti. 

Bu mağrur General, hiçbir şe -
refli mana ifade etmiyen bu mu -
vaffakıyeti biraz daha artırabil -
mek için askerlerine derhal emir 
vermiş.. Yaz güzelliği içinde em -
salsiz bir letafot gösteren Aşultanın 
o nefis üzüm bağlarını, büyük e
meklerle yetiştirilmiş olan meyva 
bahçelerini kiı.milen tahrip ettir -
misti.-

(Devamı 1'ar) 

dığı da koymakla hem ecnebi hisse
darlara bir kolaylık göstermiş. hem 
de fındık ihracının artmasına yol a
çacak bir tedbir almış bulunuyor. 

' 

Tiftik, Yapak Satııları 
İngiltere ve İtalya hesabına piya

samızdan elli balya güdül deri malı 

kilosu yetmiş kuruştan ve yirmi iki 

balya Kütahya ana malı kilosu 112,5 

kuruştan tiftik satılmıştır. Az randı

manlı yağlı tiftiklerden Gerede mal
ları kilosu 64 - 68 kuruştan piyasaya 
satılmıştır. Bolvadin, Akşehir, Sivri

hisar malları da kilosu doksan kuruş 

tan verilmektedir. Bu fiyatlar tama

men normaldir. Halbuki Ankara, Kü 

tabyada İstanbul piyasasını bozmak 

için her gün getirilen tiftikleri yüz 

beş kuruştan toplıyanlar vardır. Mü 

bayaat devam etmektedir. Konyanın 

yıkanmış güz yüriü kilosu 75 kuruş-

tan 30 balya kadar verilmiştir. 

* 
• • tiyaçlanmızı gözönünde tutarak bari 

ce de buğday satmakta devam edi
yor. Son günlerde komşumuz Yuna
nistanın buğday ithal etmek için bir 
kararname neşrettiğini yazmıştık. 

Piyasamıza getirilen on altı bin 
kiloluk bir parti yulaf 4;30 kuruştan; 
25 bin kiloluk kuşyemlcri 7.05 - 7.10 
kuruştan; beyaz mısırlar ise 5.02.5 ı...-u 

ruştan satılmıştır. 

* 
ı Yunan hükumeti hesabına Ziraat Ban 
ı kamız tarafından on bin tonluk bir •• MuhtcliC mıntakalardnn toplana- parti mahlüt buğday satılmıştır. Yu-

rak piyasaya getirilmiş mallardan nanistanın Türk buğdaylarından da-
23 bin kilo beyaz peynir kilosu 30.20 - ha kırk bin tonluk büyük bir parti 
34 kuruştan; 64 bin kilo zeytinyağla-
rından bir parti yemeklik birinci mal buğday alacağı da haber alınmıştır. 
41.20 - 43 kuruştnn; ka~r peynirleri Satılan buğdaylann serbest dövizle 
45 - 53 kuruş arasında satılmıştır. .~ verildiği söyleniyor. Bankamızın ay-

.* . :~ rıca Almanyaya üç bin ton ve Norve 
Piyasamıza getirilmekte olan zahı- çe iki bin ton buğday gönderdiği de 

re ve hububatın bir kısmı derhal sa- 1 gözönüne alınırsa silo anmızda yeni 
tılmaktadır. Zahire ve hububat fi. 
yatlarında normal va:ılyet devam et
mektedir. Yalnız bankanın buğdayla
rından başka tüccar namına getirilen 
buğdayların kilosunda 2 - 3 para ka
dar yükseliş görülmektedir. Bunun 
sebebi bu malların vadeli olarak sa- • 
tılmasıdır. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
- ·~ 

ODADA: 

Küçük Sanatkarların . 
Kazanç Vergileri 

Ticaret odası umumi meclisi dün 
toplanmıştır. Kısa süren görüşmeler
de bazı küçük sanatkarların kazanç 
vergileri hakkında kararlar verilmiş 
tir. Toz boyalardan mayi mürekkep 
yaparak şişelerde satanların iradı gay 
ri safi üzerinden yüzde kırk, beziryağ 
cıların boyacılar gibi yüzde otuz, pi
rinçten musluk ve banyo kazanları, 
lavabo vesaire yapanların ve satan
ların yü:zde 45, tatlı suda yaşıyan ve 
akvaryom içinde yetiştirilen renkli 
balık satanlann yüzde yirmi kazanç 
vergisine Ubl "l-ötulnıa1an lizımgele 
ceği luı.rarlaft,ınlllU,§tır. 

Tenzilath Satıı Müsaadesi 

mahsul zamanına kadar piyasalanmı 
zın ihtiyacını karşılayacak mikdar
dan fazlasının ihracına devam edildi
ği anlaşılmaktadır. 

Arpa Stoliu Azaldı 
Bu sene yurdun içinde fazlaca ar

pa sarfedildiği gibi külliyetli mikdar 

da da ihracat yapıldığından arpa is
tokumuz azalmıştır. Kışın koyunlara 

bile arpa kırması yedirilmiştir. Arpa 

mıntakalannda fazla mal kalmadığın 

dan piyasmızda arpa istekli olarak 

satılmaktadır. Dün pek az bir mikdar 

gelmiş ve 4,25 kuruştan satılmıştır. 

Fiyatlarda 3 - 4 para kadar yüksel

me başlamıştır. 

Mısır Beyannamelerine 
Rutubet Derecesi Yazdacali 

Şamil; muhasara hattını yanp 
~ktıktan sonra, bir müddet o ci
\rarda dolaşarak, General Fesenin 
hareketini tarassut etmişti. Ve son 
l'a onun (Aşulta) üzerine yürüdü
gilnü görür görmez, derhal kestir 
?ne yollardan avula adam yolhya
l'ak, eli siliı.h tutan köylülerin, Bot
lih yaylasında kendisine iltihak et 
l'neleri için haber göndermişti... Bu 
tada alınacak müdafaa vaziyeti, 
General Feseyi hırpalıyacak; avu 
hı da bir felaketten kurtarabilecek 
tt. 

"Artık muharebenin sevk ve ida 
resi, kumandanların elinden büsbü 
tün çıkmıştı . Ancak, şahsi kuvvet 
ve şecaat hüküm sürüyordu. Hid
detlerinden köpürmüş. adeta çıl

dırmış olan Dağlılar; biran bile dü 
şünmeden, en küçük bir perva ese
ri bile göstermeden, askerlerimi
zin üzerine atılıyorlar. Askerlerimi
zin ellerindeki süngüleri kırıp a
tarlarken kendileri de hiç bir ı:ztı
rap eseri göstermeden can veriyor
lardı. Sokak aralanndan korkunç 
homurtular, boğuk iniltiler yükse
liyor; manzaranın dehşet ve vah-

HASTALARA SEBZE EZMESi 

Belediyece istimlakine karar veri

len Eminönündeki tuhafiye mağaza

ları tenzilatlı satış müsaadesinin u

zatılması için tekrar Ticaret Odasına 

başvurmuşlardır. Oda meseleyi tet
kik ederek müsaadenin uzatılmasına 
imkan olmadığını, ancak imar pla
nına göre istimlak derhal yapılacak
sa on beş gün müddet verilebileceği
ni tesbit etmiştir. Fakat Belediyece 
bu mıntakanın istimlaki daha bir se
ne süreceğine göre, bu müsaadeye de 
lüzum kalmıyacaktır. 

Mısırların alım ve satımlarında ve
rilmesi mutat olan beyannamelerin 
arkasına mısırların evsafı yazılmak

tadır. Bazı tüccarların bu evsafı nok 
san yazmalarından dolayı ihtilaf çık
tığı görüldüğünden meselenin Tica
ret odasında tetkik~ne lüzum görül
müştür. Odaca yapılan tetkikler üze
rine her beyannamede mısırların ru
tubet ve çürüklük ve bozukluklanna 
göre fiyatlarından tenzilat yapılması 
kararlaştınlmıştır. Marmara havzası 
mısırlarının rutubet derecesi yüzde 
14 ten fazla olursa her fazla nisbete 
göre fiyattan yüzde bir, ve yüzde i
kiden fazlası için malın alınıp alın
mamasında alıcının serbest olacağı, 
Adapazar mısırlan için ise rutubet 
derecesi yüzde on altı kabul edilmiş 
ve ayni nispetlerde tenzilat yapı-

Aşultalılar, derhal silaha sanl
l'nışlar; yaylaya gelmişlerdi. Fakat, 
"akit o kadar dar idi ki, Şamil, iyi 
htr müdafaa hattı intihap edeme -
?nişti. Ancak yaylanın sol kenan
l\a yelişebilerck ; avul ile, General 
P'esenin bizzat kumanda ettiği kuv 
\'etlerin arasına girebilmişti. 

