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5 KURUŞ BAŞMUHARRlRl: AHMET EMiN YALMAN 
10 kupona mukabil bir 
cüz 71h kuruştur. 

.. lzmirde yangın 
Bayrakhda Gaz Depoları 

Alev Aldı~ On Kişi 
Yandı On Beş Yarah Var 

~--,Samsunda da Müthis Bir 
Davasına Otomobil Faciasmda 
Alakamız Altı Kişi Kurban Gitti 

Jlhmet Emin YALMAN 

li atay hakkındaki yazılar 
ttrıd Razetelerimizin sütunla

a. eak" · k F'~t ısı adar yer tutmuyor. 
te,..._ b~nun sebebi, alakanın 

T""IQeaı d ""ld" l>tenai ha egı ır. Hatay itinin 
bir p kımından halledilmit 
" '- lneıele hal" . "d" "ol{aa li ıne gırmesı ır. 

b~ \'ak· a.tay bizim gözümüzde 
~e bu ~.t ıçin hayati bir davadır. 
~~de!un, ne Yarın dütünceleri-1 
l'oktur. uzak kalmasına ihtimal 

'l'Ur . 
· kıye bir d 

: bir fırsatta ~vayı ele alınca, geçi- Dün büyük bir felakete sahne olan güzel lzmirden 
k acera araın ~ 1~tifade etmek veya 

&.atnde, gı~ gıbi bir maksadın ar- bir görünüı: Göztepe 
~ensiplen~· Biz ancak esaslı Izmir, 2 (TAN Muhabirinden) - mek için muhtelif tedbirlere başvu . 

. lniJli pr0 tahalckukunu ve açık Burada §imdi (Saat 20) büyük bir ruldu. Zarar ve ziyan daha şimcliden 
'lUğiıniz h f arnın icabı olarak elde yangın çıkb. Bayraklıda Anadolu .çok bliyilktütt ..Alevlel"'arBlllnde aim-
~ istea· Ye menfaatlerin korun- p tr 1 ş· k · · d ~ dai rı2: Bu yoldaki gı"di~imizi e o ır etinın gaz eposunda an- diye kadar on beş ki§i yaralandı. 
ıı.._:--rna SUlh ·· . -:1 sızın alevler yükselmiye başladı. Ha. Ansızın patlak veren bu yangının 
""""'lı. un ıcapları ile telife ça_ va rüzgarlı olduğu için yangın geni§- ne sebeple çıktığı henüz malflm de-

fi a~y, tnilli tnisakımızın ve pren-
bı 81Pleriın· · 

lemektedir. Sütunlar halinde yükse. ğildir. Ehemmiyetle tahkikat yapıL 

len alevler bütün Bayraklı ve havali maktadır. 
sini tehdit ediyor. Yangını söndür- (Arkası 10 uncuda) 

1' dava ızın içinde yeri olan 
bıı. dava~r. Ankara itilfı.fnamesiyle ============================ 
11ıı-s 1? esası halledilmişti. Fran- Manevra Hazırlı~ı l lerliqor 
de~iltıi~ıye muahedesi vaziyette bir 
1~ husule getirince Ankara 

~ daite~es.inin yeni vaziyetin icapla- K M • T f 
~içitı, llldetatbikiniistedik.Davabi ırmızı ve avı ara 
lıJt bu u ~okadar mühimdir ki bir ara-
btt- ~ev ~rda herşeyi göze alabilecek 

~t'iııd kıe geldik. Türkiye gibi sulh Kuvvetlerı· Toplanıyor ~~ titriyen ve dahili inkışaf 
~ ~ a elde ettiği mühim netice. 
)~ bit-turnayı bir hayat meselesi sa
le~ Cô nıernıeketin, bir davada her
~e lleJta~ alın~ı, ona ~ckadar esaslı 

oıu11~. ar degışme2 bır surette bağ
c:ııı.na en açık bir ölçüdür. 

t\eneVr d 
t \t " e e esas gayeye vardıktan 
ine " e davamızı Milletler Cemiye
htıitıd: :rans~ ile bir işberaberliği 
~litı-iue/llettıkten sonra Suriyedeki 

'lılaşt ııı çocukça hareketleriyle 
~bil' tk. Bunlara karşı büyük bir 
hltJali~e sUkun gösterdik. Çünkü is-1 
01ttınıu~ kaVUşan Suriye milletinin 
~eketıel'i ~ere.cesine bu gibi ifrat ha_ 

ıı "e it" nın bır ölçü olmadığına ve a. 
~~l!de Uıd~ı cereyanının mutlaka Su-
0ruı. stun çıkacağına kail bulunu-
~ 

'lı:, Undan b 
'lltkıu-·· aşka Hatayda ya§ıyan 
l'eYatıı !run her türfü tesirlere ve ce-
l' arak 
etine arşı mukavemet ve kud-

~t 1Ii son hadde kadar güveniyoruz. 
b §uuru 
atıeı le en kuvvetli insanlar, ya_ 

liu u~ ~tlelerin ve kültürlerin budu. 
ltı l'inde 
~e bo Yaşıyanlardır. Hatay hal-

1111hııu Yle ınuu şuurunu tamamiyle 
~- § Ve b · "'a.lk1d enımsemiş bir hudut 

lia ır. 
t .. , taYlıla 
><ıtış r, 1922 de Adananın kur-
~t llenlikl . 

ırak erıne kara bayraklarla 
bıa ettikı · la r, 'tırr 

1 
erı zaman, tıpkı Adana-

ti lla bag~ıl~r, Antepliler gibi anava
'tı. afaa ed b~gı kendi silfı.hlariyle mü. 
~11~orıar~ ılecek bir mevkide bulu. 
... tılijlı h ı. Ancak annvatanm bir 
''il arb· l'i e hUtnı 1 sırasındaki menfaatle-
tt tlllrdu.ı et ederek mücadeleden ge-

tiıet. ar ve kendi kendilerini feda 

(Arkası 10 uncuda) 

iki Taraftan Birine 

Müdafaa Vazifeleri 
Taarruz, 

Verilmesi 

Manevraya iştirak edecek kuvvetlerimizden bir grup 

Teldrdağı, 2 (Manevraları takip i
çin giden arkadaşımızdan) - Büyük 
Trakya manevralarında kırmızı ve 
mavi tarafları temsil edecek olan kı
talar hazırlıklarına devam ediyorlar. 
Her iki · tarafın, hazırlığını bitiren 
birlikleri tecemmü mıntakalarma ha
reket ederL.k ordugaha geçmektedir
ler. 
Açık ordtıgahlar, daha şimdiden 

hava keşiflerine karşı gizlenme va
ziyetleri alıyorlar. Havadan bakacak 
bir göz bunları zorlukla farkedebilir. 

Aldığımız haberlere göre, mavi ta
raf kıtalarını 3 üncü kolordu kıtnları 
temsil edecektir. Hangi tarafta han
gi kıtaların bulunacağını şimdiden 
söylemek mevsimsiz olacağından bu 
bahis etrafında uzun uzadıya maHl
mat vermek müşküldür. 

Manevranın mihrak noktasını Sa.
ray - Çerkesköy hattının teşkil edece 
ği kabul edilebilir. İki taraf kat'i ne
ticeli muharebeleri bu hatta verecek 
!erdir. İki tarafın karargahları da bit 
tabi bu hat üzerinde rnuhtcınıcl ola
rak Çorlu ve Saray civarında olacak
tır. 

Manevra komutanlığı karargahı
nın da her iki cepheyi dare edebile. 

(Arkası 8 incide) 

61 inci Fırkanın 

Spor Şenlikleri 
Pazar günü Tekirdağında 61 inci 

fırka.mız ~ok parlak spor şenlikleri 

yaptı. Bol reslrnlerile birlikte yazısı 
spor kısmımızdadır. 

UZAK SARK CARPISMASI 
F zrkalzk Cin 

' 
Kuvveti 20 

Cepheye Doğru Gidiyor 
Japonlar Silah 10pluyor 
Londra, 2 (TAN) - Şimali Çinde 

vaziyet, bugün nisbeten sakindir. 
Tokyoda neşrolunan resmi tebliğe 

göre: "Hopey askeri harekat saha
smda dUne nisbetle bir tebeddül yok
tur. Haber alındığına göre General 
Şang - Kay - Şek merkezi ordusuna 
mensup birçok teşekküller geçen 
temmuzun 30 unda Yung - Ting - Ho 
da vuku bulan muharebelerde 29 un-
cu Çin ordusunun yanında harbe iş

. tirak etmişlerdir.,, 
! Çin Ajansı tarafından bildirildiği
l ne gören dün Pekin - Hankov yolun
! da yeniden muharebeler olmuş, Ja 
· ponlann şiddetli hUcumu üzerine 29 
İ uncu Çin ordusuna mensup bir alay 
. ricat etmiş, fakat yardım kuvvetleri
İ nin yetişmesi üzerine Japonları dur
' durmıya muvaffak olmuştur. Japon 
1 tayyareleri Pooting şehrinin üzerin
i de üç kere uçarak bombalar atmış ve 

(Arkası 8 incide) 

Pire önlerinde 
Bir çarpışmada 
30 kişi bo~uldu 

Atına, 2 (TAN) - D~n gece 
saat 10 da, H)·dra adlı bir vapur, 
Pire limanı dışında Anastasios 
vapuru lle çarpışını br. Çarpış

ma gayet ani ve şiddetli olmuş 
içinde 6-l yolcu bulunn.n Anasta.. 
sios vapunı derin )'aralar alarak 
süratle batmış ve yolculardan 30 
kişi kaybolmuştur. Yapılan araş

tırmalar netireslnde şimdiye ka
dar denizden 10 ceset çı.karılmı~
tır. 

Türkkuşunda 

Rekor Kırma 

Faaliyetleri 
Ankara, 2 (A.A.) - Aldığımız ma 

lumata göre, T. Kuşunun, lnönü yük 
sek yelken uçuş kampında 6 tem
muzdan 31 temmuza kadar 3490 u
ÇU§ yapılmıştır. 

Yine bu müddet zarfında iki defa 
tekrarlanan beynelmilel havada kal
ma rekorunu kırma teşebbüsü, biri
sinde 10 saat 2 dakika, ikincisinde 
13 saat 40 dakika silrcn uçuştan son 
ra havanın müsaadesizliği yüzünden 
akamete uğramıştır. 

Japon ve Çin çarpı,malarına ıahne olan yerlerden~ 
Y uanping 1ehrinin •urları 

Türk-Yugoslav M .. sabakaları 

Dün Geceki Güreşleri Yunanldar Kazandı, 

Bugün Galatasaray • Admira intikam 

Müsabakası Yapllacak 
Belgrat, 2 (Sureti mahsusada gi

den arkada§lmızdan telefonla) -
Bugün ikinci müsabakamız 6lan 
Türk - Yugoslav muhtelit maçını 
yaptık. Dün de bahsettiğim gibi, bi
zim Taksim stadından çok bozuk o
lan saha bugün sabahtanberi yağan 
yağmur yüzünden daha bozuk bir ha 
le gelmişti. Sabanın muhtelif yerleri 
kaygan bir vaziyette idi. Ha varım 
yağmurlu oluşu seyircilerin azlığına 
sebep olarak gösterilmektedir. 

Saat 17 de yine ltalyan hakem 

Barlasina'nm idaresinde sahaya ev• 
vela biz, biraz sonra Yugoslavlar çık· 
tı. Kısa merasimden sonra oyuna 
başlandı. Bizim takım şu şekilde idi: 

Hilsamettin - Faruk, Reşat -
M. Reşat, Hasan, Rıza. - Fikret, Re
bii, Rasih, Sait, Selim. 

Yugoslav takımı ise şöyle idi: 
Blazcr - Higl, Motesiç - Anto.. 

noviç, Goyer, Keçkes - Perliç, Di
yadinoviç, Losnik, Tomaseviç, Glay
zer. 

(Arkası 10 uncuda) 

Emniyet Kadr su 
Polis 

Sonra 
Sayısı On Sene 
iki Misli Artacak 

Emniyet J,leri Umum Müdürü 
B. Şükrü 

Ankara, 2 (Tan Muhabirinden) _ 
Yeni emniyet teşkilatı kanunu dün. 
den itibaren meriyet mevkiine ginnig 
bulunmaktadır. Kanun bir yandan 
polis memurlarının işlerini azaltmak 
için kadroyu ve cemiyette huzur ve 
sükunun bekçisi olan emniyet teşki
latını genişletmiş, diğer yandan da 
memurların daha müreffeh bir hayat 
seviyesine erişebilmeleri maksadile 
pıaaşlannı artırmıştır. Şinıdihi kad
roya, yeni kanunla alınan kadroya ve 
önümüzdeki on sene içinde b ıkiki ih
tiyaç kadrosuna dair vereceğimiz şu 
rakamlar bunu açık olarak göster· 
mektedir. 

Bugün Türkiyede 43 emniyet ve 
şube müdürü vardır. Bu kadro y~ni 

kanunla 81 e çıkarılmıştır. Yine bu
günkü 38 emniyet memuru (yeni is. 
mile emniyet amiri) 110 a iblağ edil
miştir. Büyük şehirlerimizde bugüne 
kadar inzibatın teminind~ mühir.:ı va
zifeler görmekte olan merkez me
murlukları, vazıfeleri d·ğ'er riitbclere 
tevzi edilerek kaldınlmıştır .Bunlaıın 

(Arkası 8 inC'ide l 
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No. 3 

Bir Bayram Günü 
Gözde Seçildim 
1 YAZAN: NEVZAT VAHDETIIN 1 

il 

- Kızım, sana bir koca bulalım. 
Herkes gibi ev bark sahibi ol.. Sara 
ya dönüp te ne yapacaksın? 

Reşadın vefatından sonra saray
dan çıkıp halamın Anadolu Hisarın 
daki evine sığındığım zaman her
gün halamdan birkaç defa bu nasi
hati işıtiyordum. 

Herkes gibi olmak, kendi hayatı
mı geçirmek, kendi evime sahip ol
mak ... Sonraları bunun ne kadar 
hasretini duydum! 

Ben altın kafese kapanmış bir kö 
le haline indığim zaman gazetelerin 
dedikodularına bakarak belki de 
bana gıpta eden zavallı kızlar ol
muştur. Benim altın kafesim için
de nasıl kı\Tandığımı, kendi sade 
hayatlarını geçiren bahtiyar insan
lara ne kadar kıskandığımı bunla
rın görmelerini isterdim. 

Halam üzerime vardıkça bende sa 
raya dönmek hevesi kuvvetlendi. 
l6, 17 yaşında idim. Ilk karşının çı
kan insanla evlenip te ne yapacak
tım? HergünU biribirine benziyecek 
dümdüz bir hayattan korkuyor
dum. Sarayın yaldızlı çerçevesi i
çınde acaba beni esrarlı, macerıılı 
bir hayat beklemiyor muydu? 

Cahil bir kızdım. Ne istediği
mi bilmiyordum. Fakat sa

rayın çamaşırcısından baş Kadın 

Efendisine kadar herkesi saran ih
tıras, için için benliğimi kemiriyor
du. 

Saraya dönmek benim için güç 
eleği di. Zaten eski yoldaşlarımı gör 
mek için saraylara gidip geliyor
dum. Onlar da beni ziyarete geli
yorlardı. Sarayda iken kimsenin ö
nüne hiç bir zaman engel diye çık
mamıştım. Herkesle iyi geçinmiş
tım. Yoldaşlarun arasında o zaman 
lara kadar düşmanım yoktu. 

Mevki sahibi olduğum zaman, 
Türklüğümü bana karşı tecavüz sı
lahı dıye kullanmışlardı. Fakat si
lik, mütevazi bir küçük kız diye gö 
ründüğüm sırnlarda koca sarayın 
Harem kısmında beni bir yabancı 
haline koyan Türklüğümü kimso 
yuziıme vu uamıştı. 

Eski yolda lanın b na tamamiy
lc halamın zıddına akıllar veriyor
lardı: 

- Evlenip te ne olacak? Snna 
ön hızmetlerdc kahvecilik ı;ibi bir 
iş bulalım. Rahat et, hoşça vakit 
ı; çir. 

B ır gün bu teşviklere dayana 
madım. Altıncı ırehmediıı 

fl .. ay halkı arasına karıştım. Bana 
vcrih.n vazife misafir karşılamak
tan ib:u·ctti. Hiç bir zahmeti yok
tu. Fakat tatlılığı da insanın içini 
bayıltan nevidendi. 

Ye, iç. günde bir iki defa boy 
göster ... Böyle bir hayat dışarıdan 
hoş gbrüncbllır. Fakat içine girdik
ten gonra u 'lnç duymamak için 
zekadan, akıldan tamamiyle mah
rum olmak icap eder. 
Reşadın sarayında bu usancı his

~ctmcmiştim. Evvela çocuktum, 
sonra tahsil programı hayatımı dol 
duruyord. Bir de bu sarayda iyi 
kalpli, zararsız insanlar çoktu. 

misafir karşılamak vazifesi çok sUr 
medl. Saraya girdiğimden 15 gün 
veya bir ay sonra kurban bayra
mı geldi, çattı. 

Altıncı Mehmet bütün <Saray hal
kını huzuruna kabul etti. Uç, dört 
yUz kişi vardık. Birer birer ayak ö
pUyorduk. 

Bu kadar insan arasında neden 
bana dikkat etti? Neden beni her
kesten ayırdı? Buna hiı.la akltm er
miyor. Etrafta benden çok güzelle
ri vardı. Bunlar derhal gözü alıyor, 
dikkati celbediyordu. Ben bu göz 
kamBJ)tmcı güzellikler karşısında. 

çok sönük kalıyordum. Elbisem de. 
iyi d~ğildi. 

Fakat kör talihin hesabı, kitabı 
var mı? Bu saray icinde herkes 
gece gündüz bunun yolunu bekledi
ği halde işte gelmiş, her nedense 
bana çatmıştı. 

Altıncı Mehmet, ben ayağını öp
tüğüm sırada geçit resmini durdur
du. Adımı sordu. 

Sonra hayatımı yıkan irade iki 
dudağı arasından çıktı: 

- Bundan sonra hizmet görme
sin. Kendime hazinedar yaptım. 

Saray derhal çalkandı. Sarayın 

bbyle vesilelerde sabırsızlıkla bekle 
'<.'!iği hadise olmuştu: Saray hal.{I 
içinden bir gözde seçilmişti. GUnün 
kahramanı bendim. 

E trafımda görmiye alıatığım 
dost, munis bakışlar birden 

bire değişti. Sert, kısknnç, haince 
bakışlar sezmiye başl~dım. 

Bu bakışlar, rakiplerdeki gizli 
duygulan ifade ediyordu. Fal:t!t za 
hin manzara böyle değildi. O za
mana kadar bana müsavi bir yol
daş muamelesi edenler veya amirlik 
taslıyanlar, yüzüme gülUyorlar, 
etrafımda dola§ıyorlardı. Günün hü 
kümdarınm en son seçtiği gözde 
bendim. Bir müddet iç.in elbette nii
fuz sahibi olncnktım. Başkalarına 

faydam, zararım dokunabilirdi. 
Fakat bana ne olmuştu? T'\rorin 

bir uykudan birdenbire uyanmış 
gibiydim. Gözüm açılmıştı. Kendi 
kendimi, bir avcının gôzline l:.:.tir
diği bir av hayvanına benzetiyor
dum. 

Muayede salonunda yüzlerce rif 
hasetli göz benim üzerimde durdu
ğu sırada, ben birden bire 10 sene, 
20 sene yaşlanmış, olgun bir in9an 
olmuştum. Akıbetimi çırçıplak bir 
şekilde görüyordum. Ruhumda ye
ni bir azinı kaynağı uyanmıştı. 65 
yaşında bir ihtiyarın ar?.usu, irade
si, hükmü şeklinde karşıma çıkan 
kör talihe sonuna kadar l·arsı d~ır
miya karar v~rrlim. 

Nev:r.at Vahdettin 
(Arkası var) 

Dün Floryada iki 

Genç Daha Boğ uf du 
Dün Floryada iki boğulma hadise

si olmuştur: Tarlabaşında oturan 
örgücü Kirkorun 18 yaşındaki oğlu 
Jirair ve Cihangirde oturan Koçonun 
oğlu 13 yaşındaki leplro yüzme bil-

....,..~--

~ Sıkı Tedbirlerden Sonra 
Sır Cip ~ 

İzmirden j Şehrimizde tifo tama-
~ Dö.nüyor ' J •• 
~ IJman lşlerinl tetklketmek li.~ men aza mıya yoz tuttu 
~ zere deniz mtiste~an Sadullah ~ 
~ Güneyle beraber l zmlre giden ~ 

Hamamcılar, çeşme sularının kapa
tılması Üzerine be!ediyeye başvurdu 

3 - 8 - 937 

Bunaltıcı 

Sıcaklar 

Mardin ve Manisada 

40 Dereceyi Buldu 

~ 
Slr Gip bugün §ehrirni7,e döne- ~ 
cektlr. Mütehassıs, burada Istan- ~ 

bul limanı inşaatına ait avanpro. ' 
je üzerinde tetkiklerine de\·am ~ 

~ edecektir. ~ 
t Liman idaresinin ~·eni liman- ~ 
~ da hı a ettireceği antrepolar için ~ 
- bugllnlerde kati bir karar verile· ' 
' cektlr. Eski giimrük binasının ~ 
' yerinde kuruJIL('ak antrepolara ~ 
' alt pllnlar hazırlanmıııtır. inşa- ~ t ata sUratle geçilecektir. M~~~a. ~ 
' ne antrepola.n da Ouma gunun- ~ 
t den itibaren kurulmıya başlana- ~ 
' ca.kttr. Llman Umum lUU~UrU ~ 
- }"eyzl, dün Istanbulda liman ı!)le- ~ 

Tifo vakalan son hafta içerisinde 

1 

lar, bu arada aşılnnanları da kontrol J 
azalmıya ba§lamıştır. Cumartesi gü- edeceklerdir. · 
nündenbcri tesbit edilen yeni vakala- H l : 

' rlni tetkik etmi tJr. ~ 

~"""' ...,.."'~iV"" 

rm sayısı 12 dir. amamcı ar ıuıuzluktan 
Dün, aşı istasyonlarında 7711 kişi- ıikiıyet ediyorlar 

ye birinci, 8546 ki§iye de ikinci 0.§1 Dün hamamcılardan mürekkep 25 
yapılmıştır. kişilik bir grup Ticaret Odasına mU-

lstanbul cihetinde şimdiye kadar racaat ederek belediyenin kırkçe§me 
88 kırkçeşme suyu çeşmesi kapatıl-
mıştır. Bunların yerlerine her 400 ve Halkalı sularını kapattığını, bu su 
metrede bir yeni terkos çeşmeleri a. lan kullanan hamamların kapanmı
çılmıştır. Camilerde kullanılan kırk. ya mahkum kaldığını bildirmişlerdir. 
çeşme sularının yerine de terkos ve- Hamamcıların iddialarına göre Istan. 
r ilecektir. Vakıflar idaresi mü<lürlü- bulda 119 hamam vardır. Ve bu yüz. 
ğü, bu işle )Tlcşguldilr. den hepsi zarar görmilşlerdir. • h Şehirlerde gıda maddeleri satan Hamamcılar, belediyenin kendile-i kinci Tarı yerlerin kontrolüne dünden itibaren rine terkos vermeden suyu kestirme
başlanmıştır. Belediye doktorları ile sine itiraz etmektedirler. Oda, bu §i
belediye zabıtasından mürekkep grup ki.yeti Vekllete bildirecektir. 

. Kurultayı Hamalhk İki 
için Madalya K d D h 

200 Bin Tane de 

Pul Bastırıl ıyor 
Tarih Tetkik Kurumu, eylCılde top 

)anacak ikinci tarih kurultayı için 
hatıra madalyaları ve posta pulları 
yaptırmıya karar vermiş ve Darp
hane idaresi de bunları hazırlamaya 
başlamıştır. Nikelden bin adet bası
lacak olan madalyaların ortasında 
Alacahöyük kazısında çıkarılan bir 
güneş kursu resmi, üstünde "Türki
ye Cümhuriyeti,, altında da 1937 ra
kamı ile "!kinci Tarik Kurultayı ha
tırası,, yazısı vardır. 

Kurum, beynelmilel kabul edilen 
renklerde (200) bin de posta pulu 
bastırmaktadır. 

Bu pullar iki seridir. Birinci seri 
dahili ve harici kartpostallar için 
3 ve 7,5 kuruşluk pullardır. Bunla
rın üstünde Alacahöyükte çıkan, 
dedelerimize ait geyik heykeli ka
bartmasile altında "!kinci Tarih Ku
rultayı Hatırası,, ibaresi ve 1937 ra
kamı bulunacaktır. 6 ve 12,5 kuru§· 
luk mektup pularının üstünde de ay
ni ibare vardır. Yalnız bunların orta
sında Atatürkün çok güzel zir büs
tü bulunacaktır. 

Oç Amele Yaralandı 
Kuzguncukta bir eşya deposunda 

bulunan zaçyağı şişeleri anlaşılamı
yan bir sebepten patlamış, ameleden 
ŞükrU, Recep, Abdullah yaralanmış. 
!ardır. Yaralı ameleler hastaneye 
kaldırılmıştır. Hadise etrafında zabı
ta tahkikata başlamıştır. 

Manisada Sıcaklar 

Devam Ediyor 

. aza a a a 
Kaldırılc:IJ 

Ticaret 

Araba 

Eşyası Mutlak 

ile Taşınacak 
Beyoğlu ve Beşiktaş kazaları için

de sırt hamallığı yarm sabahtan iti
baren kaldırılacaktır. Ancak Yağka
panı iskelesi bölüğü eylül bire kadar 
sırt hamallığında çalışabileceklerdir. 

Bir de Yüksekkaldırım ve Fındıklı 

yokuşları daimt olarak istisna edil
mişlerdir. Bu yokuşa çıkacak eşya
lar, başka vasıtalarla yokue başları
na kadar getirilecek, hamallar sırt
larmda ancak bu yoku§}arı çıkarta
bileceklerdir. 

Belediye sırt hamallığının yasak 
edildiği mıntakalarda elli kiloyu geç
memek Uzere zati eşyanın sırtta ta
§Inmasına izin vermişti. Halbuki ba. 
zı yerlerde elli kilödan noksan tica
ret eşyası da taşınmakta olduğu ya
pılan teftişlerden anlaşılmıştır. 

Dün şubelere bir emir gönderilmiş 
ve beş kilo bile olsa ticaret eşyasının 
sırtta taşınması yasak olduğu bildi
rilmiştir. Buz dolapları ve piyanolar 
ekseriya ikişer hamal tarafından 
kayışlarla taşınmaktadır. Belediye 
gerek bir binadan diğerine nakledi
lirken, gerek ticaretancden binaya 
götürülürken piyano ve buz dolap
larının bu şekilde naklini yasak et
miştir. Bu gUnden itibaren tatbik e
dilecek olan yeni karara göre buz 
makinelerlle piyanolar yalnız a.raba
larla taşınabilecektir. 

Bir Günde 1 
Milyon 200 

Bin Pul 
Darpane için Gettrilen 

Yeni Makine Çabııyor 
Darp:\ane ve damga matbaası ye

ni aldığı son sistem pul makineslnl 
de kurmuş ve işletmjye başlamıştır. 

