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HATAYA -YOBAZ SALGINI BASLADI 
Nafıa Vekilimiz Alkıslandı R:~::~ı:rı Kiistah bir softa 
Şark hattının f~ci 1 Dei:t~;~~siıLsopa ile kovuldu 
tarı·hcesı·nı· anlattı • Halep Valisi Emir 

--- • Mustafa Tiirklere Karsı 
I" Avruvabıar hu hattı J 1 Şiddetli Muamele İstedi 
Şark oazarlarına mal 
sürmek ıçın qaotııar ,, 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden) - Millet 

1 
Meclisi bugün Şark demiryollarının satın alın

' ması kanunu projesini görüttü. Bu vesile ile me
l buslar, hükumetin ve bilhassa Ali Çetinkaya
nın yüksek muvaff akıyetine millet namına tetek 
kür ettiler ve bugün Avrupa hattı ismi altında 
örnek olmak vaaıflarını tafıyan Türk demiryol
larının bundan sonra memlekete b:rçok ekono
mik faydalar temin ederek bugüne kadar devam 
edegelen karanlık mazisinin kefaretini ödem it 
olacağına itaret ettiler. 

Ali Çetinkayanın Saltanat devrinin zihniye· 
tile Cümhuriyetin yapıcı ve yaratıcı kuvveti a
rasında bir mükayeae olmak değerini ta,ıyan 
çok müh"m beyanatı •udur: 

"- Geçen sene bir arkadaşımız, bir şirketin satın 
alınması müzakeresini yaptığımız sırada Şark demir 
yollarının satın alınıp almmryacağını sormuştu. Ken
dilerine hali müzakerede bulunduğumuzu söylemiş -

Rad'kaller tarafından ıiyaseti 
beğenilen Hariciye Nazırı M. 

Delboı 

(Tafsilat "üçüncü sayfada) 

Yeni Vatandaşlar 

Halep, 19 (Hususi) - Türkler aleyhine yapılan hareketler, 
para ile tutulmut bir takım yobazların telkini ile tahakkuk etti -
rilme.k istenmekted"r. Mesela, Şeyh Ahmet adında bir ıerseri, 
sancak mutasarrıfı Hüsnü Barazi ve Antakya kaymakamı Ab • 
dülkadir tarafından himaye görmekte ve bu memurlardan 
aldığı direktif dairesinde Türkler aleyhine propagandalar yap
maktadır. 

Askerlikte ihtisas 
Sistemi 

Şeyh Ahmet aldığı direktifle hal. 
km dini hissiyatına milracaat etmek. 
te v~ ezcümle Türkler aleyhine tah
rikat yapmak için şu gülünç sözleri 
söylemefitedir: 

Ankara, 19 (TAN muhabirin. "- Artık Tül"klcr, Amerika Ue 
· den) _ Söylenildiğine göre Milli ittifak etti. Protestanhğı kabol \'e 

1 
Müdafaa Vekaleti, bütün ~~d~. 1'~üslümanlığı mah,·etti. Kur'an talı. 
!arı alakadar eden gayet milhim bır 

1 

rif olundu.,, 
proje üzerinde tetkikler yapmakta. Mahalli hükumet tarafından aza.mi 

llti doıt B"fvekil yanyana: lamel lnönü veDr. 
tim. Hakikaten o tarihten itibaren müzakere devam Ankara, 19 (TAN) _ Hicret ve 

ı etti. Şark Demiryollannın imparatorluk tarihinde ve 

dır. Bu projenin esasını, askerlik ça.
1 

himayeyi gören Şeyh Ahmet, yakın 
ğma girmiş olanların bu vazifelerini kasabalardan birinde bir viz daha 
umumi talim ve terbiye devresini ik_ vermiştir. Bu vazda TUrklerin kan. 
maldcn sonra ihtisasları dahilinde Iarrnın boş olduğunu söylemek sure· 
kendilerinden faydalantlması teşkil tile halkı kandırmak istenıi~tir. Fa. 
etmektedir. Bu arada mesela, mual. kat halk, softayı kUrsUdcn sopalarla 
timlerimiz alt.I aylık ilk devre terbi. kov.mU§lardır. 

Stoyaclinov ·ç 
..... ----~ zamanımızda mühimce bir macerası 

Basveki imiz Uün 
' Belgrattan Sofyaya 

Hareket Etti 
Bulgar Gazeteleri Türk Dostlu· 
ğundan Hararetle Bahsediyorlar 

ttıi?j!Jat, 19 (~.A.) - Bu akf&Ul, batvekil Sto>:adinoviç, Türk 
hen iata er • eref~ne büyük bir veda ziyafeti vermıt ve müteaki -
l t~ 't~n& gıdilmittir. 
s .. ,VekUe s] lsın~t lnönü ve Hariciye Vekili Dr. Araa istasyonda 
etrnit v ~~~adınoviç ile bütün diğer Yugoslav nazırları teşyi 
etırıitti~ •hluzıka ve sancak ile bir ihtiram bölüğü selim resmini ifa 
Vakun 

tuk b" geç olmasına ragmy en bu·· -

_..__ o-ı.UlA6><4\.._ .. !l-"'M .. ~m_ }ıp_ 

yeti celileye karşı va.ıifeml ~I§ 
olurum. Ayni zamanda nesli hazırın 
da birtakım noktalar üzerinde fikir e 
dinmesine vesile olur zannediyorum. 
Şark Demiryolları Avrupanm ya -

hut garbin şarka doğru on dokuzun
c~ a.şrr sırasında gerek imparatorluk 
tarafından şimendüfer yapılması lü
zumu ve gerek garbin şarka doğr ı o
lan muvasalasının zaruretiyle nadis 
olmuş birtakım siyasi, mali meseleler 
neticesidir. 

On dokuzuncu asırda malumunuz
dur ki. Avrupanın teknik inkişafı, sı 
nai, inkişafı dolayısile şukta birta -
kım pazarlar tedarik etmesi ve mal
larım mübadele eylemesi zaruretini 
tabii olarak icap ettiriyordu. 

Onun için bUyUk devletlerin, bil • 
(ArkaRJ Sa. 10 SU. 1 de) 

ır kalabaı ' 1 
la.rını hatek ı~, Türk devlet adam- 1 
l2uş ve dostetlerın~e §iddetle alkişla. 
l3aş\1ekiU 11 ve ~~ttefik Türkiyenin 
~a götüre ~ Harıcıye Vekilini Sofya... 
lar ve "Y~asolan hususi tren, alkış
•ın 'l'Urki e ın Atatürk,, V"e "Yaşa
~llg ı Y " ve ''Ya§a.Snı Tü k -

İspanyada 'Kontrol 

""- os av dosucğu . r 
"'l Beıgr t+n- " nıdalan arasm-
ltıittir. a '4U saat 23 te hareket et. 

neıgrat ~~a ne,riyatı 
Caıeteıeti' T'" (~A.) - Yuç-oslavya 
lııönu ile Ha u.r~ıye Başvekili İsmet 
~tasın ~ rıcıye Vekili Dr Rüştü 
ha • L ugosla v.., d . . · 

tlenne ait · '! a ahılındeki seya-
ltıa.kta, devam genı§ neşriyatta bulun. 
t~ekı nutukı etmektedirler. Ziyafet. 
be onu ile Ha t~ı Ve Başvekil İsmet 

Ya.natın1 n: cıye Vekili Dr. Arasın 
~lav lnilleti~~den gazeteler, Yu -
l rk hlilletini n dost ve müttefik 
etine ka .? muhterem münıessil-

l'§ı gost ... ..A: - • 
""''"11eı harareti" h"" 

(A 1 UL 
ıı...,,, rkası Sa. 10 Sü 3 te) 

?er~t 
lth l "'t K 

>.. a a ararı 
9 nkara 19 
~7 tarihi~ (A.A.) - 15 Şu'Jat 

ltıış b e kadar gU 
ttı Ulunan h mrUklere gel. 
ttı enşeli bilCırnu erhangi ; memleiiet 
~~us olmak ~ mallar ~ir defaya 

cceıqir. Uzere memwjtete ithal 

••••••••••••• f Ademi mü da · 
ı hale komite.si. 
$ nin tsı>anyanın 
•kara \'e deniz 
Shudutları i~in 
!günlerce en·el 
Skararla5tırmış 
olduğu kontrol 
sistemine dün 
geceden itiba . 
ren ba~ılanmış • 
hr • 
:U.:..ıliz kontrolü 
hiikı1rnet su • 
larmda Alman 
n ltal~·an harp 
gemileri tara· 
fmdan dernh • t 
de edilml~tir. Asil~rin el!erindet 
bulunan kara ı;ularıyle Fas ls-· 
panyasında i e kontrol Fransız 
ve İngiliz harp gemileri tara • 
fmdan yapılacaktır. Gerek 
kontrol& ait n gerek harp va -
ziyetlni bildiren !40n haberler 
üçüncü sa)1amızdadrr. Bu bari. 
tada İspanya kara sulamda 
her iki tarafa silah \'e gönüllü 
kaf:akçılığını önlemek için Ya· 

zifA alan de\·letlerin vazife hu. 
dutla~ı göriiyonız. ,. ........ ~················ 

lfrak Hariciye 
Nazırı geiiyor 
Ankara. 19 (A.A.) - Haber aldı. 

ğımıza göre, Irak Hariciye Veziri Dr. ı 

B. Naci Afil hUkumetimize re.o.mi bd.r 
ziyarette bulunmak üzere 26 Nisan 

· pazartesi günü Ankaraya gele<?ek ve 

29 Nisana kadar şehrimizde k~ 

iltica suretilc yabancı memleketler. 
den yurdumuza gelen 1753 kişinin 

yesinden sonra askeri garni:r.onlarda Ş k d"' b 1 
ef d kült.. 1 tal" ~-.oı..· esil ap a utmanı yo a.z &r r.a m ure mı ve ~-uıy e -

· l'K •a 21n ·ıeceklerdir. Bu vaiifeler Şam, 19 (Husust) - Suriye ve Ha.. 
Heyetince kıı.rarlaştırılmı§trr. bUtnn fhtiaas eubelerine te§mil olu. tayda Türkleri tazyik ve takip i§i 

TAN'IN 
Çocuklar için 

Haz1rhklar1 
TAN bir iki gündür 23 Nisan için yap!1ğı hazırlıkları h< 

her vermekted :r. Bugijn de size yalnız çocuklar için yaptığı· 
mız hazırlrklaı-ı bHdirİnek istiyoruz: 

Çocuk Anıiklopedicini 

falı,kan ~ocuklara hediye ediyoruz. 

lstanbulda bulunan bütün ilk n orta mekfoplerin ır;on 8ırufln 
rmda son karn\'lerde en i:vi numara almıl) !:alışkan \·e kabiliyetli t.a -
l~be~:e müessesemiz tarafından neşredilen Çocuk Antııiklopeodlsinden 
şırndıye kadar ~ıkan ciizler takım halinde hedi)'e eclilf><'ektir. Biitün 
ilk \"e orta mektep müdürlerinden bize bu !;'(>Cukların isim \'e adres
lerini bil<llrınele..rini rica ediyoruz. 

Çocukların 

Garip vahaları 

.. " 
Hepimiz çocuklıınınızın kendilerinden beklenmiyen zeki\ e erleri. 

ne ahit oluruz. Bu, ~a gülünç bir hikayedir, ya zekice bir sözdür, 
yahut heklenmi,ren bir harekettir. 

TAN, 23 Nisandan itibaren bir hafta müddetle çocuklann bu 
garip vak'alarını neşredecektir. Siz de çoruğunuzun zekasını göste. 
ren garip vak'alarm<lan bir ikisini bize yazınız. 

* * * 
Büyüklerin çocuhlukları 

TAN, 23 Nisandan itibaren çocuklara, bü)iiklerlml:dn çocukluk 
ha~·atlarmı hatırlatan resim ,.e yazılar neşredecektlr. Bugün ,·eya 
dün memleketin haşatı lizerinde bü)ilk rol oynamı , san'at n edebi. 
yatta şöhret kazanmış. ismi her günı:uetelere geçen kimselerin ço 
cukluk fotograflannı okuyup görmek, ~cnklarımız için hem faydalı, 
hem hoş bir şeyclir. Bu hatırat yalnız çocuklnn değil, bü)iikleri de 
alakadar edcceJ..1-ir. 

• • • 
Büyük Müsabakamız 
T AN'ın 23 Niıanda btı1lıyacağı yeni 1000 liralık büyük mü· 
ıabakaya çocuklarımızda :ftirak edebilirler. Müsabaka on
ların da takip ve halledebileceği kadar baıit ve eğlenceli 
olacaktır. 

"T A N" Ahnız 

ı1iddetlendirllmlşUr. TUrk taraftarlı· 

ğınm alameti. şapkadır. Şapka .giyen. 
lerin cinayet işlemiş insanlar gibi 
takibi resmi malcamlar taraf ıiıdan da 
tasvip edilmektedir. 

Halep Valisi Emir Mustafa, Kürd 
Dağı ve İskenderun mıntakalarmda 

yaptığı bir seyahatte bizzat şapka 
meselesiyle meşgul olmuştur. Va. 
li, bu mmtakadaki gezintilerinde mu. 
tea.ddit nutuklar söylemiş ve nutuk. 
larm hepsinde TUrklere karşı şiddet
le muamele edilmesini tavsiye etmit
tir. 

Aleyhimize softaları 
kı,kırtıyorlar 

Hama, 19 (Hususi) - Halepte Ba. 
~ülhadi, Biyaze ve Osmaniye camile
rinde medrese tale-besi tarafından 
vazlar verilmektedir. Bu vazlara mu. 
kabil softalara hükftmet tarafmda.n 
ikramiyeler dağıtılmaktadır. Cami. 
lerde verilen bu vlzların hedefi, Tür
kiye aleyhine telkinler yapmaktır. 
Softalar camilerde alenen şu cümle. 
y:i kullanmaktadırlar: 

"- Türkiyeye taraftar olan ta.. 
limların katli helaldir .. , 

Cinayetler, bu suretle mabetlerden 
idare edilmek istenmektedir. 

Yobazların alçaklığı 
Adana, 19 (Hususi) - Hatayda

ki yobazlar, son günlerde propagan. 
da ve teşvik programlarına alçakça 
bir madde da.ha ilave etmişlerdir. 

Camide, pazarda, çarşıda ras~el. 
dikleri herkese: 

··- Türkiye, Sancağı sizin için de. 
ğil, Dirzordan lskenderuna akrtlla. 
cak petroller için istiyor. İyi düşü. 
nün, Arap kardeşlerinizi gUcendir
meyin; ortada kalırsınız.,, demekte. 
dirler. 

Hamit iÇin 
(Yedi Gün) bugün fevkalade bir 

sayı neşretti. Bu sayıda Büyük Ha. 
mide ait neşrolunmamış fotoğraflar 
ve çok kıymetli hatıralar vardır. Bu 
fevkalade sayıdan, bUtün Türk nıü. 
nevverleri birer tane edinmelidirler . 



2 =========================TAN 20 - 4 - 937 

Bağdat Röporaiı: 

Bağdatta eski Halil PQfa, yeni ismi ile Reş0

t caddesinin 
başlangıç yeri 

Irak ebusları 
Evkafın b ·zdeki gibi 

ıslahını istediler 
B ağdat, (TAN muhabiri yazıyor) - Harp esnasında Irak 

cephesi kumandanlığını yapan ve Bağdatta imar faaliyet
ler;Je töhret kazanmış olan General Halilin açtığı büyük cadde 

üzerindeyim. 
Şimdi bu caddeye Halife Harun Reşide izafetle Reşit cad

desi diyorlar. Kader b·~en lrakJıların, Generalin imar ed d ha
tıralarına ihtiram olsun diye hala (Halil Paşa caddesi) dedik

leri de görülüyor. 
lsmi ne olursa olsun, bu yolun 

Bağdatta, münakale ve seyrüse -
fer ihtiyacını karşılamak üzere, iyi 
ve yerinde düşünülerek açılmış ol. 
duğu muhakkak. Fakat, memleke
tin gUnden güne genişliyen seyrü
sefer servislerini tatmin edemiye
cek bir hale geldiği de gözden kaç 
mıyor. 

I
• rak parlemanmı ziyaret ede 

ceğim. Fakat ne mümkün! 
Zincir gibi biribiri ardına uzanan 
arabaların, otokarlarm, otomobil -
lerin boş olanınll tesadüf etmiyo • 
rum. 
Babuşşarkiden akın akın gelen 

otomobiller, kovandan boşanan a. 
rı sürillerinin uğultularile akıp gi
diyorlar. 
Yarım saattir, ayaktayım. Hala 

iboş bir nakil vasıtasına rastlama
dım. Ayaklarıma adeta karasular 
iniyor. 

Yaya yUrüyenlerle, araba ve oto 
mobillerin boğucu kesafeti, artık, 
caddeyi tazyike başlıyor, gibi ... 

Artık tahammülüm son radde -
gine geliyor. Biraz daha bekliye • 
cek olsam, 1rak parlamentosunun 
toplantı saatini kaçıracağımı gö • 
rüyorum. 

Bir aralık yayan gitmeği de dü
şünüyorum. Fakat ne gezer, hava 
o kadar sıcak ki, bir adım bile at
mıya imkan yok. 

Nihayet, boş bir araba imdadı
ma yetişiyor. Güç halle kendimi 

parlamento binasmm önüne ata -

biliyorum. 
En son model ve en gUzlde mar 

kalı otomobiller arasındayım. Irak. 
ta otomobil bolluğu olduğunu za
ten biliyorum. Burada duran oto -
mobil sayısı, parlamentoya iştirak 

eden mebus sayısından az değil.. 

Aşağı yukarı her mebusun bir oto
mobili olduğu farkediliyor. 

1 
Bir dostum: 
"- Irakta, umumi nüfusa naza 

ran otomobil nisbeti Türkiyeden 
üç defa, lrandan beş defa fazladır. 

Demişti. Ne kadar doğru söyle. 
diğini şimdi daha iyi anlıyorum. 

Parlamento binasından içeri gi
riyorum. Kapıyı bir polis mangası 
tutmuş. Bir tanesi: 

- Efendi, tiyetiniz nerede? Di
yor. Tiketten maksadı, dühuliye 
kartıdır. Cebimden kartı çıkarıp 

gösteriyorum. 

Müzakere başlamış .. Bir mebus, 
hararetli hararetli bir şeyler an!a
tıyor. Kulak verince, sözlerinin ev 
kafa ait bir mevzu üzerinde oldu
ğunu anlıyorum. Hatip, var kuv -
vetile evkafa hücum ediyor. 

Irak evkaf1mn çok fena idare e· 
dildiğini, varidatının yerine sarfe
dilmediğini, cami sayılarının na • 
maz kılanlara nisbet edfimiyecek 
derecede çok olduğunu acı bir 1L 
sanla söylilyor. Bir sırasını geti -
rerek sözU Türkiyeyo intikal etti
riyor. 

"- Efendiler, divor. Aziz kom
şumuz Türkiye, evkafmı birtakım 
parazitlerin elinden istismar vası
tası olmaktan kurtardı. Miskin -
lik ve uyuşukluk ocağı diye bir sü 
rü işsiz güçsüz insanın, evkafı ke
mire kemire yaşamalarına niha • 
yet verdi. Bugün Türkiyede evkaf, 
memleketin güzelleşmesi için imar 
faaliyetlerine çalışan. içtimai yar 
dımlara büyük bir iştirak hisse~i 
olan kıymetli bir müessese oldu. 

Hani, bizim evkaf ımızın hasta -
nesi.. Hastaneden vaz geçtim, ha
ni açtığı bir dispanser 

Efendiler, biz ne vakte kadar ev 
kafımızı bu halde bırakacağız?., 

M ebusların, birkaçı, bu sözler 
den memnun olduklarını 

gösteren bir tavır alıyorlar. 
F a k a t, d i ğ e r b i r 

zümre homurdanıyor. Hatip, sözü
nü bitirince, muhafazakar tarafı 
temsil eden bir sarıklı söz istiyor. 
Arkadaşının iddialarını hadislere 
ayetlere istinaden redde çalışıyor. 
Münakaşa, karşılıklı bir şekilde 

hararetleniyor. Bir taraf evkafın 
ıslahını istiyor, diğer taraf, şartı 
vakıf esaslarına dayanarak evkaf· 
ta en ufak bir tağyir ve tebeddille 
imkan olmadığını müdafaa ediyor. 

Bir aralık Başvekil Hikmet Sü -
leyman söz alarak evkafın, hükü -
met makinesi içinde en fena işli

yen bir cihaz olduğunu, sui ıdare 
içinde bocaladığını itiraf etmek la 
zımgeldiğini söylüyor. Mısırdan 
bir mütehassis getirerek evkafı 
faal bir müessese haliuc koyaca • 
ğını ilave ediyor. 

Evkaf münakaşası, karşılıklı bir 
cidal halini alacağı bir sırada mec. 
lis reisi vaziyete hakim oluyor. 

"- Efendiler, diyor, biz, evkaf 
bütçesini münakaşa ediyoruz; ev
kafın ıslahı işini değil.. Prensip ü
zerinde söyliyecek sözünüz varsa 
söyleyiniz.! Mevzu harici münaka 
şalara nihayet veriniz! Muvakkat 
evkaf bütçesi hakkında bir fikri
niz varsa memnuniyetle dinliyo
ruz.,, 

Deniz 
ücreti 
indi 

Q enizyollarınm 937 navlun 
· ve yolcu tarif el eri üze -

rinde.': ekaletle temaslar yap -
mak ıçın Ankaraya giden umum 
müdür Sadettin, dün tehrimize 
dön mü, tür. 

Bir müddet evvel şehrimizde topla
nan tarife komisyonunun hiçbir ka. 
rar vermemesi üzerine Vekalet, ye. 
ni tarife esaslarını hazırlamıştır. Bu 
esaslara göre, tarif el erin yolcu ve 
navlun kısımlarında şimdiye kadar 
görülmemiş miktarda tenzilat' yapıl. 
mıştır. Balhassa yolcu ücretleri 
çok indirilmiştir. Aile veya kafile ha
linde topluca seyahat edenler için ay. 
rı kayıtlar konmuştur. Gidip gelme 
ve aylık biletlerde de mühim bir u
cuzlama vardır. Bu tenzilat dolayı. 
siyle Denizyollan İdaresinin zarar et 
miyeceği, bilakis fazla kazanacağı 
muhakkak sayılmaktadır. 
Hazırlanan proje, bugUnlerde İktı. 

sat Vekili B. Celil Bayar tarafından 
t~dik edilecek ve Denizyollarma bil· 
dirilecektir. Yeni tarifeler bir Ma. 
yıstan itibaren tatbik olunacaktır. 

Gürültü 
Artıyor 

Son günlerde şehirde gilrültUnün 
yine çoğaldığı Belediyenin dikkatini 
çekmiştir. Bilhassa seyyar esnafın 

vaziyetd hakkında birçok şikayetler 

yapılmaktadır. Dün şubelere yeniden 
bir emir gönderilmiş, esnaf m vakitli 
vakitsiz yüksek sesle satış yapma
maları, nakil vasıtalarının da mtim. 
kün olduğu kadar gürültü çıkarma. 
maları lüzumu tekrar bildirilmiştir. 

Şarkta 

Tetkik 
Seyahatı 

Yapan 

Altı yıldır gümrükte 
L bekliyen mallar 

Bir milyonluk eşya 
serbestçe girebilecek 
G ümrük ve inhisarlar Ve~a l~t~, ~mrük ~trepo ve anb~~ • 

.. l~rın~a senelerdenberı bırıkmıt olan ıthalat efyaları ıçın 
çok muhım hır kararname hazır lamıttır. Buna göre kontenjan 
usulü~ün .~~)angıcı olan 931 yılından 15 şubat 937 tarihine ka • 
dar gumruk antrepo ve anbarlar mda birikmit olan her çefİt eşya· 
nın memlekete girmesine müsaade edilecektir. 

Altı sene zarfında gerek kontenjan kayıtlan dolayısile, gerek diğer 
bazı memn uiyetler yüzünden memlekete giremiyen her türlü mallar bu 
serbestiden istifade edebileceklerdir. 

... Milyonlarca liralık eıya 
. Aldıs:ı~ız malumata göre, altı senedenberi yalnız Istanbul gümrilkle
rınde bırıken eşyanın miktarı bir milyon lirayı geçmektedir. lzmir ve di
ğer gümrü~~e~~ de ?u şekilde milyonlarca liralık ithalat eşyası vardır. 

_ latan.bul gumruklenndeki mallar arasında birçok hususi fabrika maki • 
nelerı ve memnu listelerde bulunan ipekli mensucat fabrikalarına ait ını • 
kinelerle birçok moda eşyaları vardır. Gümrükler baş müdilrlUğü bu :ınal" 
ları tesbit etmekle meşguldür. 

Konulan kayıtlar 
Yaln~z •bu .kararnamenin tatbiki için bazı kayıtlar konulmuştur. Bu şe

kilde bırikm41 eşyalar sahipleri tarafından 31 mayıs akşamına kada.t 
gümrUklerden çekilmiş olacaktır. 31 mayıs akşamına kadar herhangi 

I .
1 

_ • • . tarihte olursa olsun gümrüklerden çıkarılan malların bedelleri 0 tarihten 
ngı terenın tanınmıf ıtyasılerın- ı itibaren üç ay zarfında sahipleri tarafından Merkez Bankasına yatırıla.· 

elen Lord Loycl ---------- caktır. Mallar gümrilkten ilk çrka.11-

Lor d Loyd du•• D ~c: ~~M:::~!n:=~~=:: 
Bu mUhim kararname bugUnlerd• 
gUmrUklere tebliğ edilecek ve derhal 

akşam gitti ~™~;lan•~:an 
Hazırlığı Birkaç gündenberi tehrimizde bulunmakta olan lngilterenin 

ta.mnmıt siyuet adamlarında Lord Loyd dün aktamki ek.pres-
le Londraya hareket etmistir. 23 Nisan bayramı mUnasebetfl

1 

• Lord Loyd, istasyonda fngiliz sefiri Sir Persi Loren, ve lngi- resmi daire ve müesseselerle ıneıcteP.. 
lız konsoloshanesi erkanı tarafından uğurlanınıttır. ler 22 Nisan perşembe günü, cuınat"' 
Lord Loyd, dün akşam bir muhar.j tesi günleri gibi saat on üçte kapan~ 

mrinı·~rruzıtır•. ·.· kabul ederek §unları söyle- r Mumhane caktır. Daire ve müesseseler 24 r.ıı.. ıt san cumartesi sabahı/' .mektepler ist 

ya;esiyl~-şa;kt;.~;tt;;;a;ati Antrepola~r~ı- ı~~~ nA7.ll ......... ; •• ı..- ...... ....-- .. -·-

yapmak üzere Londradan ayrılmış. Çocuk bayramı mUnasebctile ÇO-
tım. eSyahat maksadım Şark memle y k ı cuk Esir.geme Kurumile Halkevıeri 
ketlerindeki İn@.iz mekteplerini tef. 1 1 1 y o r tarafından gerek 23 Nisan günii, ge.. 
tiş etmekti. Bu münasebetle Atina -:ı .. ıerl 

Gal tad ki M mh t 1 
rek Çocuk bayram.mm dig-cr .,~-

Kıbrıs, Filistin, Maverayı Şarki Er. a a u ane an repo arı. 
dende İngiliz mekteplerini gezdim. nın yıkılmasına başlanmıştır. Buraya için hazırlanan programlar tnn:ıa.Jll" 
Ve talebeyi teftiş ettim. Şarkta bu. inşa edilecek iki katlı modem antre_ lanmrştır. 

Devlet Demiryollan İdaresi, Sir • lunduğum bugünlerde çok sevdiğim polara ait planlar dün gümrükte top- Bu sene, ordumuza iltihak edece• 
keci • Küçükçekmece banliyö tenzi- memleketinizi de görmekten kendimi lanan bir komisyon tarafından tetkik olan Yedek Subay Okulunun rnubte.. 
18.tlı tarifesini 23 Nisandan itibaren alamadığım için İstanbula geldiın. edilmiştir. Toplantıda Gümrükler lif sınıflarına mensup yarsubaylat' 
tat!::>ik edecektir. Bu tarifeye göre Şimdi doğruca Londraya gidiyo.. B~müdüril B. Mustafa Nuri ile mu. . ya.. 

Trakya 
Hattında 
Ucuzluk 

avini B. Methi ve Liman Başmimarı ıçin 23 Nisanda büyük merasin:ı 
Sirkeciden Küçükçekmeceye gidip rum.,, B. Falih bulunmuştur. Yeni bir inşa. pılacak, diplomaları tevzi edileceJttif• 
gelme birinci mevki 34, ikinci mevki Avrupamn en fayanı dikkat . e-memleketi : Türkiye at projesi hazırlanması için Liman O gün genç subaylar, bir resnııg 
2-!:._ üçüncü mevki 17 kuruştur. Beş Lord Loyd ~undan sonra muharri· İdaresinden iki Ilınan mühendisi Av- çit yapacak, Cümhuriyet abidesil1
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yaşına kadar olan çocuklar parasız rimizin Akdeniz vaziyeti, Avrupada rupada tetkikler yapacaklardır. çelenk koyduktan sonra mektebın lY 
n n e ı Atatilrk heykelinin açı taşınacak, daha büyu"klerinden taın 'bugu"nkü durum, Türk _ İngiliz mil. ti d k' 1111• 
merasiminde bulunacaklardır. ~J.u ücret alınacaktır. Kartlar için de aza- nasebetleri ve lngilterenin silahlan- Belediye zabıtası talimatnamesi '"te-

mt tenzilat yapılmıştır. 15 gi.inlük ma.sı işi hakkında suallerine de şu gözden geçiriliyor ıı; 
kartlar % 20, aylıklar % 30, 3 ~ylık. cevapları vermiştir: Yeni Belediye Zabrtası talimatna- akıben mektepte andiçecek olan s 
lar % 40 tenzilata tabidir. Trene bi "- A vruparun burriinkü vaziyeti baylarımız diplomalarını alarak Itıt-.. 0 - mesini tetkik edecek olan heyet, Ma.. 
letsiz binen yolculardan mesafe ne herhalde pek iyidir, denilemez. Fakat alarma iltihak edeceklerdir. 

