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1uncelinde Son ]emizlik 
Dersimin Son Sergerdesi 

Mahut Seyit Rıza 
HükUmete Dehalet Etti 

---- 1 Cenevre Giriştiği Maceralar! 
konseyinde 
Azalık 

Jtlınıet Emin YALMAN 

~ illetler Cemiyeti idealini 
keu en ciddiye alan memle
~ erden biri Türkiyedir. Bu
~;bep tudur: Milletimiz te
~~ .•iyaaetlerinin ve tecavüz 
~ erınin mutat neticelerini 
~ l'a:kından görmüf, anla-

11', 
il~. d' tikra ' ilnyada emniyet, barış ve is-

"e bı t' kUrulmasıru kendi hesabımıza 
~~lllık hesabına isterken, nazari 
~ duygulara tabi olmuyoruz. 

Suçlu, Kaçıp Gizlenmiş, Fakat 
Kurtuluş Ümitleri Sönünce 

Erzincanda Teslim Olmuştur 
Ankara, 12 (TAN Muhabirin

den) - Erzincandan geç vakit alı
nan bir habere göre, Tuncelinde saf 
halkı silahlı muhalefete teşvik eden 
sergerde Seyit Rıza, yanında iki ça
pulcu daha olduğu halde, bugün ma· 
halli hükumete dehalet ede.rek teslim 
olmuştur. Takip edilmekte bulunan 
sergerde, inkılap icaplarının yUrU
mekte bulunduğu Tunceline artık dö. 
nemiyeceğini anlamış, nihayet, giz
lendiği yerde kalamıyarak ümitsiz 
ve perişan bir halde hesap vermiye 
gelmiştir. ı.i \'e acı tecrUbelere dayanıyoruz. 

1~ .e hunun için barış ve emniyet 
Iİatı_ ~len her sahayı pek yakın-
()' slyor ve bu ideale faydalı 1 
biti ~ <;alışmayı ilk vazlf elerimizden 
~~Yoruz. 

Bu akşam Erzincan Valisi, serger
de Seyit Rızanın teslim olduğunu Da
hiliye Vekaletine ve Elazizde bulunan 
Dördüncü Umumi Müfettiş General 
Abdullah Alpdoğana telgrafla bildir
miştir. Erzincan müddeiumumiliği 

suçluların ilk isticvabını yapmıştır. 
i~ İlıl~en beri bu bakımdan çok 
~~lar g~~rclik. Tilr~iy~, ken-

~ı;;~~~Cı mrmmH-Jefil\: 
~ 8l'bi duygularını tasfiyeye uğrattı
~tık 'k koınşularile tam bir barış ve 
l~lld U.rnuya ve bütUn insanlık a
llıliıtı~ ~arış idealinin en samimi bir 
"atta1t Uı sıfatile yer tutmıY.a. mu-

Ol.nıU§tur. 

ı. ~İl bu yUksek gaye için çalışır
oıe(J~ ken, hiç bir taraf tan takdir 
leıı ~ Yorıız. Ideal uğuruna sarfedi
'litı eklerin yegane mUkifatI, bu 
~eltte adını adım tahakkukunu gör-

'lill.t:ı n ibarettir. 
~tbe, ~ başka fertlere ait Unvan, 
l'atıat'J lliŞan gibi maziden kalan iti
~ Ilı en kati bir tasfiyeye tabi tu
tıltıai :ııeket Türkiyedir. Türkler İS· 
~ adaJyasından başka nişan ta
~deıı ~ 'l'Urkiyede rUtıbe, ünvan ne-
.• l'l:ı.enıı iç birşey kalmamıştır. Baş
tı~~ eketlerdeki nişan ve rütbe ip
'*e 1tı1ı:ıı1 derecesini bilenler, demokrat 
"3eıi~· Pçı Türkiyenin bu sahadaki 
())dııtu 1 

Ve ınuvaffakıyeti ne demek 
l'ür~u. Pek iyi takdir ederler. 

!at- içitı ~e. fert halindeki vatandaş
~ tıasıı rütbe ve ünvan gibi ma. 
~ ari:Yleri tasfiye etmişse devlet-
e"let ltıdaki münasebetlerde de bir 

lbi Stfat"l . . Yet \' ı e mevkı farklarına ehe··n 
~~es.ı11el'lnez. Yalnız gayelerin ileri 
~. e Ve tahakkukuna alaka gös- ! 

3aydutba1r Rızanın fU son 
3enelerde alınmı, bir rami 

Akdenizin 

Sc.vit Rızanın vakmda ba.şlıyacak o an lYiiinıııu::un:u~'Uuıınnır ... u;ı.c. • .; &-

lazize gönderileceği haber verilmek
tedir. Sergerde Rıza giriştiği mace· 

(Arkası 10 uncuda) 

Emniyeti 

Anlaşmadan 
Mütalealar 

Sonra 
Başladı 

ltalya Gazeteleri, Verilen 
Franco'nun Lehinde Tefsir 

Kararları Asi 
Ediyorlar 

l ~ i~ Mi~~etler Cemiyeti konseyin- , 
'il~lı~ ih; 'l'ür~iye i~i~ yan daimi bir 
~ !'o~ a~ edılmesını çok faydalı gö 
e arde9 d Sadabat paktına dahil olan 

1 .~~ler e\'Jetıer de bu gönişe iştirak 
11te buı \'e cemiyete bu yolda bir tek 
te:oyıe ~~rnayı kararlaştınnışlardtr. 
be diye bi ~ azalık, bir mevki, bir :?e
ld tnıeııırı zı katiyen cezbedemez. Cez
Cı:ıcı~ı erı e Sebep te yoktur. Fakat 
ı:ıı lfi ~ te~b~l~ri, münasebetleri, 
lr. Y1>t1 l'tJ evkiı ıtıbarile Milletler Ce
lı~rı bir ef~fıresine çok faydalı ola· 
lil l'tıUştıtııUct sıfatile böyle bir aza. 
~~. erek gaye için lüzumlu gö-
~ llletı 
ı~ tlaı~a e~ Cemiyetinde çalışmak: 
bi;~ b 01durınak diye telakki edi
lta "~·feaşık·a mesele ... Fakat canlı 
l> l'tJııaııa ' iizurn1u bir faaliyet diye 
ta tılere ,,.:aksa bu işte çalışmak isti· 
~ l'tıita11 Çalışması faydalı olacakta-

. Ve fırsat hazırlamak lazrm-

(Arkası 10 uncuda) 

lngilterenin Akdeniz filosuna mensup bir kruvazör 

.t.ı.nkara, 12 (Tan muhabirinden) 
- Vekiller heyeti, bugün Başvekili· 
miz ismet Inönünün reisliği altında 
Hariciye Vekaletinde toplanmışttr. 

Toplantı geç vakte kadar de\·arp et
miş, Nyon'daki Akdeniz konferansı 
kararlarının tatbik şekilleri üzerinde 
görüşülmüştür. 

lngiliz gazeteleri 
Londra, 12 (A.A.) - lngiliz mat

buatı umumiyetle Akdenizde ticaret 
gemilerinin himayesi hakkında Nyon 
da elde edilen anlaşmayı memnuni • 
yetle karşılaımakta ve Akdenizde sey. 
rifesainin yeni baştan taa.rnıza uğra
masına bu anlaşmanın mani olacağı-

nı kaydetmektedirler. Ingiliz gazetele 
ri salı günü meriyete girecek olan bu 
anlaşma neticesinde otuz beş Ingi
liz ve 25 Fransız destroyerinin Akde
niz kontrolünü deruhte edeceklerini 
yazmaktadır. 

Observer gazetesi diyor ki: 
Akdenizde emniyetsizliğin hakiki 

sebebi ispanyada· harp etmekte olan 
her iki tarafa da muharip haklarının 
tanınmamasıdır. 

Le Peuplc gazetesi de, Nyon anlaş 
masının tasdikten sonra imza için Al 
manya ve Italyaya tevdi edileceğini 

yazmaktadır. 

( Aricası 10 uncuda) 

BUYUK AYDIN MANEVRALARI 
Donanmamız Mühim 
Vazifeler Başaracak 

Cephe Gerisi de Bu 
Seferber Olarak 

Son Manevraya 
İştirak Edecek 

Başkumandan Atatürk Trakya manevralarında yine en başta 

Mazarik 
Çok Hasta 

Ç~koslovakyanrn muhterem 
lideri B. M azarik 

Prag, 12 (A.A.) - Reisicümhur 
Beneş, bugün eski Reisicümhur Ma
zariki birkaç defa ziyaret etmiştir. 
Mazarikin ahvali sıhhiyesi vahim ol
makta devam ediyor. Hasta hezeyan 
halindedir. Hastada zatürree başlan
gıcı müşahade edilmiştir. 

(TAN - B. Mazarik takriben 80 
yaşındadır.) 

TAN·~~--M~~~;~~··ı 
Albümü : 

i 
Trakya bü)iik mıumTalanna i 

karşı halkmuzın gösterdiği ali
kaya cevap vermek ihtiyaciyle, 
TAN bu manevraya ait iki renk· 
U zengin bir albüm hazırlamıştır. 
Bu albiim manevranın muhtelif 
safhalarını gösteren fotoğrafiler
le doludur. Ayrıca manevraları i 
izah eden bir yazı da vardır. 

1\fanevra hatıralarını zengin 
bir albüm halinde saklamak isti. i yen askerlerimize ve okuyucula- i 

J rımıza bU11dan birer tane edinme· 
• lerini tavsiye ederiz. 
S Fi~ııtı Türkiyenio her yerinde S 
S 17Y2 kunı5tur. i 
t ........................ . 

1 
Yakında Aydın mıntakasında yapı. ı

lacak o!an büyük manevraların, son 
Trakya manevralarından daha başka Türk Tarih 

Kurumunun 
Bir Tavzihi 

bir şekilde cereyan edeceği anlaşrl -
maktadır. Kahraman ordumuzun bu 
son manevraya daha geniş mikyasta 
iştirak ede<!eği öğrenilmektedir. 

Verilen haberlere göre, donanma -
- AA ...a... mıanP-~"''~ .... ıı'h&.n -va-

zifeler deruhte edecek, bilhassa sa
hile denizden taarruz vazifesini ba-
şaracaktır. 

Bu seferki manevrada cephe gerisi 
de seferber olacak, ordu hareket ha
linde bulunduğu sırada cephe geri -
sinde de seferberliğin icapları tatbik 
edilecektir. Bu itibarla Aydın manev
raları. ikmal işleri bakımından mü -
him bir tetkik mevzuu olacaktır. 

Piyango 
Tayyare PJ~·angosunun bu se

ferki keşidesinde kazanan bütün 
numaralar sıraya konulmuş bir 
halde onuncu sayfadadır. 

İstanbul, 13 tA.A.) - :r::>Uu !ı:rl:.ıın· 

bul gazetelerinin bazılarında "Ata

türkü dinlerken,, köşe başlığı altında 
Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı Ba
yan Afet imzasile ve "Vatan ve Hür
riyet,, serlevhası ile bir makale in
tişar etmiştir. Bu gazetelerden biri
si, makaleyi Ankarada çıkan Ulus ga 
zetesinden naklen aldığını yazmış ve 
diğer bir gazete hiçbir memba gös· 
termemiştir. Halbuki bu makaleyi Ba 
yan Afet, Türk Tarih Kurumunun 
neşir vasıtası olan Belleten için yaz
mış ve makale Belletenin 1 Nisan 937 
tarihli ikinci sayısında intişar etmiş
ti. 

Türk Tarih Kurumu tarafından vu 
ku bulan işar üzerine Anadolu Ajansı 
keyfiyeti o suretle tashihe müsaraat 
eder. 

Dünkü Spor Hareketleri 

Tekirdağlı Hüseyin 
Dün Mülayimi Yendi 

Balkan Oyunlarında Yunanldar 120 Puvan, 
Fakat Biz 26 Puvan Aldık. lzmirde lstanbul 

Muhteliti 3 • 1 Mağlup Oldu 

(Dünkü Pazar gUnU memleket .sporu hesabına !;Ok kaJabahk oldu. NeU
oeleri yukanki başlıklarda hulasa ett lk. Diğer bütün tafsilat spor sayfa
mwladır.) 
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L R - K i 

Vapur, A s 
r 

m Olunca 
gine çıldı 

· ı ___ Yaz_a_n ___ : S.-=--s._ı 

lstanbulun meşum işgal günlerinde lng'liz askerleıinin 
Taksim meydanında yaptıkları bir şenlik 

apur, Yenikapı önünden ge-
çiyordu. Pehlivan Kadri, 

gôzlerinı sahile dikmiş, derin uerin 
iciru çekiyor .• mütemadiyen söyle
niyordu: 

- Hey gidi, Sandıkburnu, :.ey .. 
Acaba kısmet olup ta seni bir kere 
daha görebilecek miyim. Bu gidişle, 
aklımdan bile geçirmiyorum. Galiba 
sittin sene, Çağanoz Mihranın mey 
hanesine hasret kalacağız .. Maama 
fıh. oh olsun, bana ... siyasete karış 
mak, beniım gibi herifin neyine ge
rekti ... Ala, tek kuyruk horozu dö
vüştürüp günde üç mecidiyeye parn 
d mediğim zamanlar, P.• 1, .. ,,. hol gel 
nmı k bar~eygırl gibi tatlı tanık~ 

niyordum. Ner~den çattım, o yaba
nın katırına... Hay çatmaz olay
dım ... t:lan ben kim?. Gazetecilik 
kim? .. Şu on dört ~enedir geçirdi
ğim günleri düşünüyorum da, rüya 
gordüğümü zannediyorum. 

P hlivan Kadriden başka hiç 
kimse, geçirdiği mülevves mücade
le hayatını yfıdctmiyordu. Ve hiç 
biri. artık yavaş yavaş uzaklaşan 
~u e~siz Istanbulun hasretini düşün 
müyordu .... Ne arkalarında bırak
tıkları kadınlar ve çocuklar .. ve ne 
de, artık bir daha görecekleri pek 
bu hiç bir yerde görUlemiyecek o
ı::iipheli olan bu eşsiz bu emsalsiz, 
1 n \atan manzaraları onlarda en 
küçük bir hicran ve nedamet hissi 
bile uyandırmıyordu .. Yalnız bazı
larının aralarırda, ahmakça bir te
vekklil ve budalaca b'r Umit ile: 

- Elbet, bunda da bir hayır var 
dır. 

- !nşallahı tafıla .. ankaribUzza
man ... 

- Yine böylece... gülüşe oyna
§a .. 

- Avdet müyesser olur. 
Sözleri dolaşıyordu. 

caba Ingilizlcr. pehlivan Kad 
ı inin bazı sözlerini işitmic:ı

)ı>r, ona ehemmiyet mi vermişlerdi. 
Yoksa. insani b'r hisle. merhame
te mi gelmislerdi.. Her ne hal ise. 
a.k ama doftnı (1) numaralı amba
ı m üst katında bir yer ayırmıslnr .. 
Ora,•a tMteler. vcıken bezleri yay
ımı lı.r .. Umumi bir yatakhane ynp 
mışlardı .. 

Burası. birçoklarına pek hoş gel

m1 ti. Bütün hayatlan süfliyet i
cınde geçen bu adamlar; 

- Aman efendim ... Daracık ka

maraya kapanmakta mfınn ne .. Şöy 

le ferah ferah oturur, kalkarız .. Bir 
kö ede de cemaatle namaz kılarız. 

• Tek, gönüller hoş olsun. 
Diye, yelkE"n bezinden sedirler ü

zerıne yan gelmişlerdi. 

apur, hiç bir arızaya maruz 
kalmadan o gece Marmara

yı, ertesi sabah ta Çanakkale bo
ğazının bir kısmını geçmiş .. Ingiliz 
deniz karargahı olan (Keler) önü
ne gelip demirlemişti. 

Firariler. vapurun bu d.urmnsmı, 
birknc saatlik bir şey zannetmisler-

di. Halbuki o gün akşam olduğu 
halde, vapur hamket etmemişti. 

O gece de, orada geçmişti. Erte
si gün sabahleyin, Yunan 
bandıralı (lspirya) isminde pis ve 
küçük bir vapur gelmişti. Bu va
purda da, firarilerin lskenderiyeye 
gidecek kafilesi bulunmakta idi. 

iki vapur, akşama kadar orada 
kalmışlardı. Guruba yakın, ikisi ele 
demir almışlar .. Ortalık kararırken 
Adalar Denizinin enginlerine doğ
ru açılmışlardı. 

- Eyvah .. Mahvolduk .. 
- Niçin?. 
- Ay, haberin yok mu?. 
-- Ha vır. :ı:;ı; .. sev mi var? 
- Daha ne- o1sun, nirader. Milli-

cilerin bir torpidosu bi.zi takip edi
yormuş. 

- Sonra? ... 
- Yarın sabah, ortalık ağarır a-

garmaz bizim gemiyi durdurup he
pimizi alacakmış. 

Nereden çıktığı belli olmıynn bu 
havadis, firariler arasında derhal 
yayılıvermiş. Hepsini, dehşetli bir 
korku istila etmişti. 

Sefil hayatlarından başka birşey 
düşün-miyen bu mahluklar, derhal 
güverteye fırlamışlar .. Göz!erini ka 
ranlıklara çevirmişlerdi. Hakikaten 
Viktorya vapurunun dümen suları
m takip eden bir geminin borda ve 
silon fenerleri, zulmetler içinde be
lirmekte idi. 

Bu zamana kadar ambardakilerle 
temasa lüzum görmiyen kamarada 
ki paşalar, beyler; bu korkunç ha
ber karşısında derhal efendilerle a
ğaların yanlanna gelmişler; felft
ket karşısında birleşmek lüzumunu 
hissetmişlerdi. 

Firariler arasındaki bu telaş ve 
heyE'.'can, d'ğer yolcuların da me
raklarını mucip olmuş: nihayet, me 
sele geminin süvarisine kadar ak
seyleım · şti. 

(Arkası var) 

1 
ı 

Dün ölümünü büyük bir teessiirle 
haber verdiğimiz üstat ressam Naz
mi Ziyanın cenazesi dün öğle üz.c
rı Güzel Sanatlar meraklısı bir dost 
kalabalığının iştirakile Sülcymanı

yedeki evinden Kaldırılmıştır. Cenaze 

• Çocuklu 
Bir Kadın 
Hapiste 
Çocukları Evde ı 

1 

Yapayalnız Kalmışlar 
Giillü i minele bir kaclm lur

sızhktan bir sene 3 ny hapse 
mahkum olmuş, hüküm knti~·et 
Jrnspettiği için GUllü evvelki 
giin cezasmı 9ekmek üzere miid· 
deiumumili~e teslim edilmiştir. 

Dul olan Gülliinün en biiyiit:>ii 
on yaşında olmak üzere altı ço
cuğu \'anmş. Bu en biiyük ço
cuk adliyeye 8l!lncsiyJe beraber 
gelmişti. Güllü müddeiumumi
likte, kimsesiz çocuklannı evde 
yalnız ,.<' kilitli olarak bıraktığı

m ve birisinin de ağır hasta ol
duğunu söylüyor ve caasmın bir 
müddet tecilini istiyordu. Bu sı
rada Güllü adliyedeki Jandanna 
neınrethaneslne konmuştu. Bu
racla birden bire yere düştü , .e 
bayıldı. Çocuğu da ba~ucunda 

. ağlıyordu. Karakol kumaıııdnnı 
ka<lını ayılttı. l\füddehımumilik, 
evde hasta ~ocuk \'arsa onun 
hastaneye kaldmlmasma ve ka
clınm d hnpisa:neye gönderilme
sine karar verdi. 

• 
mıs 

' Hacer isminde genç bir kadın ö-
lümle tehdit etmek, sövmek ve cam 
kırmak suçlarından dolayı meşhut 
suçlar müddeiumumiliğine verilmiş

tir. 
Hacer Kumkapıda kadro harici ka

lan camilerden birisinde oturuyor
muş, fakirmiş. Evkaf bu camiin t!n
kazını satıvormuı:ı. Vasil müzavcdeye 
girmiş ve satın almış. Bugün de J!a-
cer evde yokken hemen camiyi 
yıktırmıya başlamış. Sonra Hacer 
gelmiş kulübesinin de yıkılmakta ol
duğunu görünce hemen Vasilin evine 
gitmiş ve bağırmış: 

-Ben on beş seneyi gözüme aldım. 
Seni öldüreceğim. Bir hiristiyan bir 
müslümanın evini haber vermeden na 
ı;ııl yıkar!.. 

Ve sonra da küfürler savurmuş, bu 
arada hızını alamayınca yerden üç 
taş kapmış ve camları yere indirmiş
tir. 

Hacer dün müddeiumumilikte ken-
disini şöyle müdafaa etti: 

- Beıi kendisine sövmedim. Haber 
vermeden evimi niçin yıktığını sor
dum. O amelesinden birkaç şahit uy
durdu. Buraya getirdi.Müddeiumumi, 
Ahmet, Hasan, Tanaş ve Necmettini 
şahit olarak dinledi. Suçu sabit gör
düğü için Haceri Asliye Ceza Mah
kemesine verdi. 

.. l{c:ıdastro IJleri . 
EmınönU kazasındakı mahallelerın 

kadastrosunu yapmakta olan heyet 
işini bitirmiştir. Kadastro ~mum mü
dürlüğiinden gelen bir emir üzerine 
ayni heyet şimdi de Fatih kazasında 
çalışmıya başlamıştır. 

e 

namnzt Beyazıt camiinde kılındıktan 
sonra Sirkeciden vapurla Kadıköyil
ne ve oradan da Erenköyüne götürü
lerek aile kabristanına defnolurunuş
tur. 

Topkapı S ray nda Hafriyat 

Kubbealtı Binasının 
•• onun e bulunan.lar •• 

Milattan 
Bazilika 

Sonra Dördüncü Asra 

Tesadüf 

Ait 

Edildi Höcrelerine 

• 

T opkapı Sarayında hafriyatın yapıldığı saha 

Istanbul Arkeoloji MUzesi ile Üni
versite Arkeoloji Enstitüsü profe
sör ve talebeleri tarafından Topka-
.r ..... _ ... _ -:; ___ ;_:_ :.ı .. ;-,.,: _ ... 1. .. 

bir haftadanberi devam caen hafri
yat, ilerlemektedir. Hafriyatın ga
yesi, yüksek Yunan kültürüne teka
bül eden devirde Bizans Akropolü -
nün bulunduğu sahada Bizanstan 
evvelki devirlerin izlerini aramaktır. 

Hafriyatı lstanbul müzeleri namı

na üniversite tarih ve arkeoloji do
çenti Bay Arif Müfit Mansel ve ü
niversite namına da profesör Dr. 
Bassert idare etmektedir. Şimdiye 

Ki 

kadar Osmanlı Türklerine, Bizans -
lılara, Romalılara ve Greklere ait 
çok miktarda ve kıymetli seramik 
---ı_....,. :hu1n-T"ntto v~ t.oGnif: Mil 

mi§tir. 
lki gün evvel de milattan sonra 4 

üncü asra ait Bazilika höcrelerlne 

rastlanmıştır ve şimdi bu bazilika

nın ortaya çıkarılması için ehemmi

yetle çalışılmaktadır. 
Hafriyat (Kubbealtı) denilen tari

hi bina önünde muhtelif sondajlar 
yapıJııak suretile geniş bir sahada 
devam etmektedir. 

•• .. ? 
ş. 

Yolundaki 
Hakkında 

Zinciri.kuyu 
Faci nın Faili 

Bir M .. r c at Yapıldı 
Zincirlikuyuda bir hendeğin için

de yaralı olarak bulunan Gardenbar 
garsonlarından lsmail oğlu Celal, 
evvelki gün kaldırıldığı Beyoğlu has
tanesinde ölmüştür. Yaralı garson, 
Gardenbardaki vazifesini yaptıktan 
sonra bisikletle evine dönermtş. Ya
ralının yanında bisikleti de kınk o
larak bulunmuştu. Evvela kendisinin 
Zinclrlikuyu yolunda bir ağaca çar
parak yaralandığı tahmin edilmişti. 
Dün sabah Pangaltı merkezine biri
si ımüracaat ederek şöyle demiştir: 

"- Bayım.. ben iki gündenberi 

vicdan azabı çekiyorum. Şimdi haki

kati ifade etmek için size geldim. 

Biz evvelki akşam bir otomobille ya
nımızda kadınlar da bulunduğu halde 

BüyUkdereden geliyorduk. Şoför Zin 

cirlikuyuda bisikletli bir adama çarp 
tı. O zavallı hendeğin içine yuvar
landı. Şoför bununla hiç alakadar 
olmadı, gazetelerde bu adamın ken
di kendine ağaca çarptığı yazılıyor. 
Hakikati haber veriyorum. Şoför 

Gözlüklü Cemaldi.,, 
Bu ifade üzerine 11olis derhal şo

för Gözlüklü Cemali yakalamış ve 
müddeiumumi Orhanı da vaziyetten 
haberdar etmiştir. Orhan dün geç 
vakte kadar tahkikatla meşgul ol
mus ve hfıdise yerinde de bir keşif 

yaptırmıştır. Şoför Cemal hakkın.da 
bugün karar verilecektir. 

Hastabakıcı Kursu 
Diş tabiplerinin yanında çalışmak 

üzere hastabakıcı yetiştirmek için U
niversite Diş Fakültesinde bir kure 
açılacaktır. Kursa ortamektep mezu
nu kızlar alınacaktır. 

1'1manyadaki Talebemiz 
Almanyadaki talebemizin müfettişi 

B. Reşat Şemsettin Almanyadan §eh
rimize gelerek Maarif Vekaletine iza
hat vermek üzere Ankaraya gitmiş

tir. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonun
dan aldığımız malumata göre, bugün 
havanın Şarki Karadeniz kıyılarında 
bulutlu ve mevzii yağışlı, diğer mm
takaların da açık geçmesi, rüzgarla
rın şarki Anadoluda garp istikame
tinden, diğer mmtakalarda cenuptan 
orta kuvvette esmesi muhtemeldir. 