Damga matbaasında her gün '1 bin 
ta baka damga ve beş bin tabaka da 
posta pulu basılmaktadır. Her taba
kada 100 pul bulunduğuna göre, 
matbaa günde 1,200,000 pul basıyor 
demektir. Bundan başka her gün 
mühim mikdarda kıymetli kağıtlar 

da basılmaktadır. 

Bronz on paralık/ar ela bcuılıyor 
Darphane idaresi 16 milyon lira

lık gümüş paramızı basmış, ve 4 mil 
yonluk ikinci partiye de başlamıştı. 
Bunların basılması da hayli ilerle
miştir. Sene sonunda (20) milyon 
liralık gümüş paramız tamamen pi
yasaya çıkarılmış olacaktır. Darp
hanede 10, 5 ve 1 kuru§l.uk nikel pa
ralardan da dörder milyon basılınış
tır. Bronz on paralığın kalıbı da ta
mamen hazırlanmıştır. Bronz ve ni
kel para basılması üç sene sürecek
tir, 

Maçkada ve Fatihte 

Yeni Durak Yerleri 
Maçka tramvay durak yeri için 

Tramvay şirketince hazırlanan proje 
belediye tarafından tasdik edilmiştir. 
Mezarlığın yanında yapılacak olan 
ilstü kapalı istasyonun inşasına bu 
hafta başlanacaktır.Fatihte yapılacak 
durak yerinin projesi de dün Fen mU· 
dürlUğilne verilmiştir. 

Istanbul, 'birkaç gündenberi ollııal• 
tıcı sıcaklar geçiriyor. Dün de, :; 
raret derecesi 32 ye kadar yUıcsel ~ 
tir. Hafif rüzgara rağmen, açıJdl 
yerlerde bile sıcağın §iddeti k'eııdıııl 
hissettirmiştir. Ana.doludan gelefl 
haberler her tarafta şiddetli sıcaıd&
rm hüküm sürdüğünü gösteriyo:_.,8 

Adanada hararet derecesi 37 45 
arasındadır. Mardinde ise sıcaklılt 

ıı· 
dereceye kadar çıkmıştır. Mardin~ 
habirimizin bildirdiğine göre, sıcağıO 
eiddetinden halkın bir kısmı babçele" 
re, suba§larma göç etmi§lerdir. ~ 
hassa geceleri gökyUzUnU kalın 
bulut kaplamakta, çöl tarafındall ~ 
teş gibi bir rUzgii.r esmektedir. :?tfııP11 
sa.da da hararet derecesi 40 i bullllııt 
tur. 

Berlin Müzakereleri 
Betlinde açılan Türk - AlınaP : 

caret anlaşması müzakerelerine ~ 
niden başlanmı§tır. Türk heyeti. tJ 
Faile Kurdoğ1u, müzakerelere aı~ ~ 
silatı Iktısat Vekaletine bildi~.-.lt• 
kendisine talimat gönderilfl11' .. 
Kurdoğlunun görüşmelerin neti~ 
kadar Berlinde kalacağı anlaşılıtı
dır. 

Fotoğraf 
Sergisi 
Açılıyor 

Istanbul festivalinin bugün u~: 
cU günüdür. Bu münasebetle bll~ 
saat 14 te Beyoğlundn fotoğraf sf, 
gisi açılacak, bu gece saat z~v 
Fransız Tiyatrosunda Kadıköy r:J
kevi korosu konser verecek, Eıııl 9' 
nU Halkevi gösterit kolu da pelt~ 
lık piyesini temsil edecektir. 1 d' 
gece Şehir Tiyatrosu KadıKöyUil • 
Süreyya Paşada ilk temsllinı vereet 
ve Tosunu oynıyacaktır 

Muallim 
Muavinliği 
imtihanları 

Hamallığın kaldırılması Uze.rine 
belediyece tavsiye edilen elarabala
n tiplerini hamallar cemiyeti beğen
memiştir. Bunların yerine ba§ka tip· 
ler seçilecektir. 

Ortamekteplerde muallim rnu:: 
olmak üzere Eylülde yapılacak. d~ 

M ANI SA, (TAN) -Ku- Çamllcada . Dört hanıar için kayıt oıma müddetı dJ' 
rnklık mahsulfıta zarar vermiş, bitmi§tir, Düne kadar 160 lise ~~g,r' 
fiyatlarını da artırmıştır. Mesela her 'I -ı ı D.. .. ç 11 k y d ğer mektep mezunu bu imtih~ ~ 
sene bu zamanlarda 1 kuruşa satı- BiRKAÇ SATIRLA onum a ı ı an ı girmek için müracaat etmış1crd1~ 
lan domates şimdi 7,5 kuruştur. Ü- Evvelki gece saat on birde Çamlı- tihanlar Eylülde yapılacak, tah 
züm taneleri küçük kaldığı gibi bazı- 1 cada Tomruk suyu üzerindeki çalılar ve §ifahisi de burada olacaktır· rfl"' 
lan da büsbütün yanmak tehlikesine T oousta veba \'akası görüldüğti tutuşmuştur. itfaiye, 4 dönüm çalı- Haziranda açılan imtihanda O" 
maruzdur. Kavun, karpuz da diğer J~fın 'l'bnustan gelecek yolcu ve lık yandıktan sonra ateşi söndürebll vaffak olamıyanlardan istiyenler tıit 
yıllardakine nazaran az ve pahalıdır. eşya sıkı şekilde sıhhi muayeneden mlştir. Yapılan tahkikat, yangının zi Enstitüsüne kabul edileccJdCf• ııııJ' 

ge~irilecektir. yolcular tarafından atılan bir sigara- buçuk sömestr okuduktan sonrn 

Yol ve Kanalizasyon 
Belediye yeni bütçe ile Istanbulda 

yaptıracağı yol ve kanalizasyon prog 
ramlarmı hazırlamıştır. Bu programa 
göre 160 bin lira yol inşaatına, 200 
bin lira kanalizasyona aynlmı!]tır. 

Arkadaşını Bıçakla 

Ağırca Yaraladı 
KaragümrUkte oturan Şevki oğlu 

lsmaille komşusu Ali arasında ehem
miyetsiz bir meseleden kavga çıkıruş, 
Ali Ismaili sağ memesi üzerinden bı. 
çakJa ağır surette yaralamıştır 

lsmail, derhal hastaneye kaldırıl. 

mış, hadiseden sonra kaçan Ali yaka
lanarak hakkında takibata başlan

mıştır .. 

• 
T rakya hattında tatbik edilmek 

üzere hazırlanan l'ürk - Yu. 
naa - Bulgar mii~tfl.rek tarifeleri, 
dünden itibaren meriyete girmi!}tir. 

• 
B elediye h<'ınzin fi~·atlarınm u-

cuzlamasına rağmen otobüs 
fiyatlarını indirıniyo imkan göreme
miştir. 

• 
B eşiktaşla EmJnönii arasımla o

tobüs i§letilmesi hakkındaki 

t eklif belediyece Yıldızla ·Eminönü a
ra.cımda l~Jetllmek §artiyle kabul e. 
dilmi~tlr. Aynca Yıldızdan Taksime 
ık:adar da otobüs işllyecektir. 

• 
I
• stanbul yakasındaki çöplerin 

denize dökturülmesi bu hafta 
eksiltmeye konacaktır. 

dan çıktığını göstermektedir. allim olabileceklerdir. ~ 

!TAkVi/\\ll~HA~ 
1 

3 Ağustos 937 
SALI 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan aldığımız malumata göre, bugün 
yurdumuzun Karadeniz kıyıları ile 
Trakya ve Doğu Anadolu mıntakala
nnda gökyüzünün kapalı ve yağışlı, 

diğer nuntakalarda kısmen bulutlu 
olması, rüzgarların Eğe, cenup ve ce. 
nup doğusu mıntakalarmda cenubi 
istikametten kuvvetli, diğer mıntaka 
larda şimalden orta kuvvette esmesi 
muhtemeldir. 

DUNKU HAVA 

Dün sehrimizde hava ta?.viki 755 

Bugünkü Hava: AÇIK 

u r· 90 8 inci ay Gün: 31 r.ıIZ1 • 53 
Arabi 13~ Ruıni ı3 

. 21 
Cemaziyillevvel: 25 Temmuz2 2o 
Güneş: 4,58 - Öğle: l ·~5 
!kindi: 16,15 - Akşam- 19• 

4 2.~ 
Yatsı: 21,16 - lmsak: 

e ,~ 
milimetre idi. En az !ıcaklık 19 ~ııtfJ 
fazla sıcaklık ta 30 santigra~uo~ 
kaydedilmiştir. RUzglr cenu ıı:ıi.f t1' 
istikametinden hafif olarak es 
hAVA AC'Tk VPl'miAtir 
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90 
ispanya 
1 

1 Almanya ve 

Zecri 

Tatbikini 

tar Yaya Karşı 

i edbirler 

İstiyecekmiş 
, londra 2 (T 
da llıuh ' AN) - ispanya. 
.. ı~ arebe "d 
""llnetle . .. Yenı en canlılık 
kuınet k rı gostermekted·r. Hü· 
el'de .1 aYnakları asilerin Tru· 
)or. 

1 
erlediklerini haber veri· 

... _ıılll'ada asu . 
~ \·e hüıt· erın llezas'ı:ı. yaklaştıl{· 
:'"etnet ~et kuvvetlerinin az mu. 
~Ci koJo~~sterdikJeri, asilere ait be
dJ •lr\adll!ı 9;;ı;~n nuıkaHınetle lmrşı· 

gl asiler ulometre kadar ilerle. 
ilıt. A.sUer tarafından bildirilnıekte-
31iıt bir • ' lsluıryal tarafında bil· 
h._ ~anı.,'ln g·· d""k • 

lngiltere 

~ebel ü ttarilu n 

üstüne 

Titriyor 

JQ11 bu sab or u lenni ve yan. 
,.

11 
ldıoınetre: ~ kuryal cenubunda Geçenlerde, lspanyol asilerinin, Alman mütehassıslarına Ce-

)·o 0tnıan1aı-ı hır s~hayı kapladığını belüttarık civarındaki tepelere toplar yerleştirtmekte oldukları 
tlar n l andıgını haber · • • A K / .nıa · 'erı- şayı olunca, vam amarasında kıyametler koptu. nailiz zırhlı-

liav~~:M NETICESIZ KALDI lan hemen bu ~ıymctli boğazda demirledilc~: Resimde lngiliz 
taııı Sijw._ gore Brunete tarafında zırhlısı Nelson un topları arasından Cebeluttarık tepeleri gö-
t.a"'. "unet hUk.. .. .. .. 
~~.rare faaıi . um surüyor. Top ve runuyor. 
~~~~:b~mq~~ Ader~--------------------------
ta lrler. A . malzemeyi nakletmek 1 _._ 

li birçok ~- kaynağa göre bu taraf 

1
l 1e birlikt 1 ıslcr otomatik silfı.hla-
ır. e asilere iltihak etmişler. 
liUıc· 

~tıb Umet kuvv 
hu u Şarkisind c~~ri Oviedo 'nun Ce 
~curn etrn~ı e kaın Cuero şehrine 
{it t Vetrni§Iere~e de 1000 kadar za-
1ı.ı' '· taar ı:-- boşa g.tmiş 
~NYA K d 1 k t F k l"d k' ' y l' laı>a~yan V:E ITALYAYA KARŞI ar eş ıem e e , ev a a e era ·ı iıer aptı 

l':li topıant: gelecek Milletler CemL Atina, 2 (A.A.) - ( Atina ajansı bildiriyor): Gazeteler, y~ni 
~ ~tşı zec ~da Almanya ile Itnlya refmin tesisi tarihi olan 4 Ağustos 1936 dan bugüne kadar mil
l..~ .... n tedbırler tatbikini isti- I f l ·~b <>OYlenıy i aa iyetin her sahasında elde edilen neticeler hakkında istatis-
Aı .. erıcr tee .. orsa da bu yoldaki 

1 
lı.~ahaıe YJ~t etmemiııtir. Ademi tikler neşreylemektedir. 

~~~l> loplı RoınıteBinin kendisini der. Siiıiilen nrazi, G83.7 l6 stremn azaı. 1 ~ deva~arak I panya işlerini tet- nw,tır. 
etmesi b kleniyor. Buğdny istihsali yüzde 73 artmı5• 

Bir r-------- tır. . 

Amerikan Filosu 

Rusyadan Ayrıldı 
il 

rransız Gazetes·ı •· 11ıracat ticareti l uzd'-" 23.ss fa7Ja-

s ia511ııstır. 
Uriy A 4 Ağus1os 1936 da 2.:i73.00Q ooo Moskova, 2 (A.A.) - Tass aj111sı 

K b e rıuahedesi drahmi olan milF baal·a altın stol..ll, bildiriyor: 
~ lll Ed'I 1937 Ni am sorıund:ı 3.28J.ooo.ooo Am ·rikanın Asya filosuna m n -

. ~atis 1 em ez" Diyor drahmiye ç11mu .• tır. 
l'i~e ' 2 (1'A '11.T ~ tltuah :ı.: > - Fı n ız - Su- Altın olaral: od necl k i tikr lnrda 
dıı~ ~arı: edesının bsdık tlllmck ü
llı; acırı a~entoya \ erıldiği malüm. 
kllı a~U~lerde Fransız m· tbuatı
li da h~ n ışgoı eden bu hadısc hak 

%A "ISte ınt" d ,, ~ g~t . ı ar e en La R<'ptıb-
~b~lll'i~ esı şunlan yazmaktadır: 
f; ı.ı.ı ve\ muahede i hiçbir suretle 
~~lanı.en~ dik edilem z w Fraıısız 
\>i fklılcı::Yş· sunda bu azim c;oğrafi, 
tı bıat-kıarı 1' ~~ya i, iktı di ve mane. 
l:j .UUtıdukmudrik, l''r nsız m busla-

A 

rı 

mı tır. iLi e • 

Tasarruf s nd.klarındaki hC'saplar- ! 11-ıieM~ erıı 1 
da 450.000.000 dr hmi tezayüt kay. 

1 
Alina, 2 CA.A) - Biitün bcltdiye

dolunmu tur. !er ve n ıhiy 1 r, hiikumet reisi Mc
Endüstri i tih:alind ki tcza)üt ise tak ı m rusimle b.r nci fahri ht::m. 

yüzde 10 8 uisbet'nd' lir. 1 e.ırı ka)d )l<'m tır. 

Eğer 

Yeni 

Eden Romaya Gidecek 

e 

üz • 
ır 

kı 
• er sı 

a ırsa, 

şlBy c 
Londra, 2 (TAN) - İngiliz siyasi mahfillerini en çok meşgul 

eden mesele Başvekil Mister Chamberlain'in ltalyc:. Başvek.li Sin

yor Mussolin''ye gönderdiği mektuptur. Buf!Ün haber verildiğine 
göre Sinyor Mussolini bu mel tuba cevap vermirtir. 

Kont Grandi bu ce\ nbı tc<>rm et-ı--
mek üzere Bas\:ekildr miirhnt is. Normandie 
temi5 ve hu unu u ı. bul cdilereh 1 :••- --• 
bugiin saat 18 llr ('han IJt'l'lain t. ra.- • • f 
frndau ı~nbul edilmi ... tir. Grandi, n 5. i Bır Rekor Kırdı : 
vekil l\lc~soli?inin ~ ·lı :ı cernhi mele : Paris, 2 (TA~) _ Norm::ınd"e i 
tu~u vermı~:ır. D~ıll Telrgraph gaze 1 $ r,e i i huı:Cn ~E i bir r .or 1 r. $ 
tcsınn_ ya dı ma ,~r~:. .•. jf ırus ve '<'\.)O k ı 3 °füı B saat ~ 

Sın~ or l:.ı olın n n, 'erdı ~· ('C- \:e 2 dakilm 1a \ ı ı mı tır. Nor- ~ 
\•np, l\I. Ch ml rl ıı tar fıı d n .1· b ti r 'it . 1 . mnnuıP u sure e .nr,ı erf'nm 
ileri üriile.ı cltı LİllCl'I rı t \ ik C· • ı t ti~ t• V• rı + mcs ıur ran a • n ı•~ı 'tueen 
clici bir mahi~ ette ir. • l\lnr,·'<len ·ı · l> l' ı· t d ıh • . 

1
•• • "t . f • • ı .ı u ıı , saa ı a 

Ch:ımberlu n ~clr • ırınr t'"rm- + b k Ati d · 1 • · t• • ~ <:.a u • as cmz m p;e u ır. 
de Loknrno de\ lctl rı im ıferan mm $ 
topl:ır.mıasmı ten hı etm ı ... f"'{rinde. .-•-•••••••-•••-.--• 

3 

e ve 
Başkll bir miinn ebetlr, denize gir. 

nıcdiğimi ize ) azmu.tım. Onun için 
suyu b:ırdaJ..ta gönn ~ i tercih eder. 
sem beni lll ıpl .... mazs :uz. Halbuki 
tıpkı benim gıbl su~ u bardakta gö
rüp te Bnrbaro a me~ dan oku) an 
miıteh ~m.lar cin t>k "k değildirler. 

O ba J n bir hil<") edir; bmim an
lntmak i ted0

ğim ml'sele de başka. 
Gazı>t !erde gorü'\ orum: Yüzme 

bilmcdıği ie"n ho mlmu<ı bir ndamcl:ın 
balı ôdh or • r, H }{ rnlımct et in, ba
lık ha\uda )U"'l)Or mu ki; biz suda 
)a"1)alım! Aı a cliyec ks:"'.liz ki; 
el ize girmek hem ıhh::ıt nolı:ta m. 
dan, hem s nmet ııol.tnsmdan, hem 
de sporrutuk tarafından füz.u:nludur. 

Orn.sı o~ le', fal~nt denize girmeden 
e\, el ~ uznuyi oğr nmeJ;; te hal at 
.nokta müan farz . 

Zaten bizde dl'nize ~iris bir a.c3~;p 
SP) d·r. Saba} le) in plaj.ı. cruılarmı a.. 
hı ılar ih.; sa t suda, üç san.t te gü
n~te kalınad:ın denize lmıclilerini 
girnıi-, <;a~ m:ızl~r. 

Ilö) le h~n) olnnn artıl. hesabı kL 
tabı olmaz. B!.ına ne do .tor, ne spor 
m··ıdıa.%1 ı J,, rısır! J>enjzc girmek 
bir ~ hh t ilıtil n ı ise ı;uda bir çcy. 
r kte ı fazla t.al akta f l da. ~oktur 
di) orlar .Güne<; bnn~ osu ise cloktor
tarm bii) ük bir ihti) atin. ta\ siye et
til~Jeri bir "<') tlir l i; bizde tamamoo 
sıhhi Jmntrolün dışmda lmlmıştrr. 
Doktor olma lı~ın1 idn hekimlerin 

clir. H • • i 7 k j • isine ı,nrı mak lı na elti. mez. l\föte • 
arıcıye El' e i l hassı tar fırsat lmldul.ça lınll.a dooiz 

Mister Eden Alın nya hükum ti H ve gfne<ı b:ı.n~ olarının nrkadar itidal 
EDEN RO:-.IA YA GiDECEK 

nezdinde ·ond jlar :\' p nnktuclır. Bu Q f Q Y Q , e ihti~ atla ~ apıhnası lfizım geldiği. 
ni ~nl:ıt 3 orlar. J.Aı.kin anlı) nn kim ı 

teşebbüslerini n f el ndir · ten son- G cf c k Plfıjlar mah<ıer halinde. 
ra Romaya g"decektir. Mbter Clıam- l mzııece 1 • ld - h ld b ~· nu ma ışerı o u 'ti a e ırnkn~ 
berlain de mcktr.bunda bu zıyaretten, A"'~ara, 2 {!an m hab rind n) - lım ela dönelim, su l>izim gazetelerde 
bah•etti-i Vt' Avıi.lp fi ki gu .. <.'lü ı rı Harıcıye VckılıT!Z doktor T vf ~ •. d - b --·•- 1 • . .. . 1 Oh.U W,tıınuz oguuua. \·a ~asma. 
yenmek i in ki Lol mo sl:ırı d ı Ru tu Ar m UffU tosun ort 1 rırı..ı. • • . • • 
· d b' a··rtı kt t · · 1 du • ru şama ıd cc ·ı ve bu S"" hat Demz, gerçı tehlıkelı şe:ıtdır amma, ıresın e ır u r p nın nzımı- , , -..,. . . .•. , _ • .. 
lfı.zım g I r ,ini ıJ ri ü c. .. ı:,ü anı ıl. e n ında Ha.taya d uı!rıyarak ora- tedbıNı.Lll ın n~ ~ırılıgıııı derhul gos-
maktadır. daki Tiirk te eıddıl! t..ıle göriı.,eeep.ı tereaı hır un urdur. 

hakknd ki hab rler hr- nizin a' • - insan ) üzme b·ımeclen denize gL 
knlı m haf ıli tarafmd n teyıt edtl- rerse yüzdeı dok :ın hobrtılur. llu bo. 
m m fr. ~ıl a tehlıl~t>sini görenler de yüzme 

AL!ı1AN VE ITALYAN 
DWBAKA •~\HI 

t h il 

sa şah e~ i fr k rtm l ri limit olu
nuyor. Yalnız it h nm Habt i tam 
ilhak etnı i k y ıy ·a·n t mnm ma
sı yüzünden Kont ( 'ianonun bu dave
te icab t etm mc · ihtimali nkhn. 
m-ı.maktad r. Bu ) iiz n Iılletler Ce
miyetinin onümü d ki tim"ı bi.\yük 
bir chemmiv ti haiz c lut ktır. 

HABEŞISTAN ME TL~SI 
MillC'tlcr C iv t , H b · um 

müstakil mili tk r lı 

lngiliz ltaly n beynnr.um inin es
kisınden dahn i) i bır • kilde tezahü
riinC' yar<l.m d 'l k t rzd yıı zı yaz- 1 
mıştır. 1 

Su ·ye B v<'k 0 li B .• fnrd mın ls < ~enmedcn de ize girmezler. 
t.:ı.nbul ziy ı tinı i de ın k d.lı H - Iln) ttıı butiın bilinmeden gin1f".Jl 
riciye Vı:kılur. zın bır Surıye ziy:ı.rl:· i<;ler yü ıe ı nd&r çabut~ \C l.ati bir 
ti m vzuu b h ol a b IE' bu, b ~lcr tu nife u~ra al rdı buı,'iin Of.rrenme
de y"'pılnmı) c ktır. :Ely '~ Ank - den giri ilmi5 i lerin l{otü alobetlcri 
rc.dn. bulun n Doktor Rti tü Ar bu- ucl.adar azalırdı. 
r:ı.daki ı 1 rini bıtırir bıtirmcz, b r 
miıddt:'t i tir h t ıçin Yalov ~ :ı git
mek niyC'tin d'r. 

A va 
t y ki 

:ust ş 
Ademi Müdahale Komite i 

5 Ağustos günü toplanacaktır. 

l\lc5rutil et· ilanını müteakıp )·a

Il 1 n ten!'tikatta eline tazminat alıp 
dc\'l tle al.11.a'> nı kesmiı, binlerce 
memurun luç bilm il"ldcri bir iş Olan 
b"kk nı:a giri ip bilr\. istisna hepsL 
nin top li .ı d bunun acı bir nıisa.. 
rclir. 