Mevki, çok nazikti. Bir taraf. 
:tiizlerce metre irti!aa malik olan 
btr duvar gibi dik ve yalçın bir ka 
Yadan .. diğer taraf ta, göz karartan 
derin bir uçurumdan ibaretti. 

k· Şanın, daha tertibat almıya va
k ıt bulamadan, General Fesenin 
h U\rV~tleri bastırmışlardı. Ve der
d al sungü hücumuna kalkmışlar -
~· 'Oç tabur güzide askerin süngü

sune, adetleri üç yüzü bile bulamı-
Yan Şaın ·ı· k . ı ın uvvetı . naSll dı:ıv;ın;ı. 
Caktı? .. 

gU?ayanmı~ı ... -o d-ar boğ;:zd;, sin 
erle kılıçlar ve kamalar çarpış

?ltıya başlamıştı. 
dı l<:abramnn avarlar, kacmıvorlar 
l'rı. Ancak ortalannda (Şamil) ol -

l . ak üzere - sım sıkı bir kütle ha-
1nde ·· • 

1 
mutemndiyen kılıc ve kama .. a,lı 1 • 

:ı Yor ar .. Ve her sallayışta, sün 
gı.ıler· t " f k eıı 1

• u e leri, onları kullanan 
eri v d " lı ' e uşman kafalarını parça-

Yorlar Ad . it .. ım adım değıl ; k3nş 
.... arış geri çekiliyorlar .. Her kaya-
·•ırı. d'b' . ~o 

1 
1 ıne bırkaç kanlı ceset seri-

Ita. r ar .. her adım toprağı kıpkızıl 
rıa boyuyorlar .. böylece, görül-

şetini artınyordu.,. 

İki taraftan da: 
- Öldürün!-
- Öldürün! .. 
Naralan yükseliyordu. General 

Fese, bu kanlı sahnenin her köşe
sine koşarak askerlerini teşçie ça
lışıyor .. ikide birde, elindeki kılıcı 
havaya kaldırarak; 

- Öldürün .. esir almak, yok. 
Diye bağırıyordu. 
Kazaklar, dar bir yere sıkışmış 

kalmışlardı. Dağlı Türklerin kılıç
lan altında, fena halde hırpalanı
yorlardı. Sıkıştıkları yerden geri
ye doğru kaçabilmek için. oraya a
teş vermekten başka çare kalma -
mıştı. 

Fakat, bu ateş, birdenbire avu-
tun her tarafını sarmıştı. Biribiri
ne kanşan bu kütle, yine boğazlaşa 
boğazlaşa köyün öbür tarafından, 
dışarı fırlamışlardı. 

General Fese; bu hadiseyi kendi 
askerleri için büyük bir nimet te
lakki etmişti. Şamilin kuvvetlerini 
açıkta birakarak şiddetli bir tüfek 
ateşi ile imha etmek için, kendi 
askerlerine, (köye ricat) emrini ver 
mişti. Çok iyi talim ve terbiye gör 
müş olan bölükler, derhal Genera
lin maksadını kavnyarak süra tle 
köye dönmüşler .. Bir kısmı yangı 
nı söndürmiye çalışırken , diğer bir 
kısmı da. köyün kenarındaki evle
ri birer Blokhavz haline kovarak 

Taze be:aelye olsun, kuru seb
ze olsun, ezmeler hasta olmıyan
Jar için et kızartmalarının yanın
da pek yakışan lezzetli ve faydalı 
garnitür yemektir Et kızartma
sının insana verdiği fazla harare
ti. sebze ezmesi giderir. Hem de 
etin lezzetini arttırır. Sebzeler 
de et gibi, toksinler bulunması

da büyük faydasıdır. Ezmeler, et 
yemeklerine ziyade meraklı olan· 
ları, hiç olmazsa etin yanında süs 
diye azçok sebze yemeğe mecbur 
eder. Sebzelerin etle gelen toksin 
)ere karşı adeta panzehir olduğu 
nu idd~a eden hekimler de vardır. 

Hastalar için sebze ezmelerinin 
değeri pek büyüktür. Süt ve çor
ba içmek istemiyen, yoğurdu bi
le yiyeıniyen bir hastayı mutla
ka beslemek için sebze ezmeleri 
imdada yetişir. Ateşli hastalara 
bile, hastalığına göre ve tabü te-

davi eden hekimin iznile sebze 
ezmesi yedirilebilir. Bunların bir 
iyiliği de hastanın iştahını aca
rak. sonra süt veya çorba içiriİe
bilme:ııine, yoğurt yedirilebilmesi 
ne yardım etmesidir. 

Ezme yapmak için en zivade 
kullanılan sebze patatestir. Bizim 
hastalanmı:r. it;in patates ezmesi
nin değel'i frenklerin hastaları 
icin olduğundan hiiyüktür. Çün
kü frcnkler sağlıklarında patatesi 
sadece haslatarak, üzerine biraz 
tereyağı sürüp yemesini severler. 
Onun için nekahat devrine gir
miş, (abuk beslenilmesi lazım o
lan bir ha:ııtaya da !renkler ara
sında patatesi öyle yedirmek 
miimkün olur. Halbuki bizde pa
tates böyle sadece haşlanıp biraz 
tereyağla yemek adet olmamış
tır. Patatesin bu şekli alışanlara 
pek lezzetli geldiği halde, onu bu 
şekilde yiyenler bizde pek az
dır. 

İnsan sağlığında yemeğe alış
madığı bil' yemeği hastalığında 
yemeğe ahstırılamaz. Patatesin 
ezme şekli daha ziyade yayılmış 
olduğundan bizde hastalara yedi
rilebilecek ancak bu şekli kalır. 
Zaten patates ezmetııi hastalara 
pek t~ iyi, hazmi pek kolay besle
•i,.; hiT .nda olur. 

Patatesten başka da, taze ve 
kuru sebzelerin hemen hepsile 
hastalara ezme yapılabilir. Ancak 
hangisi olursa olsun, hastanın be 
ğenmesi ve kendisine dokunma
dan yiyebilmesi için ezmenin mut 
laka iyi pişirilmiş olması şarttır. 
Bir ı;ebze ezmesini hastanın ko
lay hazmedebilmesi onun iyi pi-
şirilmesine bağlıdır. ' 

Unlu kuru sebzelerle patates
ten ezme yapmak için. kabuklan 
nı çıkardıktan sonra, onlan az tuz 
lu su içerisinde iyice yumuşayın
caya kadar kaynatırlar. Sonra e
zerler, suyu akıtırlar ve pek ince 
bir süzgeçten geçirirler. En iyisi 1 

kıl elekten geçirmektir. Böyle .re 
çirilince sebze ezmesini en nazik 
barsaklar bile hazmeder. 

Elekten geçtikten sonra ezme 
tekrar ateş üzerine konularak elli 
.rram kadar sütle. yahut sebzenin 
kendi suyundan yine o kadar bir 
mikdarla kanştırılarak istenilen 
kıvama gelinceye kadar kanştırı 
Jır. Ezmenin üzerine on gram te
reyağ da konulabilir. Ancak tere
yağı konulduktan sonra artık a
teş üzerinde tutmamalıdır. 

Kuru sebzelerin kabuklan avık 
)anarak hazırlanan, kutu içerisin 
de satılan sebze unlarile de ezme 
yapılabilir. Fakat hasta kendisi 
için mahsus yapılan ezmeyi elbet 
te tercih eder. 

Taze sebzelerle yapılacak ezme 
lere, kıvam verebilmek üzere bir 
kahvekaşıjı un katarlar. Taze 
sebze haşlandıktan ııoara pek ince 
kıyılmak lazımdır. Sonra ona da 
ıııüt yahut tereyağı karıştınlibilir. 
fakat 5ebzenin kendi suyu karış
tırılmaz. 

Patatesten, kuru fasulyeden. 
merc:imekten, kuru bezelyeden, 
yahut enginardan, havuçtan, hat 
ta keııtaneden ve şalgamdan ve 
daha türlü türlü sebzelerden ya
pılan ezmeler ayrı ayn yedirile
ceki gibi bazılannı kanshrmak ta 
mümkündür. Meseli patateıı1e ku 
ru fasulyeden ve hindiba ile ma
ruldan yapılan ezmelerden yüzer 
gram kanşbn1ınca lezzetli ve mi
desi bozuk hastalar için de~rli 
hir 11da olar. 
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labileceği kabul edilmiştir. Çürük
lük ve bozukluk için de yüzde dörde 
kadar bozukluğun fiyattan indirilme 
.sini ve fazlası için alıcının malı a
lıp almamakta serbest bırakılması 

muvafık görülmüştür. Fakat hususi 
mukavelelerin ahkamı daima mute
ber olacaktır. 

Turfanda 
M ahsullarımız 
Bollaşigor 
Şehrimizin ilk turfanda piya _ 

sasında satışlar canlanmıştır. Tur • 

fanda piyasamızı besliyen Adana, 

Mersin, Silifke, Antalya ve Garbi A

nadolu mıntakalarından salatalık, ka 

bak ve domates gelmeye başlamıştır. 

