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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
3[J C"lt Kup~nu K~~znul 195 j 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cUz 71h kuruştur. 

liariciye ve Dahiliye 
Dün Vekillerimiz 

Vekiller Cang. Kay. Şek: 
Rusya 

Rus yadan 
Dönüşü 

Rıhtımda 

Sonuna kadar 
Dö~üşeceğiz dedi ..__ ________________ ~ 

Rüstü Aras Bu Son 
Seyahatten Çok Memnun ,. 
n Kaldıklarını Söyledi 

V -~~ ~e konııu Sovyet Ruayada temaslar yapmıt olan Hariciye 
Cenel ~ Dok~or T eıvfik Rüttü Araala, Dahiliye Vekili ve Parti 
dileruı reten B. Şükrü Kaya,, Sovyet hükumeti tarafından ken
tehtoi-~ ta.hıiı edilen Gruzia vapurile dün aaat 12,30 da Odesadan 

· -.ıze döndüler. 

1 

Türk bayraklarile sUslenmiş olan 
vapur, Top~ane rıhtımına yanaştığı 
:"'aman vekıllerimiz, Maarif Vekili B. 
Saffet Arıkan, Hariciye Vekaleti Si. 

A~ 

~renler 
lşl.erniyor 

Ah.net Ernin YALMAN 

l a.aauptan bizim kadar za
~. ~'tar ıönnüt bir millet yok
~ ıi . ırl.rca müddet, tauau
~efleriıı 0rta.lığı kararbm9, he
ra~ ~Paçık görerek maksada 
-.ı~.1 erleınenıize engel ol-

yasi Müsteşarı B. Numan Rifat Me
nemencioğlu, IstanbuI Vali Vekili B. 
Şükrü, Emniyet Müdürü B. Salih Kı· 

Jıç, Istanbulda bulunan saylavlar, Sov 
yet konsolosanesi erklnı, Iran yeni 
konsolosu B. Ferruh Brahov ve kala

Rüştü Araa ve Şükrü Kaya dün vapurdan indikten sonra 
hararetle karfılandılar 

balık bir halk kütlesi tarafından, sa· ı------------------------------

:ı: ve parlak bir §ekil de karştlan. Kin Güden Bir 
Hariciye Vekilimiz, kendisini kar-

....__ '1'1ır1t inkııa 
·~ taın . hı mazinin derslerin-
~e ~u!:ı~ surette istifade eBUı U
._ oru. datlıkı ınu§tur. Taassuba, ifrata, 
~"'~ arına han~ Mh&da olur-

dtıılıtı'~uıu t:~K;- UUUU&.U UU!t" 

şılamıya gelenlere teşekkür ettikten 
sonra Perapalas oteline giderek bir 
müdd~t istirahat etti. Dahiliye Veki. 
Iimizi de Kalamıştaki köşküne gitti. 

Hariciye Vekili B. Tevfik RüştU A
ras, öğle yemeğini, Parkotelde Ha
rici~ &jVtttd M'flst~arımız B. M'Pn,. 
mencıoglu ile birlikte yedi. 

Genç, Babasının 
Katilini Öldürdü 

l'aJı ' ~ı~~!. lıO\lef 'Dh'Dtıaı, ay
at e~e~:gı haklın kılmayınca 

l a ~~ 'l'Urk sporculuğunun, 
~ltrrr b' 8.brn uınuml gidişine çok 

Hariciye Vekilimiz, kendisiyle gö. 
rilşmek istiyen gazetecileri, sempatik 
tebe6sUmlerle karşıladı ve dedi ki: 

Bir Bir Adam da Kü<;ük 

Yüzünden Arkadaşım Denizde 

Alacak 

Boğdu 
ır rn 

la . p haıu anı.arası vardır. Burada 
~ 1llsan1 i .. rndır. Çirkin . dedikodu
~· .hatta rendirecek dereceye var
~lt l'Uh unu geçmiştir. Adeta çe-

1\ttı e ıa~~~ ~~a~~n dar, menfi 
ıı~. ğı birli v. rı • Türk sporunun a-

"- Bağdat, Tahran ve son olarak 
ta Moskovaya yaptığımız seyahatten 
meınnunen dönüyoruz. Bu hususta 
sizinle konuşmadan evvel şeflerimize 
tlzimleriınizi bildirmek mecburiyetin. 
deyiz . ., 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya da: 
"- Bize biraz müsaade edin, şefle

rimizle görüşelim. Sizinle bol bol has. 
bihal etmiye vakit bulacağız.,, dedi. 

--cı ı-..,.~ - gı, dUrüstı" v .. tilm 
&u-VCUYor. ugu, cen en-

tıır ... : Qıeaeıe b' 
!tı ~ır. B~ ır spor davası halinden 
~~le halindnu çok ciddi bir içtimai 

IJıe ~ e ınütalea etmek ve ça
ak liZIJndır. 

Ller fert .. 
ı~ '1 na g 1 ıçuı tabii meyil; aklı-
tal'a!_lPırıa~ enı söylemek, aklına ge
•ta ~'na oıaı'.a, herkesin ve her şeyin 

hltıtlttır k kendi öz menfaatini 
Cltı . • 

leı-ı ttleyıin .. . 
. ltıiaj · onune türıu tU lü fr -ltııy l§letzn r en 

ti et ~de ek suretil? geçeriz. Ce-
"e~ t.erbiye!~ıyan hır adamın iç
ba.~lltnt ın 1

' ınli§terek hedeflere 
~Yeti f entaatıere ait idraki ve 

1 ~erhan . ren vazifesini görür. 
çtjnı • R'i bir sah d . 

d1tt ti frenı . . a a bu yoldakı 
lrh.._ltaYboıdu':,rtn •şlemediğini, maksa 
ti~na bir gunu, dedikodunun baş
~ ... ~it ırıud &'aye haline geldiğni gö
le~ ölçn 'Y~ale etmek, vaziyeti u-

:etırırıe1t b' •deaUere uygun bir ha· 
ı tıgun ır zarurettir. 
e bir 8l><>rcu1u v 

!tıiı . "aıiyet gun etrafında böy-
lı.ıru ıçın, bir· "Yardır. "Hepimiz biri-
taltıırıfeıee ut;;:z hepimiz için,, dUs
ltıuı>ı 1rıı dUştınurnı§tır. Herkes kendi 
gıb· ere 'l'U Yor, başka takım ve 

ı Ilı rk miU-
deta Uhtt~rn . 1 sporunun kendisi 
lıln bir dU hır ı>arçası değil, i-
ı.. dııt k frnan .. . 
<1:0ctı.ıı abuğu gozıyle bakıyor. 
"er ~r; lllUke~u dold~rmıyan dedi
taııı;urk "atand rneı Yetışmiş, münev-

kadar ~larını sabahtan ak-
~şguı edebiliyor. 