R. FELEK 

• h "hır ça, bu muahedenin ta di-
' ~ldı k~n;an kabı! olmıyacaktır. 
tıı a~ hıçbir Fran ızın unuta_ 
tr~etinı·:9ı.s tarihin len b ri haki
~. ~bir n. azameti u unıı, Suriyed 

c a. erlaz Si 

l Musso u 
. e 

lı Can e~ız!e binlerce :.u,l,,erimiz fc 
mı !erdir 

lran li -··~ 
bn!iihran ~tici ye r ~Ü te;arlığı 

li. ti~or; CA.A.) - Par:> A.,ansı 
ı. ari,. 
r..ı d '-l}'e :e 
t~1 ~C>ktoru L nlı ı s·y s• rube es-

ittıa t ~· Arlle H riciyc müste-
ayın edilmi tır. 

t ..... - ·~ a 
tın ııır ·· 

b:ı.;;.1 gu ırü!{ b:ı<>müdürlü fü_ 
~I "'ı, lzn,· ..., 

. Otıu b ırde bir ırti'llrül~ yolca 
~~~tilı, Ilı ~~:nur ;~u ,·e Anlmra 
,.. Ukte ıı .. UllurlUı';t" r bn•h Knra-
.. ı <titı· ~ 

tır1ı,.11lı l· cı b"r ~ınrük basme. 

l 'ıı ..... •Uruırnu hır. ~t· .. rıc. 
~ ~. ot Sf':\ nlıut edecek kimse-
~~Yet ~~o~ıill<'ri, 'fiirkiyede mu
,1 tltjl'e 1;•gu tnJ.«lirde bunlıır icin, 
~tı.tl.~rı ba kri g lilübUnün lmrne
tq.l'~tı'l a .n bir k:ırne ibraz edile-

. lal darlara bildirilıni5· 

ütiin A \Tt pa Sİ.) asi mahafi. 
li en ('Ol• mrral.a dusürcn 

hüclisc, lngilterc Ba'j\ l'l.ili • !ist-t'r 
Ne\ille Chnmberlain'iıı, ltnl~a B...ş_ 
Vl"kili Sinyor .Mu olini) e yazdığı 
lıildiı ilen nıe!1tuptm.. lUc!.tup, he
nüz nl' re<lilmcmis olmahla bera
ber ) akıuda ne rcdi cc ~i mıla ıl
ın~~tadır. Ualj un gazetl'ler"::ıin lıu 
yolda. verdılderi ma fımat n ozü, 1. 
tnll a tnr.lf ndan A \'rup d su.h ve 
i.-. i uarı tc ı n i in ntu n on mii ,_ 
h t .ıdı r.ı b ıt n Auı padn. bir kıl
ı.mm" ~ apt gı n rı • ._ ı lir. F • 
knt Alnı n t-> t eri el hı:ı etraflı 
mutııJ al r . erdedi) r ''-" !t ) a ılC' 
lngıltere a ı ,ıada do hı ·un iade
ı:.indcn nrn [1'. nm .vru :ıda 
l<end"ni t k ba: ma ı~aımrc;; bul· (' • 
ğını vl' lıunun So\ ~ t>tl rle birlesik 
har ket ;rii.ıüııd.m ileı i geleceğini 
a ılatmn.l hdır. 

lngiltere İll' it lya ar ~md:ı <'S

ıni) e ha lı) an r:~h ınn. h::ı \asın ııı 

l"ransa~ ı münf rit 'nzi) f'tte b1rnl{. 
ma~ ı i&:hdaf ettii;"ni sö~ lemcl,, her 
halde miibn!f ·alı bir idclin ff.",.t,U 
eder. Hfıdi ('!er. G r ıi Avnıı> n 
ilti bü) ük demol{r i i olan in ·ııc-

: ... -................ -............. -.. ·····-·····~ ...... _ .... . 
• • t YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL $ 
: ....................... --··· ... ••••• .... ·-······•••++••••• ... : 

re ile I'ı ausııyı l •• ıı) auıı. yiiriinıi) e gntere Ba"wı.m l\Ii .tl'r C'Jıa 11her· 
w clele vermi) e e\ ketınektedir. ıa·n ile g rü"ihii;ti zaman, bu rıok-

l'akat telgr. f h berleriniu ve tanın mL•uuu bahsolJu "i-:.ı in ,iltae 
hi ha sa Londrn gnzc telerinin nn- gazeteleri t rafınd n nnlatılmaUa 
latt ~ı mlihim 1 ir nol.ta 'ar. Buna \ l" lngilterc Ua-;\ el.ili in billın ,a 
g··re it: n, ~ltereniıı aldtb'l va- bu bıhmi 1 üzerimi d rarak bur un 
zi tt n 011 derel'e üphej e düş- J,üIJi) <'11 aslı olm d ~mı anlattığ nı 

n
,_
1
•. ve lng-ılt re ile ltnll a ar ıııda dost-

ulu ı ıyor. in °ltf'renin 11.:ıbe. 
luğo s::ı ·ı mi m l lfi.L m geldiğ.ni 

i :ive etti:'fn· dl' b. dirm ,t <lirler. 
; ta!l illı. k ı 

baslı~ a { muht 

j ısij le it lj U.l n lmr.ı takip <'tti~i 

lr tt hnr kC't, ha m ne• bir mnhi~ d. 

te & ıyıl alh \ e lı ıııd:rn nngiltereııiıı 
miinasip ,ör cwgl bir gluıde. It:ılya
ya çullanınc -, netice i çılmrılmış
tır. ltalj , i ·n en nih ... j et lm ı,af. 

ha) a varneıı< m tahmin C'ttiği kin 
ona göre '· h et nlmıya ve lgiL 
terenin hnt.tı harl'b.rtineı simclideın 

mul.abele) e lü um gönnii,! 

; t"I. o.nm !ıı ... ilt re l;l'fİ i Kont 
111 Grandi b"rku giın <>nee in. 

Fakat IJ ,iltere {' zeteleri tara-
fmd:m tem·n oluna.n wğf"r bir 

nokta Ingilt renin, Itnl) n. ile an. 

la.mal~ 'e dosthıA11 sağhtml::ı ncl{ 

istedi ;i halde bunun icin hi~bir ta

• lıhiit altına girnıccliği ve bir ka~ ıt 

w~ :ı art ilr b ~huımallığuhr 
Bund ı.n nıal.sat lngiltcren·"1 e

sas itibari) le 1 arnrln~tırmış oldu
ğu a 1 sh a c•ti onu a kadar tnkip 
e<le-cei:,ini 'e Hal~ a ile nl "'manın 
bu sh t üzerinclr te ir f'tmi~ecc
ğini n atm Jrtır. :\1 .,eıa Jn iltere-

nin silahlanma lmran, Iıı~iliz sh a.. 
setinİı!l temel tnslarmdan biridir. 

Bu ı:.iyaset imr rhı)ını , w b ı ı:.i~ n. 

sE>tin tatbiki ıe b>irisilmi tir. Artı}{ 

hiçbir hiidisr bu !')İ.). set' ı tadilne 

veya tebciline sııik olamaz. Nıtel.im 

ita!) a ile ) l'flid<'n nnl.l.'.ma ve do~t-

luğu sağla.mln.ma. b:ilisi t ~zelendikt •ıı 

sonra lngilterrniıı bu .) üzden hiç
bir taahlnit ultına g·nnediJi , e bir 

kayıt \ f') n .... rt ilr ba,ı.11:mmadı~'l 

hakkında. s' l 1 en o !erin h d f

lerinden biri de bu te rlınt Sİ) ase
tiniıı lıerh:ıugi ._art nltmcla de~i ,_ 

miyct'('~ini ilı as l'tmel.tir. 

nu biı.) le olmnkln berab r Al de. 
niziıı emniyeti ile alfıl.ud:.ır bahis

ler üzerinde anla.r;ınak \'C bu drııiz

de eınni~ eti t('hdit cdeeC'I> tehlil.e
leri bertaraf ctmel, mti ı~ündür. 

Bununla beraber Clutmberlab 
ta.rafından ~ azılan ml'ktubun ne5. 
ri U'-" \'llZİ~ eti temire j nrdım ede. 
cch-tir. 1" e1.tubun u rindeıı enci, 
rnzi) et lıaklmıd bir hüküm \i r. 
mek cloı,'Tll o m z. 

An ,,a a, :. l .1. G.ll mu ı..ı.bır.ınden) -
ş h ı~ gd m umatu güre, l<""ilis 
wııın t ks ı prl>J ınc k ı ı Anıp 
mcmlck L!t:rLn b,r ayal,,lunma ha
r k ti 'a dır. Bund n e\'\ clkı li'ilıstin 

· ı on bey ı:ınatta 
ks m ı ·o ı lLl y n muhalif fa 

I k t :\.r p vahd ~ı ı taraftar olduğu· 
nu l ti k 1 m ı le ıfade etmi tir. 

1 
Cenup ko ulnrımızcfakı Arap "ık· 

&l r Yl tının bu husustaki fıkirlc:rini 

1 
.. oplnmı ;: üzı. rC' yakında Şamda bü-
yi.ık b r Aı p kong t. · i .:ıktedilcceği 

..ı.bcr vcr1Lm kt dır. 
Kong qe Mı ır, Filisfn. Crd\in, I

rak devl~tltriİt>, d ··er Aıap memle
ketler i tıralr c ktir. Kongrenin 
t·n mühım munak a me\•zuunu Filis 
tinın t 0

:'1 f OJ 1 j h . kfimı::üz bı
rakmak i ın C nevr ye ve diğer Av 
rup 'll :rl·rzl rın h<'yC't' r gönd r
m k te k l tn t d"r. 
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;Mahke~elerde 
. . . 

Sandal Nasıl Devrilmiş? 

Yen ·kapıdakihAdisenin 
Suçluları Beraet Ettiler 

Köylüyü Dolandıran 
Bir Komisyon Reisi 

Kızılcahamam, (TAN) - Örencik 
köyU muhtarı Ali, kaza.mızın Oz 
mıntakası tahriri arazi komisyonu re 
isi Enverln, dolaştığı köylerden 50, 
100, 150 liraya kadar para salgını 

yaptığını,· yahut para yerine pirinç, 
yağ gibi mahsuller aldığını ve buna 
da komisyonun masrafı namını verdi 
ğini ihbar etmiştir. Hususi muhase
be memuru Mehmet Dayıcanın yaptı 
ğı tahkikat, bu cihetleri tespit ettiği 
için Envere işten el çektirilmiş hak
kında tahkikata başlanılmıştır. 

Aslanlar, Kendilerine 
Vaazeden Papazı 
Kalsın Parçalıyorlardı Az 

Güniln pro~raını - Jstanbul 
Oğle Ne§rlyah : ·~ 

Saat 12,30 Plakla TUrk ın~sı ~ 
12,50 Havadis, 13,5 Muhtelıf P 
neşriyatı, 14 SON. 

Hayri, Mustafa, İbrahim, lsmail isimlerinde dört ıporcu genç, 
Y enikapıda bir sanda) gezintisi yapmıya karar vermifler. Ve ge
çen ak9am, bir sandala atlıyarak, gazino önünde dola9mıya baf
lamıtlar. Tam bu ıırada, üzerinde elbisesile bir adamın yarıbe
line kadar suya batnuf olduğu halde, denizin dibipde bir feyler 
aradığını görerek, gayriihtiyari gülmiye batlamıtlar. 

Bir Hakaret 
Davasında 

1 
Denizdeki şahsın çakırkeyif olduğu 

nu anlıyan gazino halkı da bu gUIUş 
melere iştirak etmişler. Derken, ça-
kırkeyif zat, hiddetlenmiş, sporcu 
gençlere yumruklarını sıkmıya baş
lamıştır. 

Bu sırada, deniz kenarında elbise 
ile dolaşanlar, bir iken iki olmuşlar, j 
ve ikisi birden, sporcuların sandalını 
devirmiye teşebbüs etmişler. 

Suçlu Ortaya Garip 
Bir iddia Attı Gençler, kendilerini müdafaa et

DördüncU asliye ceza mahkemesin miye çalıştıklan sırada sandalları 
ôe kansı Huriyeye hakaret ettiği id- devrilmiş, içlerinden bazıları denize 
dia edilen kahveci İsmail Hakkının düşmüşler. Bu arada, çakır keyif o-
muhakemesi görUldUğü srrada, suçlu 
lsmail Hakkı ortaya garip bir iddia 
atmış ve hakkında zabıt tutan polis 
memurunu, kendi nikdhlı karısının 

evinde gördüğünü söylemiştir. 
Hadise şudur: lsmail Hakkı, kan

sı Huriyeye dayak attığı bir sırada 
o civarda devriye vazifesini gören 
polis. memuru, yetişmiş ve karısmı 
ıkocasının elinden kurtararak cürmü 
meşhut mahkemesine verilmek üze
re lsmail Hakkı aleyhinde bir zaprt 
tutmuştur. 

Bu zabıt, mahkemede okunmuş, şa 
bitler dinlenmiş fakat muhakeme ne 
ticeleneceği bir sırada, lsmail Hakkı 
polis memurile karısı arasında gizli 
bir münasebet olduğunu iddiaya kal 
kışmışt.ır. 

Mahkeme, bu iddia Uzerine, işin ta 
mlkına lüzum görerek suçlu İsmail 
Hakkının müdafaa şahidi olarak gös 
terdiği bir otelcinin gelecek celsede 
dinlenmesine karar vermiştir. 

Hakaret iddiası 

lanlardan biri, sandalını kav.rıyarak 
içine atlamış, sepetinden çıkardığı 

bir tabancayı, sporcu gençlerin tize
rine ateş etmek üzere iken, ga.z.inoda 
ki halk telaşa kapılmışlar, polise ha
qer verilerek bir felaketin önü alın
mıştır. 

Dün, işte bu karışık deniz safası
nın suçluları olduğu iddia edilen Sa
lihle Mahmudun dördüncü sulh ce
zada muhakemeleri yapıldı ve taban 
ca çeken, hadiseye sebebiyet veren 
lerin kendileri olduğu kati surette an 
laşılamadığından her i:kisinin de bc
raetlerine karar verildi. 

Çatalcadan Ağır Bir 
Y arah Getirildi 

Çatalcanın Çanta köyünden Mus
tafa isminde biri, ağır yaralı olarak 
dün Çatalcadan İstanbul müddeiumu 
miliğine gönderilmiş ve doğruca has 
taneye yatırılmıştır. Mustafayı yara 

lıyanlar iki kişidir. Bunlar yakalan

Çankırı Şehir Bandosu 
iyi Çalişıyor 

Çandın (TAN) - Halkevinin 
teşkil ettiği ve orta.mektep musiki 
muallimi Şükrünün yetiştirdiği şe 
hlr bandosu mükemmel br hale gel 
miştir. Bando, resmi daireler oda
cılarından mürekkeptir. Cazbant 
ihtiyacını da tatmin eylemektedir. 
Gönderdiğim resim, şehir bando

sunu muallimlerile beraber göste
riyor. 

Maraf HaJkevi Bütçeıi 
Maraş, (TAN) - Halkevi yeni yıl 

bütçesi sekiz bin küsur lira olarak 
kabul edilmiştir. Halkevinin şimdiki 
binası ihtiyacı karşılıyamadığmdan 
yeni bina bitirilinceye kadar halkevi
nin eski trahom hastanesinin bulun. 
duğu yere taşınması muvafık görül
müştür. Belediye tarafından istimlak 
muamelesi yapılmak üzere bulunan 
Evkaf gazinosu da salon olarak kul
lanılacaktır. 

...................... 
ÖLÜM HABERLERi 

Ölüm 
Mora Yenişehir eşrafından Bay 

Namık Ali Turhan kısa bir hastalığı 
mUteakip vefat etmiştir. Cenazesi 
bugiln saat 12 de Lllelide Lutuf a
partımanmdan kaldırılarak namazı 

Aksaray Valde camiinde kılındıktan 
sonra Bakırköyündekl aile kabrista
nına defnedilecektir. 

Oğlu: Kimyager Fazıl, damatları 
Şehir Mecilsi Reis vekili Necip Ser

dengeçti ve Celal Galip Çaysar. 
• • • 
Ölüm 

Bir mühendis. Sultanahmet ilçUn- mak üzeredirler , Cerrahpaşa hastanesi Başhekimi 

Rüştü Çapçının hemşirezadesi; deniz 
binbaşılarından Lutfi Ulu enginin eşi; 

Gizli Mektep Açmış Darphane ve Damga Matbaası kon-

Geçenlerde Londranın meşhur eğ
lence parkı olan Skevneff'de gayet 
garip bir vaka olmuştur. 

Parkta salıncaklardan, kukla tiyat 
rolarından ve daha diğer eğlence kö
şelerinden başka bir tarafta da bir 
aslan kafesi ve içinde bir erkek bir 
de dişi aslan vardır. 

Kafesin kapısında ise, "Papas Dar 
vidson'un aslanları,, yazılıdır. 

Bu levha yanlış değildir. Aslanla· 
nn sahibi, hakikaten eski bir papaz
dır. Sonradan mesleğini teri<ederek 
bu işe başlamış ve aslan kafesinde 
vaaz vermek suretile dini işini, can
bazlıkla anezcederek ortaya entere -
san fakat acayip bir meslek koymuş 
tur. Halk, aslan kafesinde vaaz ve
ren bu kahraman papası, merakla 
seyretmektedir. 

Ne çare ki, aslanlar vaazdan an· 
lamıyorlar. ÇünkU geçenlerde, vaaz 
sırasında fazla coşan papas Davidson 
birdenbire digi aslanın kuyruğuna 

basmış, dişi canavar can acısından 

havaya zıplayınca, erkek aslanın an
sızın kabadayılığı tutmuf ve papasa 
arkadan hUcum ederek ditlerini adam 
cağızın ensesine geçirivermiş. 

Tablt halk arasında bir feryat, bir 
kaçışmadır kopmuş, fakat bu sıralar 
da orada bulunan, ve uzun zamandır 
papası seven bir kızcağız, bir kamçı 
bir de demir çubuk kaparak kafese 
girmiş ve aslanları döve döve, papası 
hayvanların elinden kurtarmıg . 

Ondan sonra da şarkkadak düşüp 
bayılmış. İkisini de birer sedyeye ko 
yup hastaneye taşımak liizım gelmiş. 

YENi NEŞRIY AT 

YENi EDEBIY AT 
Gen$ muharrirlerin, şairlerin yazı

larile dolu olarak hazırlanan "yeni 
edebiyat,, gazetesinin onuncu sayısı 
çıkımıştJr. Bilhassa Neriman Hikme
tin güzel bir şiiri bu nüshayı süs
lemektedir. 

BiRECiK HALKEVINDE 
Birecik, (TAN) - Birecik halke-

vi, Fırat nehri ilzerindcki eskiden o
tel olan büyük binayı işgal ettikten 
sonra faaliyetini kuvvetlendirmiştir. 

Her subenin beklenilen randımanı 
vermesi için tedbir alınmıştır. 

Papaz DaviJ•on a•lan kale.inde 

Ufaktefek 

Sinema Haberleri: 

* Bugünlerde Fransada Yvan Noe 
nin çok oynanmı!) ve çok sevilmig. 
L'As - Kahraman" adlı eseri filme 
alınmak üzeredir. Tecrübe pilotları
nın kahramanlığını anlatmakta ve 
bu uğurda ölen yüzlerce hava şehidi. 
ni anmaktadır. 

Filmin yapılmasında dünyanın en 
seri altı tayyaresi (süratleri 600 ki
!ometreye varmaktadır) kul!anıla
cak ve Fransanın en meşhur pilctları 
bu filme iştirak edeceklerdir. Filmde 
rol alan artistler arasında meşhur 

Gaby Morlay, Jean Galland da var
dır. 

* önümüzdeki mevsimin en par
laık muzik hol ve dans filmlerinden 
birisi, Dik Powell, Madaleine Carroll 
ve Alice Fay'in oynadıklan "Sokak
ta" filmi olacaktır. 
* Yakında Fransada Napoleon za

manında geçen tariht bir film çevri
lecektir. Adının, Napoleonun 11ürill
dUğU ada olan "Salnt H~lene" olma· 
sı muhtemeldir. 

Urfa Köylerinde Temizlik 
Urfa, (TAN) - Urfa vilayrti için 

deki bütün köylerde temizliğe son de
rece dikkat edilmesi hakkında kati 
talimat verilmiştir. 

Akşam N e~riyatı : "kjSi. 
Saat 18,30 Plakla dans ınu~1

11 
Konferans: Eminönü Halkcvı sef" 
riynt kolu namına Nu.sre~ ııı · 
20 Nuri Halilin iştirakile Türk~· 
siki heyeti 20,30 Ömer Rıza vedi' 
fından arapça söylev, 20,45 f nd 
Rıza ve arkadaşları tarn ~ıJs 
Türk musikisi ve halk şat foı>il 
(Saat ayan) 21,15 Radyo bOrs' 
dram (TA1S) 22,15 Ajans ve 0~ haberleri ve ertesi günUn pr ra , 
mı, 22,30 Plakla sololar, ope 
operet parçaları 23 SON. 

• Günün program özil 

SENFOXILER . nfD' 
21,20 Bükreş: Romanlık sc 

nik musiki (Plakla). 
HAFiF KONSERLJ~R JiJ 

7,10 Berlin kısa dalgası: f u· 
ve orkestra konserleri. s,15=1-~ 
kestra. 9,20 Paris kısa da ~"if 
Plak: 9,30 Berlin kısa d~a!l·~ 
lenceli musiki. 10,15 Berlill ıııtJ 
dalgası: Büyük konserden 1<15~ 
nakil (Piyano). 10,30 Pnris . ıcr 
dalgası: Plak. 11,50: Keza. ~~ti°' 
zıı. 13 BUkreş: Haberler, ~ 
orkestrası. 13 Berlin kısa d~i.V 
Eğlenceli musiki konseri slf. 
Devamı). 14,15 Paris kısa. ;er 
sı: Mektep konseri. 16,,5 ~ 
kısa dalgası: Orkestra ıcon 8~ 18,25 Peşte: Çigan musikisi. 1 ~ 
Roma kısa dalgası: Orkestr• ~ 
ran. 19.03 Bükreş: Salon ~~ 
trası. 19,45 Berlin kısa d J).'1' 
Musikili, sözlU program. 20 pdt'_ 
zig: Karışık musiki. 20,10 ~ 
Radyo orkestrası: Erkek I< fil! 
20.30 Holanda kısa dalgası: ~ 
stüdyosundan karışık rng JI' 
prog-ram. 21.30 Berlin kısa llo~ 
sı: Eğlenceli konser. 21,40 ~ı5 
vesaire: Karışık musiki.. . rot 
Laypzi~: Fantastik musikılı ~ 
ram. 23 Varşova: Orkestra. ~ 
Prag kısa dalgası: Hafif muti' 
23,20 Viyana: Radyo orJ<eS 

1 24,10 Peşte: Çigan orkestra5 • 

OPERAl.AR, OPERETi.ER ~ 

21.50 Petşe: Operet pla~1~rt· ,,,ı' 
Milano. Florans: Puccinı'nifl 221l 
dame Butterfly,, operası. 
Prag kısa dalgası: "Rcvi.llO'" 
retinden sahneler. 

ODA MUSIKISI J(ll' 
22,45 Berlin kısa dalgası: 

çUk .oda musikisi konseri. 
RESiTALLER 1.r !{JP 

12 Berlin kısa dalgası: şsr l<~ 

cü sulh hlkimi Osman Tevhide baka 
ret ettiği iddiasile cürmümeşhut 
mahkemesine verilmiştir. Suçlu 
dün mahkemede isna~ edilen suçu 
inkar etmiş, hakime kat'iyyen haka
ret eimediğini söylemiştir. Şahitler 
dinlendikten sonra duruşma müda-

Fatihte Ayşe isminde bir kadının trolörU Orhanın hemşiresi Hadiye U
evini mektep haline koyduğu ve on ltuengildnğuzuhn ztamlıakntadanbke~~l:k:;ye~- -. Bu sene PARiS SERGiSiNE 

<Hugo Wolf). 16,15 Roma ıs." 
dalgası: Piyano ve şarkı. tJ 
Berlln kısa dalgası: Piyanvşıi°' 
natlaıı (Schubert). 20.15 ve.rf. 
va: Keman rcs;tali. 22.05 d;ı. 
va: Şarkılar. 22,05 Prng kıSSşo~ 
gası: Org ve Alto. 23 Var J3İ~· 
Şarkı resitali. 23,15 Roma: f" 
no konseri. (Resppighi, Fu~i,Jio 
rari). 23.20 Petse: Şarkı res Tertip edilen seyahatlerin en güzeli 

10 EylUI Çelyo vaporile hareket faa için başka ıgUne kalmıştır. 

kadar genç kwı din dersi verdiği po_ e 0 u u as a n u -
lise ihbar edilmiştir. Yapılan araştır- rak dün gece genç yaşında. Hakkın 
mada, evde bir takım enç kızlar ve rahmetine kavu~muştur. 

. . g Cenazesi bugiln saat 11 de Üsk\i. 
birçok dın kıtap~arı bulunmuştur. Ay darda Şemsi Paşa klUp arkasındaki 

VENED1K PARİS PRAG VİYANA BUDAPEŞTE BÜKREŞ 
DANS MUSiKiSi 'J'J·-

21,40: Prag kısa dalgası, 
Laypzig, Hamburg. 

Kalecik Civarında Hıraızlık 
Çankırı, (TAN) - Kalecikte terzi 

xusufun geceleyin evine giren bir hrr 
•ız 4 beşibiryerde,, 2 altın, 50 tane 
de beş liralık kağıt para aşırmıştır. 

ee hakkında takıbat yapılmaktadır. . h . d k ld l to'"rle E 
2 gün 7 gün 3 gUn 3 gUn 3 gün 1 giln MUHTELiF ~ 

anesın en a ırı ıp mo · İkinci mevki seyahat birinci sınıf otel T.L. 295 16,30 Paris kısa dalgası: f )'ştt' 
un "Karı et Anna,, isimli \g!J$1 
piyesi. 19,30 Roma kıs~ . ~a fil!" 
Arapça ve Rumca musıkilı, 

Jandarma, hırsızı yakalamağa muvaf 
fak olmuştur. Yakında adliyeye veri
lecektir. 

yUp Sultana nakledilerek öğle namazı 
kılındıktan sonra aile kabristanına 
defnedilecektir. Allah rahmet eylesin 

Fazla tafsilat ve 
Broşür için NAT T A 

ill•••••••• Yerler sUratle tutuluyor. 

- Sizin oğlunuz nasıl bir tane ise benim kızım 
da bir tanedir. Sizinki evlattır da benimki bakla sa
pı mıdır? Dünyaya rezalet saçmak, elin ipsiz sapsız
larını klüplere gönderip çoluk çocuğumun ırzını na
musunu lekelemek reva mı, Ne istiyorsunuz, canım! 
Kız mı? Oğluna kız mı bulunmaz? Benden ne istiyor 
sunuz? Gitsin lstanbula! Yüzbin a§ifte var! Alsın 

bir tane. 
Hafız Hanım biraz kendini toparlar gibi oldu. Sert 

çe bir eda ile: 
- Hacı! Fazla kızmıya lüzum yok. Ağzından çı-

ka~ı kulağın işitsin! . ı ı ~ 
- Ben hepsini işitirim. Ağzımdan çıkanı da bili

rim. 
- Biz sana insanca başvurduk. 
- öyledir de alemin ortasında sabahki kepazelik 

ne? .. 
- Ne olacak onu Dünbelekle sen yaptın! 
- Ben mi? 
- Sen yaptın ya. Hem ne kadar ileri vardığını 

biliyor musun? Bir saat sonra olanca kepazeliği ya
parsın. Sustuksa da senin ahu gözlerin, koca kavu
ğun için susmadık. Ey! sen de Hacı Hacı! Pekfila, 
Efendiliğini bilse o de adamca davransan olmaz mı? 

- Evet, ben kadınca söz verdim. lnkar etmiyo
rum amma, bunlan bilmiyordum. Fakat öğrendim. 
Şimdi o sözü geri aldım. Artık blr§ey demiye hakkı 
yoktur. 

Hacının kansı hemşiresinin mukabelesinden ve 
ele geçmiş fırsattan biraz cesaret alarak ilk defa 
kocasına karşı mukabele etti: 

- Mademki söz verdin. Artık hak benimdir. 
Hacı karısına öyle bir dönüş döndü, gözlerini a

çarak öyle bir baktı ki, kadın sapsan kesilerek göz
lerini lndirmiye mecbur oldu. Hacı sağ elinin titri
yen şahadet parmağını iki kadının arasında sağa 
sola gezdirerek karısına : 

SiMDiLiK 

-81-
- Bak sana oırşey soyııyeyım Kaaını diye baş- smda yine yıınuı vır Kapıan Kaoar şanane s6ylediğ. 

ladı. Işte kız kardeşin de şahit olsun! Bu işe sözlerden fazla bir cesaret almıştı. Ellerini iki dizi-
çöp ucu kadar bumunu sokayım dersen, karışmam ne koyarak başını kaldırdı, çenesini ileriye uzattı ve 
ha, sonra ne yapacağımı ben bilirim. Işte bu kadar. gözlerini Hacının parlak gözlerine dikerek: 
HMız Hanım, izzeti nefsinin yaralandığını hisset- - Ne yaparsın bakayım?! 

ti. O halim, sakin ve mübarek kadının esmer bir ha· Diye haykırdı. Hırs ve hiddet Hacıyı tutmug, cin-