Ancak ilk partilerin fiyatları çok yük 

sek olduğundan güçlükle satılmıştır. 

Dün getirilen turfanda sebzelerden 

salatalıklar üç kuruşa, kabakların ki 

losu 25 kuruşa domatesler ise 40 - 50 
kuruş arasında verilmiştir. Yenidün
ya denilen Malta erikleri de 25 - 35 
kuruştan satılmıştır. İstanbul mınta
kasının baklalarından toplanınağa 
başlanmıştır. 

Istanbul Asliye ikinci ticaret mah 

kemesinden: Beheri on lira kıymeti 
itibariyeli 200 adet Konya Elektrik 
hisse senedinin ikinci satışı 14-5-

938 tarihine müsadif cumartesi gü _ 

nü saat 01) de Galatada Selanik 

Bankasında satışı icra edileceğinden 

talip olanların mezkur gün ve saatte 
satı§ mahallinde ha:zır bulunm 1 .1• 1 ( a arı 
ı an o unur. 7678) 
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================================================================ T A N ıo K 1 Mecliste Bütçe Miizakereleri (BBAŞMAKALEDEN MABAT)l'ıliı~~ ~A~t~a~t~u··~r~k~u.~.n~~-~·- ,ıl CelCil Bayar, ra 
ar 1 S Aleksandr•ın Mezarına V kAJ • Tarihi ·.'. Dün inhisarlar e a etı ve Ahengin Telgrafı , çeıenk ~:;~:d.ı 

B ••t • K b l Ed•ıd• (Başı 1 incide) il kral malikanesini gezmişler ve bura-U çesı . a u ı l s 1 rrı de karşıladı. Gazeteler başmaka- dan Avalaya hareket etmişlerdir. 
' (Başı 1 incide) 

söylemiş, rakı gibi bazı inhisar mad
deleri hakkında reklam yapılmakta 
olmasını yersiz gördüğünü ilave ey-
lemiştir. • 

inhisarlar Vekilinin izahatı 
Söz alan Gümrük ve İnhisarlar Ve

kili Ali Rana Tarhan, inhisarlar büt
çesinde lüzumu ke.dar izahat veril
mediği hakkında Hüsnü Kitapçı ta
rafından ileri sürülen mütalealara 
cevap vererek, gelecek sene daha ge
niş izahat verileceğini ve bütçe Iayi
halanna bilançoların da ilave edile
ceğini söylemiştir. 

İnhisarlar Vekili, bundan sonra tü
tün limitedin faaliyeti etrafında iza
hat vermiş ve tütün limitedinn inki
şaf eden mesaisile inhisarlar idare
sinin büyük bir yardımcısı vaziyeti
ne geldiğini söyliyerek demiştir ki: 

lelerini onun şahsına ve şahsın- Başvekil CeUı.l Bayar, Avalada as-resi tarafından içtimai bir mesele ve 
1 (Bn.,ı I incide) da temessül eden Türkiyeye tah-

1 
keri merasimle karşı anmış ve ora-milli bir dava olarak mütalea edil- ~ ı b. 1 k 

disidir. Belgraddaki nutkunda şöyle sis ettiler, onu dost ve müttefik da meçhul asker mezarına ır çe en 
mesi lazım geldiğini işaret ettikten bir devletin mümessili sıfatilc koymuştur. 
sonra bu mevzu üzerindeki düşün - diyor: 

1
• 

1 
d 

1 
Iki dost ve müttefik hükumet rei-

.. ·· "Mesut hiidiselerle dolu o- 1 se am a ı ar. 
celerfni izah eylemiş ve bir uzum CelaJ Bn...,arın Bel..,...ad ziyare-

1 

sine bu seyahatlerinde refakat e-ml k ti 1 ki ğ rağmen lan bu ma•ı
0

ye bı" r göz atacak " bA ! Ol d 
me e e o ma ı ımıza .... ti bir iadei ziyaretten ibaret ol- den Türk gazetecileri de enatza a şarapçılıkta geri bulunduğumuzu söy olursak memleketlerimi:z:in mu- 1 ' • k 

1 
Al k d A 1 da 

makla beraber bu ziyaretin si- j' büyük ra e san nn ve va a lemiştir. kareneti sayesinde gidilen yo- 1 yasi mahiyeti pek büyüktür. 1
' meçhul askerin mezarına birer çe-

Rakı nasıl içilir? lun nekadar büyük ve millet· · ~ Çünkü Yugoslavya Orta Avru-

1 

lenk koymuşlardır. 
inhisarlar Vekili tekrar kürsüye !erimizin atefli afkt sayesinde ' pa ve Balkan siyasetinin faali- : Avala otelinde, Başvekil B . Sto-

gelerek demiştir ki: başarılan eserin nekadar gü- ı yet merkezidir. Yugoslavya Or- 11 yadinoviç ve refikası, saat 13,30 da 
Muhterem Ziya Gevher arkada - zel olduğunu görerek iftihar ! 

1 

ta Avrupa ve Balkan dev1etleri 
1 
! 1 Türkiye Ba.şvekı~ 9e1~ Bayar _v~ re 

cımız geçen sene olduğu gibi bu se- • • ı içinde en realist ~iyaset takip e- ı fikası şerefıne buyuk bır hususı oğle ır hisleri duymaktan kendimızt 1 · · 

nl' de rakının derecesinin yüksekli- den dev1ettir. Kudretli Başveki- ziya.~eti vermışt~r. . . 
ğinden şikayet ettiler. Geçen sene alamayız. • l H Stoyadino\'İç, hadiseleri ev- Türk gazetccılerı de Avala otclın-
kendilerine şu cevabı arzetmiştim: Milletler, bizim milletleri- 1 velden gören, siyasetini realite- de, bir çok Yugoslav gazetecileri ile 
Bu derecenin sıhhat notkasından e· miz gibi böyle bir mukaddes lere uyduran kuvvet1i bir dev- birlikte, matbuat merkez bürosu şe-
hemmiyeti korktukları kadar olma- idealle hareket ederlerse barrf 1

1
1 let adamıdn ve Yugoslav siya- 1 fi B. Lukoviçin davetlisi olarak, öğ-

dığmı şundan dolayı ümit ediyoruz d 'l b ·ı 1 

seti Orta Avl'upa ve Balkanlar- le yemeğini yemışlcrdir... . 
ki, rakı su ile içilmektedir. "Gülme- ve ahenk yolu zanne ı e ı e- da nıizım rolünü o~·namaktadır. Olenatzaya giderken, Turkıye Başve 
ler". ceğinden daha az çetin olur.,, Atinada Tiirk _ Yunan itti- kili ve Hariciye Vekili, yolda M.lade-

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - celal Bayar, bu sözlerile nazari fak paktı~ı imza ettikten sonra, ! nova köyünde resmi m~~alli. memur-
Susuz içebilenler de var. bir iddiada bulunmuyor. Bal- • ı Belgrada gelt-n Celal Bayar, Bal Iar ve büyük bir halk kutlesı ta:afın-

Ali Rana Tarhan (Devamla) - Su kanlarda kurulan barışın ve kardeş- i
1 kan birliği ve Balkanlardaki dan selamlanmıştır. Etraftan bır çok 

ile içildiği için onun derecesini her- liğin buna canlı bir misal olduğunu sulh ı;iyaseti üzerinde ıimil olan köylü, dost ve müttefik Türkiyenin 
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Ha tayda 
Tazyik Artıyor 

(Başı 1 incide) 

dadır. Aliyi hastarıede ziyaret ettiıtl 
Kendisine hastanede polis tarafı.ti' 
dan birkaç adam gösterilmiş, hang1> 
olduğu sorulmuş. o da iyi hatırla~ı
yor. Buna binaen tevkif edilip edıl
mcdiğini henüz öğrenemedim. 

Vahdet gazetesinin ismi 
İskenderun, l l (A.A.J - İskendC-

• . 11· rundaki Vahdet gazetesı 11 mcı ~ 

dönümü olan önümüzdeki 18 ma)ı.S 
tan itibaren Hatav adı ile cıkacaktır 

Askeri işgal hafifledi 
it Antakya, 11 (A.A.) - Şehirde . ~ 

kaç gündenberi hakim olan askerı ır 
gal manzarası teJricen hafiflemekte
dir. Köprü başınd aartık bir müfre: 
değil , yalnız nöbetçi neferler gorul· 

b . h \·3 mekte, çarşıda ise normal ır a 
esmektedir. 