4~ ınese1 
l't a~ lrtenaup ~uhak~ında iki klübe 
"erd1ı. dirıley· . feyh unsurları ay-
•. 11.t ınız a· · . 
"~tııı ,, tı sonra · ırıncıye kulak 

Her iki vekilimiz de akşam üzeri, 
Floryaya giderek Büyük Onder Ata
türk tarafından kabul edildiler. 

Dün Gece 
Kadın Bir 

Yandı 
Dün gece saat 22,30 sıralannda 

doktor B. Cevat Tahsinin Divanyo
lunda 158 numaralı evinde, havaga
zı borusunun patlaması yüzünden bir 
yangın çıkmıştır. Birdenbire parhyan 

havagazı, o esnada odada meşgul bu
lunan Cevat Tahsinin karısının ya

ralanmasına sebep olmuş ve baya
nın sırtı, saçları tamamen yanmış

tır. Bu arada, odadaki eşyalar da 
kısmen ateş almıştır. Evin yanında
ki Terzilik mektebi talebelerinden 
Mehmetle başka birisi kapıyı kırarak 
içeri girmiş ve kadıncağızı tamamen 

yanmaktan kurtarmak suretile bü
yük bir felaketin -önünü almışlardır. 

Yara'!YBayan, gece Haseki hastane 
sine ka1dtnlmıştır. Hastaneden aldı

ğımız malumata göre, yaralının sıh

hi vaziyeti iyicedir. 

Polislerin Maaıları 
dıye ı aöyıe r rnutıaka hak verir.: 
'1iııı .. 'l'arı du enahklar vannıa ha ı 

"~ Yar ~ .,, 
!tıııe d rıee vaz· sınız. Diğer .;ta;;;r..-.....,--A 
~~ 1~ğtfir. ~;~tin manzar: ki Cede cru IP ... -.::.-11._.'"-J 

e et· <>rtad y ~na 
ıterı kara a hlrinı heyaz 

Dün ıaat 11 sıralarında T opane rıhtımında bir cinayet i•lendi. 
Gönenli bir genç, evvelce babasını öldüren Rizeli Jlyas adında 
birini öldürdü. Kan gütme yüzünden i9lenen bu cinayetin tafai
latı fudur: 
Rizenin Karadeniz köyünden Halil, 

bundan bir müddet evvel ayni köy
den Battal oğlu İlyasla bir mesele 
yüzünden kavga etmiş, döğüş esna
&ında nyas, Halili öldürmüştür. Ci
nayetten sonra ortadan kaybolan 11-
yas, nihayet Rizede yakalanmış ve 
Gönene gönderilmek üzere diğer bir 
suçlu Mchmetle birlikte Aksu vapu
runa bindirilmiştir. 

Öldürülen Halilin Halim isminde 
bir oğlu vardır. Genç, babasının ölü
münden büyük acı duymuş, kan güt
miye başlamıştır. Birkaç hafta ön
ce Halim, Büyükdereyc gelmiş, bir 
bahçede bahçıvanlık ederken Sefer 
adında b~r işçi ile arıkadaş olmuştur. 

Üç gün evvel Halim ve Sefer \bir
liği etmişler, katil İlyasın Aksu ile 
yola çıkarıldığını öğrenince tertibat 
almışlardır. Halim, Sefere şunları 
söylemiştir:. 

"- Rizeden babamın katili geli
yor. Onu rıhtıma çıkarken öldürece
ğim. Benim yanımda bqlun. Eğer ka
tili temizliyemezsem benim intikamı 
mı sen al..,, · 

Nihayet, birer tabanca tedarik e
den iki arkadaş, dün ilk vapurla Bü
yükdereden lstanbula inmişler ve Ga
lata rıhtımında Aksu vapurunun gel 

(Arkası 10 uncuda) 

........ ........ 
Hatay da 

Seçim 
Nasd Olacak? 

Müstakil llatayda yakında teş
rii meclis seçimi ba.~hyacaktır. 
Milletler Cemiyetinden seçilmiş 
bir komisyon tarafından idare e. 
dilecek olan Hatay se('imlnin na
sıl yapılacağı ve teşrii meclisin 
nasıl teşekkiil ede<-.eğl ha.kkmda 
çok etraflı malOmat elde ettik. 

Babasının katilini öldüren 
Gönenli Halim · 

Bir lira için arkada,ını öldüren 
katil lbrahim 

Maliye Vekili 

Marsilyada 
( diyen ipsanl?r 

Ar~ • ., l\~:~ 
Lôtfen ikinci sayfamızı ~mız. Marsilya, 19 (A.A.) - Türkiye 

~..-....._., ~...__......._... Maliye Vekili Fuat Ağralı lstanbul
dan buraya gelmiştir. 
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Hukumeti Simale 
1 

Çin 
200 Biri Kisilik 

1 

Bir Kuvvet Gönderiyor 
Nevyork, 19 (TAN) - Çin devleti, Şimali Çin ile Cenubi Çi? 

arasında en son demiryolunu korumak ve bunun da Japonların elı
ne geçmemesini temin etmek için elinden geleni yapmıya azmet. 
mit görünmektedir. Japonyanın dün verdiği ültimatom bile bu az
mi sarsmamı• bulunuyor. Çin lideri Çang Kay Şek bugün beya
natta bulunmu• ve ezcümle demittir ki: 

"Çinin mukaddes hukuku feda 
edilemiyece~ini, harp afetinin bile 
böyle bir fedakarlığa imkan vere. 
miyeceğini n Çinin son nefesine 
kadar haklannı müdafaa edeceğini, 
bu yüzden Çinin .Japon metalibini 

.: 
... 