DOSKU HAVA 
Dün, hava açık geçmiş. barometre 

7~0 milimPtrf>. hllrRrPt rm cok 29. en 
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Temizlik 
için 

Kar rlar 
Belediye temizlik meselesi hakkrtl• 

da yeni ve esaslı tetkikat yap~akt~ 
dır. Tifonun her yıl salgın bır h 
alıp he,."ll şehrin sıhhatini tehdit et· 
memesi hem de muvakkat tedbirle! 
yüzünden bir sürU masraf yapı1rnıı· 
mnsı için bu iş kökünden hallolunıı· 
caktır. Bu maksatla belediye sıhhat. 
fen ve temizlik. müdürlükleri her bi· 
ri kendi cephelerinden ayrı ayrı e· 
tütler yapıyorlar. Bu etütler tarnn~1 

landıktan sonra belediye reisi Mutııt 
tin üstündağm başkanlığında. bir 
komisyon teşkil edilecektir. Bu ko
misyona Sıhhat Vekaletinin muınes· 
sillerinin de iştirak eylemesi rnuhtC" 
aneldir. Komisyon su, çöp, lfığıJ'Jl• 
bostan, gıda maddelerinin satı§ ve 
teşhir şekli gibi tifoya sebep olııtl 
veya tifoyu yayan hususlar hakkı~; 
da esaslı kararlar verecektir. K0Jll

1 

yonca verilen bu kararlar, tifonuıı 
şehrimizde meydana Çıkma mevsi • 
minden önce tamamile tatbik edil· 
miş olacaktır. Bu arada bilhassa şeb 
rin süpürülme, yıkanma işlerile çoP 
meselelerine ehemmiyet verilecektir• 

Yaralı Adam 
Hastanede 
Canverdi 

3 gün evvel Divanyolunda aile bab· 
çesi önünde bir otomobil kazası ol· 
muştu. 

Mustafa adında bir şoför. idare etti 
ği 2396 numaralı otomobille yold~ 
geçerken 55 yaşlarında bir adanı elil1 
de rakı şişesiyle 25 metre uzal<tB

11 

sallanarak otomobilin üstüne doğt" 
yürümüştür. Şoför bu adama çarpı:ıı~ 
mak için direksiyonu kırmış. Fııl>'\ 
adam yine üstüne gelmekte devııll1 ~ 
miş ve elindeki şişe ile de otomobil~ 
camına vurmuş ve parçalamıştır. ı;, 
sırada otomobilin sol arka çarnut; 
lhı kendisine·~carnmak suretivle ' 
UUQU1U&>l.U1. .DU--UU!? .. '""'"" 'l·~-- 5' 

kırılan sarhoş evvelki gün Cer~~ı 
şa hastanesinde ölmUştür. Tabıdjıs 
elkoyan müddeiumumi muavini . • 
hadisede şoförün ihmal ve dikltıı.~ 
liğini tespit edemedeği için ke~~ UJI 
serbest bırakmışbr. Dün de oJUll 
hüviyeti anlaşılmıştır. 

Süt Satıyormu§l 
BUyükadada oturan Yunan te~ 

smdan Anderya oğlu Andon, SU.Y~. 
adada süt satarken yakalanııU11 şit 
Süt satmak yalnız Türk tebeasuııı. di' 
kUçUk sanatlardan olduğu için Jc~dt 
si suçlu olarak meşhut suçlar ınU eJıı 
iumumlliğine verilmiştir. suıtıııı J;#i' 
met Sulh Ceza Mahkemesi bugilJ1 
rannı verecektir. 

' BiRKAÇ SATIR~ 
Küçük Snna.tler Kanununa n)~ 

olarak ~lışnn Yunan t;ebefl5 ı.+ 
dan Miı-:o, l'orgi, Nlkoll adın® U9 
şi yaknla.nnu tır. 

Rnsataoe Mü: ürü B. Fatillı ~ 
tetkikler yapmak Uzere tJ 

ğa gitmiştir. 

• el<' 

Y unanistanın Skiroz ııdası ~ 
rında batırılan Sovyet (ıl'e 

sinin kaptan ve mürettebatı şc: ııJı 
Büyükderede So\')·et kon oıoslııtı
nnsnıda bir ziyaf et ,·eritmiştir. 

• 
- - l bete~ 

yüksek mektf'p ta e ~ 
verilen pasotnnn değiştlrilnıe IJJC 
lamı~tır. ~ 

.~ 
------· ısı 9 uncu ny Gün: 30 Hızır: st 
Recep: 6 Ağustos: r,'; 

i 13·" Arabi 1356 Runı :ıO 
Güneş: 5,38 - Öğle: 12•

2
t 

l kndi: 1544 - Akşam: ıs.!]6 
Yatsı: 19,59 - lmsfık: 3• 

az 22 °';~i;~;t olar-ak k~c~il: 
tir. Rüzgar, lodostan santte 1 
metre sürntle esmiştir .. 
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Pariste 
Bir Suikast 

Sımaıi Çinde Vaziyet 7 amamen Değişti 

6ögüs Göğüse Bir Savaşta 
1 Asilerin Yeni 

iki Yerde Bomba Patladı 
iki Polis Öldü 

Paris, 12 (TAN) - Bugün, Pariste 
iki yerde bomba patlamış ve iki polis 
memuru yıkılan binalardan birinin al 
tmda kalarak ölmil§lerdir. itfaiyenin 
uğratması neticesinde, her iki memu. 
run da cesetleri, bina enkazı altından 
çıkarılmılbr. Yapılan tahkikat infi
liklarm, suikast eseri olduğunu gös
termektedir. 

1 ahtelbahirleri 
11 Bin Japon Öldürüldü Alman veya ltalyan Mamuta+. Olduklan Katt, 

Fakat Tanınmamalan itin Değiıtlrilmiıler 
Çinde 

~arp Vaziyeti 
.... Cephelerinde: 

ı._ ı... .. ~ cephelerinden ge. 
~r, bir gön evvelki ha
~teyit edJcJ mahiyettedir. 

tııı....._ ---- takviye. aldıkta 110ma 
~ PÇerek birçok JlllDta.. 
~ lapon1an pö8ldirtmtlt .... 

~- Kalpa ymldea Çin· 
-......_~e ~ ve bu lfl)ılr 
.;...~ kmll muharebede la
tlt. bb~ bin •ylat vermltler-
~. mmtalllllarda vutvet 

~ .,.,,,..,,,,., 
-...:__~ , Uerledlderlal haber ,Oflar. Ellerine geçen mmta-
-.....= ~ IU'abatle kaydetme.. 
~· Möplıltler, ba Der
~~ itimat ..memı.. 
-...,... blldlrlyorlar. 
• 

Kanh Bir Süngü ve Yatağan Dövüıünden Sonr~ 
Japon Ordusu Paniğe Uğrıyarak Çekildi 

LonJra, 12 (TAN) - Taltoiye ltıtaatının gelntaini mütealtıp, 
Şimali ÇinJelti oaziyet tamamile defipnİf ve Japonlann aleyhi
ne dönmüftür. Çinli hmünid ordalannın iltilıalıile ltuuoetlenen 
Çinliler, 6qiin Kalgan fehrini Japonlardan Beri aldıktan baflıa, 
4 mil raıınluğandaki bir cephe üzerinde yaptıkları göğiü göğiüe, 
lıahramanca 6ir malaarebede, JaponlGTa muazmm zayiat uerdir
miflerdir. Tahminlere göre yalnız bu cephet#elıi Japon m)'İatı, 
yaralı oe ölii olarak 11 6ine oarmalıtaJır. 

Savat _.,.,,m erkea saatlerinde 
kuvvetli topçu atfltlerlyle batlım'f ve 
öğleden evvel karplefan Od onla kan 
b bir lllqtl ve Yatalu döVÖfbe gl
rlfmlllenUr. ogie Uattl, Japon ordu
llU, yan yanya ekıdbnit bir halde ve 
panlje ajnyank çekllmlt, Kalgan 
tehrl tahliye edUemeclen, olduğu gibi 
Çlnlllere blrlkılmqtır. 

Dlpr Şimal cephelerinde de Japon 
harekitı durmut taarruzJarm öntl ke-

allmlttir· 

LonJra, 12 (TAN) - Ecnebi gazetecilerin yeni a.i talttelba
hirleri halJnnJaJri aaallerine, ôsİ mdamatı maniJGT febeaiİm
lerle mulıabele ederek, her pyi oalıtinden eooel lıaber almalıta 
olan Btızetecilerin de bazcm atlamaya luıtlanmalan lazım Beldi
ğini aöylemifler oe General De Uano'mın, dört yeni tahtel6altir 
lıaltltında söyledifi sözleri teyit etmiflerdir. 
Tunamlayıeı mahlyett.e alman ma-..-----------

16mata göre, bu tabtelbahlrlerln ltal
yan veya AlmMI t.ezgihlarmc1a bip 
edllmlt" olmalan mttnatrııı göttlr· 
IDM hakikattir. Yalms tabtelbablr
lerde bul tidllit yaplmlf, ulen Dd 
toplan olduiu balde, gllvertelerlae 
lıaftf uçlan1u mamul top eeldlnde 
Dd Alet daha DAve edlJmlttlr. Aynca, 
ip.retleri ve glvdelerlnbı ttıklllerl de 
bazı DAvelerle bir miktar deilftlrll· 
mittir. ı. 

Tahtelbahir mürettebatı 

lapanyol delil 

Japon 

imparatorunun 

Kardeıi Almanyacla 

Vak& IÖyle cereyan etmiştir: 
Pariste, Presbourg caddesinde ki

in,patronlar konfederasyonu binasına 
bir mağaza çırağı gelerek, kapıcıya 

ufak bir sandık bırakmıştır. Aradan 
az bir zaman geçince bu s&ndık pat
l&mll ve bina yıkılarak, sokakta gez. 
mekte bulunan iki polis memuru en. 
kaz altmda kalmlllardır. 

Boisiere sokağında bulunan maden 
sanayii erbabı grupla.rmm merkezin
de de bir infUlk olm111, bu da tahmin 
ıere göre, ayni mağaza çırağının mer 
diven bqma ayni eekilde bir sandık 
bırakmHmdan netet etmietir. Bu bi
nada kapıcı bulunmadığı için, çırak. 
aandığı kapıcıya verememiştir. 

Arsıulusal Birinci 
Belgrad Fuarı Açıld~ 
Belgrat, 12 (A.A.) - Dün sabsh 

beynelmilel birinci Belgrat fuarının 
açılma töreni yapılmıetır. Törende 
hükfunet ricali, kordiplomatik fuara 
i§tirak eden devlet milme81illeri bu· 
lunmU§tur. 

Stokhdlm, 12 (A.A.) - Hariciye na• 
mı Sandler tayyare ile Parise hare
ket etmiftir. Oradan Cenevreye gi • 
derek Milletler Cemiyeti toplantıam
da Javeçi temail edecektir. 

Vafington, 12 (A.A.) - M. HuD 
lsviçredeki Amerikan sefirine beynel 
milel münuebat hakkındaki 16 tem• 
muz tarihli beyanat ile bUtUn hükt • 
metlerden almmıt olan 55 cevabın bi-

rer nüshasını Milletler Cemiyeti u
mumi kltiplijine tevdi etmesini 
bildirmittir. 

Alman Manevralarının 

Karar/arz Akdeniz Konf eransznzn Davetlileri 

A = ::.--.~ [~ER .. "RiV:""öö~Rül ...... i ==v==p= N!: · ·••••••••••••••••••••'•••••••••• 
yana bitirmek öseredlr. Konferan. 
11& lttlrak edM devletler an••tma
ıuı eaularml ~ bala. 
auyorlar. Bugön, yarm ulqma 
ımp.1uaak ve konfflJ'WDl meeal-
91 de mavaffaklyetli bir neticeye 
............ olaealdır. 

Verllaa mal6mata göre, ualaf. 
........ tanla ettlil istifade, Akde
.... devletlednlD kmdl kara 811Jan. 
aı kommalan ve lnpıtere De ll'raa· 

- denls kavvvetlerlnbı Akdmls 
yollannı kontrol ederek emniyeti 
mahafua etmeleridir. lnptt;ere ile 
........ bu makydı temin lçba Ak
denise torpido mabrlplerl gWe
nıeek, ve balllar, .. .....,... .. im
... 1ser1ne, vakit l"Çlrmedea w.. 
...... ~ • .&kdenls 
devletlerlDclaa birinin ............ 
...,.. Wmemea lllla ltalJwll, 

Akdeniz emnlyetbd kurmak üzere 
yardmu ve Adrlyatll Josmwu be
rine alma8ı lst.eaecektir. 

Konferamm ea mtlhim klymetl, 
kararlamu, süratle vermesi, veba 
kararlan hemen tatblb geçnıeAl
dlr. Ba ıaretle Akdenlr.de bomlu 
emnl)'etln söratle iadesine dopa 
hakikat.en müspet admılar atılım. 
aıdır. 

Amba verilen kararlar özleam 

ve teeMtlstl istenen emnlyeU iade 
edecek mlf 

Yolma o meçhul tabtelbUlrler 
yine öte, berly" uldınlmak lmki
DIDI hqlvalrlar mıf 

Ş tlpbe yok ki, hUytik bir his 
kanetlnla his yoDarau 

k..trol etmeıd, .. meç.hal talıtel-

IJülrlerln ._.,.,. ~ 
ve rutgeldlkleıt gemilere torpil 

•varmalanna bakia vermlyecelı
ttr. 

Ba kcmtrol ayeebule ba taldel· 
bMlrlerl yalıelunlr ve hatmmk 
lmHnı kuvvetlmmlt balmaayor. 

l'MMll bu meehal tabtelbülr • 
ler heJdrmdeld töpbelerl aydmJa. 
,_. lılr vulyet talladd8a etmlt
ttr. 

Bir kere ispanya ullerbda ... 
de Od ollrtlk çank tahtellUlr cJe. 
jil, fllkat yeni ......... dört tald;el.. 

hablr balnndatn ve bmlaım Ak· 
dealsde faaliyette bulıaadaldan 

tavumh etmlt veba da mechal 
talıt.elMhlrler halrlrmda hlMoln-

- '8plaelere yml bir ....... 

vermltttr. BaDdan böyle bu tabtel- Berlin, 12 (A.A.) - Mareşal voa 
bablrlerln faaliyeti, ıttph yok ki 81• Blomberg, İngiltere, İtalya ve ~ 
kr bir kontrole dbl 0~ ve bun. ristanda gördüğü misafirperverliğe 
Jann mukeU konud* yapmaıa. bir mukabele olarak, bu Uç devlete 

mensup aaiteri ytikaek zevatı Alman 
nna lmkin verllmlyeeektlr. Bu talı ordusunun bu ay içinde Pomeranya.. 
telhülrleıtn kontrol .ı.t.emlne da yapılacak olan manevralanna cı.. 
bıp pld•lerl takcllrde l&yık ol- vet etmiftir. 
d1*lan cesap derhal ~ --o--
n tUpbe l6tlrmeL Çenkmcla Tayyareye Yardım 

D lpr tanftan, üdenWe em
ldyetl homwfJ ve kormllk 

banıbtlerlle bir Avrapa barbl ~ 
brmayı kurM bir .......... .ar-

- -- da u1ü meydana pkan. JMalmA muhakkak UDl'IJle ..._ 
lrdeNllr. 

O halde alman tec1blrler her ba
hndan faydalftbr. Ve banlum te
llrt kendini sliratle göet.erecım:tlr. 

Bittin Hmldhnh, t.eclblrlerlll. ... 
•ı ...,,.......,., ve Mdhtl bos-
mayı km'llll """'9n bilir bir dar

be tePD • e .. &. 

Çaııkm (TAN) - Hava Kurlıml 

ıubeei, menfaat temin eden gtlsel el· 
lenceler tertip etmif, Halkevi salo • 
nunda da bir balo vermiftlr. Atatnr
kUn bir bt1att1 konularak Çankırl 
sporla Bo*urt talmnlan araamda 
blrfutbol maçı da tertip etmiftir. 

ÇANKIRIDA SAAT KULESi 
Çan1an (TAN) - iki sene evvel yı 

kılmış olan çal'll içbıdeti saat kule
si ''Gtldek minare,, Din yerine yapıl· 
llllfbr. Çankırmm tam ortumda 81V

rtlea bu yeni lla&t hı.t geceleri e
lektrikle tenvir dUmektedir 
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f Sinema Aleminde ; 
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Bir Film Yüzünden 
Gürültü Çıktı 

Endüstride 
Elektrik 
TenzilCitı 

Vekiller Heyeti 
Nisbetleri T esbit Etti 

rAN 

~""'~~"''"'"''I ı 1 
' Dorothy Lamour 'ı 

i 1 • 

TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
' BEYOGLU HALKEV1N1N 

SAYLA VLARI DA VETt 
Beyoğlu tHalkevinden: 

, 

13 - 9 - 937 

Günün programı - lsta.nbul 

ôGLE NEŞRtY ATI: 
13 EylUI 1937 Pazartesi 

Öğle Neşriyatı: .. 1' 
12,30: Plakla Türk musi~S1• 1~ 50: Hadavis. 13,05: Muhtelif P 

neşriyatı. 14,00: SON. 

Ankara, 11 (Tan rnuhabirinden)
Vekiller Heyeti, sanayide muharrik 
kuvvet olarak kullanılan elektrikten 
alınan istihlak resminin indirilmesi
ne ait kanuna tevfikan istihlak Nlılf"n 
elektriğin beher kilovatından 9 kuruş 
kadar istihlak resmi alınan yerlerde 
yapılacak tenzilatlı resim nisbetlerini 
tesbit etmiştir. Bu nisbctler şbyıcdir: 

18 Eylül 937 Cumartesi günü nk
şam saat 21 de Taksim Stadında evi
miz t{lrafından yapılacak olan müzik 
şenliğine ait davctnameleri, adresleri 
ni bilemediğimiz için saylavlarımıza 
gönderemedik. Bu şenliği şereflendir
melerini saygılanmızla rica ederiz. 

Kıskançhk Yüzünden 

Bir Cinayet 
İzmir, 11 (Tan muhabirinden) 

Bugün Tepecik caddesinde Sami adın
da 20 yaşlarında bir genç, kıskanç . 
hk yüzünden arkada~ı Ahmet tara • 
fından bıçakla öldürüldü. 

Ak~am Ne~riy~t1 
••• 

19
: 

• 18,30: Plakla dans musı~ısı ttjıl 
Afrika av hatıraları: S .Sala~acıfıl 
Cihanoğlu tarafından. 20: .. e !Jlıl 
ve arkadaşları tarafından Tur~met 
sikisi ve halk şarkları. 20.30 zo 
Rıza tarafından arapça söylev. fJll' 
45: Safiye ve arkadaşları tar~ı1a· 
dan Türk musikisi ve halk şar tr&
n (Saat ayan) 21,15: OrkeSi ,-e 
22,15: Ajans ve borsa haberl

0
e: pı· 

ertesi gUnün programı. 22.3 · • 
yano solo: Ferdi Von Ştatzer tara 
fından. 23,00: SON. 

Yün ve mensucat fabrikalanndan 
kilovat başına 0,80, ipek mensu -
cat fabrikalarından 0,69, pa- • 
muklu mensucat fabrikalarından 

0,38, trikotaj fabrikalarından 
0,46, oksijen fabrikalarından 0,18, 
değirmenlerden 0,61 n i ş a s t a 1 

j dikstrin, glikoz fabrikalarından 1 

---o---
Samsun Dahili Ticaret 
Gümrüğü Lağvedildi 

Ankara, 11 (TAN) - Samsun da-

Güniin Program ()zli 

SE~~~~~!~ kısa dalgası: senf" 
nik konser .. 

HAFiF KONSERLER .,, ~ 
7,10 Berlin kısa dalgası: {{~ 

konser (8.15: Devamı). 9.20 1o. 
kısa dalgası: Plak. 9,45: ~e~~· iit· 
15 Berlin kısa dalgası. Musık~lı ş ıl 
10,30 Paris kısa dalgası: Plakigs· 
50: Plak .. 11,45: Berlin kısa da 91 sı: Alman marşları .. 13 Paris. 1'11'1' 
dalgası: Plak konseri. 13 Be:lin(l4· 
sa dalgası: Eğlenceli musikı pJA~ 
15: Devamı). 13,10 Bükreş: 
konseri.. 14,15 Paris kısa dal~ 
Konser. 15 Paris kısa dalgası: Ot' 
ser, 15,35 Roma kısa dalgası- d,ı 
kestra, sopran. 16,30 Paris kısa ,, 

Hollivut'un me,hurlannJan Kay Francia ve ClauJette Colber 
Fransız tiyatro muharrirlerinden müdürleri de az zamanda fikirlerini 

Jaques Deval'in 9 dile tercüme edil- de~'iştirerek, eserin baş rolünü Kay 
mi§ ve otuz memleket sahnelerinde Francis'ten alıp aslen Fransalı ve ai
uzun zaman oynanmış bir eseri var- le adı Emilie Chaffouen olan, Clau
drr. Bu eser, Rus ihtilfilinden kaçarak dette Colbert'e vermeyi kararlaştır
Fransaya gelen genç bir Grand Dil- dılar. Halbuki Towaritch'in baş rolü, 
şes'in orta halli bir siyasi ailesinde oynıyanı süratle meşhur eden çok iyi 
hizmetçi oluşunu tasvir eder. Towa- bir roldür. Kay Francis rolün elinden 
ritch adlı olan bu eser, Fransada çok gitmesine dayanamıyarak, kumpan
rağbet bulmuştur. Bir ytldanberi de yayı dava etti. 
Newyork'ta bila inkıta oynanmakta- Bu dava, Hollivutta büyük bir de-
dır. dikodu mevzuu oldu ve halk, Ameri-

Bunun üzerine film kumpanyalan, kan filmlerini Fransız rejisör ve ar
halkın, piyesi çok sevdiğini görerek tistlerinin işgale başladığından şika
piyesin filme alınma hakkını elde et- yet etmiye koyuldu. 
miye kalkmışlar ve ortada milyonlar Ne gariptir ki, Fransızlar da, ar

oynamıya başlamıştır. Ne çare ki, tistlerinin ve rejisörlerinin Amerikan 
bütün bunlarla muharrir Deval'in dolarlarına kapılıp Yenidünyaya git
pek alakası yoktur. Zira, o, eserinin melerinden şi.kayetçidirler ve Fran
bütün hukukunu evv~eden bir Ame- sız artistleri hakkında yeni tedbirler 
rikan emprezaryosuna satmış bulun- düşünülmektedir. 
maktadır. 

Maamafih bu satış ta pek fena ol
mamış Deval aldığı para ile, Hollivut 
civarında güzel bir ev tutarak yaşamı 
ya başlamıştır.Eseri yüzünden kendi
sine bazı film :kumpanyaiarınca senar 
yo işleri verilmiş ve yazdığı senaryo
larla çok muvaffak filmler yapılarak, 
Deval, senaristlikte kendisine büyük 
bir §Öhret temin etmiştir. 
Şimdi asıl rezalete sebeJ> olan To

waritch filmine gelelim. 
Eserin filme alınma hakkı, büyük 

bir para mukabilinde Warner Bros 
kumpanyası tarafından elde edilmiş
ti. Ve :kumpanya da filmin ba.şrolünü 

Vaziyet böyle iken, yani Amerika
lılar kendi isteklerile Fransız artist
lerini ayartırlarken, tutup ta Ameri
kan film endüstrisini Fransız sanat
knrlarınm istila ettiı?inden şikayet 
etmek hayli gariptir. 

Halbuki, Claudette Colbert,'in çe
virdiği Towaritch etrafında.ki dediko
dular hala kesilmemiş bulunmakta ve 
blitün şiddetiyle devam etmektedir. 

Nazilli Fabrikası ilk 

Kumaşını Çıkardı 

0,86, bira ve malt fabrikaların -
dan 0,53, §işe sanayiinden 0,83, 
boru sanayiinden 0,62, akimilla
tör fabrikalarından O, 70, ağaç 

kundura kalıbı 0,75 kurşunka -
lem fabrikaları 0,80, kağıt ve 
karton fabrikaları 0,17 santim 
olarak tenzilata tabi tutulacaktır. Bu 
tarifenin hükmü, kanunun neşri ta
rihi olan 24 hazirandan itibaren mu
teber olacaktır. O zamandanberi eski 
hadler için alınan resimler iade edile
cektir. 

-0---

' . 
lnego·l Kaf)fı-
cası Açıidı 

İnegöl (TAN) - Çoktandır kapalı 
bulunan Oylat kaplıcası birkaç gün 
için herkesin istifadesine açılmL5tır. 

Kaplıcaya gidip oranın havasından, 

suyundan, manzarasından, istifadeye 
alışmış olan halk, bundan dolayı pek 
memnun olmuştur . 

Bu kaplıcanın imtiyazını almak için 
belediyenin lktısat Vekaleti nezdinde 
vuku bulan tesebbüsleri ivi rıı•ti"P ""
miştir. Bir mühendis gelip tetkikler 
yaptıktan sonra imtiyaz belediyeye 
verilecektir . 

Belediye, 15 bin lira sarfile kaplıca 
da asri tesisat vücuda getirecektir. 

Bozöyükte Kurtuluı 

Bayramı Kutlandı 

Kay Francis adlı güzel artiste vere- Izmir, 11 (Tan muhabirinden) _ Bozöyük, (TAN) _ Kasabamızın 
cek, erkek rolü de Holivutta bulunan istirdadı yıldönümü 4 eylülde hara-
Fr rt· stı · Nazilli fabrikasının ilk kumaşı, biı· 

apsız a ı ennden Charles Boyer retle tesit olunmuş, her taraf donan. 

Dünyanın 

En Guzel 
Kadını Kim? 
Dünyanın en güzel kadını, Ameri -

kahların iddiasınca Dorothy Lamour 
adlı bir sinema yıldızıdır. Dorothy 
Lamour, hakikaten, hatasız bir çeh
reye ve eşsiz bir vücuda malik bir ka 
dmdır. Fakat, acaba dünyanın en gü
zel kadını mıdır? 

Bu i§in münakaşasını, daha ziyade 
bu güzel artisti sinemada seyretmiş 

olanlara veya seyredeceklere terket
mek laıımgeliyor. 

Dorothy Lamour, bütün güzellik 
mUtehassıslarmın da teslim ettikleri 
gibi, güzel adını hakkile kazanan biri 
cik Amerikan artistidir. Bu genç ka
dının belinden aşağıya kadar uzanan 
ipek gibi siyah saçları, açık mavi göz 
leri ve kusursuz bir endamı vardır. 
Ancak heykellerde bulunan bir gii
.... llik l1"A knt ; .. t,. n \rarla .. 