le ile çevrilmiş yumuşak bakışlı çukur gözlerinde bir netin ortasına yuvarlamıştı. Kırpık bıyıklarile koca 
çift alev parladı. Renksiz olan ince dudaklan bils- çember sakalının arasındaki yosunlu dişlerini göst&-
bütün morardı. Mavi damarlı, beyaz küçücük elleri rerek hırlar gibi cevap verdi: 

titriyordu. Yirmi beş sene evvel, Hacının o ehemmi- - Ne mi yaparım? Ne mi yapaıım? Boşarım! 
yetsiz, maddeten ve manen bir hiç mevcudiyeti gö- Karısı ayni şiddetle inledi: 
zUnün önüne geldi. Asil ve sarsılmaz ruhunda, tit- - Boşar mısın? 
riyen, fakat pürüzlenmiyen bir sese inkılap eden ga- - Hem bir defa değil, iki defa değil, dinim Rab-
leyanla: bena hakkiyçün üç kere boşarım! Eğer bu işe kan-

- Hacı! diye doğrularak inledi. Haddini hudu- şırsan, kızın kaçırılmasına razı olursan, Uç defa bo-
dunu o kadar aştın ki tıpkı kanadımızın altına gir- §arım. Şart olsun. 
mezden bir gün evvelki gebeş hale döndün! Aklını lki kadın bir elektrik teline birden dokunm~lar 
başına al! gibi, yerlerinden sıçrarlarken sofadan: 

Hacı bu hakaret altında sersemledi. Bu sözler, - A! ... 
hayatının koca bir tarihini ihtar ediyordu. Vaktile Diye bir feryat geldi ve ağır bir şeyin yere yuvar-
daha çok eskimesin diye köyden gelirken koltuğuna }andığı işitildi. Hacının karısı· 

sakladığı yanın kunduralarının ökçeleri hafızasına - Ay, kızım! Kızım! 
çarptı. Beyni uğuldadı. Bu sözler altında kıcrandığı- Diye acı bir feryatla dışarı fırladı. Hafız Hanım 
nı, acı mağlübiyeti teUı.fi için daha fazla bir hiddet da çılgın gibi sofaya atıldı. 
ve şiddete ihtiyacı olduğunu hissetti. Güner oda kapısının yan tarafında ve sofanın kır-

Sedirin öte kenarında karısı hemşiresinin, yaralı mızı kilimleri üzerinde boylu boyunca serilmiş yatı· 
bir geyik kadar mahztİn ve mübarek; takat sada- yordu. 

Galatasaray 
Tel. 44914 

çe sözlü program. 

- Eyvah! Yavrumu öldürdün Hacı! U_., 
Diye haykırarak, yerde baygın yatan kızının }liO 

rine kapanmış ağlıyor, hiç birgey düşünemiyor, '!" 
bir tedbire kalkışamıyordu. Hafız Hanım kızIJl ;00f 
naklannı, ellerini tuttu!. buz gibi. Bu soğukluk, t}lif 
le şeyler görmlyen ihtiyar kadının kalbine ~il p 
bir şeyler verdi. Acaba öldü mü? Acaba yureıd~ 
ml ineli? diye bir anda bin bir türlü ihtimal ~ te1' 
gelmekle beraber aşağıya seslendi. GürUltUyU ışlJJi' 
ahretlikle aşçı kadın zaten koşarak geliyorlardı. 
fız Hanım aşçıya su ısmarlarken ortada: ol• 

- Hekim yok mu hekim! Hekim olsun, hocıı. 
sun! Aman haber salın! bl" 

Hekim; fakat hekim nerede? Seferberliğin tA ııJ 
§ında hükumet tabibini almışlardı. Doktorun J<efl,,. 
teşebbUsiyle tertip ettiği küçük eczahane de J<ll~ıd 
lıydı. Altmış yetmiş bin nüfuslu koca belde, bit .~6 
kocakarının ilaciyle, bir iki üfürükçünün nefc~~. 
emanet edilmişti. Hafız Hanım, tekrar odaya gı llr 
Hacı odanın ortasında gözleri fırlamış, şaşkın :~ 
km ve bir put gibi duruyordu. O da hadisenin de dıııJ 
tinden ürkmüş, şaşırmıştı. Baldızı iki omuzların 
sarsarak haykırdı: • llr' 

- Şaşırmanın sırası değil, bir hekim, bir ç 
bul!. 

8
111' 

Bu sözleri ilk hamlede anlıyamıyan Hacı, a!Jk feS' 
yürüdü. Dışarı çıktı, kızını öyle yerde serili. ııe eıtG 
siz, cansız görünce, titremiye başladı. Karısı g 
yavrusunun göğsüne kapanmış çırpmıyordu. ııG 

- btlıcr 
Hafız Hanım, aşçı kadının elinden kaptıgı ııı· 

tan avuç avuç su alıp kızın yüzüne atıyor, aacı fııı• 
la, birdenbire aklını kaybetmiş bi ıi gibi etrıı. 
bakınıyor, odalara girip çıkıyor: ~ered' 

- Ne yapmalı! Hekim yok! Hoca yok. 
bunlar? Doktor Efendi! Doktor Efendi! ) 

'Arkası vat 
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T A N Mühendis Dr. Martin Wagner, lstanbul belediy~si namına ıehir planına hazırhl< 
G olmak üzere lstanbulda ilmi tetkikler yapmakla meşguldür. 8. Wagner bu tetkikle· ~ndeli t Gazete 

ri arasında, lstanbulun münakalat mevzuu üzerinde de ehemmiyetle durmu$ ve is· 

BAŞMUHARRiRi tatistiklere istinat eden dolgun bir tetkik yazısı vücude getirmiştir. Mimar Emin 

'f AN~hmet Emin YALMAN Onat tarafından türkçeye sevrilen bu yazıyı Arkitekt Mecmuasından ahyoruz. 
k. d ın hedefi: Haberde fi-
ır e h ' 

1'1: ' er şeyde temiz dü-
• '-'Sl sa . .. 1 ' 
Raz~t !1111

1
11 1 o mak, kariin 

~ı 0 nuya çalışmaktır. YOLCU 

Beykozluların Şirketi Hayriye
den Bir Dilekleri 

Geçen pazar günü Beykozdan on 
beş kişi sabah beşi elli vapurile Us
kUdara ve oradan da Haydarpaşaya 
gelerek Adapazarına gitmişler. Ak
şam tren saat dokuz yirmide Hay
darpaşaya gelı ·iş, halbuki Beykoza 
son vapur saat 9,5 tn olduğu için i GONON MESELELERi 

Denizyollarından 
Şikayet 

Şehirde Nüfus Vaziyeti 1 
vapura yetieememişler. Akrabaları 

1 olan akrabalarına gitmi3ler, olmı-
1 yanlar da otellerde kalmışlar ve bu 

suretle de birçokları pazartesi günü 
işlerinden gliçlerinden olmuşlar. Şir

l>" 
d un, gelecek ı af'-- • 
ecek \'a 1 '-" Karadenlze gi. 

lııtedlk. ~Urlarm isimlerini öğrenmek 
gUıııert ikJ aradeıüze Salı ve Perşembe 
ti vapurı Posta kalkıyor, fakat han
dUer. arın kalkacağını söyllyenıe-

• - ~e '8.kl 
1 - An ' t bellJ olur? Dedim. 

n Cak Cunıart 1 n-11 .. u d dil ... albu){· bU.U , e er. 
gltnıek .. 1 altı ay sonra Amerika.ya 
liİı_e ta•··uıere bilet almak l teseniz, 
ı .. ~ l\IJ• edece·· · .....-uı • gınız yola göre vapur. 
ı._ i t."llle · · "'llllgi r rını, hareket saatlerini, 
)'ebiUrı:anlara uğn~ acağuuzı söylL 

G~en gU • 
geldi 0 n lzmirden bir tanıdık 
ti gÜ~,U~ada bUet almak i!,'in uğ"radı
lııtıır lerı anlattı, Denizyollarmırı 
ı- evv:;ıentasına hareketten bir baf-
1-u)'or rnUracaat ederek bilet almak 

- lstanb • 
l'ı btıdltu Uldan bo:i' kamara mtlda-
bttıJer lnedlk~e bilet atamayız, de-

~ . tı~Yı tlraten hergUn bir defa 
ltıış. ~-~01'muş. Uep ayni ce\'abı al. 
~lllda.n ~~ayet \'apurun lzmire \'ardı
l-ek bir kır g1.in evvel müra<'.aat ede
l'ııı Baba:rnara tutmak lste.."lli~: "Ya
"_abatı git gel~iz,, deml~ler. Ertesi 
lıyen , . tnlş. Gı~e önünde nöbet bek-
k "UZlerce k' . .. k 
atnaraıar ışı gonnliş. F:ı :ıt 

)ine açıkt llolrn~ş \'e bizim tamdık 
b_. akalın 
•-abuk\ d ış. 

tnek isterse .Uaıl '«lın neresine gtt
liııdcıı bil ntı lstel iniz bir ay en·e. 

etfnı · • • 
tabiUrsini ı.ı abp lm.mnranızı t u. 

}{ ı. 
L_ ara YoJJar 
oqı kofa) 1 Inda l olculara gösteri-
l:11!$tern ekıkı~~· deniz yollarında da 

1 
rnumb.iin değil midir? 

Beıed' • 
n Jye Cezaları 

ı·· eıeıı1y n 1l:lııı t e eis Vekili, şehrin temlz-
l·ard,,.... eının için bnşln.ngı~ta, halkın ,.. ...ıına nıu 
llfıe ba rac:ınt etti. Ceza usu-

ını.ı lııı!. \'tıı·nındt, hall<tan ~ehri te
lıtr Cal ak hu usunda onunla bera.. 

llu n'ıinıaıarını rica etti. 
h~~edenı bir şekilcll ve lstanbul 
'lli 

1 
bu kibarca davettoo mUte. 

lı'ıııı. 0 nıası lazımdı 
ia .. "l\llt • ' 
"='l"'-ıı !;alıha bu rica kafi derecede 
"IU!iıı go termedi beledi,·e ce?Jı u-
d' e Ilı" ' "' 
, '. ber&U uracaate mecbur kaldı. Şim-
~. Sok ~ gazetelerde yere tükürdü
lt~ığı aga ~öp attıw. t:ram\'aydan 
~l'ılttıllk için yUzlerce kişinin ce1.alan-
ls~hta olduğunu olmyoruz. 

~tty~ ~l halkınm bu ce1.a usulüne 
l<Aıy0,.d alrna{lığını lsı>at etmesini 

Uk. Yine <le onu bekliyoruz. 

l1tg·1 • . 
4 

1 tere ltalya ile 

Takriben 1913 ten bugüne kadar geçen zaman çerçevesi 
içinde, muhtelif münakale vasıtalarının İf görme ikti· 

darlanm mukayese edecek olursak, ilk nazarda hemen bütün 
münakale firmalarının yolcu adedinden az çok kaybettikleri
ni görürüz. Atağıki cetvel de bize bunu kolaylıkla anlatır . 

Münakale firmalan Sene Yolcu Seme Yolcu Kaybedl. Kaza-
lcn yolcu nılan yolcu 

1. Şirketi Hayriye 
--~~~~~~~~~~~-::-::-::--~~ 

1913 ..:J.8.613.000 1936 9.181.000 9.482.000 
2. Haliç 
3. Akay 
4. Tramvay 
5. Tünel 
6. Şark Banliyösü 

1913=10.321.000 1935- 8.602.000 6.719.000 
1927=11.694.000 1935=11.088.000 611.000 
1926=62.202.000 19a.ı=:m.012.ooo 6.100.000 
1927=10.813.000 193 ı = 6.906.000 3.937.000 
1929= 3.792.000 1935= 3.024.000 778.000 

7. Anadolu Ilanll 
yösii 
8. KadtkUy tram. 
\'aylan 
9. Otoblis 
10. Taksi 

1929= 3.375.000 1935= 2.521.000 

1928= 1.378.000 193:1= 3.057.000 
1936 = 3.904.000 

815.000 

l.679.000 

(Tahminen) 1936= 4.750.000 

Bu cetvdden kolaylıkla anlaşılı
yor ki kısa bir zamandanberi faali
yete başhyan taksi, otobüs, ve Ka
dıköy tramvnylarından maada, ls
tanbuldaki bUtün münakale firma
ları yolcularını büyük mikyasta 
kaybetmişlerdir. lstanbul mUnaka
latının bu tedennisini aşağıdaki se
beplerde aramak lazımdır: 

a) Cihan Harbi. 
1914 den 1918 e kadar devam e

den Cihan Harbi ve bunu takip e
den istiklal harbi, Istanbulun ikti
sadi kuvvetini tnbiatile çok zayıf
latmı tır. Bunu bariz olarak lstan
bul limanının vapur milnakallitım 
gösteren aşağıdaki rakamlarda gö
rebiliriz: 

Sene Vapur adedi 

1911=21.811 
191S= 18.4H7 
1920=11.252 
1930=12.44 7 
1933= 9.9!•2 

TonaJ 
(Bruto) 

20.16!J.OOO ton 
17 .4f8.000 ,, 

a.691.000 ,, 
l0.fi24.000 ,, 

6.387 .ooo ,, 

b) Cihan iktısadi buhranı: 
Keza 1929 da patlıyan büyük ci

han iktısadi buhranından İstanbul 
ikt.Isadi hayatı da tesirsiz kalama
dı. Bu buhranın tesirleri yukarıkı 
cetvelde gösterilen liman faaliyeti
ne ait rakamlardan görünür. Fakat 
Istanbul limnnına ÇJkaıılan emtia 
ve kömUr miktnrlannı gösteren a
şağıdaki rakamları mütalea eder
sek, bu tesir daha tebarüz edecek
tir: 

Sene Çıkarılan 
emtia 

1929=472.000 ton 
ı 930 = 276.000 ,, 
1933 = J9;J.000 " 
1936=275.000 il 

Çıkardan 

köm!ir 
561.000 ton 
437.000 ,, 
4ll.OOO ,, 
876.000 ' 

§ekilde, aralarındaki rekabetleri o
larak izah edilmesi lazımdır. 

Onüne geçilemiyecek rekabete 
yaya yolcular, velospit ve otomob!l
ler dahildirler. 

• ktlsadi buhran zamanlann-
1 da iş sahiplerinin yol para

sından tasarruf ederek kısa yolları 
yaya olarak yilrüdUkleri, her taraf
ta müşahede edilen bir vakıadır. Bu 
yaya gitmeyi kolayla3tınnak üzere 
iş sahipleri, ekseriyetle evlerini iş· 
Ierine en yakın bir yerde tutarlar. 
lstanbulda işçiler 1çln bu hf\dlse ko 

Otobüs llatlan 

l. Sirkeci - Bakır.köy 
2. 'Eyiip - Kt•rcstociler 
3. Sultana.Jımet - Ramiz 
4. Taksim - Yenimahalle 
5. Sirkeci - Koca.mustapaşa -

Yel>.Ün 

Bu cetvelden otobUs mUnakalatı
nın diö-cr münakale vasıtalarına o 
yaptıkları rekabet kolaylıkla anla-
şılır. 

• stanbulda otomobil münaka-
1 !atının inkişafile, hususi oto 

mobiller ve bilhassa taksiler, şehrin 
yeni münakale vasıtalanna mühim 
surette rekabet edeceklerdir. 

30 Nisan 1937 de Istanbulda tak
si adedi 859 idi. Her bir taksinin 
vasati olarak günde 15 yolcu taşı
dığı kabul edilirse, bunların senevi 
iş görme kabiliyeti 4.750.000 veya 
yuvarlak olarak 4 illi 5 milyon .yol
cu olarak kabul edilebilir. 

~IQ§ıyor 
ltııı :: llaşveı.m ile ltalya Daşve. gh~:k~n~~n~~a~:!~maıı:~~~di 
~te)'-.. Illda gizli bir mektupla§nın buhranı, yukarıda gösterdiğimh 
~ıı. atılan e<liy~r. imdiye kaclar orta. milnakale firmnlarının mUnakalfi,. 
l taıyllıılar rhayetıere göre Jnglllzler, tındaki tedenni sebeplerini, yalnız o
ı'atrı la araıarında mevcut an- larnk izah edemezler. Bu azalma. 
~lıı er ~tldarı ortadan kalclırİnak nm, nazarı itibara alınması lazım 

1937 de Istanbulda 959 hususi o
tomobil tescil edilmiştir. Eğer bu 
arabaların her biri günde yalnız 5 
yolcu taşırsa, hususi arabaların iş 
görme mikdan senevi 1,600,000 yol 
cu olur. 

~lllıeı1,. l!ııdice bir anla.1.tma ,·a11mwa k 
'll11 ,,orıar ti .,, .,, gelecek kadar mUhim bir ısmı d&, 

\·ıı. lt llıeseİ 1 • münakclc vasıtalarının, kısmen ö-
. rd!t-, 1 •. e erın. baıjmda 1 ı•anya işi nüne geçilemiyecek ve kısmen de 
ttl(tlıe)( ~g~izlerıo gönüllüleri geri pek gUzel önUne geçilebilecek bir 
111ıh d·· •cın ileri sürdüifü teklifler -------~~~ ....... -~~ ~\ Uı;t" 0 

-
'1 '\eıa, l<'r u. ltal~ anlarla Almanlar, 
11llbas &nco'htın muharip olarak tn 

f!\' ında 
tla J:;ön ısrar ettiler. So\'yetler 

:ta .. tttıı UllUlerln çekilmesinde ıs
~.~ .\lıtıa~· Şinıdi lngtlterenln ltnlyan 
Ul·or .. teklifine me:vıettiğl "örU-
.\t ·~ut .. · "' 
1 ltıatııa eınayulUn ebebl şudur: 

111.tıııda r \'e ltatyaular Halea.r ada... 
sn.._ • Cebel .. tt l1.....,,..l'a l' u ank etrnfmda ,.e 
il tah"°dasıuda t.ahsidat ~-aınyorlar. 

o~b· ·ıl at Ya ı . 
~ •llr. 1 . ~ rın ur harbe müncer 

11
1'. Suıh flgtltere şimdi harp istemi. 

~Uııu aı eıı anıa al'ak bu tahsldatın 
~b lllı· ~ 
ı 1 de, :auta çalışıyor. rnğer birse-
d g'1 ettı~ ao cl\'arında 1'1-anco'ınun 
~ tııı~l'bıt ls 0 Praktarda lspan~ ol ma
t_ttıtel'bıltı leten birtakım lngillı şlr· 

'>arı, '<Iakf rne\'cudlyetidir. lngllterc 
nladenlerin tamamen 

Alman ve ltalyanlann eline geçmesi
ne mini olmak isti)·or. 

Bıınlann harklmle Akdeniıdekl 
statukonun bozulması tehlikesi var. 

dır. lnglltere bu statükoyu harp ) o
luyla tutucak yerde, sulh yoluyla ida-
me etmek istiyor. 

}'akat Habeşistan işinde olduğu gi
bi ln~illz ıdyasctlnln bu defa da mağ
lup olması ihtimali \'ardır. Daha şim
diden Fransa ile So\')'Ct Rusya böyle 
bir anlaşmaya muhalif bir vaziyet al. 
mışlardır. Jngilterenln ya. bu iki dos. 
tunu kandırması, yahut hu anlaşma 
şeklinden vazgeçmesi lazımdır. Bu 
bakımdan lngiltere - ltalya mliıa
lierelerl ehemmiyetli birtakım netice
ler doğurabilir. 

O halde otomobil münakalatı iş 
görme mikdarı bugün hemen 6 mil
yondan fazla yolcu olarak kabul e
dilebilir. Bu rakam hükumet banli-

yölerinin iş görme mikdannın iki 
mislini geçiyor. Bundan dolayı ga
yet tabiiqir ki, inkişaf edecek olan 
bu münakale vasıtası umumi müna 
kale vasıtalarına mühim bir reka
bet teşkil edecek ve seneden sene-
ye onun daha biiyük adette yolcu
larını kendine çekecektir. Istanbul
da şimdiki halde 310 nüfusa bir o
tomobil düşerken, Avrupa şehirle
rinde 5 ilii. 58 nüfusa bir otomobil 
düştüğü düşünülürse ilerile bunla
rın diğer milnakale vasıtalarına ya
pacağı rekabet ihtimalinin ne ka
dar büyük olduğu anlaşılır. 

D) lkamet ve ticaret mıntakala
rında yer değiştirmeler: 

lstanbulda münakalA.tm gerile-
mesinin sebeplerinden bir kısmı da, 
halkın tercih ettiği mıntakalardan 
çıkıp ba§ka mıntakalara yerleşme
lerinde aramalıdır. Bazı hatlarda 
münakal!tın azalmasına sebep ola-

!aydır. Çünkü onların bir ikamet
gahtan istedikleri çok mütevazi ve 
basit ve ev eşyaları az olduğundan 
taşınmalan kolaylıkla kabil olur. 

Arızasız şehirlerde ufak bir rol 
oynamıyan bisiklet rekabeti, Jst'ln· 
bul şehri için, yollannın büyük me 
yiller ihtiva etmesi ve bozuk olma
sı dolaymile, mevzuu bahsolamaz. 
Fakat daha şimdiden otomobil ve 
bilhassa bugün bile Istanbul<la ol
dukça mUhim bir münakale kabili
yeti gösteren ve istikbalde daha bil 
yük kabiliyetler gösterecek olan 
otobüs mUnakalltı. diğer münaka
lata bUyUk rekabet göstermiye baş
lamıştır. 1936 da otobils rnünaka
ıa.tt a.şaı;'ldnki şekilde idi: 

Ara ha Hattın 

adedi uzunluğu 

21 J0.7 l.847.400 
20 4.2 l.260.200 

7 6.2 585.300 
24 26.0 428.600 

7 5.9 832.505 

79 8.908.550 

rak gösterilen bu iddia, bilhassa en 
bariz olarak Boğaziçlnin şark ve ke 
za kısmen de garp sahillerinde te
barüz eder. Burası 1918 den itiba
ren hali vakti yerinde sekenesi ta
rafından terkedilmiye başlanmıştır. 

Buna mukabil diğer şehir mınta
kaları moda oluyor, evvela yeni ya
pılan, fa.kat daha şimdiden modası 
geçen, eskiden Şişli mıntakası rağ
bet bujuyordu. Bu mıntakanın rağ
beti de Taksimde yapılan yeni şehir 
kısmile kaybolmuştur. 

Dir şehir sekenesinin bu yer de-
ğiştlrmesi umumi mUnakaıe politi
ği noktai nazarından nasıl istenmez 
se, şehircilik noktai nazarından da 
aynen şayanı arzu değildir. Fakat 

bu vaziyet; şehir tarafından mü
kemmel ve uzun zamanlar için tah
tı emniyete alınmış, modern şehir 
mıntakaları inşasına meyil edilme
dikçe, dalına baki kalacaktır. Avru· 
pa şehirlerinde umumiyetle inşaa-

tın mUnakale vasıtalarına tlbi ol· 
ması bir 9ehircilik prensibi olarak 
tam bir tatbik sahası bulduğu hal
de, maalesef lstanbul için bunun 
tamamivlc zıddı olan, mUnakale va
sıtaları~m inşaata tabiiyet prensibi 
ekseriyetle hllkim oluyor. Fakat bu 
sistem en pahalı inşaat sistemi ol
makla beraber ayni zamanda da en 
pahalı münakale sistemidir. 

DAve edilen münakale tahlili pli 
nına atılan ilk nazarla. Beyoğlu kıs 
mını:n mUnakalede kaybettiği, bu
na mukabil Istanbul kısmının ka
zandığı anlaşılıyor. Bilhassa son se
neler zarfında, tamamile hissedile
cek bir tarzda, Beyoğlu halkının Is 
tanbul cihetine geçtiğini görilyo -
ruz. 1937 den 1935 e kadar Bey
oğlunda nüfusun tezayUdU yüzde 3 
U tutarken, EminönU ve Fatihin nU 
fus tezayUdU yüzde 11 ve hatta 
Bakırköyünkü yüzde 40 ı buluyor. 
Yukarıki zaman zarfında Istanbu
lun vasati nUfus tezayüdü takriben 
yüzde 7 olduğundan, Beyoğlu kıs-

mının nüfusça ve binnetfce müna
kale ve satın alma kuvvetinden kay 
bettiği aşikllr olarak meydana çı
kar. 

Satın alma kuvvetleri nereye göç 
ederlerse mağazalar da oralara sü
rUklenirler. Istanbulun ticaret mer 
kezi inkişaf ediyor. Bunu da vazlh 
bir surette şehrin bu kısmındaki 
münakalenin tezayUdUnde teza· 
hUr etmiş görüyoruz. 

E) Neticeler: 
Yukarıdaki mUtalealardan evve

la şu neticeyi ~lkRrabillriz: 
lstanbulun bUtün rnUnakale poli

tiği bir elden idare edilmeli ve bu. 
rada yalnız muhtelif münakale fir
malarının kazanç alakalan değil, 
bilakis tsehrin planlı ve ekonomik 
şehircilik noktai nazarından inkişa
fı göretilmelidir. 

Şehrin modern şehircilik prensip 
lerine uygun inkişafları için, mer
kezt ve mUttehlt bir münakale poli
tikası en esaslı amildir. Şehrin yer 
ve bina fiatlarını evvelden hakim 
olarak tesbit eden ve ticaret mın
takalarına halkın satın alma kuv
vetini sevkeden budur. Müttehit bir 
münakale politiği takip edilmeden, 
Istanbul şehrinin modern şehircilik 
prensiplerine uygun bir inkişafını 
dUşUnmiye katiyyen ihtimal yok
tur. Bundan dolayı IstanbUl şehri, 
bUtün kuvvetini mUnakalltm plan
lanmasında ve seyrindeki bu vah
deti tesise sarfetmek mecburiye
tindedir. 

Bilcümle §ehir münakalatmın tev 
hidi, bütün Avrupa şehirlerinden 
evvel, Berlinde vUcude getirilmi§'
tir. 1Nisan1912 tarihli bir memle
ket kanununun esası Uzerine (Zwe
ckverband von Gross - Berlin~ na
mı altında bir birlik tesis edllmi§-

tir. Bunun esas vazifesi büyUk Ber 
linin münakalatını tevhit ve planlı 
bir tarzda idare etmekti. Bu poli. 
tikayı takip ederek Berlin şehri 
1919 dan itibaren, şehrin hususi el
lerde bulunan bütün münakale fir-

malarını aldı ve bunları 1928 de 
mUttehlt bir münakale firması ola
rak "Berliner Verkehrs • Aktlen
gesellschaft" namı altında 200 mil
yon lira sermayeli bir şirket halin 
de birleştirdi. Yalnız memleketin u-
mumi demiryolu şebekesinden ayrı· 
lamıyan ve Devlet Demiryollan ta
rafından idare edilen Berlin Şehir 
Banliyö hatları, Alman Devlet De
miryollarının tahtı tasarrufunda 
kalıyorlardı. Fakat bu trenlerle de 
müşterek bir ücret anla§ması yapı
lıyordu. 

B crlinin bu misalini takip ede 
rek 1933 de Londra da he

men bütün bllyUk münakale firma
larını (London - Passenger - Trans 
pot - Board) namı altında tevhit 
etml3tir. 

Istanbul şehri de mUşabih bir 
tarzda hareket etmelidir. lstanbul 
şehir münakalatı bugün atideki fir 
malar tarafından i§letiliyorlar: 

1. Türkiye Hükumeti: Anadolu 
Banliyösü, Şark Banliyösü, Akay, 

keti Hayriye cumartesi gUnleri Bey
koza daha geç vakit bir vapur hare
ket ettirmektedir. Hafta tatili kanu
nu pazarı kabul ettiği için her~es ? 
gün gezmeye gider. Şirket, tarıfesı
ne asıl pazar gUnU konması U\zım
gelen geç vapuru cumartesi günü 
koymuştur. Işte Beykozlular bunun 
düzeltilmesini istiyorlar. 

Sandıklı Halkevinde 

Sandıklı (TAN) - Halkcvimiz bil 
hassa spor, musiki ve mUsamere iş
lerinde çok büyUk muvaffakıyetler 
göstermektedir. Diğer sahalarda da. 
verimli neticeler alınmasına. çalı§ıl .. 
maktadır. 

Şirketi Hayriye, ceman 25,759,000 
yolcu. 

2. lstanbul şehri: Haliç Şirketi, 
Kadıköy tramvayları, ceman 6 mil