reddettiğini , .e 29 uncu ordunun 
yerinde kalacağmı, Şimali Çin statü 
sünün değişmiyeceği söylemiş ve 
bu metalibin bir ültimatom !feldln
de verildiğini ilave etmiştir. Fakat 
Tokyo, son metalibin bir ültimatom 
mahiyetinde olmadığı üzerinde ıs. 
rar etmektedir. Bu metalibkı esa
sı, Çin kuvvetlerinin Pekin ga.rbine 
~ekilmesidir. Fakat Çinliler bu ta.. 
lebi kabul etmlyecekler ve her ta
arruza karşı geleceklerdir. Hali ha. 
zırda Çinin bütün ihtiyat kuvvetle
ri vazifeye davet edilmi3 bulunu
yorlar. 
.Taponya htlltQmeti lS*~ ._.iL 

hakı lehinde olmadığını, fakat Nan. 
kin bUkumetinin tahrikatı ile karşı. 

laştığını söylemektedir. Japon hükfı· ı 
meti namına söz söylemiye salahiyet. 
tar bir zat bütün bu yoldaki neşriyatı 

Çin lideri Marqal Çanı Kay Şei 
,,...ç1n ..,...,,_, en A.,,,,,_, 

(Arkası 10 uncuda) 

Al mangada 
Bloke kalan 
Paralarımız 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden) 
- Buraya gelen haberlere göre Ber
lindeki ticaret mUzakereleri devam 
etmektedir. Heyetimiz, Almanya ile 
yeni bir anlaşmaya girişmeden evvel 
şimdiye kadar bankalarda bloke va
ziyetinde bulunan paranın debloke 
edilmesini istemiştir. Müzakereler 
neticesinde yeni anlaşma şartlanna 
tesir edebilecek olan bu noktanın 

hallinin uzun sürmiyeceği ilave e
dilmektedir. 

mümeaili olan zevcui 

Tepelenen 
Çeten in 
Artıkları 

Diyarbekir, 19 (Tan muhabirin

den) - Evvelki gUn tepelendiğini bil
dirdiğim çetede ağır yaralanan Sofu 
Sa idin cesedi, fundalıklar arasında 
bulunmuştur. Üzerinde sergerde 
Şeyh Abdürrahimin mührü çıkmış
tır. Çetenin son şakisi olan Şeyh Mis
bah'da Silvan jandarma bölük komu
tanı yüzbaşı Hamdi tarafından Kaa

ter köyünde t eslime mecbur bırakıl
mış, serseri Şeyh bir dere kenarm
dan kaçarken ölü olarak tutulmuş

tur. Misbahın uşaklarından ikisi de 

iki saat evvel yakalanmıştır. 

rALTiNCi'MEHMmE 
j HAY AT YOLDAŞLIGIM 
' OSMANLI SARAYININ iLK VE SON 

' TÜRK 11 KADIN EFENDiSi 11 

Yazan: Nevzat Vahdettin 
J\ltıncı Mehmedin dördüncü Kadın Efendisinin saray ve ~ 

San Remo hatıraları. ~ 

O•manlı •altanatının kati sukutundan evvel bir Türk in- ~ 

zı, kör talihin bir sadmesile dördüncü "Kadın Elendi,, ol

mu,tur. Bu kız, sarayın içyüzünü tenkitli bir gözle görmÜf, 

San Remo'da Altıncı Mehmedin etrafında son ne/esine ka
dar bulunmuftur. 

~ 
Nevzat VahJettinin heyecan dolu hat1ralannı 1 Afın- ~ 

tos sayımızda ne,re baılıyorıa. ~ 

""" """""' ,..,, ,..,, """ ~""~"""""'""'"'"' 
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Yeni müstakil Hatay devleti, kom u bir Türk devlet ııfatile bizi 
çok alakadar eder. Bu istiklalin tahakkuku için Hataylılarla be
raber bütün Türk milleti el birliğiyle çahttı, timdi de Hataylıla

rın istiklallerinden hakiki manada istifade etmelerini ve mukad
deratlarına tamamile hakim olmalarını istiyoruz. 

Cenevrede Hatay için varılan neticelerin ne olduğunu, tatbika
tın nasıl cereyan edeceğini bütün halkımız bilmeli ve takip etme
lidlı-. Kardeş Hatay bu alakanın sıcaklığını her dakika duy-
malıdır. ı 
Bu maksatla Hatay hükumet u- 1 

zuvlarmm te§ekkülü hakkında umu- 1 
mi malumat vermeği muvaf1k görü
yoruz: 

HATAY 
VATANDAŞI TEŞRii UZUV 

Teşrii kuvvet, Hatay milleti na
mına, meclis tarafından icra olunur. 
Meclis dört sene için intihap olun
muş kırk azadan mürekkep tek bir 
heyettir. 

lntihabat - Meclis azasının inti
habı iki dereceli seçim usulile yapı
lır. Kanuni ve cezai mahrumiyetlere 
duçar olmıyan 20 yaşını mütecaviz 
her erkek Sancak vatandaşı birinci 
derece müntehibidir. ikinci derecede 
müntehip seçilebilmek için okuyup 
yazmak bilmek lazımdır. 

Mebus olmak için yukarıdaki şart
ları haiz olmak ve 25 yaşında pulun· 
mak lazımdır. 

iLK SEÇll'tl 

Sancağın statü ü, esas tr~kilat 
kanunu \'e knnunlan tarafından 
tal1n edilmi~ ol:ın hak ve vecibeleri 
ihtiva eden Hata~· vatandaşlığı sı. 
fatı Suriye tebaası sıfatını da mu
taza.mmıQdır. 

Hatay arazisi dahilinde 1 Kanu
nu ani • 1937 tarihinden tw,·eı ''mu 
kim" Suriye tebaası resen HRtay 
vatandaşı sıfatını ihraz edeıler. 

Uunlardan işhu statünün meriyc. 
te girdiği esnada nüfusa kaydedil ı 
memij olanlar bir sene zarfında \ "ll. 

ziyetlerini tayin ve tesbit ettirmek 
halduna maliktirler. l\liirMaat yol
lan meccanidir ve o;icile ka~·din ~e
cikmi5 olması cezaya taht değildir. 

Yukarda zikredilen kim.,eler hu 
:statünün meriyete girdiği tarihten 
itibaren altı ay zarfında ve hrrhal
de ilk teşrii meclis lntihabatma baş 
ıa.nmadan e,·vel Hatay memurlan
ına verecekleri hususi bir beyanna. 
me Ue Hatay ,·atanda~Iığı sıfatını 

reddedebilirler. 
E,·li kadınlar kocalarına ve reşit 

olmıyan çocuklar ebe,·eynlerine ta.. 
bidirler. 