Bu kusursuz yapılış, mulia kak ki, 
ne Greta Garboda, ne Marlene Diet
rich'te yoktur fakat acaba onlardaki 
kadınlık hususiyetleri Dorothy La
mour'da var mıdır? Kimbilir ... 

Dorothy Lamour, Amerikanın ye
ni Orlean şehrinde doğmuştur. Sıkı 
fıkı arkadaşlarından, sarışın bir gü
zelle birlidı:te bir güzellik müsabal~a
sına girmiş fakat bu müsabakada bi
rinciliği kazanmak Dorothy Deli adlı 
sarışına nasip olmuştu. Aradan za -
mnn geçince, güzel Dorothy Lamour, 

hili ticaret gümrüğü memurluğu lağ
vedilmiştir. işler, Samsun gümrük 
müdürlüğüne devrolunmuştur. 

---o--
Ertuğrul Sadi Tek 

Bu gece (BEBEK) 
.:>ahçesinde, yarın gece 
(SUAD1YE) plajında, 

girit: 25 • 40 met
rubat yoktur. 

radyoda şarkılar söylemiye başladı. 
Nihayet, bir ses müsabakasına iş

tirak ederek meşhur orkestra Refi 
Herb Kay'ın orkestrasına solist ~!a
rak girdi. 

Bir iki sene bu orkestrada çalışan 
Dorothy Lamour, şefe delicesine aşık 
oldu. "Fakat Kay, hiçbir şeyin farkın
da değildi. Dorothy, buna tahammül 
ede.ıniyerek orirestrayı bırakıp Nev
yorka kaçtı. Oradan Herb Kay'a çıl
gınca bir mektup yazdı ve bir daha 
kendisini göremiyeceğini ilave etti. 

Ne çare ki, ertesi gün Kay, Do
rothy'yi bulmuş birkaç gün içinde de 
hemen evlenmişlerdi. 

Dorothy Lamour, bundan sonra 
Holliv~t .radvosunda aarkılar s1hrı ... 
mıye uaşıacıı ve nınayet Iilme musap 
etti. Bugün ideal bir vücut 
ve çehre güzelliğine malik olduğu 

söylenen şirin artistin hayatı kısaca 
bu şekilde hülasa edilebili:ı:. 

Dorothy Lamour, bugün zengin, 
mesut ve meşhurdur. Mesleğinde iler 
lemek için, çalışması da bütün bunla
rı hak ettiğini gösteriyor. 

Bu yıl seyredeceğimiz "Son Madrit 
Treni,, , ve Tango filmlerinde Do
rothy'nin hakikaten güzel olup olma
dığını anlıyacağız. 

ır·,.· gası: Orkestra, şarkı.. 19,03 . ~iO 
reş: Falla, Granados ve Albenıı , 
plaklarından, 20 M.ilano - Floraı:ı 
Karışık musiki. 20,20 Bükreş: Jel' 
yan musikisi. 21,15 Petşe: Or1' (J 
tra. 21.40 Prag kısa dalgası: JJ~ 
musiki. 22 Milano: Bando nıusil'" 

• r()' 

22 Roma; orkestra, keman, '1~ 
lonsel konsertosu. 22,05 Prag Jc 
dalgası: Ravel'in Ispanyol rıı~ 
disi. 22.45 Bükreş: Lokantadan~ 
siki nakli. 22.55 Roma: Kar1şılc ~O' 
ser. 23,10 Milanok, Florans: 0r 
ro konseri 23.30 Viyana: RadY0 

kestrası .. 
ODA l\IUSIKISI .,11 

18,35 Roma kısa dalgası: Şa!..tet 
düet konseri. 21 Varşova: J{uııı·e· 
konseri. 21,40 Bükreş : Oda k~,~l• 
+.; ,,."t,.-...... ...." oı:c U..n_!t \•'"(1)C'.~ 
gası: •ı:aylı se.zıan ıKuan.etı eri' 
hoven) 23,20 Varşova: Piyano 
yosu. 

RESl'.l'ALI~ER , 
19,20 Peşte: Margit Nagy ~ 

fmdan §ar kılar. 20,20 Peşte: ~: 
tik armonik konseri. 22.10 Bil ~) 
Şarkı (Mozart, List. Strauss eli) 
22,30 Viyana, Graz: Piyano (138_,,r, 
23 Varşova: Leh şarkıları ('fcP"" 
piyano). 

UUnTELIF P' 
19,30 Roma kısa dalgası: .~er 

ça ve rumca musikili ve sözlU 11 

riyat. ~ 

tarafından temsil edilecekti. top olarak tayyare ile bugün Izmire mış, gündüz ve gece tezahürat icra 
Halbuki Towaritch, daha tiyatro geldi. Fuar komitesi kumaşı tetkik edilmiştir. c M A G O A S C H N E İ O f: fi 

piyesi iken daima ecnebi artistler ta- etti. Sümer Bankın Nazilli köşesine Belediye, mevcut 128 çoouğu C. H. •ı L K A 1 1 
rafından temsil edilmiş, hayli kozmo- konuldu. Partisi binasında sünnet ettinni:ı, Aşk - Musiki ve Güzellik FilrTl 
polit bir eserdi. Fabrika, 25 teşrinievvelde Baş\·e- kendilerine birer entari ve başlık ta I v A N p E r A o v , , 

Nitekim, Wanıer Bros kumpanyası kilimiz lnönü tarafından açılacaktır. hediye eylemiştir 

e!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~lllll!!!!~~~~~ 
- Anegıı ! Alnında sarkan incilcrimi takmış Erde' 

Eİendi! 
- ÇEK gülüm! Çek yavrum, çek anam, çek balam! 

Niyeti.mi alam. Balalem .. Bala!.. la .. m. 
Çocuğun çömlekten çıkardığı nişan kimin ise aya· 

ğa kalkıp almak bahanesiyle kendisini gösterme
liydi. O zaman şakrak bir kahkaha dalgası yayılır, 
pkalar, yaygınlar ba.şlıar. 

~·saçlarını taramam. 
"Saçlarını taramam 
"Artık seni aramam 
••senin gibi vefasız 
"'Yari alıp saramam" 

- Çek gülüm! Çek yavrum! Çek anam! Çek niye
timi alam .. Balalam, bala ... .lam! .. 

Her defasında bir başka kız kalkıyor, şuh kahka
halar içinde kızararak gillerek yerine oturuyordu. 
Bu beyit açmanın yıkılmaz eğlencesi olduğu gibi ma
m;.larınm sarsılmaz ve nimmukaddes bir kerameti 
var. Bütüı~ gülüşlere, şakalara rağmen kalpler, söy
lenen beyitin manasında bir hakikat sezmek için çar 
par ve mutlaka bir kahkaha ile söylenen her beyit, 
ı>azı kalplerde sanki vaki olmuş bir fecia gibi acı iz. 
ler de bırakır. 

Garip tesadüflerin müstesna bir yardımı da olun
ca hakiki bir hüzün veya neşe doğar. Beyitçi kadı
nın da burula ekseriya parmağı vardır. Memleketin 
bütün gizli ve aşikar dedikodularının merkezi sikle
ti kendi kulaklarında olduğu için herkesin halini a
şağı yukarı tahmin edebilir. Bununla beraber müm
kün olduğu kadar acı kafiyelerden uzaklaşır ve te
feülünde mümkün olduğu kadar neşe verici anazmun 
lar bulmıya çalışır. 

Fakat hamamın bu köşesini herkes işgal etmiyor
du .. Ortadaki salıncak meydanında da kolan çığhk
lan vardı. Çıplak ayaklı, renkli şalvarlı, tombul ya
naklı güzel ve delişmen kızlar çifter çifter sallanı
yorlar. Bunların da ayrı dilekleri türküleri var. Baş

larken, hızlamrken ve atmacadan kaçan kuşların u
çuşu halini alırken ayn ayrı şeyler söylenir. Ve üç 
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fasıl bitince sallanma diner. En iyi kolan vUranlar 
sürat1erini en iyi türküye uyduranlardır. Ve bu, pek 
azdı. Eskisi gibi, sülün kolan, ye1 kolan, irmak, ko
lan vuranlar kalmamış, yalnız birkaç kız vardı ki iç· 
lerinden biri de Dümbeleklerin Emişti. 

Bir aralık küçük odaların birindeki Emişi çağırclı
tar. Eşiru bulup geldi .. Bu, meraklı birşeydi. Meyda
nın etrafındakilerden maada, peykelerdekiler de ba
şını çevfrlp beklediler. lki kız kolana çiktılar .. Emiı;J 
bugUn cidden güzel ve alımlıydı. lpleri tutup etrafı
na baktığı vakit, tavrında aşikar bir kurumla baş
ka bir hal daha, başka bir güzellik takındığının o da 
farkında idi. Uçlarını sekiz örgüsünün altında düğüım 
lediği limon çürüğü ipekli gazı çözdü. Başını sallayın
ca saçları beli boyunca uzandı. Kuşağının düğümü· 
nü sola getirdi ve türkü başladı: 

"Kolanımın ipi beyaz 
"Salla gülüm gel etme naz 
"Bu.kına düşman sözlerine 
"'l{avuşuruz elbet bu yaz' 

Nakarat 
"Sallan sallan beyaz kolan 
"Sevdalıdır seni vuran" 

Bestenin yavaşlığı nisbetinde yavaş yavaş sallan
mıya başladılar. Hareketleri muntazam ve güzeldi. 
Uçları ve topuklan konce işlem.e, inoo beyaz çoraplı 
küçük ayaklarından biri salıncağın kenarına dayan
mış, diğ<'ri arkaya doğru bükfilmUştü. Açık ti?'§e 

yapraklı şaıvarı, dalga dalga dökülüyor. lpek sakız 
kuşağınm püsküllerile uçlan serbest. gazi hafif ha
fif açılıp kapanıyor. Ikinci devirde tüı'kU değişti: 

"Haydi kızlar haydind1 

''Göğe çıktım, ay indi 
"Yere indim çiçekler 
"Elvııın elvan geyindi" 

Nakarat 
"Uçur kolan, uçur kolan. 
"Yar koynuna göçür bizi kolan" 

Saçaktan saçağa uçan bir çift paçalı güvercin gi
biydiier. Birinin siyah örgüleri arasında, uzanan li
mon çürüğü gazı, ötekinin lepiska saçlarından fış

kıran eflatun krepi, sıcak havanın içinde hayali bir 
kavsi kuzah gibi açılıp kapanıyordu ... 

Bu gürültü içinde bir fısıltı: Hacı gille yüzb~ınm 
hanımısı gelmişler, epeyce kalabalık idiler. Binbaşı
nın hanımı da aralarında. Gerek yüzbaşının, gerek 
bir.başının hanımları bu hamam eğltıncesini hiç gör
ınıemişlerdi. Onlar, tstanbulun soğuk ve bayağı bay 
ramlarıru, düzme ve samimiyetsiz eğlencelerini bili
yorlardı. Güner, çarşaflarını çıkanrlarken izahat 
vermiye başladı. Maksat yalnız görı:nekten ibaret, 
üstlerini çıkarıp ta kapının önündeki küçük sahanlı
ğa toplandıktan vakit fiskos ziyadeleşti: 

- G ! Günefi görüyor musun? 
- !stanbullu giyimi ne de yakışmış! 

- Nişan olursa böylecesine olsun. rrtJ1f' 
- Onümüzdeki perşembeye de nikahları va 

En son bu iş te oldu. .~ 
- Ane ! doğrusu da bu! Biribirine ondan laY" 

olur mu hiç?, 
- Acap salıncaktaki habar aldı mı? 17°' 
- Alsa nincek? murada inat olur mu? kısmet sJ'1 
- Boynundaki sarkınmayı da (pantantiO Jl 

Hanım bayra.mlık vermiş. Jdı 
- Kemerini bir methediyorlar, bir ediyorlar 

nah, avuç içinden büyükmüş. 
- Ben olsam takardım. 
- A, lstanbul giyiminde kemer yok ki. gel' 
- Doğrusu, Allahı var, ne kuşansa yakışır. 

oir bak sülün gibi. ')" 
Güner kayısı gülü, mat çanfesten bir prenses ~' 

mişti Yüksek ökçeli beyaz podüsüet iskarpin!~ d' 
eteği arasında, örümcek ağı renginde ve inceligı~ d' 

ki çorapları baldırlarının bir kısmını gölge h81~, 
gösteriyordu. Dirseklerinden itibaren açık oJ~n ~~ 
me kollarından sağında üzeri tek taşlı bir çift ~ 
bağa bilezikle solunda bir zincirli saat, bir partJl~ııl 
çift yüzüklü elini kaldırdıkça elmasları nıin~~ U' 
§imşekler gibi çakıp çakıp sönüyor, Birer bll çl" 
örtülmüş kulaklarında iki uzun zincir küpe. ~8s.ı· 
rı tepeden iki tarafa ayrılmış ve üç taneli ine• ·.;9' 
kımı alnının ortasına geLmek üzere çepeçevre sı.fl" 
bir kadife kordela ile sarıldıktan sonra iki tıır~ıt 
takayrt ve mühmel gibi ensesinin üstüne toplııfl ~ 
Bütün bu tuvaletin ustası yine yüzbaşının haıı f' 
o da ayni biçimde. Yalnız elbisesi açık kahve re~, 
de VE. rugen iskarpinleri de atmasız ve tokasıı. eo'' 
lann hayret ve takdirleri en ziyade Vergicinin ~ 

§ircsinde toplandı. Bu da ayni tarzda giyinıniştl· 
(Arkası var) 
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aındelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
"r AN;hrnet Emin YALMAN 