1 
-· • Akd ymtan itibaren çalışmalarına başlı.A 

olursa olsun köprü resmi ve nakliye düze ecegını ümit ederim. eniz =============~ 
Vergisiyle birlikte maktuan 26 kuruş vaziyeti de eskisine nazaran daha yacaktır. Bu komisyonda ';rulunanlar ~ - ~ - ___ .,.,,. alınacaktır. iyidir. Türk • İngiliz münasebetleri yeni talimatnamenin her beş madde- - - - _x.arww..dLU 

il ld 
- a·· d si için evlerinde ve hariçte eti.it ya. BI RKAÇ 

Bundan başka, İstanbul _ Edirne, kab o ugu kadar iyidir. un en . 
d 

· k. ed' Tü k' parak mütalealarmı tesbit edecek. 
Alpullu - Kırklareli hatlarında da gUne e ın ışaf etmekt ır. r ıye_ SATIRLA 
tenzilatlı tarüeler tatbik- olunacaktır. deki bUyilk terakki hamleleri İngilte- lerdir. 
Gidiş • dönüı:: biletlen·nın' do"nu"ş· kı· rede de pek samimi bir sempati ve _.. ı 'it il H ı· ş· k 1• • • • E kmek, francela fiyntla.rl J -_ .. 

sıml. arı 15 gun·· muteber olacak, muı. aıa.ıca · e karşılanmaktadır. Bugün, a ıç ır e ının vazıyetı 1' ~ .u. Türk' A d"kk ne olacak?. rmdan itibaren geıoce · ..• ı,. 
telıt katarlarda % 60 tenzilat yapıla- ıye vrupanın en şayanı 1 at be aY caktır. bir memleketi haline gelmiştir. HU. Belediye, Haliç vapurlarmm mu- ş gün için eskl fiyatlarda bıf 

il 
mı~tır • 

Bütün mektep talebeleri için 
1 

Ma. kümetiniz, çok büyük nafı~ işlerini vakkat idare e uzun müddet işletil. • 
yıstan itibaren hususi tenzilatlı abo başarırken ve yer yer fabr.ıkalar ku_ mesini muvafık görmediği için İktL . dUrttt, 
neman tarifesi tatbik olunacaktır. • rarken bütçesini de tevaziln ettiriyor. sat Vekiletine müracaat etmiş ve Belediyede tahsllfıt nıU ıod" 
Bu tarifeye göre, tedrisatta bulun~ Bence üzerinde ~u~~:ak e.n ~üh.im Haliç Şirketinin hukuki vaziyetinin ğüne bağlı yeni bir biiJ'O ,~ 
resmi ve tasdikli hususi ilk ortamek- nokta budur. Dıyebilınm k: Türkiye bir an önce tesbit edilmesini iste- nılmu~tur. Bu büro, belediyenin t1ı" 
teplerle liselere, Universit~ye devam Avrupada bütçesi mUte~zın p.e~ az miştir. kıf bleriyle ala.kadar aıa.caklatl 
eden ve 25 yaşını geçmiyen tale".:>e. d~v.letlerden '.>iri ve belkı de bınnci- rinde çalısacaktır. 
ler, 1 • 8 kilomtrellk mesafeler için sıdir. .. . Sırtta yük ta,ımağı meneden • gri" 
Uçüncü mevki aboneman ücreti ola- Yarın (bu..:,O'\ln), Bulgarıstandan proje 1 t9 mayıs bayramının pfO i'O, 
rak 100, 46 • 70 kilometre için de geçerken, Belgrattan dönmekte olan Sıratta, sırıkta, başta yük ta9ıma- mnu hazırla~·acak olaıt 
500 kuru§ verilecektir. Başvekiliniz İsmet lnönüne trenleri. nm yasak edilmesi hakkındaki proje. mite bugtin partide ·toplana<'.111'~ 

Yağ ve Peynir 
lmalCithaneleri 

mizin karşılaşmasından istifade ede _ nin Belediye Reisliği tarafından tet. _..._._......... ... 0 ~ 
rek saygılarımı sunmak fırsatını bu- kikine başlanmıştır. ~ 

~:~~~7eer:, ç::l;;~:;u;i~~~~~~~r,, lt~kVı·~·-r .tı.O' H~M~~· 1ngıltere, sulhun ıstıkrarı ıçın çok ı ~) (\)V' ~ _ 
çalışmaktadır. Biz silahların bırakıl. ~ ~ ::= 
ması için ne kabilse yaptık. Fakat ne 

1 
Yazık ki bizi yUrUdUgu-.. mu··z bu yolda 1 20 Nio;:ın 1937 • SALI Bugluıkü Hava: Bulutlu 

takip eden olmadı. Bu münasebetle 

V aktile sanayi mektebi olr.
rak kurulan bu bina, son. 

radan, yani Bağdadın sukutundan 
sonra birçok işler görmüş, bir müd 
det Kral Faysal burada oturmuş. 
tur. Vefatından bir müddet sonra 
da parlamentoya tahsis edilmiştir. 

Uzun bir koridoru yUrUyorum. 
Samiin mahallinin methalinde bır 
polis yine (mahut tiketi) soruyor. 
Kartımı tekrar çıkarıyorum. Ba -
rıa gazetecilere ayrılan yeri gös
teriyor. 

Yangına körükle giden heyecan 
lı mebusların akılları başlarına ge 
liyor. Ortalık derhal bir süt liman 
manzarl\Sını alıyor. Riyaset tara
fından okunan evkafın muvakkat 
bütçesi, biraz önceki asabi fırtı -
naya rağmen, ekseriyetle lsabul e
diliyor. 

Yağ ve peynir imalathaneleri ile 
buralarda çalışanların bağlı olacak. 
lan sıhhi ve fenni şartları gösteren 
bir talimatname hazıdanmıya baş. 

lanmıştır. 

Fırddakla Kumar 
Karagümrükte 6 numarada otu. 

ran Htiseyin. bir tabla üstünde fırıl. 
dakla kumar oynatırken yakalan-
mıştır 

şimdi İngiltere büyük bir hızla silah. Buün hava, sureti umumiyede mütehawil 4 u"ncU ay Gun" .. 30 K"snn:1fı1
1 

gec;ecek, bulutlu olacaktır. Karadeniz sahil "' lanmaktadır. Eskisine nazaran, çok mmtakaıımda hafif yağış görülmesi muhte. Safer: 8 Nisıı.Jl ı 
daha fazla kuvvetlı·yız· Ve daha da meldir. Rüzgarlar, lodostan hafif bir ıürat- oo!ll 

- le esecektir. 1356 Hicri 1353 '"" ı~ 
kuvvetıeneceğiz. Maamafih, lngilte - l>-• 
renin geniş mikyasta silahlanışı yine DüNKO HA VA Güneş: 5

·
18 

- Öğle: ı1.5ı; 
sulhün muhafazası içindir. Büyük Dün barometre 760 milimetre, hararet en İkindi: l5.59 - Ak.~a.m: g,25 

çok ıs. en az 10 santigrat olıırak kaydedil- Yatsı: 20,31 __ - tm~ .... s~k: 
Britanya, dünya sulhünün istikrarı. • mi:ıtir. Ruzgar değişik istikametlerden es- ------
nı gördügu-.. vakit mes'ut olacaktır.,, mi5, hafif bir yağ15 görülmüstür. 
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• 
ıspanysnın Kontrolü· Başladı 
Şimdilik zorluk ~ HıNT iSYANI GENiŞUYOR MU? 1 

Çıkmıyacağı 
Haber veriliyor 
Fakat A Pas •manya lspanyol 

•nda tahkimat ile meşgul 
el londra 19 (1' 
b~~ ~idis~leri AN> .. -:- l~panyayı al~adar e· 
hıkıdır. Bütü n eAn muh:mı kontrol planının tat 
~ "''l'lnıf b 7 ala.kadar memurlar yerli yerleri· 
b fnelrnil 1 u ~nuyorlar. fransanın hududunu 
l uı~dur e Yuz otuz müfahit kontrol altında 
~kıl huda.c;1'tır. Yüz otuz mütahit lngiliz Por· 
tıı.ıde "Yapu) unda ~ulunacaktır. Karada ve de • 
~tenıe,! ~cak.~utün kontrol gönüllü ve harp 
~ındiıik 1g1n ~onderilmeıine mini olacaktır. 
n·· • karıı; eylı Telgrafa göre, bu planın tam tatbi.. 
l.i UUiiJerin gel?cek bir şey yoktur. Artık yabancı gö. 
d eııeıenin bgerı alınması meselesi mevzubahistir. 
~ a, aur-gos (1angı.cma varılmıştır. Gerçi Valensiya • 

akat başı a bu ışe müzahereti vaddetmiş değildir. 
at on ikid angıç şeraiti vücut bulmuştur. Bu gece sa 
::.dahaıe e;;.başhyaı:ak mer'iyete girecek olan ademi 
&ııı.takaların anı rnu~ıbince lngiltereye tahsis olunan 
,,~ılıyor t' hedefı tahakkuk ettirmeğe kafi geldiği Veztrıstan ıs:ranrnın renkn manzaraıannaan 
;'_"Slllda ln·...ı~Panyanın şimal mmta. ı--------------ı f ( l J V oe altı b"lerenin iki k .. .. . L h • t d Londra, 19 TAN) - Hindistanın şima in e eziria - f 
n Cenu:~ribi bulunrnak:~~ru ı- e 1 s a n a 1 tandaki isyanın genişlediğine dair yeni haberler geliyor. 
e dokuı t ıntakasında bir kruvazör AsUerin lngiliz ordusuna karşı yeni bir taarruz hazırlaJıiı 
~~ektedir ~tpido muhribi nezaret G r ev 1 er tahakkuk etmektedir. Asiler tahşidat yapıyorlar. 
de"lOSkova hU . Bikar eyaletinde de Mecusilerle Müslümanlar arcuında 

ıı geıniler· kCırnetı İspanyaya gL müsademeler olmuş, altmıf kadar Mecusi ve Müslüman ya-
~ Ve k ıne birer müşahit almala- B u·. y u·. y o r ralanmıştır . 
!ia 0 ntrol" .. . 
,,. Yet etıneı . ~~ but Un kaıdelerine - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
el'lni§tir . erı ıçın mufassal talimat 

. l.oncır liARp V AZ!YETt 
a, 19 < 

~~ ·~ .• 'l'AN, - İspanyada 
ta ~ §U • • • · - -- """" ~"" 
'ltt~~eri b'~~rke~edir: A&ilerin 

Va.rşova, 19 (TAN) - Yukarı Si. 
lezyada 1400 maden amelesi günde • 
tiklerinin arttırılması talebiyle grev 
yapmışlardır. .AMsi takdirde açlık 
t;te~l )Tii.paca.ıucı.uw ucı uuoı. ~·':>-

Fransada Radikaller 
demokrasişartlanna 

Kömür 
istihsali 

2 milyon 
Ankara, 19 (TAN muhabirin • 

den) - .tktısat Vekaleti, Ereğli Şir. 
ketinden alınan tesisatı mayıs ayında 
tamamiyle tesellüm etmiş olacak.. 
trr. Havzanın umumi istihsalatmm 
yüzde 45 ini temin eden Ereğli kö
mür ocaklarının işletilmesi için yeni 
bir program hazırlanmıştır. 937 kö. 
mür rekoltesinin 1 milyon 250 bin 
tonu bulacağı ve 940 da istihsalin 
2 milyona çıkarak ilk merhaleye eri. 
şileceği kuvvetle tahmin edilmek· 
tedir. 

Almanyadan 
Gelecek 
Kredili 
Maddeler 
Ankara, 19 ( A.A.) - Cümhu

riyet Merkez Bankcuının 12-4· 
93? tarihinden itibaren, Alman· 
yadan gelecek kredili müvaridat 
ta, 

1 • istihlak maddeleri için üç 
ay vade 

2- Bunlar haricinde kalan mad 
deler için mukavelelerinde mu • 
harrer vadeleri kabul etmekte 
olduğu bildirilmektedir. 

Göçmenlere Borçlan· 
ma Suretile Toprak 

3 

Sandalcllar Yüzme 
Bilirse ... 

Ben sandala binmem. (Gemiyi 
duvarda, suyu bardakta) sözüne uy. 
mak i~ln değil, sandalda garip bir 
muvazenesizlik sezdiğim i~in böyle 
hareket ederim • 

Gazetelerde okudum. Şehir Meclisi 
karadaki işleri bittrdild:eu sonra de -
Dizdeki meselelere el atmış ,.e liman 
da ~şan sandalcıların yüzme bil -
meden sandalcılık etmelerine izin ,.e. 
rilmemesini kararlaştırmış • 

Haklı şey! Limandaki kazalarm 
~ğunda sandalcılar boğuluyor. Yüz· 
me bilince sandal batsa da adamca.. 
ğız canını kurtarır. 

Lakin bu tedbirle müşteri.nln selA
metl tehlikeye girmJyor mu'! Yüzme 
bilmiyen sandalcı, kendi hayatmm 
korkusiyle daha tedbirli ve daha 
durgun olur • 

Fakat yüzme bilirse, fQCrideld mU,
t.erinin yüzme bilip bilmediğini dü • 
şünmeden sandalı sert kollanır .. 
"Devrilirse ytller kurtulurum.,, der. 

Onun için bu karar \·erilirken, yüz 
me bllmi)·enlerin sandala binmelerini 
de meneden tedbirler almak amme
nin !i'elimeti namına pek iyi olur • 
du. · 

Hep bu müliltaza Dedir ki acemi 
elinde idare edilen ~·erlerde hen ken • 
dimi daha fazla emniyette .. ayamn. 

Pari!de t~tanbulun bfriblriM 
benzeiliğinl sö,yleNtem bana gülme .. 
yinlz. Nasreddin Hoca, na.OJd leyleğin 
bacaklarmı \'e gagasını ke!itilrten son 
ra: 

- Ha! İşte imdi kuşa benzedin!. 
dediyse Pariste de eğlence yerleri 
grev yapıp kapandı~ için bir Istan • 
bnllo sdati:rle ona : 

- Ha! İşte . imdi ~hre benzedin t 
diyebiJirlz • 

Başkalarmm \'erdiği rE'fah ve ke • 
male varamamaktan mütevelllt has • 
retimizl onlann bizim prt'.semlze fn • 
melf'riyle !iÖndürüyornz. 

Mütenn hatti (Sadique - Sa • 
dik) te olsa bu da bir zevktir değtl 

ml!. 

B. FELEK. 
\! Ceııhesi Uu~ bırkaç kere Bis -

ta ~~u hu1 zerınde uçmuşlardır. 
ta ~·a~leri ~n rnuharebede hükumet 

fyares· ç ınotörlü iki düşman 
?ııışı ıne karş . 
tıııı. ar Ve ta ı rnıt.ralyözle ateş aç 
ıL~' dig· 'YYarelerın birini dü .. ür 

!erdir. Kağıt ye mensucat anıeleısi 
grevi de devam ediyor. Bu yüzden 
gazeteler, sayfa adedini azaltmak 
vaziyetile karşılaşmışlardır. Diğer ta
raftan halkçı köylü partisi tarafından 
bir nümayiş yapılmak istenilmiş, hü. 

riayet istiyorlar 
Paris, 19 (TAN) - Radikal • Sosyalistlerin Karkasonda 

yaptıkları kongre, mühim neticelerle bitmİftir. Kongrede parti 
feflerinden bir çoğu söz almıf ve halk cephesini çok yakından 
ali.kadar eden mühim kararlar verilmiftİr. 

1 
Ankara, 19 (TAN) - Maliye Ve. =======-======

kfileti, vilayetlerde Rumlardan kalan R 
bağ, bahçe, arsa gibi yerlerin borç· omanyada 
lanma suretile göçmenlere ve yerli 

~ erini h " -
· asara uğratmışlar • 

liah(. 
~ın.· r verna· ~. 

kümetin mümaneatı üzerine nilma

yişçilerden ikisini polis öldürmüştür. 

Bu işte komünist tahrikatından şüp. 
he ediliyor. 

halka satıla'.Jileceğini defterdarlık. F.aşisft er 
lara bildirmiştir. 

te 1~deki lng·ı_ıgın~. göre Thorpehall 
ll'h)e • 1 iZ Ytikg · . • . 

tıa . tinin abl emısı ası harp 
,, l:ritınişt· ~kasını Yararak Gijo-

Kongrede, bilhassa demokrasiye -------------
şiddetle riayet edilmek surefü·le den ve demokrasi hürriyetlerinden mat beyan ve "ihtilalci sol cenah., 

• • başka bir şey düşünmediğini söyle- teşkilatının ilgası talep edilmektedir. 
"taın ır. Bır Fr 
ha" ın işlettiği .ansız kumpan - Alman Gu··mrüklerinde-

radikallerin halk cephesi bükü -
miştir. BİR MÜTALEA 

metine taraftar olacakları teba • l< a hattı bul:>';; Bılbao - Biyariç SOSYALİSTLER 
!i.rı Urtuba o .. n açılmıştır rüz ettirilmis, Hariciye Nazın Del- Paris, 19 (A.A.) _ Milla sosyalist 

'etin~ra Gr::~~:;na~ hükum.etçile - ki Tetkiklerin Neticesi bosun siyaseti tasvip ec1ilmi~. bü - meclisinin gece aktettiği içtima esna-
~ ..... 1 taptet akı Franko siper kfımetten ah~i hürri,,·etlere rı·a'-·et smda ihtilii.flar komisyonu az~ asından 
~,11 lllek · · · - Almanyada liman işleri üzerinde " \ıntı zı.ar Yap-ı 

1 
ıçın ınüteaddit ta _ t ve kongrede orta ııııfların hima - iki kişinin tardma ve geçenlerde sos.. 

" e,., "' ş ard Fr tetkiklerde bulunan stan~:ml Güm-dıkl ·~nin burad ır. anko kuv • • ye edilmesi istenilmi. tir • yalist gençlik teşkilatından çıkarılan 
~ eıı kaydoJu a mukavemet göster rükleri Başmüdür muavini B. Methi Fransa • Sovyet paktının, küçük 22 azanın keza tardedilmesine karar 
• r ta,,.: nmakta v .1. 1 . ve Yolcu Salonu Müdürü B. Cevat ta t d 1 ti · 1 T _ • ·1 verilmi .. tir. 11ıı- .r•at verd'kl e mı ıs erın an n eve erıy e ve .ı...rt:hıstan ı e " 
~ 1 eri anlaşılmakta dün akşam Ankaraya gitmişlerdir. olan dostluğun muhafazası ehemmi· Bundan sonra meclis 483 müsten. 

~atı~Utıla beraber . . • B. Methi ve B. Cevat Gümrükler yetle ileri sürülmüştür. Hariciye Na· kif ile 25 muhalif reye karşı 4.573 

Paris, 19 (A.A.) - Hariciye Nazı. 
rı Delbos'un dün radikal sosyalist 
gençleri kongresindeki beyanatını 
mevzuu bahseden Eko dö Pari gaze. 
tesi diyor ki: 

"Hariciye Nazırının iyi gördüğüne 
ve hüsnü niyet beslediğine şüphe yok 
tur. Fakat bu görüşlerini sosyalist 
arkadaşlarına kabul ettirmek cesa.re. 
tini gösteremiyor. İntizamın muhafa
zası lüzumunu arkadaşlarına açıkça ~&"aı ~ı Yararak ınıl~slcr düşman Vekaletine tetkikleri etrafında lza. zırı M. Dclbos de kongrede bir nutuk reyle bir takrir kabul etmiştir. Bu 

ıçın tehdid b Mcdıko tepesini hat verece9tlerdir. söyliyerek, Fraıi.sanın dünya sülhün- takrirle hükumete karşı tam bir iti- söylemelidir.,, 

lo EBLl~A~:aı:ıışlardır. -------------------------------------------------------

~an~dr-a, 19 CT P. B l l R Old ~~~;~1~ü~~~~~~:·~ eyne mil el Kontr;0 ealite u 
ltetıdı~etini aldıgı~ ır Ehlisalip harbi 
'tı ısin nı anlata k 'lOI~ e iltih ra herkesi 
t. ~Vi aka d . ı~t ~e karş . avet etmış ve 
\>e ;11 ..Sonra 1 

1 şıddetıe hücum et-
1 eniıa spanyanm k 

o aeafhn ~ kuvvetli bir ara, hava '1 ~ ı ılave etrni . orduya sahip 
~oYu aş~ekiU AbdUtkştı.r. İspanyol Fa 
k ~•Yar adır b ·· 
.,... attan et ederek u ' u~n Fran 
~·ası ı sonra h t zun hır nıüla -
,.,_ ı arı . as anelerd b 
ıtUrta Ziyaret etnı. e ulunan 

lir her! ta ış ve Frank 
. " nırnaıarm .. oyu 
AlJ. 1 Söylemiş • 

l.oıı ~~iN FASTAI{t 
tıicıe dra, 19 (A ~Ti 
babir-J~~~eSi Ta~~d~ News Chro
l'ıanYo1 ın Alınan hususi mu_ 
kı~a~- 1""a11 Sahili Ya tarafından ls. 
t~. "<l <i • erinde y 1 -.:Uir aır baz.ı 'f apı an tah-

:n~na ı §aatını neşretnıek-
)a~ n~ra 
~ton a~ta oldu~ AlmanYanın Fas'ta 
bltrtı ıstihkanıf kUçük ıni.kyasta 
to\t ~dan Şaff:~ bittiği vakit I..ean 
baıı ~~ Cebe!Uttarı n adalarında Ben. 
~tııe?'i l!ar- Şehre k k karşısında bulu 
Qdan nde de Ta adar, ve garn sa-

•;.,. l.araşa knca civarındaki A . 
ada . rzı. 

r lnttidat edecek. 

• spanya hudut ve sahilleri-
1 nin beynelmilel kontrolü 

uzun tereddütlerden ve sıkıntılı mü 
naka~alardan sonra bugün bir re. 
alite oldu. 

Kontrol ile mükt-llef olan me
murlar, n.zifelerinin başına gJtmi1'; 
bulunuyorlar. Bu çeşit kontrol, eş
siz bir hadise sa~,JabiJlr. Onun na. 
ınl işliyeceğini, ne netice verece -
ğinl henüz bilmf~·onız. Fakat kon
trolün müessir olma.'IIDJ temin için 
her gayretin sarfedileceği şüphe 
götürmez. 

Kontrolden maksat, İspanya 
yangınının başka yerlere sıçrama

masını temin etmek, bundan baş -
ka İspanyollar arasında kopan kav 
gayı mümkün mertebe kendilerine 
hasrederek yabancıların ve ya -
hancı silahlann davaya karışarak 
'\'aziyeti çetinleştlrmelerine, yine 
mümkün' mertebe, imkan '\'erme • 
mektir. 

İspan)·a ı,IE'rine kan~mamayr 
temin için 27 mllletin iştirakiyle 

kurulan komitenin tali heyetleri 
kontrole ait bütün planlan hazır. 
lanmış n neticede iyi bir örnek 

r···· -~ ~;;:~· :···~~~~- .. ~-,~···~-;;~;~·~ ...... 1 
i..._ ............................ ~······················i 

tel}kil eden de,·letler arasında te.sa- termı5 ,.e hu meselenin de bir tes 

nüdü sağlamlaması umulan kont • ,·iye suretine bağlanabileceğine da-
rol bir hakikat olmuştur. Ara yer- ir beslenen ümitler canlanmıştır • 

de devletler arasında öy·ıe çekiş - İtalya murahhasınm bu hattı, ha -
meler ,atı_şmalar, ~ecikme!er oldu reketi. ,sarih bir tahav'\'ül ifade e. 
ki bunların yüzünden az kaldı, di~·orsa kat'i bir ehemmiyeti haiz. 
bütün ümitler boşa gidiyordu. dir • 

• spanya islerine ademi mü - Kontrolün başladığı bu sırada 
1 dahaleyi temin için yapı- ehemmiyetle beklenen bir nokta, 

lan kontrolün tam olması için, İs· İspanyanın ~·abancı istiladan da 
panya harbine kan~an yabancıla· t.amamiyle kurtulması, \'C f span -
nn da bu memleketten çıkıp git - )·olJan banştırmak için ciddi bir 
meleri İ<'~p ediyor. Ancak o zaman teşebbüsün \"lıku bulmasıdır • 
İspanya işlerine kan mamak ile B u barıştırma t~ebbü,.ü, zl. 
bu büyük gnilenin kolaylıkla her- hinleri şimdiden meşgul 
taraf olma!'n için atılan adrmfar etmekte '\'e bu yolda fikirler ileri 
daha ı.ür'atle semere verir, belki sürülmektedir. İngilterenin en 
de dahili harbe son vermek için meşhur siya"ilerinden olan Mister 
vuku bulacak teşebbüsler müsbet Churchlll bir kaç ~ evvel bu 
bir netl<-eye l'anr • mesele ile me.5gul olarak ortaya 

Son günlerde hu mesele ademi bir plan atmış n bu planı şu esas. 
miidahale komitfMi>inin tali heyetin tara iptina ettirmişti : 
de me.\'ZUU bahsolduğu zaman 1- Franko, Kaballero gihi reisleri 
talya murnhha~ı kont Grandi me • düşiirmek, ~a~TI siyasi bir intikal 
selenin müzakeresine tenıavill ~ös hükumeti Ylicude getirmek, inti -

kanı hislerini ve düşüncelerini ta. 
mamiyle bertaraf etmek, yabancı 
muharipleri memleketlerine gön -

dermek ve umumi ~im yapmak, 
Bu düşünceler bütün İngiltere 
siyaı;i mahfiJJerinde derin aki4;ler 
yapmıştır. İngllterede hüküm sü · 
ren kanaate göre bu esaslar da • 
tresinde vukubulacak bir teklif 

düşünülmeğe değer. Fakat Roma 
böyle bir teklif karşısında henüz 
nikbinlik ~östermemekte '\'e Ber
lin de bu tesebbüs ile pek fazla a
lakadar olmamaktadır. 

Madrit müdafü general ~liaha 

ise Curchilin teklifi hakkında 

sorulan suale cevaben 'burada hü. 
kiımetin emriyle ~ladriti müdafaa 

ediyorum. ~lüdafaayı ölünci)·e ka
dar idare edeceğim.,, demiş \'e 
siyasi işlere kan5mıyan \'azif e bl
Hr bir asker olduğunu göstermı, • 
tir. 

Muhakkak olan bir nokta ı~ -
panyadaki yabancılann yurtlanna 
dönmesi ile vaziyetin az çok tM· 
fi;\·eye u~rayacağı ,.e t~eb : 
büsler için iyi bir remin hazırlan -
mış olacağıdır • 

Bükreş. 19 (A.A.) - Demir nıuha. 
frzlara mensup on Lejyoner'in mu. 
hakemesi esnasında şahitlerden birl 
Lejyonerlerin Titilledo'yu öldür. 
mek istediklerini söylemiştir. Mu. 
nunlar birkaç ay evvel, muhalif bir 
grup teşkil etmiş olan Mişel Stelesico. 
Y1l öldürmüşlerdi. Şahit. Steleskonun 
Demir muhafızlar teşkilatından tar. 
dedilmiş olduğunu ve Titülesko'yu 
öldürdüğü takdirde teşkilata alına.. 
cağmm kendisine vadedildiğini ta.s.. 
rih etmiştir. 

Orman Umum 

Müdürlüğü 
Ankara, 19 (TAN) - Zira.at Ve

kfileti Orman Umum Müdürlüğüne 
B. Fahrinin tayini Yüksek Tasdik& 
arzedilmi§tir. 

ihracatın Mürakabesi 

için Nizamname 
Ankara, 19 (TAN) - lktısat Ve. 

kfileti, ihracatın mürakabesine dair 
kanun hükümlerinin hassasiyetle ta
kibine bilhassa ehemmiyet vermekte. 
dir. Son üzüm kongresi kararların& 

göre, hazırlanan nizamname son şek. 
lini almıştır. 

Bereket Yağmura. 
Bolu, 19 (A.A.) - Bere9tetli NI. 

san yağmurları hergün yağmakta ve 
Bolu ovasını zümrüt gibi yapmak. 
tadır. 