yon 659 bin yolcu. 

3. Hususi firmalar: Istanbul trarn 
vaylan, Tünel, Otobüs, ceman 6 mil 
yon 659 bin yolcu. 

Bu itibarla Istanbul mecmu mü
nakal!tının yUzdc 67 si hususi el
lerde bulunuyor. Bu vaziyeti om ... 
dan kaldırmak için, yukarıki Uç fir 
rna bir kanunla Berlinin (Zweck· 
verband) ı gibi tevhit edilmelidir. 
Bu cemiyete aşağıdaki vazifeler dü 
şer: 

a) Yeni imar plft.nile mUnasebet
tar bir şekilde lstanbulun mUtte
hit bir münakale pll!.nının tesisi. 

b) - Bilhassa bir münakale vasI 
tasından diğerine aktarmayı da te
min eden müttehit bir münakale 
tarifesinin tanzim ve tatbikı. 

c) Münakale yollarından bazıla
rının yeniden açılmaları ve bazıları
nın da ortadan kaldırılmalarının 

tesbiti, bilhassa burada çok bU
yUk rekabet yapan hatların önüne 
geçilmesi. 

d) Münakale plan ve zamanları
nın tanzimi, mUttehit bir münaka· 
le rağbet propagandası, münakale, 
istatistiği, münakelc sigortası, 
münakale tanzim ve kontrolU te
sisi. 

e} Bugün daha hususi ellerde bu 
lunan münakale vasıtalarının alın
ması ve bunların tedricen resmi el
lere geçirilmesi. 

f) Yeni mUnakale yollarının fi
nanse edilmesi ve saire ... 

·ı stanbul milnakalltının bu or 
ganizasyon noktai 'nazarın .. 

dan reformu yanında; daha bugün
den münakalatın, münakale politi
ği ve tekniği noktai nazarından da 
reformu vazlh olarak gözBnUnde 
bulundurulmalıdır. llave edilen mil 
nakale tahllli pllnına atılacak bir 
naz.ar bu reformun ı;ıu istikametler 
de aranması icap ettiğini açıkça 
gösterir: 

1. Haliç ve Boğaziçinin iki sahi. 
line muvazi modem münakale yol
larının en iyi bir döşeme ile inşası 
ve bu yolda modern otobUs müna
kalatmm temini, (Beşiktaş - Bebek 
tramvay yolu bu takdirde kaldırıla
rak yerine otobüs münakalesi te
min edilmelidir.) 

2. Beyoğlu ile Istanbul arasın
da işllyen bazı tramvay hatlarının 
otobüs veya trolleybilse kalbedilme 
si ve Galata köprüsü tramvay mü
nakalii.tını tahfif etmek için bu ve
saitin Atatürk köprüsünden geçiril 
mesi. 

3. Haliç ve Boğaziçi sahil yolla
rının inşasından sonra vapur mü
nakalatı karşı sahiller arasında iş
liyen feribot münakalatına tahvil e
dilmeli ve yolculara ayni biletle di
ğer nakil vasıtalarına aktarma et
mek hakkı verilmelidir. 

4. Bugünkü tünelin, ufak bir ta
dilatla bir istikamette giden tram· 
vay münakalatı için kullanılıp kul
lanılamıyacağı meselesi de teknik 
noktai nazardan tetkik edilir. (1934 
de Tünel yolcuları 6.900.000 ve Şiş 
li - Tilnel tramvay yolcuları 1933 
de 7.409.000 dir). 
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Tekirdağı, 1 (M nevra arı t~'·ip i .'n r · n . 
yor) - Bugün otomobilimiz şehre · 

labalıklar gördük ve ö~rendik bugün Te' i d 

günü yaşamaktadır: 61 inci fırkamızın d niz ? r 

Denizin üstü kayık, motör, sanrial. 
bot ve samandıra ile dolu idi. 

Sahilden ortaya d - ru uzanmıs h:ı 
kem kö;;küne gitmek lazımdı. Kö •
yaklaşırken hak(:m hey tind 'd e ki 
bir arkadaş, muallim Hasan, beni kur 
may yüzbaşı B. Salih ddinle tanış

tırdı. Yarışları sonuna kadar tak"p 
ettiın. Sahilde iğne at anız d cak 
yer yoktıu. 

ynzı

if ta
·n bir sp r 

l"kLri V"r. 

I A N 

g••+ ........ ~ ................ ı 
: E re ' l ri Tek· a w m.da : 

i ' TAN,, foto m i 
• • • • i c mı, m zc İ 
: y t 

.-.. 

l L 
3 A ~'11 tos 337 salı günü 
gı up kum ndanı cepheyi tef 

ti., C'd cck dedikr. Alay nesi varsa 
h zııl dı. Gd il"r, gördüler, beğen
d: ve gıttikr. Belki de beğenmeden 
gitti er. 

O 'T c icn sonra, efrat çadırların 
ônunde i tirahnt ediyor, zabitler de 
bir rava toplanını lar, alayın chn
d d b" icik ve 1-1,000,000 luk 
h rita. ÜZ<:>rinde vaziyeti konuşuyor 
lar. D man E raflnr, Tuğluk, Bü
yük Tu ~luk istikametlerinden iler:-
1 mi , Rık .. ry yı muhtelif kollarla 

Şarka d 1ru gcçmi tir . 
Bazan pek derinden bir top sesi 

geliyor. Baz::ın cılız bir tüfek takır
dı~ı duyuluyor. 

Bu sırada batı tarafındaki ufuk
lar birdc>nbire kızardı. Düşman tn
rufınd'ln bize doğru kan renginde 
bir kl afet ilerliyor. llkönce hafif 
bir rüzo-ar başladı. Dağların tepele
rinden daha yüksekte duran kızıl 
bulutlar belirdi. Bu bulut gökler
den yere iniyor, y<>rden göklere 
doJı u yükseliyordu. Siyah ve kızıl 
1 ynn m farla koyulaşan bulutlar, 
bul mı. bulana bize doğru yaklaştı. 
Yaklı tı ve birdenbire bir dev nc
fc i sardı ulayı. 

o 
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SAYFALAR' 

Efrat yiiksek sesle tekbir gettı" 
miye başladı. Gök gürültüsü aflİ 
uğuldıyan sesler düşmanı sin~ 

Vakit vakit çmlıyan alkışlar, 1!1U· 

zikanın Orduevınd n g l 'n tatlı naığ
meleri, (Bravo) s ·s.leri arasında b"z 

de kalabaliğa kariştik. Foto muha
biri, durmadan çalışıyor Ben de hn

kem kö§kilnden yarışları tad<ip edıyo 

Hayuarda çakıl
ta larr, kum, top
rak, ağac d:ı.lı uçu

şuyor. Bir metre 
ya 'nndaki sicimler 
bile görimmez oldu. 

A GA 
Alay yarım 1* 
kadar sürell 
ses bomba~ 
le düşmanı -...ıf'. 
sında çaktı. Pi) le \ e toı çu u l lrnmanC nlan l • ı l'j red

0

) orlur .. 

rum. 

Yarışlar başlamıştı. 

"- Haydi Sami...,, 
"- Gayret Kadri ... ,, sesleri arasın 

~a çok heyecanlı geçen yarışlar, mu
vaffakıyetle devam etti. Ve nihayet

lendiği zaman şunları öğrendim: 

Subaylar arasında 100 metre sürat 
yarışında topçu alayından B. Ali bi
rinci, 61 inci topçudan B. Faik ikinci 
geldiler. Askerler arasındaki 100 met 
re süratte topçudan Mustafa oğlu Hü 
seyin birinci, yine topçudan Ramiz 
oğlu Enver ikinci oldular. Spor klüp 
]eri arasında yapılan 100 metre süraı. 
yarışında Tekirdağspordan Muam
mer birinci, Halkspordan Kadri ikin
ei, Tekirdağspordan Muammer üçün
eü geldiler. 

1 Uz metre ~an ma işt' k e "rn erlrrl"n topC'tJ al 
spor ı.. lt:ını \e bes ~ iıL ım:tr · bir· 

Sübaylar arasındaki 500 ımetre mu 
kavemet yüzmesinde birinciliği 190 
mcı alaydan Şevki, 61 inci topçu ar 
tayından Hasan Gür ikinciliği aldı. 

Neferler arasında Razi oğlu Enver 
birinci, Mustafa oğlu Hüseyin iidnci 

geldiler. Spor külüpleri arasında 

000 metre mukavemette birinciliği 

Tekirdağspor, ikinciliği Halkspor, 
llçüncülüğü Tekirdağspor kazandıhr. 

Bundan sonra 1000 metre arasında 
kayıkçılar için bir yarış yapıldı. Dal
ma yarışından Halkspordan Sami, 6r
dek yarışında Halspordan Hasan bi
rinci oldular. 1000 metrelik çifte san 
dal yarışında Halkspor birincili
fi, Tekirdağspor ikinciliği, Yılmaz

epor üçüncülüğü kazandılar. Subay
lar arasındaki botyarışı çok eğlence
li oldu. Birinci 129 uncu alaydan yüz 
başı Rağıp, 159 uncu alayd n 

mülazım Enver ikinciliği aldıl r. 
Klüpler arasında 1000 metre iki çifte 

sandal müsabakasında bin;ck klüpl r 
girdi. Tekirdağspor birinci, Ilalksr or 
ikinci, Yılmazspor üçüncü geldiler. 

Bayanların botlarla yaptığı yarrn

lar da enteresan oldu. Bırincil ği Mih 
ri ile Sacide, ikincili;:ı Hayrünnh.a ıle 

Müzehher kazandılar. 

1000 metre botlarla cocuk yarısın
da da birinciler, Do~ an, Rıdvan, Il
handır. İkinciler Tuğrul, .Müfıt, Ce

mildir. 

Amerika Kupcsı 

Kotra Yarışları · 
Newport - Rohd _ !.sl nd, 2 (A. 

'.A.) - Am rika k'llpası için olan yı: 1i , 
yarıı;tan b"rinci i, dün ril',.g"trn knr ı 

ve rüz"'arla bf'rab r "O mil üz rind n 
yapılmış ve bu y rı ı H rol Vanci 'r-
bild'e a't r y tı, 1 -

.. 

giliz Ehall nı bir ı 1) 

bu~u ·1 

not ~arı m:ı i t · r k eden s ılı:ı~ w eri r botlar la .. 

r k pt nı 

Çadırlar uctu ve kay -
boldu! r. Yemek kazanları devrildi. 
Im anları yerden yere vuran bu ka 
sır(Ta bir üfet halini aldı. Neferler, 
sürtikl nmcmek için kolkola ver
m.i , arknlarmı <lü<'man taraflarına 
dönmüşlerdi. Fakat gövdelerinin 
kuvveti yerdeki kasırganın zoruna 
dayanamıyor, sürükleniyorlar, uça-
c. klnr, ı rcalanacaklar nerdeyse ?. 

Kasırga, cepheyi daı madağm et
tikten sonra, ya~mur ba~adı. Yağ
mur d w ildi bu, nehirler göklere çık 

1 rden y rlere çağlıyordu. 
"bi o da geçti. Y ryüzü, 
Tl ::.ın s ~1 ~1'\f~3, 

ı u. Camurlar irinde, kaplum 
ba 1 r vılanlar, tarla fareleri, 
kö t kl r dl belrniyordu. 

Al ym nltmıglık kfttibi: 
- H yatımda s"mdiye kadar böy 

le ~·r ry <(irme hm! dedi. 
Y ... h adamlar: 
- Ev t! diye ta dik ettiler. Bu 

knşırg-a, Türk cephesinde eler tu
tar ver bırakmadı. Fakat cephe 
kendini dcrlLcli ve topladı. 

E rt<'s· giin Ev!lya F ... kili kö 
yüne gd•nd"<{i zaman cep. 

h d"ki d .. man t<'ma!';ı da sıklaşmış 
tı. Ak m:ı dofrru gı upun kurmay 
ba 't m O' idi. Siıbavlarla konuştu. 
Al y kumıındanına di."nerek: 

- B v fendi d di, nasıldı dünkü 
kasnga? 

- O ka~rrga dC'ı:·ı. bir belaydı. 
- Düsm ın bu fırsattan çok iyi 

istifade rtti. 
- ?! ! 
- ?! ! 
- CC'p. nin k"lit nflktası olan 

ManP," ı a"ğım ele g cirdi. 
- H ,, et! Ç 1c yazık. 
- B" im efrat bir ka11ş ilc>risini 

görem·y rdu. Dügman. srrtrnı rüz
; ra laya,. rak büyiik kuvvetler

i le M ng~ı d.., - na cıktı. Orası bir 
ana b ta güm1 o'du. Orayı tutan 
kuvvt: lenmiz. nereye gittiklerini, 
kimiı le vuru tuManm anlıyama· 
d.ın, M n al d ·~mı bıı akmıya mec 
bur ol hı! r! 

Dn uzuncu ve beşinci Maraş fır
kalan bizim grupun sarkındaki sır
ta N'kiliyor. Oradan ba17ka mi.i::ia
faa mc>\ zii olaC'ak yer kalmadı. 

Bütü ı üb vların iç'ni bir üzün
tü sarm tı. Sip İ\ ri tE'nesilc bütün 
ccnh ve y'"ltsckkn b l an heybetli 
'Man , 1 d -ın n. ~u dakikad!l düş
m n elin e lıulunm:ı ı. onları hay-

k ü ordu. 

G rup kurmay başkam gitti. A 
!ayın silahları değişiyor. 

Alayın elindeki Rus tüfrkleri yep
yeni amma, çok mühim bir kusur
lnn var. Yirmi otuz mermi atar at
maz, mekanizmalar şişiyor. ateş 

etmenin imkanı kalmıyordu. Silah
lar d ~i ti. Bu sefer de, Kanada tü· 
fekleri verildi. Bunlar hantal, lon
gur dipç"ltle, müzelik tüfckkrdi. 
G zl · d ire klinde. arnacıklıırı 

'"'""',. ,..,,., .............. ~..,.., 
~ YAZAN: ~ 
~ Sezai Attila ~ 
"""""""""'" ,. ,,, ,. ,. , ,U .iT ..iT 

ince, uzun, sürgü kollan piston gi
bi dümdüz işler, tufeklerdi. Alay
da bunu ömründe bir kerecik olsun 
görmüş bir zabite rastlanmadı. Bir 
kısım da lngiliz tüfo:;i alındı. Bun
lar hep Ingiliz mermisi atıyorlardı. 
Fakat tüfek baı-ıına ancak ellişer ta 
ne mermi verilebildi. 

- Dairenin içindc>n bakarsınız. 

arpacığı gonir goı mez heoete t t-
b1k .eder., ği ç..;l: r nız! di c 
rada ders ver ldi. 

Yarım saat kadar d..ı dolduruşlar 
öğrctilJi. Bu işkr olup bitinceye ka
dar karanlık ta ba tırdı. 

Gece saat birde telefonlar iGli-
yor, silah sesleri, haykırmalar du
yuluyordu. Türbct pedc tahkimat 
yapan istihkam taburu, dUşma.nın 
baskınına uğramış, Alay hemen bu 
raya hareket cdecek! dediler. Alay 
müdafaa mcvzilel'ini i gal etti. Gün 
doğarken muharebe de başladı. 

2 3 ünrü al y, kıı.r ısından 

g('lcn dü mı n taarruz kol
larım, yed;nci fırkanın ik"nci alayı 
sanarak ates ac mdı. Efrat ayaJ.'ta 
dolar.ıyordu. o-· m n perva z ir 
yürüyilsle dort yüz m reye kadar 
sokuldu ve ate e başladı. 

Alay derhal yattı. Ağır Kanada 
tüfekleri tok Sl::>ler çıkartaı ak, ça
tn damıya koyuldular, muharebe kı 
zıştı. Düşman topçusu, ekinleri ye
ni bi~ilmi.,, tarlaları y nidcıı sürdü. 
Hannanlar yandı. Muharebe çılg1n -
bir .,,·aziyct ldı. D" .·man, bu cephe
ye bir f rkad n daha fazla bir kuv
vetle saldırıyo du. 1 n l d ğ nm 
kolayca el g me i m ıne\ ~yatını -
arttırmıştı. 

Mehmetçik müt vckkil! Geriye 
tek bir ad m atma m, bir c ph n·n 
değil, bir milletın yıl.ılm ....... ı den.~k 
olduğunu biliyor. 

Alay kumandanı c tir kahra -
manları gibi dol, yor. Gc>ni ·li~i. 
derinliği nihayet bir kordela g'bi o
lan bu iman sedd;ne sesleniyor. 

- Haydi oğul! Sizi göreyim. 
KarşınızJakilcr k hblJir! Haydi! 
diyor ve bütün cf'ph yi geziyor. 

Ne yazık ki 23 üncü alaym 
cephes'ııdcki muhar be~~~·! ri git
tikçe hafifle:ui. Ve b"r un g ldi ki 
koca ulay c ph ind n c t cıkmaz 
oldu. 

Kanada tüf klernıin elli er mer
misi yağ gibı <'r miu cephede tek 
bir mermi kalm .....,ışt:. Fn ka ku
mandanı Dervi , Bey b " ı, "ığıt Y' z
dı. Bir not dcfterin;n yapr·.~na kır 
mızı kur un kalt>mlc yazılan bu ka
ğıt şöyle diyordu: 

" .... 23 üncü alayın namuc:undan 
eminim. Cephane i b; se b:ıe 5'Ün

güsü ve dipçi,::i v rdır. Onlar da 
kırılırsa yum u'.l nnız ve di crinız 
Jp ıiös'Yii 1İnfi7I" 

Bütün zabitlerin binek h~~ 
lan da dahil olmak uP"'

cephane almıya gitmiş olan katil' 
döndü. Cephane yetişti ve muııatr 
be acarlaştı. Kanlı bir muhare~! 
luyordu. Fakat cephanesiz ·ıw .. 
cephesini bozamıyan düşman ~ 
sında, cephaneli Türk cepbesı, ~~t.A 
neviyatını Mangal dağından~ 
yükseğe çıkarmış, savaşıyotd°' 
Sesler geliyor: 

- Yedinci bölük kumandanı s,11 
ri Bey şehit oldu. 

Alay kumandanı boynunu b~ 
Kendi emir zabitine: .~ 

- Haydi Aziz, dedi,~ 
ğü nl. 

Biraz sonra bir ses daha: 
- Aziz Bey ağır yaralı. 
- Haydi Mustafa sen git! 
Nihayet bu bölük te diğer t>öltı)ı' 

ler gibi zabitsiz kaldı. 
Şimdi kurmay yüzbaşı olan yor 

başı Rıza, sol cenahtan kendi k~ 
rile düşmanın yanına bir taa.ra....
yaptı. Taarruz muvaffak oldu. lleı' 
de çok muvaffak oldu.'Fakat R1' 
nın sol omuz başından giren 1'lJt" 
şun, ciğerlerini geçerek sağ kuref' 
nin altından çıktı ,onu da yere ser
di. Kasketlerini başlarından a~ 
yakaları açık, kıllı yağız göğUsJeı• 
düşmana dönük Mehmetçikler, bOı 
vere vere devriliyorlar. 

Bir ses duyuldu. 
- Düşman kaçıyoooor: 

- Düşman kaçıyooor ! 

E vet düşman kaçtı. }lallgtl 

dağı istikametinde bir bet' 
cümerç var. Biribirlcrine karişııııf 
kaçıyorlar. 

Bir,fırka bir buçuk fırka d~ 
man, 1800 mevcutlu 23 üncü aıa1..
k ... rı;ıısında geriye döndü. Giln bl" 
tarken 57 inci fırka yetişti.~ 
man topçusu kudurmuştu. A . ,r 
alaca karanlığında alay te~!~~ p. 
kasında toplandı. Geçirdıgı iOl 
han çetin ve acı olmuştu . A}ayd' 

~hemen hemen zabit kalmamış~: iJI 
layın geriye kalan birkac zabJt1 
üç dörtyüz neferi, yer yer kaP ; 
keleri içinde idiler. Alay kuD1~ 
nı sol kolunu boynundan as .,, 
geriye gitmemişti. BaşlarındaP 0-
kollarından hafif yaralar aıınıt .M 

. itlll" 
lan Mehmetçikler sargılar ıç 
heybetli duruyorlardı. p 

Alay kumandam onlara baJctl~,f 
kat teşt.kkür etmedi. Neferler ~ ., 
kumandanına baktılar, fakat öğilO 
mediler, şikayet etmediler. }CO" 

Diişman tarafında düşmaP 
mandanları konuştu: 1'11"' 

- Nasıldı bu kasırga, bU 

kasırgası?.. ycıı! 

- Bu kasırga değil bir belA 

dediler. b'f" 
Ve bu ikinci kasırga esıniYe &df

ladıktan sonra bir daha ~u~ 
Alevini Sgenin sularında sön~ 
Düşman cephE'!!f nasıl de1'i 

tı. O ne çetin kasır~avdı?. 
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uruluşu içinde 

M arsilya Garbin en eski şehir
lerinden biridir. Romadan 

ancak bir asır kadar genç... Sene
lerce süren değişikliklerden, zafer
ler ve sefaletlerden, vebalar ve ik
ballerden sonra "Neşeler payitahtı" 
Unvanını kazanmış, dünyanın en 
Şen, en alaycı bir şehri olmuş, 
daha Romalılar devrinde bile 
Marsilya bir eğlence yer imiş, es
ki Yunan dilinde ".Marsilyaya doğ
ru yelken açmak" zevk ve sefaya 
çıkmak manasına gelirmiş... Bu 
şöhreti bugünkü Marsilya da ruu· 
hafaza eder. Dünyada nikbin yalnız 
bir adam kaldı deseler, bu mesut 
adamı burada, Marsilyada buyabe
sini ve arkasından aioli dedikleri 
sarmısaklı mayonezini yerken, gü
lünç hikayelerini sıralamakla meş
gul bir vaziyette yakalıyacağmız
dan emin olabilirsiniz. 

D ersbn~e tabiat hakimdir, 
kaıirıl§ Dersınıu, onun elinde zebun 
lıUıı iıs~ "~ ~ ~ırlar sonra nihayet o
~ ç kdıgı gibi olmuştur. Tabiat, 
tıebatı~r ~vve_tli rüzgarlara karşı 
ka"eınet ıçın bile müdafaa ve mu
l:>ağıar ~a~. hazırlamıştır. 
hpraklda gor~üğünuz yeşillikledn 
lar ..ı.k an küçüktür. Birçok nebat-

, "'l enli 
ı le{ • ve sert ka.buklnrlur. 

~ k~~ Çemi3gezek ve Pertek, 
ltıı:ı:ıiye a ık kazalardır. Hozat, Na 
d11r, So~e Ovacık daha az nüfuslu
da 45 bin Y~pıl~n tetkiklerde bura
:t'eiiznı kişinin düne kadar aşiret 

Bu Y~Şadığı anla§ılmıştır. 
~e peı:ır~tıer, Hozat, Çemişgezek 
iin köy} k ~e Çemişgezek ve Perte
ciağıarcıa etinden arta kalan yalçın 
1 ,,. Yaşar. 

4 alÇtn 'l'un 
bı.t h . Celi kayalıklarında ta.-
a!ınu 8-findir. O haşin tabiat, Der· 
tada Yi de kendine benzetmi§tir. 0-

llera:yı~ \Je hasta olan yaşıyamaz. 
latn 'cığerıerı sağlam, kalbi sağ 
~- , adaleleri d...... "b' . . ._biate '""4Ulr gı ı, mızaç.an 

lalebe _,ft_ 
ducıur. -~adamların r.ur 

Dersiınuyı 
tt'lrtınUz. 0 Yerinde, muhltinde 
Ce.ksınız. be zat:ıan, dalı& iyi anlıya
tlllrken rsını dağlarında akşam 
~. sisli' ~eYahat eden yolcu anlar 
8ilaıı pe}erde senelerce elinde 
li, ıı.~ Gapulculukla ge,..ınen Dersim 
b ""6ilSını d ~ ' a,l.- . OYtlrmak gayretinden 
" ~hır en ·· "'ltna erJı sarfetmemiştir. O, 
~er Ya.k, ~a§I kabak, dağlarda bir 

bab~:retin .. sU.~Unü çevirirken 
tabi bir an ~ordUğünU yapmış, bit 
,,tır dakika huzur içinde yaşa.-

lıtr Vahltı ~ d er, derin yamaçlarında. 
lı'tıtıetuerebeYinin sesi yükselen şu 
~ batır kayalar, Dersimliye baba
~~ latır. Orada, bir a§iret 
~ b:;ıda ölen babasının hatıra
.~ ı kalmak, o da onun gibi 
~ ~e~.dah~ ~~onra gözlerini yaS ğil: doğüşte kapamak için 
~ leJuı. 8eyıt hesa hına... Ders imli, 
~ 'liye benzemez, bir köylilye 
~ . .\)tı ıne.z. ?• bizden ayrı kalmış
lacıc 

0
; bilmıyor, ömründe bir de-

' un, yüzünü görmemiş. 
"......, tea bilmiyor. Gösteriyorlar. 

~ot ~e g\izeJ çiçekmiş bu! .. " eli-• 

[) ersıınliye evvela asi tabiat, 
~~tllr~a zorba seyit hakim ol
~ oıın k tada, ağanın mutlak kö
f~et a ' en mukaddes bir şeye 
~ hUiıı e~~k kadar ulvi bir vazi
~l'ke iniştir. Bir gün .Mazgirde 
to~Un Yolda ihtiyar bir yerli ıle 

'•....._ nı. Diyordu ki: 
~tı :Sizlın hi . 
lr elerce . .' ç günahımız yok, 

l 8<!l'it b.b?Yle kaldık. Başımızda
tıııtıuın ' ız.ıın hocamız, ağamız, ka 
teıdi 'L~z, flınirimi:ıı babamız gı"bi 
dıı · c.ıer · • ' 

~· lşte, u~ı 0~.a danıştık. Ona sor 
t .~Slti l:>e b~ Yüzdeıı böyle olduk.' ' 
~~erı ;.~1ınde halk, seyitlerin gö 
b eııdigı .. uşmemiye çalışmış ve 
lıtıu b~çın Yegane yaşar.ıa yolu 

ınuştur. 

h [) ~:siınli kimdir, nereden !!el 
q ·•ıısr ~ 

111tıtıun et;a ır, halkın mem;ei nedir? 
,,; eirçok !1nda çok yazılar yaz!l-
'4.lll} ı.... ıddialar .. "t"ld" B "Utad yuru u u. e-
•ey, d a kısaca kaydedeceğim 
taı. uyaug~ 

"'1tr. De .urn birkaç nokta ola-
l'aa.._ rsıın halkının tarihi Ho-
\.. -..ıı "e l ' 
-ıa lar h randa yaşıyan Türkl~le 
~ ·~una eı lt an 1200 sene kadar ev 
l'i oraş;ı 

l.ta.ı ndan kalkan Ahmet Bas 
"~ı",:.t:vanın bir kısmına girınis 

""IS ~ , 
' 0lnılları Sevh Hasan ve 

ihtiyar Dersimli, gaze:ecle okunanları merakla ve 
:ankulağile dinliyor 

r:!;::~~-~~···· 
i ............................................... __ _ 
Şeyit Ali adlarını almışlardır. Şeyh 
Basanın Ferhat, Kara Bali, Abbas 
adlarında oğulları tUrcnıis. Seyıt A: 
linin oğullarından da Koç, Resik 
ve Şam uşakları türemiştir. Bu ai
lelerden gelen halk, Türkler gibi 

şecerelerini muhafaza etmişler ve 
dalına Türklüğe bağlı kalmışlardır. 

Bunlar, 15 inci asırdanberi şiiliğin 
tesiri altındadırlar. Meşhur Çaldı
ran ve Uzun Hasan muhar<'' ' "'rile 
Fatih ve Yavuz bu tesiri kısmen kır 
mış ve azaltmı§lardır. 

Ş illik, eski Dersim ve havan. 
sinde hayli mücadelelere yol 

açmışsa da sonralan bu kavgalar 
durmuş, halk cahil kal~ış: kendini 
seyitlere, ağalara vermıştır. Bura
da mal, mülk, eski talanların Yadi
garıdır. Vaktiyle bir köyü basmak 
istiyen sergerdeler, §Öyle yapa.rnuş: 
Küçük çatanaları zaptedehilecek, 
çok ağır bir yükü taşıyabilecek ip
leri bellerine sararlar ve yola çıkar 
ıarmış. Omuzlarındaki silahları ile 
vurup kıran Dersimli, eline geçir
diği yeni eşyayi güzelce bir denk ya 
par ve sırtlayınca inine ta§ırnuş. 
o vakitler Dersimin iç.ine kervanla 
girmek, sarp dağ yollanndan para 
ile geçmek mümkün değilmiş. Çün
kü, derhal malın, canın ortağı çı
karmış. 

Doğu illerinden bir kaclın ve 

kucağında çocuğu 

Bir kadın grupu 

Ekseriyetle Fransızlar için "neşeli 
adamlardır ve orada her münaka
şa bir §arkı ile biter,, diye bir söz 
vardır. Bunu Marsilyah için daha 