kirde 1 hedefi: Haberde, fi
liiat , ~r şeyde temiz, dü
~~~t sa~ıni olmak, kariin 

esı olınıya çalışmaktır. 

GONON MES
0

ELELER1 

buhran 
19l4 

taıet~ 'l'eınnıuzu Ue 1937 Eylülünün 
~ :~ arnsmda bir kıyaslama ya
lta bul. ~lar, Cihan Harbinden cla
<ıldııı": ilk bir faciaya sürüklenmekte 
Sotır:.~tııuza hükmedeceklerdir. Harp 
tes:cı1 ının belki en nazik buhran dev-

\' geçiriyoruz. 

ık ~l l\Unetler Cemi,·eti nizamın-:"'!· ,,·ah· J 

~aıı Ilı" ıt, şu \'eya bu hadiseden do-
!lıijdd ~kaşaıar içinde değiliz. Bir 
ıis·eu: ~enberi, milletlerin hak Ye hiir 
lardan l'icıe ait enternasyonal inanca
%tUzıd hangls!ınin henüz meriyette ol
\~l tarı herkesi şiiphe ettirecek bir 
~ içl~deyiz. l\lunhedelere riayet 

let ld ınustenlt koUelitif bir emni
tarar:ıı gUden Cenevre cephesi her 
tel( r· ' covenant siperlerini terkede
~ ~cat etmektedir. Bu tam bir boz-
11Qın budur, yoksa 1\lilletler Cemiye
~·eu ~~ş kuvvetleri manevra kabl· 
ler• ;11nı muhafaza etmekte midir
ha~~kııt yalnız karada, denizde ve 
~ değil, bankada, ı>i~·asada ve 
~da clhıın üstünliiğü banşçı ve 
'cı devletlerin elindedir. Yeni sl
'tııa Yan. ı da onlann lehine ol
ltılş 

1 
dır. Fakat bir tarafın tespit et

~ 0 dnğu hazırlık de\Ti müddeti, 
~ 1 tarar için de, mUmkün olaııu ka
lir. ltıak mühleti diye telll.kki edilmiş-

ltaıi 
btıka.ı n nokta umınni bir uzlaşma 
,, lannın gittik~e az.'llmakta ol
bil'ih~r. ller iki tarafın şartlannm da 
~ "lerine karşı ilk vasfı kabul e· 

ld ~ olmaktır. 
'lllh~oji cephe aynh~mm ehem
~ııı, ıı..! küçük emeyiniz: Bu ıı_ynlı
rı9-tt ~~. menfaat kaygısını bile u
h... ·~~unu l!Öriivoruz. Akdenizde 
-~ 114 .. u..a• .. n ~u.&Lir4&1 U~"Wl\.Llba bu..1•, 

t~sllıerkezlere eski din kavgalannm 
S 111> karanhğl çökmiiştür. 

ltaıı~ buhranlan karşısında SOh'1lk 
t/ıı d ğı korumak! Cemfl·etlere cinne. 
()''~il, nihayet snğdu;·unun hakim 
lıttıu.s gına inanmak! Usanmaksızın, 
~ı~ ala dü~mcksizin, tahriklere ka· 
tt~~~sızın barış davasını müdafaa 
diSeı • idaresi elimizde ohnıyan hii.
bıı~ı er karşısındıı hiç olmazsa irade
la~l'betmeınel<l Esld kelimelerle 

\'e basiret ! 

~ Falih Rıfkı ATAY 

Poıonyadaki Köylü 

v isyanı Bastırddı 
ar~ 

~e l> 0vn, 12 (TAN) - Geçenler-
Olon 

l'rtıcıa Yanın muhtelif mıntakala-

~la Çıkınış olan köylü grev ve is
lell trı tı taınamile bastırılmıştır. Ha
tıet ell'ıleketin her tarafında süku -
'~aı.~ardır. Bu grev ve isyanlara ön-

'l..llk 
•ı tQ edenlerden birçok halk fırka-
~l~~SUpları elebaşılık suçiyle tevkif 

S ~lerdir. 
b... ıı~ıu1 
·~ıa11 arın muhakemesine yakında 

acaktır 

1tnıi;;;Seıanik s,.. . 
l 9•sine Gidecekler 
{~ 

1k~ıı.ıat \, 12. (TAN Muhabirinden) -
:ı.ıı ~?ta :kaleti siyasi müsteşarı B. 
0ııu.lklUı ıle Valimiz B. Fazlı Güleç, 
~Ueı 11 de~i Çar§amba günü beynel
tİcll:(:e~ıt'gıyi gezmek üzere Selfıniğe 

'.ll-aıt erdir. 
~l~1lll y~ Unıuıni Müfettişi General 
liı-. l)Uik te sergiye davet edilmiş· 

~Ske" -o--
8 rı Talebe Kampları 
ıı~ Yıı Genişletilecek 

!~~ltıı f ~ekaleti, askeri kaımplann 
..... rıahıı~ç galtmıya ve çalışma şekil 
'"-lt>t· -•nı g . 1 • 
cıu 'I .ır. 13 enış etmıye karar ver-
~ l'lti~ u ll'laksatla dün Maarif mii
l lı te~kcı e bir tezkere göndermiştir. 
~f ltarn~ede bu yıl şehrimizde açı -
~ C:b llin ar.ın sayışmı, devam eden 

· elıje Cd ~ıktarını, öğrenilen şeyle-
1 en neticeleri sormuştur. 

Topkapı müzeıinin silah galeriıinde yaylar ve tirke,ler 

larak şimdi sağa, zırhların önüne 
geçirilmiş olan 2,5 metre yüksek
liğinde sehpa gibi birşey güze çar

par. Uçüncü müteharrik ayağı de

mirden olan bu sehpanın öndeki üç 

basamaklı 2 tahta ayağının üstünde 
aşağıya doğru meyletmiş yine ımü

teharrik tekne vardır. Teknenin ö

nü yarım dnire şeklinde açıktır. Mü 
zeyi gezen seyyah kafileleri çok ke 

re bu sehpanın önünde durur ve 
ha)Tetle seyrederler. Yanlış ve düş 
manca bir rivayet seyyahların hay 

retini kamçılar: 

"- Bu, Türklerin giyotini imiş. 
Türkler ya hancı esirlerin başını bu

nun önünde uçururlarmış. Esir seh 
panın önüne getirilir, teknenin açık 
kısmına boğazı yerleştirilir, arka
dan boynuna inen cellad satırı, ka

fasını teknenin içine uçururmuş ... " 

Osmanlı sultanlarının Kapıara.sı 

ve Yedikule zindanları, celladlan, 
cellfıd satırları, ibret taşlan, cellad 
çeşmeleri vardı. Fakat giyotin yok 

tu. Bu asil ve misafir seçen ulus 
yabancıya, misafire, hele esire acı

masını ve iyi muamele etmesini pek 
iYi bilirdi. Tercümanlar seyyahla

Kanunlar karşısında: 

Baba Katili 
Bundan takriben bir hafta evvel, 

lstanbul gazeteleri, lıaba katili Zeki
nin cinayetini .} azını tardı. Ol dür· 
mek! ..• Jfem de babasını öldürmek •. 
Akıl ve mantığın kabul edemiyeceği 

bir hadisedir. 
Zekinin adli tabip tarafından aı..,ı 

hastası olup olmadıj;'l da müşahede 

edilmekte olduğunu, .}ine gazetelerde 
okudum. Temenni ederim ki, babasını 
öldüren bu katil, cinayetini delilik a... 
nında yaı,mı olsun. O zaman hiç ol
mazsa, isyan eclen \'icdarumız, cina
yet in bir deli tarafından lkn edilmi_ş 

olduğunu düşlindül>çe bir dereceye 
lt:adar müsterih olur. 

Babasını öldürmek kanun karşısın
da en bii~iik cüriimdür. Cezası ölünı
dür. Türk Ce:r.n Kanununun (450) inci 
maddesinin birinci fıkrası ı;ö~·le diyor: 

"Oldürmek fiili usul ve fürüdan 
biri aleyhine işlenirse, fail ölilm ce
zasına mahkum olur.,, 
Maatteessiif, nadir olmakla beJ'8ıo 

ber, baba katillerine adliye tarihinde 
tesadüf edilir. 

S on zamanlarda lstan
bulda bir "Okspor,, 

kuruldu. Son yarım asır için
de bu milli sporumuzu ilk de
fa yazan ve revacını diledi~im 
için bu teşebbüs, beni çok sevin
d" rdi. Bir arkadaşım geçen gün 
Okspor salonunu gezdi. Ku
rumcuların ok gibi doğru ve 
keskin dileklerini tesbit etti. 
Spor aletlerimizin ve avadan
lıklarının bol bulunduğu Top
kapı Sarayı müzesinde beni bir 

ESKi YILLARDA 
OK VE YAY 

SOHRETLERi 

nn bu yanlı.ş gö
rUşlerini tashih 
etmelidirler. Bu, 
Türk giyotini de
ğil, ok talimlerin
de kullanılan he
def, yastığı seh
pasıdır. Teknenin 
içine tistU mu
şambadan yapıl

mış bir yastık 

konur ve okun 
aWacağı mesa
feye göre ayar 
edildikten sonra 

1934 senesinde, Parlste Violette 
Noziere'in da\'a mı hepimiz hahrla
nz. l\lirn almak için, Violette ana 
ve babasını öldürmek te .. ebbÜSÜJlde 
bulundu. Ana ı gfiç hal ile kurtuldu; 
fakat za\'nlh babası öldü. Dünya mat. 
buatını nlukadar edP,n bu davayı bi
z.im gazeteler de yaznu~Iardı. Baba 
katili genç ve güzel Vlolette'in ölüm 
cezasma mahkum edildiğinl herkes 
gibi, sizin de tnbü bulacağınıza §Üp

hem yoktur. 
Bizi hayata getiren, her an sedn!ı) 

\'e iztiraplanmıza bUttin kalb ,.e sa
mimiyeti ile iştirak ede.n babamızı öl
dürmiye, sadece "ctiriim,, diyerek g~ 
mek pek hafif bir tabir ... 

Tarihi göz öniinde tutacak olursak, 
görürüz ki, baba katillerine eskiden 
~ulnız ölüm ceza mı tatbik pek hafif 
bulunnıu5 ''e bu glbllerin ölmeden ev· 
,·el iztirnp !;ekmeleri i tmmiştir. Me
sela, eski Romada baba veya nruı. ka
tili kan ~ıkmcıya kadar dö~iilür; 
sonra yılan ile dolu deriden bir torba 
içine bağlanarak denize atılırdı. Mı· 
sırlılarda ise ceza §Öyle verilirdi: Jia .. 
tilin vücudü ba§ianbaşa kana boya
nmcıya kadar iğnelenlrdl. Son
ra dikenden bir yatak üzerine 
bağlanır ve altından ateş ''erllerek 
diri diri yalDlırdr. Çok eskiden Fran· 
ı;;ada baba veya nna katilinin ceznSI, 
bugünkii ölüm cezası tarzından tama
men ba.5ka icli. Eskiden, katilin sağ 
bUeği kesilir ve sonra büyük bir te
kerleğe bağlnnırclı. Tekerlek ~evril· 
llikçe, lrntil altınlla ezilirdi. 

daha gezdirdi. 

Müzenin silah galerisine girince 

sağdaki duvarda azamet ve ihtişam 

. ·--·-
man bir yay görülür. Bu yay, tarih 

te şahsi servete, mansıba ve re
faha erişmenin bir merdiveni ol
muştu. Bu kuvvetli yayı kuran bir 
yeniçeri; kirişinden fırlıyan bir ok 
gibi birdenbire yükselivermişti. E
vet... Bir yayı kurmak, hazan bir 
hiçi hep, bir yeniçeri neferini de 

derhal paşa yapabilirdi. 
Dördüncü Murat zamanında sa

rayda zülüflü baltacıhğa yazılan 

Kastamonulu Deli Hüseyin, bir gün 

kızlar ağasının odasını temizliyor
du. Duvarda iri bir yay gördü. Bu 

yay; Türk gücünü ve kuvvetini de 

nemeı.1< için 1ran elçileri tarafından 
Padişaha getirilmişti. Fakat lstan
bulda bunu kimse kuramamıştı. De 
li Hüseyin duvardan indirdiği yayı 
bir hamlede kunıverdi. Fakat bu 
esnada kızlar ağası ansızın odaya 
girm~ti. Deli Hüseyin yayı açma-

dan yerine astı, çekilip gitti. Ağa, 
bir aralık duvardaki yayın kuruldu 
ğunu gördü ve bağırdı: 

"- Tez gelin buraya .. Bu yayı 
ıum kurou-r· 

Büyük bir cezanın arif esinde bu 

lunduklarını tahmin eden baltacıla
rı derin bir korku aldı. Kolbaşı tit

riyerek: 
"- Demin içeriye Deli Hüseyin 

girmişti. O olacak! .. 
Deli Hüseeyin, ağanın huzuruna 

çıkarıldı. Zavallı. zangır zangır tit 
riyor ve yiyeceği falaka sopalarını 
diişünüyordu. Ağa birden bire ye

rinden kalktı, Hüseyinin yanına doğ 

ru ilerledi. Deli Hüseyin suratını şid 
detli bir şamardnn sakınır gibi irkil 
di. Fakat ağa. Hüseyinin başını el
leri arasına aldı ve alnından birkaç 

defa öptü: 
"- Aferin Hüseyin, dedi, bu ya-

yı sen mi kurdun?" 
"- Evet ağam, ben kurdum." 
"- Bir daha kurabilir misin?" 
Deli Hüseyin, yayı açtı, bir da-

AMERiKAN KARiKATÜRÜ: 

Çin vazolarını parça parça eden hami! 

,,,,~~ 

~ Yazan: ~ 
~ IBRAHIM HAKKI ~ 
~ ~ 
- Konyalı ~ 
~~-" ...... ''~""'~~ ~ 

Bir hedef ıehpasr 

ha kurdu. Bunun üzerine ağa der

hal emir verdi.. Deli Hüseyin giy
dirildi, kuşatıldı ve padişahın huzu 
runn çıkarıldı. Hüseyin orada da 
hünerini tekrarladı. 

I
• §te bu yay Deli Hüseyini Mi 

rahod, Derya kaptanı, son
ra Sadrazam ve paşa yapmıştı. Bu 

uğurlu yay o vakittenberi Topkapı 

sarayında baltacıların koğuşunda 

asılı duruyordu . .Müzenin emekdar 
.müdür muavini merhum lzzet, onu 

silah salonuna getirmiştir. Şimdi o

rada teşhir edilmektedir. Lakin ya 
ym sinirleri gev§erniş ve birçok yer 

leri de bakımsızlıktan kopmuştur. 

Tamiri lazımdır. 
Ata tarihi (cilt 2 sayfa 207) de 

bu hadiseyi Dördüncü Mehmedin 
zamanında gösterir. Naimada be

nim yazdığım gibidir. 
Sarayın silah salonunda, yayın bu 

lunduğu sol dip tarafından kaldın-

tecrübeler yapılırdı. Çok eminim ki 
sarayda bir araştırma yapılsa bu 
sehpanın talim yastıklan da bulu
nacaktır. 

Kuvvetli pehlivanların attıkları 
oklar, bir mavzer ve mitralyöz kur-
şunu gibi uçar ve hedefini bir sa
bun kalıbı gibi delerdi. Yarım met 
-e kalınlığındaki kütükleri delip ge
çen oklar bulunduğu gibi deve çan
larını, su bardaklarını, havanları, 

nalları da hiç kırmadan delen ve 
zımbalıyan oklar pek çoktur. Bun
lardan Topkapı sarayında ve Aske
ri müzede sekiz, on tane vardır. 

Bazı kemankeşler .kemanküre i

simli bir çeşit fındık atan okla se
kiz on tane fındığı birden havaya 
atar ve her attığı fındık, yere düş
meden ikinci, üçüncü ve diğer fın
dıklarla bunları avlarlardı. 

Fabrika Dumanından 

E"'ki Yunanlı bir \•azli kanunun 
me...,Jıur bir sözU \'ar. Bir gün kanunu 
ya~an bu zata, neden kanunda ana, 
baba katili için ce1.a gö tennediğinl 
bir arkacla,ı sormuş. Alim hukukçu, 
hö\'le bir cürüm yapılabileceğine ak• 
im; ermiyor da onclnn, demi.,. 

lsmail Kemal Elbir 
(lstanbul Barosunda Avukat) 

Kurtulamıyacak mıyız? 

Okuyuculanmızdan M. A. yazıyor: faydalı neşriyatı elde etmekten mah
"- Cibalide Yenikapı ile Fener rumum. 

caddesi arasında bir yağ fabrikası Bu yoksuzluğu radyo ile gideri
vardır. Fabrikanın bacalarından etra rim demiştim. Zorlukla bir radyo al-

.1 fa geceli gündüzlü duman ve pis ko- dım. lki ay zarfında dinlediğim ilmi, 
ku yayılıyor. Bu vaziyetten Abdi Su- terbiyevi sıhhi konferansların yuva
başı. Çukur Karabaş, Yenikapı, Kil- mızda yaptığı faydalı tesirleri anlat
çük Mustafa Paşa mahalleleri müşte tamam. Ruhun gıdası olan muziği de 
kidir. Bu mahallelerde oturanlardan buna ilave ederseniz keyfimize payan 
çoğu, fabrika direktörlüğüne birkaç yoktu. Evimiz neşe içindeydi. Fakat 
kere baş vurdular. 16 Ağustosta da son günlerde bu neşemiz kaçtı: Spi-
1stanbul belediyesine bir mazbata ver kerden halkı radyo almağa, hükume
diler. Belediye başmlihendisliğine ve tin kolaylık ve yardım göstermekte 
daha sonra belediye doktoruna hava- olduğu~ dair sözler beklerken "A· 
le edilen bu mazbatanın henüz müs- man radyonuzun beyannamesini ve
pet bir neticesi görülmedi. rin. Yoksa ceza görürsünüz, aman, 

Sıhhatimiz daimi şekilde zarar gö- günü doluyor, çabuk beyanname a
rüyor. Belediyemizin mevcut kanuni im,, gibi sözler duyduk. Bir anda he
hükümlere dayanarak derdimize çare pimizin neşesi kayboldu. 
bulacağına inanmak istiyorum.,, On lira aboneman ücreti verecek 

• iktidarda değildim. Nihayet, kültür, 
"Radyomu çuvala sardım ••• ,, medeniyet, bilgi kaçakçılığı yapma -
Öğretmen F. Kubilay yazıyor: mak için radyomu eski çuval parçala 
"- Yeni radyo kanunu yapıldı. Fa nna sardım, bir köşeye bıraktım. 

kat kanunda bütün düşünülen nokta- Şimdi düşünüyorum: Bu çok kıy
lar hep cezai, askeri ve hükumete metli kUltlir vasıtasından daha ko
geiir getiren cihetler olmuştur. lay istifade etmemiz mümkün değil 

Onun esaslığı, nurluğu, kültürel midir? 
noktalan bakımından yurdumuzda Radyo, her evin kUltür işığına, me
çoğalması için hiçbir kayda. tesadüf deniyet yolunda güneşe açılmış pen
edilmemiştir. eeresidir. Bu kapalı yolun açılmasını, 

tık öğretmenim, blitçemin darlığı bütün yurdun bu ışıkla aydmlanma
günlük gazete almaktan, mesleki smı, her ferdin kolaylıkla ve ucuzC'a 
mecmuaları takip etmekten beni mah bir radyo edinmesini beklemek ve is
rum bırakmıştır. Birçok, yenilikleri, 1 temek hakkımızdır. sanının ... 



Türkiye Başpehlivanlığı 

Tekirdagh Hüseyin 
Dünkü Güreşlerde 

Mülayimi Yendi 
( YAZAN: Eşref Şefik ) 

Dikkat ediniz ... Sırtını yere getirmek için nekadar çabalıyor 

il 

FUT~<OL 
. . ~ D 

Fakat .. yenmek gibi, yenilmek te çok müşkül 
Dün başpehlivanlık müsabaka -

]arının son çarpışmasına çıkan Te
kirdağlı RUseyinle Mülayim haki
katen Türkiye başpehlivanlığına 

layık olacak bir müsabaka yaptı
lar. Bir saatlik çetin ve heyecanlı 
çarpışma neticesinde, Tekirdağlı 

rakibini hamle farkile mağlüp ede
rek başpehlivanlığı muhafaza etti. 

Sekizinci Balkan Oyunları Bitti 

Tekrar, tekrar yazmak ve söyle
mek lazımdır, son güreş her ci -
hetten kıymetli bir karşılaşma ha
linde devam etti. Biz, çok yüksek 
pehlivanlar çıkarmış bir milletiz. 
Sudan, hafif güreşlerle meydana 
çıkacak şöyle böyle pehlivanlar pelı 
gözümüzü doldurmaz. Hüseyin, i
simlerini ve şöhretlerini dünyanın 
dört bir ucuna yaymış, Yusufları, 
Kara Ahmetleri, Adalıları ve da
ha nicelerini yetiştirmiş olan Tür
kün 1938 şampiyonu olacak kırat
ta bulunduğunu ispat etti. 

Şunu da itiraf ebneliyiz ki, mağ
lup olan Mülayim de yaşının ve 
kuvvetinin yetiştiği kadar, son gay 
reti ile çalıştı. Başpehlivanın ayan 
bir güreşçi olduğunu gösterecek 
şekilde tutuştu. İki pehlivan da as
lanlar gibi biribirlerine giriştiler. 
Hüseynin hızı, güreşin son yarım 
saatinde daha fazla üste koydu. 
:Mülayim ilk yarım saatten sonra 
rakibinden on yaş daha geçirin ol
masının tesiri altında kaldı. 

Fakat Tekirdağlmın gençliği her 
dakika gömlek gömlek artarken 
Mülayim de yaşının ta.kati yetişti
ğinden fazla bir mukavemetle kar
şı koymıya azmettiğini göstermiş 
oldu. 

Varolsunlar! Herkesi hoşnut e
decek büyük bir güreş yapWar. 

Giire.,ın tafsilatı: 

Orta ve başaltı sıkletlerinin ni
hai müsabakaları neticelendikten 
sonra evveli. Tekirdağlı onun pe • 
şinden Mülayim alkışlar arasında 
mindere çıktılar. 

Minder hakemi, eski amatör a
ğır sıklet şampiyonumuz Bay Ke
maldi. Güreşin şekli şu şekilde hal
ka bildirildi: 

- Türkiye başpehlivanlığı güre
şi fasılasız bir saat güreştir! 

- Tuşla galibiyet hasmın iki sır
tını Uç saniye minderde tutmakla 
olacru..1<tır. 

- Eğer tuşla galibiyet olmar.sa, 
hakem heyeti puan hesabile gali
biyeti ilan edecektir. 

En idmanlı ve en iyi zamanında 
bulunduğu uzaktan bakışla belli o
lan Mülayimle. Türkiye başpehli
vanlığını muhafaza etmiye azmet
miş olduğu gözlerinin ferinden ve 
her halinden f arkedilen Tekirdağlı 
kapıştılar. 

Hüseyin ilk tutuşmadan sonra 
girici bir güreşle saldırmıya başla
dı. Mülayim Tekirdağlmın hamle
lerine temkinli ve toplu bir tarzda 
mukabele ediyordu. 

Geçen seneki güreşlerde, her gi
rişinde Mülayimi önüne katıp sü
ren Hüseyin bu sefer sıkı bir mu
kavemete maruz kaldığını hasmı
nın başpehlivanlık kemerini paha
lıya mal etmiye karar verdiğini an
lıyordu. Tekirdağlı rakibinin bu di
ril'ğini azaltmak üzere mütemadi 
hamleli ve hareketli bir güreş sis
temi tutturarak çalışmasında de -
vam etti. 

Toplu güreşen Mülayim Hüseyi
nin dağınık ve ayak değiştirme an
larından istifade ederek el enseler
k muvazenesini bozmıya uğraşı ~ 
yordu. 

80 wıeu dakika: 

iki pehlivana şıpır şıpır ter dök· 
türen, burunlanndan solutan kı • 
- """"'.,. ~ otuswıcu daki-

Birinciliği Yunan A tletl~ri 
Kazandı. Biz Müsabakalarda 
26 Puvanla Dördüncü Olduk 
Bilkreş, 12 (Hususi surette giden 

T ekird(lğlı ile Miiliiyim, dünkü güı eşin en çetin ıalhasında 
.- arkadaşımız B. Felek telefonla 

bildirdi) - Beşinci Balkan oyun
ları, bugün kalabalık bir halk ö
nünde bitirildi. Saat 15 e çeyrek 
kala müthiş bir sıcak altında ma
ratoncular sahayı devrederek ko
şuya b!1J3ladılar. Maraton koşusu 42 
kilometre 195 metre idi. Bizden 
Şevki ve Kır isimlerindeki iki genç 
girdi. Yunanlı Kiryakidis 3 saat 
iki dakika 22 saniyede birinci gel
di. Diğer dereceler şunlar<!,ır: 

Ve en nihayet .. iki rakip pehlivan yanyan('( 

lımirdeki Maçta 
lstanbul Takımı 
3 • 1 ile Yenildi 

Izınir, 12 (Sureti mahsusada gi
den arkadaşımızdan telefonla) -
Dün Ankaraya galip gelen İstanbul 
Sekizler muhteliti, bugün Alsan -
cakta dört binden fazla seyirci ö
nünde ikinci maçını lzmir genç muh 
telitine karşı yaptı. Bu müsabaka
dan evvel Doğu muhtelitile İzmir 
genç muhteliti karşılaştılar. Sert 
ve ka vgah bir maçtan sonra İzmir 
genç muhteliti 4-3 galip geldi. 

Saat 16,45 te evvela İstanbul, 
sonra İzmir muhtelitleri sahaya çı
karak halkı selamladılar. Ankara 
maçında başından yaralanan Ke
mal ile hakem tarafından çıkarılan 
oyuncunun müteakıp oyunda oy
namaması hakkında verilen karar
dan dolayı Danişten mahrum olan 
İstanbul muhteliti şu şekilde idi: 
Hakkı, Bahadır, Ruhi, Sadettin, 
Salahaddin, Liva. Turhan, Muhte
şem, Şahap, Hüseyin, Faruk. 

Buna mukabil lzmir takımı da, 
Hilmi, Ali, Adnan, Adil, Turan. En
ver, Hikmet, Sa it, Hı>kkı, .Fuat ve 
Hakkıdan müteşekkildi. 

Hakem İzmir mmtakası antreni1-
rü Mister Grinvcl'di. 

Mutat merasimden sonra saat 
16,53 te oyuna Izmirin akını ile baş 
landı. llk dakikalar, lzmirin akını 
ile geçti. 6 mcı dakikada büyük bir 
tehlike atlatan İstanbul takımın -
dan sonra İzmir de bir an hafif 
bir tehl;~e gec;iştirdi. Şahabm çok 
sıkı şütUnU kaleci kornere attı, 15 
inci dakikada saıdin yaptığı seri 
bir akın. lstanbulun aleyhine kor-
1erle neticelendi. Çekilen korner. 
kale önünü karıştırdı. Bu sırada 
Hikmetin ufak bir dokunuşu 1zmi
re birinci sayıyı kazandırdı. Bu 
sayıda kalecinin büyük hatası var
dır. Eğer topu takip etseydi, buna 

~O inci dakikada hakemin çok 
büyük bir tarafgirliğine şahit ol
duk. Geriden aldığı topla müdafi
leri geçerek kaleye giden Şahabı, 
sarılmak suretile arkadan tuttular. 
Bu penaltıyı tzmirin antrenörü ma
alesef vermiyerek İstanbulun bera
berlik sayısına mani oldu. lzmirli 
halkın bile protestosuna maruz ka
lan bu haksızlık, Istanbullu futbol
cülcri sinirlendirdi. İzmirliler bu a· 
sabiyetten istifade etmekte geci.~ -
mediler. 25 inci dakikada Fuadın 
şütU ile ikinci sayılarını yaptılar. 
Knkcı:nin bilgisizliği devam ediyor
du ve bütun bunlar. hep lstanbu -
lun aleyhine oluyordu. 

Devre. tamnmile 1zmirin hakimi
yeti altında İstanbul kalesi önünde 
devam ederken nihayetlendi. 

ikinci devre 
Ikinci devreye İstanbul takımı a

zimle başladı. Fakat bu, uzun sür
medi. Beşinci dakikadan itibaren 
lzmir tekrar üstünlüğü almıya. İs
tanbulluları sıkıştırmıya başladı. 
İstanbul muhtelitini ce1..a çi1..gisi i
çinde tam yarım saat sıkı bir bas
kı altında bulunduran İzmirlilerin 
netice alarnad*larım gören İstan
bul muhacimleri, seri bir akın yap
tılar. 38 inci dakikada Muhteşem 

sıkı bir şlitle İstanbullulara yega
ne golü kazandırdı. Bu golden son-
ra oyun çok sert bir şekil aldı. Ha
kemin hatalan ve bunlara inzimam 
eden tarafgirlik, oyunu bir kördö
vüşüne çevirmişti. Bunlar yetişmi
yormuş gibi, hakem, bu sırada 5 
metrede ofsayd vaziyette bulunan 
Hakkının yaptığı golü de sayın
ca maç çığırından çıktı ve büyi.iir 
bir didişme halinde 3-1 lzmirin le
hine neticelendi. 

tzm"r · bueiin bu 2'alibiveti hak 

İkinci Yunan, üçüncü Romen, 
dördüncü Romen, beşinci Yunan, 
altıncı Şevki .. 

Ancak nizamname mucibince ya
rışta ikiden fazla müsabıka puan 
verilemiyeceğinden Şevki beşinci 
.. ~)1 

Sırıkla yüksek atlama 
Sır ıkla yüksek atlamıya giren 

Haydar, 3,30 metreden sonra tas
fiyeye uğradı. Netice: Birinci Yu
nan 3,90, ikinci Bulgar 3,80, üçün
cü, Yunan 3,70, dördüncü Oomen 
3,70, beşinci Yugoslav 3,70. 

400 metre düz ko'u 
400 metre düz koşunun ilk seri

sinde Firuzan tasfiyeye uğradı. t
kinci seride ~folih finale kaldı. Ne
tice şudur: 

Birinci Romen 49,01 (yeni Bal
kan rekoru), ikinci Melih, 49,9 (ye 