'.f A N 
... -.._ ......................................... ·---···-.. ········ ...... ·······-················· ...... ·-

7 emiziık Mücadelesi 
H Ü IGi ·z EKMEK 

A YAPILIYOR? 

lstanbul fırınları nasıl çalışıyor ve hergün yediğimiz ekmekler 
nasıl yapılıyor? "TAN,, bunu 'u resimlerle tesbit etti. Görüyo
ruz: Soldaki resimde hamur kazanındaki una su katılıyor. Sağda
ki resimde temiz ellerle hamurun birer kiloluk ekmek halinde 
kesildiğini görüyoruz. 

Kesilen ekmekleri temiz ellerile 
fırına göndermek üzere 

hazırlıyor 

Be tediye 
Yasağına 
Karşı geienleı 

Polis, tramvaydan atlı

yanları, sokaklara tüküren
leri, dükkan ve evlerinin ön· 
lerini temiz tutmıyanları 
şiddetle takip etmektedir. 
Dün Eminönü mıntakasın-

da 28 ki,i tramvaydan, 10 
kişi de vapurdan atladıkları 
için cezalandırılmıştır. Fa
tihte tramvaydan atlıyan 17, 
caddeyi kirleten 5 kifiden 
para ceza8ı alınmıştır. 

Liman a 

20. 7. ~.':Si ~ 

1 ir, Silifke ve 
Karab.uruna Oç 
Y ·F ner o 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünün bu sene sahillerimizde irı 
edeceği tahlisiye vasıtaları tesbit edilmi,tir. Akdenizde üç büyiİ 
fener yapılacaktır. Bunlann b:ri İzmirde, Karaburunda, diğeri 
Silifke civarında Provensal adasında kurulacaktır. 
Karaburundaki Fener Kaledoaı:vada ,-

bulunan büyük fenerlerin eşi olacak 
ve ışığı 20 milden fazla uzaktan görü- : 
lebilecektir. Uçüncü fenerin, yeri he-
nüz tesbit edilmemiştir. Fenerlerin 
her biri yirmi bin liraya çıkacaktır. 
Planlar hazırlandığı için yakında in· 
şaata başlanacaktır. Idarenin bu se. 
neki bütçesi yetişmediğinden Karade 
nizde kurulacak tahlisiye istasyon'.a
riyle Çanakkaleye konacak sis düciük 
lerinin inşasından şimdilik vazgeçil. 
miştir. 

I htilal çıktı 
Tahlisiye idaresinin Almanyaya ıs

marladığı büyük motörlü tahlisiye 
vasıtalarının inşası işinde iki taraf a. 
rasmda ihtilaf çıkmıştır. Yirmi bin 
liraya inşa edilecek olan bu motör, 
teslim müddeti geçtiği halde henilz 
gönderilmemiştir. Bunun üzerine tah 
lisiye umum müdürlüğü fabrikanın 

verdiği 2000 liralık teminatı varida
tına geçirmiş ve ayrıca da fabrika 
aleyhine kanuni yollara başvurmuş

tur. 

Limanda Hamal 

Ücretleri iniyor 
Liman tarife komisyonu, bu sabah 

toplanacak, yeni rıhtım, antrepo ve 
hamal ücretlerini tesbit edecektir. Ev 
velce en küçük çanta ve denklerden 
bile alınan otuz kuruş ücret bundan 
sonra be..~ kuruşa ve en büyUk çapta 
eşyalardan alınmakta olan elli kuruş 
ticret te 35 kuruşa indirilecektir. 

il 
Yıkamyor 

Belediye reisliği, Balıkhanede bııtı 
ların lağım suyu ile kirlenen a • ,·ıı 
sularile yıkanmasını şehrin sıhbl ... 
ziyeti bakımından zararlı görınOştil 
Bunun üzerine Maliye Veka.J.etiyJe 
ru§Ülmilş ve elde edilen aA'll~Illatl c 

dün sabahtan itibaren tatbikine b~~ 
lanılmıştır. Bu anlaşmaya göre, 
su tankı Sarayburnu açıkların~ 
tam akıntı yerinden deniz suyu il'• 
cak ve bunu balıkhaneye getireceltt 

\ 
Balıkhanede balıklar yalnIZ 

mutlaka bu su ile yıkanacaktır: :8; 
hkçılar da ellerini bu su ile terniıl1~e 
ceklerdir. Dün balıkhaneye zabıtfl şe' 
murları konulmuş ve bu emrin ne " 
kilde tatbik edildiği kontrol cd~ 
tir. 

Yankesici Hapse 

Mahkum Old~ 
Floryada Salibin cebine elini so~: 

• O• 
rak altmış lirasını aşıran Yasın tıl' 
lu Mehmet, dün Sultanahmet sulb !41-
rinci ceza hakiminin önüne çıkarı·~ 

Suçu sabit olduğu için hakiill ~!l 
disine bir ay beş gün hapis ~ 
verdi. Ve derhal tevkif etti. 

Gümrükler Vekili Dün 
1• Basından Y raland! 
il~ CI CI OUnu Uh I.; G.glll3 ı • ' y ..t 

Ilk intihabat için bilumum intihap 
muameleleri Milletler Cemiyeti mec
lisi tarafından tayin olunan azadan 
mürekkep bir komisyon tarafından 

tanzim ve murakabe edilecektir. Bu 
komisyon, Türkiye ve Fransa hariç 
olmak üzere, Milletler Cemiyeti aza
sından olan devletler tebaasından mü 
teşkkil olacak ve bunlara Türk, Ale
vi, Arap, Ermel\i, Ortodoks - Grek 
cemaatlerinin mahalli mümessilleri 
katılacaktır. Birinci derece mUnte
hipleri (yani 20 yaşındaki Hatay va
tandaııı erkekler) kendilerini bu ko
misyonun delegeleri müvacehesinde, 
Türk, Alevi, .Arlip, Ermeni, Orto
doks - Grek, Kürt cemaatlerinden bi· 
ri.ıe mensup olduklarını alenen be
yan ile o cemaat siciline kaY.dettire
ceklerdir. 

Bu statiiniln mf'riyeti tarlhincle 
ebeveyni yukardald şartlar daire
sinde bulunan ldmseler ril~te ,·fısıl 
ohluklan tarihi takip e<loo bir sene 
zarfında Hata.\• vatanda! lığı sıfatı
nı kabul. ,·eya w reddetmek hakkına ~ -c.t.:ı• 

3 . . T 3 KilçiikpR7.sırdR nıımirt:ng --~1\P' 
• .ı.. Gümri;k ve Inhisarlar Vekili Ali sinde Sinan yokuŞuııd~ oturan f~ t 

Gel! İ İyor Rana T han, diln. öğleden sonra dün. evin~. önünde Cem~~ ~:c ~· 

SEÇll\l ZAl\IA~, 

Komisyon, bu ilk kayıt muamele
sinin hitamını ilan ile birinci derece 
intihap zamanını tayine karar vere
cektir. 