umumileştirebiliriz: Marsilyah her 
mükalemesini bir alay, bir şaka ve 
tuhaf bir fıkra ile nihayetlendirir. 
Hele mübalağa onun en birinci eğ
lencesidir. O de. 
rece ki başkaları
m kandırayım der 

ken keneli yalanla 
Marsilyada 

rına, kendi de i. B D 
::.~:::::·: oga övüşü 
kadar kök saldır-

mış ki, bugün Mar s ++• k silyalı denince he. ey re 1 
men gözümüzün 

önüne gelen ha. 
yal şakacı ve gürültücü, durmadan 
hikayeler anlatan bir Mariüs tipi
dir. 

H em ne hikayeler, haniya yal 
ruz erkeklerin meclisinde 

yavaş sesle söylenen bazı kaba Ya
hudi hikayeleri vardır, mevzuları 
hep karın mihveri etrafında dön1..-r 
ve pek çirkin sahnelerle biter. Iş
te Marsilyalı hikayeleri de böyle
dir, iğrenmeden dinliyemezsiniz, fa 
kat bunlar o kadar tuhaf §eylerd!r 
ki ister istemez gülmekten de ken 
dinizi alamazsınız. Hasılı Marsilyalı 
için herşey bir alay, bir eğlence 
mevzuudur. En ciddi işlerin bile 
hemen bir gülünç tarafını bulur, o
ra.ya yapışır ve her şeyi inanılamı-

yacak derecede nnübalagalarla an
latmakta büyük bir zevk duyar. Me 
sela Marsilyahnm ağzında, küçük 

bir sardalya balığı Eski Liınanlan
nm ağzını tıkayan müthiş bir ejder 
olur. Fakat işin hakikatini araştı
rınız, o vakit göreceksiniz.ki tarih
te böyle bir Iimam tıkama vakası 
olmuştur. Kralların istibdadına kar 
şı isyan bayrağını aça.n Marsilya
lılar, kara tarafındaki kalelerle şeh 
ri nasıl emniyette görüyorlarsa, ıi-• 
manı da Kralın gemilerine karşı ka 
pamak istemişler, bir yelken gemi
sini getirip koyun ağzında batırmış 
lar, bu suretle liman tam elli sene 
kapalı kalmış. 

Limanı tıkayan bu yelken
linin ismi "La Sardine" imiş ... Bu 
isim Marsilyalmın ağzında. döne do 
Iaşa o sardalya hikayesi şekline gir 

Jnia. 
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I
• şte Marsilyalmm bu vasıfla

rını bildiğim içindir ki ote
limizde biraz dinlendikten sonra 
gezmiyc çıktığımız vakit önümüze 
çıkan bir reklam levhasını görünce 
kızım ile ennesinin yaptıkları bir 
teklife hiç yanaşmak istemedim. Bi 
· ·-n tuluat kumpanyalannın oyun 
ilanlarını hatırlatan bu levhada bir 
takım meraklı resimler altında bu 
gün öğleden sonra şehrin bir tara
fında boğa döğüşlcri yapılacağı ha
ber veriliyordu. DöğUşlere bu sa
atte başlanmış bile olacaktı, fakat 
onlar: "Gidip şu döğüşleri görelim, 
bir daha boğa döğüşü görmek fır
satı elimize nerede geçecek ... " diye 
israr ettiler. Marsilyada bu işin bir 
palavradan başka birşey olamıya
cağıru söyledim amma laf anlata
madım. Döğüşler Prado denilen bü
yük cadde civarında bir yerde yapı
lıyormuş, oraya giderek tramvay
lardan birine binmek için Cours St. 
Louis dedikleri meydana döndük. 
Fakat uzağa gitmiye ne hacet, işte 
döğüşlcre burada başlanmıştı ... A
hali gelen tramvaylara biribiriyle 
itişip döğüşerek biniyor adeta ka
le fetheder gibi içeriye zorla giri
yordu. 

•• stanbulda da bazan tram
vaylara böyle binildiği olur 

amma hiç olmazsa bizde bu kadar 
gürültü patırdı olmaz. Burada 

Dünya Kadınları Biribirleri ni Nasd Görürler ? 
1 

ı - A vusturyaıı ka
dının, bütün vaıktini, bir 
subayla vals yaparak 
geçirdiği tahmin edilir. 

~ - Amerikalı kadı

nın, koktel ziyafetinde 
bir sürü adamlarla va.. 
kit ge~irdiği ve müte. 
madi)·en telefon ederek 
başka adamtan çağırdı
ğı zannedilir. 

S - Fransız kadını 
Botonya ormanında se
vişmekle meşgul sanılır. 

4 - Rus kadını, ca. 
susluk yapmak ve entrL 
ka ~e\irmekle meşgul 

addedilir. 
5 - lngUi7 kadını ise, 

kendisini göroıiyenler 

tarafmdan, şu şekilde 

gi)inml~ farzedilir. 

l 

biribirini 'ten, kakan, kadın erkek 
herkesin dilleri de boşanmış, bağı. 
ratı, haykıran, arkadaşına seslenen 
ve bu arada hiç arkasını kesmeden 
gevezeliklerine devam edenler de 
var... Tramvayın içi iyice doldu1 

sonra basamaklara asılanlar, elle
rine geçen bir yere tutunarak ayak 
Iarmı yerden kurtaranlar oldu. Bi
letçiler bu hallere alışkın olacaklar 
ki hiç aldmş etmiyorlar, halkın te-
18.şını kayıtsız karşılıyarak hayret· 
lerini yalnız: "Te ... amma da acele
ci insanlarmış bunlar .. " sözlerile i
fade ediyorlardı. Vatman sağma 
soluna dirseklerile darbeler indir· 
meden arabayı yola çıkaramadı ... 
Hareketimizi yolcular hep bir ağız 
dan: "Ha.. Ha... şükUr kalkabildik' 
diye alkışladılar. Bundan sonra sar 
sıntılar ile herkes biribirinin üstü. 
ne düştükçe "Te .. itmesene, dikkat 
etsene .. " diye bağınşmnla.r başladı 
ve Te ... ler, Ve ... ler, Kezeko'lar, fa 
da'lar arasına birçok ta küfürler 
karıştı, fakat burada küfüril herke 
sin ağzında o kadar yer etmi§ ki 
kimsenin buna aldırış ettiği yok. 

B u pazar döküntüsünün gürül 
tü patırdısı arasında Prado

yu bulduk amma yarış yerini geç. 
mişiz, tramvaydan indikten sonra. 
geri dönmek lazım geldi. Nihayet 
sora sora bir sokağın içinde kale 
gibi düz bir duvarın önündeki are
ni bulduk. 

Bu düz duvarda insan boyu 
yükseklikte açılmış bir sıra delik
ler vardı, iç.ine ancak bir el sığabi· 
lecek kadar dar olan bu deliklerin 
üzerinde büyük harflerle 1. 2. 3. 5. 

frank diye yazılı... Işte içeri gir
mek için bilet alınacak gişeler bun. 

lardı. Rahat edelim diye en pahalı 
gişeden bilet almak için deliğe yak 
!aştım, elimi içeriye uzatarak para
yı verelim, biletleri aldım. Bu gişe
leri neden bu kadar dar yapmı§lar 
diye düşünüyordum, muUak param 
zı alan adamın yüzünü görmiyesi
niz diye olacak. Ne ise içeri girdi;t. 
Büyük bir tekerlek meydanın etra
fında yüzlerce adam ayakta dunı
yor, arkada amfi tarzında basamak 
basamak yükselen tahta peykeler 
de az çok dolu. Bize yerimizi gös
terdiler, toz toprak içinde daracık 
peykeler, mendillerimizi serere~ 

şöyle bir köşeye yerleştik. Ortada 
mavi pantalonlu, amele kıyafotli 

beş on adam, sersem bir ineğin kar 
şısına geçmişler, hayvanı kızdınnı

ya uğraşıyorlar, inek hiç oralı de
ğil ... Hayvanın boynuzlarına, şayet 
vuracak olursa incitmesin diye bez 
yahut lastikten birer de kılıf geı;ir
mişler. Arasıra adamlar bir kedi 
yavrusu ile oynaşıyorlarmış gibi 

yırtık çuval ve paçavraları ineğin ö
nünde yerde sürüklüyorlar, hayvan 
onların üzerine atılacağı yerde c11-
lar ineğin peşinden koşarak huyva
nı kovalıyorlar. arasıra hayvan far 
kına varmadan geri dönecek ve kı
yılara doğru ilerlemek istiyecek o. 
luyor, o zaman bir ka.c·ı::madır baş
lıyor, kenardaki sırıklardan içeri 
atlıyan atlıyana, bu manzara hal
kın alkışları, çığlıkları, kahkalı-ıla· 

n ile karşılanıyor. 
(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 



8 ===========================================================TAN 
Ze • Tarihini 

latan Yeni ir Eser 
eydana Çıkarıldı 

Şu iri kayanın üstüne dikkat ediniz: Eti Kralının 
kabartma heykelini göreceksiniz 

Manevra 

Hazırlığı 

I.erliyor 
(Başı 1 inekle)' 

cek şekilde vasati bir yerde ve tah
minen Saray civarında bir köyde ola 
cağı düşünülebilir. 

Yapılacak harekatın taarruz, nıf!

dafna, ihata ve takip gibi mühim saf 
halan gosteı eceği galip bir ihtimal
dır. Yollarda faaliyet devam etmel.
tedir. Üçiıncü kolordu komutanı Kor 
general. Salih, baş hakemliğe tayin e
dile<>ektir. Korgeneral Abduı rahman 
Nafiz kırmızı kuvvette, Korgeneral 
Sabıt Nayan'da mavi kuvvetlere ku· 
manda fdecektir. Mavinin cmrindckı 
motorlü kıtalann Saray is~ikam t!n
de toplanmakta olduğu söylcnrnekto 
ise bunların nerelerde nasıl ve ne şe
klide bulundukları belli değild!r. 

'l'efennidcn, Çanakkal ·den si.iv ri 
hit liklerinin gelec~!;ri \"e bunlo.ı·a ih
rnr iskelesi olarak Tekirdağ iskele
sinin tahsis edildiği de duyulmuştur. 
Tekirdnğında ecnebi misafir l<•ı in 

ltarşılanması için yapılan hazıı lıklaı 
llerlemektedir. 

Manevralaı ımıza iştirak r-Jerek O· 

lan kıtaat büyük bir neşe içindcdır
lcr, ordunun iaşe ve sıhhat hı!eri de 
harikulade mükemmeldir. 

L. E. 

u sırada inek dunnu~. yeri 
eşeliyerek yiyecek birS") a

ramakta. yahut ahırının bulun.iuh'lt 
tarafa doğru kaçmaktadır. O 7.a
man muzika başlıyor ve sıra başka 
bir ineğe geliyor. Işte Marsilyahln-
rın boğa doğüşü dedikleri eğlence · 

ler bir saat hep bu tarzda geçti. Ni-
hayet bizim Bayan dayaııamcdı, o-
rnda bekliyen bir polise: "Bu hep 
boy le mi devam edecek? .. " diye sor 
du. Polis: "Şimdi başka biı· hay
van, bir kara inek gelecek, boynuz-
ları çıplak doğüşecek ... " cevabını 

verdi. demek aradaki fark bundan 
ibaret olacaktı ... Anlaşılan bu:;:in
kü döğilşlerin en mühim numara 
sı bu olacaktı. Bu cihetle biraı de
ha bekliyelim, dedik. Fakat hu ka· 
ra ineğin marifetleri de ötckilcrin
kınden farklı olmadığını gbri.ince 
daha fazla durmadık, dışan çıknr
ken: "Nasıl, ben size dcmed;ııı mi" 
Bu boğa döğüsü değil, onun cok çe
na bir karikatürü ... " diye soylcni
yordum. 

Sonra öğrendim ki hazan Marsil
yada bu dö~rUşlerin daha ciddisi de 

Geçenlerde Toros eteklerinde yapı
lan hafriyat neticesinde Etilere ait 
çok kıymetli bir eser bulunduğunu 

haber vermiştik. Burada tetkikler ya 
pan mnruf Ingiliz arkeologlarından 

Profesör John Garstang, bu mUhim 
eser hakkında şu malfunatı vermek
tedir: 

Toros Cenubunda Etilere ait olan 
abidenin keşfi büyUk bir kıymeti ha
izdir. Bu abidenin Uzerindeki yazılar 
Eti Kralı Muwatalli tarafından yaz
dırılmıştır. Bunlann halli ile kablel
milat 12 inci asırda Anadoluda viicu
de getirilen askeri teşkilat yeniden 
aydınlanacaktır. 

Abidede sakallı bir adam görün
ımektedir. Srtında togaya benzi 
yen bir elbise vardır. Hiyeroglif ya-
zılar kafanın arkasındadır. Heykelin 
duruşundan ynkının<la daha büyük 
bir ilah heykeli bulunduğu anlaşılı

yor. Resimler telefoto ndesesi ile a
lınmıştır. Şimalden füi yüz mil mesa 
fedeki Eti payıtahtındn, bu esere ben 
zer eserlerle bu heykelin mukayese. 
si neticesinde onun şahane mahiyeti 
anlaşılmış bulunuyor. Yalnız heykelin 
sakallı olması hayret uyandırmıştır. 

Çünkü bu devrin Eti Kralları snkal
sızdılar. Fakat ~araştn rüesaya ait 
olan sakallıdır. Bundan dolayı Toros 
heykelinin, hanedana mensup bir 

prense ait olması muhtemeldir. Fa
kat elbise, Krallara mahsustur. Ve 
bu yiizden heykel sahibinin bir Kral 

olduğunda şüphe kalmıyor. Kral Mu-
watalli'nin babası Mursil. Arza. 
wa saltanatını zapt ve tnksim etmiş, 

anlaşılan Muwatalli, bir ihtilal sıra

sında payitahtından çekılerek başka 

bir şehirde (Daddıısas) yerleşmişti. 
J{ral Muwatalli Mısır Fırnvunu ile 

Kadeş'te dövüşmüş ve ordusu Ana. 
dolunun her tarafından toplanan as

kerlerle kurulmuştu. Bu kuvvetlerin 
toplanması ve Maraş yoluyla sevko_ 

lunması muazzam bir hadise idi. Bu
gün yeni keşfin sahası olan Sirekli 
den bir ana yol geçmekte ve payitah
ta Fekeden bağlanmakta idi. Bütün 
Anadolu kıtalarının Halcpte toplan
dığı anlaşılıyor. Çünkü burası bu top· 
lanma için en müsait olan yerdir. 

yapılırmı§, bunun için Ispaııyadan 
sahici metadorlar davet ederler ı·:. 
bu bizim gördüğümüz basit cğl<:>n· 
celer Provans eyaletinin bütün 
köylerinde yapılan zararsız oyun
lannış. Bunun bir ee kokardlı nevi 
varmış, hayvanın boynuzlan arası
na takılı bir kurdelayı yakahyana 
ikramiye verilirmiş. 

Uzak Şark 
Çarpışmaları 

(Başı 1 incide) 
4 vagon tahrip etmişlerdir. 

Tokyo, Ticnçini 1901 protokoluna 
muhalefetle işgal eden Çinlilerin çe
kilmiye mecbur edildiklerini bildiri
yor.Bir Japon müfrezesi Langfang'da 
ki Çin kışlalarını kô.milen tahrip ct
ıniştir 

Pekinden gelen bir habere göre, 
yirmi Çin fırkası Pekin - Hankov yo
lu boyıunca toplanmaktadır. 

Müsadereler 

Tokyodan resmen bildirildiğine gö 
re Japon krtalan bu sabah Pekinin 
varoşlarından Peiyuan'da bulunan 
3200 Çin askerini silahlarından tecrit 
etmiş ve 3200 tüfek, 230 mitralyöz 11 
havan topu ve mühim miktarda mü
himmat mtisadere etmişlerdir. 

Tiençinde yapılan temizleme ame
liyatı esnasında 400 tUfek, 100 ağır 
mitralyöz, 5 ton el bombası zaploluıı 
muştur. Şanghaydan verilen bir ha
bere göre bir Japon zırhlı treni 
Çinliler tarafından ptiskürtUkınilştür. 
Çin tayyareleri bu sabah Tiençin Ü· 

zerinde uçmuş ve cenup istikametine 
doğru geçmiştir. I 

Nankin hükumeti, başkumandan 
Şang - Kay. Şek'c askeri ve siyasi 
sahada istisnai salahiyetler verilme
sini kabul etmiştir. 

Çin ve Japon tacirleri arasında a
lış veriş tamamile kesilmiştir. 

Japon hariciyesi tarafından alman 
bir rapora göre 29 temımuzda Tung
ceuda 29 Koralı ve Japon öldürülmüş 
tür. 

Daimi sulh 
Japon fırkaları Uzak Şarkta "dai

mi sulh'' ün temini için hilkiimctin 
• Çin meselesini kati surette halletme
! si için bir takrir hazırlamışlardır. 

Assolin gazetesine göre Japon as
keri makamatı şimali Çindc yeni bir 
hükümet teşkili için askeri harekata 
yakında nihayet vereceklerdir .. Yeni 
hükumetin tam bir muhtariyeti haiz 
olacağı anlaşılıyor. Bu gazeteye gö
re askeri harekfıtın ilk safhası son 
bulmuştur. Nankin ordusu şimale doğ 
ru ilerlemediği takdirde askeri kıta
lar istirahat edeceklerdir. 

Fransa hiddetli 

Paris, 2 (A.A.) - Petit Journal ga 
zetesi, Tiençin hadiselerinden bahse
derek diyor ki: 

"Fransız kanının dökülmesine se
bebiyet vermiş olan hadise, pek ciddi 
olarak nazarı itibare alınmak icap e
der. Esasen Japon memurları da Ti
enzin müsademesini bu tarzda anla
ımşlardır. Japon memurları, hemen 
l"ransız sefiri B. Ars Ilcnry'ye Fran
sanın her suretle tatmin edileceği 
hakkında teminat vermişlerdir. 

Bu hadiseler, kargaş:ı.lıklnrm hü
küm sürmekte olduğu devrelerde, bil 
hassa halihazırda Çinde mevcut olan 
va1.iyete mümasil garip vaziyetl~rde 
da;rnn vukua gelen hlidiselerdendır. 

Blitün bunlnr, itiza.rlnrla, tamirler 
le hitama erer. 

·Frnnsa. Japon makamatı nezdinde 
protestoda bulunmuştur. Bu iyi bir 
harekettir. Fakat kô.fi değildir. 
Fransız hUkumetinin Uzak Şarkta 

ki siyasetini açıkça tarif ve tayin et
mesi icap eder. 

Hükumetimiz. icap eden tahkikatın 
icrasından sonra zaruri olan tamiratı 
elı'le etmelidir. 

Genel ithalat 

Reiimi Ha kında 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -

Gümrilk ve inhisarlar vekaleti, teşki 
latma yolladığı yeni bir emirle genel 
ithalat rejimi kararnamesinin bir au 
retini aynen bildirmiş ve Almanya, 
Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
İrlanda, İsveç, İsviçre ve Yunanistan 
dan gelecek mnllarm TUrkiyeye ser
bestçe ithal edilebileceğini ve diğer 
bir kısmn memleketlerle de kendileri
le yapılmış olan ticaret muahedeleri 
mucibince muamele yapilacağini bil
dirmiştir. Bu memleketler Avustur
y•a, Bulgaristan, Çekoslovakya, Eston 
ya. FinlU.ndiya, İtalya, Macaristan, 
Norveç, Polonya, Romanya, Sovyet 
R'l.lsya, Yugoslavya ve Japonyadır. 

Annam lmparatoriçe

sınm Bir Kızı Oldu 
Hue, 2 (A.A.) - Annam impara

toriçesinin bir kızı dünyaya gelmiş
tir. 

Emniyet 
Kadrosu 

<Başı birincide) 

Kanunla başkomiser ismini alan 
birincikomiserin sayısı da 134. tü ki 
bu rakam 165 e çıkarılmış bulunmak 
tadır. 

Ikinci komiserlere gelince; yeni ka
nun bunlara sadece komiser Unvanı
nı vermekte ve adetlerini 232 den 
295 e çıkarmaktadır. Komiser mua
vinlerinin yani üçüncü komiserlerin 
vazifeleri genişletilmektedir. Buna 
mukabil adetleri 766~dan 869 a yük
seltilmiştir. 

Polis memurlarına gelince: Kanun 
en ağır ve yorucu yükün bunlarda 
olduğunu kabul ederek bugünkü 4265 
memura 1400 e yakın memur daha 
Uave etmiştir. Buna göre bugünden 
itibaren Türkiyedc 5624 kişilik bir 
polis kadrosu mevcuttur. 

On sene sonundaki ihtiyaç 
Bu verdiğimiz rakamlar bugünün 

ihtiyaçlarına ve imki\nlnrına göre tes 
bit edilmiştir. Halbuki bu kadro her
gün her sahada inkişaf eden bir mem 
leket asayişini teminle mükelleftir. 
Binaenaleyh sık sık bu kadroya ila
veler yapılması zarureti de şimdiden 
dilşünillınilş ve buna göre on senelik 
hakiki ihtiyaç kadrosu da tebit olun
muştur. Bu ihtiyaç hemen bütün rüt
belerde hissedilmiştir. 

On sene sonraki emniyet kadrosu 
eöyle olacaktır: 

150 emniyet ve şube müdUrU, 370 
emniyet !miri, 300 başkomiser, 700 
komiser, 2000 komiser muavini ve 
12000 polis .... 

GörülUyor ki polis mevcudu on se
ne içinde bugünkünün iki mislinden 
daha büyUk bir rakama çıkarılmak· 
tadır. Bu yükselen rakamın huzur
suzluğun artacağı ihtimallerini ha... 
tırlatmasına karşı hemen söylemek 
lazımdır ki devlet, polise çok müte
nevvi vazifeler vermiş bulunmakta
dır. Bunların aksamadan yapılabilme 
si herşeyden evvel bir kadro mesele
sidir. Ve yine bu 12000 rakamı ka
zalarda ve nahiyelerde bir komiser 
ve Uç polisten ibaret adli ve siyasi 
karakollar kurulacağı nazarı dikkate 
almarak tesbit olunmuştur. Yani Tür 
kiycde bUtiln idare merkezlerinde po
lis teşkilatı kurulmuş olduğu gün 
12000 polisimiz olacaktn"· Bu ~uretle 
vasati olarak 200 vatandaşa bır po· 
lis memuru isabet etmektedir. 

324 senesinde Istanbulda 2600 P0 • 

lis vardı. 334 de bu adet 34oo e çı
karıldı. Fakat, bugün lstanbulu 1751 
polis idare etmektedir. 

Polislerin tahıil vaziyeti 
Eski kanunun emniyet kadrosun

da yüksek tahsil görm Ü§ 41, lise me
zunu 33, orta tahsilli 211 ve ilk tah
silini bitirmiş 4049 memur vardı. 
Yeni kanuna göre bütün teşkilat 
tahsilli olacağı gibi mesleğe giren
ler de polis mektep ve enstitüsünde 
tahsil ve ihtisas kursu göreceklerdir. 
On sene sonraki emniyet kadrosun
da en az orto. tahsilini yapmamış 
memur bulunmıyacaktır. 

M aaı vaziyeti 
Kanun ı ağustostan itibaren me· 

riyete girdiği için terfi eden teşkilat 
mensupları maaşlarını ancak 1 ey
lftlden itibaren alabileceklerdir. Yeni 
emniyet teşkilô.t kanunumuza göre 
maaş vaziyeti şudur: 

125 lira asli nıaaş alan umum mü
dürün vaziyeti ipka edilmiş, muavini 
70 ten 90 a çıkarılmıştır. Teftiş he
yeti reisi 90 lira alacaktır. Başmüfet 
tişler 70 ten 80 e, diğer üç sınıf mU
fetti3 te sıraslle 70, 55 ve 45 liraya 
terfi ettirilmişlerdir. 

Ankara ve lstanbul emniyet mü
dürleri 90 a:r liraya yükseltilmiş ve 
birinciden dördilncU dereceye kadar 
olan emniyet müdürleri de yine sı

rasile 80, 70, 55, ve 45 liraya çıka
rılmışlardır. Birinci sınıf emniyet fı.. 
mirleri 35 ten 45 c, ikinci sınıf cmni· 
yet amirleri de 30 dan 40 8. terfi et
tirilmişlerdir. 

Birinci komiserlerin (başkomiser) 
maaşları 22 den 35 c, ikinci komiser· 
lerin (komiser) maaşları 20 den 30 a, 
UçUncU komiserlerin (komiser mua
vini) maaşları 17,50 tan 25 e, polis
lerin maaşları 16 dan 20 ye çıkarıl
mıştır. 

Eski kanunda maaşları 10-20 li· 
ra arasında olan muamelat memurla 
nnın da terfileri düşünUlmüştUr. Beş 
sınıf üzerine olan bu memurlar sıra
sile 16, 20, 25, 30, 35 lira asli maaş 
alacaklardır. 

Başı ağrıdan 
Çatlıyacak gibi 

EV OZİN 
En şiddetlı baş ve 

diş ağrılarını 
dindirir. 

EVROZİN 

Bütün ağrı, sızı ve 

sancılan keser 

NEVROZİN 

Nezle, grıp ve romatiz
maya karşı çok 

müessirdir. 

KANZUK 
EIU TiZi 

SIHHATINIZI 
KORUYUNUZ 

KANZUK MEYVA TUZU 

1 E..~ HOŞ VE TAZE MEYV A
LARIN USAREI .. ERlNDEN lS
TlHSAL ED1L~UŞ T ABlI BlR 
MEYV A TUZUDUR. Emsalsiz 
t>ir fen harikası olduğundan ta -
mamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmnlannı, ekşiliklerini ve mu 

annid inkıbazları giderir. Ağız 

kokusunu izale edei". Umumi ha
yatın intizamsızlıklannı en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 
canlılık bahşeder. 

tNGtLlZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - lSTANBUL 

KAYIP: Ticareti Bahriye mektebi
nin 328-329 ders senesi makine kıs
mından aldığım şehadetnameyi kay
bettim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. - 309 doğumlu Ahmet oğlu 
İsmail Ruhi 

3-8-937 = 

Parfömlerin istihzar edildi~ ~ra; 
sanın Midi havalisinl gezmiş ıs~t· 
ta biatin çiçekleri merkezinde. Y~ ı>e' 
tığı bir nevi balmumunun cıldl sıl' 
yazlatmak ve güzelleştirmek ııu ıııl 
sunda şayanı hayret bassıılııJ' 
bilirsiniz. ·s· 

"Sir Aseptik, tabir edi)en bu .şıı~ır 
nı hayret cevherin tasfiye edil.Dl~ş ııit 
!asasının cild üzerinde sihirfi.ılllZ 
tesiri vardır. r\"el 

Bunun; geceleri yatmazdan e~ 
tatbik ediniz. Cildin sert ve ıur ~ 