Antakya, (A.A ) - Kapatılan Y~ 
nigün'ün ycrnie bugünden itibaren ı~ 
tişara başlıyan "Anadolu" gazeteS1 

cf· Antakyada işgal kıtasına mensup . 
rat tarafından silah arama vesilesıl~ 
vukun getirilen bazı dôvme, hakarc 
vakalan ve bazı sarhoş askerler ıs· 
rafından atılan taşlardan kasap ŞLI' 
ayip isminde bir Türkiin 13 yaşlarııı· 
da kızının yaralandığını kaydediyor 

- Tütün limitet piyasada fiyatları 
öldürmemek ve iyi tütünlere revaç 
vermek için uhtesine büyük bir va
züe aldı ve o vazüeyi muvaffakıyet
le ifa etti. Fakat tabii, bu gibi vazi
feleri yaparken, ayrıca, artık ufak 
tef ek ticaretlerde büyük bir kar yap
mak gayesini takip etmekten uzak 
kalarak daha ziyade memlekette tü
tünün kıymetini'n, bilhassa ticari kıy
rrnetinin düşmemesine çalıştı. 

kes istediği kadar indirebilirler. Ma- ileri sürüyor. Sadabat paktı da ik~n: Türkiy~ ile Yugoslavya arasın- mümessilini alkı-şlamak üzere buraya 

amafih hiç şüphe yok ki kendileri ci güzel misaldir. Bunu~ benzerlerını 1 daki ittifakı bir kat daha tarsin 1 gelmiş bulunuyordu. Ol~nat~~an A- Mı il etler 
sıhhi ve içtimai bakımdan haklıdır- ancak ~vru.panın şimalın~e İskandi- l 'I etmek imkunını bulacaktır. ı 1, vala~~ ka~.ar. yol~a g:~ılen koylerde 
lar. SLhhat Vekaleti de bu mesele ile navya alemınde ve Amerikada bula- . il_ _ __ --- ---- - - , de Turk hukumetı reısı halkın hara-

Yeni piyasa meselesi 
Yeni piyasa meselesine gelince: Li

rnitetdin bilhassa meşgul olduğu pi
yasa, Londra piyasasıdır. Fakat he
nüz kati bir netice alamadığımız için 
maruzatta bulunamıyacağım. 

Büyük şarap fabrikası 
Bu sene İzmirde büyük bir şarap 

fabrikası kurmayı düşünüyoruz. Bu
nun için de büyük meclisten tahsisat 
rica etmiştik. En yeni vasıtaları cami 
olacak olan bu fabrika üzerindeki tet 
kikatımız bittikten sonra, İzmirde ku 
rulmıya başlanacaktır. 

Şarap istihsalatı, hem inhisarlar 
noktasından hem de hususi amiller 
noktasından mahsüs derecede art
maktadır. 1936 da 500 bin litre şa
rap yaptık, 2,264,000 den üç milyona 
kadar çıkarttık. Bu sene nihayetle
rinde 3,700,000 nı bulmuşken 37 de 
4,5 milyona kadar çıkarılmıştır. 

Ali Rana Tarhan, İnhisarlar ida
resinin murakabesi şekli üzerinde i
leri sürülmüş olan mütalealara kar
şılık olarak da şu izahatı vermiştir: 

- Bizde· murakabe tarzı şöyledir: 
İki türlü murakabe vardır, birisi büt 
çemizin murakabesi ki, veriletn tah
sisatın murakabesidir. Diğeri de mü 
tedaVil sermayenin murakabesidir. 

Bütçeye konul:ın tahsisatın mura
kabesi meclis tarafından yapılmakta
·dır. Bir de mütedavil sermayenin 
murakabesi vardır. Onu da hususi ka 
nunu mucibince her bilanço bittikçe 
divanı muhasebat ve maliye müte
hassısı murakıplar tayip ediyorlar.,, 

Rakı için reklam 
İnhisarlar Vekili, halen bir kaç yer 

de mevcut bulunan acentelerin kaldı
rılacağını ve esasen bunların bazı lü
zum ve zaruretler neticesi muvakkat 
mahiyette olarak ihdas edilmiş bu -
lunduğunu kaydettikten sonra rakı i
çin yapılan reklAm hakkındaki müta 
leaya karşılık olarak demiştir ki: 

- Bizim bu hususta idarelere ve-
rilen talimat şudur: Memleketin rakı 
satılmıyan yerlermde rakının satıl
ması için teşebbüs almayınız, amma 
ticaretin icabatından olarak nisbe
ten alkollü içkileri tanıtmak için 
ilanlar yapılıyor. Reklam satışın bir 
mütemmimi olduğu için hiçbir ilan 
yapmamak, itcari sayılan müesse~ 
miz için mümkün olmaz zannederim. 
Maamafih yapılan bu ilanlar içinde 
halkı teşvik edici mahiyette olanları 
varsa, tekrar tetkik ederim ve- önlc
miye çalışırım.,, 

idarenin umumi masrafları 
Ali Rana Tarhan 1927 den 1~37 ye 

kadar geçen devredeki umumi mas
rafların yuzdeleri hakkında şu iza -
batı vermiştir: 

1927 de yüzde 14, 1928 de yüzde 
15, 1929 da yüzde 15,15, 1930 da yüz
de 15.68, 931 de yüzde 14.37, 932 de 
yüzde 13.25, 1933 te yüzde 12.99, 
934 te yüzde l 1 .46, 935 te yüzde 
11.13, 1936 da yüzde 10.50 dir. 

inhisar Vekilini müteakip söz a -
lan Ziya Gevher Etili rakının yüzde 
ellisini ispirtonun ihtiva etmekte bu
lunması itibarile bunun İnhisar İda .. 

sureti mahsusada meşgul olmakta - biliyoruz. - --- ~- retli sempati tezııhürleri ile karşılan 
dır. Bizden şimdilik 45 dereceden Geride bıraktığımız korkunç şart- Af t•• k•• mıştır. 
fazla rakı yapılmamasını istedi. lara nisbet edilirse, en çok yolu el- G Uf Uft Belgrada dönüşte, Türkiye Başve-

Biz bunun derhal tatbikini doğru bette Balkanlılar almışlardır. Balkan • kili Cel{ıl Bayar, Yugoslavya Bnşve-
bulmndık. Çünkü derecelerin 

1
nmesi lılar, barışa giden en kestirme yolları Millefe Yeni · kili B. Stoyadinoviç, Hariciye Vekili 

mali .tesirler yapar. Onun için lıenüz keşfeden insanlardır. Dün acı tecrü- Rüştü Aras ve m ,1iyetlerindeki zevat, 
bnşlıyamadık. Keyfiyeti ehemmi - beler için ödedikleri ağır yolların mu T eberrüleri banknot tabı devlet enstitüsünü gez-
yetle hatırımızda tutarak Sıhhat V~- kabilini bugün bütün dünyanın ibret mişlerdir. 
kfıletinin tavsiyelerini tedricen yerı- ve alakasını uyandıracak bir tarzda (Başı 1 incide) Villada çay ziyafeti 
ne getirmiye çalışacağız. almıya başlamışlardır. Ziraat Vekili F Kurtoğlu, yemek Belgrad, 11 (Hususi surette giden 

Rakıyı idare yapacak Başvekilimizin Belgraddaki nut- masasından ayrılırken Türk köylüsü arkadaşımızdan) - Yugoslavya Baş-
Rakının hepsinin İnhisar tarafın - kunda ifade ettiği barış ve ahenk sır- ve çiftçisi adına aşağıdaki kelimeler- vekili ve Hariciye Nazırı B. Stoya

dan yapılması işi: İnhisarlar İdare- rını bütün dünyaya iyice duyurmak, le şükranlarını arzetmişlerdir: dinoviç ve refikası bugün öğleden 
sinin imalatına gösterdiği itina ya - Balkanlılar için insanlık vazifesidir. "Atatürk, bugün bir faninin erebi sonra, villalarında B. Celal Bayar ve 
vaş yavaş, hususi amillerin müşteri- Balkanlıların böyle bir idealle ha- leceği en yüksek iki mazhariyetle kıır refikası, ve Hariciye Vekili Rüştü 
}erini İnhisarlar İdaresine çekti ve rekete geçmeleri kendi hesaplarına şılaştım: Beni yüksek huzurunuza Aras şerefine büyük bir çay ziyafeti 
fiili olarak bu iş İnhisarlar İdaresi- da çok arzu edilecek bir şeydir. Hala kabul buyurdunuz, sofranıza alıkoy- vermislerdir. Bu çay ziyafetinde 
ne dönmek üzeredir. bugün Balkanlılara hariçten doldu- dunuz, ehemmiyetini vücude getirili~ Türk heyeti azaları, bütün Yugoslav 

lmaH'ıtta gösterdiğimiz itina bizi, rulabilecek bir boşluk gözile bakan- terindeki büyük maksad ve kıymeti hükumet azaları, yüksek memurlar. 
bu neticeye götürdü. Onun için ya - lar eksik değildir. Bu gözleri doldur- gelecek nesillerin biribirlerind('n da geneı;aller ve Türl,t ve Yugoslav ga
kınbir atide bütün bu imealiıt İnhi- manın en iyi bir yolu, Balkanlıların ha fazla nisbette anlayıp öveceği bü- ~ctccilerl hazır bulunr,pu§ ve ziyafet 
sarlar Jdaresine intikal etmiş ola - keşfettiği barışın, ahengin ve muva- yük ve alicenap teberrünüzün ta- çok samimi bir hava içinde saat yedi-

caktır. zenenin sımnı ve manasını müşterek rihi bir safhasında hazır bulundurdu ye kadar sürmüştür. Bay ve Bayan 
Şaraprılık ta Üerliyor bir şekilde harice duyurmaktır. nuz. Stoyndinoviç, Başvekil Celal Bayar, 