Ayni cemaate mensup olarak kay
dedilmiş olan mUntehiplerin adedi, 
Hatayın heyeti mecmuası için bu ce
maatin malik olacağı mebus adedi 
ile ikinci derece müntehiplerin ade
dini aradaki nisbetlere göre tayin e
decektir. 
Şu kadar ki bu muamelenin neti· 

cesi ne olursa olsun, her cemaate 
aşağıda yazılı asgari mebus mikda
n temin edilmiştir: 

Türk cemaati 8, Alevi cemaati 6, 
Arap cemaati 2, Ermeni cemaati 2, 
Ortodoks - Grek cemaati 1. 

Kayıt muamelesinin neticesinde 
çıkacak kati adetler esas olup bu a
detler her cemaat için daha fazla ise 
asgariler bu adede isal olunur. Ve 
daha noksan ise aynen kalır, tenzil 
edilmez. Bu yüzden mebus adedinin 
kırkı tecavüz etmesi de caizdir. 

iKiNCi IC:NTEllfi>LER 

Her yilz birinci derece müntehibi 
için bir ikinci derece müntehibi ola
caktır. lntihap dairesi "kaza,, dır. 
intihap şubesi "nahiye,, yahut şehir
lerde "mahalle,, dir. Lüzumu takdi
rinde ayni nahiyede iki intihap şu
besl tesis edilebilecektir. Meclis aza
sı, ikinci derece müntehipler tarafın· 
dan intihap olunacaktır. Birinci ka
yıt muamelesi aleni beyan ile olup 
asıl intihabatta her iki derece inli· 
hap hafi rey ile vukubulacaktır. 

Namzetlerin cetvelleri cemaatlere 
göre tertip olunur. Her müntehibe 
yalnız. mensup olduğu cemaatin nam 
zetler listesini havi bir tek varaka 
verilecektir. Birinci derece münte
hipler bu cetvelden istediklerini çi
zerek kalanlarını ikinci derece mün
tehip olarak seçerler. Bu ikinci de
rece müntehipler de ayni tarzda me
busları intihap ederler. 

KANUNi.AR 

Kanun teklifi ayni zamanda mec
lis azasına ve icrai kuvvete aittir. 

maliktirler. 
Hatay vatandaşlığı sıfatım aşağı

da yazılı kimseler de ihraz edebilir-

ler: 
a) Hatay Ulkesinde doğmuş olan. 

lar; 
b) Babalan Hatay \ilkesinde doğ. 

muŞ olup ta hu statUnUn meriyete 
gircli~i esnada 21 yaşmdnn küı;;Uk 
olanlar; 

Bu vaziyette bulunup Hatay ,·a-

tandaşlığı ihraz etmek isteyenler, 
taleplerini bu statünün meriyeti ta
rihinden libaren beş sene zarfında 
Hatay'ın salahiyettar memurlanna 
tevdi etmelidirler. Bu talep mecc~ 
ni adli usul yoluyla tetkilt edile<'ek

tlr. Bu hakka eonebi tabiiyetinde 

bulunanlar da maliktirler. 

Tecrübe İyi 
Netice 
Verdi 

Sırt hamallığının kaldırılması için 
yapılan projenin üç günlUk tatbikin. 

den iyi neticeler alınmıştır. 
Belediye şehre medeni bir çehre 

vermek ve binlerce vatandaşı malul 
olmaktan kurtarmak için projenin dL 
ğer kısımlarını da en kısa zamanda 
tatbik etmek kararındadır. Bir hafta 
sonra da Fatih ve Eminönü kazala. 
nncla sırt hamallığı tamamiyle yasak 

edilecek, yalnız 50 kiloyu geçmemek 
üzere seyyar satıcılara müsaade edi
lecektir. 

Masarif e ve vergi zam, hazf ve tadi
line ait kanun teklifi münhasıran ic
rai kuvvete aittir. 

Bütçe meclis tarafından her sene 
kabul ve tasdik edilmelidir. 
işbu esas teşkilat kanununun hi· 

lafına bir hüküm bulunmadığı tak
dirlerde, mecliste kararlar alelade 
ekseriyetle alınır. Meclisi teşkil eden 
azanın nısfı mecliste hazır bulunma
dıkça karar alınamaz. 

Temiz ayaklarile, ekmek konu
lan yerlere basıyor ve ekmeklik 

hamurları indiriyor 

'3' Gümrlik BaşmüdUrlUğündc meşgul ol ismınde ıkı adamın tecavuzune ~~· 
Istanbul limanının inşasını üzerine muştur. Vekil, Başmüdür Mustafa ramış, Halit Fehmiyi sopa ile bil~~· 

alan Ingiliz Gip müessesesi ~iahibi B. Nuri ile uzun müddet konuşmuş ve dan ağır surette yarala~ıştır. sıı e>'' 
Gip yarımda yirmiden fazla mühendis yeni ithalat rejimi tatbikatı etrafında j lar yakalanmıştır. Fehını, hasta!! 
ve mütehassıs olduğu halde bu ayın malumat almıştır. Seneledenberi an. yatınlmıştır. 
27 sinde Londradan şehrimize gele- trepo ,.e ambarlarda biriken rıilyon. 
Cektı·r H t' 1. d a C"gIY larca liralık eşvaclan mühim ' · krs. 8 Ç y dl . eye ın ımammız a y pa fi J ec am an ·'' 
tetkik ve çalışmalar için alakadarlar mı rni rejimden istifade edlierek :r P' 
tarafından on günlük bir program şimdıden çekilmişUr. Tophanede oturan çora~ı .~ıııJe1 
hazırlanmaktadır. Bu müddet içinde ferle karısı Nahide, evvelkı gilll ııff 
heyet bütün limanr parça parça göz- C • ı beli adaya gitmişler, yemekten sô ı.ıf 
den geçirecek, rıhtımların. antrepo- --cıl a ~lie aşıc-udan kahve pişirirken otları tutuşturt11 ııe• 
ların ve kömür havzasının kati inşa- .,. Yar,.IM.ııl lardır. Birdenbire büyüyen ateŞ• it!-
at şekillerini kararlaştıracaklardır. 9;r ~ "-g çamın yanmasına sebep olmu.~ v~ 
Bu arada Istanbul limanının ileride a. K d 1 k d tütün derJo iye tarafından güçlükle sond 
1 

y • • • • Bu uruçeşme e s en er .. t .. 
acagı şekılde tayın edılecekti~. . B Bunda çalışırken işinden çıkarılan muş ur. 
ç~lışmalardan sonra. hey:t reısı . . Mehmet, buna ustabaşı Hasanın se- Suçlular yakalanmıştır. ~ 