ni Türkiye rekoru, üçüncü Yugos
lav, 4 üncü Roen, 5 inci Yunan. 

Bu yarıştaki derecelerin iyi olu
şu, koşunun 500 metrelik pist üze
rinde ve tek virajla yapılmasından 
ileri geldi. Futbolcü Melihin bu 
yarışı kazanması, bir sürpriz teşkil 
etti. 

Gülle atma 
Gülle atmada bütürr Romen mat

buatı gibi biz de İrfanın birinci ol
masını beklerken maatteessüf 14 
metreyi bile tutamıyarak 13.97 ile 
üçüncü oldu. Ameriıkada 15 met -
reden fazla atmış olan İrfanın bu 
derece düşmesi, burada takımın ba 
şmda idare işlerile uğraşarak yo
rulmasından ve muvasalatımızdan 
beri geçen bir hafta zarfında la -
yıkile hazırlanmamasından ileri 
geldiği kanaatindeyiz. Vey.:;i, ilk 
devrede 13 metreden fazla atama
dı. Tasf"yeye uğradı. Netice şudur: 
Birinci Romen 14,31, ikinci Yugos
lav (Çolak)) 14,19, üçüncü İrfan 
13.97, dördüncü Yunan, beşinci Ro
men. 

5000 metre 
5 bin metreye koşuya bizden Ar

tinle Rıza Maksut girdi. Memulün 
hilafı olarak Rıza Maksut yorgun 
bir koşu yaptı ve kaybetti. Artin, 

edecek bir oyun oynamışlardır. 
Mütemadiyen İstanbul kalesini 

sıkı bir çember içinde tutmuşlar
dır. İstanbullular hakemin fena i
daresinden ve bütün haksızlıklara 
rağmen, her şeye tam bir sport
menlikle mukavemet etmişlerdir. 

İzmir spor mahafilinde hakemin 
bu kötU idaresi, kendisinin maçtan 
evvel içkiyi fazla kaçırdığına atfe
diliyor. İstanbul takımı, alakadar. 
makamlara itirazını bildirmiştir. 

"' "" """' """""""""""" _.._._.._.,_,, -
~ Son Neticeler: 

~ Sekizinci Balkan oyunları 
dün bitti. Puvan itibarile 

~-- neticeler ,öyledir: ~~ 
,.. Yunanistan : 120 

Romanya : 104 
1 Yugoslavya: 69 ~ 
~ Türkiye : 26 ' 
j Bulgaristan : 11 \ 
~ .................... ....., ..... ....., .......... .......,.... '-"1 

Dün lzmirdeki maçın neticesinı 
öğrenince, lstanbuldaki 

maçları hatırladık 

dördüncü oldu. Maksudun plase o
lamayışı, bizim için bir sürpriz teş
kil etti. Çocukta slirantre olmuş 

hal vardı. Netice: Birinci Yunan 
15,54,5 dıılkika, ikinci Romen, üçün
cü Yunan, dördüncü Türk Artin, 
beşinci Yugoslav. 

Oçadım 

Uç adım da bizim ıçin bir inkisar 
teşkil etti. 

Birinci olmasa bile ikinciliği mu
hakkak sayılan Pulyos ilk devrede 
tasfiyeye uğnyarak altı birinci a
rasına giremedi. Sürantrene ol
duğu görülüyordu. Kaleci Necdet 
ise 14 metre atlıyamıyarak tasfi-

Güreşçiler 

/zmire 
Gidi9or 

Beşinci Balkan oyunlarına işti

rak edecek olan güreş ekibiınh bu 
gün lzmire gidecektir. 

Güreşçilerimiz Izmirde Balkan 
güreşçilerile karşılaşacaklardır. Bu 
seneki güreşlere bilhassa Romen
lerin kuvvetli çıkacakları söyleni. 
yor. 66 kiloda güreşen Borlu,·ati
dan muhakkak bir şampiyonluk 

bekliyorlar. Bizim bu senck1 takı
mmıız şöyle t=-rkip "dilmiştir: 

56 kilo Kenan, 61 Yaşar, 66 Yu
suf Aslan, 72 Aııkaralı Hüseyin, 
79 Mersinli Al1met. Sf' Büyük Mus
tafa, ağır Çoban Mehmet. 

Kafileye lsmail Hakkı riyaset et-
mektedir. 

yeye uğradı. Netice şudur: 
Birinci Yugoslav (14,03 nıetre)ı 

ikinci Romen, üçüncü Yugosla~• 
dördüncü Romen, beşinci yunan- . 

Yunan diski d 
Yunan diskine bizden yaın 

Veysi girdi. !Ik devreden sonra al' 
tı birinci arasına sonuncu ol~ 
dahil olduysa da neticede tasfiye
ye uğradı. Zaten Veysinin idIIlaıı: 
sız olduğu maliımdu. Netice şud~: 
Birinci Yunanlı Silas (39,73 ıne 
re), ikinci ve üçüncü Romen, dor• 
düncü Yunan, beşinci Yugoslav. 

11 O metre mania 
110 metre mamada bizi tenısil; 

den Faiğin adı, birinciler arası~ 
sayılıyordu. Filvaki ilk s~Ill ,.#· 
ı !'\ n~ gonl··- ~ı .. ,..,..;~fnm .,..,...,of<i\l. 
olduysa da fintttae sonuncu rJr 
Bu da bizim için bir inkisardı. 

ti~: -Birinci Yunanlı Mantikas (15· 
ikinci Bulgar Doyçef, üçüncU ,,. 
dördüncü, beşinci Yugoslav 

4 X 100 bayrak OO 
Günün son yarışı ulan 4)<1 it' 

bayrakta ümidimiz üçüncü olIIl~ , 
tı. Refet, Nazmi, Firuzan ve •ı
litten mürekkep takım, 43,0~ S1l~e" 
yede dördüncü oldu. Bugün ~ 
fa koşan Halimi takıma a ci 
mecburiyeti var idiyse, bu g~ 
hıç olmazsa 10 metre kadar ~ 
olan birinci kısımda tecrübe etIIl 
ihtimal daha muvafık olurdu. 

10 
Neticede Yunan takımı 42,1· eJS 

saniye (yeni rekor) birinci, RoIIl Ü' 

takımı ikinci, Yugoslav ta~?11 ıJ}
çüncü, Türk takımı dördUncu, l3 
gar takımı da beşinci geldilel'· 

Böylece günün dokuz müsaba; 
sı ve Sekizinci Balkan oyunlar tJeı' 
programı bittikten sonra atle ıdi
tekrar bayraklarile sahaya g~_, 
ler. Marşlar çalındı. 8 inci Bal 
oyunları kapandı. ~ 

Olimpiyat ananesi mucib~ O" 

Balkan bayrağı, gelecek sene~ 
yunlan tertip edecek olan yu 
lavyaya teslim edildi. 

Umumi tasnif 
Umumi tasnif şudur: . ~ 
Birinci 120 puvanla Yunanıs 
ikinci 104 puvanla RoınanY3 \f)" 
UçüncU 69 puvanla Yugosla 

• •e 
Dördüncü 26 puvanla Türlc1> _ ... 

. ıt
Beşinci 11 puvanla Bulg~~ 1',.. 
Yunanlılar, tekrar birincilıg~ 

zanmak suretile Romanya kr iııet' 
her seneki galibe verilmek O' 

enle!· 
koyduğu kupayı aldı. Ron• ·nde f' 
yunlarm kendi memleketıerı 1'1" 
pılması dolayısiyle çok çaiışt~eÇI' 
nndan Yugoslavya takımını 
rek ikinciliği aldılar. el<S1,, 

Biz geçen seneden 2 pu~antdlllı· 
yani 26 puvanla dördüncu ~i.11' 

Bu akşam, takımlar ş . ~eC 
Bükreş belediye reisi bir :z;ı) ..,,,. 

lllew ıl' verecektir. Takımlar ~arın ırıııtı 
ketlerine döneceklerdır. Ta.ki 11pıl" 
Pazartesi akşamı Romanya e~ ~ 
ru ile Köstenceder h<' rCk~t ue ır 
ve Salı günil Istanbula dönrtl 
!ar.aktır. 
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ispanyanın Kıvdcımları 
koca Akdenize 
Nasd Sıçradı? 

toplar konulduğu rivayetleri dola
şıyor. Bu rivayetlerin l!llhhatine ne 
dereceye kadar itimat edilebile
ceği pek katlyetle söy -
lenememekle beraber, ltaıyanm da 
boı durmadığı ve şimdiye kadar 
kendisine ses çıkanlmamasında:ı 
cesaret alarak işi provokasyon de
recesine vardırdığı gittikçe daha 
fazla kendini göstermektedir. 

8 lrltaç zamandanberl, Akde
~ iliz meselesi efki.n umumi-
6hı....~ eden ve tberinde çok 
~~ biricik mesele oldu. Bir 
~ispanyada fqist - cUmhu
ı;.~ kavgası bütün otddetile sU
......_ 'te bu yangından öteye beriye 
e{~ak kmlc~, herkesin biri
Skuaunu teşkil ederken, Uzak 
......-.- IUrliyen toplar lspanya me 
~ ikinci pli.na atmıştı. S t İapanya yangını, kıvılcım
~Üdenizin bir bqmdan bir 
~ çabuk yaydı. Bu yaYif Çin
~bini bir l&m.ada arka 

atarak, ı~ ipni bir S mesefeSt halinde ve kor -
""'-lıtı- istifham şeklinde tekrar 

.&.ı... önüne koydu. 
~~meselesi bugün ehem -
Jıı;~ son haddine varm19 bu
~r. Korkulan ve iatenilmiyen 
s-Uhakkak ki eski devirlerde 
ha...~" gibi yine Akdenbde patlı
J..~ •Ulh iıe yine Akdeniz mil
~ hüsnü niyetlerinden do-

[) tlnya ticaretinin en büyük 
to~ kıamma geçitlik eden, bir
~aatıeri üzerinde toplıyan 
~ bugün Marailyadan Tu
h ~belüttanktan Çanakkale
~ emniyetsizlik içinde yü
" ..,.·Bu denizde hegemonya da
' lbUcadeleleri artık son had-
~ 'tarnut bulunuyor. 
~ .. ~. bir mesele halinde tet.r 
-~ye muhtaç oduğunu, da
' -. Harbi ıll'&larmda meyda 
lir ~!~~· O zaman, iki muhte-
!'tl -....u eden, iki kud • 
~· k&rfl k&rflY& durmuşlar, 
~ erfne top namlılarmı gös • S dit bilemi.şlerdi. Fakat ln
!11. n.u!taıyan avcısmm, Ha.beş ar 
tGı; ~ edeceğini dütünmUf, bil· 
,._~Yaya yayılacağı muhakkak 
'a::~~ meydan vermemek 
ti. ---a&el'Uli Akdenizden çekmif-

lt. tllt..:. ~ kf, bugünkü vekayi, ln-
~~-bu düşüncesinde biraz 
.~ ':-. olduğunu İtalya, Habeş 
1~~' olduğu halde, lWya 
8'.,_ Uğunun biricik yolu nlan S kanalı ~e Akdenizin o ha-'ll tanı bir hlkimiyet tesis 
1ıta itte lddiaamdadır. Hatıl ltalya 
~ o derece ileriye git
~ ki, MU88olini birçok nutuk
~ .\kdenizi de "Mare Nu
~)aPllıak stediğinl açıkça aöy 

M 're Nastrum, bizim denizi
~ :ı. demektir. Şu halde 1-
~ denizi bir ltalyan göltl 
~~ le\rdumdadır. Bunu yap
~ '-hU de Akdenizde, kendisinden 
~~ bulunan bir çok mil
~ de hlkimiyet tesisine 

· Bunda muvaffak ola
~ ~? Bu nalhı cevabmı 

""'Yllbaı Yerecektir. 

ltal,a Hariciye Nasırı 
Kont Ciano 

Muhakkak olan bir şey varsa o 
da, 1Wyanm A.kdenizln en dar ye
ri bulunan Sicilya ile Tunus ara
ımda bütün gayretile kendi kontro
lünü tesis etmiye çabaladığıdır. 

Italya, son günlerde bu dar ge
çidin ortasında bulunan Pantellaria 
adasını, müstahkem bir mevki ha· 
line koymıya, adada gemi ve tay
yare üsleri teşkiline başladıktan 
bqka, aynca Libyadaıki ordulan
nı da takviyeyi düşünmüş ve oraya 
bir fırka (35 inci fırka) asker da
ha göndermiftir. 
. Fqist lWyailın her gUn biraz 
daha kuvvetlendirilen deniz, ha va 
ve kara kuvvetleri Alı:denizin bu 
dar geçidini tutarlarsa o zaman 
Akdeniz, hakikaten ikiye bölün -
mtlf olacak, lngilterenln, Mıair, Sü
ven ve Filistine gitmesine, İrat 
petrollerinden istifadesine mini o
labilecek midir? 

Bu sual, erklnı harbiyelerin en 
mühim münakaşa mevzuunu t~ 
etmekte, henüz katı bir surette 
balledilememektedir. 

Akdeniz, son günlerde içi vahşi 
hayvanlarla dolu tehlikeli 

bir ormana benzedi. Son on beş gün 
içinde bu denizde 15 gemiye hU • 
cum edildi. Bu gemilerden ancak 
altısı, lspanya cümhuriyetçilerine 
geriye kalan dokuz tanesi de İs
panya harbile uzaktan, yakından 
hiç alakaları olınıyan diğer millet
lere aittir. 

Yine şayanı d:kkat bir nokta o
larak söylemelidir ki, bu on bet ta-
11.ı: ruzdaa ..... ~ 2-_ .... ,.. 

tayy~eleri tarafından yapılmış, di
ğer on tanesinin de "meçhul,, tah
telbahirler ve "meçhul" torpitola
w-m işi olduğu meydana çıkanlmış
tır. 

Taarruzların en garip ve kor • 
kunç tarafı, ancak Uç tanesinin İs
panya sularında yapılDllf olması, 
diğer 12 sinin lspanyadan çok u
zak yerlerde, batti Çanakkale ağ
zında yapılmasıdır. 

SulhU korumak iatiyen millet -
ler, :bir kanşmamazlık komitesi 
kurmu.,, yangından kıvılcım mçn.
muma mini olmak için tertibat 
a)mqlardı. 

Netice ne oldu! 
15 taarruzdan üçü ispanyada, 

on ikisi de Akdenlzin ti öbür uçla
rmda işlendi. 

• 1 

A caba, karışmamazlık komı - ı 

tesi, tatbiki gayri kabil bir ı 
hulya mıdır! Acaba, lspanya har-
bi çoktan lspanyol yanm adasmm 1 
da dışma t&şDllftir da bizler mi gö
remiyor veya görmek istemiyoruz? 

Bir iki gUn evvel gelen telgraf
lar, bi generallerinden birinin an
l!IIlm, Akdenlzde uzun zamandır 
"çalışan" dört tahtelbahirden bah
settiğini haber veriyorlardı. 

Bu tahtelbahirlerl iailere kimin 
verdiği belli değildir. 

Fakat, Iapanyol ullerinin, daha 

A kdeniz meselesi bu kadar isyanın bqmdanberl dört tahtelba· 
hld bir safhaya girmi9ken, bire malik olmadıklan bilindiğine 

6rtada bir başka nokta daha be- göre ansızm böyle bir malikiyeti ree 
lirmiye ve İtalya, Akdenizdekl hl- men iddia etmeleri hayli gariptir. 
kimiyetlne Almanyayı da yardımcı En bitaraf dilfUnenle bile bu i§in, 
olarak almaktadır. İWya, buna koraanlıklan bafkalarma yükle-
bol,evizmi ıebep göstermektedir. mek için tahtelbahirlerin hakikf 
A.kdenizde bol,evizm hlkimiyeti • sahipleri tarafından bugUnlerde 
Din kurulmasına müsaade edemi • Ispanyol asllenne hibe edilmiş o!· 
yeceğinl söylemdrtedir. duğunu dilfUnemezler mi? 

MUYOlini bir yandan nutuklari- -ı 
le, Sicilyanm, tWyanm kalbi ol- Gölpazan Panaytn 
duğunu söylUyor, diğer taraftan da 
mütemadiyen "biz,, diyerek bu~ Gölpazarı, (TAN) - Bura panayı
kimiyete mUsaade edemiyeceklerln n üç gün devam ettikten sonra ka • 
Almanya ve lWya olduklarım an- panmqtır. 

latmak istiyor. Bu sene panayırın evvelkilerden ka 
Diğer taraftan ortada, lngilte- labalık olduğu, Yenişehir ve Adapa -

renin Akdenimeki hlklmiyetinin zan gibi uzak yerlerden de gelenler 
biricik ve bellibaşlı anahtarı olan . . 
Cebeliltt.ank karfmmda, ispanya olduğu görülmü9ttlr. Belediye, geçen 
Asilerinin blkimiyetlnde bulunan senekinden biraz fazlaslle, panayır
Jl'u arazt.uıde, Cebelüttanka mn- dan 400 Ura küsur varidat temin et
tevecclh iltilıklmlar yapıldığı ve mittir. 

Tahiti adasının Pomare süla
lesinden en büyük prenses ve a
danın kraliçesi Bayan Terii şu 
günlerde Pariste bulunuyor. Ta
hiti adası, bir FranSIZ mUstemle
ke&idir. Kraliçe de Parise sergi
yi ve Reisictımhuru ziyarete git
miştir. 

Kraliçe, Fransız CUmhurreisi 
B. Lebrun'U ziyaretten pek h~ 
lanmI§ ve Tahitide Fransız Re
isicümhuruna Tavana Rahi adı 
verildiğinden: "Ta vana Rahi, çok 
kibar bir adam .. Kendisini Tahi
tiye davet ettim. Gelmeyi vadet
tt,, demiştir. 

Prenses Terli, tahsilini San 
Fransiskoda yapmııtır. Tahitiye 
gidince, FranSIZ Reisictımhuru 

için çiçeklerden bir taç hazırlata
cağını söylemektedir. Şu aşağı

daki resimde, kraliçe ile yeğenini 
• görüyoruz. 

Tino Ressi 
Amerikaya 

Gidiyor 

Paristen gelen haberlere göre, meş. 
bur şarkıcı ve sinema artisti Tino 
Rol!lsi, halen Napolide bulunmakta 
ve harıl hatıl Ingili7.ce öğrenmekte
dir • . 
Meşhur şarkıcmm böyle birdenbire 

Inglllzceye merak sarmasmm sebebi, 
Haziran ayında büyük Hollivut film 
sttldyolarmdan biriyle imzalamış ol
duğu kunturattır. 

Tlno Roui, yakında Amerikaya 
müteveccihen yola çıka.ca.k, ve Holli
vut radyosunda şarkı da aöyliyecek
tlr. Sevimli Fransız tarkıCISIDID kun
turab, bet seneliktir. Tino Roesi'nin, 
bu kunturat yllzilnden birdenbire mil-
yonerler 811'&8IDa çıkacağı söylenmek
tedir. 

lsveç Güzeli 
Zarah Leander'in 

iki Gözü iki Çeşme 
Dünyada sinema artistliği kadar 

1 enternasyonal bir meslek ve sinema ., ......... ._..._ ............................ .._ 
artistleri kadar milliyeti sorulmadan 
sevilen insanlar az bulunur. Seyirci 
için bir Greta Garbonun Isveçli olma
sı, bir Dorothy Lamour'un Amerika
nın Yeni Orlean eyaletinde dOğmU§ 
bulunmasının ehemmiyeti yoktur. Se
yirci, artisti sanatı ve ekseriya da sa
natiyle imtizaç ettirdiği güzelliği için 
sever. 

Fakat, bu iş sinema fabrikatörleri 
için böyle değildir. DUnyanm belli
başlı bazı memleketleri emsalsiz ar
tistler yetiştirmekle mef}ıurdurlar. 
Amerika, Fransa, Almanya ve Isveç 
bu aradadır. 

Bu itibarla sinema rejisörleri böyle 
memleketlerden yeni artistlere dair 
gelen haberlere, daha fazla kulak ve-
rirler. · 

Mesell son yıllarda lsveç az fakat 
çok kuvvetli artistler yetiştirmekle 

şöhret bulmuştur. Ytllardanberi töh
retini ve sanatını gittikçe daha yük
selten dilber Greta Garbo Isveçli değil 
midir? Ondan sonra yine or senelik 

Yüzünün 
Sekli Değisen 

Bir Yddız 
Merle Oberc>D adb dllher Ame 

rikab slneım yddm, "Ben Clm

dlas,, adlı bir fDm ~ .... 

Jarda ~ .. e bir otomobil 

ke•sma ağramlt. Bu kazada 
ftlıdbltbl tekll bira de~ 1-
• aylarça phpmamıştı. TabU 
Bea CJludlm ftlml de yanda 
blralolnuttı. Artist, 1n«1Uz sigor
ta kumpanyalanndaa, koma• 
tasmlnatı olank 150 bla Türk B 
1'881 almqtır. 

ltla garibi, ytbü delllmlt ...... 
ma, e81d8ina ..... gMrllep'lt ......... ,..~~--~~ ... ~ ...... ~ ........ 
mm artl9tlll • •emlnafı şam o 

nihayet artist olan emsalsiz, sarışın 

Sonja Hennie de yine Iskandinav ya
nm adalarında doğmamı§ mıdır? 

Iote bu Iskandinavyalı artistler BU"& 

sına, ıimdi de eşsiz gü.zelliği ile, her 
göreni teshir eden Zarah Leander ka
tıllnII bulunuyor. 

Zarah Leander'in, bu yılın sinema 
sahasındaki en büyük ve en yeni keş
fi olduğunu söyliyenler, bu güzel Is
veçlinin eşsiz bir istikbale naımet ol
duğunu da ili.ve ediyorlar. 

Zarah Leander ilk filmini, Ufa kum 
panyasmm Berlin yakınındaki Neu. 
babelsberg stüdyolarında yapmakta
dır. 

Bu güzel artistin, bütün hususiyeti-
ni, rolünde eşsiz bir kadınlık temsil 
edebilmesinde iyi bir karakter sanat-
kiın olmasmda buluyorlar. 

Geçenlerde, filin çevirdiği sırada 
radyo mikrofonuna birkaç söz söyle
mesini Zarah Leanderden rica eden
ler. radyodaki hitabesini müteakip, 
aı·ustin hüngür hüngür ağlıyarak bir 
odaya kapandığını haber vermekte-

dirler. 

rar iadesi lstnmekte ve JDeRle 
bir hakem be~ havale edlJ.. 
mit bulammktadlr. Bu heyet ar 
tlstlD ytbtbll öloecek. ~ ft 

eeldslndaa daha ..... olap ol
madıt-ı e9ld ftllllmlerle mtabye 
se edip anladdnaa IOlll'a '* .._ 
nr verecektir. 

ilerle c=. .... 
• Kendisine, derdi soruldugu zaman, 

memleketine buyak bir hasret çekti- Kim Çok Kazamyor7 
ğini söyliyen dilber artist bütün gtln Bir Amerikan gazetesinde okudu• 
odadan çıkmadı3ı 1çin, stüdyoda iş- ğumuza göre, sinuna artistleti ara
ler durmuş. Ve i§in garibi, rejisör de, 8IDda en çok klranan adam, beyu 
artistin yeisine hürmet ederek ken- perdede pozunu hiç görmediklerimiz. 
.u-· · .. 1... lR.riı den birialdir. 
YADlDl ç<W9mıya r.or ı&IDI§.. Walt Disney'i tanır mmmız! Bu 

-o- zat ·Micky Maua filmlerini yaratan 

Greta Garbo 

Evlenecek mi? 
Hollivuttan soa gtlnlerde alman 

haberlere bakılıraa, cvlenuıemiye ah-

adamdır. Slnemanm, en çok kaza.:.aa 
adamı odur. Yıylda bizim para.mm. 
la 10 milyon lira almaktadır. 

Şarlo Arflk Film 
Yapmıyacakm11 

detmi§ gibi yıllarca beklr yapmış o- Film i1emiııhı dedikoduau biç 
lan dilber Isveçl! yıldız Greta Garbo, sik olmaz. Bir amanlar aeall filme 
son günlerde evlenmekten fazlaca son derecede di1tman keeill!UI ola 

------------ bahaetmiye bqlam11tır. Yakin dost- Şarlo, ..U filmin muvaffak oıanu,a. 

Bulgar Manevraları larmm anlattlklarma göre, bu yaz caAmı iddia ediyordu. Fakat, 
başlangıcında apansız genç bir et'kek film çok muvaffak olduktan 

Sofya 12 (TAN) _Harbiye Na- le tanıpn Greta Garho, birdenbire a- ayrıca ısealz filmi de tamamlyle ~ 
' radığı erkeğin bulunabilet'eği ihtimal dürdü. HalbWd Şarlo eski lnadmda 

mı general Lukof ile erklnıharbiye lerinden bahsetm.&ye "lqlamıştır. kalmakta ve Bell8iz filmden aynım.. 
reisi general Peef, sonbaharda Po- Dedikodular, delikanlmm. fakir ve maktadır. Son filminin hiçbir kir~ 
povo havallsinde yapılacak btlyük u- vuat dereCede yakışııdı bir sinema tirmediğinl görllnce, bundan 
kert nwıevralan Ah&llDI evvelki gün operatörü olduğunu chı. bildirmekte- film yapmaktan w.-~ • 
tekrar gezmi§lerdlr. dir. 86ylemiye batlannıar. 
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Çankırıda 
Pirinç Eken 

Köylüler 
-0--

Zirai Komisyonu 
Dava Ettiler 

Çankırı (TAN) - Yalnız buğday 
\'e arpa yetiştiren Çankırı ve havali
sinde son yıllarda pirinç ekimine de 
başlanılmıştır. Bilhassa ngaz mmta
kasmda ve Kızılırmak etrafındaki 
köylerde pirinç zeriyatından iyi neti
celer alınmıştır. 

Erzurum da Kalkınma 

Doğunun En Mamur 
Bir Şehri Olacak 

Paha.llllğa Karşı Tedbir Alınıyor, Yeni Elektrik 
Fabrikası Yakında Kurulacak 

Bu yıl pirinççileri ali.kadar eden bir 
hadise olmuştur .Zirai komisyon, Hü 
seyinli köyündeki pirinç ekimini gay
ri sıhhi ve gayri fenni bulmuş, sula
n kestirerek yüzlerce tarladaki pirinç 1 
leri kurutmak suretile imha ettirmiş- ! 
tir. Bunu doğru bulmıyan zürra, ko- 1 

misyon aleyhine on iki bin liralık bir 1 
dava açmışlardır. Şimdiki halde yal
nız ''İnandık,, köyUnde pirinç zer'ine 
devam olunu.yor. · 

Bu sene bıuğday ve arpa Çerkeş ka
zasında çok iyi yetişmiş ise de diğer 
yerlerde orta bir haldedir. 

Soya la&ulycuı için tecrübeler 
1darei hususiye Külburnu mevki

!nde bir fidanlık vücuda getirmiye ça 
lışmaktadır. Burası ileride bir nUmu
ne çiftliği olacaktır. Fidanlıkta bu 
yıl "Suya,, fasulyesi 7.er'i tecrübe

leri yapılmış ve iyi neticeer alınmış -
tır. Gelecek sene "Soya,, tahumu köy 
lüye dağıtılacaktır. İspir ziraati de 
birçok köylerde ehemmiyetle yer al
mıştır. KöylUler bunun yağını seve -

rek yemektedirler. Ziraat idaresi, 
Çankırı muhitinde yetişebilecek di

ğer mahsullerin tohumlarını da köy
lüye dağıtmaktadır. 

Meyvacılık te,vik ediliyor 
Diitiin bun1cu.a mukabU, uıeyvaCilI 

pı hiç teşvik edilmediği görülüyor. 
Bahçeleri ve meyvalan bol ve meş -
bur olan Çankınnm bu şöhretini kay
betmemesi için, ağaçların ıslahına 
ve fenni usullere müracaata ihtiyaç 
bulunduğu şilphesizdir. 

Güzel Bir Kız 

Çocuğunun Ölümü 
Antalya, (TAN) - Gündoğmuş 

kazasının Eskibağ köyünde genç ve 
güzel bir kızın ölümü ile neticelenen 
feci bir kaza olmuştur. 16 yaşların
da Ayşe isminde çok gil7.el bir kızca
ğız, 7 -8 yaşlarında iki arkadaşı ile 
tahtaravalli oynarken yere yuvarlan
mI.f, bu sukut ölümüne sebep olmuş
tur. Bu sırada diğer çocuklar da ye
re düşmüşler, fakat, onlara hiçbir 
eey olmamıştır. 

fr:zurumda Doğumevi ve llbaylık konağı 

J!:rzurıum, (TAN) - Doğunun en 
büyük ve kalabalık şehri olan Erzu. 
rumda buğday bol olduğu halde, ek -
meğin kilosu 10 kuruştur .. Ev kirala. 
rı çok yüksektir. Hususi banyo ve ha 
marn ücretleri de, Bursa ve Yalova
nmkilere göre fazladır. Bütün bun -
lar düşünülürse, Erzurumda hayat 
ucuzdur, denilemez. Odun ve kömiir 
fiyatlarında hissedilen yükseklik her 
an artmıya müstaittir. Eğlence yer
leri kıttır. Otellerde bir tek yataklı 

odalarda gecelemek 150 kuruştur. Bu 
pahalılık ve yokluklann gelecek sene 
maziye kanşacağt muhakkaktır .• Var 
lık ve bolluk, şimendUferlerin Batı -
dan Doguya ulaşmasile temin edilebi
lecektir. Bilhassa, mUfettişi umumt
lik grup binaları, istasyon tesisatı, 

imar birliğile, vakıflar idaresinin ve 
belediyenin apartıman, ev ve resmi 
binaları şehri daha ziyade güzelleş-

Erzurum ve havalisinde henüz biçme 
nin arkası alınamamıştır. Bazı yıllar 
kışın erken basması, hasar faaliyetle
rinin basit vasıtalarla başarılmasına 
engel olmaktadır. Ziraat Vekaletinin 
mıntakamız çiftçisini makineli ziraat 
ile himaye hususunda teşebbüslere 
giriştiği haber alınmıştır. 
Tohumlukları ıslah, yakacak ola -

rak kullanılan gübre yerine kimyevi u 
sullerle gübre istihsal etımek, üzerin
de durulan işlerdendir. Bihassa ağaç 