Askeri okullarda ıınıf ta kalan 
talebeler 

Askeri okullarda sınıfta kalanla. 
rm kıt'aya gönderilmiyerek askeri 
katip sınıfında çalıştırılmak üzere 
yetiştirilecekleri ve C:ıu hususta bir 
proje hazırlandığı yazılmı§tı. Askerl 
Liseler Müfettişliğinden aldığımız 

bir mektupta bu haberin yanlış ol. 
duğu bildirilmektedir. 
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':Ha:.. . 
~~.a.. ,ft h. keme 1 erde 

• • 
angısı 

------------------:.-l 
Bır döğme davası 

Tophanede lstruıbul tamirat fabrikasında çalışıu. 
Pirogultanndan elli yaşında Ali, dün nıüddeiumu • 
nıiliğe bir istida. göndererek Galata merkezinde ü
~üncü komiser Ue iki polis aleyhine bir döv. 
me ve ~kence do.,·ası açmıştır. Bu işkence yüzün. 
<len ayaklan şi~tiğl için ltalya hastanesinde yat -
makta. olduğunu söyliyerek orada muayene ettiril . 
mesini istemiştir. Alinin iddiasına göre, bu fahri . 
kndan bir çok pirin~, nikel ve bronz çalınmıştır. 
Fabrika sahibi 15 senedenberi mües~esinde çalış 
tığı halele kendisinden 5üphelenmİ,'i ,.e polise haber 
\'ermi tir. 

l 

Doğru? 
Tıbbıadli iki 
Raporu Tetkik 

Ediyor 
A ğrrceza mahkemesinde bir doktor tara· 

,... ........................................... ~ 
S~ArafiAks A~ y• n ka~IWe 
Entrikaları 

FranSJz saraylarının içyüzünü ve sefahatlerini, kralların çılgınlıklarını 
mükemmel ve nefis bir mevzuda gösteren BÜYÜK FİLM 

ÖNÜMÜZDEKl l\ll E L a-r , 4-
PERŞEMBE ---~ ... ~ 

Bru;ı rollerde: LUCİE EN'GL!SH- WlLLY ElCHBERGER-LEO Slezak 
11111 , 

Kadın 
Nasıl 

Öldü? 

ÖLÜM HABERLERi 

ÖLÜM 

. 

Radto. 
Bugünkü 

fstanboJ: 
Öğle neşriyatı : 

program 

ı2.30 Plakla Türk musikısi. ız,50 tJava ' 
dis. 13,05 Muhtelif pltık nc$rİyatı 14 Son· 

Akşam ne~riyatı: 

17 1nkılip dersleri: Üniversiteden naklell 
Y~suf Kemal Tentirşenk tarııfmdan. ıs.30 
Plakla dans musikisi. 19 Çocuk Esirge~• 
Kurumu namına konferans: Operatör 
Halit Ziya. 19.30 Eminönü Halke-
vi sosyal yardan şubesi namına konferar.• 
Operatör Sırrı (Evliliğin muhtelif cepbcdcJI 
tetkiki) 20 Bclma ve arkadaşları tarafında11 

Türk musikisi ve halk ııarkıları. 20,30 öaıct 
Rıza tarafmdan arapça soylev 20 45 Cemal 
Kimil ve arkadaı;ları tarafmd~n Türk mu• 
sikisi ve halk şarkıları. Saat ayarL 21.ıs S.. 
Tiyatrosu dram kısmı (Antar). 22.ı5 >.jaıı.5 
ve borsa haberleri ve ertesi günün progra· 
mı. 22.30 Plakla snlolar, Opera ve optr'• 
parçalan 23 Son. 

• 
Günün program özü 

Senfonik Konserler: 

Polis Aliye işkence ederken ~ine Tophanede otu 
rnn abıknlılardan Mehmet karakola gelmiş w 
hırsızlığı kendisinin yaptı~nı itiraf etm~tir. Bun . 
•lan sonrn Ali erbest bırakılmrstır. 

fından tecavüze uğradığı iddia edilen 

bir kızın muhakemesi yapılırken davacı kızın 
bekareti hakknda tabib i adillerden rapor ia
tenmittir. Tabibi adillerden biriai raporunda 
kızın bekaretinin izale edildiğini yazmıştır. 
Kız, mahkemede kendisine ecavUz edilirken evvela Bakırköyüne bağlı Firuz köyünde 

gögs-üne yumrukla vurul ~. 1gun-u ve bundan sonra ba. Ayşe isminde bir kadının şüpheli gö
yıldığı için, tecavüz edildiğini de iddia ettiği için mah. riilen ölümü üzerine başlıyan tahkL 
keme böyle bir darbe ile bayılma hadisesi olup ohm- kat Adliyeye intikal etmiştir. Hadi. 
yacağmı tıbbıadli müessese.sinden sormuştur. Mües. senin tafsilatı şudur: 

Ordu tüccarlarından Zaloğlu Bay 
İsmail tedavide bulunduğu Ayasofya
da. Yerebatanda Sağlık Yurdu has. 
tanesinde vefat etmi§tir. Cenazesi 
bugün saat on buçukta hastaneden 
kaldırılıp Beyazıt camii şerifinde öğ. 

le namazını müteakip namazı kılına
rak Edirnekapı §ehitliğine defnedi. 
lecektir. Kendisine rahmetler, keder 
dide ailesine sabırlar dileriz. 

21.15 Bükre5 Senfonik konser. (Kon9crf 
mu~eakip plik musikisi) 21.15 Varşova S~ 
fonık konser (Vilna'dan nakil) 21.30 Parı• 
P . T. T. Senfonik konser. • 
Hafif Ko1Jserler: 

1 

lilddeiumnmUik, Tablbladil Enver Karanı has 
•ııneye göndererek AUvi mnanne t:ttfl'IJ'lidr. Verilr 
't'k rapora göre tahkikata devam ediJecrktlr. sese meclisi, bu iddiayi tetkik ederken davacının kız Köyde oturan rençber Ramazanın 

olduğunu da raporunda zikretmiştir. Emine isminde bir karısı vardır. E-
iRTiH A L 

13,ıO Bükreı Sandu Marku orkestrası. 
16~15 Varliova Radyo orkestrası. 18 Bukrct 
Plak konseri. 18,30 Moskova Karışık eser 
!erden konser. 19.15 Budapeşte Pliklarl• 
operet parçaları 19.30 Moskova Konser• 

Suçlu doktor, Tıbbıadli müessese- mine, ayni köyden Hasanla gayri. 
ı sinin raporuna dayanarak kendisini meşru münasebette bulunduğu için 
müdafaa etmiş, fakat kızın ailesi nisa Ramazan kendisini ceza mahkemesi. 
iye mütehassısı ve Kadıköy Şifa Evi ne vermiştir. Muhakeme devam e
sahibi Mahmut Atadan, Haseki has. derken köy muhtarı karı kocayı ba. 

Merhum Sami paşanın karde§i Hay. 20 Breslav Viyana musikili Skeç 20.05 Biilr 
rullah paşanın torunu İnhisarlar U. reş Balalayka konseri. 

20,45 Budape15te Konservntuvarm 25 rıd 

Temizlik 
mum Müdürlüğü evrak müdürü bay yıldönümü konserini nakil. 2ı Viyan'. Bil • 
Necip Kocameni vefat etmi§tir. Ce- yük koro koseri. 21.10 Breslav Villi Stcinct imza l arı 

Taklit eden 
Esk· memur 

ı•şlerı• tanesi nisaiye profesörü B. Tevfik rıştırınıştır. Bir hafta evvel Emine, 
Remziden, Gülhane hastanesi ni. evini badana yaparken Ramazan bir. 
saiye mi!tehassısı Esattan Or. denbire eski .günleri hatırlamış ve bir 
taköy Şifa Yurdu sahibi doictor A. odunla Emineyi dövmiye başlamış. 

rin idare~inde radyo orkestrası. 2ı.40 Vir' 
nazesi bugün Cerrahpaşa hastane. na ı934.ı936 seneleri modern musiki rö"ii· 
sinden kaldırılacak, öğle namazı Ak. ıü. 22.05 Budapeşte Çigan musikisi. z3,ZO 
sarayda Valide camiinde eda edildik. Viyana Richard Vagner aaati (Osvald Ka• 

basta idaresinde) 
ten sonra aile kabristanına defnedi- Operalar, o~retler: 
lecektir. Merhum istibdat aleyhinde 
çok çalışmış, şürayr ummetin İstanbul 
muhabirliğini yapmış, hamiyetli va. 
tansever bir zat idi. Allah rahmet 

22 Roma Millenin Liola operası 22 BriiıtO 
Prag Operada verilecek piyesi nakil 

Yo]suzl ug"' u srmdan kızın bekaretinin izale edil- tır. Kayınvaldesi Ayşe işe karışmış 
Bazı dairelerin mühürlerini ve ,]. k l diği hakkında raporlar almış ve bun. ve .-.ızını urtarmıya ça' ışırken Ra-

amirlerin imzalarını taklit ederek h ı .. b' lan mahkemeye ibraz etmiştir. Mah. mazanm ava e ettigı ır darbe ile eylesin. 

Oda 1'1u iki : 

18.15 Var~ova Piyano kenteti (Françtc. 
Liban) ı8,30 Prağ Madeni enstrÜIIllnlat 
Kenteti. kendi kendisini Beykoz karakoluna. Dün' Agırw ce d lst bul Temı'zl'k b • k 1 t B' h ft za a an 1 keme, Tıb".)ıadli müessesesinin ver- acagı ın mış ır. ır a a sonra da 

polis tayin eden Alinin duruşmasına İşlerinde yapılan bir yolsuzluğun du. diği raporu bozan bu raporları tek. Ayşe ölmüştür. ...................... Re~italler: 
dün Ağırceza mahkemesinde devam ruşma..sına başlandı. Davanın sekiz rar mütalealannı l!>ildirmek üzere Müddeiumumi, Ramazanı dün Sul. 
e~ldi. Müddeiumumi B. Sadun, Uzun suçlusu vardı. Bunlardan Hakkı, Na- Tıbbıadli müessesesine göndermiş. tanahmet Sulh Üçüncü Ceza hakimi. Gül Enver Beş Sene 

Bir Ay Hapiste 

Yat acak 

ıs Budapeste Piyano konseri (Bıll N~ 
IY tarafmdan) ıs.1 5 Roma Piyano kon!t t 
20,40 Bükres Serban Taaısian tarafmdan 58 
kda~ . 
kılar. 22.!I .~ Vivana Viyolnnc.,ı r .. .sit11li t'P•• süren iddiasını söyledi. İddianamede tir. Tıbbıadli müessesesinde Mü. 

Ali elbise ve tabanca ala"-il ek · · ci, Mustafa, Ali mahkemede bulundu-
'.J m ıçın dür B. Halidin riyasetinde müessese 

polis üçüncü şube mUdilrlüğüne mü- lar. Rifat, Mazhar, Bahaettin gelme- meclisi azasından doktor Hayrullah, 

nin önüne çıkarmıştır. Ramazan her
şeyi inkar etmiş ve demiştir ki: 
"- Kayınvaldemin ayağını benim 

yano refıkatile) 

Dans Musikisi: 
racaat ettiği zaman merkezden gelen mişlerdi. Mithatı da iki avukat temsil Rahmi, Fehmi Rıza, Fethi Recai ile 
tezkere ile şubede bulunması lazım ediyordu. Suçlular müdafaa §ahidi evvelce rapor veren doktor toplan. karım, yani kızı kırdı. Şimdi bana ü. 

23.30 Hamburg, Post l'arizyen (KalJırcl 
23.45 Varşova 24.25 Budapcste. 

Asliye Üçüncü Ceza mahkemesi, _ ~ 
gelen tayin emrinin kal'.Sılaştınlaca- gösterm4tlr>rcli. llk ea.hit l'emizlik 1ş- ..nuslar ve kızı da getirterek tetkikat tira ediyor. Zaten onlar ana kız ~e
ğı ve bu karşılaşma yapılınca da asıl terinin eski memurlarından 74 yaşın. yapmışlardır. Verecekleri müşterek çinmıyor1ardı.,, 

uun ouı :ı::nveı ıı:mııuu~ 'Dil gencı ., l\U!YCT ı un· 
sene bir ay hapse mahkum etmiştir. ı • 

Enver, tam on üç evden ve müessese- Mahkeme Kcitibl tayin emri bulunmadığı için sahte- H" · di Bildi-· · ·· 1 .. led' rapora göre, Agı· rceza. mahkemesi Hakim, Ramazanı tevkif etm;..+ir. 
karlığının ortaya çıkacağı ve bu suret da. tlseyın . gını şoy e soy ı: . .. . "il~ 

den kıymetli kıymetsiz birçok eşya 
çalmıştır. Bunların bfr kısmını yaka. İzmir, (TAN) Sulh ceza mabkeJll~ ı d h 

. _ Belediye Temizlik İşleri Müdü- davayı yürütecektir. İstintak hfı.kimi tahkikatını mevku -
e e azınenin zararlandırılamıya - . . . 
cağı tahlil ediliyor ve Ceza Kanunu rU Bay Ramiz mefülç bır adamdır. 

f cn yapacaktır. 
Mirasa k onmak istemi,Ier ! !andıktan sonra sahiplerine iade eL si katiplerinden Hakkı, on lira rilŞ''~ nun 342 nci maddesine göre bu saıı: Haf tada iki defa ancak vazifesine ge. 

tekarlıktan umumi veya hususi bir lir. Bu felcin verdiği tesirle kendisi 
mazarrat doğanuyacağr neticesine çok sinirlidir. önüne konan kağıtları 
vanlarak beraeti istiyordu. Bun - bazan imza eder, bazan siniri tutunca 
dan sonra suçlunun avukatı söz aldı: "Şimdi çıkaramam, dursun,, diye ba-

Bakırköyünün Halkalı çiftliğinde Müvezziin Neden 

Öldüğü A~laşlldı 

miştir. almak suçu ile mahkeme edil.Jniştil'• 
Asliye birinci ceza mahkemesi suç~ bir yaralama hadisesi olmuştur. Çift

liğin kiracısı Mehmedin oğlu Hasanla 

"- Ali, açlrk ve sefalet ıstırabile ğırır. Kendisinden kimse bir şey so • 
böyle bir iş yapmıştır. Fakat bundan 1 ramaz. Böyle bir kağıdın kendisinde 
ne umu~i ve ne de hususi hiçbir za. on, on beş gün kaldığı da olurdu. 
~ar ~ogmamIŞ:ır. Ben de beraetini Diğer şahitler dinlendikten sonra, 
ıstenm.,, dedi. Muhakeme, karar muhakeme Müddeiumuminin dosya
için talik edildi. yı tetkiki i~in başka bir güne bırakıl. 

yanaşması İbrahim sözbirliği yap. 
mışlar ve Mehmedi öldürerek birisi 

mirasına öteki de parasına konmak 
istemişlerdir. Fakat Mehmedin vak. 
tinde uyanması kendisini muhakkak 
bir ölümden kurtarmıştır. Hasan ba
basını başından yaralamıştır. Bakır. 
köy jandarması hain evlatla yanaş • 
mayr yakalamıştır. Mehmet te CerBir Çocuk Boğuldu 

mI§tır. 

Şarki Karahisar 18 (A.A.) - Yağ

murlardan Alucra ile Karahisar ara-

sındaki ırmak taşmış, 13 yaşlannda 1 rahpaşa. hastanesine kaldırılmıştır. 
Dursun ırmağa düşerek boğulmuştur. Tahkikat devam etmektedir. 

Saçlanndan yerlerde sUrUklenen, yumruk, tokat, 
tekme altında vücudu ezilen, acıyan Nazlı hala ba.: 

ğınyordu: 

- BellL! ... Onun için kahbelıeri nikahlayıp eve ge-

tirdin ... 
- Hangi itle beraberdin? .. Söyle, ismini söyle .. -

Gidip geberteyim .. Nerelerde içtin? .. 
Şimdi onun UstUne tamamile çullanmıştı. DizinJ 

göğsüne dayamıştı. Nazlı odada yanan lambanın ışı· 
ğında gözleri hiddetten büyümüş, dudaklarının etra
fında köpükler peyda olmuş bu yüze bakıyordu .• 

Babası onun önlliğünün yakasını sıkıyordu. 
- Söyle •.. Söyle diyorum sana nerelerde idin? .. 
Nazlı içine dolan bir korku içinde bağıracaktı. Fa-

kat içinin isyanı bu ölüm korkusuna pek benziyen 
hisse de galip geldi. 

- Dostumdan geliyorum dedi. Kötülükten gell· 
yorum. 

Derken, gitgide burulan önlük yakası fena. halde 

sıkıştığı için sustu. 
Ellerile yakasını onun parmaklarından kurtarmı • 

ya çabalarken adeta hınldıyarak bağırıyordu: 

• - Can kurtaran..yok mu? .• 

• • • 
Işte, şimdi bunun için Melek sakat vUcudilnU kere

ıetten aşağıya attı. Kollarile yerlerde sürüne sürüne 
ilerliyor ... 

- Baba! .. Baıba! .. Bırak .. bırak! .. baba. Allah~ 
kına ... 

Diye feryat ediyor ..• 
Sabriye sokak kapısının önüne gelmişti. 
Küçük sandığın üzerine konulmuş olan I!mba sal· 

.anıyor ... 
Melek sakat vücudUnU zorla aürükliyor. 
Gözleri kıpkırmızı: 
- Bnba .. Allnhaşkma bırak 

. ~.ı-.----= 

fillHUfüfa{fü~tI~tfüfüitlli ...... _ıı......ıı ___ _. 
No. 38 • 
Nazlı acı bir feryat, müthiş btr feryat koparıyor • 

- Can kurtaran yok mu?. 
Sabriye bu sesin hırıltısına dayanamıyor o da kor-

kudan bağırıyor. 

- Adam öldürüyorlar yetişiniz ..• 
- Kahbe seni .. Seni kahbe seni .. Geberteceğim. 
Hiddetinin cinneti içinde ne yaptığını bilmiyen Os

man nerede ise Nazhyr boğacak ... 
Fakat birden önlüğün yakasına geçmiş olan par • 

maklannm üzerine buz gibi iki el dokunuyor 

- Baba! .. Baba.. 
Bu ipince parmaklı eller onun ellerine umulmaz 

bir kuvvetle yapıştı. 
- Bırak diyorum sana ... Bırak onu .•. 

Osman içinde birden bire büyük bir ha}Tetle kar· 
vısında Meleğin yüzünü gördü. Korkusundan daha sa 

rarmış, yüzünü! 

- Bırak diyorum sana. Bırak onu. 
Ve tırnaklarını büyük bir şiddetle onun ellerine 

geçiriyor. 

• • • 
Osman daymm hiddetten damarlan şişmiş yUzU 

duyduğu büyük hayretle birdenbire kırıcı manasını 

kaybediyor. 
Yumuşuyor ve elleri kızının önlüğünde gevşiyor. 

- Baba .. Baba ne yapıyorsun?. 
Melek hala, elleme onun ellerini sarsıyor. 
- Ne yapıyorsun sen? 

Ayakbastı parası alındığı sabit görmüş, Hakkıyı dört ay baP 11 
doğru değil se ve 33 lira ağır para cezasına ın31 

Posta İdaresı·nı·n 1800 lı'rasmı kay. küm etmış· tir. Tecil edilmiş olan b r İstanbul hapisanesindeiti mah- de 
bettiği için tevkif edilen ve Tıbbıad- kumlardan yüz kadarının ayakbastı buçuk aylık eski mahkumiyetinin 
lide müşahede altında iken ölen Or- parası aldıkları için başka hapisane. çektirilmesine karar verilmiştir. 
han hakkındaki morg raporu dün lere nakledildikleri yazılmıştı. İstan
Müddeiunıumiliğe gelmiştir. Orhanm bal C. Müddeiuınumiliğinden gönde. 
sar'a neticesinde aptesanede duvara rilen bir tezkerede bu nam altında 
düşmcl< suretile kafatası kırıldığı ve hiçbir para alınmadığı gibi yüz mah
bundan öldüi;ıü anlaşılmıştır. MücL il kumun da bu sebeple taşra hapisa. 
deiumumilik, bu bakımdan tahkikata nelerine gönderilmediği bildirilmiş-
Iüzum görmemiştir. tir. Düzeltiriz. 

Yazan: SUAT DERViŞ 

Çeneleri tıtriyor. Yüzünün çizgilerinde hala bti • 
yilk bir korkunun izi var. 

- Ölüyorum ... Ölüyorum ... Sen onu değil yalnız 
onu değil beni de hepimizi de öldürüyorsun. 

- Melek ... Melek .. 
Osmanın vahşi bir hayvanı hatırlatan bu yüzüne 

birdenbire inanılmaz bir şefkatin gölgesi sindi. 
-Melek ... 
Fakat oradan buraya kadar sürüne sürüne gele

bilmek için büyük bir gayret sarfetmiş olan çocuğun 
takati tükenmiş, korkusu ve heyecanı da buna takı • 
ıınca onu harap etmiş .. 

- Melek ne oldun .. 
Babasının elleri üzerinden kayan parmaklan ve 

ımyif kollan bir külçe gibi kafasının iki yanından yu
varlandı ve başı Nazlının başının üzerine yıkıldı. 

-Melek! .. 
O artık kımıldanmıyor. 
Osman dayı her şeyi unutuyor, yerde bir külçe gi

bi yatan büyük kızını bırakıyor doğruluyor .. Meleği 
kollan ara.sına alarak çılgın gibi odaya doğru koş • 
turuyor. 

- Kızım ... Yavrum ne oldun. 
Baygm çocuğun nefes aldığı bile belli değil. 

* * * 
Babası üzerinden kalktıktan sonra bir müddet ol-

duğ yerden kımldanamadı .. 
Sonra yav~. yavaş parmaklarını kımıldatıyor diz

leri üzerinde doğruluyor hıçkırarak, bağırarak ıiğlı • 
yor. 

- İt herif.. Yezit moruk .. Namussuz ... 

Trabzonda Ağaçandırnıa 
Faaıiyeti l 

Trabzon (TAN) - Yeni Val~ 
Trabzonluları sevindiren çalışınalB 
arasında şehrin içini ve dışını da ıef 
cir ettirmektedir. 

Fatcat artık Osman dayr bu sesleri duymuyor. Me-
leğin balmumundan yapılmış sarı yüzünü okşuyor: 

- Melek .. Melek ne oldun! .. Aç yüzünü. 
Sarı ibrişimler gibi yumuşak sa;ları yüzünU ör "' 

'üyor. 
-Yavrum, aç gözünü. 
Ve şimdi asabileşen parmaklarile onun yüzüne ha

fü şamarlar vuruyor. Ellerini uğuşturuyor. 

Bütün hayatının ifadesi olan miskinlik atalet ani 
feveran eden kanına hakim oldu artık o kızamaz ... 
Bütün hiddetini döktü. Bütün iradesiz insanlarda ol
duğu gibi onda da hiddet şuursuz patlıyor ve birden• 
bire kırılıyor. 

Sabriye avluya giriyor. 
Nazlıyı yerinden kaldırmıya uğraşıyor. 
- Kalk kardeşim kalk ... 
Onda ne sarhoşluk kaldı, ne bir şey ... yalnız sonstıf 

bir nedametle bütün varlığını kaplıyan ezici pi.t 
korku .. 

Nazlı onun yardımını istemiyor ... Saçları darnıad!Y 
ğınık başını azametle kaldırıyor. 

Önlüğünü düzeltmiye çabalarken: .. ti 
- Bitti artık diyor ben dolap beygiri gibi gozle 

bag·ıı sabahtan akşama kadar sizin hesabınıza yor\J• 
"'//' 

lamam. Geçti o günler .. Gözlerim açıldı benim .. Go t . ,,e 
lerim açıldı .. Kimseye bakamam .. On paramı sıze 

ıniyeceğim ... 
Bu sözleri .. hıçkırıklar kesiyor. P" 
- Boğuyordu boynuzlu beni ... Boğuyordu raJeı 

· • ·uw·" rasını getirmedik diye ... Ben artık bebek degı eD 
Kimsenin sözünü dinlemem. Geçtim on sekizini l:ı 
faili muhtarım. Ve yerde bir şeyler aranıyor... _ 

- Kalk .. kalk .. Sus herü yine bir şey y3P
3 

cak. 
( ArKası var J 
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BAŞMUHARRiRi 
Ahmet E """""'"""""''~"" """"'"""1'-1'-""-"",....,... ~ "r AN' min y ALMAN 

L • ın hedefi. H b . 'Qrde h • a erde, fı· 
rü8t ' er şeyde temiz du·· • 

' sarnj • l ' 
iazetesi ol ını 0 ınak, kariin 
~ ltlıya çalışmaktır. 

~~;~LELERll 
ilim Terbiyesi 

Şark ve Asy A a 
nlaşması 
llarp d 

elince ak 
. J\.nıcrika, ,. in Avrupa gelir. 

diren lşidUı e Asyada hıı.rp sözü na. 
ll r, 

u nHn b'· 
Ç.. !>' oyledlr.., 

lllıkij J\\ • 
~alist devı ~pa de\'letleri emper -
ken etlerdir n· di arnıa • ilnyn hnritasını 