1 

Gıp hazıralnaca~ k~tı proJe ve _plan- bep olduğunu tahmin ederek içerle. =========== ... """' 
lan İktıs~t. Vekal~t~e verecektı_r. miş, dün fabrikanın kapısına giderek ,....,.._....-...:r-...w-..,p:;,ırr-4 

1 

Başvekilın tasvıbınden sonra ınşa- p d st bacmıın dıQa o· R K ' . . . . b ay os zamanını ve u a 11 "' 1 
at hazırlıklarma gırışılecektır. Ha er b ki · t· ":& _ . . . rıya çıkmasını e emış ır. ~1 

ı al~ıgımkızab lgörd~llim5a.ın5ın ınilşası ıçt~:yv~ Mehmet, bir aralık dinlenmiye Çl- "1<1'"Ai""ı:;.w.ı:R.~-!-7.:U.i.W.'.ijti;. ;• : 
hamurları ve ce a u e ı en ' m yon ı k H .. . tılmıtt ve başı. ı .ı · tah i .1A d'l kt' an asanın uzerıne a 11 

yem s sat ı ave e ı ece ır. 
fırına sürüyor na sopa ile vurmuş, ağır yaralamış-

1 emiz eli erile kiloluk 

Rıhtımda Seyyar Merdiven 
Liman işletmesi, rıhtıma yanaşan 

vapurlara girip çıkmayı intizama sok 
mak için seyyar bir merdiven inşa et. 

1 

tirmiştir. Merdiven bugünlerde rıhtı. 

ma konacaktır. 

1 Belediye Reis Vekilinin Yaptığı 
. Teftişler 

Belediye Reis Vekili, Paz:ır günü 
şehrin her tarafını dolaşmış, temizli
ğe ve nakil vasıtalarından atlanma

ması hakkında verilen emirlere hal-
ı kın ne dereceye kadar riayet ettiğini 

Ve temiz el/erile fırından yeni ve zabıtanın bu emirleri tatbik için ne 
fıkmış ekmekleri yağlıyor suretle çalıştığını kontrol etmiştir. 

BE ZI FiYAT 

CETVELi HAZIR 
Benzin ve petrol tesbit komisyonu, 

dün öğleden sonra Ticaret Odasında 

ikinci toplantısını yapmıştır. Komis
yon, dünya piyasasına ait fiyat cet
velleri üzerinde tetkiklerine devam 
etmiştir. Yeni fiyat cetveli bugün şeh 
rimize gelecek olan lktısat Vekili B. 
Celiil Bayara verilecektir. 

KOLU KIRILDI 
Evvelki gece, Göztepe vapuru Ka

dıköy iskelesine yanaşırken kamarot 
Halil denize düşmüştür. Çi.içlükle 
kurtarılan memurun kolu kırılmı§tır. 

Bera et Etti 
Telefon idaresi abonman dairesi 

kunturat memuru S. Şenolun rüşvet 
almak suçundan yapılan muhakemesi 
bitmiştir. Mahkeme, suçu sabit gör
memiş, beraetine karar vermiştir. 

tır. Suçlu yakalamıştır. tiiııliıllllliiiimlliiiiliiıııii. itdd t' 

S on 24 aat içinde §ebru~ UJ{llıır 
niden 22 tifo vakn.sı gor 

Suçlu Çocuk Dün 
Adliyeye Verildi 

tür. 
• ıs'ı 

C lball Tütün Fabrikası efllll ııtt 
işleri ı:ıubesi şefi B. ''.~:arıil

Hitit, l~el vilayeti inlıisalar nıu 
ğüne tayin edilmiştir. 

• bırt' 

B elediye büyUlc plajlnrlln 111e'' 
doktor bulunduruıınn 1 

Cemal isminde on beş yaşında bir 
çocuk sokakta tabanca ile oynarken 
Ula isminde arkadaşını yaralamıştı. 
Yaralanan yavru hastanede öldüğü 
için polis Cemal hakkındaki tahkika
tını bitirmi§ ve suçluyu dün müddei
umumiliğe göndermiştir. Müddeiumu buriyetini koymustur~ 
milik te Cemali yedinci sorgu haki- , _........-~...., ~ 

iTAkviJ.\iJ~HM j 
1

20 Temmuz 937\ 
SALI 1 Bugünkü Hava: AZ BULUTLÜ 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan alınan malumata göre, bugün 
yurdumuzda havanın umumiyetle az 
bulutlu olması, rüzgarların şimal isti 
kametinden kuvvetli esmesi muhta
meldir. 

76 
7 inci ay Giln: 31 gızır1:35S 
Arabi 1356 Rurrıı 1 z' 
Cemaziyülevvel: 11 Ternrnu ; 20 

Güneş- 4,45 - öğle: 1
9

1

31 
İkindi: 16.18 - Akşam: \ı,S4 
Yatsı : 21,34 - tmsAk: 

Dünkü Hava •----'-™_™_., _____ , ___ _. i}iııtct 

Dün hava, akşama kadar hafif bu- esmiştir. Barometre 761 nı fllltl~ 
lutlu geçmiş, rüzgarlar şimal istika- hararet en ~ok 29, en az 19 s 
metinden saatte 20 kilometre hızla olarak kaydedilmiştir. 