landırma işlerme bUyUk bir ehemmi-. 
yet verilmektedir. Bu yıl, Ziraat Veki 
letince köylUnUn tohumluklarını ilA.ç 
lamak üzere verilen bir selektör fa
aliyete geçıniatir. 

----n---
Bigada Arazi 

Yazımına Başlandı 
tirecektir. Biga, (TAN) - Burada yıllardan-

Yeni Halkevi, muhitin hayatında beri devam etmekte olan bina yazım 
büyük rol oynıyacak, halkın ihtiyaç- işleri tamamen "bitmiştir. Memurlar 
Jarına cevap verecektir. şimdi de köylerde toprak yazımı işle-

Şclırin tenviratı. belediyenin çok rine başlamışlardır. Kasabamızın köy 
emektar motörile ve devlet demiryol- !eri fazla olduğundan memurlar Uç 
Iarının kendi motörleri!e temin edil- koldan işe koyulmuşlardır. 
mektcdir. Birkaç caddeye inhisar e- Yalnız, arazi kıymetlerinin, düş
den belediye tenviratı, motör ekseıi- künlüğü göz önüne almmı
ya bozulduğu için yolunda değildir. yarak tarlalara pek yüksek kıymet
Şehirden 7 kilometre uzaktaki boğaz Ier konduğu için birçok köylüler itira
mevkiinde bulunan bol bir sudan isti- za başlamışlardır. Bunların tarlaları 
fade edilecek, büyük bir elektrik fab. tekrar tetkik edilecek, konan fazla 
rikası kurulacaktır, fabrikanın plan- kıymetler layık olduğu hadde indi-
lan hazırlanmıştır. rilecektir. 
Başka mıntakalarda çiftçi mahsıı- Tahmin olunduğuna göre köylerde 

IUnü ambarına yerleştirdiği halde, arazi yazımı işleri iki sene sürecektir. 

ök;;ği-;föi-;;d;;' Silifke 

O. . e·ıd· . 1 Yolunda Bir 
nce ı ırmış. yaralama 

Yetmişlik ihtiyarın içtiği 
Kahve Tahlil Ettirilecek 

Antalya, ('.ran muhabirindon) -
Burada t&ıuıunıt bir ihtiyar eceli
le ölmüş, fakat, daha önce ölece -
ğinl hem tahriren, hem de ,ffa • 
hen bUdJrm& gibi bir fevkalid~ 

ilk göstereceğini iddia etmiştir. 

Hidise tudur: 
On beş senedeaberl ot.elcilik e -

den 80 yaşında Rlliltem, Konyaaltı 
denilen mesireye gltmhJ, kahvede 
oturmuştur. Orada müddeiumumi 
Bi.mlt $eleklere ve polis müdürü 
Kemal Kayalıya hitaben bir mek
tup ~·azarak biraz sonra öleceğini, 
fakat ölümünden kimsenin mesul 
tutulmamasını bildirmiştir. 

Rüstem, etrafındakilere denizde 
ytizUp çııktıktan 80Dra bir kahve 
içerek oyuyacağmı, uyurken de öle 

ceğini söylemiş ve dediği gibi yap

mıştır. Rüstem, evveli denize gir 
miş ihtiyarlığma rağmen bir hayli 
yüzdükten sonra sahile çllamt, o
turup bir kahve içmiştir. Etrafın _ 

dakiler, bundan sonra Rüstemln 
yatıp uyuduğunu görmüşlerdir. A
radan epeyce bir zaman geçttti 
halde uyanmaması dikkati çelmiş 

ve yapılan muayenede ihtiyann öl
düğü anlaşılmıştır. Olümüo kalp 
sektesinden Uerl geldiği tespit e • 
dilmiş olmakla beraber hadise esrar 
Jr görüldüğü için tahkikatın derin -
leştlrllmesine lüzum görülmüştür. 

Rüstemln içtiği kahvede muzır fıir 
madde bulunup bulunmadığı tahlil 
neticesinde anlaşllacaktır. 

Silifke (TAN) - Muhacir çiftlik 
köyUnden Ömer oğlu İbrahim ve Mu
sa Salih akşam saat 19 da değirmen 
den dönerken, kasabaya yanm saat 
mesafede«i dar boğazda Hasan oğlu 
Kerim ve iki meçhul arkadaşile kar
şılaşmışlardır. Bunlar, lbrahimi mü
teaddit yerlerinden bıçakladıktan son 
ra savuşmu.şlardır. Yaralı, Salihin 
yardımile getirilerek tedavi altına a
lınmıştır. 

!brahimin ifadesine göre, Kerim bir 
kızı sevip köylerinden kaçırmış, bu 
yUzden dövUlmüştlir. Kendisini yara
laması bundan ileri gelmiş oln ge -
rektir. Kaçan suçlular aranmaktadır. 

BIGADA TA YINLER 
Biga, (TAN) - Açık bulunan ka

sabamız arazi tahriri bir numaralı 
komisyon reisliğine Bayramiç arazi 
tahriri azasından Mükerrem tayin o
lunmuştur. Erzurum toprak yazımı 
müfettişliğine atanan Biga bir numa
ralı arazi tahriri komi!ıyon reisi Sa
mi şehrimizden ayrılmıştır. 

lzmitte 
Sıtma ile 
Mucadele 

Hastahk Nisbeti Yüzde 
Yediye Düştü 

İzmit, (TAN) - Senelerdenbert de 
vam eden sıtma mücadelesi sayesin
de hastalık yüzde 55 ten yüzde 7 ye 
düşmüştür. 30 bin hektarlık araziyi 
kaplıyan bataklıklardan geri kalan
ların da kurutulmasına devam edili -
yor. O sahalarda köylülerin yarı bel
lerine kad:ır çamur ve su içinde bıı
taklılan kurutmıya çalıştıkları, eks
kovatörlerin kanal aça aça ilerledik
leri görülmektedir. Bu faaliyetin mer 
kezi sikleti Adapazan Keçiören batak 
lığına intikal ediyor. Bu muazzam 
bataklık ile beraber, beş köyün orta
sında bulunan Derbent bataklığı, Gey 
ve - Akhisar arasındaki bataklık ve 
Adapazarı - Kara'Vi ovasını kaplıyan 
Mudurnu çayı bataklığı, geniş kanal
lar açılarak kurutulacaktır. 

İhsaniye, Rahmiye, Hikmetiye, Su
adiye, Kurtköy, Köseköy, Derbent, 
Sapanca, Yanık Şarkiye, Kullar gibi 
sıtmanın merkezi sayılan köylerde 
ancak eski birkaç sıtmalı kalmıştır. 
Bu netice, sıtma mücadelesinin ha
yırlı neticelerini göstermek itibarile 
memnuniyet vericidir. 

lzmirde 9 Eylül 

lzmirlll kurtulu.-,ı.ın yıldönU:nı ti olan 9 eylül tezahüratını bUtUrı ttf• 
silatile yazmıştık. Yukardaki resim, tezahürata iştirak eden Çocuk Elif" 
geme Kurumunun hazırladığı canlı tabloyu göstermektedir. ~ =-

YENi NEŞRIY AT 1 

• RESİMLİ ÇOCUK BAKIMI - De
nizli Sıhhat ve Içtiımai Muavenet Mü
dürü Dr. Mazhar tarafından yazılan 
bu eser kitap halinde çıkmıştır. Her 
çocuk sahibi tarafından okutulınıya 

değer kıymettedir. 

ÇIGIR - Bu özlü gençlik mecmua. 
sının 53 üncü sayısı intişar etmiştir. 

YEN! ADAM - Bu kıymetli mec
muanın 9 Eylül tarhli 193 Uncü sa
yısı çıkmıştır. 

ARKITEKT - Bu aylık derginin 
79 uncu sayısı 1937 Paris sergısine 
ait bütün pavyonların resimlerile çık 
mıştır. içinde bundan başka, mimar 
Ş:nasi Lugalin "Frat apartmanı" mi
mar Seyfi Arkanın Sapanca oteli pro 
jesile mimar Kemal Altanın "mimar 
Mehmet Tahir" mimar Zeki Sayann 

----o---

Bir Kadını 

Dağa 

Kaldırdılar 

. "Kadıköy Hali işletilemez mi" Os
man Bayemekinin "Bergama akropo
lü" adlı yazıları vardır. 

Muş (TAN) - Zigal köyünde evli 
bir kadın kaçırılmıştır. Tafsilat şu -
dur: 

Reşit oğlu Mehmet, Fazılın kansı 
Makbuleye göz koymuş, kadın bunu 
hissettiği için sakınmıya başlamıştır. 
Lakin Makbulenin kardeşi lsmail, 
zavallı kadını kandırıp köyün dışın· 
daki koyunları sağma mahalline gö
türmüş, orada kız kardeşini yakala
yıp sürükliyerek, civarda bekliyen 
Mehmede teslim etmiştir. Her ikisi, 
Makbuleyi dağa kaldırmışlardır. A
zakpur nahiyesi müdürü Mustafa ta
kibe çıkarak kadını kurtarmış, İbra
him ile Mehmet adliyeye teslim edil
miştir. 

--<>-

Kozluda 
Havacılık 
Bayramı 

Kozlu (TAN) - Vilayetimiz için
de havacılık haftasının beşinci günü 
Kozluya hasredilmiş, vali Halit Ak
soyla Halkevi ve Hava Kıurumu Baş
kanları, vilayet erkan ve şehir ban
dosu merkezden buraya gelmişlerdir. 

Binlerce halkin ve köylünün iştira 
kiie tezahüratta bulunulmuş, nahiye 
müdürü Mahir tayyarecilik hakatnda 
bir söylev vermiştir. Tayyarelerimi
zin o sırada Kozlu üzerinde uçmaları 
halkın neşesini artırmıştır. Spor sa
hasında, misafir mektepliler ile Kozlu 
takımı arasnıda bir fut bol maçı ya -
pılmış ve 2-2 ye beraberlikle netice
lenmiştir. 

Akhisardaki Büyük 
Çukur Kapatllıyor 

~~ .................. ~ 
• Dünyada birinciliği kazanan 

saatlerıdir. 

Her yerde arayızın 
155 birinci milklfat • j 

Hatırlatırız ki: 
Şehir ve ıpor koıtümlerl 

. . pardeı~le~ ve mantolar~ 
ıç.ın mevıımın en son DtıOI'-. 

lngiliz llumaılarl 
gelmittir. 

I T K 1 N 
Tüccar - Terzi 

405 lıtikı'il Cad. Tel: ~ 
İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin DTk • ...& 
Bedeli eIIJlP""" 

Miktarı Adet Cinsi Lira Ku. Lira 1"' 
10477 Yem Torbası 8381 60 628 ~ ... 
1. - Cinsi, Miktarı, tahmin ve ilk teminat bedelleri yukanda 1' 

evsaf ve nilmunesine uygun (10477) adet yem torbası kapalı zarf 
siltmesile satın alınacaktır. 

2. - Eksiltme24-Eylül-1937 Cuma gilnU saat (15) de Gedi 
daki Jandarma satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. "'-
3 - Şartname ve nUmune hergUn satınalma komisyonumuzda görüle ' 

4. - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile ilk temi.D•t.; 
teklif mektuplarım ihale gUnU saat (14) de kadar komisyona xııal' 
mukabilinde vermeleri (6017) ~ _________________________________ __,,__ 

~-=-

Türk Hava Kurumll 

BUYUK PIY ANGOSU 
6. cı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır ... 
Bundan batka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 Ural~ 

ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet mükif-' 
vardır •.. 

DiKKAT: 

Bilet alan herkeı 7 / Birincitetrin/937 güiıü akpmına kadar br 
Jetini değiftirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ••• 

Akhisar, (TAN) - 40-50 sene ev
vel demiryolu yapılırken kasabamız 
yakininde açılmış olan büyü« çukur
da toplanmakta olan sular mühim bir '!!i!!i!!!!i!!!!iiiiiiiii!i!!!i!!!i!!!!!!~!!!i!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!!i!!!!!iii!i!iiiJ!iiil!!~!!!ii!!!i!!9!!!!!!!!i!!!iil!!!i!!!!!!!!!i!!!!!!!i!!!i!!il~ 
sıtma membaı halini almıştır. Yapı
lan müracaat üzerine, UçUncU işlet
me müfettişliği bu çukurun 50 vagon 
kum dökülerek kapanmasını emret
miş ve işe başlanılmıştır . 

MALA TY ADA BiÇKi 
SERGiSi 

Malatya (TAN) -Terzi bayan Şa 
ziye Halkevinde bir biçki ve dikiş ser 
gisi açmıştır. 

Çorum Nafıa Direktörlüğünden : 
20, 9, 1937 pazartesi günü saat 15 te Çorum nafıa eksiltme ko~~ 

nunda ihalesi yapılmak üzere 37561 lira 38 kurlJf keşif bedelli c;oı;, 
merkezinde yapılmakta olan orta okulun zemin katında noksan kalaJI ; 
tonanne işlerile birinci kat kagir, betonarme işleri, çatı, doğrama "18 

ğer bazı aksamı kapalı zarf usulU ile eksiltmiye konmuştur. ...w 
Şa.ıtname, plan, keşif ve buna mütefeni evrak nafıa dairesinde göru""' 

bilir. Muvakkat teminat miktan 2718,10 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarile müteahhitlik vesikalarını ihale 

saat (14) e kadar komisyona vermeleri gerektir. (5890) 



Bazı 
Enıanetler 
Getirdim 

bit ~enin yüzünde, sevinçli 
~ uyanmıştı. Ocaktaki 
Sj kıvrııa kıvrıla yükselen 
'- Bezıkarşısmda bu paketi aç -
tııp Cdr .. --~ içinden, Sf'kiZ mek -
~ -.----uııttı. Okumak bilmediği 
-._; buıııa;;: sadece ayn ayn bak-

,~. kimbilir kimlere ya. 
S Ne ise .. yarm, onu da öğ
~ili., Murtu&.. Sen; ve 
ı, 'büyük bir hizmette bu 
~ tıı. Tabiidir ki, bu hizmeti
~ lııilkaratmı da o nisbette gö
tf.ı.ı~ Ben, yarm sabah yine 
~ lehre ineceğim. Orada beni 

~ .. Ancak sana şimdiden 
ı...:. IÖYliyeyiJD ki, üç glln sonra, 
~a hareket edeceksin. Bu 
~ Plan, bineceğin atm eğeri 
ll1a Yerle,tireceksin... U.kin ıu
~ ~~yYe~ Uııutma ki, bu yolcu 
teJr ~. hiçbir kimseye, bir 
.._, IÖı 11öylemiyeoeksin. Anladın ... 

S~. Ultan Selim, Edirneden he-
8-a ntız avdet etmişti. 

-. ~~~· herkes korku içinde l· ''"'llttt, Rumeli ordusunu teftiş 
laolr....~iın. sipahilerin bir çok · 
~ bulmuş; ortalığı kırJp 
~ Fakat, öfkesi henüz 
~~ti. Orada başlıyan fırtı

~da da tesirlerini gös-
~ timali, sa{aYlWkma btr '"e dehşet vermişti. 
llltı'h.:._ · dtııünenlerden biri de, ka-
lt ~.idi... Padişahın. birdenbi
~ ~ çağırması ihtimallle 
b.._~ evine gitmemiş .. orta 
~ki odasından bir an bile ay,Arak, Selimin emrini bekle-

~pıcıbqı böylece bekleyip 
' , odaya bir kapıcı girmif; 
~ keeumiş küçük bir altm para 
~ Ve bu parayı verirken, şu 

....... de ilave etmişti: 
'~!Kapıya sipahi kılıklı bir 
"-aı C:ldi. Belli ki, uzak bir yol
~ · Bu parayı verdi. Size gön 

lıı. $1rapıcıbqııım yl1zUnde S :uniyet uyandı. Hemen koy S, kesesini çıkardı. içindeki 
S P&nnaklarmm ucu ile as Onıann arasından, yansı 
~ bir altm aldı. Kapıcmm 

....._ 'P..~ altın ile birleştirdi. 
._... -'llUU!l.. Tez, o adamı bana 
~-t.tbrini verdi. · 
'~. ko,a kop gitti. lki da • 
'l ~loara., hakikaten Türk aipahi 
... etinde bir adamla içeri gir-

... ~~ adam, kapıcıbqıya hür -
~etle selAm verdikten sonra 
...._ 'l' eğilerek: 

~:·.rebrizden.. Aptaldede Bey 
~ $eliyorum, Bazı ema -
'-.7 Cetirdim. Bunları, derhal pa-
~ takdim edeceksiniz. 
~ 'ltl.tUıVe koynundan çıkardığı a
~ ~ tır1u küçük bir metin ke-
'\ ı-cıbaşıya verdi 
·~~~i kıyafetindeki adam, 
~~ en emniyet ettiği 
!(.~(Murtaza) idi. 
~ Pleibaşı, !ılurtazaya yer göll-

~ ~I~ §erbetler, çöre~ -
~er ed~eai için hademeaıne 
'~Verdi. O me,in keseyi koy
~ hrak kop kop, has odaya 
~ 8eıtnı de henüz harem dai
tl. Çlkınıt. has odaya ge~ 

,~, kapıcıba§mm te1lf ile hu

~ ~I görUnce, aakm bir 

~e~? 
ltt 
~~·koynundan~ 
'~tirken: 
~ hünklnm! Tebrlz • 
~ ... lmbmm g&ıclfJırmll. 

3etiren adam, benim odamda fer
mam hümayununuza intizar eder, 
diye cevap verdi. 

Aptaldedenin adını işitir işitmez 
Selimin çehresinde derhal bir mem 
nuniyet belirdi. Keseyi aldı. Uzerin
deki ımühürlil balmumuyu kopardı. 
İçindeki kiğrtlan çıkardı. Okumı
ya b&fladı. 

Eline ilk aldığı ki.ğıtta şu satır
lar vardı: 

(Şevketli Sultan Selim Han, 
(Murat Bey tarafından Amasya 

canibindeki beylere gönderilen mek 
tuplar, bir takrip ele geyirilmiş .. ve 
huzuru şerifinize gönderilmiştir. Bu 
mektuplarm nasıl ele geçirildiğine 
dair burada tafsili.t vermiye lü -
zum görülmedi. ~erak buyurursa
nız, sadık adamımız !ılurtazadan öğ 
rene bilirsiniz.) 

S elim, bu mektubu bitirir bi
tirmez, ötekileri okwnıya 

bqladı.Fakat, zaten kaç gündenberi 
öfkeli olan padişah, bunlan oku -
dukça renkten renge giriyor .. kısıl
mış olan diflerinin arasından kesik 
kelrik eüm'''or ~,.z&'J'••••· 

Mektuplar, sekiz parçadan iba
retti. Selim, bunları bitirdiği za
man geniş bir nefes a.lmıi; zihnin
den şunlan geçirmifti: 

- Atkolaun, Aptaldedeye.. Bu 
mektuplan ele geçirmekle, bizi bü
yük bir gaileden halla etti. Eğer 
bu mektuplar, yerlerine gitmU, ol
aaydı; hiç şüphesiz ki oralarda bir 
hırıltı çıkacak .. ordumuzun bir kıs
mını itgal edecekti. 

Fakat, bu derecede büyük ehem
miyeti haiz olan bu gizli mektup
lar, nasıl ele geçirilmişti? .. 

Birdenbire Selimin içine bir ıtıp
he girmişti.. Vakıa, Aptaldedenin 
yalan söyleııniyeceğinden emindi. 
Fakat menfaat pefinde kotan bazı 
açıkgözlerin, böyle aahte mektup
lar düzerek Aptaldedeyi de aldat
malan muhtemeldi. 

Selim, bu mektuplarm ne suretle 
ele geçirildiğini anlamak istedi. 
Kapının yanında divan duran ka
pıcıbqıya emir verdi: 

- Bunları getiren adan\ nere-
de?. 

- Benim odamda tevketlim. 
- Tez .. al gel .. 
Selimin gazabmdan korkarak 

kapmn dibinde tiril tiril titriyen ka
pıcıbqı, fimdi padiphm bu mek
tuplardan büyük bir memnuniyet 
hiuetmi§ olduğcnu görür görmez, 
genif llr nefes almlfb.. hatıl; sa
raym en yüksek erkinmdan oldu
ğu için daima gösterdiği ağır va
kar ve çalımlı hareketleri bile u
nutarak, Adeta orta kapıya doğru 
koımıya bqlamıfb. 

S elimin huzuruna çıkan Mur
taza; o sekiz mektubun ne 

suretle ele geçirildiğini, en ince te
ferrllatma kadar nakletmi.ıi. Pa
dişah, büyUk bir dikkatle bunlan 
tamamile dinlemi9ti. Tebrizd~kl 
vaziyeti bu kadar mahirane bir te
kilde idare eden Aptaldedenin ze
ki. ve cllretklrhğma hayret ede
rek: 

-Yaman adam .. Şah lamail, bu ka 
dar kudreW bir phaiyeti gücendi
rip kaybettiği icjn yansın, tutut· 
sun... Bu adam; muhakkak bana 
büyük bir muvaffakıyet temin 
edecek. 

Demlştt. 
Selim, bu mektuplan ele geçir-

mekte en mithim roıtı oymyan 
il~ iltifatılr& ve lblaDlara 

• 
KiTAPLAR 

YENi ESERLER VE 
TENKiTLER 

garketmişti. Ve ona. - memleketi
ne kolaylıkla götürebilmesi için -
yükte hafıf, pahada çok ağır bir
kaç hediye ile, Aptaldedeye söyle 
necek bazı talimat verdikten son
ra; yine sessizce lrana avdetini tav. 
siye eylemişti. 

Murtaza, aldığı o kıymetli hedi
yeleri, atının eğeri içinde saklıya
rak lran yoluna revan olurken, 
Selim derin düşünceler içinde idi ... 
Aptaldedenin gönderdiği §U mek
tuplar; ona, düşmanlannm plim
nı tamam.ile izah etmişti. 

T alkınla Salkım 

Bekir Sıtln (Hik&yeler) 
Bozkurt Baımevi, latan· 
bul 1931 

M uharririn birkaç sene evvel 
bir cilt halinde topladığı ilk 

hikayeleri elime geçmişti. Bekir 
Sıtkı dostum olduğu ve yazılarmm 
değerini tanıdığım halde bu kitabı 
müğber bir eda ile rafm birine at
mıştım. Çünkü çok tanının!§ ve se
vilmiş bir eserin ismini taşıyordu: 
Memleket hikayeleri. 

ikinci kitabını okurken haksız
lık ettiğimi anlıyorum. Bekir Sıt
kı da kendine hakBIZlık etmiftir. 
O, mevzuu ve üalftbu mllstakil bir 
yazıcıdır. Muharrir yazılarına hi-

kayeye benzedikleri için hikaye is
mini veriyor. Bunlar "nouvel" ne
vinden addedilmek için kiti dere
cede vakalan ve entrikleri havi de
ğildirler. Keza küçük hikiyeyi dol
gunlaştıran etraflı ve itinalı tah

lil ve tasvirlerden de istifade etmi
yorlar. Bununla beraber aslı bir 
nükte etrafmda toplanan fıkralar
dan ihtiva ettikleri fikir ve müşa
hede unsurları itibarile sarahaten 
aynlıyorlar. Bu yazılan hakiki ha
yat safhaları tasvir eden müşahe
deye müstenit küçük fanteziler di
ye tarif edebilirz. 

YAZAN: 

Tahsin Banguoğlu 
(Dil ve Tarila Fakiiltainde 

D~ent) 

veren oğlunun tazminatım alırken 
gözleri parhyan sefil bir ihtiyar 
babayı, iş bulamadığı için fuhşa dü
şen bir genç kadım, borçları yü
zünden daire hademesine kul, kö
le olan bir müdürü, devlet dUşkU
nU hikayeleri uyduran bir dilenci
yi, bütün bu gözümüz önündeki 
halk tiplerini ve bunlara karşı bir 
muhitin mebhut llkaydisini kUçUk 
tablolar halinde görüyoruz. Bu tip
ler ve vakalar cemiyette olduktan 
kadar tabildirler ve sanat eaeri 
teşkil etmek tU.ere rötuş dahi edil
memişlerdir. Bekir Sıtkmm buna 
muvm olarak tasnifsiz ve daha zi. 
yade şifahi tahkiyeye yakın bir e
dası vardır. Mühmel bir ifade için
de dahili bir insicam bulduktan 
sonra onu zevkle takip etmeye 
başlıyonız. Kitaptaki bellibafh 
par~lar bu vasıfları haizdirler ve 
muhanirin kuvvetli ve orijinal ta
rafını gösteriyorlar. Bekir Sıtkı
dan muvaffak olduğu istikamette 
daha kuvvetli ve daha mütecanis 
eserler beklemek hakkımızdır. 

Demek ki Şah Ismail ile Murat 
Bey; evveli Amasya ve havalisin
de, belki de başka yerlerde isyan 
çıkaracaklar .. Osmanlı ordusu bu 
isyanlan bastırmakla meşgul iken 
kendileri de Iran hudutlarından hü
cwna başlıyacaklardı. 

Plin, korkunç ve tehlikeli idi. 
Vakıa, Osmanlı tahtının meşru va
risi Ahmet Sultan, harp meyda
nında feci bir tekilde can verip 

M uharrir sıradan halk fertle- Laodikya 
rini yakmdan görüyor. On-

ların dertlerini, sefaletlerini ~in- Akçakoca A~a, Raim-
den duyuyor, küçüklüklerine ipti· liay Matbaa.ı, latanbul 

gitmişti. Fakat onun taraftarları, 
daha lıi1i bu ~lızade iç_iıı ~ 
tutup gözyaşı dökmektelerdt. Şim
di, bu maktul şehzadenin oğlu bir
denbire Anadolunun ortasında zu
hur ediverirse, hiç şüphesiz ki; 
babasının matemini tutanlar, onun 
etrafma toplanıvereceklerdi. 

dailiklerine severek acıyor. Ve yi- 1931 
ne onların için.""dBelllnıigilıeftilerekNıfi' ~hinı' ç~ ~ 
~ve • "'-~~ ftiBnllıi1ı!Sf. 
şayış tarzını ve bu tipleri küçük rafya kitaplarından öğren-
reel tablolar halinde gözümUzUn ö- diğiıniz şunlardı: Amasya, elmasi-
nünden geçiriyor. Bu tasvirlerde le meşhurdur. Kazaları... Konya, 
fuzuU tamimlere yahut akıl ve ah- Karamanoğullarmm payitahtı idi. 
lak hocalığına da rastlamıyoruz. Kazalan ,unlardır ... Yeni mektep-

(Arkası var) Otomobil tekerlekleri altında can li nesil de çok daha fazlasmı öğ

Bacaklarda ki Varisler 
Kısa etek modası çıkmadan ön- çok durmamak•• olur. Aaeak bun-

ee, bacaklarilakl varisler, onlan ta- lan eöylemek, söylenilen eeyleri tat 
flYUl)ara yine çok rahmet vene. blk etmekten daha kolaydır. Yor-
ler bile, güzellik balmnmdan o b- gualuk, ayakta durmak, hergttnktl 
dar ehemmiyetli değildi. Halbuki e- bayatın zaruretleridir. 
tekler losaldıpadanberL. ince bir JWwklara, tam uygun, ıa.t.11ı ço-
ayak bllejl tberinde gittikçe, fakat rap gly:mek te varislerin Verdlli 
y&VB§ Pvat genlşllyen baeaklar, sahmetl ualtır. Fakat herkea mtbn 
ha.kanlar için nekadar makbul, sa- ldbı olduiu kadar Joce lpeldea tef. 
bipleri için de iftihara nekadar tat- faf çoraplar giyerken, ne kadar in 
k bir sebep ise, yamnı yumru varis ee Jistlkten yapılsa yine teffaf ol-
lerle bozulmuş, ıltmlt bacaklv hem mllıına lmkin buhuımıyan çorap 
bakanlar, hem de sahipleri için o giymeyi tavsiye etmek, daha dyade 
kadar btlyiik bir fel&kettlr. lmafmldi: sayılır. 

Bu felaket bıuam ömribıti t.eb- Onaa için, baeaktaid varislerin 
ilkeye koymasa bile, bayata bayii- üaul ameli-• 
ee admıtı verir. Bacaklarda kanm • m p tedavlal, ya 3 -

döamesl r.alımetell olur. Kan bazı- yaptırarak genlfleml!J kara kan da-
marlarmı çık&rttmnak. ya onlann 

lanDda varisli kara kan damarla- içerisine tuzla malıHWerden IJftll· 
rmda dunu', ytlrilyemez. Kimisinde galar yaptırtarak 

0 
damarlan ka-

gerlye bile gider. Kamn liylldyle dö 
aememeslndea midede, sinirlerde. pattınnaktır. Bu tedavllerill her iki 
akciğerde. kadml* Uetlerlnde ra- tttrlllatl de - ameliyatın veya fll'lll 
bafwnlrk lıiad olur. Bunun içindir galann verecekleri ahmettm bat 
ki hekimler bacaklardald varisleri .ka • bir tehlikeye sebep olmadan 
mevzii zelılrlenmlye bensetlrler. __ ..._, _ _. ı._.......__. 

·~-. -J~.er ... 
Varisler en ziyade kadmJrk baya Bud&nuı bamklannda. iç taraf 

tmm llkbabarmda ~ muayym gün ta, dit tarafta, db kapaklanmn al-
lerinl beatb görmlye baflam11 pek tada, khnlslnln de c1b kaj)l\k•.annm 
pnç lmlarda. ve 10nbahanada o- •ı•pemda mavim~ hıee ,..,... 
lur. Blrindlerde du.,,.,erkea glsel ft bener lekeler baıunur • .8unlan 
'-mklan göetamlye mAnl oldalu ge.,,,._ varla mn~nrek meralı 
IPa, Ddnellerde de mt.en can IHkm etmemelldlr. Gerçekten wıWer de 