:r B alkan Basın Kurumunun top- Bu asil hareketiniz, yekpare kendi ve refikasını, Tevfik Rüştü Arası ve Şarap imalatına da İnhisarlar ida- lantısı sırasında Dr. Ellis a- yapınız, sayısız hizmetleriniz ve Türk heyeti azasını çok büyük bir 
resi• 1935 yılındaki kadar şimdiki i- A ·k ı h d. k ı· ·1 · d t• ·1 · o dında tanınmış bir merı a ı mu ar- verdiğiniz yüz binlerce eser ve ıre • zevki se ım ı e v•ıcu e ge ırı mış -·maıa· tın:\ da dikkat etmektE'1ir. E- t ı ·ı· t b h · 

rir İstanbula geldi. Balkan gaze ec - tifleri arasında bir iştir. Ululuğunu lan villayı , müştemı n mı ve a çeyı 
ğer her hangi bir hususi sebeple 

0 
!erinin muhitinde birkaç gün geçir- ve yüceliğini, esiğinde bulunan bi7.- gezdirmiştir. İki dost ve müttefik hii Senen in şarabında bir nefaseti mah- . .. b" ·· h k b · • t l t 
di. Sonra dedi ki· "Biıyuk ır guna lerden çok, ilerledikçe tarih görece kumet reisi u s:ımımı op an ı esna-susa bulunmuşsa onu aynca tetkik e- k 1 t ·1 · ·ı 
işliyorsunuz. Balkanlarda uru an ye ve minnet ve şükranla övecektir. sında, iki memleket gaze ecı erı ı e u-

dcyim. o sene nasıl bir itina ile şa- 1 ğ • h · • k d t ·· ·· ı d bu 
ni barış var ı ının manasını arıcı Ben, şahsen köylüyüm, köylü ola- zun ve ço os ane goru~me er e -rap yapmışsa, şimdi de ayni itina ile . B d 
alem farketrnemiştır. unu uyurma rak kendi adıma ve bu memleketin. lunmuşlardır. Yapılıyor. Yalnı.z o sene ~arahı Te- kl k d . h b d 
yı iş edinme e ·en ı esa ınıza a emrinizle ziraat işleri basında bu- Celal Bayarın mesajı kirdağında yapıyorduk. Simdi ihtiya d 

l d en parlak bir propagan a yapmış 0
- lunmak mazhariyetile, Türk köylii· Belgrat, ıı (Hususi surette giden ca cevap vermek için baska yer er e l k tl • . 

lursunuz, Balkan mem e e erının sü ve çiftçiliği adına. şu dakikadP. arkadaşımızdan ) - Başvekil Celal de yapılıyor. Şişelerde yer etiketi yok .. " d .. 
mevkiini ve kıymetini butun unya- hepsinin kalhinin benim k:ılhim e i Bayar, bu ak=m, Belgrat radyosun-tur. Tekirdağının şarabını tercih e- M 

1
• kk.. r · 

ld. nın gözünde yükseltirsiniz. ese a bi çarptığından emin, teşP. ur etme- da Yugoslav milletine hitaben aşağı denlcr oluyir. Yalnız kulağlma ge ı- K 
ğine göre inhisarlar şara ını ugun . b b . Amerika için şu tavsiyem var:. ar- yi, ve minnet duygularını arzetmey: daki mesaJ· ı okumuşlardır: 

negi sulh müessesini harekete getı- en tabii. bir borç telakki edivorum " Biz, Yugoslavvaya, dost ve müt-de herkes takdir ediyor. d b" 
riniz. Amerika münevverlerin en ır Bunun da bir ifadec;i olarak "llPriniz tefik asil millete Türkiyenin samimi Sonra tütün için ve onun ihracı 

k . heyeti, Balkan sulbünü yakından den öpmiye müsaadelerini dilerim.,, sela" mlarını getirmek için geldik. noktai nazarından mahrec h11lma ı-
1 d ~ ·· görmiyc ve tanımıya çağırınız. Böyle A""'kara, val'ı ve bel"d·ıye reisi Tan- Go··rdu·· g~,u·· mnz hüsniikabul ve haki-çin lüzumu kadar ça ışma ıgını soy .. .. 

k . b bir teşebbüs paraca da size yük ol- doaan da Bu··yük Şefe şehir adımı ki dostluk tezahürleri milletlerimizi lüyorlar. Takdir buyururlar ı, U· r-.. ~ 
nunla meşgul olan belli başlı ve a et k·ı maz. Karnegi müessesesi her türlü mı·nnet ve şu··kranlarını arzetmiş \ ' E' biribirine bag"lıyan derin hissiyatın 
ler vardır. masrafı öder. Bu sayede Balkan sır- Atatürk, Ziraat vekiline ve Belediye parlak bir burhanıdır. 

Her yerde tuz bulunmadığım soy-.. rının mtınasını yeni dünyanın her Reı·sı'ne muvaffakıyetler temenni e Memleketinizde her adımda müşa-
tarafında geniş bir ölçüde yaymış o- derek tahassiis ve memnuniyetlerin; hede ettiğimiz muhteşem başarılar Iüyorlar. Biz her yerde tuz vardır 

zannediyoruz. Lutfen bulunmıyan lursunuz.,, izhar buyurmuslardır. ve refah manzarası, bizi hayran hı -
Dr. Ellisin fikri Balkan Basın Ku- ktı 

yerleri bana söylerlerse bilhassa tc- 1 t f d k d t tkı·k Ziraat Vekilinin beyanatı ra . 
V 1 d t · rum an ara ın an ya ın an e Bizim gibi Yugoslavyanın sadık şekkür ederim. c ora ara a uz ır- ~ ık b . a·· .. d. B 1 Ankara. 11 (A.A.) - Ziraat Ve-

salini temin ederim. Vesaitimiz var edilmiye luy ır uşunce ır. .~ • dostları için, başında dostumuz Baş-
kan Basın Birliği icap eden teşebbus- ktılctinde kendisini gören bir muhar- vekil Stoyadinoviç gibi güzide bir dır. • • • • ~. • • ı leri elbirliğile yapacak olursa, Bal- ririmize Kurdoğlu aşağıdaki beyanat şahsiyet bulunan ve kendisini tama-Ş :şelerın temızlıgı ış~ . kanlılraın sesini barış ve ahenk bakı- ta bulunmuştur: mile memleketinin hizmetine vakfet 

Dinçar arkadaşımız boş şışclerın mından bütün diinyaya duyurmak _ Atatiirk çiftçilik sahasında biz- miş olan bir hükumetin hakim ida -
başka müesseseler tarafından doldu- için güzel çığırlar açılmış olur. tere ve memleket çiftçisine en hakiki resi sayesinde Yugoslav • milletinin 
rulmadan evvel inhisar idresi tara Ahmet Emin YALMAN en iyi yolu ~östermiştir. Bu çiftlik- elde ettiği gıptaya değer refah derc-
fından kontrolünü söylediler. Esasen ler realist düşüncelerden doğmuc: cesini müşahede etmekten daha bü-
hususi imalathanelerde kullanılan şl ve tatbikte devam ediyoruz. Binaen bu memleket icin hakiki nümune yük bir zevk tasavvur edemiyorum. 
selerin temizliğine sureti mahsusadcı aleyh yeniden bir ecnebi mütehassıs çiftlikleridir. Y~Jnız milli değiJ bey Milletlerimiz için hakiki sulh ve 
itina ediliyor. İnhisarların fen me· getı'rtecek kadar zaman necmemiştir. 1 d. saadet kaynagvını Balkan Milletleri 

,., nelmilel ölçüde kıymette eser er ır. 
mur]an hususi imalathaneleri dai- Bu"tçe kabul edildi · · · d · arasında karcleşçe işbirliğinde bula -Mevcut vesait ve şeraıt ıc;ın e azını 
ma teftiş etmektedirler. bu meyandn Bundan sonra Samsun Saylavi Ru- ile, sebat ile, sistem ve teknikl~ vü- cağımıza kaniiz. Balkan Antantı, 
şişelerin temiz olmasını temin husu- şeni Barkır söz alarak dedi ki: cude getirilmiş fıbidelerdir. Maddi bu kanaatimin en yüksek ve müspet 
su bilhassa vardır. _ Biliyorsunuz ki birçok memJe- kıymetleri dört buçuk milyona yakla ifadesidir. 