20. 1. 937 ==================:::::::::::::::::::=:TA N 

ispanya Reisicümhuru Filistinin 

Radyoda Komiteye ~::~~i~iir 
$iddetle Hücum Etti 

1 

~~::~k~i 

Dün F.ilistinde 

Yeniden Tevkifler, 

Araştırmalar Yapıldı 
Churchill, cebe lütt arık' ın iki yanında Alman j ;;-;; .. .. • • •• Kudüsü n Tahribinin Yıldön ümünd e Bir<iok, 
"e it 1 1 d ,......-------~~ ............. ...-.. Yahudi Liderı· Tevkı"f Edı"ldı" 

a yan Topları Göründüğünü Söy e i 
lo d DJ"A·uvo'i. U' n ta 19(TAN) D ld"" .. .. .. DEVLE i 'Q~ teait tf ' - ün,iki taraf ta dahili harbin yı onumunu T 

lla ra~ ı. Bu nıünaaebetle cümhuriyetçi İspanya Cümhurreisi Aza- ~ 4RAP 

Kudüs, 19 (TAN) - Dün akşam Kudüsün 
tahribinin yrldönümü, 10 bin kitinin ittirakile 
Ağlama tafı önünde kutlanmıttır. Merasim, ya
pılan birçok tefviklere rağmen gayet sakin 
geçmittir. 

tu.rn Y~a bir nutuk söylemif, Almanya ile ltalyaya tiddetle hü- E§ D•VLErt 
tarı e:~~·! ve asilerin hariçten yardım görmedikleri takdirde çok- • IN~İLİZ . 
?ılite · rnı, olacaklarını söyledikten sonra Ademi Müdahale Ko- AfANOAs~ 
?ıliye~~ne d: hücunı ederek hiçbir ite yaramadığını, Milletler Ce
llun rn ~en.ne de kaim olamadığını anlatmıf ve bilhassa Franco-

Dün Kudüste, cinai taharriyat zabıtasına men!nlp 
iki zabit idaresindeki altmış polis memur.u yüksek A. 
rap komitesi binasında ara~tırnıalar yapmışlardır. 
Ansızın yapılan bu araştırma, Arap mahafilinde bü. 
yük bir heyecan uyandırmıştır. Meselenin, Şimali 
Filistinde yapılan Arap tahrikli.tiyle alaka.dar oldu
ğu sanılmaktadır. 

Gen u arıp tanınnıası aleyhinde azami tiddetle söz söylemiftİr. 
lUier :ral Franco daha evvel gönül

"1eseies· · 
~ olrnıya • ının __ konuşulmasma ra- B 
gj}iı Pla· Cağını soylediği için son İn- ar em ·ı • nının 'k· t 
iltır rnuk 

1 1 taraftan şiddetli ve ı;, d k • 
tadır. avemet göreceği anlaşılmak nan unun a l 

Diğer taraftan zabıta dünkü merasimin sakin 
geçmesi için ihtiyati tedbir olmak üzere Siyonist 1.L 
derlerini tevkif etmiştir. 

şıooETu HAVA Deg'"'işiklikler 
Bug" MUiiAREBELERl t 

Ce Şİd~~~iadrid etrafında son dere- Ankara, 19 (Tan muhabirinden) 1 
Filistinin ikiye bölünmesi projesi münasebetiyle, 

Filistin yerlileri ve diğer Araplar tarafından pro
testolar tevali etmektedir. Muhtelif Arap rüesası bü. 
tün Araplığın bu taksime karşı gelmesi icap ettiğini 
söylemişlerdir. Suriye Başvekili de bu şekildeki pro· 
testolara iştirak etmiştir. 

&ıı. ınuh ı muharebeler vuku buldu. - Barem kanununun esaslı şekilde t 

~~dera~r~bel~r, yeni harbin mu- değişmiyen ve ücretli devlet memur- i 
İki taraf ta ~~.de hakim olacaktır. !arını da kanuni mertebelere alan 
l'~Prnış v ~~':1k bir tayyare harbi kanun layihası, Meclisin ilk ruzna
d~Ü:tdük~e ?1~ıbı~nin tayyarelerini melerine konulacaktır. Ancak, bu f 
tı?, asilerin rın.~ ~ıldirmişlerdir. Mad- projenin hazırlanmasından sonra dev 
kUrttUğ.. . butun taarruzlarını püs- !etin barem kanununda yapmayı lü
bi! ~il unu bildiriyor buna muka- zumlu bulduğu bazı yeni değişiklik
~Otlar er ilerledikleri~i haber veri- lerin de projeye ilavesi zarureti ha-

GAZETELER KAPATILDILAR 
Filistinde Eddifaa ve Elliva gazeteleri tahrikamiz 

neşriyat yaptıklarından dolayı iki ay müddetle kapa
tılmışlar ve hemen bütün Filistin gazeteleri de ih
tara maruz kalmışlardır. 

Saı · sıl olmuştur. Memuriyete yeni giren 
l . anıank Son projeye göre Filistinin nasıl bölüneceğini: 

DüNYA YAHUDİLERİ NE DİYOR? 
Kudüs Yahudileri son günlerde Milletler Cemiye

tine ve Filistin Ali Komiserliğine yeniden müracaat 
etmişlerdir . 

1ed.lğh1i b'Id~ _Aragon cephesinde iler ortamektep, lise ve yüksek mektep 
er bu habı ~rıyorsa da hüktlmetçi· mezunlarının alacakları maaşlar tes- gösterir harita t 

.ı\~ULE~ı de tekzip etm~tedirler. bit edilmekte, lisan bilen memurların 
V .ı\PlJR~İNE BİR 1NG1LlZ terfi şekilleri tayin olunmaktadır. l 

Son günlerde Londra gazetelerin-
............................................. 

Saııan_d , U YAKALADILAR 
tnı~tıuıı er de Yeni bir İngiliz va
~ir, ınJtkalandığı haber verilmek 
anı k,. tere liariciye Nazırı A-

t 
....... _ 

E!ş"eb ~ i- -- • •" A-... •J.- :t.6 -1 

ti bUsıercı o.yt.suunın tAhliyesi icin 
rA.· e bulunduğunu söylemiş 

l'a l~ter ~ . 
d 8UiJı v e~. lngılterenin Ispanya-
tıieıı haber: Inuhimmat sevkedildiğin. 
~· 11 ~unu b' ~r. ~l~uğunu, ve Ingiltere
ı:ndıJik k~b~1?ını, fakat keyfiyetin 
tnıı§tır ılı tahkik olmadığmı an-
Cfia . 