Yeni Mektep 
T şkilitı 
Lazım 

~~~lllUJertJ~nda payJıışmnk hel"esine 
Uliik bir r, Bu Yib:den amlannda 
do~ ö rekabett \'e bu rekabetten 
~~ S(>IJeııı:ı"eı .bir dU tnnnlık vardır. 

- 1-------------·--•-•"9. ... -•Hn• ..... .-......... ..... 

YAZAN: 
Uahlandık ınUteınadiyen ilahlamr, 
~rtar \'e nı: araıarındakl dU~manhk ismail Hakkı Baltacıoğlu 

Plar • Yet ortalı hnrp tehlike~i 
..la"" 

(Mülga Darülfunun Terbiye Profesö rü) 

bo · ""n~·a lsr 
• ~ 1 bfr h 1 nn edilirse Asyada ---------------········-· ............... -·-······-··· ... 

~ılfetıetj aJ ınevcut değilclir. Asya p rogram, okul talebeyi 
~birJetinırı ernl>er)·aUst değildirler. Bi. muhakeme etmiye, dü-
1 erı ~·oktur trıaı ,.e miilklerinde göz - tünmiye alı,trrmah, ilmi ka
getıerı baı l~rıOnun için, A\'rupa dev. 

Ulh , na ınıısaıı t 1 clık fada yetiftİrmeli, diyor. Bu ·e S\lk a o ma ça 
llaşkaı ün içinde ya arlar. sona varmak için tavsiye etti· 

~htıaYarı :~:ı t-Opraklnnnda ~özü ği yolları öğrenmek ister misi
btt~' !:Ok k ertn birlbirleriyle an- niz? Şunlar: 
~ 11lt J\.s~'a ıc:laydır. Onun içindir ki "Her derste sırası geldikçe bir 

1 ~hetıerıını rn ulanmızla olan mü. meseleyi meydana çıkarmak, me
dıtı. İrarııa ı dalına dostça olmuş • selenin halli için yollar aramak, a
la ııt hadi! ele~ranuıda ufak tefek hu. rada muvafık görülenleri ve yara-

1fttıtz of..... hden ba~ka hiç bir lhti· yacak bilgileri, malzemeyi topla
),.,,. . ... -ırnıştır 

lıır '"11 hUk • • mak, sonunda meseleyi çıkarmak 
dil~--Clrrıetı Ue aramızda h'" delilleri mukayese etmek ve tart-3'et "''''4111ık ır 

~ koın unı ınevcut olamaz. Sov • mak, sonunda meseleyi çıkarmak, 
lto Ilı.anlık ı:zta aramızda bir siyasi ve hüküm vermek, en sonunda da 
" Q%1arıa e\'zıtbıılıis de~lldir. Bu çrkanlan neticenin doğru olup ol
"Va.'Q lc;inde • suııı \'e dostluk ha - madığını tahkik etmek için öğret
l tltilirn.izln ~::arnaı. astldır. Hariciye men talebeye kılavuzluk edecek.,, 
!ı~\}~ oıa!!:~t dönü Ü, İrak \'e Bu satırlan okuyanlar: Ne iyi, 

h l'\ıılh .. _ at diffia eya~tt bn do t - rtiv.,.,,,,1.ı ft ... :ıı.. H'sılc11t +,.rbivecilifri 
b... -·-~ bir b · " ... rma!.'ll, 't: k d" in ~· 

B ir misal fikrimi daha açık 
gösterecektir. Ağaç yetişti

ren bir bahçivan ne yapar? Ağacı 
cinsini bilmiye mecbur olluğu bir 
toprağa diker, gübre kor, etrafın 
daki otları ayıklar, dibini beller, 
iböceklerden korur, sular ... Sözün 
kısası ağacın evrimine "yardım" e
der. Bu da dış şartları temin et -
mekle olur. Fakat bahçivan hiçbir 
zaman ağacın evrimi yerine kaim 
olmaz. Onun hayatı fonksiyonları 
yerine geçmeyi, onun hesabına çi
çek açmayı, meyva vermeyi dilşü
nemez. Bu ağaç ve bahçivan hayali 
gözönünde terbiye pedagoji mo
dalarına tabi olmıyan ezeli düstur
larından birkaç tanesini burada 
tekrarlayıverelim: 1 - Terbiye 
muayyen bir çevı:e içinde çocuğun 
büyüme ve olgunlaşma fiiline bir 
yardımdır. 2 - Bu yardım terbiye 

Çalışan 

denilen tek§.müliln dış şart.Iannı 
teminle olur. 3 - Mürebbinin 
yapabileceği en bUyUk yardım doğ
rudan doğruya (müdahale, tedris 
ve telkin ile olan) değil, dolayisiyle, 
dış (yani sosyal) şartlan temin ile 
olur. 4 - Çocuğa terbiye verilmez. 
terıbiye iç işidir, onu yaratan ço -
cuğun kendisidir. 

E ğer bu dediklerim doğruysa 
proğramın dediği gibi yap

makla çocukların "ilmi bir kafada" 
yetişmelerine imkan yoktur. Çün
kü ilmi kafa öğretmenin doğrudan 
doğruya olan, tclkinci tesirleriyle 

• • 
ıçın •• 

Yavrucak 
teşekktil etmez. Ilmi kafanın te -
şekkUlU için Uç çare vardır: 1 -
Alimin muhiti,, 2 - Alimin çalış
ma tekniği, 3 - tlmi eser icat et· 
1nek. Eğer bu şartlar yoksa ilmi 
kafa da yoktur. Müfredat proğramı 
çocuk terbiyesinde hedef olarak il
mi kafayı alsaydı, ilmin tekniğini 
de birlikte alacaktı ve vaizin telkin 
şartlarından değil, alimin istihsal 
şartlarından mülhem olurdu. 

Bu işin de hazmedilmemiş oldu
ğunu göstermekle kalıyorum. Şu
nu da söyliyeyim ki yüksek hedef 
lerc ancak yüksek tekniklerle varı
labilir. !imi tenkitten Urkmiyelim. 

~lltt edece irlık \1icudo getirmeğe en ıne sanat ed miş, şüplienın 
· ~ ktır. tadını tatmış, sistemler üzerinde 
.\\)b... lttetıe ""' 1 t k 'ki · hl 
3'1111 ~llada neı ... urklye bir taraftan yoru muş e nı erın sa e-
l~ leabtıe kngrada, bir taraftan A!ll- rinden zarar görmüş bir adam için 
lıt !eınberı ,-ı: dar UZanan bir dost • aksülamel ayni olmuyor. Size fik-

. tii, , uCUde ti rimi çok açık söylemek istiyo,rum. 
~ilrııtt "ki:\·e hu ge rmlş olacak - Önce şu "ezber,, sözünü ele ala -
t~ 1~ .sıııh h Çemberin ortasmrla lım ve "kaç türlü ezber olabilir?,, 
llıaıı ki ''" refah avası i<;inrle kentli Sorusunu da soralım. Birkaç tür-

,~ iki imparatorluk 
\·e llllkl\ •na <'.nhı;ımak için za. 

n bulacaktır. lü .. 
~'ıh ııc * * E zberin çeşitleri: 1:--Koörükörü 

Qy t k ne ezber. Elime bır sosyoloji a e ontrol kitabı alırım ve bunun her hangi 
Q§hyor faslını anlamadrğım halde kerrat 
l<ıııa cetveli, yahut kuran ezlerler gibi 

11eılbtı tıya nhıı . ezberlerim. 2 - Anhynrak ezber. 
tlıı h eı kontroı '~ huılutlannda bey- Elime aldığım, sosyoloji kitabının 
L llır:1Uııuyor • 

0 
ayet bugün başla. mesela "umumi sosyoloji" faslıdır. 

·"'l"tı 1 z g~ kalını Kitabın dediklerini hep anladım, 
tı' llıileı kontror·olına ına rağmen anladıklanm da iyice hatırımda 
~1 

bir ~ok ba . un fiilen bn lamış kaldı. Artık öğrendim sanıyorum. 
l • kıından faydnlı ola- Halbuki günün birinde bana şu 

hfı. ~ Avrupa d soruyu sorarlar: İdeal nasıl bir ol
t{t ı._e le et evıetıerlnin lcabmda gudur? Sosyal olgu! Derim. Peki 
•· ~ :rafında hl 1 • 
.. ,.. eket edeb"ıl r e ıp kollek . amma, sosyolojinin hangi kısmına 

eceklerı 'k ı ~ o.nlaşılmı~- girer bu olgu? Ekonomı sosyo o-
>a,.d:::- lspanynYtı. h jiye mi? Ahlft.ki sosyolojiye mi? 
~lJJ b~ k e~ek ı arlçten yanılan Dururum, yahut : Ahlaki sosyoloji
l!ıı •'- r lllesele h 

5

1
.nnnya harbini da. ye girer dersem, "umumi sosyolo-

fılı-. "41. ı.._ a ıne irca d . l 
·<q,,, ue~'llelnıiJel lh • e ecektır. ji" yi yine anlamamış o uyorum. 
a illa )'ardı tilntıara mini Çünkü eğer anlasaydım, bunun ce

rn edecekti 
~' l<'iilen r. vabını doğruca vermiş olacaktım. 

it..,,,_ l3·e knda Y~r<lnnın kesilmesi N e yapmalıyım ki ben ıbu "u-
• o.q g r Ron<le ·ı ' 
~ftt er! ı:ağrııına rı e.n gönUlfü . mumi sosyoloji" fikrini 

~el'I · 1'<\ıteldrn ını koJayJastıra _ doğru olarak alabileyim? Bunun 
. ı:a~"""- e'"'elce IY"" uı K 1· b"l . 1llt<tı h · .. u~·acnğın, .. ,..on lülerlni tek çaresi vardır: " en ı ı gımi 

tıl' bııı ll l'lleseıenın .0 Y11Yen İtalya, kendi enerjimle istihsal etmeliyim" 
~ ....... ~tıı'h%tnu bU~Utakeresıne ha. Onun için "öğretim faal olmalı" 

"~ı hk..._ · Panyoı h c ırrniştlr • demeyip "§ahsi, metodik ve yaratı-
~U "filesine arblnfn bir an ev 
bıı.... lo;ııer ta l'nrdrm edecekti .. - cı bir travayin maheulü olmalıdır,, 

··rııı la l'lflanır"ı r. Çun· demelidir. öğrenici yerinde olanlar 
en11 .... r<lll'. llnrt t ar \•e harpten o kadar çok şüphe etmeli, o kadar 
~tı ~ .. bu 1. ~ en Ynrdmı " .. 

tlıe~ 1\8"~<1 ,..ore • çok araştırmalı ve o kadar çok 
llu e nıe~htır kan daha Ur'atıe ~ .• -ahsı· ı'st.ihsal yapmalı ki nihayet 

6tıtıa hepterıe t alacakınrdrr 
rrnaa 8Panyn h • şahsi bir kanaat sahibi olabilsin. 

l'ı blitU ha .lnyan k a 
11 

\'e hu- Tahsil madem ki bu kadar şahsi 
11 clUn:\• ontro1den do • 

• a 6\'lnını tir bir çalışmanın mahsulüdür, o hal-
Sıl S I•"" • • · de öğretmene ne lüzum var?. Der-

"tı Q laşı lerse cevap vereceğim. 
"attı tı •• ta ~ yo uz? -=======:ı=ıı:= ___ _ 

t1ı 1Zdıı. k tıreddln J\ 
'\7 1ltterı l\Ullana1 .. rtnm kendi 

f%1."(la Uıerıne cl~~ız selilmlaşma 
laıııt , C\•lerde h mthnb[ ~t>kiyor. 
' ~lllıır : ' er Yerde bir Ç<>k 
....... l1n lllıır. 
bı "!\tı"a il:" "ela r. 

"'' 'l'I \'eı1 l "tn • r er. 
~rıı h 

alk nrasrnıl,. hne 

taammüm etml11tlr. Blr hamala on 
kuru5 ,·eriniz: 

- Mersi, diye mukabele eder. 
Türkçedeki ka!'§rlıklan bu kadar 

kolay olmadrğı için bize eelimlaşma 
tabiri lô.zımdrr. 

İki Türkün yabancı bir dille selim.. 
!aşması kadar garip ve gülünç bir 
~ey olur mu! • 

arpışıyor 
B ugün Akdenizde iki im

paratorluğun gayeleri 
ve siyasetleri çarpı,maktadır. 
Bahrisefit siyasetinin en canlı 
noktasını Süveyt kanalının a
nahtarı te,kil etmektedir. Sü -
veytin anahtarını mahallinde
ki askeri tertibatla halen el n -
de bulunduran İngiltere Hin • 
distan yolunun selametini kol -
Iamaktadır. 

İtalya ise Trablus ve Şarki Av. 
rupa müstemlekeleriyle Habeşis. 

tanın muvasalası bakımından SU. 
veyş kanalını uzaktan tehdidi ve 

kontrolü altında 
bulundura. 
bilecek vasıtaları 
aramakta ve as. 
keri tertibatını o. 
na göre hazırla

maktadır. 

İki imparator. 
luğun bu hususta 
aldıkları tertibatı 
maddeler şeklin. 

de aşağıya hülasa 
edelim: 

İngiliz kuvvet. 
leri mahallinde 
Süveyş kanalının 
kontrolüne sahip 
vaziyettedirler. 26 
Ağustosta Mısır -
lılarla aktedilmiş 
olan ittifak mua

hedesi mucibince 
!ngilterenin elde 
ettiği avantajlar 
şunlardrr: 

I - Mı~rr lata. 
sı İngiliz a!lke 

Mücadele 
Süveyş 

Kanalı 

içindir 

ri ku\"Vetlerl ta
nı fmdan tahliye 
edltect>ktfr. Faknt 
hona rn~'kahll l O 
bin kf~llik kara 
kuwetlerl ne 400 
ta-n-nreyA Jd\fJ 

Dolu clizgin ıilôlılanmıya karar vt!t'en lngil -
terecle, bu kararın ilk ıemereleri görülmiyc baş 
laclı: 15 tayyare taşıyacak olan yeni bir tay • 

yare gemisi denize indiriliyor. 

mllrtarda kun·etler SüYC)"'ı} kana
lı nuntaknsını işgnl etmiştir. 
il - lUısır ordularının bir İngl _ 

liz askeri he~·eti marifetiyle talim 
\•e tanzim edilmesi • 

m - Harp vufmunda İskenıle. 
ri~·enin tissUbalıri haline getiril. 
mesi. 
Böylece Süveyş kanalının kon

trolü ve hakimiyeti düşünillerek 
evvelce yapılmış olan üç Ussübah. 
riye !skenderiye ile dördüncüsü 
ilave edilmiş olacaktır. 

Havai ve bahrf tnhşit ve muva. 
sıı.laa merkezleri haline konmuş 
olan Kıbrıs. Hayfa ve Akabe ile fn. 
goiliz kuvvetleri dört istinat nokta
srna dayanmrs bulunuyorlar. 

Bu suretle SUvevş kanalı mmta. 
kasındaki fiilen devam eden !n~. 
liz hftkimi:;eti ve ie~ali dört sev. 
kiilceyş üssüne dayanmıştır. 

ltalyanların 
Uzaktan kontrolları 

• ngilizlerin saha Uzerindeki 
1 bu vaziyetlerine mukabil İ

talyanlar da Akdenizde aralıkları 

az noktaları tahkiın ederek ve ha. 
zırlıyarak uzaktan kontrolil temin 
suretiyle mukat:>ele etmektedirler. 

İtalyanların bahri ve havai üs. 
!eri: 

1 - Sicilya ile hınus arn"mda.. 
ki mesafeyi azaltmak için Pan
tellerin adn ınr tahkim f'ttiler. 

il - Tobrouk ,·e Leros hn\'ai 
ve bahri üsler hııline konmuştur. 

111 - Kızıl deniz mıntakasrn. 
daki yiiksek \'aclilerde .. 
Havai kuvvetler için ha?.Ir!ıklar 

tamamlanmış \"e Massouah daha 
ziyade tahkim olunmuştur. 

tki imoaratorluk 
kar,, karsıya 

B u vaziyetlere ha.kılınca ~ıka. 
nlacak hlikUm meydanda. 

iır. İtalya, İngilterenin Hint yolla
rını tehdidi altında bulundurmak
tadır. Halbuki tngilt~re mahallin. 
de ve halen Silveyş ~analmm üs
tündeki hakimiyeti il • İtalya ana 
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Tarife Komisyonlarına 

Bir Ariza 
Gazetelerde okuduk. "Elektrik ve 

havagazl tarife komisyonu bu hafta 
toplanacak, Uç aylık tarifoyi tesbit e
decektir. Tram\"ay tarife komisyonu 
mayıs başlannda toplanacaktır.,, 

Bu iki komisyondan da halkın blr
~k dilekleri var. Ben onlar nimma 
bu komisyona baş \'llr11yorum. 

• 
Biliyorsunuz ki, hnagazl, elektrik, 

tramvay, bütün ecnebi şirketler asır
lardanberi bir sülük gibi bu halkın ka 
nına yapıştılar, sermayelerine yüzde 
yüz kar için, yüzde iki yüz kan em • 
diler. Bu şirketlerin, ecnebi bankalar 
kanaliJe ecnebi memJeketlere .ıaklet
tikeri safi kir mllyonlan, mllyarlan 

aşar. Bu safi kin, emzlkli kadın me
mesindeki sUtile, ateş kazanındaki ça 

hşan l~çJ emeğlle, çocuk ağzındaki 
lokmasile, genç, ihtiyar bUtUn bir 
halk gıdasından kestiğlle ödedi. 

Vcret dediler, maliyet flyatlerlne 
yüzde yüz, amortisman bedelinden, 
ihtiyat sermayeye, yüzde iki yüz a
yırdıktan sonra, mUyonlan temin e
decek safi kira göre ücret kestiler, 
saat kirası, \'ergi, açma ücreti, bU • 

mem ne cezası dediler, bizi haraca 

kestiler. Elektriği bu memlekete rad 
yum, gazı kuş sütü pahasına sattı • 
lar. Çamurlu suyu, kolonya suyile ay 
ni fiyata getirdiler. Tram,·aylarda 

sardalye kutusuna balık istif eder gt 
bi doldurduktan halla, ke~·lflerlne gö 
re en yüksek ücretle bir taraftan 
bir tarafa naklederken, çalıştırdıkla
n işçllere azın en azını ücret dl~·e nr
clller, i,.,çlden \'e bl7.den krrptıkfannı, 
memleketlerindeki trUstlerin huzuru

na müstemleke kan, müstemleke ~01 
gunu yaftaslle, altından dağlar gibi 
yığdılar. 

• 
Bu kapitülasyonlar de\'rlydl, diye • 

ceksiniz. E\'et ..• O deni arkada br • 
rakmak için, hükfımetin, Nafıa Ve • 
kô.letinin açtı~ı şanlı miicadeleyi, htL 
tün halk gurur \'e sevinçle takip ecll
yor. Fakat §irketlerin bu zavallı hal
ka ettiği işkence daha yetmedi, soy • 
gun daha bitmedi. Bu halk fakirdir .• 
Faknna nlsbetle ücretler yüksektir. 
Serma)·e kira doymaz... Hep şikayet 
çldir ... Ya az kazanır, ya zararhdrr ... 
Bütün şirketlerin size verdiği hesap
lar, zavalhlan bu memlekette flsehl • 
lillah çalışır gibi gösterir ... Her aile
nin bütçesine bakınız, şirketlere \'er
di~ para, yiyeceğe \'erdiği paranın 

iki mislidir. Bizim gıdamızı kesmek • 
tense, bu !)lrketlerln ki.nnı kesmek, 
ln~anhğa daha ya.luljır bir iş olrnu 
mı? 

:4J•ı.z Ya.zıct 

IO!kuyucu L MektubY 
Üsküdar Tramvaylarında 

Bilet Ücretleri 

Çamlıcalı okuyucularımızdan B. 
Hikmet yazıyor: 
"-Çamlıca, dünyanın en gözabeı, 

şirin bir köşesidir. Fakat, vesaitsiz
lik, yahutta tramvay ücretlerinin pa 
balılığı yüzünden istenilen rağbet te 
min edilemiyor. 

lstanbulda Fatih - Şişli mmtakası 
12 kilometredir. Beş buçuk kuruşluk 
bir bilet alınır. Halbuki ancak 5 ki
lometre uzaklıkta bulunan Üsküdar -
Çamlıca hattında biletler, 8,5 kurut
tur. Acaba Üsküdar tramvay şirke -
ti, bilet ücretlerinde bir tenzilat ya
pamaz mı? Çocuklarımız, Çamlıca • 
dan Üsküdar mekteplerine 7 kuruşla 
gidip geliyorlar. Bu ticret, birkaç nü
fuslu bir aile babası için düşünüle • 
cek kadar ağırdır.,. 

vatıımın Şarki Afnka müstemle. 
keleri ve Habeşistan ile muvasalL 
smı adeta emrine rametmiş vazi
yettedir. 
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GÜREŞÇİLERE iKİNCi NASiHAT: 

Parise Gitmiyelim 
r UHA ~ADA GlO LMEL IYıl YA 1 ıı . .. 1 

(Yazan: Burhan Felek ) 

Seyyar güreş 
okul um uz yine 

yolculuk peşinde 

1 

Dost adama acı söyler. Onun için sözlerimi tatsız 
bulanlar varsa bunu onların karakterine versinler. 
Güreş federasyonu erkanının bize 0 zaman verdikle
ri m~umattan öğrenmiştik ki; güreş takımımız Fin
landıyaya Pariste yapılacak olan Greko. Romen Av. 
rupa şampiyonasına hazırlanmak iç.in gitmişti. 
Be~ ? zaman bu s~yahate daha iyi hazırlanılabil

mek ıçın hareket tarıhinin şubat sonuna bırakılma. 
sını ve kalabalık bir takımla gidilmesini; az maç ya
pıp ç~cuklarm .sakatlanına.am.sını tavsiye etmiştim. 
Bu sozler belkı benden geliyor diye hoş görülmedi. 

1 v_e bunların .tamamen aksi yapıldı. Gerek güregçile. 
1 rın •. gerek bızzat antrenörün de itiraf ettiği veçhile 
[ eksık antrenmanla ve dar bir kadro ile 13 Şubatta 

1 

seyahate -~ıkıldı, inadına hem de lüzumsuz bir takım 
ser.be~t gureş!:~ yapmak suretiyle haddinden ve akli 

ı selımın, teknigın kabul ettiğinden daha çok maç ya-

l 
pildı. Çoou.klar su~entraine oldu, yani vücutları gü· 
reşten bezdı .. Yedıde beşi sakatlandı. 15 Martta 

j memle~ete döndüler. 
Ha:u .Avrupa şanıpiyonasma hazırlanıyoruz diye 

avdetten sonra da şöyle bir hafta .. ı·· k b' . 
t
. h t· .. , on gun u ır ıs.. 
ıra a ı muteakip haf'f 1 , 

0 
ı ça ışmalara <!a başlasalardı 

P:ıriı ıergiıi münaıebetiyle donanma tecrübe
leri yapılan Eylel kulesinin gece manzarası 

Y~ · ~unl~ da kimse meşgul olmadı ve milli takını 
gureşçılerı en küçük jimnastik hareketi bile yap. 
m.ıyacak kadar hareketsiz kaldılar Bö 1 ı·kl F' -landı .. . · Y e ı e ın 

ya gureşlennde elde edil.mi §bir alışkınlık var· 
sa, onu da kaybettiler. 

Takım bu halde iken Fransız güreş 
federasyonu temmuzda yapılması 
mukarrer Avrupa güreş şampiyona. 
smm İsveçlilerin talebi üzerine 18 ma. 
yıs tarihine getirildiğini bir iki gün 
evvel bir, iki gün evvel bir telgnifla 
hi7im lz-ilor<:> bil..ti...ıi. 

Gençlik aşısı sayesinde, 

ihtiyarlamiş futbolci:iler 
sahaya dönebilecekler 

bir haber vardı. 

Gerçi bizim federasyon, garip bir 
kehanetle güreşlerin mayısta olaca
ğım ötedenberi söyler dururdu amma, 
bu sözüyle hakikatin mutabakatı an. 
cak dört gün evvel tahakkuk etti. 

Paris denilen belde b·ıradan eks. 
Dün gelen Avrupa gazetelerinde pek mühim 

lhf yarlaınıf, adaleleri alastikliğini kaybetmİf, 
oyuncuları gençleştiren bir şırınga bulunmuştur. 

nefesi azalmıt presle üç, adi trenle dört gecelik bir 

\

yerdir. Vapurla ancak yedi günde va-
n.lı~. Treni tercih ediyorsak ekspresle 
gıdıleceğini tahmin etmem, çok paha

Fakat bu seferki haber pek ciddi. 
dir. Tecrübeler yapılmış ve muvaf
fakkıyet hasıl olmuştur. Şırıngayı 
icat eden İngiliz doktoru ihtiyarla. 
mtş meşhur oyunculardan Arsenal 
klübünün tekaüde sevkedilmiş AJec 
James'i ile diğer iki meşhur oyuncu. 
yu gençleştirmiştir. 

Klübü tarafından hizmetlerine mu
kabil bir dükkan satın alınarak faal 
kadrodan harice çıkarılan Alec J a. 
mes gençlik şırmgasmdan sonra cid. 
di idmanlarına başlamış ve oyunun
da harikulade bir fark hissolunmuş. 
tur. Bu oyuncunun eski yerini alaca. 
ğı temin olunmaktadır. Doktor tara. 
fmdan gençlik tedavisi yapılan diğer 
iki meşh'lll" oyuncu ise, şimdiden res. 
ıni maçlara girmişlerdir. 

İngiliz doktorunun bulduğu şırınga 
bir su gibi cildin altına yayılmakta.. 
dır. Üç ay süren tedaviden sonra ta· 
mamen gençleştiğini farkeden ihti. 
yar futbolcüler yirmi yaşındakiler 
gi~i nefesli maçlara çıKarılmaktadır. 
lar. Doktorun bu keşfi İngiltere 
futbol aleminde çok ehemmiyetli gö
rülmüş ve tekaüde sevkedilen yüzler. 
ce eski oyuncu kendisine müracaat 
etmişlerdir. 

T edaoiye gittiği takdirde eski· 
ıinden daha dayanıhlı bir oyun· 
cu olmak imkanında bulunan 

Fenerin Zeki' si 

lı.dır. Adi trende ise bir gece yataksız 
kalmak zaruridir. Yolda çok yorula. 
ca~nda şüphe olmıyan güreşçiler, 
Parıste iki gün istirahatten ve iki 
i~~andan sonra ancak güreşe gire. 
bıhrler. O halde 18 mayısta müsa
bakaya hazır olmak için bizim takı
mın buradan en g~ 10 mayısta. hare.. 
ket etmesi lazımdır. · 
.. ~u~ ayın yirmisidir. 10 mayısa 
onuınUzde yirmi gün vardır. Bu yir. 
mi gün zarfında bizim takımın değil 
formuna girmesine, hatta izinlerinin 
alınmasına ve sikletlerinin ayarlan
masına bile im.kin yoktur. 

Amma maksat Finla.ruiiyada oldu
ğu gibi, kazanmak değil de, yine öğ. 
renmek ise bence yeni ve genç güreş. 
çilerden bir takım götürerek biraz da 
dünyayı onlara göstermek, MJl milli 
takımı götürüp, Finlandiya ve İsveç
te olduğu gibi turşuya çevirmekten 
daha müreccahtır. 

Hem, beynelmilel sergi münasebe-
rmganm ömrü kısaltmadığını ve sıh. tiyle Parise gelmiş olan yüz binlerce 
hate dokunmadığını muayene için de yabancının gözü önünde yenilmek,Fin 
arzu edilen başka bir doktorun teda... landiya milli takımiyle Stokholın şe. 
vim altında olan futbolcüleri devamlı hir takımına karşı uğradığımız mağ. 

.. ah d alt d bul durm 10.biyetlere benzemez. Orada, Finlan· 

H 

K öşede, sokakların ismini gös 
teren dört tabela var. Mü

hendis Lopes, bir elektrik fenerile 
i!:>u tabel8.lan aydınlatıyor. Burası, 
Madridin bir dört yol ağzıdır. Fa • 
kat biz, Madridin üstünde değil, al
tındayız. Yumurta biçimi bir mak 
taı andıran dokuz metre derinlik
te bir lağım içindeyiz. Uzun boylu 
~pes, üç kat eğilmek mecburiye
tindedir. Ben ise, ancak, düşünce
ye dalmış bir insan gibi başımı eğ
~ekle iktifa ediyorum. Biz, bu va 
zıyette oldukça uzun bir yol katet 
tik. 
. Madridin kanalizasyon ve su te 

sısatı çok mükemmeldir. !şte şim
di bu yeraltı yolları da birer harp 
~asıdır. Hem de, Cümhuriyetçi
lerın taarruzuna yarıyan bir harp 
salı ası. 

Biz hem ilerliyor, hem de otuz 
a~mda. bir duraklıyorduk. Lopes 
elindekı plana bakıyor, asiler için 
kurulan elektrik kapanlarını hu -
susi aletlerle bertaraf ediyor ve biz 
yine yolumuza devam ediyorduk. . ~--· •ı• ~ ımentodan vaptlmıs düz ıı:ııı y kanalı artık bitmişti. Şim-
di biz, yeni kazılmış rütubetli bir 
toprak Ustilnde, emekliyerek ilerli
yorduk. Lopes fenerini söndürdü. 
Artık burada bir yanlışlık yapmak 
ihtiınali yoktu. Yukarıda, üzeri -
mizde, Madrit müdafaasının son 
barikatları da bitmişti. lki düşman 
ordunun siperleri arasında bulu -
na.n "bitaraf arazi,, altında bulu
nuyorduk. Buraya, her iki taraftan 
da mitralyöz ve tüf ek kurşunları 
yağıyordu. Bu arazi parçasmın ge 
nişliği ancak yüz metre kadardı. 
Yürüyüşüınüz çok devam etti. 

Bu bana adeta bir ebediyet kadar 
uzun göründü. Yaptığım hesapla
ra. ve diz kapaklarımın acıyışına 
nazaran biz artık Sevile gelmiş ol
malı idik. Birdenbire ileride soluk 
bir leke peyda oldu. Bu leke ted
ricen da.ha net, daha parlak görün 
roiye başladı. Adeta gözlerime ina 
na.mxyordum. Işık gittikçe büyü -
yordu. Belki karşımızda Keypo de 
Liyano kucağını açmış, bizi bek
liyordu. 

Lopes kulağıma fısıldadı: 
- Bu, bizim açtığımız bir ha va de 
liğidir. Temiz havanın buraya gel 
roesi için yapılmıştır. 

- Bu ne biçim hava. deliği? Tam 
dilşman siperleri önünde .. 

;....- Hayır, düşman siperleri ö -
ntinde değiliz. Onları çoktan geç
tik. Biz şimdi faşistlerin arazısı 
altındayız. Ne yaparsın?. Hava al 
nıa.k lazım. 

ıngı.lterede bır· "d t d muş e e m a un asma . d ld v 'b' a e var ır: Birinci dıya a o ugu gı ı, çocuklarm sa.kat· 
kümede ihtiyarhyan oyuncular ikinci da razıyım.... ıa.ıunası pahasına da olsa ve 