idarede murakabe heyeti ketlerin kendine mahsus gayet bol ve Bu idealin umumileşmesini ve bü-
şır. 

ucuz içkileri vardır ki. o da biradır. Manevi bakundan, mektep ve mo- tün Balkan milletlerinin ideali ol -Aynca bir ecnebi mütehassıs tar.3 · 
fından mürakabeden bahsettiler. Su
allerinden bunu anladım. Biz hıınu 
yaptırmış bulunuyoruz. Vekiıletin 

teşekkülünde ilk yaptırdığı iş inhisar 
müesseselerini tetkik için bir ecnebı 
mütehassıs heyeti celbi olmuştur. Bu 
nun için Amerikadan getirttiğimiz 
bir mütehassıs tarafından kontrol hti 
tün şubeleri birer birer gezerek av
larca tetkik etti ve tetkikatınm ne
ticesini de raporla bize bildirdi. Mi.i
tehassısın tavsiyelerini tatbik ettik 

Bu birayı yapmak için lazım olan ar- masını bütün ka1himizle temenni e-
de) olarak, ülkü olarak kıymetlerinin payı da bizden alıyorlar. deriz ... 

B d d h b ·· ı ölçüsü yoktur. 
un an sonra a a azı aza soz n Gazetecilerimiz Stoyadinoviçin 

dı. Vekil cevap verdi. Neticede Atatürk, her sahada ve her işte en 
Vekilimiz, devlet ziraat işletme büyük kıymet, ve hakikat şahikası
si faaliyete geçtikten sonra, biranın dır. Atatürkün ziraat için söyledikle
şişesini 30 kuruşa indirmiştir. Ben- rinin ve fiilen de yaptıklarının eşine 
deniz biraz daha ricada bulunaca

dünya tarihinde raslanmaz. Atatürk 

ğıİdarenin 1938 mali yılı varidatı her sahada, her işte ve her fikirde u-
48.250.500 masarifatı da 8.331.148 li lu liderdir. Ona bin minnet ve şük-

evinde 
Belgrad, 11 (Hususi surette giden 

arkadaşımızdan) - Bu aksam Ma· 
dam Stoyadinoviç tarafından Başvc 
kil ve Haridye Vekilimizle refikala· 
rına verilen çay ziyafetine Türk J:3-
zetecileri de dnetli idi. 

ra olarak kabul edilmiştir. ran .. " l\ladnın Stoyadinoviçin çok ince ,.e 

Cemiyetinin 
Dünkü Celsesi 

(Başı 1 incide ) 

ederek ademi müdahale komitesinill 
vazifesini ifaya devam etmesi laZlııı 
geldiğini söylemiştir. 

Daha sonra, İsviçre murahhası, ı: 
Jllı' viçrcnin İtalya v~ Almanyanın ce 

yctten çekilmeleri dolayısile mut1~1' 
bitaraflık sistemıne avdet etmek i5: 
terliğini söylemiş meselenin hukU~1 

cephesinin tetkikı lazım geldiği içi.Jl 
tehir olunmuştur 

Daha sonrn Şili murahhasL, Millet· 
. . ı h . . iycte ler cemiyetının .s n ı ıçm cem . 

btl' dahil olan ve cemiyetten çıkan . 
tün azanın Y,ard.ımından istifade W 
zım geldiğini anlatmıştır. Bu mesC' 
le de 1ehfr olunmuştur. 
Habeş mest'lesınin yarınki celsed• 

konuşulacağı anlaşılıyor. 
• e1' Haile Selasiye. Cenevreye gıtın 

üzere yola çıkmıştır Onun yarın1'1 

müzakerelere iştırakı beklenmekte' 
dir. Maksadının, Habeş murahhaslll 
rını konsey toplantısına kabul etJl'IC' 
miye matuf itirazlara karşı gelınC~ 
olduğu söyleniyor • • 
Haile Selôsiyenin mevcudıyetı 

Bu mahfiller Habeş murahhas hC' 
yetinin mevcudive.tinc yalnız Cene\' 
rede müsamaha edildiğini acı bir ıı· 

'(. sanla beyan etmekte ve bu heyetJ 
içtimalara iştirak ettirilmiyerek ilci" 
de faaliyette bulunmasına da maıı 
olunmasından korkmaktadırlar. 

Zannedildiğine gore. Haile Selas~ 
yenin mevcudiycll itimatname mesC' 
lesini hnlletmiye kfıfi gelecektir. fiti 
ile Selfısiyenin ! .ord Halifaksın bC' 
yanatma cevaben söyliyeceğı nutktıti 
henüz tereddüt edenler üzerinde mlı 
essir olabilecek delilleri ihtiva etınC' 
si ihtimal dnhilimledir. 

artistik ze\'kile hazırlnnnn ziyafet 5 

)onunda yapılan hu toplantı, iki n1il 
Jetin cvgi \ ' C dostluk tezahiirleri 11 

rnsında ,.e çok samimi hir ha,·a içiJ1 
de gec;miştir. Ziyafetten sonrn, her c 
dası, her köşcsi.-onyrı ve ince bir giiıt' 
Jikle dii.:cnen ev gezilmiş, bilhassa ll 
StoyndinO\·için çalışma odası nazn< 
dikkati cclhetıniştir. 

Ayrı nyrı her ki>şcsi. her eşyn-1 

bir de\•lct ve siyu et adamının calt' 
ma odnsı olduğunu ilk nazarda anl11 

tan hu odada Bü:viik Şefimiz Atntii' 
kün büyiik bir portrcı:i de asılı idi. . 

H. Stoyadinovi~in hu derece saıı11 

ıniyetinc •wkulnrnk şerefi .ilk dr! 
Tiirk gazetc-dlcrine nasip olmuş b' 
hadisedir. 

Türkiye Elçiliğinde ziyafet 
Belgrad, ll (Hususi surette gicl 

arkadaşımızdan) - Bu aksam. 'fı1 

kiye elçiliğinde B Celfı1 Bayar \ 
Rüştü Aras şcrcf!C:'rine biiyük bir t 

yafot verilmiş ve bu ziyafete rrı 
heyeti azasından başka. baştıı 8 5 1 

yadinoviç olduğu halde bütün YuC 
' lav hükumeti azası mcbusan rc1 ~ 

yiiksek memurlar genera ller ve 1 

dost ve müttefik memlek<:'tin gM•:r' 
cileri hazır bulıınmuştur Ziyaft 
çok samimi bir hdva içind<· geç vatı 
kadar devam eden parlPk bir suıt'D 
takip etmiştir. 
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12 - 5 - 1938 

Türk Ticaret Bankası A. $. 
İstanbul Şubesinden: 

Bankamız telefonlarının hususi santrala raptı dolaJlsile 

Yeni telefon numaralarımızın 24478/'7 
olarak tebdil edildiğini sayın 
müşterilerimize bildiririz. 

................................................................. 
STANBUL GAYRIMOBADILLER KOMlSYONUNDAN: 
D. No: Semti ve Mahallesi 

96 Kartal 

102 ,, 

1324 Kadıköy Osman Ağa 

1939 Aksaray Tülbent~i 
Hüsameddin 

2664 Hasköy Abdüsselam 

5286 Büyükdcre 

6552 Edirnekapı Salma 
Tomrulr 

6737 Galatada Kılıç Ali 
Paşa 

7314 Mercan Daya Hatun 

7388 Büyükada Nizam 

Sokağı Emlak No: Cinsi ve Hissesi Hisseye göre 

Çavuş Oğlu 

Deresi 
Kesim Oğlu 
Kuyusu Mevkii 

Söğütlü Çeşme 

Caddesi ve 
Bayram yeri 
Sokak 

Yenikapı Ha
rici 
Mahallen Soğaıı
cı Raşit ve 

8 

6 

E. 173 Mü. 
Y. 27-29- 31-

33-35-37-
197-197/1 

E. 47-49 
Y. 45-47 

Laııga Hisar Cad. 
Bademlik Cad. 26 

Büyükdere Cad. 

E . Arpacı Bak
kal 
Y. Ar~ 
E. Dibağhane 
Y. Murnkip 
Alipaşa Han 
Alt Kat 

Nizam 

E. 139-141 
Y. 130-132 

E. 5-5 Mü. 
Y. 7-7 Mü. 

E. 34 
Y. 32 ila: 38 

E . 18 
No. taj: 17 

E. 50 
Ada: 165 

Parsel: 20 

9187 Metre 
'farla 
9187 Metre 
Arsa 

Kagir 8 dükkan 

Arsa 

Kagir dükkanın 
2/3 His. 
Altında dükkanı 

olan Hanenin 1/2, 
His. 