dış tabakasını yumuşatarak pıı ıı~' 
parça döktürecek, sabahleyin ill~di~ 
mıyacağmız taze ve beyaz bir ~ıS
yeni güzelliği ile karşılaşacalt J(ıı" 
Açık mesameler, siyah noktalar. .J 
mızılık lekeleri ve tenin gayt~l ~ol• 
bütün maddelerinin tamamen za~ 
duğunu göreceksiniz. Ancak, ) tC' 
nüzün gençlik güzelliği ile fazlll d" 
zad teşkil etmemesi için bo)~~ıır 
omuzlarda, kol ve cllerde daJı.1.1< ,-e 
!anmanız lazımdır. Kolay, prıı.t1 bil 
ayni zamanda az masraflı oıe.ıı c1' 
"Sir Aseptik,, bütün eczanelerJe e 
depolannda satılır. ~ 

KELEPiR SATIL-ıit 

r;arbiyede iyi bir yerde ıtiiıl 
2, 3, 4 odalı ve antresile mu~b~~ 
hı havi Uç aparmımnn şeJdiil 

ıııı· 9 odalı, bahçeli ev TaşraYtı e. 
rcket hasebile kelepir fiyıı.Ull 
satılıktır. Evin telefonu.;~ 
banyosu vardır. lstcltlileti.Jl 
40052 numaraya telefon ctıneW 
ri veya "Kelepir" rumuzile 19-

ttl• 
tanbul 176 numaralı posta kU;,1 

___ s_u_a_drcsine y~ 

İhtira llanı 
1 
~ 

~' 1' e "Kovanlar ve kurşun g~JJ"e c~ 
soğuk halde basılabileceği god~O' 
imaline mahsus tertibat,, h~lt tU (f 
alınmış olan 10 Nisan 1935 gUıı ,., 
1938 sayılı berat ile "Kovanltı!bllsf 
kurşun gömlekleri soğuk halde ıJı~~ 
labileceği godelerin imaline rn o 1" 
usul,, hakkında alınmış olan l ııef' 
san 1935 günlü ve 1939 sayılı urt .. 
bu defa mevkii fiile konmak dilcct" 
ahere devrUfcrağ veya icar e Jt:' 
ğindcn talip olanların Galata.'d11·ur'' 
tisat banmda, Robert Ferri'ye ııı 
caatları ilan olunur. ~ 

--------- t1fıır 
Istanbul üçüncü icra JJ1Cıtl .,rtlf 

ğundan: Mahcuz ve paraya ~ 
mesi mukarrer bir radyo :ı. {J 
1937 tarihine müsadif Perşcınbt Jtıl' 
nü saat 15 den itibaren Pendil<t~ıı1" 
lüsi kahvesinde açık arttırma l'·~· 
tile satılacaktır. Talip olanıarııı e ~· 
dikte mahallinde mczkür giln ' ıı1 
atte hazır bulunacak memurt1~~46l 
racaat etmeleri ~!n olunu~ 
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Atlarının·· · 
8arak aya - uzerıntl üzengilere ba-
laıın1 s ga kalkan s varilu kılıç 

1Y1rarak b ' 6aUıyorıar: a larınm üzerinde 

- Şahı veı· 
lııail 'Uğr ayet yoluna .. Şah ls-

:Diye b u~a .. can, ba feda olsun. 
agırıyorlnrdı. 

Ş ah lsmail d"" h • uz ~yaz bir mu-
~. arebe atına b" . -

ilerliyord ınmış; ngır a-
d~ı zırh u. Sırtındaki altın yal-
lltıdaki k Parı~ I>arıl parlıyoı du. Ba 
2"t!tnış ola~ıl k~filı ile bu külaha sa 
~ bir Yeşıı sarık arasında, be
debiJ tekskor~ç yükSE'liyordu ... Er-
b· esın ı, Eanki 

1 
ın genç ve dilber şey-

\tşı YI lardanberi b"T· b l ..... araal uun ua 
:iıltndar ~~:nış 0~an pi.-ıkin bir hil-
e &iilii.... .. 1

' nıagrur bir tebessüm-
ı:_: .... ,ısuyor V k"t . -
'<llJ g~5.. " a ı vakıt sag e-
1:1iııde~ u:e .~~da: kaldırarak, ön
lallıların g çtıgı aşıret beylerinin se 
'l'ekke~ mukabele edıyordu. 

2'1lııınuş ~ revakında, şallara bü
~or .. lht~ n Alenı ah Banu duru
Ue ınu ıyarhktan ziyade hadisat 
ı.~ cadel d ' 
~dtıı k e en Yorulmuş olan bu 
li ' Olla . . 

Yeye da tına gırmış olan iki ca-
.t\le Yanıyordu. 

hı.._ · ınşah n· . 
1~arayı kan~ •. bu muhteşem 
:rtıe se~ albının en coşkun his
liyor: derken heyecanından tit 

~'ty, Barih"" la eYirn ?. ş huda .. Sana, nice şük-
tı keuerae~ : •1snıailimi bunca fe-
~n .. Buna alas .:ttin. Bu yaşa ge 

teısterdin ş· bugunku saadeti de 
~ .. ıma· net edi 1; onu yine sana e-
~s\nin ınt~ .. B basının ve de
\j l'U!n ... §ahı ve~ almıya gönderi
"''-hnaın), (o d""y aşkına .. (On 
~, ... ft n ort m 'k 
tıı.""4,. Uzer· . umu 1! 
O~ Zahir \•eIJnJ~de, hazır VC nazır 

lltı. Sen sakı gaıp erenler aşkına, 
1 biye d a ... 

. Şah ls ua .ediyordu. 
~ret maıı, bölük b'"l"'k ı ~ at1ı1 o u o an a-
. llletıe garnu_u öntind n vckar ve .a
~11Uııd eçm~ .. BU tün bu saflaı m 
~ı.. e dalga} 
ti '<.\sanca - anan Erdebil tehkc-
. gı altında, atından inmi~ 
$aııc k 

ltıiı.t· a tar san v 

~a" ı, Şah 
1 
• . ea~ ona te~ lim et 

aıal'ak sma.ıı, ancağı omuzu-
' a besmele ( kmi . 

'lttt. izden olan , , ka d . .. .. 
~ , .. m an yuru-

llli r 
~~Ql}~ 
'~tı:ı kumaııd nlı~mı deruh
bı:. !ıutU:lan Ernır Şenı ttin, o an
~ll, orduya hare. t emri ver 

ı:ıl!t'· 
t~ıbı;.Uıı ora b" 
tu ~ .. \r ~~· .. ır anda harekete 
~ 11. Saı'ıare Yuruyü ·e geçmi ti. Bü
~~1'1in I! ' 0muzunda Erd bil tek-

f.ı~tı. Şa~ncağı o~duğu h lele yayan 
lii·J~h lam l~rn ılı ta ip c mi ti. 
1ıq ~llkten aıı, böyJ c kırk a ı u 
~E:kı::t i ~onra durmu tu. Çün ü, 
'l( hit~ın tertip edıl n m ra im, 
\oi~ Cil.Irtar m bulmu tu... Sanca~. 
t.. blr ... a teslim €tt.! ·ten s nra ,..e 
"ll ">IÇta , '> 

~~ hıdı~ı Yn:ıla atına bmmi~ti AI 
atırı111

1 
:ahm l rı, üt gibi b -

ı_ '- lı· arnına d :ıy ra ·.: 
"il.kaı l.'l'urnuz . 1 LI " 
hıın. 8. • .o n ..• aycu 
~ ~llli ' ~rv n yol n .. 
1 "ııt-ara·ı· trafına toz bulutlan 
ıt:ın:. \ s· 
~tı. >:ı:ll'Van yoluna d ~ u iter 

ve 

ti in 

-·· 

tiler ... Ath'arr, hud ıdu ge til r. 
Diye, korkunç bir hab r g .. tir

mi 1lerdi. 
Ferah YE"sar, e\"V la bu haber~ 

inanmamak i temi ti. 
- Kızılba"lar, zebun bir 1 aldc

dir. Ba 1. r md..ı da, on!. .. rı topaı lr
yacak b lli ba 1ı bir yhl ri , v
cut de~ ıldir ... v· m ~:ıh 1 maıl \ar 
amma; o, daha süby n sayılır. O
nun gibi tecrüb 'z. bir ç cu - ın aı

kasına kim takılır. Bu · t ' bir y n
lışlık var. Mes ı yi, 'yicc an! ym.. 

Diy mir . ti. 
Fa.kat, hudut t, r fınd n büyük 

bir tclu8 ılc grlen ntlıl r, b"ribirıni 
takip etmi ti. Hepsi de bdyük bir 
dehşet icindc. g t"ı•dikltri habcxleıi 
şöylece teyit cylemis erdi. 

- Kızılb ı:ıl r, gelıyur. 
- Kızılbn lar, u1un halind ilcl·-

liyor. 
- Kızılba lar, yıldırım ,_ ·r.ıt.!e 

Şirvıına yaldn. ) vr. 

Eu e kı ve t ı iibeli muhar·p, 
her za n y. ptıwı .bi, • Sk ini u

ı r:ıı tı. Kc>ndis bir kı ım k ıv
ı. Di ı 

Yazan : Ziya Şakir 

(Aık ı var) 

Iiru:l 1 ~ıa e ıeıne nrn uıcla filkı 
bir m n bet lmlundt - ıdn dola-
.} ıdır 1 · ç ru • do Ju 11 ırada !I. 

n i e n mi~ e hı ulur. Lolıu<oalık 
e asında sık sık e emı) e ha lı-

~ 
~ Bu r e-nin turfa ıda. l.uru fa
~ s~l.} f i pi.} a :\ a gelmi tir. Ada- : 
~ pazar H" Antal) dan gelen horos \ ! 
, fa&ul.} eleri 13 - 14, ç:ıJılar 13 - 1 
~ 14 b:ıttaı <1t ilen Sel ile f r,ul-
~ ~ e'>i 16 - 17 kunı a toptan sa.. ~ 
~ tılmı tır. Da s en l ru f - ~ 

1 
; sulJ e m hs ılü ı;e en se e.} e nis- ~ 
~ betle dal ı:ı dol undur. ~ 

~ Arpa Jlİ.) a'iasmda bilhassa ilı- ~ 
~ rac. t içi ı h )az İJi arpalar is-

td.li olarak nrnnm. :1dadır. An
~ talynda Aı;u tos içimle. tesli n kL ~ 
~ losu 4,05 kurrı t n 300 ton ı1rpa r 
~ satıımı.tır. B ndırına nrp:ılnn İ 
~ da ayni f'. ntla \ erilm • tir. ' 

Ge<:eıı s ıne m h ul nzl -ı ytl. 
~ zündeu kilo~u rlli 1 •mı kadar ~ 
yük~elen ı;, rmı 1 r lı: ırulmt 

~ dizi halinde ı> ·.} SU.}'I d 1 lurm.~ · ' 
- tur. Bu senem lı 1 bıl ır, 1 ı o-~ 

, - l'>U da. 7 - 8 Jmn nnı dadır. l:ıı 
I' ..... ......,.... .................... .... ...... ) 

---------
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o 
Patates Mahsulü Fazla 

Bu senrnin patatE-s mahsulü geçen t 
Sl'n d n yüzde yırmi n · betinde fazla 
tahmin cd iyor. Bu ıtib rla fiyatlar
da da diı uk ük b l mı tır. Bomb. y 1 

dan g len bır "pan t TLirk patat s
krind n şımdılik yiız bin kilo isll nil 
m kt dır. Bu miktarın artırıl c- ğı 

da hab r verilmcktuiir. Pat te~leri-

r 

, 
l 

Dün borsad Türk borcu üz r'ne 

b' l o tur. 1 20 lir -

dan açılan Cnitı.irk 15, 15 lirada kn

panmı tır. Meık z B nk ı h" el ri 

P2,5 lira~ a çıkmı tır. Er ani 95, Sı

vas - Er urum 97,25, A lan çimento
su 13 Jiradll'. I'rnn ız fr ngı 132,72 

olarak gdm· tr. B"r İn ,ıliz lirasına 

630 kuru kıymet 

BORSA 
2 A u tos PAZ RT:f 1 
PAHALAH 

ın 

B .. ııknot 
( [ 

mi ir. 

1 .-
570, -
20,-
6 -

. 
~ .~ 

2 ı.-
1-.-
.-

6"1, -
1 J 

lO;J,-
11<:>, 
81.-
23,-

5 0,-
23,
tı~.-.-
:._3, 
:...J, -
31.-

14,-
52.
:)2,-

10 • 
2J7,-

n 
r 

• • 
yı 

Tütün ekimi nisbeti ile tütün cins
leri hakkında inhis r idaresince yap
tırılan tkiklcrc göre memleketimi
zin bu n kı tiıtün mahsulü iyi gö
rünmekt dir .. E- r Ağu tos ayı da 
iyı gC'r rs tütün! rimizin kalıtesi de 
yük Pk ol c ktır. !stihsalat miktarı 
t m olar k t hmin edil memektedir. 
Ancak gt CC'n Sl n !erin i tihs:ıl ve sa
tı.'.] m'ktarları şöyled r: 

934 s n sinJ 35.700 000 kilo tütün 
den 35,950 000 lira, 935 sc>nesinde 36 
rnilyon tüt"ndt n otuz dokuz mil
yon yüz bin rra ve 936 senesinde ise 
y tmi dört m ·ıyon iıç yüz bin kilo 
tütünd n ltırk milyon ür yüz bin Ura 
satı vapı d h nla lmıstır. Bu hesap 
!ara nazaran t · un h ıl t ve satış
larında mühim bir tc r kki görülmek 
tedir. 

İzmirden satılan tütünler 
lzn ır mm c s nın e_ ki tiıtiınlerin 

d n ~on giinl re kadar Almanyn he
sabınn ltı \uz bin kilo tütün satın 
rhnm tır. 93 nc .. inden daha evvel 
' · s ne>l r ait mah ullerden dahi 
mü ·m m· tar t'itün nlınacaf;'l söyle 
niyor. Bu tüt"inlerin parasını ziro.at 
banka ı t min v bir ecnebi bankası 
taahhüt C) 1 kted"r. Ziraat banka
sı bLı i. ten faiz alacaktır. 

Kara Szğzr 
Yetistiren , 

A emleketler 

c ı 1 A Yui:arı 

ı .... P. K P. 

Bu 

" 

ay yum 
8l·ıt 

k 6, 5 6,26 
5 25 5,35 
6, 5 -,-
4, 5 -,-
4 3J. -.-

Al 1. 
Ti tik 

GEl..EN 

16,10 -,-
4<>20 -.-
4 - 53,-
42,:..0 43,20 

1 061 Ton 
1 1 Ton 

3n Ton 
6 Ton 
45 Ton 
83 ron 
2 Ton 

~ı 64 Ton 
14':: Ton 
12 Ton 

DIŞ 

G 1 DEN 
100 Ton 

51. Ton 
F 1 \: ATLAR-

6 34 Kr. 
512 Kr. 
629 Kr. 
5,19 '{r . 

9 72 Kr 

----
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Türk-Yugoslav Müsabakaları 

elgradda Dün ikinci 
Maçı 3-1 Kaybettik 

(Başı birincide) 
Takımımız birinci devreye biraz çe 

kingen başladı. Adeta isteksiz bir o
yun çıkarıyoruz. Yaptığımız bir iki 
hücum çok tesirsiz geçiyor. Oyun yi 
ne sert devam ediyor. Onların vücut 
kabiliyetlerine istinat eden bu sertli
ğe mukabele edemiyoruz. 7 nci daki
kada solaçıklarının mUsa.it vaziyette 
ortaladığı topu yakalıyan merkez 
muhacimleri sıkı bir vuruşla birinci 
gollerini yaptı. 

18 inci dakikada soliçleri kalenin 
Ust sol köşesinden fevkalade güzel 
bir şiltle ikinci · gollerini yapmağa 
muvaffak oldu. 

20 nci dakikada Fikret sakatlana
rak çıktı, yerine Ankaralı Niyazi gir 
di. Rebli solaçığa geçti. 

Çok bozuk bir oyun oynuyoruz. Bu 
gollere mukabele edecek tehlike ya
ratamadığımız gibi onların hakimiye
tıni de eksiltmeğe muvaffak olamı
yoruz. 

41 inci dakikada aleyhimize atılan 
bir kornerde Yaşarın Ustünden aşan 
topu Yugoslav soliçi yetişerek üçün
cü defa olarak kalemize attı ve ilk 
devre 3-0 mağlfıbiyetimizle niha
yetlendi. 

ikinci devre 
Yugoslav takımı ikinci devreye kil 

çük bir değişme ile çıktı. Soliç oyun
culan yerine Berceviç isminde yeni 
bir oyuncu girdi. 

Yirmi beş dakika mUtevazln bir 
oyun çıkardık. Karşılıklı yapılan a
kınlar her iki taraf için de tehlike O· 

lamıyordu. Bu dakikadan sonra btı
tün enerji ile oynamağa ve Yugoslav 
kalesini sarrnağa başladık. Bu daki
kalarda oyuna tamamile hakimiz .. 
Fakat yağmurun gittikçe fazlalaşma 
sı sahayı bir çamur deryası haline 
sokmuştu. 

Hakim oynadığımız halde bir tür
lü gol çıkaramıyoruz. Nihayet oyu
nun bitmesine iki dakika kala yine 
Rasih saı köşeden çok nefis bir şilt
le şerGf sayısını yapmağa muvaffak 
oldu ve maç bu §ekilde 3-1 mağlu
biyetimizle nihayetlendi. 

Naııl oynadılar? 

Itaıyan hakem bugün maçı çok mu 
vaff akıyetli idare etti. Birinci devre
de müdafaa hattı bozuk idi. !kinci 
devrede daha fazla muvaffak oldu
lar. HUsamettin muvaffak olamadı. 

Hilcum hattında en fazla çalışan ve 
hemen hemen en fazla muvaffak o
lan yine Rasihti. Haf hattında M. 

Reşat en iyileri idi. 
Yugoslavlar bizden çok iyi oynu

yorlar. Pasları ve yer tutuşları mü
kemmel. Merkez muhacim, iki aç.ık

lan, merkez muavinleri birinci sı
nıf oyuncu ... 

Yarın saat 12 de hareket ediyo
ruz. Perşembe günü lstanbuldayız. 

Dun Geceki Giiresleri 
' 

Yunanlılar 4 • 2 Kazandı 
Galatasnrayın 33 UncU yıldönUmü 

mUnasebetile şehrimize davet edilen 
Yunan glireşçileri diln akşam saat 
21 de Galata~nrayın l{asımpa~a kJU
bünden ln&vi~e ettiği B t.ık1m1 ile 
ikinci maçını yaptı ve 4-2 galip 
geldi. 

56 KILO: Blris - Küçük Ahmet 
Ahmet serbestçi olduğundan hep 

alttan giriyor. Buna mukabil Biris 
salto almağa çalışıyordu. ~"akat Ah-
medin müdafaası çok sert oluyordlı. 
Beşinci dakikada Ahmet tehlike at
lattı. Fakat çetin bir köprU ile kur
tuldu. 

Biris salto almak isterken Ahmet 
salto aldı, Yunanlıyı savurdu. Fakat 
dı3an düştUlcr ve bu fırsat kaçtı. 

Yunanlı çok kurnaz güreşiyor, mil 

temadiyen kenarlarda tutarak bi
zimkini dışarı savurmak suretile 
scrsemletmeğe çalışıyordu. Nihayet 
yedinci dakikada Ahmet rahatsız ol
duğu için fenalaştı ve güreşi terket
ti. Yunanlı hükmen galip geldi. 

61 KILO: Şemsi - Salis 
Şemsi kafa kol kapmak isterken 

alta dUştü. Salis üstte çalışırken 
Şemsi brovle çekerek üste geçti ve 
ters künde ile sırtını yere getirirken 
dışarı çıktılar ve Yunanlı kurtıuldu. 

Şemsi tekrar künde alırken alta 
düştü. Salis burgu almağa çalışıyor
sa da muvaffak Olamıyor. 

Yunanlının yorulmağa başladığı 
hareketlerinin yavaşlamasile belli o
luyordu. Tam beşinci dakikada Şem· 
si altta Yunanlıyı burgu almağn 
çalışırken Yunanlı kle takarak Şem 
sinin sırtını yere getirerek galip gel
di. 

66 K!LO: Mikropolos - Rasim 
Rasim heyecanlı idi. Yunanlı salto 

almak isterken Hasimin ani bir hU
cumile tuş yaptı, fakat maçı uzak
tan takip eden hakem bu bariz tuşu 
görmedi. Halk itiraz ediyor ... 

Rasim Yuanı alta aldı ise de Yu
nanlı minderden kaçarak kurtuldu. 

Yunanlı mütemrıdiyen vurduğu i -
çin hakemden ihtar aldı ve ilk on da
kikaya Yunanlı galip bitirdi. 

Atta gilreşen Rasim kalkarak ar· 
kadan yakalamış olan Yunanı dışarı 
sürükledi. Güreş tekrar ortada ba§-• 
ladı. Rasim tekrar arkadan yaka· 
landı ve yere düştü ise de çabuk kur 
tuldu. Ve Yunanlıyı güzel bir saltoya 
alarak puvan aldı. Yirmi dakika ni
hayetinde Rasim sayı hesabile galip 
Han edildi. 

72 KiLO: Faik - 'M.arko. 
Faik bUyillc bir gayretle hücu-:rıa 

geçti. Yunanlı Faikten oyun itibarile 
daha fazla. Birkaç salto çekerek pu
van aldı. Ve ilk devreyi galip bitir-

eli. !kinci devre mUthiş bir çekişme 
halinde devam etti. Her iki pehlivan 
da fazla yoruldular ve yirmi dakika 
nihayetinde Yunan galip ilan edildi 
ise de fazla yorgunluğundan ringin 
kenarında baygınlık geçirdi. 

79 K1LO: Rızık - Kampafis. 
Rızık çok sert ve atılgan bir gü

reşçi, Yunanlıya mütemadiyen oyun 
tatbik ediyor ve Yunanlı tehlike Us
ttine tehlike atlatıyordu. 

Uzun bacaklı bir güreşçi olan Yu
nanlı iki salto yaparak puvan aldı. 
Son dakikalar ayakta geçiyor ve Yu
nanlı puvan aldığı için vakit geçir
meğe çalışıyor. Nihayet yirmi daki
ka nihayetinde Yunanlı puvan hesa
bile galip ilan edileli. 

AGIR SIKLET: Çardis - Sam
sunlu Ahmet. 

Ahmet çok sert başaclı. Hemen işi 
bitirmek istiyor, Ahmedin bütün gay 
retl Çobanın beş dakikada yendiği 
bu güreşçiyi daha çabuk yenmek. 
Fakat Yunanlı bir türlü alttan kalk
mıyor. Alta dUşe~ Yunan ilk devre
yi tuşa gelmeden bitirebildi. }kinci 
on dakika da bu vaziyette Ahmet Ust 
te Yunanlı altta devam etti ve 19 
uncu dl\kikada Ahmet nihayet tuş 
yaparl\k galip geldi. 

Admira - Galataıaray 

intika mmaçı 
Gl\latasaray yıldönümü tertip he

yetinden: 
l. - YıldönUmü mUnasebetile A· 

vusturya şampiyonu Admira takımı
na karşı ilk maçı kendi nizami kad
rosile yapan Galatasaray birinci fut
bol takımı buglin revanş maçını Tak
sim stadında oynıyaeaktır. 

2. - Kuvvetli Avusturya şampi
yon unun yUksek oyun kudretini na
zarı dikkate alan tertip heyeti bugün 
kU maç için takımı Beşiktaş ve Be
yoğluspor oyuncularile takviye ede
cektir. 

3. - Maçın hakemliğini Istanbul
spordan Adnan Akın, yan hakemlik 
lerini Tarık ve Samim Talu yapacak
lardır. 

4. - Maç saat 17,45 te başlıya -
caktır. 

5. - Beşiktaştan Faruk, Hakkı, 
Şeref, Beyoğluepordan Vlastardis, 
Bambino'nun saat 17 de Galatasaray 
klilbU lokalinde bulunmaları rica o
lunur. 

Kırtehirde Faydalı Bir Sergi 
Kırşehir, (TAN) - Bir parti ve 

halkevi binası yapılmaktadır. Bina
nın tamamlanan salon kısmında orta 
okul tabiiye ve tarih öğretmenleri 
Zeki ile lbrahim bir sergi açmışlar

dır. 

BAŞMAKALEDENMABAAT 

Hatay 
Davasına 
Alakamız 

(Başı 1 incide) 

Fakat bu fedakarlığın muvakkat 
. olduğunu biliyorlardı. Çünkü 
'i'UrklUğUn kudretine ve zindeliğine 

tam itimatları vardı. Anavatan da ilk 
fırsatta ispat etti ki kendisine sonu
na kadar güvenmek caizdir ve öz ço
cuklarını hiçbir zaman unutmaz. 

Cenevre anlaşması, Hatay TürklU. 
ğUnü kendi mukadderatına hakim 
kıldı ve Hatayda Isviçreye benzer bir 
sUkün ve inkişaf rejiminin temelini 
kurdu. ' 

Biz, Milletler Cemiyeti ve Fransa 
ile beraber Hatay rejiminin resmen 
bekçisiyiz. Ifrat hareketlerini, geçici 
bir hastalık addettiğimiz için Suriye 
ile kurulacağına şüphemiz olmıyan 
devamlı dostluk namına bUyük bir 
sabır ve tahammUl gösteriyoruz. 

Fakat Suriye bizimle olan dosL 
luğun kıymetini anlamazsa, 

bizimle karşılıklı emniyet Uzerine ik
tısadi münasebetler kurmanın Suriye 
için hayati bir mesele olduğunu tak
dir etmeı.se ve Hataydaki entrikala
rın az bir zaman içinde önilne geçil
mezse Hatay hakkındaki derin alaka
mızın alametleri zaruri olarak tcza_ 
htir edecektir. 

Hatay davasının yarınına tama
miyle gUveniyoruz, çünkü bu; kendi
mize güvenmek demektir. Bizce orta
lıktaki . dava, Hataym mukadderatı 
değildir. Bu halledilmiş bir iştir. Da
vanın ameli manzarası, Suriyenin bL 
zimle ya samimi bir dostluğu ve
ya açık bir dUşmanlığı tercih ede
ceğinden ibarettir ki bunun Suriye 
için manası da ya müspet inkişaf yo
lunu tutmak veya menfi emellerle 
kuvvetlerini yok et~ek şeklindedir. 
. Ahmet Emin YALMAN 

lzmirde yang ı n 
(Başı 1 incide) 

Alevler arasında birkaç kişinin ya
narak ölmÜ§ olmasından da korkul
maktadır. 

Son dakika 
lzmir, 2 (Gece yarısından sonral

Bayraklı yangınının saat sekiz bu. 
çukta çıktığı tesbit edilmiştir. Yara. 

lılardan çoğunun vaziyeti tehli!rnli
dir. Son tahkikata göre, alevler ara. 
sında yanarak ölenler de vardır. Ve 
bunların on kişi kadar olduğu tahmin 

ediliyor. Yaralılardan bir kısmının 
isimlerini şöyle tesbit etUm · Depo 
müdürü Ali Meftun, gümrük kolcusu 
ZühtU, işçi Mehmet, Osman, Ismail, 
Ahmet. 

lstanbul Gayrimübadiller t< ortıisyonundan .. rf 
D. No. Se.mti ve mahallesi Sokatı EmJik No. Cinsi ve hissesi Hisseyegof\. 

mu~anııneD -T. ı.,. 

3942 O~k~ E:~rt~~ E: ve Y: 
57 

154 metre arsa 160 

Y: Şair Necati 

1151 Yedikule Çırağı Hasan Çukurçeşme E: 93 Mü. Ahşap hane ,.e bahçenirı 
270 

3564/ 1 Kadıköy Osmanağa 

6736 Hasköy Halıcıoğlı.; 

3564/ 2 Kadıköy Osmanağa 

8051 Pangaltı 

7181 !stinye Mehmed çavuş' 

3719 Üsküdar Selami Ali 

3832 Arnavutköy 

3871 Kurtuluş 

4039 Çengel köy 

4046 EminönU Ahıçelebi 

5094: Boyacıköy 

5091 Ortaköy 

5113 Boyacı köy 

5793 Kuzguncuk 

6384 Beyoğlu Hüseyinağa 

E: Yoğurthane 
Y: Mühürdar Fuaı 

Bademlik 

E: Yoğurthane 
Y: Mühürdar Fuat 
Bayır 

E: lstlnye cad. 

Y: 25-27 

61 
Harita: 20 

E: 74-76.78 
Y: 64-66 

63 
Harita: 19 

E: 105 
y: 103-103/ 1 

Y: lstlnye EımirgA.n 
yolu 

E: 19-21 
Y: 17·19 

Babacan 
Kilise 

Kuyularbqı 

Kuleli cad. 

Limon iskelesi 

Maslak 

An barlı dere 

Fınn 

E: Hacı Kaymak 
Y: lcadiye hamam 
ve Tenekeci 

E: Mumhane 
0Y: KUçUk mumhane 

2 

E: 16 

E: 11-13-15 
Y: 11 

E: 51 Y: 72 

54 

E: 3 

E: 9-11 
Y: 11 

E: ve Y: 8 

E:llO 
Harita: 537 

E: 33 
Y: 29 

1h his. 

118,50 metre arsanın 
320 4/6 his. 

Ahşap hane ve dükkanın 
130 25/112 his. 

118,25 metre arsanın 
320 4/6 his. 

İki ahşap hanenin 
330 % his. 

189,50 metre arsa 1000 

96 metre arsa 200 
19820 metre bostan 

400 ve tarlanın 1/5 his. 

131,50 metre arsa 400 

Kagir deponun 21/40 his. 1540 

Kagir mağaza ve UstUnde • 
odaların 735151840 his. 950 

3675 metre çilek tarlası 
140 ve barakanın 1/3 his. 

Bostan ve meyva bahçe-
sinin ve sair müştemlla-

1000 tının 14/48 his. 