ve üçüncü kümelere sattlaral< oralar lngiltere gibi ciddi bir memlekette !ebe rakaDllnı artırmak için k .. a:. 
da da bir müddet çalıştıktan sonr~ şu mahiyetteki iJir teklifin esaslı bir kasaba dolaşıp rastgele klüp güreşçi. 
ya antrenörlüğe yahut başka meslek· şey olduğu muhakkaktır. Ayrıca üç leriyle güreşmekte Avrupa güreş mü 
lere geçerler .İngiliz doktoru ikinci meşhur oyuncunun gençleştiği de gö. sabakalannda alacağnruz fena not.u 
ve üçüncü küme klüplerine bir teklif rülmüştür. Şu haber bize bir şey ha· tashih etmiyeceğinden başka, memle
yapmı.5tır. O teklife göre, d<™:torun tırlattı. Türk futbolü bazı eski meş. kette de güreşe ve güreşçilere karşı 
§arlatanlıkla alakası yoktur. Dokto. bur istidatlarının bir daha yetişe.me. bir, iki sene evveline gelinciye kadar 
run teklifi şudur: ı mesinden epey sarsılmıştır. Tekaüt • mevcut olan itimat ve rağbeti kırar. 

- Fakat yukarıdan görmezler 
mi?. Hem siz ta yukarıya. kadar na 
sıl delik açabildiniz !. Bu adeta çıl 
gmlık. 

L opes benim kanaatimde de
ğildi. 

- Biz bu deliği geceleyin, bir 
yağmur esnasında açtık, Deliği far 
keden bile yoktur. Fakat ferkedil
se de ne çıkar?. Kaldınm mermi
lerle o kadar delik deşik, ki... Bu
nun neden mütevellit bir delik ol
duğunu kim anlar ? - Birinci kümede büyük şöhret lük1eri henüz pek yakın olan futbol. Onun için akıllıca hareket, Avrupa 

yaptıktan sonra ihtiyarlıkları yü. 1 cülerimiz arasında Fenerbahçenin mUsabakalanna. iştirak etmemektir. 
!'iinden ikinci, üçüncü kümelere mal Zeki'si şırınga tedavisi için Londraya Finla.ndiyanm, Türklere, kan • 
olmuş oyuncuları bana: veriniz. On- kadar gidecek iktidardadrr. San laci. ları kaynıyan dost muhitine karşı, 
tara icat ettiğim şmnga tedavisini vertlilerin merkez muhacim bulama- Parisin tamamen bigane havası için. 
yapayım. Gençleştiklerini gören eski maktan kı\'t'andıklan bu ?..amanda de ve bugünkü namüsait siyasi şart. 
klüp!eri onları tekrar satın alacak. bu sıralarda Zeki Rızanın futbol he. lar altında yapacağımız güreşleri çok 
tır. Bu satış paralarının yarısını ben vesi hala devam ediyorsa. tedavi e. iyi şekilde kazanacağımızdan e • 
alırım. Tedavi için de liizlerden ~eş dilmesi k1übüne büyük bir kazanç te- min olmadıkça oraya gitmek kat'iy-

pa,ra talep ettnem. t"nt Pt.tiı?im sı. min edc'.Jilir. ven doğru değildir. 

Onların, kaldmmlarda gördük -
leri her deliği tetkik edecek vakit 
leri mi var zannediyorsun?. Hem 
isterlerse buyursunlar .. Onlara gü 
zel bir .mitralyöz ziyafeti çekeriz. 

Lopesin bu cevabında !spanyol
la.rm bütün harp psikolojisi gizli 
idi: Rahatlık tehlikeden evladır. Ha 
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lspanva'da 
Yeraltı Harbi 

; Yazan: 

~ Mihayil 
i,~K~olV"'lı..-1 t......,...so ~ f_,... __ 11ıı 
yatını tehlikeye Jtoymak, biraz 
fena hava teneffüs etmekten iyi • 
dir. Günlerce ölüm beklemek, bir 
kaç saat havasrzlığa müreccahtır. 

Yolumuza devam ediyoruz. Şim 
di biz, cephe gerisinde, oldukça de 
-1-.lo-rrloJ?i.D T"~ S--~ -----

da havaya uçurulacak binanın al
tında. olacağız. 

Kirişte olan kulaklarımız, uzak. 
lardan gelen bir insan sesi avlı • 
yor. Mühendis te heyecanlanıyor. 

- Dur. Bu bizimkiler olamaz! 
Burada işler 1Jugün bitmiş, herkes 
yukarı çıkmıştı. 

Nefes bile almıyorduk. Uzun U· 

zun etrafı dinleroiye başladık. Bir 
tek ses duyuluyordu. Acaba bu 
ses kiminle konuşuyordu?. Hayır. 
Galiba birisi şarkr söylüyordu. Lo
pes rövelverini çekti. 

- Sese doğru biraz daha yak
laşalım, ne olduğunu anlarnıya ça-

lişalrm. 
Biraz daha ilerliyoruz. 
- Söylediği şarkı ne? Galiba 

"Kukaraça,, 
- Bence de öyle. 

• kimiz de derin bir nefes al
i dık. Faşist ordusunda Ku

karaçanın söylenmesi şiddetle 
memnudu. Franko bunu inkılapçı 
bir şarkı telakki ediyordu: Belki 
de biz cumhuriyetçilerden biri i
di. Fakat neye şarkı söylüyordu? 
Çıldırmış mı idi?. Bu da mümkün-

dü. 
Birdenbire önilmüzde parlak ma 

denci lambasile bir adam belirdi. 
- P::dro, sen burada mısın?. Ben 

hepinizin yukarr çıkmanızı emret
memiş miydim?, 

- Evet kumandan. Fakat ben 
dinamitleri yerleştireceğimiz yeri 
blr defa daha gözden geçirmek is 
tedim. O bana biraz dar görün • 

müştü. 

Pedro, Riyo-Tinto bakır maden
lerinden eski bir maden amelesi 
idi. Yüzü terden pırıl pırıldı. Yer 
yer topraklanmIŞ kır saçlarI, ma • 
denci şapkası altından görünüyor 

du. 
- Peki, niye şarkı söylüyorsun 

Hayatına acımıyorsan hiç olmazsa 
sarfettiğimiz bu emeklere acı!. 

- Ben şarkı mı söylüyordum?. 
Ben bunun hiç te farkında deği -
lim. Eski bir itiyat neticesi çalı -
şırken daima şarkı söylerim. Bu -
nun çılgınca bir hareket olduğu
nu biliyorum. Bahusus toprak al
tında sada çok iyi yayılıyor. Fakat 
ben kendimi b_izim maden ocağm
da zannettim. Faşistleri dinlemek 

ister misiniz ? . 
Şimdi biz doğrudan doğru)'S 

Madrit cephesinde faşistlerin işga 
li altında olan bir kaç katlı yüksell 
ve büyük bir binanın altında idik. 
Askerlerin gülmesini, konuşması· 
nı zahmetsizce işidebiliyorduk. BÖ~ 
le yerlerde lağım açmak hepsin • 
den kolaydı. Top ve tüfek gürill -
tüleri, çalışmamızın duyulmasın• 
imkan bırakmıyordu. 

Lopes, son defa olarak koydu • 
ğu dinamitleri hesapladı. Bu işiD 
de kendine göre birtakım formül· 
leri vardı. Konacak dinamit ınik " 
tan bircok hususi sartlara 2nre ~ 
gışıyuıı:ru. Meseıa ıa;gım xatı11ill 

hada hatta rütubet der~cesinde de 
olsa suyun bulunması, infilaJcın şid 
detini sekiz on misli artırabilirdi· 

L opes, acılığı göze batan b~ 
gülümseme ile gülümsedi· 

- Bu binayı ben yapmıştım. A-· 
radarı daha dört sene geçmede~ 
bir gün gelip bu binanın altına gv 
receğimi, bunu havaya uçurı:ns.1' 
için hesaplar yapacağımı hatırı " 
ma bile getirmemiştim. 

Binanın altıocı katında ben ottl" 
ruyordum. Kitaplar1m, planlarıı:ı1 
her şeyim orada dururdu. Faks.t 
acımıya değmez. Biz, faşist bar • 
barlarının yolunu insan cesetıeril9 
kapamıya çalışıyoruz. Bu şerait s.l 
tmda bu ev için sarfettiği.m errıe1' 
lere nasıl acıyabilirim?.. Biz düş· 
manları mağlup ettikten sonra. b: 
nun çok daha iyisini, çok da.ha b~ 
yüğünü yapacağız. Hem yapacs.ğl 
mız binalar, böyle bulutlara ynıcsel 
roiş zevksiz binalar olmıya.ca.K
Biz mimarlar bahtiyarız. CüınhtJ• 
riyet hükumeti Madridin en sıl<1 
muhasara günlerinde şehrin yeni• 

• b't "'' den kuruluş planlarını tes 1 

kabul etti. 
Üçümüz birlikte dönüyoruz. r; 

ro zaman zaman duruyor. E~ ıt 
dinliyor. Düşmanın mukabil bır \1 
ğım kazmak ihtimali de vardı. 13e.t 
bazan yanyana, hazan de karşı le .,.. 
şıya oluyordu. Bu yeraltı çalışm bl• 
ları ekseriya ayni zamanda ve t 
ribirine müvazi olarak cereyan;, 
mektedir. Hatta her iki tarafın , 
biribirinden haberdar oldukla.1'

1 :ğl 
manlar olmuştur. Bu şeraitte 1 rd\1• 
mını evvel patlatan kazanıyo bit 

Biz, böyle birkaç infilaka şs. e
olmuştuk. Bu gibi infilaklar e:.. 
riya gece geç vakit. saıbaha 1.< ıe" 
oluyor. Müthiş bir gü:ültü ve ıı. ot
den sonra kapkara bır duman ıcl• 
ta.lığa yayılıyor. Sonra, kUill· ıJ .. 
reç, toz bulutları havada uçuş J\ • 

yor. Bu an, evvelinden ha.Zırla. e' 
mış olan krtanm taarruza ge~ğıı1 
için en müsait bir zamand1:.· e.rı• 
iyi ve hesaplt yapılmışsa duş~Mtl 'bl w 
büyük zararlar verir. Bu gı ,ııl' 
\aklardan sonra, ekseriya. k~ tbll 
lt olarak tüfek ateşi başlar. : ot' 
ki bu ateş faydasızdır. çtı111t b•' 
talıkta duman var. Bu dutıılll'l~ tel 

(Arkası Sa 10 !Ü 
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ğın sihirli muhitinde ya,şıyorum ve 
bana. yüz vermiyen sevgiliyi uzak
tan hayran hayran seyrediyorum.,, ı 

Bu meraklı levazım subayı hava 1 

merkezim.izde (Fahri Komutan Mu · 
avini) diye tanınmıştır. Eline fır
sat dUştükçe levazım işlerinden 
başka işlerle alakadar olur. Tay -
yarecili~ bilgilerini merakla takip 
eder. İptila derecesindeki merakı -
na mukabil her taraftan sevgi ve 
alaka görür. 

ffer Müller 

A rkad~lar bana. dediler ki: 
- Heyacanlı uçuş hik!ye

leri yazıyorsun. Malzeme mütehas
sısı Bay M.uhtarın uçuşunu kendi
sinden sor ve yaz. 

Bay Muhtarla konuştum. Alman 
yadan tahsilden geldikten sonra bir 
aralık Her (Mililer) lakabiyle lıı
mi geçen kıymetli mütehassısımız 
Üniversitenin eski farisi edebiyatı 
profesörü Üstat Feridin oğludur. 

Vazife işlerinde titiz ve gayretU 

isvanında Ağrı 
Kahramanllık 

bir insandır. MaL 
zeme muayene e. 
derken ölümUn bin 
türlü nev'i gelip 
kendisini bulsa .; 

Günlerinde 
H a\Tacııarunızm başından ge. 

llıUlıtnı ç~? heyecanlı maceralardan 
tay-yare ;:. ~ısmı Ağrıya aittir. Bir 
\llndan oluk kumandanımız ba -
Aiusto geçenleri şöylece anlattı: 
Siyle A.. ~ 1930 da bir keşif tayyare 
kayscrf10~oluna çıktım. Ankara, 
tizere nı 1Yarbekir, Erciş olmak 
~\llt. h erhale merhale gidiyor -

. oen ınu 
diın, M Ptedl b1f tayyareci i-
~llrey ektebt~tl.tiniş, askeri tay

lı e Yeni geçmiştim qer .. · 
l'otdu gun keşif vazifesine çıkı • 
reıerintn. Mevki yüksekti. Tayya
du. Zatgeldiği Uzaktan görünUyor-

en m t" belli ed. 0 or sesi de tayyareyi 
ı-ı: ıyordu. Asiler tayy . .. • "P duyU areyı go 
lar d nca çadırlarını bırakıyor-

' ere i · •ıııa k çınde, taş yığınları ara-
ca \1e8~ la~ıyorlardı. Keşif yapın
•ı.ı~tt otograf alınca mükemmel 
kat b~ çadırlar belli oluyordu. Fa
~Oktu. nla.rın boş olduğuna şUphe 
(e ·ı ::::ı::! VQzi/ o.: _ _J 

I\~ < _gUstos 1930 gUnU yı'ne keşif 
'IQ.zifes.i l 

\Te fotoğ Y e Yola çıktım. Göz 
llonıba i _raf keşfi yapacaktım. 
•iletin ı;ın emir Yoktu. Yalnız a
btrakma ana kaçmalarına imkan 
Aldı- tnak ta arzu ediliyordu. 

t gını emri y .. 
9 Yapabadı- ~P"m. Fakat tam 
danıı gımı hıasediyordum. A-
"" arın nerede ld - .. 
.. 1ek anı o ugun u gor -
hakkında a~:~ lazımdı. Bu nokta 
dunı. Ga .:

1 
etli_ bir merak duy

lleti 250~ t alçaga indim. İrtifa 
lbn deniz nıetre gösteriyordu. Da-
2200, 23oo sathından yüksekliği 
l'erden anca~e~~e olduğuna göre 
'ekte bulu O, 300 metre yük-

l3 nuyordum 
u kadar al al . 

kettim D ç ınca insanları far-
. erenin · · 

lalabalık h . ıçıne kesif bir 
'Ostıerinde :nde saklanmışlardı. 
Peyda old yaz beyaz dumanlar 
tıettinı. Mu._ Ateş Yaktıklannı zen
t~f ekleı;yı:ger eski sistem kaval 
bıkkat etnıe at:ş ediyorlarmış. 
k.anat bez1 ~ .lazı~dı. Emayetli 
Ilı gibı' erı Uzennden da'""l 
k sesıer ak • '4 se-
anaua- setti. Tayya.renın· be ••na da, .. d 
Uer vaki ol gov esine de isa -

2rıadığı için muştu. Ateş emri ol
tnukabelesiz Yerden gelen selamı 
duın bırakmağa m b · ec ur ol-

F'akat 8.sUe . 
~nıe işlenuşu~ bu hareketi ciğe

. an emri ve'. . on gtinU borbardı
bıle çeyirıne~lınce çadırlara baş 
~tine lndinı ın. Doğruca dere ü-
arıa Yerdekİ1 On kiloluk bomba -
~\'Ur:nııya b ere toptan silahlar 
« ta gittniy ll.şladım. Hiçbir bomba 
.... ere lçindenOrduk. Resif bir halde 
... ıet bl çı an A-u 
l{ r hedef 11.ö er mUkem-

eşif lninu du ~eş~ ediyorlardı. 
Y u~um merak böy. 

Yazan: 
Ahmet Emin 
YALMAN 

lece çok faydalı neticeler vermiş
ti. Asilerin kaval tUfekleriyle at ... 
tıkları kurşunlar da kendilerine pa 
halıya mal olmuştu.,, 

Havacılık hasreti 

T ayyare bölük kumandanla
rmuz;dan topladığım heye -

canlı hikayeler burada bitti. Şim
di de tayyareci olmak hevesiyle ba 
şına gelmedik şey kalmıyan bir le
vazım subayımızın hikayesini anla 
tacağım: 

Bu subayımızın hastalık derece
sinde tayyare iptilasını • bilmiyen 
yoktur. Bana başından geçenleri 
şöylece anlattı: 

"Kuleliden :Harbiyeye geçtiği -
miz zaman herkes tayyare sınıfına 
hücum etti. Hepemizi birden al -
mak imkanı yoktu. Sıra numara. 
siyle havacıları ayırm~k lazım gel
di. Benim bütün emelım tayyareci 
olmaktı. Bunun için çok müteessir 
oldum. Teselli verdiler: 

- Müteessir olma. Zabit vekili 
olduktan sonra da havacı olmak 
imkanı vardır. 

Sonradan havacı olmak için 
bari topçuya ayrıldım, dedim. Fa
kat numaralarım bilhasa levazıma 
müsaitti. Fransızcam, riyaziycm iyi 
idi. Çıktıktan sonra yine havacı o
lurum ümidiyle levazım sınıf: d(;rs
lerini takip ettim • 

ilk istida , 

M 'ektebi bitirin~e ha~a~a. ay 
rılmam için ,ık ıstidalll! 

verdim. Havacı arkadaşlar: "Seni 
vermeyiz" dediler. Bir ay zemini 
hazırlamakla meşgul oldum. Son 
ra ikinci istidamı hazırladım. Ar -
kadaşlar hastalık halindeki iptila
ma acıdılar. İstidam muamd~ gör 
dü. Bir gün kağıdımın vekil tara -
fından imzalandığı hakkında tebşir 
aldım. Elbise yaptırmıya kalkış -
tım. 

Meğer işin içinde bir yanlışlık 
varmış büyük bir hayal sukutuna 
uğradım. İzin alarak yanlışlığı tas
hih etmek için haftalarca uğraş -
tım. Herkes havacılık mesliğine o
lan iptilama hürmet gösteriyordu. 
Fakat usuller emelimin husulüne 
imkan vermiyordu. 

Nihayet kadere razı olmak lazım 
geldi. Sevdalıma yakın olmak için 
beni bir hava kıt'asına verdiler. 
Şimdi tayyareyi yerden görüyo -
rum. Fakat hiç olmazsa havacrtı -

kahramanca karşı 
durabilir. Fakat senelerce havacı
lar arasında bulunmasına rağmen 
havaya alışamamıştır. İnsanların 
tabii yerinin yer yüzü olduğuna 
ha1a. kaildir. 

Bir gün Bay Muhtar emir alı -
yor: Malzeme muayenesi için der
hal lstanbula gidilecek, hem de na
lıs? Mühendis Bay Salihın yeni 
yaptığı bir tayyareye binilecek ve 
pilotlukta tecrübesi taptaze olan 
Bay Salah pilotluğu yupacak. 

Böyle bir sergüzeşte atılmak Bay 
Muhtarın içinden gelmiyor. Fakat 
emir emirdir. Canlı canlı gömül -
mek hissiyle rasıt yerine tırmanı
yor. Biraz sonra tayyare havalanı
yor. Bay Muhtar gözünü sımsıkı 

yumuyor. Havada olduğunu kendi 
kendine unutturmıya çahşıyor. 

Vakti öldürmek' için birden bine 
kadar sayıyor: 

Bir defa, iki defa, beş defa ... 
Her bin sayı bir ebediyet kadar U· 

zun geliyor. Nihayet gözlinü aralık 
ediyor. İstanbul üstüne gelindiğini 
farkedince sevinçten çıldırıyor. Bi
raz sonra yere inilecek, insanların 
uçmak değil, yürümek şeklinde o
lan tabü vaziyetine dönecek. Oh ne 
iyi ... 

Fakat bu tayyare Erenköy üs
tünden ayrılmak bilmiyor. Bir dai
re çeviriyor, bir daha.. Daireler 
darlaşıyor. Her devirde Bay Muh
tar yeniden ölüyor, diriliyor. 

Benzin Bitiyor 

B ay Salahın güzellik kraliçe:
si Bayan N~ideye yeni nı 

şanlandığınr, bu devirlerin iki ni -
şanlının başbaşa görüşmesi demek 
olduğunu bu aralık hatırlıyor. His, 
sevda, nişan, evlenmek gibi şey -
ler canlanıp bir mahlük şeklinde 
karşısına çıksa muhakkak katil 
olabilecek. 

Her biri yeniden ebediyet süren 
devirlerden sonra Bay Salah gali
ba benzinin sonuna geldiğini farke 
diyor. Tayyare hadisesizce Yeşil -

köye iniyor. 
Bay Muhtarın ilk hissi, pilotun 

üzerine atılıp içini dolduran heye
canları biraz hafifletmek... Fakat 
ertesi sabah ayni tayyare ile dön
menin emir iktizasmdan olduğunu 
ve Bay Salahın azizlikler yapabi
leceğini hatırlıyarak dişlerini sıkı
yor. 

Ertesi sabah tayyare meydanına 
geldiği zaman yüzünde renk yok. 
Biraz sonra havada ebediyetler ka 
dar uzun zamanlar geçecek, her da 
kikada korkudan yeniden ölecek ... 

Bay Salah yanma yaklaşıyor: 
- Rahatsız olacaksın, fakat ku

sura bakma, kardeşim. Diyor. Mal
zemenin bir kısmıru tayyare ile 
nakliçin emir aldım. Sana yer 
yok. trenle dönmek emir iktizası
dır. 

Nasrettin Hocanın eşeği kaybe
dip bulmak diye tarif ettiği dün~a 
saadetini Bay Muhtar hudutsuz bır 
şekilde duyuyor. Uçmağı kuş mi -
zaclılara bırakarak trene biniyor, 
vazifesi basma dönüyor. 

Yeni Volga kanalının maktaı ile kanaldan bir manzara 

EN UZUN BOYLU 
KANAL 

Volgadan Moskovaya 
Açılan Nehir Yolu 
128 Kilometredir 

S ovyet Ruayadaki bet senelik planın en mühim eserlerin• 
den biri de Volga kanalıdır. Bu kanalın yapıh,mda 

aarfolunan emek ve kazanılan toprak miktarı, dünyanın hay• 
retle seyrettiği Panama kanalınınkinden daha çok fazladır. 
Moskova gazetelerinin neşriya. kıyla övünmesine sebep olacak ka 

tına göre, Volganın Moskovaya dar büyük bir eserdir 

Yeni kanalın krokisi 

kadar getirilmesiyle kazanılan a -
vantajlar saymakla bitirilemez. 
Bu azametli işin ba.şarılmasile Rus 
yanın dörtte bir nüfusunun yaşa -

dığı yerlerin ekonomik vaziyeti ta 
mamen ferahlamıştır. 

Günden güne sanayileşen Mos. 
kCJvanm ithalat ve ihracatı 17.000 
kilometre tutan uzunluktaki Vol -
ga nehrinden 
mazhariyetine 
muştur • 

de yapılabilmek 
şimdi malik ol-

8 u muazzam eserin hakikt 
değeri hakkında bir fikir 

edinebilmeleri için karilerimize Le 
Journal de M'.oscou'dan naklettiği
miz bazı malümatı veriyoruz : 

On sekizinci asırda tabiiyat a· 
!imlerinden Pallas Volga üzerinde 
bir tetkik seyahati yaptığı vakit 
ilk dikkatini celbeden şey şu ol • 
muştur : 

Nehrin hiçbir şeye yaramaz hal
de kendi mecrasının tabii vaziye -
tindeki yalnızlığına bırakılmış ol -
ması, ve nehrin bütün imkanların 
dnn pek iptidai bir şekilde istüade 

edilmeğe çalışılması .. 
Volga bugünkü halinde açılma

dan derinliği seyrüsefere elverişli 

değildi. Suların yüseldi~i kış mev· 
siminde bile su kesimi az yelkPn 
gemileri ve dubalar dahi bazı nolc
talarda suyun sığlığından oturup 
haftalarca kalıyorlardı. O halde 
büyük nehrin bütün nimetlerin -
den istifade şöyle dursun, sana -
yileşmemiş merkezlerin en basit 
ihtiyaçlan dahi o yoldan temin o -

lunamıyordu. 

Moskova ile birleşmiş olan Vol 
ganm bugünkü açılış miktarı ve 
hali adına "Büyük Volga,. denen 
azametli planın mühim bir kısmı • 

dır . 
Fakat bu kadan dahi bir mille· 

tin gururunu okşıyacak ve hak -

Diyarbekirde 
Bahar 

Eğlenceleri 

--------·--.------ı 

1 Aksaray Halkevinde 
Yeni Çall§malar 

Aksaray (TAN) - Halkevinde ya
pılan umumi toplantıda vali Faik Üs
tün de bulunmuştur. Bu esnada yedi 

Diyarbekir, (TA.J.'1 muhabiri bildi- il .. ı ' t 
riyor) - Diyarbekirde bahar eğlen - şubeden ancak tems , guze san a -

lar ve spor kollarının çalışmaları gö
celeri kendisini göstermeğe başlamış- rülmUş, vali, diğer kolların da çalış-
tır. aharın gelişi Dağ ve Mardin ka - ması için esaslı tedbirler alınması lü
pısı saflarından da anlaşılmaktadır. zumunu söylemiştir. 
Hemen her gün binlerce çocuk, ka - Şimdiye kadar canlılık gösteremi
dm, erkek Dağkapısmdaki düzlük • yen Halkevi kolları, hariçte kalmış 
leri doldurmaktadır • olan vatandaşlar alınmak suretile 
Dağ kapısı civarı, akşamlan kalaba ta~\ iye. edilecektir. Yeni id~re heyet

lrktan geçilmez bir hale gclmeğe ba9· l len seçılecck, prorlamh bır çalışma 
lamıştır . ya başlanacakbr. 1 

V olga ile Moskova arasında 
ki nehir nakliyatı lüne ka 

dar L'oka tarikiyle yukanda an 
lattığmuz iptidai şekillerde yapı • 
lırdı. Bu yolun uzunluğu 960 kilo
metrevi a.,mıyordu . 

Büyük sanayi merkezlerinden bf· 
ri olan bugünkü Moskovanm esas 
ihtiyaçlan ne L'oka tankıyla ya. 
pılan Volga nakliyatiyle, ne de şf· 
mendifer vasrtasiyle karşılanamaz 
dı. 

"Bilytik Volgı:ı, :[11Rnmm 1kTTuı1 

edilmi§ olan bu safhasiyle nakli -
yat meselesi halledilmiş ve dört bt 

çuk metre kadar su çeken 18.000 
tonluk büyük gemilerin rahatça gt 
dip gelebilecekleri bir yol meyda. 
na çıkmıştır . 

Volga kanalmm yapılmasiyle 

Moskova ile Leningrat arasında
ki nehir yolu tam 1,100 metre kı • 
salmıştır. Moskova ile Gorki ara. 
smdaki mesafeden 110 kilometre 
tasarruf olunmuştur . 

Bu muazzam kanalın, göz ka • 
maştıran inşaatı arasında senede 
39 milyar kilovatlık enerji temin 
eden heybetli bir baraj. ayni za • 
manda 4.300.000 hektarlık kurak 
araziyi sulayabilecek bir kudrette
dir . 

Volga kanalı hakkında daha iyi 
bir fikir edinebilmek üzere şu mu· 
kayeseleri de yapalım: 
Meşhur Panama kanalının ... 

zunluğu 80 kilometredir. Barajı 

\'e sair teferriiatı olmıyan orta Al 
manyanın büyük kanalının tuUl 
120 kilometreye çıkabiliyor. Vol • 
ganın uzunluğu ise, 128 kilometre
dir . 

B ir kanalm uzunluğundan zl 
yade açılması için çıkarı

lan toprak miktarı eserin asıl kıy 
met ve azametini meydana koyan 
esaslardandır. Panamanm açılma! 
için kazılan toprak miktarının 160 
milyon metre mikabı olduğu ve 
orta Almanya kanalının tamamlan 
ması için 80 milyon metre mikabı 
kazılmıştır. 

Volganın Moskovaya kadar ik • 
mal edilen kısmı için 158 milyon 
metre mikabı kazılmıştır. 

Rusyada görülen en muazzam e
serlerden biri olan Dnieper san • 
tralmm yapılması için bir milyon 
metre mikabı beton atılmMına ih
tiyaç hasıl olnımıtur . 

Halbuki Volga Moskova kanalı 
için 2,950,000 metre mikA.bı be
ton sarfolunmuştur. Volga nehri 
23 martta tarihin ilk defa kaydet
tiği bir hadise halinde barajın men 
fezleri kapatılarak mecra!ll\da teL 
bit olunmuş hayırlı ve ihyalık b!r 
nehir halindedir . 
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Yeni Kurulan o;dl Safranbolunun yeni 
planı şehri bir 

hayli değiştirecek 
Saframbolu, (TAN) - Belediye Reisi B. Osman Akın, kasaba 

itleri etrafında bana tunları ıöylemi9tir: 
"- Saframbolunun müstakbel şehir imar haritasını geçen ıene 

yaptırdık. Maksadımız, bir derenin içine ııkıtmt olan Saframbo
luyu yukardaki gen"ş düzlüğe çıkarmaktır. 

Bu planda asri bir tehrin bütün ihtiyaçları gözönünde tutulmut 
ve gösterilmittir. Karabük demir ve çelik fabrikası, yeni plaru
mızı tahakkuk ettirmek yolunda mühim bir amil olacaktır. 

Misakımillt mahallesinde, plana 
göre 500 metrelik bir kaldınm ve 500 

-----------------------·-----. metrelik geniş bir şose yaptırılmıştır. 
1 Birçok sokaklar genişletilecek ve ba
zı hususi tesisat yapılacaktır. 

lleledıyentn açtıgı :Satranootu oteli 

Bergama da 
Atatürk Aydın köy üsünün 

Kıztlaya yardımı 
'.Aydın, (TAN) - Kızılay Kurumu Aydın fubesi yıllık kongre

•;, avukat B. Ahmet Nesibin başkanlığında toplanmış, okunan 

rapordan bir yılda Aydındaki fakirlere 339 lira, ilkı:ıekteplerde
ki fakir talebeye de 148 lira sarfolunarak yardım edildiği an

latılmıthr. 

Yeni idare heyeti [ 
Yeni yıl bütçesi 5635 lira olarak ka 

bul edildikten sonra, kur'a ile idare 
heyetinden çıkan Bayan Hümeyra 
Çütçi, Emin, Ömer, Rifat ve Doktor 
Ha)Ti tekrar intihap olunmuşlar, u
mumi merkez kongresi murahhaslık
lanna da mebus Adnan Menderes, 
Nuri Göztepe ve Nazmi Topçu seçil. 
mişlerdir. 