!Jllmanhp .katıldıjı için her Od 991· · rmln altındadır. Oalbnkf o mavi le. 
da da-iki katlı feliket sayılır. BUll- keler • ytbdekl lmmmlddar gibi -
lardan bafka daha ttlrlti ttlrltl se- derbıln arumdadır. Tedavi bakmmı 
hepleri ftl'dn': Gebellk, boynumuz elan da aralanada htlrilk fark var 
dakl tiroit ~esbd9 iyi lflememe- dır. Mavi lekeler elektrikle .kaybo-
ıd ha seheplenlen bqhcalandır. larlar. Tedavt edDdllderi vakit l(Ö.. 

Tedavlal, Wdll ....... teclblrlerle zeDtp bir enpl olMlar da, wıtsler 
JOfPDlaldu ........... .,.... glb! alamet vermuler. 

renmiyor. lstanbulda rehberlik et
tiğimiz bir ecnebinin §ehri bizden 
daha iyi tanıdığını farkedip uta
nanlanmız olur. Şehirlerim.iz hak
kında yeni ara,tırmalar yapmak 
şöyle dursun yabancı müdekkik ve 
meraklılar tarafmdan bilineni de 
öğrenmemişizdir. Şükranla kay
detmeliyiz ki son senelerde umu
mi ve hususi mahiyette memleket 
tetkikleri her tarafta başlamıştır. 
Şehirlerimizin ve viliyetlerimizin 
tarihi, coğrafyası ve folklorlan 
hakkında küçük monografiler in
tişar etmektedir. Bu yolda bilhas-
1& muallim arkadqların çall§ma
lan verimli olmaktadır . 

Laodikya ismini taşıyan ktlçük 
kitap ta Denizlinin Yunanlılardan 

Selçukilerin inkırazma kadar ta -
rihçeaini yapmaktadır. Eberiai 
çok kadim temeller üzerine kurul
muş olan Anadolu §ehirlerinin es
ki tarihleri hakkında ecnebi mem
balarmd& birçok malftmat vardır. 
Bu neviden kitap yazanlardan bir
çoğu lisan veya emetot bilmedikle
ri için bunlardan istifade etmeden 
ite baflıyorlar ve hatalara dilf
mekle beraber enerjilerini israf e
diyorlar. 

Bay Akça tanmm11 ecnebi mem
balarma milracaat ederek De

nizli = Laodikya hakkmcla mev
cut malftmatı toplamıt ve tehrin 
Yunanlılar ve Romalılar r.amanm
daki tarihçesini vtıcude getlrmİf
tir. Keza Bir.analılarla Türklerin 
mücadeleleri devrine ait birçok ma-
1\llnatta Şark ve Garp membala
rmdan toplaıımıttır. Muharrir Sel
çukiler devrine ait kendi arqbr
malarmm neticelerini, tanmımt ve 
ya yeni bulunmuş birçok kitabele
rin metinlerini de kitaba dercet· 
mittir. öyle ki elleri bir taraftan 
bir rehber bir taraftan bir arae
tmna tecrilbeei manzaruı anıedi
yor ve parçalı ve insicamını gö
rünüttlne rapıen bize bu mmta
ka hakkında birçok malflmat ve
riYor. Bu kltaolar bizim eehlrle-

terimiz için, Avrupa şehirlerinde 
her vatandaşın eline verilen güzel 
baaılmıt, resimli ve ciddi şehir 
rehberlerinin temelini teşkil ede· 
cektir. "Pamukkale sulan,, hak· 
kmda da istifadeli bir tetkik neş
retmiş olan muharrir Denizlinin 
Inançoğullan ve Osmanlılar dev
rindeki tarihçesini de vaadetmek
tedir. 

Eflatunun ide 

Nazariyesi 

Y unu Kôzun Köni, Şi,... 
keti Mürettibiye Baaım• 
vi, latanlnıl 1931 

Yunan filozoflarım Avrupa 
membalarma göre tanıt

mak eserlerini tercüme etmek yo
lunda son senelerde görülen mesa
iye Yunus Kizım bu küçük fakat 
çok istifadeli eserle iltihak edi
yor. Kitap haddizatinde bir telif 
mahsulü değildir. Felsefe tedriea
tında uzun seneler tecrübe görmii§ 
olan muharrir Garp müelliflerin
den Eflatunun sistemini ve naza
riyesini en iyi ve toplu bir tekil
de izah eden pa.rçaları toplamış ve 
tertip etmiştir. Kitapta Bruno Yor
dan'm Cohn'un ve Curt Friedlein'iıı 
eserlerinden seçilmiş olarak 
Eflatunun sistemi, felsefesinin 
diyaloglar halinde umumi bir tah· 
ll1i, ide nazariyesinin izah ve mtı
nakaşası, eski ve yeni filozoflar a
rasında Eflatunun muakkipleri ve 
tesirleri hakkında izahlar buluyo
ruz. Bunlar felsefe meraklılarına 
lnl.., bQ~ mütefekkir hakkmd& 
tam ""hlr fikir verecek ,etmae U!l!l'9 

tip edilmiştir. Yunus Kizon çok 
vi.zıh ve olgun bir tercüme üslft. 
buna maliktir. Bir müddettenberl 
intipr eden felsefi tercümelerdeki 
1laam tanıyanlar bunun ne btıyUk 
bir kıymet olduğunu takdir eder
ler. Bu kitap talebe ve felsefe 
meraklılan için çok faydalı ola.
caktır. 

'solu Noteri 
Azledildi 

• 

Bolu, (TAN muhabirinden) - U
zun müddettenberi Boluda Noterlik 
yapan Bay Ziya Yüksel, Adliye Veka
leti tarafından azledilmiştir. Noterin 
azlini icap ettiren hadise, sarhof}ut 
neticesi meslek haysiyetine uymıyan 
hareketler hakkındaki mahkeme ka
randır. 

Bay Ziya Yüksel, bundan bir müd· 
det evvel, bir gün dairedeki işlerini 

yüz üstü bırakarak sarhot bir halde 
fotoğraf çektirmiye gitmi~, orada fo
toğrafçı Ziyanın işine mini olarak 
makine karşısmda resim çektirmekte 
olan 2 orta mektep talebesine satq. 
mI§tır. 

CllrmU me§}ıut mahkemesinde on 
beş gün hapse mahkfun edilen Noter, 
hakkındaki karan temyiz etmiş ise de 
temyiz, hükmü tasdik etmiştir. 

Bigada Yeni 
Y aptırllacak 
Mektepler 

Biga (TAN) - Bura köylerinin 
yaJmz on 1>e9inde ilk okul vardır. Bun 
lardan ikisi befer, diğerleri üçer. der
aanelic:tir. Biga köylWeri, bundan son 
ra açılacak köy mekteplerinin bet m
mflı ve ayni ,zamanda yatılı olması
nı ve bu mekteplerde biraz ziraat 
deraleri göeterilmesini istiyorlar. 

nçebaylıkça köylWerin bu iatekl& 

ri nuandikkate almmıştır. Bu sene, 
lflkeli, Akkayrak ve Bakacıkh çiftli
ği köyleri için mfttterek masrafla bir 

vatı mektebi vaotmlacairtır. 



lC ============================= T A N 

Tayyare Piyangos~ (BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Bu Son Keşidenin 
azanan Saylları 
Şu Sü+Unlarda 

Cenevre 
Konseyinde 
Azalık 

(Başı 1 incide) 

Bugün cemiyette üç türlü aza
lık var: 1 - İngiltere, Fran

sa, Italya, Sovyet Rusyadan ibaret 
daimi azalık ki bu arada Almanya 
ile Japonyanın boş kalmış yerleri var 
dır. 

Evvelki gün başlıyan Tayyare Pi
yangosu keşidesine dün de devam e
dilerek mütebaki numaralar da çekil
di. Dün de çekilen numaralan, ilk 
günün numaralarile birlikte sıraya 

konulmuş bir halde bu sütunlarda ve-
riyoruz: 

Tayyare piyangosunun bu seferki 
keşidesi dün tamnmlanmştır. En bü
yük ikramiye olan 50,000 lira 7988 nu 
maraya isabet etmiştir. Bu biletin üç 
parçası lstanbuldadır. Diğerleri lzmir 
Lüleburgaz ve Çanakkalededir. Istan 
bulda kazananlardan biri Beyoğlu 

Kalyoncukulluk Eczacıbaşı sokağın
da 13 numarada Kirkora isabet et
miştir. 12,000 lira kazanan 17406 nu
maralı biletin bir parçası Galata Er
meni mektebi talebesinden Jirar'a, 
diğer parçası Beyoğlu Büyük Par~ 
makkapı Yeniyol No. 3 te Nikoya i
sabet etmiştir .. Diğer parçalan An
kara.da Yeni Turan mahallesi Bostan 
lariçi sokağında 23 numarada Ahme
de düşmüştür. 10,000 lirayı kazanan 
29062 numaralı biletin · bir parçası 
Polatlıda bakkal Rcmşit ve Süleyına
na, diğer bir parçasıEskişehir istasyo 
nunda makasçı Aliye isabet etmiştir. 
Büyük ikramiyelerin diğer parçaları
nın kimlere düştükleri tatil olmasına 
binaen öğrenilememiştir. 

Evvelki gün ve dün çekilen 
numaraların tamamını &ıra ile 
ve tam bir liste olarak neşre

diyoruz 
50.000 Lira kar.anan No. 

7988 
15.000 Lira kazanan No. 

19892 
'12.000 Lira kazanan No. 

17406 
'10.000 Lira kar.anan No. lar 

29062 29489 
3.000 Lira kaz.anan No. lar 

31598 36401 
'1.000 Lira kaz.anan No. lar 

18644 21707 32794 39411 
500 Lira kazananlar 

655 763 1757 2642 3464 3640 
3723 5069 5445 5450 7185 7195 
7288 7312 8064 8282 8589 8647 
9346 10985111351155413718 14615 

14978 14982 15289 15589 15702 15777 
16053 17584 19143 20462 2128121295 
22302 22794 23636 24581 24 7 48 24899 
25 24 25855 26349 26757 27081 27346 
27595 28639 28703 29706 30062 30222 
30617 31285 34606 34641 35004 35495 
35740 36028 36103 36514 37512 37986 
38406 38G06 39438 397 43 

200 Lira kar.ananlar 
1274 1720 3017 4072 4779 5708 
5755 6870 7042 7371 8194 9772 

10777 10915 11220 11287 11639 11988 
1358513593 1432516500 1793518047 
1818718813 19257 20520 20818 21047 
21743 23604 23631 23743 24197 25157 
25228 25408 25488 25588 25604 26238 
26299 28890 29515 31563 32069 33641 
34656 35653 35683 35918 35978 36535 
36837 3804" 38365 39519 

100 Lira kar.ananlar 
317 322 348 387 482 559 
694 880 1012 1221 1250 1695 

1734 2219 2621 3184 3845 4265 
4473 4927 5032 5302 6732 6769 
6912 7155 7891 8041 8675 9495 

10936 11867 12555 1329112942 14352 
15134 15272 15325 16962 17062 17166 
173511754517917179481833018444 
l 9344 19345 20945 21091 22934 23025 
23116 23699 24747 24905 25372 25563 
25882 26841 27651 27673 27848 28293 
29626 29 14 30095 30267 30428 30466 
30698 31109 31249 31412 31486 31856 
31989 32226 32824 33166 33504 34074 
34362 34539 34596 34884 34898 35406 
36045 36987 36909 37525 37672 37724 
38022 38555 38725 39583 39856 

50 Lira kazananlar 

299 333 406 562 572 616 
767 832 845 872 1113 1497 

1997 2214 2252 2264 2300 2589 
2817 2853 3007 3142 3580 3790 
3831 3853 3868 3878 3907 4153 
4233 4489 4613 4739 4799 4830 
4915 4944 5585 5979 6082 6132 
6257 6631 6788 6956 7113 7213 
7331 7551 7665 7801 8003 8068 

8086 8228 8418 8449 8596 8768 
8850 8857 8998 9011 9222 9482 
9617 9630 9849 9855 9949 10186 

10313 10409 10453 10618 10620 10647 
108031093111221113061147311495 
115851164511745117871186211917 
120111240912493 126521267012829 
12833 1304 7 13068 13071 13136 13271 
13321 13352 1337113385 13483 13605 
13715138311384814247 1426114644 
14713 14928 15105151211516715183 
15239 15365 15586 15727 15803 15827 
15882 15927 16035 16073 16191 16376 
16459 1662816863 16926 1694916959 
16982 17022 17027 17071 1708117106 
17165 17383 17766 17833 17938 17950 
17982 1803218059190951817418379 
1839818447 1854918680 1870119128 
19219 1922119334 19437 19462 19490 
195231964619814198651988019931 
19990 20086 20171 20190 20191 20250 
20313 20352 20427 20485 20535 20555 
21054 21110 21183 21389 21412 21427 
21560 21780 22003 22111 22152 22308 
22338 224 75 22638 22638 22691 22696 
22825 22897 22914 22965 2301123017 
23061 23163 23248 23252 23270 23461 
23524 23527 23528 23543 23558 23618 
23797 23797 23971 23994 24056 24137 
24277 24305 24486 24658 24793 24812 
24960 2501 o 25041 25271 25282 25307 
25325 25354 25490 25491 25494 25509 
25611 25800 25856 26018 26027 26182 
26218 263712642626550 26567 26733 
2687 4 26917 26970 27173 27258 27 4 71 
27663 27137 27927 28046 28070 28289 
28325 28353 28363 28377 28603 28629 
28637 28684 28777 28940 29177 29336 
29480 29495 29504 29519 29569 29659 
29675 29995 30025 30134 30142 30226 
30259 30265 30281 30398 30572 30618 
30633 30693 30805 30858 30863 30920 
30984 31059 31149 31248 31414 31809 
31854 31885 32006 32015 32044 32106 
32493 32511 32559 32651 32682 32755 
3287133000 33002 33255 33274 33337 
33357 33421 33425 33483 33521 33551 
33647 33735 33768 33824 33917 33973 
34018 34214 34247 34272 34319 34424 
34499 34518 34842 35288 35295 35584 
35603 35708 35868 35881 36105 36119 
36224 36261 36281 36443 36495 36536 

2- Her sene yeniden seçilebilen a
zalar ki, yarı daimi · azalık şeklini al
mıştır. Bunlar da Lehistan, lspanya 
ve Çi.ndir .. 

3 - Uçüncü nevi azalık için devlet 
ler gruplara ayrılmışlardır. Bir gru
pun adına seçilen devletin veya dev
letlerin müddeti bitince, yerlerine ay 
ni gruptan yenileri seçilir. 

Son seçimde Asya devletleri için 
yeni kurulan azalık için Iran namzet 
iken yarı Avrupa, yan Asya devleti 
sıfatile Tilrkiyeye yerini vermek gibi 
bir kardeşlik göstermişti. Bu defaki 
seçimde Iran ımUmcssili pek tabii ola
rak aza olacaktır. 

E
ğer Milletler Cemiyeti, konsey 
azalığını, cemiyetin idealine 

en çok faydalı olmak ölçüsile ölçer
se bu ideale çok bağlı olduğunu kuv
vetli bir surette isbat etmiş olan Tür
kiyeye tam bir faaliyet imkanı hazır
lamalıdır. Bu da yeni bir yan daimi 
azalık kurmak veya kendi dertlerile 
uğraşan ve cemiyet muhitinde uzun 
müddet yapıcı bir şekilde faydalı ol
ması beklcnemiyen ispanyanın yeri
ne Türkiyeıi geçirmek suretile olabi
lir. llk adım, Türkiye için yeniden 
seçilme hakkının kabul edilmesi ol
malıdır. 

Öyle ümit ediyoruz ki bu c:nesele. 
bu defnki toplantılarda Türkiyeye ait 
bir iş diye değil, cemiyetin esas rnen
faatlerile alakası olan bir iş diye ele 
alınacak ve ameli bir hal çaresi ara
nacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Hadise Çıkarmış 
Beykoz Fıkaraperver Cemiyeti ta

rafından evvelki gün akşam Beykoz 
ilkmektebinde sünnet düğünü yapılır 
ken Servilikte 53 numarada oturan 
Berber Ahmet oğlu Omer, fazla sar
hoş olmuş, hadise çıkardığı için yaka 
lanarak meşhut suçlar müddeiumu
miliğine verilmi§tir. 

36754 3681136826 36920 37006 37152 18406 18473 18522 1857518714 18775 
37227 37280 37472 38012 38020 38146 18789 19014 19058 191591916419324 
38171 38357 38516 38631 38656 38791 19387 19428 19494 19508 1954119564 
38917 38964 39205 39267 39393 39483 19618196931976619874 20100 20447 
39568 39590 39648 39673 39673 39677 2orn9 20620 206·18 20917 20959 21030 
39713 39789 21050 21138 21156 21178 21300 21339 

30 Lira kazananlar 21403 21619 21727 21760 21808 21833 
55 62 66 80 137 181 21943 21951 21986 2205122081 22098 

199 229 233 362 499 553 22260 23353 22511 22511 22769 22805 
563 646 707 836 929 1063 22912 22954 23023 23137 23204 23358 

1314 1367 1386 1435 1653 1688 23393 23428 23715 23902 23909 23931 
1818 1870 1874 1949 2035 2150 23964 23969 23991 24070 24107 24142 
2159 2226 2234 2311 2316 2319 24187 24286 24291 24319 24445 24489 
2323 2354 2658 3078 3154 3174 24495 24565 24573 24652 24710 24780 
3216 3271 3289 3314 3351 3398 24807 24814 24886 24888 24945 24969 
3523 3608 3612 3889 3898 3906 24994 25113 25156 25216 25319 25416 
3945 3967 3991 4014 4063 4149 25484 25532 25660 25671 25680 25717 
4179 4206 4221 433 4398 4415 25729 25759 25859 25920 25921 26048 
4522 4532 4537 4596 4597 4601 26100 26120 26128 26142 26270 26276 
4663 5056 5070 5147 5247 5389 26316 26557 26621 26729 26776 26779 
5493 5570 5692 5849 5913 6034 26869 26941 2699127174 27266 27468 
6107 6206 6261 6395 6488 6490 27579 27596 2764 7 27826 27876 27907 
6554 6558 6598 6650 6705 6853 27973 28038 2 049 28124 28324 28393 
6885 6996 7038 7054 7095 7112 28400 28439 28449 28480 28496 28568 
7149 7167 7169 7274 7299 7310 28598 286712872228897 28939 28996 
7421 7426 7445 7456 7476 7643 29047 29048 29176 29285 29461 29591 
7651 7716 7840 085 8110 8325 29630 29887 29915 28918 29999 30005 
8412 8436 8440 8452 8560 8663 30036 30124 30163 30184 30253 30338 
8767 8778 8892 8966 8971 9154 30373 30389 30390 30493 30526 30561 
9167 9180 9268 9281 9316 9319 30563 30743 30823 30826.30875 30886 
9552 9619 9638 9639 9695 9715 30935 30948 30949 30950 31214 31266 
9778 9830 9856 9881 9980 10022 31309 31356 31430 31538 3l 607 31819 

10062 10216 10278 10299 10300 10320 31821 32076 32218 32151 32182 32228 
1036610374 10378 10443 10523 10576 32256 32299 32331 32389 32455 32478 
10602 1066710676 10707 10718 10721 32598 32652 32763 32806 32895 32906 
10784 10820 10840 10943 10944 10955 32997 33083 33507 33626 33678 33686 
110391117911184112251125111267 33760 33990 34046 34056 34092 34154 
1136011405 11429115261164411722 34167 34179 34258 34278 34339 34592 
11734 11893 12000 12055 12111 12234 34593 34615 34638 34 7 48 34 782 34917 
1229512304 12374 12456 12486 12515 34929 34935 35014 35033 35047 35111 
12519 12523 12550 13005 13108 13172 35127 35229 35324 35411 35558 35616 
13330 13443 13670 13675 13795 13826 35625 35842 35843 35856 36139 36166 
138291389913959 142231433114369 36496 36166 36496 36707 36748 36824 
14380 14416 14441145171451814538 3685136875 36880 36898 37016 37022 
14750 147611478514828 14988 15108 37051 37124 37296 37352 3745137495 
15249 1534915399 15552 1561615649 37580 37648 37653 37666 37685 37860 
15699 J 5840 16041 16118 1613816188 37878 37901 37925 37954 37971 37984 
16266 16138 16188 16266 16363 16435 37985 37993 38235 38335 38362 38459 
1653716570 16600 16734 1674116761 38462 38563 38577 38580 38602 38747 
16825 16956 17084 17203 17299 17336 38763 38834 3890139161 39211 39217 
1734417400 39241 3930139372 39421 39467 39581 
17413 17422 1747917583 17727 17749 39623 39688 39802 398813993939999 
17789 18011 18138 18181 18261 18315 39943 

Spordan mabaat 

Türkiye 
Başpehlivanlığı 

(Ba.~ı 6 mcıda) 
kası yaklaştığı vakit Mülayimin 
mukavemetçc bir parça düşmiye 

başladığı güreşten iyi anlıyanlann 
gözlerinden kaçmadr. 
Yarım saat hakiksten canla bas

la çalışılan ve her saniyesinde bi~ 
hamle tecrübesi yapılan güreşe a
yakta devam ettiler. Otuzuncu da
kikadan sonra geçen her beş da
kika, Mülayime rakibinden on yaş 
daha geçkin olmasının farkını o
muzlarında ve baca~darında daha 
fazla duyurmıya başladı. Dünyada 
hiçbir pehlivanın alt edemediği bu 
yaş farkına bir de Hüseyinin dai
ma girgin ve pek at;>şli güreşi i
lave edilince, Mülayim o dakikaya 
kadar ayakta sürdürdüğü müsaba
kanın hücum idaresini rakibine 
terke mecbur kaldı. 

Kırkıncı dakikadan sonra taar -
ruzlannı perde perde üsteliyen Te
kirdağlr nihayet Mülayimi bir çap
razla bastırdı ve güreşin sonuna 
kadar yerde muhtelif oyunlarla zor 
lıyarak ezdi. Hele bir defasında 

' Mülayimin mu~abil kıskacına düş-
tüğü vakit yilz kilodan fazla çe
ken hasmını sırtlayıp, kaldırması 

ve başaşağı mindere vurmasile gii
reşin sonlarında aralarında muka
vemet ve kuvvet farkını ne kadar 
açtığını belli etti. 

Bir saat sonra: 

Hakem bir saatlik güreşin biHj_ 
ğini düdükle bildirdiği zaman Te
kirdağlı Mülayimin üstünde idi. 
Ve geçen günkü yazımda tahmin et
tiğim gibi başpehlivanlığı bu Ecne 
de kazanmış oldu. 

Yalnız Tekirdağlının birinciliği. 

ni alkı§larken, başpehlivanımıza 

son gayretini sarfcttiren ve bir sa
atlik pek sıkı çarpışmada tuşla 

mağlfıp olmıyan Mülayimin ikinci
liğini tebrik etmeyi unutmamalı
yız. 

Baş güreşlerin üçüncülüğiinü 
kendinden on sekiz kilo daha ağır 
olan Adapazarlı Arifi pes ettirmi
ye muvaffak olarak kazanan Baba 
eskili lbrahime dün seyircilerin ba
ğırdıkları gibi biz de, bravo! de
riz. 

Diğer güreşler: 

Orta sikletin son müsabakasını 

Şileli Rahmiyi dört dakikada, Çen
gel Abdullahı yanm saatte ve Yıl
dırım Bekiri dört dakikada yenen; 
Pehlivanköylü Mustafa ile meşhur 
Koç Ahmet yaptılar. 

Yanm saatlik güreşten sonra, 
Pehlivanköylü Mustafayı ufak bir 
farkla galip ilan ettiler. Bu suret
le, Mustafa birinci, Koç Ahmet 
ikinci ve Sındırgılı lbrahim orta
nın üçüncülüğünü aldılar. 

Ba§altı güreşleri: 

Bu güreşin son çarpışmasında 

Karacabeyli Hayati ile Yozgatlı 
Celil karşılaştılar. 

Karacabeyli Hayati uzun ve mü
tenasip boyu, dolgun kilosu ile da
ha ilk güreşlerinde dikkati celbet
mişti. 

Onun rakibi Yozgatlı Celfı.l de A
nadoluda daima yapılan karakucak 
ismindeki kuru güreşin bütün atik
liğini kendinde toplamış bir pehli
vandı. Bu iki rakip ilk seçmelerde 
önlerine çıkanları yene yene son 
güreşe kadar dayanmışlardı. 

Hakemin düdüğü ile beraber 
Yozgatlı fişek gibi çıktı ve Kara
cabeyli Hayatiyi bastırdı. Yerde 
birkaç oyunla hasmını çevirmiye 
zorlıyan Yozgatlı tam yirmi daki
ka on saniye Karacabeyliyi altın

da zaptederek çok hakim gözüktü. 
Fakat yirminci dakikada Karaca
beyli Hayati Yozgatlının bir sarma 
ve onu mütcakıp bir künde aşırma 
istemesinden istifade ederek esası 
karakucak güreşinden alınmış ve 
tatbiki hayli güç olan, bir yanbaş 
oyunu ile o dakikaya kadar hakim 
güreşen Yozgatlının sırtını yere 
getirerek birinciliği aldı. 

Böylece, başaltının birinciliği Ka 
racabeyli Hayatiye, ikinciliği Yoz
gnUI Celale, üçüncülüğü de Sındır
gılı Ibrahime nasip oldu. .. 

Pera - Şişli 

Atletizm Maçları 
Dün, Taksim stadyomunda gay

rifedere klüplerden Pera - Sisli 

,,, 
13-9-937 ~ 

·Akdenizin Sergerde 
Seqif Rıza Emniyeti (Başı 1 tncfifel 

D h l E · ( A) Dün ak? a a et fil• Parıs, 12 A. . - kk 
Nyon'da yapılmış olan itil.af bil js;l 

(Başı 1 incide) da Lucien Bourgues, Pctıt Pat 
ranm iç yuzune ait şayanı dikkat gazetesinde şöyle yazıyor: 1u .. 
itiraflarda bulunmuş, tutmak iste _ Bu nadir muvaffakıyetin husu ~ 

.1 Jngilte 
diği aykırı yolun fenalığını bildiği medar olan şey, Fransa ı e 53. 
için daha evvel korkarak dehalet et- nin faaliyetlerini birleştirmiş 011111 

b• 
mediğini söylemiştir. ımimi tesanüt ve ayni znmand

11
•51 

Erzindan. 12 (A.A.) - Dersimde- iki büyük milletin kabul ~.dilen te'· 
ki itaatsizlik hareketinin elebaşıla- min mesuliyetlerini ve mukelle J) tJ 
nndan ve Dersimli aşiretlerinin en !erini tamamen üzerlerine atın3~ 
azılı reislerinden olan Seyit Rızaya tereddüt etmemeleri keyfiyetidır;o ... 
yapılan şiddetli takibat neticesinde Nyon itilafı, beynelmilel rnuah il. 
şimdiye kadar saklanmakta olduğu nameler tarihinde büyük bir ~e\,. 
Ovacık kazası dahilindeki dağ ve or-· leye işnrct edecektir. o:nevrenın uıe
manlarda daha fazla barınamıyaca • nunu olan kollektif emnıyet ve ~bB~ 
ğını anladığından bu sabah saat iki- kabil yardım prensiplerinden 

1 
··td 

de Erzincana gelerek hükfıımete tes- almış bulunan bu itillLfnarne, b; ~ 
iim olmuştur. Akdeniz devletleri arasında te ~ 

bir anlaşmanın tahakkuk ctıne r 

Ayağı Ezildi 
Dün saat on birde limanımıza gelen 

lngiliz bandıralı Ojiper vapul'lına 
kontrol heyetiyle beraber acente me
murunu götüren Sakarya motörünün 
kaptanı Mehmet, motörü geıninin bor 
dasına yanaştırırken sol ayağını vapu 
la motör arasına kaptırmıştır. Ayağı 
ezilen yaralı kaptan hastaneye kaldı
rılmıştır. 

Sinema Çökünce 

Çocuklar Yaralandı 
Dün saat on bir buçukta Beşiktaş. 

ta Hasfmn caddesinde Suat sinema
sının tavanı ani olarak çökmüştür. 

Beşiktaş polisi, derhal itfaiyeye ve 
sıhhi imdat otomobiline haber ver
miş, sinemada bulunan Melahat, Ne