Bahçeli ahşap hanenin 
300 4/5 his. 

Kagir hane ve arsanın 
680 l/2 hiı. 

58,50 metre arsa 100 

4198 EminönU Ahıçelebi Yemiş iskelesi E: 11 Y: 9 Üstünde odaları olan ka-
gir dükkanın 6/ 25 his. 1430 

Yukarıda evsafı yazılı ga)Tİmenkullcr 13-8-937 tarihine tesadüf eden CUu'Tla gününden itibaren pazarll~ 
satışa çıkarılmıştır. Talip olapların Salı ve Perşembe gUnleri saat 10 dan 12 ye ve 14 den 17 ye kadar vegJ1' 
iki günden maada diğer gi.inlerde sabahları saat 10 dan 12 ye kadar müracaatları. Satış münhasıran 
rimübadil bonosiladır. 

~ ................ ,~ 
YlRIM Blı 
Ağrıları, asa bi zafi· 

yet, aıabt öksürükler 
K A ·R D O L 'a kartı 
gelemezler. Tecrübe ile 
sabittir. 

Istanbul Uçüncü icra memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer ev eşyası 12-8-1937 ta

rihine müsadif Per§cmbe günü saat 
15 den itibaren Kartalda Dolayubada 
açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

Talip olanların Kartalda Dalyanlı 

köyünde evde mezkur gün ve saatte 
ha.zır bulunacak memuruna müraca
at etmeleri ilin olunur. (4847) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlar• 

Cinsi Mikdarı 

Kilo 

Taze bamya 500 } 
Kabak 3800 ) 
Patlıcan 4000-adet) 
Taze fasulyı 3000 ) 
Semizotu 1000 ) 

Dk 
Muhammen bedeli teminat ---

Ispanak 3000 ) 
Domates 3500 ) 1fi84 Li. 75. 118 Lira. 61 

86 kuru§ cuma ;,el 
oJl 

Lihana 4000 ) kuruş. 

~rn~ 4000 ) 
Kereviz 750 ) 
Enginar 500-adet), 
'faze bakla 1500 ) 
Dolmalık biber 250 ) 
Havuç 200 )' / 

Yangın çok büyük gayretlerle sön- -------------
dürüldü, deniz ve kara askerlerimi- Istanbul UçUn~U icra memurluğun
zin bu işte bilyük hizmetleri görüldü. dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
Vali ve General Rasim bizzat nezaret mukarrer yağ makinesi ve camekan 

Gureba Hastanesine 937 senesi için lüzumu olan yukanda cins ": f 
darlan yazılı sebzeler açık eksiltmeye konulmu§tur. Ihalesi yuksl'~~ 
zıh gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü Binasında toplanan . }I 
yonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım Kaleminde z~;) ~ . ~ 

lstanbul Defterdarzığınd an : 
ettiler. 

Bir Otomobil 

Faciasında 

Altı Ki!i Öldü 
Samsun, 2 (Tan muhabirinden) 

- Dün gece burada altı kişinin ölü
mü ve üç kişinin de ağır yaralanma-

sHe neticelenen bir otomobil faciası 
oldu. Şoför Kazımın idaresindeki kam 
yonet, Merzifondan buğday yükle
m iş ve yedi kişiyi de yolcu olarak al
mış, Samsuna hareket e!miştir. Kam 
yonet Samsuna gelirken saat yarım
da Kışla yokuşunu iniyordu. Birden
bire frenleri bozuldu ve kamyonet 
bütiln sllratile yokuş aşağı uçmaya 
başladı. Şoför bozuk arabayı durdur 
maya imkan bulamadı ve araba biraz 
sonra bUtUn hızile yeni karakolun ya 
nındaki bir eve çarptı, paramparça 
oldu. Bu müthiş çarpma neticesinde 
§oförle yolculardan üçü derhal, iki· 
si de sabaha karşı hastanede öldü
ler. Uç kişi de çok ağır yaralandılar. 
Adliye, facianın tahkikatına elkoydu. 

DUn bu civarda ikinci bir facia da
ha oldu. Samsunun tanmmı' ailele
rinden birinin kızı olan Bayan Lina 
Derbentte denizde sutopu oynarken, 
birdenbire çıkan anafordan kendisi
ni kurtaramıyarak boğuldu, yine bu 
anafora kapılan yedi sekiz kişi de et
raftan yetişilerek gUçlUkle kurtarıl-

-'• 

11-8-1937 tatihine müsadif Çar-
şamba günü saat 15 den itibaren Kı
sıklıda açık arttırma suretile satıla
caktır. Talip olanların Kısıklıda Çam 
hca çeşmesi kar§ısında dükkanda 
mezkur gün ve saatte hazır buluna
cak memura müracaat etmeleri. 

(4845) 

Istanbul Uçilncü icra memurlu
ğundan: 9361676 mahcuz ve paraya 
cevrilmesi mukarrer ev eşyası 5-8 
.:_937 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat 12,30 dan itibaren açık 
arttırma suretile satılacaktır. Talip 
olanların Taksimde eski Şişli yeni 
Kurabiye sokak 12 No. lu evde mez
kür giln ve saatte hazır bulunacak 
memura müracaat etmeleri ilan olu
nur. (4848) 

Eskişehir asliye hukuk hakimliğin 
den: lstanbulda Kemal Halil, Meh
met Rüat ve şürekası. otomobil ve 
lastik taraktor komandit şirketi ve
kili Eskişehir avukatlarından Namık 
tarafından mezkür şirketin sabık Es
kişehir acentesi istasyonda nakliye 
komisyoncusu Tevfik Nadir aleyhine 
açılan alacak davasının icra kılın
makta olan tahkikatı sırasında : Da
va olunan namına çıkarılan daveti
yeye verilen meşrubata nazaran ika
metgahı meçhul bulunduğundan bilıi 
tebliğ iade kılınmış olduğundan iliı.· 
nen tebliğat icrasına mahkemece ka
rar verilmiş olduğundan 25-10-937 

Beyoğlu: Feriköy Birinci kısım mahallesinin Feri caddesinde ,.., 216 U" 
kain eski 118 ve 138 metre murabbaı arşanın tamamı. 

Beyoğlu: Kamer hatun Şahin sokak eski 25 mükerrer yeni 77 
8ayılı evin 113 hissesi. 

Orta köyde: Pişml§ Oğlu sokağında kain eski 55 yeni 101 sa
yılı evin tamamı. 

Aksarayda: Katipkasım mahallesinde Mahramacı sokağında 
kain eski 1 yeni 3 sayılı ve 56 metre murabbaı ar
sanın tamamı. 

Beyoğlunda: Hüseyin ağa mahallesinde Aşıklar sokağında 
kain eski ve yeni 3 sayılı evin 1351384 payı. 

Beyoğlunda: Hüseyin ağa mahallesinde Ferid iye sokağında 
1662 

S(J 
eski 45 yeni 61 sayılı evin 14/16 payı .... 

Beyoğlunda: Feridiye caddesi eski 94 yeni 108 sayılı evin 5 <fJ 
318 hissesi. 67 ıı.1'tlr 

Yukarıda yazılı mallar 20--8-937 cuma günü saat 14 de satıJıı.CJ ol~ 
Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kab~~ 
nur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerinin vakti muayyeninden evv~ c:e.,. 
rak yevmi mezkôrda defterdarlık Mini Emlik MüdürlüğUnde :ut<• ./ 
satış komisyonuna mUracaatlan (M.) (4824) ~ 

~rzuruın l~i~esi Mü~~eti t~ ~ün ~~~.ttl~~ 
Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüg&11td ııı 

Erzurum abidesi maketlerine ait teslim müddeti san'atkarıarıııı::ı~. 
kolaylık olmak üzere 16 Ağustos 1937 akşamına kadar uzatııııı;4~) )_ 

~· 
-p-az_a_r~te-s~i-gu~·~·n~ü~sa-a~t-::'10=-d~a-:E~s~k~iş-e~h~ir"T•:;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliıil•ta•J-.ı~'.:;,~ 

ZUhrevf ve cilt bas 
asliye hukuk mahkemesinde hazır -- e 
bulunmanız veya tarafınızdan bir Hayrı· o 111 
vekil göndermeniz aksi takdirde ka· C>r · _ Al'c~ 
nuni muamele yapılacağı tebliğ ma- Oğleden sonra Beyoglu .~ 
kamına kaim olmak üzere ilan olu· karşısında No. 133 TelPfnrı · 
nur. (34259) 
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Türkiye Cumhuriyet 
Zıraat Bankasınc~an 

l 
kı~· - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilcc1.:K muvaffa. 

.ıet derce k ·· ·· ltıUfetı· esıne göre mecmuu 12 den az olmama uzere !uzumu kadaı 

2 l§ namzedı ve şef namzedi alınacaktır. 
Ca.re; Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya ,.üksek Tı 
~b ve lktısat Okulundan veyahut hukuk fakültesinden ve"a bunlarıı 

3 ~cı ~emleketlerdckı benzerlerındcn diplomalı olmak gerektir. 
llaıııtaı~usabaka 25, 26 ve 27 Ağustos 937 de Ankara ve lstanbul Ziraa• 
kara rında Yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verılecek An 

4 Ya getirtilip, Eyliıl zarfında .4öılti bir imtihana tli.bi tutulacaktır. 
tiyt~~eni kanunumuz mucibince teknütJUk haklarını da haiz olmak şar 
l'ıJec kt~fet1ıi§ namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 ar lira aylık v~ 

e ır. 
M"f ııa ; ettış namzetleri iki senelik bir stajdan sonra Müfettişlik İmtihanı 

cekı ırdecekler Ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla milfett1şliğe terfi ettirile 
er ir A.n 

tıarn~tl · karo.da Umum MlidürlUk servislerinde çalıştırılacak olan şef 
nıuvaffa: l.s<ı blr senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında 

5 _ 1 tlurıarsa şefliğe terfi ettırileceklerdir. 
1.anbul ın •han gramı ile sair şartlan gösteren matbualar Ankara ls. 

6 _ ~:tlı~lr Ziraat Ban"'Ralarmann eıae cdtıebillr. .. . .. 

TAN 

·--

K ZiL.AY 
HAST ABAKICI HEMŞiRELER 

Okulu direktörlüğünden: 
Yeni ders yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasız

dır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemtire 

yetişerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü

esseselerde çalı9malarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Deraler hususi 

doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

isteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitir

mi• olmaları ,arttır. Diğer tartlarımızla fazla izahat için yazı 

ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul 
Direktörlüğüne mür.acaat edilmesi. 15 Eylul 1937 den .onra 

müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

SÜ ER BA 
Umum Müdürlüğünden: 
Ecnebi Memleketlere Talebe 

Gönderilecektir: 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtıaas şubelerinde 

ye~ tirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ec
nebi memleketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, atağıda yazılı tartları haiz olmaları la
zımdır. 

Umumi Şartlar: 
1 -· Türk olmak, 
2 - Tamüsaıhha olmak, 
3 - 18 yatından atağı 25 ya,ından yukarı olmamak, 
4 - Liselerin fen kısmından mezun olmu9 bulunmak, 

Hususi Şartlar: 
1 - 1933 - 1937 seneleri arasında li elerin fen kısmın

dan mezun olmuş bulunmak, riyaziye, fizik, kimya dersle
riyle yabancı dilden iyi derecede not almış olmak, 

2 - Tahsile gitmiye ve avdetle Banka hizmetinde çalıt
mıya mani resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak, 

Taliplerin nihayet 10 Ağustos 1937 tarihine kadar atağı
daki vesaiki (M. E) nımuzile Ankarada Sümer Bank Umu
mi Müdürlüğüne ve lstanbulda Sümer Bank İstanbul Şube
sine göndermeleri lazımdır. 

l - Hal tercümesi 
2 - Mektep şahadetnameıi ve imtihan not1arı cetveli, 
3 - Resmi bir hastaneden alınmı9 ve yukarıda yazılı sıh

hat ve bünye tartlarmı muhtevi bulunmuf bir ıhhat raporu, 

4 - 4 adet f otoğrafi, 
5-Tasdikli hüsnü hal varakası. 
Bu vesikalar makine ile yazılmıt üçer nüsha 

derilecektir. 
imtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir. 

olarak gön-

Askeri Lise ve Orta Mek

teplere Ücertle öğretme 
~Uriyet z· eklıJer, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkı~e Cüm. 
llUretiJe ır~at Bankası Teftiş Heyetı Reisliğine vermek veya gondermek 
lO 4 - ınuracaat etmiş bulWlmalıdır. Bu müracnnt mektubunun en geç 

---------------------'aranıyor 
~s 937 tarıhınde ele değr.·,iş olması şarttır. "2166,, "4345,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

l. - ş <!ak (
5 

artnaıne, keşıfname ve planları mucibince Erzurumda yapıla-
<ll!n 8814·47) lira muhammen bedelli Başmüdürlük binaSJ inşaatı yeni-

Pazarhkl . 
ll, _ a eksıltmeye konulmuştur. . .. .. 

l1 de ls Pazarlık, 9- VIII-1937 tarihine rastlıyan ~.azartesı gunu. sa~t 
dıirlUğU ~nbulda Rabataşta inhisarlar levazım ve Mubayaat şubesı Hu

lıı bınasında Alım komisyonunda yapılacaktır. 
at ş~b;· Şartnarne ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde inhisarlar inşa

lV sınden alınabilir. 
\r. · - Muvakkat teminat (4190,75) liradır. 

haiı b Taliplerin Nafia Vekfıletinden verilmiş müteahhitlik vesikalarını 
1~k ad ulunınaıarı ve rnimar ve mühendis değillerse bu sınıftan bir mes
~ın iştirakini temin etmiş olmaları Ul.zıındır. ( 4808) 

u 
·y 

4. cü keşcde 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
le ~;ndan hatka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler

nı O.ooo ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
J\l(J\1': 

~ile~ . 
ler . a an herkes 7 / Ağustos/937 günü akşamına kadar bı

•nı d ~· . a egıştırmiş bulunmalıdır. 

, ~arihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

Kömür Allnacak 
Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Cinsi Mıktan 

Ton 
Muhammen Muvakkat 
Bedeli Teminatı 

Lira Lira 

MUnkasa gün 

ve saat 

h.oo kömürü 80 1440 108 4/ Ağustos/937 15 
Kriple maden kömürU 140 2254 169.05 4/Ağustos/937 16 

Fındıklıda bulunan Güzel Sanatlar Akademisine alınacak yukarıda 
cins ve mikdan yazılı kok kömürü, kriple maden kömürü ayrı ayn açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Akademiden parasız olarak alı
nabilir. !{ömürlerin mikdarı, muhammen bedelleri, muvakkat teminat 
tutarları, eksiltme gün ve saatleri yukarıya yazılmıştır. Taliplerin 937 
Ticaret odası vesaiki ve muvakkat teminat makbuzlariyle beraber mu-
ayyen zamanda Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde 
toplu olan komisyonumuza mliracaatları. (405:5) 

SATILIK BiNA 
Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Direktörlüğü karşısında 

Kızılay Eski Merlceıi Umumi Binası Satılıktır. 
Müracaat mahalli; Kızılay Hanında Satış Deposu Direktörlüğü 

Cialatasaray Lisesi Mezunlarından 
Alınacak Memurlar 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasından: 

Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak Uzere Galatasaray 
Lisesi Ticaret kısmı mem.ınlanndan lüzumu kadar memur alınmak üzere 
11 ve 12 Ağustos 937 tarihinde sabah saat dokuzdan itibaren lstanbul 
Şubemizde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

lmtihanda kazananlar Bankamızın muhtelif servislerinde bir sene mUd 
f<ad?ko""y Vakıflar . detle staj gördükten ve mesleki bir imtihan geçirdikten sonra daimi ay-

n 
1 

Direktörlüğü llanlan hklı memur sınıfına alınırlar. 
'ita Uyukadad Staj müddetine aid Ucret, imtihandaki muvaffakıyet ' derccesile mü-
t k111lnu il<! .a Musevi Cemaatı Senagonu vakfına 2762 No. lı Vakıflar tenasıp olmak Uzere doksan liradır. Daimi kadroya nakilde ayrıca '/b 20 
~ ~Utevel~ızaın.naınesi ve olbaptaki talimatname hü.kUmlerine tevfikan ye kadar zam verilir. 
<l.dıkoy va~ ifyın 7~il.ec~~inden ibt eklilerin 7, 8, 937 akşamına kadar İsteklilerin T. C. Ziraat Bankası Istanbul Şubesine hemen müracaat 

ı ar mudtirlugUne usulen müracaatları ilan olunur. (4506) 1 etmeleri ve bu husustaki izahnameyi görmeleri. (4587) 

··-POKER-PlAY ··-POKER-PLAY -·-POKER-PLAY -·· POKER-PLAY ••• POKER-PLAY 

1 - lstanbulda Askeri Liselere: Fizik, Riyaziy, 
Bursa Askeri Lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca 
Kınkkale askeri san'at lisesine: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye 
Erzincan Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, 
musiki. 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih guı-ubu 

Ankara Gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Riyaziye, Almanca 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - lsteklilerin Lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmaları 
şarttır. Ehliyet; Unive:rsite mezunu olmak, Universitede imtihan 
vererek ehliyet almak, Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği 

tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 
3 - lstanbul, Bursa, San'at Liselerine birinci maddede yazılı dersler 

için 108, 126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 
108 liraya kadar Ucret verilecektir. 

4 - istekli olanlar; dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış evrakı bağ
layarak, Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfet
tişliğine göndermelidirler. 

ı - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 - Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika 
5 - HUsnU hal varakası. 

5 - 4 Maddede yazılı evrakla mUfettişliğe müracaat edip durumu uy 
gun olanlardan bilahara şu vesikalar istenecektir. 

1 - Tam teşkilli Askeri hastahanelerden alınacak sağlık 
raporu. 

2 - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüt senedi. Orncği MU
f ettişlikten verilecektir. 

6 - lsteklilerden yazılı şartlan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe 
kadar müracaat etmelidirler. 

7 - Dlleği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

Nafia vekaletinden : 
14 Eylfıl 1937 Salı günü saat 15 de Ankarada Nafia · Vekaleti Malze

me eksiltme komisyonu odasında ceman 5427 lira muhammen bedelli 
galvanize 30 ton m/m. lik telgraf teli ile 150 kilo 1,5 m/ m. lik bağ telinin 
kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacakbr. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrliatı parasız olarak Vekalet Malz~me 
Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 407 lira 3 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alın

mış malzeme mliteahhitliği vesikası ile birlikte 14 Eyllıl 1937 Salı günü 
saat 14 e kadar Anknrada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la
zımdır. (2352) (4713) 

Sahibı: Ahmet E.mtn YALMAN. Um um.i Ncşrıyatı idare Eden : s. SALl.!\l 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yeı TAN matbaası 

••• 
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Sabah ve akşam her ytr.~c1 en son '"a 
l\1u lakad.ş!erirı.zi f .- ö.!"yınız. 

2 ra 

'!-) 

!! 

.... 1 ıı.C &,.;, 

1 - Şirketim'zin Ergani Mac eni'nde :nş 
a ) İdarehane binası 
b) İkametgah bin ları 
c ) Cevher silosu 
d) lz behnn nİ , alliVV t 

olan bu inşaata: müteall:1
, m· n 

butatı Şirketimizin Ankara' da 
Hanmdnki mer tezi idurc incl n o 
na.bilir. 

VC'rl 

3 - Mevzuubalıis inşaata ait tekl'f en ' ı 2~ 
rihine müsadif Pazarte i günü a t on be 
timize tevdi edilmiş bulun alı ır. 

Ank ra .. 
ıı: .tD e 

r ak komi< yonca alın mıvac 
nünden ev\ e! ha al 'n y n Ü!' 

t i veznesine yatır c .. klarcıır. 
Tahmin cdıkn fi t Miktarı ı ıv K1 t t f. .. 
Lira K. I ı ..ı. K 

3850 00 .,-000 n tre '.1 
1250 00 5 }{) ,, ('"1 . ,) T 

2325 00 l"" !\:''o rı 

500 00 il Om .re :1 -o ... 

i':· de a 

bu 

4 QS 937 ta-
1 r ş'r 

(. . 

:=:=============-=== T A N 

' } m, y f'sız kar ve yc:ı.rım yağlı 
g ce ve giın üz 

·,. ·• 1 r' 'e: le\ 'eri kat'iyyen izale eder. 
tirir, ,ençleri güzelleştirir. 

b'r e merl' t ve sıhh<:.t veren 
a 

B 

Ç I Y T 1 
H nn ismine ve markasına d~kkat 

Dersler 28 Eylude Baş ar 
oldu-u K ltür Bak"nlığmca tasdik edilmiştir. 

Fran ıu;a okunur. Ticaret dersleri vardır. 
~JO lir , Nch ri Ucret 50 liradır. 

mu m k. i y, pılm ktadır. ı.;;;;:;:;;:nı;m:z:sm~~ 

m tnr 'h: va ıf rı aşa<ada y. zılı 3 gurup mal
'l ~ ı ayrı ih le cdılmek iızrıre 5-8-37 pcrşem-

• p d~ r,ar bınası dı.ı.hilindeki komisyon tara-
tın .ı.lmac .ktır. 

ın her gurup hizasında yazılı muvakkat temi
m + ,! \ ıhl ... birl•ktc ek~ıltme günii saatine ka
c ı.1 n lazımdır. 

rt t r kcıı1 yondan parasız olarak dai{ıtılmaktadır. 
ı - O ılo B ma k rbonat do sut (Su ta fiye tcsJEmtı için) mu-

., r , n b d li 4 O 11 \ e muvakkat temin· tı 337 lı 2 lirailır. 
a t mllhtc> <'~ at+a kontur pl:ik muhammrn bedeli 992 lira 

rnLrn' } t t mır tı 744b kuruştur. 
t' k• k m lz' c i muhamm n bedeli 1696~~ lira ve 

lı1..ı. 24 kuru tur. (43"') 

' . . 
An''ara istC1s 1onundaki demir mar' z perou 

ve ba ~aj tüne i ınşaatı eksi l tmesı 

Devlet De-

• 
7 t ır hinde yapıla<' ) ilan edil"'n Sivas Atelyesi 

t · "tı <' ..,iltTc i, p:i:rülrn lüzuma biııaen 
t 15,JO a h. ur edilmiş olduğu ilan olu

( 1805) 

~ 1 v 
muı n.E :;.ı~ 

~ll.I "'~C'1!: 
ı uş kı,ymrtlenrn 112516 çıft tire corap kapalı 

t h-ı;ilen 19-8-1937 Perşembe günü snat onda 

ı ' 1 6 kuru · kar. ılığmdu komisyondan her va-

(2191) lira (6) '.uruşluk tC'mi
b ' ı gün ve saatinde komisyo

(2 r'.1) (4fl!3 l 

3 - 8 - 937 

OR 
Çünkü, 
benim gibi siz de büyUk istif ad• 
cöreceks iniz. 
Fazla olarak SA H İ B İ N İN 
SES i s ize 
5 S ENE GARANT İii 
1 37 model 
dola p verecektir. • 
Bu modeller iki defa daha al 
iş l ediai halde aynı soğuk
luğu veren ve aynı hizmeti 
gören emsalsız cihazlardıt• 

ı<ELVİNATOR 
satış yerleri 

SAHİBİNİN S ESi 
M üessesesi ve Acontaları 

Tecrübemin neticesini 

size an l atacağım 

Çünkü, 
Makine garanti oldu~tan başka 
sat an SAHİBİN İ N SESİ Tica
retanesi de benim için ikinci bir 
teminattı . 

Çünkü, 
Bu Ticaretanedc en son usul 
fenni teskilat ve külliyetli yedek 
aks!'lm vardır. On sene sonra 
da kuçük bir arıza olsa hemen 

yapılacağına emindim. si~ 
MEft 

ANKARA - ADANA - BURSA - ESKiŞEHiR - ~tıı / 
- SAMSUN - ZONGULDAK - DlY ARBEKIR - tZ 

KA Y~Rl - KONYA - ANTEB - BANDIRMA -
TRABZON - ADAPA ZARI 