Arsa 

Arsa 

Deri Boyama 
imalathanesi
nin 2/3 His. 

Muhammen K. 

300 Açık 
Artırma 

300 
" 

5000 Kapalaı 
Zarf 

450 Açık 
Artırma 

180 
" 

1000 Kapalı 
Zarf 

650 Açık 
Artırma 

1870 Kapalı 
Zarf 

1200 " 

1858 Metre 
nın 46/ 96 His. 

Arsa 1000 ,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 23-5-938 tari
hine düsen Pazartesi ı:rünü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimüba dil bonosiledir. 

lstanbul }kinci icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı haciz altın
da olup paraya çevrilmesine karar 

Verilen muhtelif ev eşyasının 20 Ma

~ıs 938 Cuma günü saat 13 ten 15 e 

kadar Sandal bedesteni mezat daire

sinde satışı icra edilecektir. Kıymeti 
haddi lfıyıkını bulmadığı takdirde i
ki ncı artırması 30 Mayıs 938 pazar -
tesı günü saat 13 den 15 e kadar mez 

kur mahalde icra edilecektir. lstek -
lilcri · 

nın mahallinde hazır buluna -

~ak rnernuruna müracaatları ilan o
unur. (7662: 

dalstanbuı 3 üncü icra memurluğun-
n: 36/3481 

....:11\fahcuz olup satılmasına karar ve
A •en M 
l'enkli asa, dolap, koltuk, konsol 
ev Anadolu halıları ve muhtelif 
5 ;~asının birinci artırması 16 -
nu tarihine müsadif pazartesi gü 

sna.t 9 
rnuha dan 10 kadar ve kıymeti 
dığı ;rn~nesinin % 75 ini bulma -
tihine lnc.ı ar.tırması 19-5-938 ta
santte ;üsadıf perşembe günü ayni 
cacta . aksimde talimhane Topçular 

esı ;r..ı· 1 lu dai ın npartımanının 1 No. 
. resinde i . . 
lıp ola 1 cra cdıleceğınden tc; -

narın me k. .. 
n1nhaUi d z ur gun ve saatte 
ra ın . n c hazır bulunacnk memu -

ura.caatı .• 
arı ılan olunur. (7677) 

,, , 

MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELERINDEN 
lSTlHSAL EDiLMiŞ TABU BiR MEYV A TOZUDUR. 

nide yanmaıanm. ekelllklerloı ve 

nuannld lnlabazlan gtderlr. Ağız ko 

rusuou izale eder. Umumi bayatm 

ntiıa.msızhkJannı en emln surette 

<Jah ve lnsaııa hayat ve ca.nlı1* 

ıah~eder. 

INGll.IZ KANZUH ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

-~----

----------------------------· Albayrak - Mustafa Nezih Çayı 
Hindistan, Seylan, Çin ve Cavadan bilhassa tıcarethanemiz için 

alınan taze mahsul fevkalAde kokulu çaylar gelmiştir. Depolarımıza 

kadar gelemiyen muhterem müşterilerimiz bu nefis çaylardan ya
pılmış kutu ve paketlerimizi bakkaliye ve buna mümasil mal satan 
ticarethanelerden bulabilirler. 

Toptan alacaklara mühim iskonto 

Albayrak Mustafa Nezih ve Mahdumu 
Çay Ticarethanesi 

İstnnbul, Tnhmisönü No. 74, Bahçekapı 4 cü Vnkıf Han 

karşısında No. 71 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Satmalma 
Komisyonundan: 

1 - Bir kilometresi seksen dört buçuk lira değerlenen iki yüz elli 
altı kifometre vasıf ve örneğine uygun ağır sahra k:ıblosu 19. 5. 938 per
şembe günü saat onda kapalı zarf usulHe satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecok olan bu eksiltme 
ye girmek istiyenlerin 1623 liralık ilk teminat sandık makbuzu veya ban 
ka mektubunu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup
larını belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. 

(1241) (2472) 

• 

TAN 11 !# ___________________ , Meşhur---~ 

BAYAN LEYLA YAZIYORi CONTINANTAL 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

"Uyanır uyanmaz, hemen el aynamı 
alıyor •• Ve küçük buruşukluklarımın 

Bayan Leylinm hakiki 

fotoğTafı 
''Ancak bir hafta süren bir 

tedaviden sonra bu derece 
güzelleştiğime şaşıyorum. Biltün 
arkadaşlarım böyle daha genç ve 
daha 1:Uzel görünmem için ne
ler yaptığımı soruyorlar ve şa· 
yanı hayret bir şekil alan tenim 
için iltifat ediyorlar.,, 

Yalnız bir hafta zarfında bin
lerce kadın, cazip bir tene ka
vuşmuş, bir kaç yaş gençleşmiş 
ve bütün buruşuklukları kaybol
muştur. Alimler, buruşuklukla
nn: ihtiyarladığımızda cildin 
besleyici ve ihya edici bazı un
surlarını kaybetmesinden ileri 
geldiğini keşfetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurlan cilde i
ade ediniz. Yeniden gençleşecek 
ve tazeleşecektir. İşte: Viyana 
Üniversitesi profesörü Dr. Stej
skal'in keşt:J bu derece ehemmi
yetli ve caziptir. Genç hayvan
lardan istihsale muvaffok olduğu 

tamamen zail oluncıya ka 
dar gUnden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay

retle görüyordum! .. 1 

• 

Bayan Leylônın yalnız 
bir haftahk tedaviden 
sonra ahnmış ve retüı 
CJÖrmemİ§ hakiki fotoğ
rafı. 

ve "Biocel,, tabir ettiği bu canlı 
hüceyreler hulasası, şimdi pem
be rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik edi
niz. 

Siz uyurken, cildinizi besliye
cek ve gençleştirecektir. Bir. 
hafta zarfında bütün buruşuk
luklarınız kaybolacak ve 10 yaş 
daha genç görüneceksiniz. Gün
düz için (Yağsız) beyaz rengin
deki "Tokalon,, kremini kullanı

nız. Bir kaç gün zarfında sıyah 
benlen eritir, açık mesamelerl 
sıklnştırır ve en çirkin ve en es
mer bir cildi yumuşatıp beyaz
latır. 

BAYANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının büyük bir 

kıymeti vardır. Onları hayiinize iade ettiğinizde beheri 
için 5 kuru, alacak. ayni zamanda kıymettar mükafatları 
bulunan T okalon müsabakasına İştirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

PORT ATIF ve STANDARD 
YAZI MAKiNELERi 

28, 38, 46, 51, 65 ve 80 Sm . 
kadar geniş kağıdı alan en son 
modeller gelmiştir. 

Genel deposu: 

Abraham Homştain ve Şki 
Galipdede caddesi 57 

Beyoğlu. Telefon: 40776 • 

5••w••••••••••••••••• ........................ - .. ••-

EN GÜZEL 
Hıfzusıhha noktai nazarın
dan her husmta iyi imal 
edilmi§ ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi ferait ve en 
ucuz fi11ailarZa yalnız, 

Baker Maiazalannda 
satıl maJ.;.Adır. 

~ .................... . -
\ Beşiktaş Sulh Mahkemesi İcra 
i Memurluğundan: Bir alacağın temi 
ni için Beşiktaşta Mısırlıoğlu soka-

1 
ğında 37 numaralı evde haczaltına 
alınan konsol, oda takımı, dolap ve
sair ev eşyası 20-5-938 tarihine tesa-
düf eden cuma giinü saat 9 dan 11 e 
kadar açık arttırma suretile birinci 
satışı yapılacak ve bu satışta mah
cuz eşya muhammen kıymeti yüzde 

1
75 şini bulmadığı takdirde 31-5-938 
tarihine tesadüf eden Salı günü ay
nı saatte ikinci arttırması yapılacok 
tır. Alıcıların belediye ve della -
llye ~simleri kendilerine ait olmak 
üzere ayni gün ve saatlerde mahal
linde bulundurulacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

İstanbul İcra Hakimliğinden! Ev
velce· Beyoğlunda İstiklal caddesin
de Süreyyapaşa apartımanında mu
kim iken elyevm ikametgahı meç
hul kalan M. B. Markel'e: İstanbul 
İkinci icra dairesinin 934-5794 sa-

j 
yılı dosyasile M. Marğante olan bor 
cunuzdan dolayı müteaddit celsele
re ademi icabetiniz hasebile hakkı
nızda 20 gün müddetle ilanen tebli-
gat icrasına karar verilmiştir. Bu 
kerre yine mürafaa günü olarak ta
yin olunan 3-6-938 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 14 de İstanbul İcra 

• hakimliğine bizzat veya bilvekfı.le 
hazır bulunmanız lazım geleceği, ak 
si takdirde ademi huzurunuzla m ü
rafan icra ve tetkik kılınacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
7 - Mayıs - 1938 Vaziyeti 