Ortaklar köyündeki azanın ge . 
çen yıl taahhütlerini ayniyat ile öde
meleri iyi netice verdiği görüldüğün. 1 

den, bu sene bütUn nahiye ve köy -
lerde Kızılay azasının taahhütle.rinı 
mahsul zamanında ve mahsul olarak 
vermeleri esası kabul olunmuştur. 

23 Niıan ve 19 Mayııa doğru 
23 Nisan ve 19 Mayıs bayramları 

için şimdiden hazırlıklara başlanıl -
mıştır. 

Valinin reisliği altında toplanan 
bir komisyon da merkezden gelen ta. 
limat dahilinde 19 Mayıs bayramı 

programını hazırlamakla meşguldür. 

•• •• gunu 

Şehir planımız, bütUn memlekette 
yapılıp Nafıa Vekaletince tasdik e • 
dilen planların beşincisi ve doğrudan 
doğruya belediye eliyle yaptırılmış 
planların da birincisidir. Bu planın 
tatbiki için salAhiyetar vekillerimiz 
nezdinde ·hususi teşebbüslerde bulun 
dum. Yakında cevap alacağımı ümit Bergama (TAN) - 13 Nisan Ata-
ediyorum. türkün Bergamayı ziyaretlerinin ü · 

Şehrin yukarıdaki geniş düzlüğe çüncü yıldönilmü olduğu için büyük 
çıkarılması işine yeni yapılacak olan merasim yapılmıştır. Kasabamız baş-
binalarla başlanacaktır. tan başa bayraklarla ve yeşilliklerle 

Yeni mezbaha binası süslenmiş, spor alanında bütün mek-
Birkaç ay evveline kadar hayvanla. teplilerin ve halkın iştirakiyle teza

rın dıbağhanc deresinde kesilmekte hilratta bulunulmuş, geceylin de şen 
olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden lik yapılmıştır. Halkevinde geceleyin 
şehrin havasını kirleten derenin te- konferanslar verilmiş, şiirler okun -
mizlenmcsi ve hayvanların sıhhi şart muş, bando ve caz çalmıştır. 
lar içinde kesilmesi için Karabük yo- Halkevi başkanı Fehim Ergin, bu· 
lunda yeni ve asri bir mezbaha yap- günün heyecanını bir telgrafla Ata -
tırdık. Bu mezbaha şehrin dışında ol türke bildirmiş, halkın bağlılık ve 
makla beraber su ihtiyacı fazlasiyle şükranlarını tekrar etmiştir. 
temin edilmiştir. 

Meemleketin sıhhatiyle alakadar o
lan pazar işini de hallettik. Bir kaç 
ay önce oldukça genişlemiş olan tifo, 
sudan baska yemis ve sebze vasıtasi. 
le de geçer. Biz bir yandan su işlerini 
tanzime uğraşırken diğer yandan da 
sebze ve yemişlerin pazarda sıhhı bir 
şekilde satılmasını temin için yeni 
bir sebze hali vucüde getirdik. 

Su 4leri de yoluna konuyor 
Şehrin çok milhim olan su işlerinin 
iyi bir şekle sokulma .. ., ı ı temin yo -
lunda Dahiliye Vekaleti ile sıkı mu-

iki çocuk 
Diri ôiri 
Yandı 

Ereğli Fabrikası 

Patiskaları Piyasada 

El l 1 
.. 1 haberelerde bulunmaktayız. Yakında 

1 azizde yeni bina ar a sus enen bu mühim işin de hallelileceğini kuv 
b:r cadde vetle umuyorum. 

(Kastomonu (TAN) - Taşköprü

nün Köçekli köyUnle İbrahim oğlu 

Cemilin evinden geceylin yangın çık
mış ve ev tamamen yanmıştır. 

Cemilin 19 yaşındaki oğlu Niyazi 
ile 6 yaşındaki kızı da maalesef alev
ler içinde kalaraka kül olmuşlardır. 
Cemil ve karısı Keziban kol ve ayak- 1 Adana - Sümer Bank tarafından 

tşletmiye açılan Ereğli Bez Fabrikası 
nın Adana klaland pamuklarmdan 
dokuduğu patiska, poplin, mnsa ör
tülüğü çamaşırlım ince bezlerin ilş 
tülüğü çamaşırlık ince bezlerin ilk 
nümuneleri Ticaret OOdası salonun
da teşhir edilmiştir. 

Bu numuneleri fabri'\f nnın müdürü 
Bay Celfil getirmiştir. Tüccarımız Ti 
ciret Odasına gelerek fabrikanın bu 
çok nefis imalat örneklerini takdirle 
görmüşlerdir. Hemen bütün tüccarı
mız bu numuneler üzerinden sipariş
ler vereceklerdir. 

Konya da 
Maç seyre
derken bir 
kaza oldu 

Konya (TAN) Hasılatı Adana fe. 
laketzedelerine gönderilmek üzere 
Gençlerbirliği - !dman yurdu arasın 
da maç yapılırken bUyUk bir kaza ol
muştur. Çiftemerdiven mahallesinin 
içinde stad ittihaz olunan eski Kaza
ros bahçesinde yapılan maçı para ver 
meden seyretmek istiyenler, stadın 

Beyşehri caddesindeki harap duvarla 
rına çıkmışlar, orta okulun ve hapi
ıane duvarma bitişik jandarma nö
betçi kulesinin demır parmakhkları
na asılanlar da olmu§tur. Bir aralık 
maç yapanlar arasında başlıyan kav
ga, buralara tehacilmU arttırmış, ev
veli bu son parmaklık ve sonra du
var boyunca uzayıp giden parmak -
lıklar taş sUtilnlariyle beraber kop
muş ve yüzlerce kişi bunlarla bera • 
ber yere düşmüşlerdir. 

Bir ağır, t \ ehemmiyctlice ve beş 
hafif yaralı v.,·dır. 

El azizde 
Hastane 

Zonguldakta Sopr Bayramına 
Hazırlık 

Zonguldak, 17 (A.A.) - 19 Mayıs 
spor ve gençlik bayramı içl.n gereken 
hazırlıklara girişilmi§tir. 

h . t•' tarından afıf surette yanmak sure ı 
le nisbeten ehven şekilde kurtarıla -
bilmişlerdir. 

• . . . Son Halkevinde bütün memurların işti. 
Elazız (TAN muhabırınden)- . rak ettiği zehirli gaz kursuna tekrar 

Cemilin 3 mandası, 10 tiftik keçisi 
ve 3 koyunu da yanmıştır. 
Yangının kazaen çıktığı anlaşılmış 

zamanlarda şehrimizı:ie çok canlı bU: başlanmıştı 
imar faaliyeti görUlınektedir. Yem r. tır. 

yapılan 50 yatai<lı memleket hasta- ========================== 
nesi Elhzızın en mühim bir ihtiyacını 
karşılamıştır. Binada bazı değişiklik 
ler yapılarak hastanenin daha mo -
dem bir hale sokulması temin edile4 

cektir. Belediye, önUmUzdeki yıl için
de bir şehir parkı. bir Atatürk anıtı 
ve modern bir mezbaha yapmak ka. 
rarındo.dır. 

Arapkir de 

Cinayet mi? 
i 

Arapkir (TAN) - Egmir köyünde; 
Cafer oğulannlan Azizin 55 yaşında • 
ki kızı Altıvne ile Şötük nahiyesinin 
Ballikler köyünden Sultan ölü ola -
rak bulunmuşlardır. 

BerCJamada Tütün 
Ekimi Fazla 

Bergama (TAN) - nçemiz dahi
linde tUtiln ziriyatı bu sene geçen se
nekinlen iki misli fazladır. TUtUn e • 
kenler, bu yüzden amele fiyatının 
yüksek olacağını tahmin ve bundan 
endişe etmektedirler. 

Balıkesir Muallimleri 
Edremit ve Ayvalıkta 

Balıke•ir öğretmenleri 6ürhaniyede 

B ı k İl' (TAN) _ Şehri-l limler odasına asılmıştrr. Gece Edre 
a r es , - 'l i E~.::ı . 11· l f .... tm l · Ed mitte geçın m ş, :.uremıt mua ım e-

. m z 0 
.. gre . e~ en ~e- rinin tertip ettikleri suarede bulu. 

mıt ve Ayvahga gıdıp gelmı•- nulmuştur. Ertesi gün Burhaniyey~. 
lerdir •. Bu tetkik seyahati faydalı oradan da Ayvalığa geçilmiştir. Ay-1 

olnm,tur. valıkta Ali Bey, çamlık mevkileri ge· 
Gidişte öğle yemeği HaVl'anda ye- zilmiş. Cümhuriyet okulunda me~leki 

nilmiş, orada 41 sene muallimlik et- hasbühalde bulunulmuş ve Halkevi. 
tikte•ı sonra tekaüt olan Abdullahın nin çayında bulunulmuştur. 1 

resmi, kafileye dahil bulunan kUltür Muallimlerimiz Mayısta Çanakka-
direktörUnUn birkaç sözüyle mual · leye gideceklerdir. 

20 - 4 - 937 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umumi idaresinden: 

Pendik - Haydarpaşa arasında yevmt işlemekte olan 49. No.lu banliylS 
trenimiz 22-4-937 tarihinden itibaren lağvedilmiş ve bunun yerine Pendik 
ten saat "22,35" de hareketle Haydarpaşa'ya saat "23,30" da muvasalat 
edecek 1049 No. tahtında bir tren ihdas ve ikame edilmiş olduğu ilan olu· 
nur. "2165" 

Muvaffakıy etin Sırrı 
Hayatta herkes muvallak olmak iıter. Fakat bunun 
ıırrını herkes bilemez. Doktor Gasıon bu ıırrı keş -
leden adamdır. Ve bu keşlini eser halinde yazıp 
neşretmiştir. Hayatın hangi şubesinde bulunursanız 
bulununuz, bu eserler ıize hayatta muvallakıyetin 

anahtarını verecektir ..• 

ideal Büro 
Bu kitap bürolarının iş çıkarma kudretini art· 
tırmak istiyenler için kısa, fakat ameli bir 
kitabıdır. O size az masrafla çok iş nasıl çıka
rılabileceğini gösterir. Fena ve yanlış büro 
usulleri yüzünden geri kalan, hatta zarar 
eden veya l>atan müesseseler sayılamıyacak 
kadar çoktur. Bu kitap, bu gibileri kurtarmak 

için yazılmıştır. Fiyatı 50 kuruş .• 

Yeni Müşteri 
,------~Bulmak San'atı 

Dr. Gasson diyor ki: 
"T etkikatım neticesinde gördüğüm hakikat 
şudur ki, her tacir bu kitapta gösterdiğim 
usulleri tatbik etmek suretile bir iki sene gibi 
kısa bir zaman içinde müşterilerin adedini bir 
misli arttırabilir. Müşteri arayıp bulmak bir 
san'attır ki, bunu pek az kimse bilir. Ben bu 
kitabımda size bu san'ati öğretiyorum." 

Fiyatı 50 kuruş .• 

Talih Sensin 
Talihini başka yerlerde arama. Talih bizzat 
sensin. Elverir ki bunu bilesin ve bundan isti
fade edesin. Talihini başka yerlerde arıyan· 
lar, hafifler, zavallılar ve mağlupla~dır. Bu 
kitap size talihinizi öğretecektir. Fı. 75 Kr. 

Kendini 
Tanır mısın ? 

Dünyada en mühqn şey insanın kendi varlığı· 
dır. Bütün öteki şeyler teferrüattan ibarettir. 
Kendinizi tanımak istiyor musunuz? Keneli 
kabiliyetlerinizi, kendi varlığınızı, kendi hu· 
ıusiyetlerinizi tanımanın ve bunları iyi yolda 
kullanmanın sırrını öğrenmek istiyorsanız bu 

kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. 

Müşküllerle 
Mücadele 

Or. Gasson diyor ki: 
Bu eser dinamitle doldurulmuştur. Bunun 
gayesi, birçok iş sahiplerini ma~veden at~let 
ve korkaklığı berhava etmektedır. Bu kitap 
cesaretlerini kaybetmek üzere olanlara kur· 
tuluş yol ve vasıtalarını gösterir. Bu kitap 
müşkülleri yenmek istiyen herkes için yazıl
mıştır. Bu kitap boş sözler,,, "~vet efe?.di~, 
hakkınız var" "başüstuneler kitabı degıldır. 
Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çare-

ler kitabı yazdım. Fi. 75 Kr. 

Doktor Gasson'un bu sayfada gördüğünüz eserleri· 
ni idarehanemizden alabilirsiniz. lstanbulda bulun
miyanlar, bedellerini posta pulu olarak idarehan• • 

mize gönderebilirler. 

IŞTANBUL "TAN,, MATBAASINDA 
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Bu Acı Mağlôbiyet Şam Karpuz 

Saraylarını A_Jtü~t E ili Polo•!~t!2'~~ b~ k•çı 
Türk karpuzlarını bu sene memle . 
ketlerine ithal etmek istediklerini ve 
karpuz cinsleriyle fiyatlarının §im • 

diden tesbit edilerek bir anla§ma ya • 
pümak üzere bildirilmesini istemiş

lerdir. Meyvalarımızm her taraf. 
ta takdir edilmiye başla.nan nef ase. 
tinden dolayı kıymet kazanması mem 
leketimiz için iyi bir ihraç sistemi ku. 

rulmasınm lüzum ve ehemmiyetini bu 

A rtık I 
lıı\ k rak, kıpkızıl bir 

2İiYorcıu an dalgası içinde yü. 
ler· h • 1 s Y a n 1 a 'htil:. 1 • arpı r, ı w· 
takip er ve kıtall b" 'b" . . 
1 ediy er ırı ırını 
dares·ı.n Ordu... Haccaç· Emevi 

""' e ze ' ı:ı0sterenl . rre kadar muhalefet 
ı>"· erı 1 ı:ıUn ,,.;; 1 asa affetmiyor· her 
k ""zerce ' 
.:sthınek zavallmın kafalarını 

BöndurU suretiyle hanümanlar 
~ Yordu. 

at lU!kerıer· · etrniye ının emirlerine ita-
Yan~ teşv~· ve bilhassa, halkı is
lleıtıci işken edenler, en tüyler ür
l'ordu. Celer altında can veri. 

Bir gece t 
avd ' Ya sı namazından 

~ gelerek et. eden bir Kiıfeli, vec
~ti. Bu Yüksek sesle tekbir ge
~ alkı is adamın bu hareketi 
lıı llkki e~a.na davet) mahiyetinde 
. l1ıa geru e:ek ertesi gün bir çar
~e hağı:ş; çıplak bir deve üze. 

gezdiriı ~8:1t Kfife sokaklarm
:nnı karş nıışti. Sonra; cami kapı:a ibr ~ına götürülerek orada 

. kop~lrn olnıak için kelpetenle 
lııikıen l'\ ış .. çekiçlerle çeneke-
~U t'arçaı ' ?nişti, annıış, başı taşlarla 
~it Pi; 

bı..., o ... n, Yine . 
«ı, ele ge .. 

1 
ısyan reislerinden 

h._ çırı mi . H 
-"-1.la getirUm· . ş, accaçın buzu 
~ kıs . ıştı ... Haccaç bır· ada aca tst' , • 

- ~için ~cvap ettikten sonra: 
Sanların k • Yhude yere birçok in 
litı.tı anların . 
l · Galiba . a girmek istiyor-
ı. ' senın kalbin ~k ka. 

ı.. bernişti V 
~6neu- · e sonra büyük b' ·· . ~. adamı • ır su-
~1'1i: anna şu emri ver • 

ti_::-- Bakın baka! 
gırn gib' k ım .. kalbi zannet-
0 1 atı mı? ada ... 

gôğsu b~· derhal Yere yatını 
~aı , ır han mış .. 
li anınış .. kaıb(er d:U-besiyle par-

accaca ' çekıp koparılarak 
~il' Uzatılmışt 
~ şıpır kan d ı... Haccaç, şı-
atşı gUııı __ . anılıyan bu kalbe 
- z \U.lunyerek: 

tııiş annettiğim kadar ~. 
!it . l!:ğer Öyle ls katı degıl-

lar olnıa.zd 0 aydı, bu hale gL 
l)· l, 
ıye, nıırııdanmıştı. 

e: rnevi Balta 
(i... nıenıbadanaktı, başlıca iki 

"· - b· • n uvvet al '°lri zül"' ıyor -
Saı•~- t' um .. Diğeri para 

C:E: -.ı:ıa ı t k ' .. 
g·· n:ı.e\i) lerdeş il ve idare edenler 
il Oz açtnın en başka unsurlara 

l 
lkesiyle li 1Yorlardı. Bilhassa, İran 
Utılh. 0 rasan v · lm -ı l'Urıcı e cıvarında bu-

da kıuııp ~ri, zUIUm ve kahır al-
Ucreu· aVUruyorlardı d 1 Ol'(} l • 

~~ebren Yaş~~: kılıçlan altın
ı e kadar h an bu iki millete 
ar .. L ayat hakkı verın· ae ~n ve 'l'ü ıyor-

la;;et lllenıbal rk halkının bütün 
'l'u ı. .. Vakit arı~ Yağına ediyor. 
l ~klen to 1 vakıt, eli silah tutan 
erıııd k' P uyarlar· Afrik . 
}'orı e ı Ordu • • a sahıl-
ceııg~r .. bUn1~:hl:ına gönderi • 
l'ek averıik1eı; d ahramantık ve 
lik~ bunlar vS: en_ istifade ede -
tenidaki l!:ıne\i Itası~Ie, Şimali Af.-

~·şleuYor}a...,:ı müstemlekelerini 
ır ta •"ı. 

~t d raftan bu . 
~ evanı eder Zalimane siya -

da ett'afa a~~n, diğer taraf. 
uç avuç Parl!1ar 

serpili}'or .. Araplar arasındaki mu
halif fırkalara menfaatler temin e
diliyor .. bütün bunlar; altın bi -
rer zincirle, Emevi taç ve tahtının 
etrafına bağlanıyordu ... Şöhret sa
hibi şairler, hekimler, meddahlar, 
kıssehanlar; Emevi saraylarına 

davet ediliyor .. Emevi hanedanının 
lehinde, ve (Hazreti Ali) ile evlat
larının aleyhinde propaganda yap
maları şartiyle bunlara bol bol ih
sanlar ve caizeler veriliyordu. 

Camilerde beŞ, vakit namazda 
~ 

ve Cuma hütbelerinde, (İmamı Ali) 
(le (Ehlibeyte) karşı (Seb) (1) 

_-diliyordu. Hangi İmam ve hangi 
hatip, bunlara karşı daha kuvvetli 
kilfür ve hakaret kelimeleri kulla
nırsa, ona o nisbette sahavet gös
teriliyordu. 

Bütün bu hareketler, tslam 
dininin safi esaslarına mu

halifti. Dinin (Resulü Ekerm) i o
lan (Hazreti Muhammet) e karşı, 
sarih birer ihanetti. Fakat (Şam) 
sarayları, bu muhalefet ve ihane • 
tin en büyük coşkun birer kaynağı 
haline gelmişti. Hazreti Peygam • 
berin, hayatında en çok sevdiği iki 
torununun en feci cinayetlere kur
ban olması .. bUtün müslümanların 
kıblegiı.hir olan mukaddes ve mü. 
kerrem (Kabe) nin mancınıklarla 

taşa tutulması .. Resülü Ekremin o 
derece sevdiği amcazadesi ve da -
rnadı (Ali) ye camilerde alenen 
(seb) olunması: Emevi saltanatı -
nın hangi esaslara intinat ettiğini 
vazuhan göstermekte idi. 

Mevkilerinin zahiri haşmetleri. 
le sermest olan Emeviler, bastıkla. 
rı dalı, bizzat kendi elleriyle kes • 
tiklerinin farkında değillerli. İslam 
ülkesinin en mamur kıt'alarına ma 
lik olan İran ve Türk halkının kalp 
!erinde uyandırdıkları nefrete kat'
iyyen ehemmiyet vermiyerek, yeni 
den fütuhat icrasına girişmişlerdi. 

B eyaz Emevi bayrağını taşı -
yan ordular, mütemadiyen 

Afrika sahillerinde ilerliyor .. Ber
beristan diyarında seller gibi kan 
akıyordu. Şehirler ve kasabalar; 
yakılıyor, yıkılıyor, yağma edili -
yor; Şamdan kopup gelen bu istila 
ordusunun atları ve hecinlerinin a
yaklan altınla çiğnenerek, bir çöl 
haline geliyordu. 

Nihayet; (Kahine) isminde va -
tanperver bir kadın başına olduk
ça mühim bir kuvvet toplamış .. sL 
yalı bir bayrak açmış.. Emevi or
dusun un karşısına atılmıştı ... Şam
lı kumandanlar, evvela (Kahine) 
ye ehemmiyet vermemişlerdi.Fakat 
sonra, bu cessur kadından yedikle
ri kahir bir darbe üzerine, perişan 
olan ordulariyle (Bürke) ye kadar 
çekilmek mecburiyetini hissetmiş -
lerdi. 

Bu acı mağlubiyet, Şam sarayla
rının şevket ve azametini altüst et
mişti. Daha fena neticeler almak 
istidadını gösteren vaziyeti ıslah 
etmek için lerhal muazam bir im
etmek için derhal muazzam bir im. 

(1) Sö\."lllek. 

dat;kuvveti gelir gelmez, Eme.Yi 
ordusu, tekrar hücuma geçmişti. 

(Kahine), korkunç ve mun. 
tekim bir sel gibi akan 
Emevi ordusu karşısında hay. 
rete şayan bir mukavemet gös-
termişti... (Arkası var) 

vesile ile anlatmaktadır. 

r ........... 
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PARALAR !!f 

Sterlin - 617.- 623,-
Dolar 123,- 126,-
Fransız Fr. 110.- 113.-
Liret 120.- 125.-

Drahmi 22.- 22,-
Belçika franıt 80.- 84.-
lsvic;re Fr. 565,- 575,-
Leva 20.- 23.-
Florin 63.- 66.-
Çekoslovak tro. 70.- 15.-
Silinı 21.-- 23.-
Mark 25.- 28.-

Zloti 20.- 22.50 
Pengo 21,- 24.-
Ley 12,- 14,-
Dinar 48.- 52.-
İsveç kuronu 30.- 32.-
Altm 1045.- 1046.-
Banknot 252,- 253,-

ÇEKLER 

Londra 621,- 622,-
Ne .• York 0.7921 0,79125 
Pari11 17,7175 17,69 
Milano 15,0466 15,0225 
Brüksel 4.6992 4.6917 
Atina 88.0032 87.8617 
Cenevre 3.47 3.46t2 
Soba 64.09 63.9875 
Amsterd. 1.4465 1.4443 
Prağ 22.7342 6975 
Viyana 4.2270 4.22 
Madrid 13.2045 13.ı832 
Berlin !1,97 1.9668 
Var!iova 4.1610 4.1543 
Buda peste 3.9855 3.9790 
Bükreş 107 ,89 107, 7170 
Belgrad 34.62 34.5660 

l Yokohama 2.76 2.7562 

'-------------~-' 
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Sinirli Çocuk 
Sıvasta sayın bir bayan okuyu- ı 

cumuz, küçük çocoklarda görüfen 
bal'llma hail endişe verecek bir has 
talık mrdrr, di~·e soruyor. Pek ba • 
sit, mesela iste,liğl §eyin eline ve· 
rllmemesi gibi bir vesile ile bayıl • 
masının sebebi nedir \.'e ne yapma· 
lıdır, dedikten sonra yazılarrmdan 
birine bu bahsin mevzu olmasmı 

isti~·or. 

Sa~,n okuyucumuzun söylf"diği 
hal çocuklarda • bereket versin -
pek çok görülmemekle beraber si· 
nirli çocuğun alametlerinden biri
dir. Sinirli çocuklar ise pek !;Oktur, 
bahis bu suretle umumi olunc.a o· 
kuyueulanmızdan daha birçoklan 
na, hele çocuk annelerine, alaka 
verir sanıyorum. 

Çocuklarda sinirJilik endişe ''e
recek bir hastalık sayılamaz. Buna 
bir mizaç demek daha doğru olur. 
Erkenden dikkat edilmez.c;e sonra 
ha..'Jtalanmrya lıötidat \.·erir. Fakat 
önünü almak ta imkamırz deiildir. 

Sinirli çocuk daha pek kiiçük ;\'a 
şında belli olur. Henüz birkaç a~·hk 
iken sık sık uykusuz kalrr, yahut . . 
U)"Udu~ı nkit hir<lenbire fir()rama 
lar gelir. Sebepsiz haykmr, halin -
de sık sık t1Pı!'i':'ik1iklf"r gi)rülür. Bi 
raz hii~iidiiJ°!ii nkit ehemmi~·etsiz 
şe~·ler için ağlar, sebepsiz güler, 
pek küçük sebeplerle alay etmiye 
kalkısrr. Arkadac;larilfıı çabuk kav 
ga çıkanr, onlan kıskanrr, kin bağ 
tar. 

Bununla hf"raht'r du:n~ulan ince 
dir, pek kiiçiik bir kabahatinden mü 
teessir olur, ufacık hlr 87.ardan bil 
yük keder duyar. Annesine, baba 
sma. kardeşlerine karşı büyük sev 

gi gösterir, bazı zamanlarda da hiç 
birini aldırmaz. GÜ!'ü gününe uy
maz. 

Bir gün bir hiçten dolayı çrrpm 
maya ba.,ıar, titreme gelir. Ufacık 
bir heyecandan kalbinde çarpıntı 
duyar, zafiyete tutulur, başr döner 
ve • Sivastaki okuyucumuzun de • 
diği gibi - ha~ılır. Ağladığı \'akit 
hrçkıra hıçkrra, boğulacak gibi ağ 
Iar • 

Sinirli çocu~un ha~·an pek kuv -
,·etlidir. Kendi kendine birçok şey
ler uydurur, hiç yoktan masallar 
kurar, sonra bunlara kendisi de lna 
mr. Bazı günler de annesini, baha
sını, bütün ev halkrm biribirlerlne 
düşürür. 

Çocukta böyle sinirlilik, tabii, za 
vallmm kendi kabahati değildir. 
Eskiden bunlara df',jf"nere derler ve 
viieutıarrnda türlü ~rlü inhitat a -
li.metıerl bulurlardr. Halbuki çoco 
ğun sinirliliği birçok defa, annesi
nin kamrndayken onun g~irdiği 
hastalıklardan sıkrntrlardan, yahut 
baba."!ının fazla<'a ral:J içmesinden 
,·e~·a gençliğinde o kötü hastalrfa 
tutulmuş olmasından ileri gelir. 
Bö:vle olmakla beraber sinirli ol
mak çocuita mutlaka bir çirkinlik 
vermez. Hu~-u pek hoşa .:itmese hl 
le, vücutça, hele ~·üzünden pek gü
zel sinirli çocuklar \.'ardır. 
Çocuğun sağlrğma dikkat f"dlllr

se sinirliliği düzeltmek mümkün -
dür. Ancak, sinirli çocuğun anne
si, baha~r da «:ok defa sinirli olduk 
lanndan çocuğun sağlığına dikkat 
etmelni g\iç olur. 

Sinirli çocuiu temiz hanlr, hem 
de sakin bir ve.rde büyütmek lazım 

. t• ················ ıs ıyor ...... ··· ·····: 
• 

yi ve yüksek olursa patates ih- • 
raç edebilecegimiz a.nlaşılmak. : 
tadır. 

Patateslerimize hariçten 
ve bilha11a Filiıtinden e

hemmiyetli miktarda talip 
çıkmıttır. Piyasaya gelen Geçen sene mahsul az olduğu 

için patates fiyatları 10 kunışa • 
malumata göre, yalnız Fi- kadar yükselmiştir. Buna mu. • 
listinin senede 16 bin ton kabil Bulgarlar küçük patates..· 

; patateıe ihtiyacı olduğu, bu lerini sif olarak tonu 3,5 - , 
patatesleri kısmen Kıbrıs- 5,75 İngiliz lirasına satmışlar
tan ve mühim bir kısmını dır. Halbuki bizim en ucuz pata. 

ı da Bulgaristandan temin teslerimiz memleket piyasala. 

•: ettiği anl8.fılmıttır. · ::;e~!:t!~5 B:~~~i:~a ;::~ , 
Patates için senede yüz bin bet edebilmek için memleketi· •: 

İngiliz lirasından fazla para ö. mizde yetiı:;en makbul cins pata. 
diyen Filisth, Türk patatesle. 
. . tes ekimini arttırmak. ' 

rını tercih etmektedir. Fakat, ,ı 
memlekette yetişen patatesleri- Kolombo adalarmda bazı fir. ·: 

f 
mizden bilhassa sarı cinsi an. malar da Türkiyeden patates it.l '

1 

cak kendi ihtiyacımızı karşılıya. hal etmek için tüccarlar.muza f bilmektedir. Bu sene rekolte i. müracaat etmişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Koyunu çok olan 
memleketler arasında 

' 

dördüncü geliyoruz 
Dünya koyun mevcudu 600 milyon bat olarak tahmin edilmek

tedir. Bundan 169.500.000 hat Avrupada bulunmaktadır. Bundan 

sonra 148.000.000 bat ile Amerika, 142 milyon bat ile Avustralya, 
80.000.000 bq ile Afrika ve 61.000.000 b8.f ile de Asya gel
mektedir. 

Bu itibarla kıt'alar arasında ko - - -----------
yun mevcudu bakımından en zengini 
Avrupadır. Dikkate değer ki, Tür. 
kiye, koyunu çok olan memleketler 
arasındadır. Memleketimizde neşre -
dilen son istatistiklere nazaran Tür
kiyenin koyun mevcudu 1935 te 
12,500,000 baş olarak tesbit edilmiş • 
tir. Avrupada en çok koyunu olan 
memleket 35.000.000 baş ile Rusya -
dır. 

Ondan sonra 25.000.000 baş ile Bü 
yük Britanya ve üçüncü olarak 
19.000.000 baş ile İspanya gelmekte
dir. Türkiye ise 12.500.000 baş ile Av, 
rupada dördüncü gelmektedir. 

Muhtelif memleketlere ait 
rakamlar 

Aşağıdaki istatistik muhtelif mem. 
leketlerde koyun mevcudunu göster
mektedir: 

'ülkeler Koyun men•udu 

Rusya 
Büyük Britanya 
İspanya 

Türkiye 
Romanya 
İtalya 

Fransa 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Bulgaristan 
Almanya 
Birleşik Amerika 
Arjantin 
İngiliz Hindistanı 