şet, Hayriye, Necmettin, Ayhan ve 
ikbal adında altı çocuk yaralanmış

lardır. Bunlardan Necmettinle Jkbal 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmışlar

dır. Polis çöküntüntin sebeplerini tah
kik etmektedir. 

---o

Denize Atlarken 
Yaralanmıı 

Çemberlitaşta Balıkçı hanında 12 
yaşında Ibrahim oğlu Hamit. dün sa
bah Sirkecide Demirkapı iskelesin
de denize atlarken başı taşa çarpa -
rak yaralanmıştır. Yaralı Şişli Çocuk 
hastanesine kaldırılmıştır. 

atletleri, bir karşılaşma yapmış

lardır. Teknik neticeler şunlardır: 
100 metrede Abrahamyan (Pe

ra ) 12,01, yüksek atlamada Akel 
ve Asmanidis (Pera) 1,63, Gülle 
atmada Sokratis (Pera) 11,80, 
1500 metrede Sergis (Şişli) 4,47,05, 
200 metrede Zarep (Şişli) 25 sani
ye, disk atmada Yavru (Şişli) 

35,56, uzun atlamada Istepan (Şiş
li) 5,76, 800 metrede Kostantidıs 
(Pera) 2,22,5, 400 metrede Mam
leti (Pera) 55,4, cirit atmada Ri
zoplos (Pera) 42,60, üç adımda 

Yavru (Şişli) 12,40, 100 X 4 bay
rakta Pera takımı birinci geldıler. 

-<>---

Amerika Teni~ 

Şampiyonası 
Bu Cumartesi günü Nevyorkta 

Budge ile Von Cramm arasında A
merika tenis şampiyonası maçı oy, 
nandı. 20 bin kişi önünde yapılan 
bu maç, baştan sona kadar çetıu ...ıir 
mücadele halinde geçti ve bu sene 
Davis kupasını kazanan Budge bü
tün meharetini kullanarak rakibini 
yenmiye muvaffak oldu. 

lzmirde Yelken Birincilikleri 
Izmir, 12 (TAN) - 3 günden

beri Jzmirde devam eden Türkiye 
yelken birincilikleri nihayetlendi. 
Puvan itibariyle Istanbul birinci, 
Kocaeli ikinci, Izmir üçüncü oldu. 
Fert itibariyle Istanbuldan Bür
han birinci, ikinci Istanbuldan Şe
ref, üçüncü Kocaelklen Nazmi O
ğuzdur. Bugünkü son yarışta Bür-

han birinci, Kocaeliden Sait ikinci 
Nazmi Oğuz üçüncü oldular. 

Şüpheli Bir Adam 
Kaçarken Y akaland. 

Evvelki gece, bir kaçakçı olduğu 
sanılan Herbert adında bir Alman, 
Sirkecide Meserret otelinde bir ya -
tak kiralamıştır. Vaziyeti şüpheli gö
rülen adam, polisler tarafından takip 
edilmiş, işin farkına varan Alman 
da bir aralık otelin kapısına çıkarak 
Sirkeciye doğru kaçmaya başlamış

tır. Şüpheli adam Demirkapıda ya
kalanmıstır. Tahkikat devam ediyor. 

l b8 .medar olmuştur. Yalnız Ita ya }.t., 
kalmıştır. Maamafih, ltal~anın di , 
denizde bUyük menfaatlerı .. ola.~ i,-e' 
ğer devletlerin gayret ve busnüD tir. 
lerine kendi gayret ve hüs~?~iy~t O' 
zam ve ilavede gecikmiyecegı uııı 
lunur. .. J)lll' 

Matin gazetesinde Stephane 
zane, diyor ki: . . !" 

Fransız ve Ingiliz babriyeJıler:, .. 
beraberce çalıştıkları bugünd~ . 
Jet. adamlarının çok iyi bir iş gorIIle 
olduklarını kabul ve teslim et~ 
pek haklı bir şey olur. Devle: ~~ ıi)' 
ları, Avrupanın umumi tesanudU --ıil 
niyeti ile süratle hareket etznişleJV"' 

l talyan gazeteleri 
P Po}O 

Roma, 12 (A.A.) - 0 ·ıtl 
Roma gazetesi Nyon'da elde e:~-0: 
anlaşmayı mevzuubaQ.sederek · 
ki: 

''Bir mütehnSSlsın tefsirine . . ( 
Francoya ait bir denizaltı gerni51 t? 
trol devletlerinin bir mu:man~ .~ı 

·ıerıır 
maruz kalmaksızın ticaret geın1 t.tı'' 
durdurabilecek veya torpilleyece ·# 
Şu §artla ki, Londra mua.ııede_5' et· 
22 nci maddesindeki ahkamı ihliı.l 
mesin.,, . yet· 

Vocc di Italiya da şöyle ya~ ııU· 
"Bu muahede fiilen ValansıY' tı')İ' 

kCımetile Franco'nun denizaltJ ge # 
leri arasında tam bir müsavat~ 
etmekle ve binaenaleyh gOl)QZ'.sJ 9~· 
co'ya muhariplik haklarını t3ııı1" 
tadır.,, 

Berline göre \el'· 
Berlııı, 12 (A.A.) - G~,r 

Nyon itilafını ihtiyatla karşıl )ş· 
dır. Bununla beraber, Sovyet l?~d~ 
nın kontrole itşirak etmeıncsill 
memnııniyet beyan ediyorlar. 

Çinde Vaziyet 
Tamamen 
Ddeğişti 

(B il .. nctide) 
a§ı çu. ııer 

Soutcheou nehrinin sol sahilı..D~ 
nelmilel imtiyazlı mıntaka Y 

dadır. .. ··ıJ
lki Japon tayyareai düşıtrı'İJ# 

Nankin, 12, (A.A.) - Cell 
News ajansından: r/ 

Bu ayın sekizinci günü iki. JIJı-f 
tayyaresi Swaton civarında yi.ll ~ 
yare dafi toplarlle hasara uğra. 
tır. 

Çin, Milletler Cemiyetirı' 
başvuruyor . ııuıcO' 

Cenevre, 12 (A.A.) - çın ti 
meti bugün, Milletler Cemiyetine ı;. 
riri bir müracaatta bulunac~).{tı;sııı 
müracaat, Milletler Cemiyeti a Jtll)" 
dan olan devletlerle azadan °1 ili 
bir devlet arasında tahaddüs ~~eti' 
tilaflara müteallik dlup mezkur ·"' • . e ı:ı· 
yet misakının 17 nci maddesi.ll 
nat edecektir. ri 

Japon propaganda hey~tl;e~ 
Tokyo, 12 CA.A.) - Iyi bır rıc 

badan öğrenildiğine göre, esld: ~:r 
ye nazırı Vikont Ishii ile, ~skı }llJ!t 

bankası müdürü M. Fukaı ve p l~ 
A vrupada bulunmakta olan JaP

0 ·ıııl 
tısat heyetinin reisi M. J{ad0~0 de 
bl.itün dünyaya Japonyanın Ç~~t" 
hakiki gayelerinin ne oldu~nu;; 
mek için hususi bir vazife ıle (~ 
edilmeleri muhtemeldir. Vikont s:ı) 
Amerikaya, M. Kadono da Fr3l1 
gidecektir. J. 
Emette Bir Y aralorr'~ 

• ]tll)'\I 

Emet (TAN) - Çavdırhısar ftlr 
den Çil Ali oğlu Rasih, bir ~ ııı 
lesinden dolayı kızdığı Ali oglU 9 
himi tarlasına giderken tsb8ııc 
kolundan ağır surette yaralafll

1 
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llACLARINIZI Bahçe· 
~ kaoıda 

SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 
dikkat,cidcli bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI 

Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tom
bul ve kuvvetli neşeli olur. 

YENİ 

ÇocuK ANSİKLOPEDİSİ 

lstanbul Tramvay Şirketi 

1 LAN 
lstanbul Tramvay Şirketi, 

1937 - 1938 mektep senesi zar
fında tramvay hatlarında tenzi
latlı tarife ile seyahat etmek hak
kını bahteyleyen kartların kay. 
dına 10 Eylul 1937 tarihinden 

itibaren batlayacağını Mektep 
ve Üniversite talebelerine ilan 
eyler. 

Ali.kadarlar, Pazar ve Bayram 
günleri hariç olmak üzere her 
gün: 

Saat 8,30 dan 12 ye ve 13,30 
dan 17 ye kadar 

Cumartesi günleri ıaat 8,30 
dan l 2 ye kadar müıbit evrak
larile beraber Galata.da Söğüt 

aokağında (Tünel arkuında) 

Hareket Kalemine müracaat 
edebilirler. 

DtREKTöRLOK 

Ankarada AKIA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• 
Her cins kırtasiye ve 

malzemesi 

• 
VPnf ("Mnk An!ltflcfn'""'111'1 

Aslan Kuvvet Şarabı 

ıso Büyük Sayfa 
1000 den fazla Resrm Iştahı açar, kana, ıdnirlere kuv-

vet, ytize renk ve tazelik verir, ilk 
~e tesiri görilliir, her «"""~e 

cuğun sorduğu her suale cevap ve_d_epo_ı~_d_a _bu_ıun_u_r._ş_işe_sı_ı_oo_Kr_. __________________________ _ 

Ç0cuğa verilecek en güzel hediye 

'r tni Çocuk Ansiklopedisi 
Son çıkan 15 inci cüzile birinci cildini 

bitirmiıtir. Şimdiye kadar Ansiklope

diyi cüz cüz ala11lar, cüzlerini idare. 

hanemize gönderip ciltletmelidirler. 

Şimdiye kadar Ansiklopediyi almı

ranlar 1 ilk cildi mücellet olarak ida-

rehanemizden alabilirler. 
\ 

1 Cilt fiyatlara aıağıda yazılrd1r: 
~ ' lS cüzle birlikte mücellet bir takımın fiyatı 350 kuru,tur. 
a' Ciqlerini ciltletmek iıtiyenler için teclit fiyab 100 kuru,tur. 

...._ >.!\la.ilimlere, mektep kooperatifleri vaaıtaıile vaki olacak 
4 , lllGracaatlar için teclit fiyab 75 kuru,tur. 

l' AN gazeteainin birinci ıayf aıının ba,lığı yanında hergün 
hir kupon çıkmaktadır. Bu kuponlardan otuz taneıini keıip 
bİriktirenlere ta.m takım bir cilt 300 kunıttur. 

Çocuk Annklopedi.i, laer çocuğun en kuvvetli 
lrauallimidir. Çocuğunuza verebilecejinu en güzel 
hediye Çocuk Anıiklopediıiclir. Çünkü çocuk bu 
••erde aradığı bütün malumah ve ıoracalı bütün 
SQallerin cevabını bulacakhr. 

~AN Ansiklopedik Neşriyatı 
t ~apalı zarf usulile eksiltme ilıinı 
~ırne Nafıa Müdürlüğünden : 
~~-karma orta okul binaamm arkasındaki bahçede bulu~an ~a: 
~ '"U11lın bir kısım işleriyle Marsilay benzerinde yerli kıremıtlı 
~"1. tı 20 Eylül Pazartesi gtlnU saat on beşte ihale edilmek üzere 
~ larf 'U.8ulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 16018 lira 14 

~ ~ ktiıtları, proje resmi ve p.rtnameleri Edirne Nafia MUdUrlUğll
~lllat C&atıa görülebilir. Ve istiyenlere parasız gönderilir. Muvakkat 
~'İd"t ~202 liradır. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1 temmuz 

\'f"tkaıı "~ 3645 sayılı resmi ceridede yazılı talimatname ahkamına 
~tlik ~a~ıa Vekiletinden alml§ bulundukları 1937 senesine ait müte
~ 'cı:eaikaiarile senei haliye Ticaret Odası kağıtlarını göstermele
~ li'.ciı.; · 'l'eklif mektuplan yukarıda yazılı günde saat on dörde ka· 
~ ~e 1'-ia.fia Müdürlüğü odasındaki eksiltme komisyonu bqkan

. -•111elen. (5818) 

Yüksek Ziraat Enistitüsü 
Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakiilte
sine kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, pa
ralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye y_azılabilmek için aşa
ğıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1. - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak li
zrmdır. (Bakaloryasını yapnıalillf veya Olgunluk diplomasını almamış 
olanlar enstitüye alınamaz.) 

~- - Istanbul Universiteslnln Fen Fakültesinden naklen gelecek olan
:ar orada okuduklan sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edi
lerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin UçUncU sömestrlerine alı
nırJar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fakültenin birinci ve ikin
ci sömestrlerinde okunan Anatomi dersine de aynca devam etmeleri ve 
Ziraat Fakültesine girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3. - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yukarı 
olmaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4. - Paraaız yatılı talebeden ertiklerinin !Uzum gösterdiği beden kabi
liyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekkUllü bir hasta evi kurulunun 
raporu lazımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabi
lly~tli olduğu aynca tasrih edilecektir. 

5. - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlam
lık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lUzum gösterdiği beden kabi
liyetini gösterıniyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6. - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
• 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira 
aylık verilir. Yatacak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin ye
mesi ve içmesi de enstitUce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira 
verilmez). 

7. - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne 
sebeple olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 
veya cezaen çıkarılanlardan Ht1ldlmetçe yapılan masrafları ödeyecekleri 
hakkında verilecek nUınuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8. - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yaz:lı rapordan batka ntl· 
fus kağıdını, aşı ki.ğıdını, polis veya uraylardan alacakları özgidim kl
ğıdını, orta ve liselerde görmtlt olduklan süel dersler hakkındaki ehli· 
yetnameleri ilittirilerek el yazılariyle yazacaklan pullu bir dilekçe ile 
ve altı tane fotoğraf"ıle birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Ensti
tUsU Rektörlüğüne bqwrurlar. Talipler dilekçelerinde hangi fakWteye 
kayıt olunmak istediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeler hak
kında bir muamele yapılmaz. 

9. - Pulsuz veya usuli dairesinde pullanmamıt olan ve 8 inci maddede 
yazılı klğıtlann ilişik olmadığı dilekçeler gelmemil sayılır. Ve bunlar 
hakkında hiçbir muamele yapılmaz. · 

10. - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde başvu· 
ranlar arasmdan pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma der~" .. :- e ve başvurma tarihlerine ; ~ 
re seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceWer de başvurma sı
rasına 2öre alınabilirler. Ayni oerait altında liseden fen kısmından çı-

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları ve isimleri aşağıda yuılr 
6 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21-9-1937 Salı gilnil saat lı5,45 

den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 1lizalarm da gösterilen muvakkat temınat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia'. Müteahhitlik vesikası ve tek
liflerini ayni gUn saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermelen J.i.. 
zımdır. · 

Şartnameler parasız olarak Ankar ada Malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5916) 

C 1 N 8 1 MUHAMMEN MUV AKKA'.f 

1 - Boyacı spatula ve fırçalan 
2 - Muhtelif üstübeçler 
3 - ,, toz boyalan 
4 - Vernikler 

BEDELi TEMiNAT 
9547 Lira 716,03 Lira 

19635 " 14 72,63 .. 
10110 " 758,25 ,. 
11905,50 " 892,92 " 

5 - Beyaz ve arap sabunu 4615 ,, 346,13 " 
6 - Hamızata karşı siyah boya 1140 ,, 85,50 ,, 

• • • 
Muhammen bedeli 34600 lira olan 40 kalem Lokomotif ve tender teker

lek takımlarile 35104 lira muhammen bedeli 93 kalem Dingil, Piston, 
muylu piston kolları vesaire 28. 10. 937 Perşembe günü saat 15 den iti· 
baren ayn ayn Ankarada Idare binasında kapalı zarf usulile fitın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin tekerlek takınılan için 3980 ve diğerleri için 
2632,80 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 175 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (6076) 

• • • 
Muhammen bedeli 4000 lira olan 10 00 Kg. vermiyon toz boya 21. 9. 193~ 

salı gUnU saat 10 da Haydarpa.şada Gar binası dahilindeki satınalma ko-
misyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. · 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 300 liralı) 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo
na müracaatları li.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak komisyondan dağıtılmaktadır. 5824 

• • • Muhammen bedeli 52,500 Ura olan 3000 ton sunt Portland çimentosu 
23, 9, 937 perşembe günU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3,875 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sabi· 
maktadır. (5918) 

kacaklar tercih olunur. 
11. - Cevap isteyenler aynca pul göndermelidirler; 
12. - Başvurma zamanı Ağustosun birinci gününden EyliUUn 30 unct 

günü aktamma kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. 
(i643) (2298) 
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RADYOLl.N Neokalmina 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi 

LiMON ÇiÇEKLERİ 
Hasan ve Nesrin Kolonyaları 
Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve ıneneıı· 

di olmıyan kolonyadır. Bir damlası limon bahçesidir. 90 derecedir. 

•• 

• Y qı ilerlemit olmasına rağmen di,leri ta
mam, sağlam ve güzel. Her yemeği, her 

meyvayı yiyebiliyor v~ midesi mükemme

len hazmediyor. Çünkü sabah, akfalll ve 

her yemekten aonra ditlerini f ırçalamağı 
itiyad edindiği için midesi ve barsa.klan 

çok sağlam kalmıtlır. 

BAŞ ve DiŞ ağrıları .. ARTRiTiZM 

, ~ark Malt Hulasası 
' ' 1ŞT AH VE KUVVET iÇiN EN BlRINCI iLAÇTIR 

Çocukların dişlerinin kolayca çıkmasına, kemiklerinin kuv
vetlenmesine, çocuk emziren annelerin sütünün çoğalmasına 

yardım eder. 

BILOMUM ECZANELERDE BULUNUR. 

~ ......................................... , 

---~--· 

Kanzuk 
Saç Eksiri 

K~M~JEN 
Saçların köklerini kuvvetlen~i . 

rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bU • 

yüme kabiliyetini artırarak saç . 

tara yeniden hayat verir. Koku -

su l!tif, kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantaran ~ 
Yasemin, leylak, divinya, revdor, ş ipr, fujer, ful , menekşe, suar de gi" 

ns, Origan, Krep, dö şin, dağ çiçeği, zambak, sünbül, lale, m.ilflör. ner o
güller, amber, fulyalar, senk flör, çiçek demeti, nailya, neroli, şane1, :;ıs 
rita, kadın eli, flör damur, skandal, florami, milğe, losyon ve lavan 
bir nadirei san'attır. ~ 

Hasan deposu: Istanbul, Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaş, DivanyoJu, tlJ" 

1 INGU..tz KANZUK ECZANESt kara, Eskişehir, Malatya, Kayseri şubeleri ve satış yerlerile bilcUınl~ 
_ BEYOGLU - tSTANBUL hafiye, bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve 

Sabah,6§1eveakşamheryemek~nsonra •~~~~~~~~~~~~~~~~~~' _k_~_ın_a_wk_k_~-·~~-· ~~~~~~~~~~-~-

R AD YOL i N - , ) 
Kullanmak ve dlşlerlnlzl bfç olmazsa günde S defa fırçalamak su. 

retile siz de bu mazha rlyetl kazanabilirsiniz. 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: , .. .. Gecell • G~ndUzlU K . si 
937 - 938 tedris senesi için mektebe girmek isteyenler arasında yapı- Uskudar Amerıkan iZ Lıse 

Iacak mQsabaka imtihanları Eylülün 28, 29, 30 uncu Salı, Çarşamba Per- Mektep eylüOUn 28 inci sah gUnU açdacaktır. 

I
·------------------------ şembe günleri icra kılınacak ve imtihanlara saat 9 da başlanacaktır. Bu Kayıd için hergün saat 9 - 12 ye kadar müracaatlar kabul edilir· 

inhisarlar Umum Müdürlüg~ ünden t hususta fazla malumat almak isteyenlerin tatil günleri hariç olmak üze- Adres: Bağlarbaşı, Telefon : 60474 # 
~----------------~~-~---·· reh~günMat9-llffll-16~filn~Mare~müramatlan(~U) ~ 

I - Bitliste ın,a edilecek atölye binası kapalı zarf usulile eksiltmiye 
konulmuştur. 

n - Eksiltme, 21-9-937 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 te Kaba
ta.şta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktn-. 

m - Keşif bedeli 39025,02 lira, muvakkat teminatı 2926,88 liradn-. 
iV - Keşifname, şartname, proje ve sair eksiltme evrakı 196 kuruş 

mukabilinde inhisarlar inşaat :ubesinden Ankara ve Bitlis Inhisarlar 
başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmiye iştirak edeceklerin Nafıa Vekaletinden verilmiş mü
teahhitlik ruhsatnamesini haiz bulunmaları, bizzat mühendis ve mimar 
olmadıkları takdirde bunlardan birlsile müşterek olmaları veya işin sonu
na kadar mesuliyetini deruhte eöecek bir mühendis veya mimar istih
dam etmeleri ve vesikalarını inşaat şubesine ibraz ederek bu işe girebil
mek tçin oradan aynca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak 
vesikasile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar 
eksiltme gUnU en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon baş
kanlığına makbuz mıukabilinde verilmiş olmalıdır. (B) (5870) 

~ ..................................................................... ,,, 
TUNCAY GiSESi 
SERBA YI . MUST Af A HAMDI 

Dördün~ü Vakıf Han Karşısında No. 61 1 

Başı ·ağrıdan:l 
çathyacak gibi 

Bu keşidede yine büyük ikramiye olan 50 bin lira, müşteri· 

ferinden 4 üncü Vakıf Han 4 üncü kat 18 numarada bahçe mima
rı Bay Mevlut Baysala sattığı 7988 numarab bilete çıkmıştır. lkra-

K I z TALEBE Yurdu ı '~':m:i·y:e:s_i--d·e;r_h-_a.•:T:u;n_c._a.y::g:iş-e:·:·-~-~-r:-:yı'•:-:y-a:--.t:ed:i:y·e--.e:d:ilm:·i_ş_t_i_r_.:::::: 

NEVROZit4 
En şiddetli baş ve 

diş ağrılarını 

dindirir. 

NEVROZit4 ŞEHZADEBAŞI CADDESİ 

Memleketin her tarafından üniversiteye devam için tstanbulda top
lanacak talebe Bayanlara mahsus resmi ruhsatı haiz pansiyondur. 

Talebelerin bütün ihtiyaçtan aynca hiçbir eşya tedarikine lüzum 
kalmadan Yurdça temin edilir. 

Sabah kahvaltısı dahil olmak Uzere ayda 11 liradır. Üniversite kar
şısmdn İstanbul Lokantası namile maruf lokantada Yurd talebelerine 
tenzilatlı fiatlarla hususi bir salon tahsiı:ı edilmistir. 

BiR ELBiSEM DAHA HARAB OLMUŞ 
Bu teseyyübümün, ihmalimin 

neticesidir. Eğer 

SUDORONO PERTEV 
kullanınıf olsaydım büyük f e
da.kirlrklarla yaptırdığım bu 
en güzel elbisem bir terleyifte 
harap olmıyaca.k idi. 

SUDORONO 
Terin tahribkar tesirini yok eder. 
istimali kolay, tesiri devamlıdır. 

PERTEV 

T. H. K. Satınalma Komisyonundan: 
3 Milyon zarf bastırılacaktır. 13-9-1937 saat 15 te açık eksiltme ile 

münakasa yapılacaktır. istekli olanlar Piyango Direktörlüğü muhase
besinde şartnamesini görebilirler. (6046) 

Kız ve 
Erkek IŞIK LiSESi 

IST ANBUL • NIŞANT AŞI 

Geceli 
Gündüzlü 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları, fen ve edebiyat koUan vardır. 
tstanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii itt\salinde
dir. Kayit için her gün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. !stiyenlere mektep tarifnamesi gönde-

rilir. Telefon: 44039 

Bütün ağrı, sızi ve 
sancıları keser. 

NEVROZit4 
Eski Feyziati 

Boğaziçi Liseleri Yatısız ' Nezle, grip ve ro· ( Yatıh 

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - Ilk - Orta - Lise sınıfları 
Dk kısımdan itibaren yabancı diller 

Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. lstiyenlere tarifname gönderilir. 
•------ Arnavutköy tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon - 86,210 ••-•51•• 

' 
- SARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

:rkek,er kısmı:MUnirpaşa Konağında-Kızlar kısmı ile ilk kısmı:Yeni yapılan b ı nacı: 

E;~~K HA YRiYE LiSELERi yy:T~~~~ 
Ana - ilk - orta - lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. lik sınıflardan itibaren ecnebili· 

sanı mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım o
lan bütün müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kız. 

!ar kısmında tedrisat tam.amile ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsile naklolu 
nurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Her gün sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabu 

olunur. Telefon: 20530 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

1 

matizmaya karşı 
çok müessirdir. 
icabında günde S 
kaşe ahnab~,,~ 

- - Dil; hekimi ~ 
:.!!vd.~~!!'!.;. 

)arım kabule ba.51aınıştır:,... 1 

Zührevi ve cilt bastaJıklatl 

Dr Hayri 91!'~ 
Oğleden sonra Beyoglu A.~~ 
karşısında No. 133 TeJefOD · 