AK T 1 F 
KASA: 

Altın: Safi kilogram: 17.151.746. 
BANKNOT 

UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası 

lla.ri!:teki 1\1 uha.tilrler: 

Altın: Safi kilogram : 9.054.614. 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler 
Diier döviz:Jer n Bor,ıu kli· 
ring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edi, cvrakJ nakdiye 
kareılıiı 

Kanunun 6 - 8 incl mnddele
rıne tevfikan hazıne tarafmdan 
vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 

HAZiNE BONOLARI 
TiCARi SENEDAT 

Esham \"e Tahvilat OUzdanı 

(Deruhde edilen evrakı nal 
A - (diyenin karıılıfı ~aham ve 

(Tahvılit(itibar1 kmrıetlc) 

B - Serbest esham ve tahvillt 

A. VBllsJar; 

Altm ve Döviz 6zerine 
Tahvfllt üzerine 

Hissedarlar & 

Muhtelif:: 

24.125.303.45 

20.409.785.-
1.189.255.31 

586.21.Ul 

12.738.038.32 1 

24.713.25 

16.499.823.613 

158.748.563.-

34.919.489.-

44.122.232.10 

39.202.791.58 
• 7.0J3.442.2t 

55.685.61 
9.176.009.01 

l'ekWı 
il 

Lıra 

45.724.343.76 

586.214.41 

29.260.575.25 

143.829.074.-

44.122.232.10 

46.216.233.70 

9.231.644.62 
4.500.000.-

14.555.160.49 

338.025.478.42 

Sermaye 

Dıtiyat Ak~esi 

Ad! ve fevkallde 
Husul! 

PASlF. 

Teda,·üldeld Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 

Konunun 6 - 8 inci maddeleri
ne tevfikan tıuınc tarafındaD 

vaki tediyat 

Deruhde edi, evrakı nakdiye 
bakiyesi 

Karşılığı tamamen altın olaralı: 

ilaveten tedavüle vazedilcıı 
Reeskont mukabili ilivctcn tea_ 
vazd, 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz ta.ah.hüdatı; 

Altmı tahvili kabil dövizler 
Diler dövizler ve alacaklı kll· 
ring bak\yeled 

2.712.23'1.11 
6.000.000.-

158.748.563.-

143.829.074.-

19.000.000.-

Lirn 
15.000.000.-

8.712.234.11 

13.000.000.- 175.820.074.-

16.119.226.87 

1.1159.07 

31.240.605.SG 31.251.164.63 

Muhtelif' 91.113.778.81 

Vel•fln 338.025 478.42 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

lıkonto haddi o/o SV2 Altın üzerine &Yana ey~ ·~ 
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rz-====================-============================-========= TAN ============================~ 12 - 5 - 1938 -
Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede Ayvalıkta §ıkar. 

A yvallğın en leziz ve en sıhhi yağı da ıüphesiz 

§edMıt a6i tatlı ~ tababette içmek suretile müatameldir. Kum, bo"1;rell ft J;illiaua ka
ndler, ufıa, eanbk hutalıklarmc:la, zaafı mnumide inkıbazda. Tere:rai ,erine yemeklerde, -
latalırda, tatlıluda, pilivda, HASAN ZEYTiN YACI kullanma. 

. 114 flle 40 • 112 tiıe 50 • 1 Dtre 1i1e 80 • 2 fitre tlıe 160 kr. 
r1. '' Tenekelerde 1 kilo 70 • J kilo 190 • 5 kilo JOO • 1 kilo 400 kr. 

Mudm HMUı ma.rli:uma dildrat Huan DepoML 

• Mideniz bozuk, diliniz paslı • 

KAB 1 Z 
ı;eklyoraanız ılz de on binlerce k iti gibi 

tecrübe ediniz. MİDE ve barsak
lan yormadan ve alıştırm1tdan 

ıslah eder ve temizler. 

HAZIMSIZLICI, MiDE EK
ŞiLiK, ŞiŞKiNLiK ve 

YANMALARINI GiDERiR. 
İştiha ve sıhhatinizi düzeltir. İçil

mesi la.Yet lAUf; tesiri kolay ve mO
J.Ayimdir. Son derece teksif edilmiş 
bir tuz olmakla mümasil hiç bir milı
tı:ıhzarla kıyas kabul etmez. MAZON 

• ismi, HOROI markasına dikkat 

UiCDiQ QASLANGIC 
~OLAYOLMAM~TI~ 
~~ 

BiLEN KAZANIR 
Sayın BayaJJlarımızdan samimi ricamız; sa~lıklannı yuvalarının 

saadetini (aylık temizlik) lerinde daima 

ve bağı kullanarak sigorta etmelidir. Medeniyetin dev adımları 
karşısmd#l eski usullere bağlanmak, terakkiye yüz çevirmek, ge
lecek tehlikelere riza göstermek demektir. Bilgili Bayanlar ta
rafından şükranlarla karşılanan (FE MİL) sizleri üzücü. n:'!şa~
katlerden kurtarır, rahim hastalıklanndan korur, cıldınizın 
taravetini arttınr. Vücuda tam bir serbestiyet verir, en ınce 
elbiseleriniz altında sezilmez. 

Evde, vazüede, seyahatte, mektepte, yazlıkta seve seve kul
lanacağınız bu gayet sıhhi, pratik FEMİL ve BAÖ-LARI her ec
zanede ve büyük ticarethanelerde hizmetinize amadedir. . 

Trende, vapurda, evinizde ve i'inizde 

Muhakkak Bir Kaşe 

Bulundurunuz 

Ne.ele • Grip • la§ • Diş 
ROMATiZMA ve 

Bütün ağrıları 

O/o 100 GEÇiRiR 
KALBi VE MiDEYi BOZMAZ 
icabında günde 3 kat• ahnabllir . 
T aklidlerinden sakınınız ve her yerde 

ısrarla S E FA L i N 'i 

SUT MAKINALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamuli bnclandll'. 
M1ELE Ekremözlerln imal kudreti 

YÜZDE YÜZOÜR. 
MİELE Ekremözlerin otomatik 

yağlama tertibab vardır. 
MİELE Ekremözlerin bütün aksa

mı paslanmaz nevindendir. 
MİELE Ekremözleri bilumum Zi

raat mektepleri kabul ve 
tavsiye etmektedirler. 

' MİELE Ekremözleri en asri ve 
diğer markalardan daha 
ucuı.dur. 

Satış dePosu: Tahtakale. 51 No. lu Poker tras bınklan deposunda 

Eızema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 
• • y ~ 

~·~ EKZAMIN 
.J 1 ~ / kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. y.au.tua.Rparaaa. 

• 
Istanbul üçüncü icra memurluğun lanların' yevmi m4'-zkurde gösterilen .. -• 

dan: Satılmasına karar verilen kah- mahalde hazır buJunan memuruna 
ve motörü; şeker kavanozları, came- müracaatları ilan ~l~~-r (7663) 

Dr. mSAN SAMJ--
kanlar 16-5--38 pazartesi günü sa- -----------
at 16 dan 17 ye kadar Ortaköy mu- ZAYi - 647 sicil numaralı ara-
allim Naci caddesi Hamidiye çeşme- bacılık ehliyetnamemi zayi ettim. 
si karşısında 63 numaralı bakkal dük 1 Yenisini alacağımdan hükmü yok -
kanı önünde satılacajından talip o- tur. 'Vahan. 

GONOKOK AllSI 
~ .. tlldlltlum9 ....., 
pelı miri ..... ...-. .,....,. 
la Salta ......... tlt1lell No. l IS 

Sahibi Ye" • umumi neşri.yab idare 
eden: AJamet EmiD y ALMAN. Geze. 

-----------· teCilik ve Neşriyat Türk Llmltet Ştr· keti. Bamldıll yer TAN Matbua 

~-sayın Bayanlar, Baylar - 1111 

Ağıza ferahlık, nefese hoş bir koku. ruha in§i
rah veren, konuşurken etrafa saç tığınız latif 

~ 

SEN ·SEN .. ~:,.,• ve cazip rayiha ile karşımzda bulunanları tes-
·- -- ~ ,;)., bir ile kendinizi sevdiren hakiki 

.~~ S EN· S E N 
nam Amerikan mamulatı kullanınız. Susama
yı giderir, İÇKİ KOKUSUNU HİÇ BELLİ 
ETMEZ, sigara, sannısak, soğan kokularile 
TABİATEN ACiZ KOKUSUNA MÜPTELA 
OLANLARIN saçtıktan nahoş ve müz'iç kO" 
kulan tamamen izale eder. 

Her vakit SEN - SEN kullanınız. yanınızdl 
bulundurunuz. V ARLICINIZ ve GÜZEuJ

OtNtz için elzemdir. Eczanelerde, lavantacılarda, aktarlarda 
lunur. 75 parçayı havi zarfı 8 kuruştur. 