Cenubi Afrika Birliği 
Avustralya Bund 
Yeni Zeland 

Tane 

35.000.000 
24.900.000 

19.100.000 

12.500.000 

12.300.000 

10.300.000 

9.600.000 
8.900.000 
8.700.000 
8.600.000 
4.300.000 

51.700.000 
39.300.000 
43.600.000 
35.000.000 

113.000.000 
29.100.000 

dır. Şehirlerin kapalı ''e girültülü 
hava.'Jr, çocuğu sinirllllkten kurta

racak bir &ey değildir. YaJnrz yaz 
mevsiminde ha'' değiştirtmek, de 

nlz kenanna götürmek yetişmez. 

Ona bütün ~,ı temiz han, ıı.akln 

bir yer lazmıdrr. Bazr memleket -
lerde bö~·le !llinlrll ço<'uklar için, kır 
tık yerlerde, orman içerisinde ~·atılı 
mektepler ~·aparlar. Orada çocuk 

hem sinirlilikten kurtulur, hem de 
iyi terbiye alır, iyi öğrenir. Keşki 
bizde de olsa!. 

Sinirli çocuğun yeme.sinde, içme 
!ilinde intizama dikkat etmek lüzu
munu söylemek fazladır. Spor, ken 
dlslnl yormamak fl&rtlle, çocuğun 

sinirlerini sakinleştirecek, \ilcudü
nü kuwetıendlrecek iyi bir va.ı;;rta 
olur. llrk sudan başlıyarak, sonra 
soğuk su ile munta~m duş yaptır 
mak ta sinirler h~m teskin eder, 
hem kunetıendlrlr 

Zahire 
Piyasası 
Gevşek 

Uun şelüln.üz1: 58 vagon buğday, 
15 vagon çavdar, 5 vagon arpa gel. 
mi§ ve mühim bir kısmı satılmıştır. 
Gelen buğdayların büyük bir kısmı 
yumuşak buğdaydır. Bunlar, çavdar 
nisbetine göre, kilosu 5,30 kuruştu 
6,18 kuruşa kadar fiyat bulmuştur. 
Sert buğdayların fiyatı 6-7 kurut 
arasında kalmış ve bir miktar mal sa. 
tılmıştır. İhracat i~in arpa üzerine 
biraz muamele u1 muştur. Gelen ar. 
palar 4,15-4,20 kuruş arasında sa
tılabilmiştir. Çavdara beş kuruştan 
alıcı olmamıştır. Mısır üzerine 4,35-
5,02 kuruştan muamele olmuştur. Pi. 
yasa gevşek olarak açılmış ve gev. 
şek kapanmıştır. 

ZAHıRE 
BORSASI 
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Yumuşak buğday 
Sert bufday 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır nrı 
Fmdık içi 
Yapak Anadol 
Tiftik mal 
Tiftik derili 
Peynir beyaz 

5,30 
6,17 
4,12 
5.-
4.39 

53,-
53,-

129,-
117,20 
29.15 

6.25 
6,25 
4,20 
5. 2 
5, 2,50 -.-

54.----.-
31. 7 

G~LEII. 
Buiday 
Çavdar 
Arpa 
Kepek 
Un 
Razmol 
Mısır 
Afyon 

G t DEN 

622 Toa 
75 Toa 

255 Toa 
105 Toa 
84 Toa 

6,3-4 Toa 
14 Toa 

1-4 Toa 

Yapak 1-2 Toa 
Tiftik 139,1-4 Toa 

1 LiMAN HAR;:;TLER; 1 

Bugün limarurwza gelecek vapur • 
tar: 

Saat 11 Enurum Ka.radenizdea, 
H,30 Anafarta Bartından, 6,80 ~ 
adet Bandırmadan, 16 izmlr İzınlr. 
den, 17 Tayyar İmrozdan • 

Bugün Umarumızdan gidecek va • 
parlar : 

Saat: 12 Tan Karadenlze, 9,SO U
ğur lzmite, 8,80 Bandırma 1'1udanya.. 
ya, 20 Saadet Bandırmaya, 19 Sey • 
yar Karablgaya, 19 Kemal Ayva.lığa, 
10 Cana.kkale Mersine . 
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Dadanan 
Böcekler 

CHikc1yeden Mabaat) 

ispanya' da 
Yeraltı Harbi 

(Başı l incide) 
hassa siyasi rekabetleri dolayısile bir 
taraftan Akdenizden Hindisatna loğ 
ru yol açmak arzusu İngilizler tara
fından takip edildiği gibi diğer taraf 
tan yine Avusturyalılar tarafmdan 
Eğe denizine, Seliıniğe doğru inmek 
zaruretile birtakım siyasetler takip 
edildi. Bunun neticesi olarak ta Şark 
Demiryolları imtiyazı verildi. Malum 
dur ki, Rumelide büyilk bir sahai a
razi memleketimizin aksamından bu
lunuyordu. Hakikaten Avrupanın 

böyle mühim bir kısmının milvasala
sız kalması bizim için bir mesele ol
duğu gibi devletler için de, söyledi -

• ğim noktainnzardan bir mesele idi. 
Fakat imp:-. atorluğun tabü inkişa -
fının esas branşları kafi surette te • 
min edilmediği için şimendifer yap . 
mış olmakla istenilen neticeyi elde et 
mek mümkün değildi. 

Emperyalizm 
Tabü olarak emperyalizmin tesiri 

altında bir şimendifer yapılması za • 
ruri vaziyette idi. İşte bu gibi siyasi 
sebepler ve mali zaruretler altında 
1872 de şark demiryollarının imtiya
zı verildi. Evvela 1869 da Baron Hir
şe verilen imtiyaz bunun tarafından 
başka birisine v~rilmek istenildi. Fa
kat hükümct kabul etmedi. Ve inşa
at sermayesi devlet tarafından veril 
mek üzere 1872 de yine Baron Hirşin 
inşaat ve işletme şirketine imtiyaz 
verildi. O vakit yapılacak hatların 
tahminen yekunu 2000 kilometre 
olacaktı ve hattın imtiyaz mUddeti 
de hatların bitmesile beraber başlı · 
yacak Hirşe hakkında hiçbir kayıt 

şart yoktu. İmtiyaz müddetinin te • 
sisinde mevcut eşya mütehassıslar 
tarafından, ehlihibre tarafından tet· 
kik ve kıymeti tesbit edildikten son
ra devlete intikal edecekti. Böyle bir 
takım esaslar vardı. 1872 de yapıla
cak hattın kilometre başına şirkete 
12000, hükumete 8000 altın frank ve 
rilecekti. Kilometre başına varidat 
20 bin frangı geçerse fıı.zlası yan ya 
nya yaplaşılacaktr. Mukaveleti esa.. 
6iye bu şartla aktedilmişti. 

23 milyonluk İ•tikraz 
Zamanın ve dE"vletin malt vaziyeti 

nin fena gitmesi dolavıslle ı.ıe 23 mil 
yon altın franklık bir istikraz daha 
yapılıyor. Ve bu yapılan istikraz da 
yine inşayı ve işletmeyi deruhte eden 
şirketin ve hükumetin haklarını de -
ğiştirmiye vesile oluyor. 

Bu sefer kilometre başına. 7 bin 
frank şirkete veriliyor. Geri kalan ha 
sılatın yilzde elli •beşi şirketin yUzde 
kırk beşi de hükumetin oluyor. Yar · 
evvelki esas biraz değişmiş oluyor. 
Sonra 1894 te 40 milyon altın frank 
hk bir istikraz daha yapılıyor. Bu is 
tikrazın 21 milyonu eski istikrazın 

bakiyesine tahsis ediliyor. Bakiyesi 
hükumete ödeniyor. !stikrazın öden
mesi 64 sene olarak tesbit ediliyor. 
Maamafih imtiyaz müddeti henüz tes 
bit edilmiş vaziyette olmuyor. Yal -
nız bu istikrazm 64 senede ödenmesi 

esası kabul edilince demek ki, 1894 
tarihinden itibaren 64 sene imtiyaz 
müddetini hük\ımet zimnen kabul et 
miş oluyor. Ve hakikaten 1908 sene
si iptidasında bir iradei seniye ile im 
tiyazın 1908 den itibaren 50 sene ol. 
ması kabul ediliyor.Yani imtiyaz müd 
deti 36 senesi imtiyaz müddeti başla 
madan geçen müddet olmak üzere 

86 sene oluyor. 1908 de 50 sene imti 
yaz müddeti kabul edilince 1958 e 
kadar Şark Demiryollarmın işletilme 
si imtiyazmm devamı kabul edilmiş 
oluyor. 

M efrutiyetin Üanıncla 
Bunu müteakip yani meşrutiyetin 

ilanı üzerine şark demiryollarmın bir 

kısmının Bulgarlar tarafından iş~al 

edilmesinden sonra. 1909 da meşru • 

tiyet hükfımetiyle akdettikleri bir 
mukavele ile 1894 te aktedilen muka

velenin ahkamı değişiyor. Ve ~irket 

kilometre başına 10333 frank alıyor. 
Ayni zamanda artanın yilzde yetmi-

şi şirketin ve yilzde otuzu hükume • 
tin oluyor. Lozan muahedesi aktedil 
diği vakit Cümhuriyet hükumeti şir 
ketle adaptasyon mukavelesi yapmak 
Uzere, diğer şirketlerle olduğu gibi 

ufak bir anlaşma yapıyor. Diğer im
tiyazlı şirketlerin murahhası olarak 
Türkiyeye gelen Mr. Veyi isminde bl 
risi bu şirketin de murahhası olarak 

Ciimhuriyet hükumeti ile temas edi
yor ve şirket namına 1923 te bir mu

kavele imza ediliyor. 

Lo:r.anclana ıonra .•• 
Bu mukaveleye göre paranın düş

nUş ohnasındnn dolayı tari!elere beş 

mlsll zammedilmesi ve alacak vere -
cek hesaplarının tetkiki için bir ko • 
misyon teşkili kararlaşıyor. Bu ko
misyon ayni zamanda 1929 itilaf -
larının ifasını da hazırlıyor. 

Daha sonra 1927 senesinde Behiç 
Bey zamanlarında o tarihe kadar na 
fıa veklletinin müsteşarı Bürhanet -
tin isminde birisi tarafından hazır -
lanmış olan bu layiha. 1927 senesin -
de Büyük Meclise sevkediliyor. O lfı. 
yihaya göre şirketin borcu beş buçuk 
milyon altm frank olarak kabul edi -
liyor. Ayni zamanda kilometro başı -
na 13 bin altın frank ve hasılattan 

da yüzde yetmiş ibeşi şirkete yüzde 
yirmi beşi d~ hükumete alt olmak e
sası teklif edilıyor. Fakat bu kiloİnet 
re başına on üç bin frank ve yüzde 
yetmiş beş hasılatı gayri safinin şir
kete yüzde 20 lerin hükümetin olması 
hususundan ayrı bir de şirketin hisse. 
!erinin işletme masrafları çıktıktan 

eonra bir milyon iki yUz yirmi yedi 
bin yüz elli üç altın frank bir mebla 
ğı temin etmesi şart koşuluyor. 

Görülüyor ki, ta 1872 den de baş • 
lıyan işletme imtiyazı gittikçe şirke
tin lehine, hükf.lmetin aleyhine dönü 
yor. Bu lAyiha biltçe ve maliye en -
cümenlerinde iki sene kadar kalmış
tır. 1929 senesinde Recep Pekerin Na 
fıa Vekilliği zamanında yeniden tah
rik edilerek şu esaslar dahilinde bir 
mukavele yapılmıştır. 

Hattın vaziyeti 
Şimdi ona takaddüm etmek üzere 

hattın kaç kilometre olduğunu arze. 
d e y i m. h a t a s 1 i y a n i 
şirket tarafından arzettiğim düyunu 
umumiyeye kalbedilmiş borçlarla ya 
pılan hatların yekunu 289 kilometre 
dir. Ondan sonra Alpullu - Kırklareli 

46 kilometre ve 3 kilometre de Kara
ağaç - E;dirne hattı var. Bir de Sir • 
keci - Yeşilköy ikinci hattı 18 kilo 
metre ki, "hepsinin yekunu 356 kilo
metredir. 

Şimdi hattın esasında prensip ola 
rak beşte biri şirketin parasını ihtiva 
ediyor, beşte dördü de devletindir. 
Yeni inşaat parası 4-5 tir. 

29 senesinde müzakeresi ~apılmış 
ve zamanımızda imza edilmiş olan bu 
muknve1enın tcyıt t:t.tıgı nat l.ilı.lnıl.llt. 
Yani, asgari 20 ila 25 milyon paramı. 
zı, sermayemizi ihtiva eden bir hat
tır. Buna mukabil şirketin bilahara 
yaptığı nizamnamede tesbit edildiği 
ne göre, 1931 de 6 milyon 400 bin me 
vaddi müteharrike ve eşyasının kıy
meti l milyon 600 bin de nakit olma 
suretile ceman, 8 milyon sermayesi 
vardır. Bu esasta olan hattın aktedi
len itilatnamesi mucibince kilometre 
başına 12 altın frank verilecek. On
dan sonra hasılatı gayri safiyenin 
yüzde 75 i şirketin yüzde 25 şi de dev 
letin olacak. 

Açığı clevlet öclemiyecek 
Fakat bunun ne ti c e si de 

yekunu şirketin masarifi umumiyesi 
ni ihtiyat akçesini, Kırklareli taksiti 
nn ve hissedarlara verilecek temet • 
tüü karşılamak üzere bir milyon iki 
yilz 27 bin 152 franga balig o lacak 
tır. Esas budur. Bunu tahtı emniyete 
alabilmek için bir madde kabul edil· 
miş, buna göre, bir intizar hesabı a
çılacak yani bu para elde edilmiye · 
cek olursa intizar hesabına açık diye 
bir kayıt geçilecek devlete verilecek 
yilzde 25 de aynca bir hesap altma 
alınacak bunlara açık olursa intizar 
hesabına yilzde beş faiz konacak bu 
esası bir madde ile şöyle teyit edi -
yorlar. 

Açık devlet tarafından ödenecek. 
Yani senede ~bir milyon iki yüz yirmi 
yedi bin yüz elli iki frank elde edil -

mczse • intizar hesabına alınacak a
çığı devlet ödiyecektir. Bu açığı kar
şılamak için tarifeyi istediği gibi ı:.r 
ket arttırmak hak.kını da almıştır. 

Satın almıya doğru 
Halbuki zaman itıba.riyıe bu tedbir 

açığı kapamak değil, bilakis açığı 

arttırma manasında demektir. Dev· 
Jete ait ola.n yüzde yirmi beş te dev. 
lete verilmiyecek, o da mahpus kala
cak ve intizar hesabına karşılık tutu
lacaktır. Yani şu haldE" 20-25 mil. 
yon lira kıymetindeki hat devletin e. 
linde on para geçmeden işlemekte de. 
vam edecektir. İmtiyaz müddeti de 
hattın inşa.sına 1872 de başlandığı 

halde 1908 den başlamak suretiyle 
1958 e kadar devam ooecektir. Şu hal 
do aradan 36 sene bir kere çıkıyor. 
1958 senesi imtiyaz müddetinin sonu 
olarak tesbit edilmiş oluyor. Raşa i
çinde mukavelenin hiç bir maddesin. 
de tesbit edilmiş bir §eY yoktur. Dev. 
let hangi tarihte bunu satın alabilir. 
Buna dair hiç bir kayıt yoktur. Şim-

, 
di buraya kadar bu tafsilatı arzet -
tikten sonra satın almıya doğru ha • 
reketimizi ve netayicini arzedeyim: 

Satın alma işi görüşülürken 
Biz o vakit, arkadaşımıza cevap 

verdiğimiz zaman şirketten bu inti • 
zar hesabının ne olduğunu sorduk. 
Bizim anladığımıza göre birisi iş -
letme sermayesi, birisi de hattı asi 
sermayesi var. Hilkil.met hattın esa· 
sının sahibi olduğuna göre, bir akit 
yapılıyor, bu en nihayet hattın ka • 
zancına ve zararına taalluk etmesi 
lazım geliyor. Şirketin mukavele. 
sinde, 1929 da yazılan mukavelede o 
suretle hükumet borç olarak bir fık • 
ranm oraya geçmiş olmasın ıbiz boş 
görmP.dik. Dikkatimizi celbetti. Bu • 
nun üz.erine, şirkete bir hareket yap. 
mıya mecbur olduk. Şirket: "Muka. 
velede olduğu gibidir. Vaziyeti baş· 
kaca izaha lüzum görmiyoruz,, ceva
bını verdi. 

O halde, biz bu vaziyeti arkadaşla. 
nınıza tetkik ettirdik. Başvekalete bu 
nun binnetice devletin büyilk bir z:ı.. 
ranna müntehi olacağını izah ve tek· 
lifte bulunduk. 

Çünkü bu intizar, hesabını doğuran 
bir mfiyon 227 bin 152 altın frank, 
ilk senesinde yahut ikinci senec;inde 
temin ediliyor. Şirket, diğer senele
rinde açık vermiye başlıyor ve bu a... 
çık bizim işi görüşmiye başladığrrnız 
sıralarda mühim bir yekuna baliğ ol. 
mus bu1unuvor. 

(Ali Çetin Kayanın hattın sntm 
almma.~ma ait rakamlara dayanan 
çok mühim beyanatmm ıııon kısmı, 

telgraf m gecikmesi ~;l7.linden ya 
nnki sa},mızda neşredilecektir. ) . . 

Adapazannda meyva ağaçlarına bir 
böcek musallat olduğunu ~u yüzden 
meyyalann tehlikede olduğunu yaz
mıştık. Kocaeli ziraat mücadele mü
dürü Salih Başer, bu hususta bize şu 
izahatı vermiştir: 

(Başı 6 ıncı da) 
zan sekiz on dakika kadar durur. 

M adridin müdafaası müdde· 
tince asilerin patlattıkları 

"Adapazarında meyva ağaçlarının lağımların sayısı altıyı geçmemiş -
çiçeklerindeki tahribatından şikayet 
edilen böcek, Jatince (Cetenia Hirtel tir. Buna karşılık cümhuriyetçiler 

yirmi - otuz Jağm paıtlatmışlar .. 
la) ve ziraatçiler arasında da tüylü 

Cümhuriyetçiler bu lağımlar saye 
satuvan denilen bir haşeredir. sinde düşmanı Karabançel mınta -

Bu böceğin çiçeklerdeki tahribatı-
kasında pek fena bir vaziyete dü-

na karşı bütün bahçe sahiplerinin el 
şürmüşlerdir. 

birliğiyle çalışmaları liızımd'ır Güneş 
Yeraltı muharebe:;i yapmak 

li havada uçan ve bu suretle bahçe-
Cümhuriyetçiler için çok daha ko -

den bahçeye gidebilen ve serin za • 
lay. ÇünkU bu iş için gereken mü-

manlarda nisbeten uyuşuk bir halde 
tehassıs kadrosu, maden amelesi, 

bulunan bu haşerenin bu halinden is 
Cüınhuriyetçilerin elinde diğerle • 

tif ade ederek günün serin zamanla • 
rinden fazladır. 

rında ağaçların altlarına serilecek 
Bütün bunlar insana pek acayip 

çarşaflar üzerine silkilerek toplanıp 
görünüyor. Saatte yüzlerce kilo

yakılması mevsimin icap ettırdiği mü 
cadele zaruretlcrindendir. Esasen metre yapan tayyarelerin, ortalı-
meyvalar çiçekte iken haşere tara. ğı yıkıp yakan tankların faal oldu 
fından vukua gelen bu zararlara k:ı.r- ğu bu asırda, haftalarca süren, bin 
şı başka hiç bir tedbir almanın im- !erce iş saatini yutan bu fare usulü 
kanı yoktur. çalışmanın, bu lağımların ne ma-

Esasen iş mevsiminde, yani kıştan nası var?. 
evvel bahçelerini kazmak kasımda bu İstikbal harplerinin şu müthiş 

böceklerin toprakta saklanan kurt ve tekniği karşısında bu usulleri öğ
krizalitlerinin derin kazmalarla 1tı • renmek, bunları tetkik etmek fay 
şın tesirlerine ve ta vuk!ara arzedil-

. · U ad 1 11 d dalı mı?· mesı kestirme m c e e yo ann an-
Ben öyle zannediyorum ki, .fay. 

dır. 
Zaten Adapazarı ziraat mUcadele dair, hem de çok faydalı. Harple

rin bitmez tükenmez cilveleri vur. 
teşkilatının faaliyeti ile bu böcekle. 

dır. Bunların hepsine karşı hazır· 
rin tahribatına nihayet verilmiştir. 

B k 1 S f Zarar veren diğer haşerelerin imhası lıklı olmak gerektir. Nazariyeci • 
aş ve i o ya- için de icap eden yardımlar yapıl • lerin, ilmin dar çerçevelerine inhi-

h k 
mai:tadır.,, sar ettirmek istedikleri istikbal 

ya a re et etti harplerinde bu usullerin kullanıl-
On Gram Eroin mıyacağını kim ve nerede söyıe • 

(Başı 1 incide) 
nü kabulü bilhassa tebarüz (?ttirmek. Fenerde oturan Yusuf oğlu Cafer miş ?. 
tedir. Evet, bir ordunun ileri bir ordu 

Ayakapıdan geçerken şüphe üzerine 
Gazeteler, Başvekil İsmet 1nönU'. sayılabilmesi için, manevra kabili-

üstU aranmış 10 gram eroin bulun. 
nün, Yugoslavyanın Akdenizdeki va. yetini haiz, müteharrik motörize, 
ziyetinin büyük bir ehemmiyeti haiz muştur. Kendisi mahkemeye veril- kanatlı bir ordu olması Hi.zımdır. 
nl.dubı. hnklrındıı.\d bt-.,ynnn.tını da e- miştir. Fakat bu o du da hi~an si
hemmiyetle kaydetmektedir. _1.:;ıs:;;;;;tan::.o...b-u-l A-sl-iy_e_3_ü-nc_u_· H.;;..u.;..k ... uk--..M_a_h __ .~~perden, lağımdan müsteğni ola -

Vreme gazetesi, Türk devlet adam- kemesinden: Taksim Sıraselvilerde maz! .. Mütevazi kazma ve kürek • 
lanrun seyahatleri hakkında uzun ve 91 No. da oturan Erna Şnayder ta. ğin daha çok canlar kurtamıas: 
hararetli tafsilat verdikten mada, rafından Beyoğlunda Parmakkapıda mukadderdir. Düşman, merhamet 

"1 t 1 ö U' e d ed nedir bilmiyor. O, en ufak hata . aynca sme n n n ve a er. Yeniyolda 4 No. ıu Avriliya pansiyo. 
k b 1 ki b. k 1 tm k lardan da · en büyüklerinden isti. 

en,, aş ı ı ır ma a e neşre e • nunda mukim ısak Faraci aleyhine 
ted· fade ettiği kadar • istifade etmi -

ır. mahkememizin 937 / 431 No. lu dos. ye çalışıyor. Aşil, budalalık etme • 
Sof yada derin bir sempati v_ asiyle açılan boşanma davasından 

S f 19 (AA Tü. k" B yip sağ ayağındaki çizmenin taha 
o ya, · .) - r ıye aş. dolayı dava arzuhali ikametgahı meç 

k·ı· ı t ı ·· ü ·ı H · · v k" nını demirden yaptırsaydı daha iyi ve ı ı sme non ı e arıcıye e ı- hul olması hasebiyle ilanen teblig- e-
l . ederdi. 
ı Dr. Tevfik Rüştü Arasın Sofyaya dilmiş ve ıı. 5. 937 salı saat ıo tah. 

YENi NEŞRJY Af 
muvasalatları arifesinde gazeteler, bu kikat günü tayin kılınmış olduğundan 
ziyareti, çok sempatik bir surette kar mumaileyh tsak Faracinin mczkfır 
şılamaktadır. . gün ve saatte mahkemeye ~elmesi ve. 

İki komşu milleti biribirine bağlı- ya bir vekili kanuni P"öndermesi ve 
yan dostluk hissiyatım hatırlatan aksi takdirde hakkında g"Iyan kara. 
Dnes gazetesi, Balkanlardaki umumi rı ittihaz ediJPceği tehlii?' rnakamına 

!\laden T:!tkik ,·e Arama l\lecmua. 
sı - 1ktısat Vekaleti Maden Tetkik 1 

1 

vaziyet hakkında diyor ki: kaim olmak füıcre ilan olunur. 
"Avrupanın gösterdiği umumi te. 

reddüt vaziyeti içinde, Balkanlar, if. 
tiharla, bu mmtakanın bir barut fı
çısı değil, fakat Avrupanın en sulh· 
perver bir bölgesi olduğunu söyliye. 
bilirler. Bu mmtakada, sulhperver 
bir hayat ya.58.mak ve kültürel ve e. 
konomik kalkınma yolunda inkişaf 
etmek hususunda sözleşmiş küçük 
milletler, huzur içinde, vaşamakta -

tstanhul 2 ncl 1flas Memurluğun. 
dan: Mahkemece 29 _ 3 - P-37 tı>rihin. 
de iflnsma karar verilen ve Bıı k'r 
köyde Yenimııh Uerle otıırur ve Balık 
T!azanndıı. Truır;tnrda 87 To. da unc\1 
A vram Macatirl;sirı tasf;"e e1ilec"Y. 
hir rnah olman•,ı;..ndan tasfiyenin tati 
tiııP. kıırıı.r verildi. 

MiJM;qin nJacnkhlRn tPrnftnnı:ı.n o 

ve Arama Enstitüsü tarafından aya- ı 
şm çıkarılan ve satış hakkı Türk 
Hava Kurumuna bağışlanmış olan bu 
mecmuanın 937 senesi 2 nci sayısı da ' 
intişar etmiştir. Kıymetli malumatı, 

resim ve grafikleri ihtiva eden, tab'ı 
da çok güzel olan me?.ırur mecmua 
~ütün kitapçılarda bulunmaktadır. 

• 
Gündüz - Bu kıymetli kültür mec 

muasının 13 üncü sayısı büyük bir 
inkişaf göstererek çıkmıştır. 

Aylık Hesaplarında Kolaylık 

Her muhasebeciye, müdüre fayda

lı ve IUzumludur. Kitapçılarda satıl
maktadır. 

En hoş ve taze meyvaların usa 
relerinden istihsal edilmiş tabi 
bir meyva tuzudur. Emsalsiz bi 
fen harikası olduğundan taıns 

men taklid edilebilmesi mümkUı 
değildir. Hazımsızlığı. mide yan 
maklarını, ekşiliklerini ve muan 
nid inkıbazlan giderir. Ağız ko 
kusunu izale eder. Umumi ha 
yatın intizamsızlıklannı en emir 
surette ıslah ve insana hayat \'1 

canlılık bahşeder. 

fNGtLtz KANZUK Eczanesi 

' - ~evoğl u . lstanbul -;. 

- Sultanahmet 1 inci Sulh Huku1' 
Hakimliğinden: Da \·acı Tevfik J{ııb' 
maslı ve Şakir Hediliye izafeten ,·e. 
kili avukat Hilseyin Avni Kip'Er ta· 
rafından Mahmutpaşada Hürriyet o
telinde otelci Ömer ve Abdurrahman 
Nisari aleyhlerine mahkememit.İil 
937 /216 sayılı dosyasiyle açığı tab· 
liye davasının !cra kılınan duruşrnıı· 
sı esnasında: Müddei aleyhlerden Ô· 
merin yazılı adresi terkederek gitti• 
ği ve ikametgahının meçhul bulull· 
duğu mübaşir tarafından verilen nıd 
ruhatla gönderilen davetiye geri çe"• 
rilmesi üzerine ikametgıihmın ta.hkf.. 
ki için zabıtaya yazılan müzekkC~ 
Ömerin nerede olduğu bilinemcd;ii 
bevanivle iade edilmiş olduğundaıı 
mümailevhe iH>nen tPhlicrnt icraı.:tflll 
ve muhıı kAm<>Jlirı i -:ı • 5 • 9R7 ~1Jl· 
be saat 10,30 a talikine karar veril • 
miı:; olduğundan o ~n ve o sal\tte 
mahkemf've gPlTl'le<PRi takdirde htl· 
1{11 lı: usı• ıu nı" ı, k"melPrl. k!!..nunun

1111 

50'l unl'ıı nıı:ın'l"cı; mıı,.ihince mnafl'lf'
1
e 

van•l"r!'lm toı.-m~ "'Hık!\mma kairtl 01• 
mak iizerP ;ı~., nlı•nnr. ____.-

i h t İ ra ilanı da 
"Humbaralarda ıslahat,. hakkın "b 

istihsal olunan 24 Ağustos 1931.uı:~e 
ve 1254 sayılı ve "Yelekli merrnıle 14 
ıslahat,. hakkmda istıhsal olunan rılJ 
fkinciteşrin 1931 tarih ve 1273 sa~·ıe 
ihtira beratları bu defa mevkii fıı 
konmak üzere ahere devrüferağ ,.e. 
va icar edileceğinden talip o!f1n1ar~ 
Galatada. tktısat hanırıda. Robe 
H'erri've miirac:ıatları ilan olun~ 

KEl2PETEN GiP>lij 
S91<ER -
AT.Aft.. 

dır. Başvekil lsmet lnö"Ü ile Harici
ye Vekili Dr. Arasın bu ziyareti, Türk 

- Bulgar dostluğunun yeni bir bür. 
hani olduğu gibi, ayni zamanda Av. 

rupada sulhün takviyesini istihdaf e· 
den gayretlere de kıymetli bir yardım 
teşkil eylemektedir.,, 

melelcrin tatbikine devam edilmesi 
iste11Hnek m~sraft pe~in vprilmo~; ;;.: 

t!ıkdirde ifllls•n kı:ın'l.t1larıı"ı al~lcıı 

ttaran tıı .... r .... ;ıqn bilinmek üzere ilar 
f)lunur. (31943) 

Hava Yolları Devlet isletme idaresinde": 
Parole Bulgare ise, Başvekil İsmet 

İnönü ile Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Arasın Bulgar - Yugoslav paktı 
hakkındaki lehte düşüncelerini kay
dederek diyor ki: 

"Şarktaki komşumuzun en salahi. 
yettar mümessillerinden gelen bu dil
şünceler, Türkiyenin, gerek Yugos
lavya ve gerek Bulgau"stan tarafın. 
dan takip edilen sulh siyaseti hakkın. 

da tam doğru bir fikir edinmiş oldu
ğunu göstermektedir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında 

mevcut münasebetlerin mahiyeti, 
Türk hükfımetinin b-.ı dost hattı ha· 
reketini tabil kılmaktadır. Tilrk -
Yugoslavya milnasebetlerinden sarfı. 

nazar, şurasını hatırlamalıdır ki, TUr. 
kiye, harpten sonra, bütün diğer Bal
kan komşularımız arasında bize dost
luğunun hakiki delilleririni ilk olarak 
göstermiş olan memlekettir ve ilk 
dostluk paktımız, 1925 te Türkiye ile 
aktolunmuştur.,, 

1stanbul 2 nci lflas Memurluğun. 
dan: Müflis Aler.sandır Korpi ve şü
rekası şirketi ile Aleksandrr Korpi 
masasına müracnat eden Racivanovi. 
çin istediği 400 lira ve Teodoridisin 

1 - Ankara - İstanbul arasında 
A - Cumartesi günü hariç haftanın 

Kalk~ Varış 
S. D. S. D. 

diğer günler~de: 

beş senetle istediği (4500) dört bin Ankaradan 

beş yüz liranın ve F. Gilvanın Uç se. lstanbuldan 
netle istediği (3000) üç bin 

10 00 1150 
15 00 16 50 

lstanbula 
An karaya 
vardır. 

günlük ritı11$ seferle 

liranın müflis Aleksandır Kor· B - Cumartesi günleri: 
pinin şahsi masasına olmak üzere al. Ankara.dan 14 30 16 20 . "'' lstanbula günlük bir sef erirni.ı dııll 
tmcı sıraya· kayıt ve kabullerine ve 
müflisin şahsi sıra defterinin bu su. 
retle düzeltilmesine vt! diğer alacak
lı Zanetinin istediği 600 liranın (Za. 
neti müflisin kayinbiraderi olup mü. 
vazaa olması ihtimali nazara alma. 
rak) davada muhtar olmak Uzere 
kayıt talebinin reddine ve Sarı Bekir 
zade İhsanın iır~ediği 400 lirada 240 
lira 47 kuruşun kayıt ve şirketin bQrç 
lan meyanına kabulüne ve şirket sıra 
defterinin düzeltilmesine ve fazla 159 
lira 53 kuruşwı reddine iflas idare
since karar verilmiş olduğu ilan olu. 
nur. (31942) 

dır. Cumartesi günü İstanbul tıı!· 
Ankaraya avdet seferimiz yok 

C - Pazartesi günleri: :rd1' 
!stanbuldan 7 00 8 50 Ankaraya ilave seferimiz va ' 

2 - Şehir gezinti uçuş1arı "İhtiya rl,,: 
Ankarada - 18-4-937 
tstanbulda - 25-4-937 den itibaren oaşlıyacaktır. ~, 
Ankarada - S. 15 D. 30: S. 16 D. 30 devam eder. İdare otobüsll ac 

te binası önilnden saat 15 de hareket eder. .. Ull' 
Yeşilköyde S. 15: S. 16 devam eder. İdare otobüsü acente binası 011 

dt!n saat 14 de hareket eder. gf / 
Acentelerimizden gezinti uçuşu bileti alanlann meydanlarımıza 

diş ve dönuşleri idare otobüsü ile parasız yapılır. s'cl1 
Ankara acentemiz - Bankalar ca ddesi P. T. T. binasında Tel. N-O· 
İstanbul ecentemiz - Karaköy P. T. T. binasında Tel. 41137. 
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TAN 

MiIHoto T. A. ş. 
laafiye M 

'l'asr· ernurlu§undan: 
ıye haı · d 

~. ş h' ın c bulunan Millioto T 
· ıssedarıar h · 

1936 sencsı eyeti umumiyesi 
günü saat ıtıayıs:ının 21 inci cuma 
da Elrnaa ~ te lsta.nbulda Pangaltı. 
Partırn ag caddesinde Nomiko a 

anının 1 N . 
la.naca~ o. h dairesinde top-

gından his 
tıya da t Sedarlar bu toplan. 

l b ve olunurlar. 
ş u heyeti u . 

b.a i§tirak rnunııye toplantısı. 
dahili n. edece)r olan hissedarlar 

Si rnucib~arnenfn 26 ncı madde 
n U ce llıalik ld • 
e erini to 1 ° uklan hisse se-

evve1 lata bp antı tarihinden 10 gün 
Ja n uıa~ · k 

n Errnada ~ "' ııır etin merkezi o. 
llartırnan g caddesinde Nomiko a 
\' h rnın ı n -• a ut Paz; uınaralı dairesine ve 
59 No, da ~te, Provans sokağından 
ııı bankasın auer Marchal ve şüreka. 
bu:z rnukab~·tevdi ve alacakları mak
"elilrnek .. 

1 
•nde• duhuliye varakası 

ıne k Uzerf' 3 .. 
r <'tine t gun evvel sirketin 

:nuzNAhre ~liın etmeleri icabeder. 
l . 

•-- - 'l'asr . ~fiye ın ıye Vazıyetini izah eden 
la-.. ernurla 
~·11ın Ok rı ve mUrakip rapor. 

2 .... 'l' Unrnası ve tasdiki. 

lan~in:ı~fiye menıurlan tarafından 
tasdiJti. en bilançonun okunması ve 

3..._"' 
"asr 

4 ""' '!' ı7e ıneınurlarmm ibrası. 
dah asfıye "d a u~t rnu detinin bir sene 

5 ılınası. 
hi - 'l'asfiy 

YetJetiıı· e rneınurlarınm sala. 
tn ~Sbiti. 

'.l'ASFlYE MEMURLARI 

İsanbul 7 nci İcra Memurluğundan: 
İbrahimin Sava oğlu Nikonun zim
metindeki alacağından dolayı tahtı 

hacze alınan Galatada Arapcamü ma. 

lslanbul Komut .. nl ı ğı Satın 

alma I< omisyonu r lanları 
hallesinin Makaracılar caddesinde es • ._ ___________ _ 

ki 8 yeni 6 numaralı bir bap ahşap 
dükkanın nısıf hissesi açık artırmaya 
vazedilmi§tir. Hududu: Tapu kaydı. 
na nazaran bir taraf Hasanağa kah
ve dükkam arsası ve bir taraf lehi 
derya ve bir tarafı diğeri elhaç Gar. 
sani dükkanı arkası cephesi tarik ile 
mahdut. 

Miktarı zirai 36 metre murabbaı. 
dır. 

Tamamının muhammen kıymeti 

700 liradır. 
Evsaf: Zemin harap tahta döşeme. 

li ve dikme üzerine müesses alatur
ka keremit çatılı cephesi ahşap ke. 
penk olup tamire muhtaçtır. 

İstihkam taburu kışlasında yaptı. 
rılacak elektrik tesisatı için ihale gü. 
nü talibi çıkmadığından ihalesi 10 
gün uzatılarak açık eksiltme ile iha. 
lesi 26 • 4 • 1937 pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen ke. 
şif bedeli 200 lira 5 kuruştur. Şart. 
namesi her gün öğleden evvel komis. 
yonda görUlebllir. İsteklilerin 15 li
ralık ilk teminat makbuz veya mek. 
tuplariyle ihale gününden evvel 9 cu 
inşaat şubesinden alacakları vesika. 
larla beraber belli gUnde ve vakti mu 
ayyeninde Fındıklıda komutanlık sa. 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(2198) 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iş. numaralı icra ve iflas kanununun 126 
tirak edecek müşterilerin kıymeti mu mcı maddesine tevfikan haklan tapu 
hammenin yüzde 7,5 nisbetinde pey sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli a
akçesi veya milli bir bankanın temi. lacaklarla diğer alakadaranm ve ir. 
nat mektubunu hamil olmaları icap tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten- ve hususiyle fab: ve mesarife dair o. 

ıan i<Mi:ılarmr ilan tarihindPn itiha. viriye ve vakıf borçlan borçluya ait. 
tir. Arttırma şartnamesi 4 • 5 _ 937 ren 20 '

1
ln zarfında evrakı müsbitele 

tarihine müsadif salı gilnil dairede riyle birlikte dairemize bildirmeleri 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
Birinci arttırması 26 • 5 . 937 tarihL ~icilleriyle sabit olmıyanlar satış 'be. 
ne müsadif çarşamba gUnU dairemiz. delinin naylaşmasmdan hariç kalırlar 
de saat 14 ten 16 ya kadar icra edi. Müterakim vergi, tenvirive ve tanzi. 
ıecek birinci arttırmada bedel kıyme. fiyeden ibaret olan beledive rusumu 
ti muhammenenin yüzde 75 ini buldu- ve vn~rf icaresi bedeli ve dellaliye re~ 
ğu takdirde üstte bırakılır. Aksi tak. mi müzayededen temll olunur. Yir 
dirde son arttırmanın tcahhüdü baki mi senPTik v:ıkrf i~arPsi t:ı.viz bf>o<>li 
kalmak Uzere arttırma on beş gtin ..,,;;ı:ı+n .. h,,.. ~;+tir. D:ı.ha f<tzfa "Mn.lft. 
daha temdit edilerek 10 • 6 • 937 ta· mat ~lmak istiyenlerin 936/ 3066 nu-ı 
rihine mUsadlf perşembe günü saat maralr dosyada mev<'ut evrak ve ma. 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak hallen hal'i?. VE'! tnkfllri kn"''>ı•t rımo. 
ikinci arttırma neticesinde en çok art. rı.ınu eotiirı anlıyacaklan ilan olu -
tıranm Ustündc bırakılacaktır. 2004 I nur. '31945) 

n.~~tanbuı Gayrimübadiller Komisyonundan· ' 
Sernu ve nıahailesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

~ ~~~K 

149 'l'a;:--- -----

3152 

3249 
34~ 

4740 

a Ya E. Bostan E: 15-17-19- Altında dükkanı olan 2420 T.L. 

~ner Ser erikoz 
saray Baklalı Kemalettin 

Yenik" U oy 
SkUdar Selami Ali 

Yeşilköy U . :au . rnranıye 
Ytikdere 

13UYilkdere 

kurtuluş 

Galata 0 E' . kcu Musa 
atih Silivr·k 

ı apı 

Y: Bostan ve 
Beyoğlu cad. 

E: Kuyu ve ayazma 
ve Kuyu meyQanı 
Y: Cümbüş Miras
yedi ve ÇamözU 
Fener cad. 
Hayriye tüccarı 
cadesi 

Maslak 
Selamsız ve Silahdar 
ağası 

Çekmece caddesi 
E. Bayır Y: Mektep 

E: lskanavi 
Y: Hacet 

E: Hacı Kaymak 
Y: Menteşbağ 
Mahallen: Meşruta 
E: Papas 

Y: Kasap Hur3it 

Mürdüm 

E: Veli Ef. Y: Seyit 
Nizam cad. 

21- Y: 13 - ahşap iki hane 
15-17-

mahallen: 
13/1-15-17 

E: :ve Y: 
13-15-17 

2, mahallen: 

2-4-6-2 

ÜstÜI\de odalan~....;;.ol_an~~-(20 ,, 
kağir dört dükkanın 

5/24 his. 

E: 193 Y: 205 90 metre arsa 
E: 31 61,3 metre arsa 

1000 ,, 
1000 " 

E: 52 Y: 58 
278 

E: 13 Mil. 

E:3 
E: 31 Y: 29 

6959 metre arsa 
Tütüncü gediğinden 
münkalip dükkanı olan 
hanenin ve 316 No. lu 

2080 " 
220 " 

Gazino, ve berber gediğin-
den münkalip dükkanın 
ve 318 No. lu bila gedik 
kasap dükkanının 1/ 16 his. 
938,50 metre arsa 300 ,, 
225 metre arsa 
68,50 metre arsanın 

1/4 his. 

400 " 

E: 46 Y: 18 Ahşap hane 820 " 

37-39-44 227 metre arsa 910 " 

2 83 metre arsa 590 " E: 1 Y: 9 İçinde kuyusu olan 500 " - 9/ 1 

YAŞINIZ 
Hiç bir şey 

ifade etmez 
Bir çok genç kızlar, ihtiyar 
göründükleri halde • . • bir 
çok anneler de genç gibi 

görünüyorlar ... 
Bu meselede yaş mevzuu. 

bahis değil -
dir. Asıl rol 
oynıyan bel
ki cildinizde
ki "Biocel,, 
hayat hücey
releri) nin 
miktarıdır. 

Cildinizdeki «Biocel» i 
canlandırınız ve her ne 
yaşta olursanız genç 
bir ten temin ediniz. 

Cildinizdeki "Biocel,, nisbeti 
derecesinde yUzilnilzde genç • 
lik vardır. Cildin tazeliğini ve 
gençliğini muhafaza ve idame 
için falbintin cildde yarattığı 
bu kıymetli cevherin kuruma -
sına meydan vermeyiniz. Onu, 
genç hayvanlarda gizlenmiş 
cild hüceyratı merkezinden is -
tihsal edilmiş saf ve taze Bio -
cel ile besleyip canlandırınız. 

Bu şayanı hayret cevherin cil -
diniz için büyük bir tesiri var
dır. Biocel'in tabii ihtiyatını ih
ya edecek ve hali takayyüzde 
bulunduracaktır. O zaman, cil
diniz, kendi kendine yaşın iler -
leme alametleri olan buruşuk, 

çizgi, siyah benlerden kurtula
cak ve hakiki ve devamlı bir 
gençlik manzarası alacaktır. 
Cild için yalnız bir tek "Bio -
cel,, li unsur vardır. O da (pem
be renkli) Tokalon kremidir. 
Hemen bu akşam yatmazdan 
evvel tatbik ediniz. Sabah ta 
beyaz rengindeki 'fokalon kre -
mini kullanınız. Cazib ve şaya -
ni hayret neticeler elde edecek
siniz. 72 yaşlarındaki kadınlar
da buruşukluklar kalmıyacak 

ve 50 yaşlarındaki kadınlar an
cak 30 yaşlarında görünecekler 
dir. Genç kızlar da hiçbir vakit 
göremedikleri cazip bir gtizel -
likte bir tene malik olacaklardır 

Binlerce T okalon 
"'\ 

müş'.~riainden mües • 
aesemize mektub ya
zanların müşahedele
ri kendilfğinden ge • 
len en kıymetli delil
lerdir: 

Ruıguncuk 
Simitçi 

bostan ve ahırın 1/ 6 his. 
E: 19-2 Bahçeli kağir iki hanenin 

.. 
(Yağsız cildim da

ima çatlar ve kırışır
dı. Tokalon bunama
ni oldu: ) 
K. S ... M. E. Manisa 

i804 

4943 

5654 

5707 

'.Erninönu ş 
Geylaıiı eyb Mehmet 

Sarnatya !nır h 
a or 

Yedikuı 
e Sultanınehmet 

!<'ener S 
e!erikoz 

Y: 19-19/1 hanenin 2/ 6 his. 
Sebzeciler E: ve Y: 3 Üstünde ofaları olan 

kagir dükkanın 4320 • 
4635 his. 

İmrahor caddesi E: 124 Y:138 125 metre arsanın 
2 - 6 his. 

E: Yedikule 
caddesi Y: Belgrat 
kapısı Demirhane yolu 

E: 27 Y: 1- Kağir maa ahır 

1/1 kulübeyi müştemil çifte 
dolaplı bostanın 20 - 120 

500 " 

560 ı.. 

1180 " 

720 " 

hissesi tam ve bir sehmlnin 

Fener caddeii 
3,50 ve sümUn pul hissesi 

E:159-162 130 No. lı dükkan 2000 ,, 

1 
(Düz ve pürüzsüz 

bir yüze ancak Toka
lon kremile malik ol
dum. Bütün arkadaş
ların yüzümdeki de -
ğişikliğe hayret et • 
tiler.) 

M. F. sokak No. M. Bursa 
Mektubların asılla

rı dosyalarımızda aak 
lıdır. 

-

5~7 
:E:rn1n .. 

Y: 128-132 ha,·asmı müştemil altında 
dükkanı olan iki hanenin 

onu Ahıçelebi 
7374 Kağir dükkanın Limoncular 

1 . 4 his. 
E: 66 Y: 35 

500 " 

KAYIP - Kadıköy Evkafmdan al. 
dığım maaşa ait tatbik mühilrümü 
kaybettim. Yeni3ini yaptıracağım • 
dan hükmü yoktur. - Şile Çavuş Ah. 
met camii imamı M. Sadi Sayın. :Paşabalıçe lncirk()y 146205 • 1477440 his. 

8569 E: Sultaniye mevkii E: 59 İki kıta fundalığın 200 ,, İstanbul 5 inci İcra Memurluğun-
l{adık" Y: Katırcı oğlu 34 - 60 his . 

oy İbrahirnağa dan: Mahcuz olup paraya çevrilme. 
l:ıııt .saray arkası E: 49 Mü. 1084 metre müfrez arsa 550 ,, sine karar verilen delikli tuğla ma. 

ınutil'l arıda evs f y: 2/1 harita: 2 kinesl 27 . 4 • 937 tarihine tesadüf e. 
'Ye Ve eltıe Paıarıı~: Yazılı gayrimenkuller 5-5-937 tarihine düşen çarşamba gilnünden itibaren bir ay den salı giinü saat 13 ten 14 de kıt. 

'! te a satışa k dar birinci açık arttırma suretiyle Stt.. n 17 Ye v b çı arılnuştır. Pazarlık ivin talip olanların salıve perşembe gUnleri saat 10 dan 12. Hilrriyet tepesinde Mihran harma • ~ ltıU h e u iki gU d 
n asıran G . . n en maada her gün sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar müracaattan nmda paraya cevrileceiinden talip 0-

--............ ~ayr;.;ıın:U:b:ad:il~bo:n:o:s:il:ed:i:r~.~------ tanların mahallinde hazır b.ulunacak 

••••••••••••••- ' memuruna miirncaatlan ilan olunur. 

Devlet Demiryolları Avrupa Hattı 
işletme Müdürlüğünden: 
23 Nisan 1937 tarihinden itibaren Sirkeci • Küçük Çekmece Banliyö • 

sünde tenzilli D. D./131 No. lı yolcu tarifesinin tatbikine başlanacaktır. 
Bu tarifeye göre Banliyö hattı (İstanbul - Yedikule) (Yedikule - Bakır

köy), Bakırköy • Küçilk çekmece) olmak üzere 3 mm takaya ayrılmıştır. 
Bu 3 mıntakaya göre şu ücretler alınacaktır. (2214) 

Gidiş Gidiş-Dlmilf 

1 
Yalnız bir mmta.ka fçindekl istasyon-

n m 1 n m 
13J10 lar arasında 12 g 7 17 

İki bitişik mmtaka istasyonları ara-
sın da 
Birinci ve UçüncU mıntaka istasyon • 

16 12 9 23 17 13 

!arı arasında 22 16 12 34 23 17 
(Kumkapı - Zeytinburnu) ve Yeni. 
mahalle - KUçük çekmece) kısımları 
bir mmtaka addelilecektir. 

Bu ücretlerde köprüler resmi ve nakliye 
vergisi dahıldir: 

ÇOCUKLAR - 5 yaşına (beş dahil) kadar olan çocuklar ebeveyinl~ 
rinin yanında parasız taşınır. 5 yaşını geçmiş olanlardan yukardaki üc. 
retler alınır. 

15 gtinlilk kartlar için 15 gidiş - dönUş ücretinden % 20 
Aylık kartlar için 30 gidiş-dönüş ücretinden % 30 
Uç aylık kartlar için 90 gidiş - dönüş ücretinden % 40 
Halen satın alının~ bulunan aboneman kart.lan müddetlerinin nihaye

tine kadar muteberdir. 
BlLETStz YOLCULAR - Banliyö katailannda biletsiz yolculardan 

s.nıf ve mesafe gözetilmeksizi~ köprüler resmi ve nakliye vergisi ile bera-
ber maktuan 26 kuruş alınacaktır. 

SINIF FARKLARI - Biletinin gösterdiği sınıfdan yüksek bir sınıfta 
seyahat edenler ayrıca 16 kuruş mukabilinde yeni bir bilet alacaklardır. 

Anahat yo!cu tar.fesine tenzilat 
İstanbul - Edirne, Alpullu - Kırklareli hatlarında 23 Nisan 1937 taıi • 

hiııden itibaren D. D/ 130 No. lı tenzilli yolcu tarifesinin tatbikine başla -
nıı "aktır. 

Mezkür tarife 106/ 107, 322/ 323 No. h muhtelif katarlarla seyahat ede· 
cek yolculara umumi tarife üzerine gidişte % 50, gidiş • dönüşte % 60 
tenzilatlıdır. Yalnız 8/ 9 No. lı D. O. katarları ve 308/ 309 No. lı Otoray 
için gidiş-dönüş bileti olmak şartile % 60 tenzilattan istüade etmek is • 
tiyenler birer fotoğrafilerini biletler üzerine yapıştırmak üzere gişelere 
veceeeklerdir. 

Gidiş - DönUş biletlerinin dönüş kısımlan 15 gün muteberdir. 
Yalnız gidiş bileti alan yolcular tam tarüe ücreti vereceklerdir. 

Mektep talebesine mahsus aylak abonıman 
kartı 

Umumi tahsil dereceleri dahilinde tedrisatta bulunan resmi ve musad
dak hususi, ilk, orta, lise mekteplerine, Universitelere devam eden ve 25 
yaşını geçmiyen ve kazanç getirir bir işlet meşgul olmıyan talebelere ı 
Mayıs 1937 tarihinden itibaren D. D/ 119 No. h hususi tenzilli aboneman 
tarüesi tatbik clilecektir. Bu tarifeye göre alınacak ücretler şunlardır. 

1 - 8 Kilometroya kadar olan mesafeler için 
9 - 14 Kilometroya kadar olan mesafeler için 

15 - 25 Kilometroya kadar olan mesafeler için 
26 - 45 Kilometroya kadar olan mesafeler için 
46 - 70 Kilometroya kadar olan mesafeler için 
:Mufassal tarife istasyonlara asılmıştır. 

il. 111. 
150 100 
200 125 
250 175 
450 300 
750 500 

T. C. D. D. AVRUPA HATTI 
9. İŞLETME MÜDÜRLUGO 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Adalar. Anadolu • Yalova hattı ilkbahar tarüesi 22 - Nisan - 1937 

tarihin~e~ itibaren ~atbik olunacaktır. Yeni tarüe iskelelere asılmıştır. 
Kadıkoyünden saat 3,05 te kalkan vapur 22 - Nisan - 937 den itibaren 
Kndıköyünden 23,30 da, H. Paşadan 23,38 de kaldırılacak ve Köpri.iyc 

23,55 te varacaktır. ( 186} 
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HAŞARAT • 

Hastal .. k veo·am getirir 
T ehnoekıport F abrikalan Ziraat Maki nalan 

Sağl 1mlık ve ucuzluk itibarile 
Bütün dünyaca tanmmıf makinalarıdır. 

Üniversal traktörler - Buğday, Çeltik, Harman ma.. 
kinaları - Çayır makinaları - Beygir tarakları - Ot 
preıeleri - Pulluklar - Bağ tulumbaları • Orak ma· 
kinaların yedek parçaları - Bilhassa ditlileri yağ 
içinde çalıtan tırnaklı ve dolaplı Orak makinalarile 
bilyalı süt makinaları bütün makinalardan üstündür. 

Merkezi: ADANA, Türkiye Genel aatıt deposu: ~ · ı H kk K v "U 
İstanbul Şubesi aatıf yeri: Galata, Tünel caddes', Perçemli sokak No. 19 sma 8 1 0Z8C10Q 

Diğer f ubeleri: Mera in, Ceyhan 
Konya mıntakuı acentaaı: Memduh Özinan - Ahmet Kumruluoğlu Türk Ziraat Kollektif Şirk. 

Eıkltehir mıntakası acentası: Sivrih sar caddesinde Nikola Stalbavoy 

1: -YALNIZ
B AK ER 1 

lFAVDA 
Haşaratı Yumurta·ar:le 

Beraber fmha Eder. 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. 1 

Bilhassa apartımanlarda, mutfakl artla yemeklerinizi, erzaklannızı tel 

1 vis eden hamam böceklerini Fayda ile öldürünüz. 

• Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. • • 

19 MAYIS 
A1atürk Günü Açllacak 

SAM S U N 4 ün c ü Y ER L 1 
MALLAR SERGiSıNE 

iştiı ak ediniz. 

Birinci sınıf Tornacı Aranıyor 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden: 

'Aşağıdaki şartlan haiz müsabaka imtihanı ile birinci sınıf a Tornacı 
usca.sı alınacaktır. 

l, - Yaşı otuz beşi geçmiyecek. 
2. - Ecnebi kadınla evli bulunmıyacak. 
3.- lmtihan 17 /Mayıs/l 937 Pazartesi gün il Eskişehir Tayyare f ab. 

r~kasmda yapılacak. 
4. - !mtihan neticesine göre 3 - 4 lira yevmiye verilecek. 
5. - Askerliğini bitirmiş bulunacak. 
6. - Bilumum masraf herkesin şahsına aid olacaktır. 
7. - Sanayi mektebi mezunları tercihen alınır. 
Not: Askeri fabrikalardan istifa suretiyle ayrılmaması şarttır. (2194) 

TAM YERLi MALI 
10 TANESi 15 KURUS 

1 

Mağazalara 
Hali hazırda 

PARDESU 

RAGLAN 

TRENÇKOT 

REVERSIBLE'in 

En müntehap çeşitlerini 
Her yerden ucuz fiat 

ve müsait şar.tlarla 

TAKDiM EDEBiLiR 

Çeşitler tükenmeden evvel 
:.,• ... fiiı!ini,.i intiha.b ediniz. 

HiÇ BiR iDDiA 
Aslında kıymetsiz olana 
fazla bir şey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
İfrat ve mübalaganm ifa. 
desi değildir. Terkibi bir fen 

harlkuı gibi velveleli bir 
tarzda ortaya atılan güı•ı
lik müstahzarlarını da ken. 
disine karşı hiç bir zaman 
rakip olarak tanımamıştır. 

ZA Yt - Emniyet altıncı şube di
rektörlüğünden kamyonlanı:ıız için 
alınan 4 numaralı bir çift 'tecrübe 
plakasından bir tekini kaybetmiş ol. 
duğumuzdan, bunun hükümsüz oldu. 
ğu ilan olunur. - M. ve A. Hanef 

Kardeşler 

Vekaletten azil: Ellerinde gerek es. 
ki, gerek yeni tarihli Vekiletim olan 
avukatların kaffesini vekaletten aıl! 
ettiğimi namına hareket edecek hiç 
bir resmi vekilim olmadığını ilan ede 
rim. - Androniki Keşişoğlu 

Bütün Dünya--4 

POKER 
T raş bıçaklar1n1 

kullanıyor 
Siz de alınız 

POKER PLA'ı 

Samsun Şarbaylığından: 
Belediyemize ait gümrük iskelesi üzerinde tesis edilmek üzere aşağıda

ki esaslar dairesinde bir elektrikli vincin mübayaası ve vaz'ı işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Mübayaa ve tesis edilecek elektrikli vincin ıhııhammen bedeli 
5500 liradır. 

2 - Muvakkat teminat akçası 412 lira 50 kuru,tur. 
3 - ihale 10 Mayıs 1937 Pazartesi günü saat 15 de Belediye daimi en-

cümeni huzuriyle yapılacaktır. 
4 - Buna a.id evrak tunlardır: 
A - Fenni şartname. 
B - Eksiltme tartnamesi. 

olup arzu edenler lstanbul Belediye.si l"'en MUdUrlüğünden ve Samsun 
Belediyesi fen MUdürlUğünden alabilirler. 

5 - İsteklilerin 2490 No. lu kanunda yazılı evsafı ha~ lac 
6 -Jhale 2490 No. Ju kanun ahkamına tevfikan ya~ (18 

• 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor• 

ONA KARŞI 

Hazırhklı Davranın•'' 

Kapa1ı Zarf Usulile Eksiltme ilam 

Nafıa Vekaleti Sekizinci Daire 

Samsun Su işleri Müdürlüğünden: 
· · ık .. re>P - Çarşamba ovasının kurutulma amelıyatından o ma uze f"',t 

ırmağının ıslahı için projesine göre yapılacak ameliyat ve in ulJ 
25. 3. 937 tarihinden itibaren 30 gün müddetle ve kapalı zarf 
ilf' eksiltmeye konulmuştur. ~ 
F'eşif bedeli 32421 lir.a 12 kuruştur. Bu inşaat için mevcut e 
şunlardır: 

A) Ameliyat ve inşaat re~imleri. 
B) Keşif ve buli.Rai keşif cedvelleri. 
C) Bayındırlık işle~i genel şartnamesi. 
D) Hususi şartnamei fenni. J fl, 

~ - İkinci maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabilinde su işleri 1'11 
lüğt!.:1den tedarik edilebilir. _.~ıt 

4. - Eksil~eye girmek için Nafıa Vekaletinden bu gibi işler ys.P"""" 
::eğine dair ehliyet varakasına malik olmak lazımdır. . 1, ti 

5 - ~ksiltme 26. 4. 1937 tarihine rasthyan pazartesi gilnU Bas.t ~ 
~amsunda su işleri müdürlüğünde toplanacak komisyo~ bU".,.,6' 
ea yapılacaktır. Talipler ihale saatinden bir saat evvettne 1,1._ 
2490 sayılı kanunun hükümlerine göre usulüne tevfikan b~~ 
mış ve mühürlenmiş olan zarflan su işleri mtidUrlilğüne ıtlte~ 
nıukabilinde verilmiş bulunmalıdır. Bu saatten sonra gelen ·ti;I. 
IP.r kabul edilmez ve postaca vaki olacak teahhurlar naıarı 1 

- ameli muv kat teminat miktarı 2431 lira 50 kurutt 0ıl 
a nmaz. fi 61 ut· 

'ff ' - şi. Uzerin n m e hhit Yüksek vekaletçe ihalenin tasdii< "'-. 
=====~=~==~~~=========~~~~= ~~kwd~~e~u~~hl~e~~~~rih~n~~n15~~ 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Um umf neşriyatı idare eden: S. SALU'a de 't'luvakkat teminatını kat'i teminata iblağa ve ayni ınUdde 
'1ıt7.et.ecilik ve Nesrivat Türk LlmitetŞirketi. Basıldığı yer TAN matbaası de mukavelevi noterlikten tesl:ıle mecburdur. (1444). 