Ilı B~v~~~LA.lN'IN BEYANATI 
1\. ar~'nda hamberlain Avam Ka. 
tı "rur>aYı b' beyanatta bulunmuş ve 
lf~ tııUnıku ır harpten kurtarmak için 
,. ~ter Ch nse Yapılacağını söylemiş, 
~eıni ku~berlain , ademi müdahale 
§is ~~tru gd:rıl~a:-sa milletlerin har 

01 llıge de, k ce~n~, İngilterenin fa
ıa::ad%nı omunıstliğe de taraftar 
l\.t~diğini ~ f~ka~ sulhU kurtarmak 
·1~ V Y emıştir. 

c/)aba E l1'ALYAN TOPLARI 

bu b~lUtt~ı~~~ ~ö~ söyliyen Churchill 
Ylik to 

1 
tkı tarafrndıı ağır ve 

l'tıı ar-k r> atın göründ·· . .. ·· b nl n .. ~ındnn ugunu, u a-
d gorll'ıek 1: Ya İtnlya, ya Almanya 
~ t h azım ge1a·~· · ·· tı e like . .. .. ıgını ve bu yuz-

l.ı 0Yd Geo ~ buyudUğünü söylemiş 
ttı ~d ce:r o da Mister Churchill'e 
~ıa.heret e~e. d~ Mister Çörçile 

b.. akat A ınıştir. 
liYij ~vam K 
~I k l'Ükn.. amarasmm bu iki 

~~ ~va,., u tarafından söylenen 
4~Gıvr~ız kalmıştır. 

tıe ~?iltere b RE_ NOTA VERDl 
llila ır nota :gUn Franco hükfımeti
len ~!arı hulu:re:ek Bilbaoda lngiliz 
~it 'ddiaiarın ?uguna dair ileri sürü
faiJ~renin de ~sbatını istemiş ve tn
dar er .. hakkı:a:l ta~kikat yaparak 
ditııı~0tUrıne- takıbatı sonuna ka-

ıştir. ge hazır olduğunu bil·· 
-'LıtAN 

n ıt.Da~":,_ ASILERLE BlR 
,, ugun 4~DE y APTI 
.ra ar generaı F 
taıa ~ıtıda b" ranco ile Alman· 

nırıı ır ticar t 
aıtıeı §tır M e muahedesi im 
t. eye . ~ Uahecıe e .. . 
"\!llitt tnazha n musaıt mu-

ir. r devlet esasına müs-

A"k;:;----
Evı . a Belediye 

erınd 
li "ıı1tara en Faiz Kalktı 

liltfl • 19 ('l' 
Olara~et, Ank an rnuhabirinden)-
bııı 1. Verilrn· ara belediyesine borç 
\>e ~?'anın f ~ olan 5 milyon 650 
.ı, ~enıA. aııı r· . 
Ola~ ~hfrd k" ının alınmamasını 
~ rı be1 diye 1 evlerin eatışındaın 
tn-. aff il eye borçlu olanlann fa

rnesın· 1 kararlaştırmış. 

Şarkışlada 

Göcmen Tetkikleri 

A Ç 
• de intişar eden haberler, bütün dün-ii etin kaya ! s ve ç t e_ ya yahudileri arasında. taksim hadi-

sesini protesto eden efkarın yayıl-

C' h ) k } d makta olduğunu göstermektedir. 
JeVf!İ ve ararefıe arşzıan l Amerika ile İngiltere arasında ise, 

Filistin hakkındaki müzakereler de
var etmekte ve ilerlemekte olduğu 

bildirilmektedir. 

Şarkışla, 19 (Tan muhaıbirinden)
l.skan umum müdürü, müfettiş B. 
Tevfik, Kızılay müfettişi B. Mazlum, 
Göçmen işlerini gözden geçirmek ü
zere Şarkışlaya gelmişler ve burada 
birkaç gün meşgul olmuşlardır. Ya
kında, lisanlı, karakol köylerine, ora
dan da Gemerek ve Kayseriye gide
ceklerdir 

ltalyada Bir Göl 

f
-"" Kıpkızd ~ 

Kesi~di ~ ' ~ ~ Roma, 19 (TAN) - Bugünkü ~ 
~ gazetelı>r, Şimali ltalyada Pren. ~ 
~ ta alpleriode bulunan Ta,·eı gö. ~ 
~ lünün 15 Temmuz günü hırden. ~ 
~ bire kıpkızıl kesihni!;> ofdnıfunu ~ 
~ yazmaktadırlar. Bundan dört se- ~ 
~ ne evvel o havaliye ~mrten kızıl ~ 
~ bir yağmur da. yağnıı~tı. ltalyan 
~ jeoloji bilginleri, buM, göl dibin- ~ 
~ deki bazı hayvanatın fakat bil- ~ 
~ hassa, kızıl maden maddeleri- ~ 
~ ni havi kayaların tahallülünün ~ 
~ sebebi)·et verdiği?l söylemt"kte. : 
~ dirler. l\le · el~, . hır ilmi hey:Jte 
~ havale edilnııştır. 
..... ,.~ '" " .... " .... "" "''"'""" 

Stokholm, 19 (A.A.) - İsveç ajansı bildiriyor: 
Birkaç gündenberi lsveçte bulunan Türkiye Nafıa Vekili B. Ali 

Çetinkaya, Grand - Hotel' de gazetecileri kabul ederek atağıdaki 
beyanatta bulunmuttur: 

''- Son senelerde demiryolu inşaatı, lsveç ile Türkiyeyi biribir
lerine çok yaklaştırmıştır. 

iki memleket arasındaki münase- ~-·------------
betler, daima iyi bir halde bulunmuş- Marsilyada 
tur. Fakat lsvcç firmalarının ve mü-
hendislerinin sağlam eserlerinin mü- Bir Çarpışma 
şahedesinden sonra bu şimal memle
keti hakkındaki hürmet ve takdir 
hisleri daha ziyade fazlalaşmıştır. 
Türkiycde demiryolu inşaatına de
vam olunacaktır. Bu iş için yeniden 
50 milyon lir.alık tahsisat vazedilmiş
tir. 700.000 kilometre murabbaı me
sahası ve şark ile garp arasındaki 

köprü vaziyeti ile Türkiyenin her is
tikamette geniş ve iyi münakale hat
larına ihtiyacı vardır. 

Türkiyede sulama meselesi de mev 
cuttur. Bu mesele, su seviyelerinin 
sistematik bir tarzda bir hizaya ge
tirilmesi ile halledilecektir. Bu işe, 
bu sene içinde başlanacaktır. 

Birçok memleketlerde halen çok 
vahim bir mesele, işsizlik meselesi 
Türkiycde mevcut değildir. Demir
yolu inşaatı. pamuk zeriyatı ve daha 
birçok büyük L~ler, kütle halinde iş
çiye iş temin etmektedir.,, 

Marsilya, 19 (A.A.) Chateau Re
rand'da komünistler ile Doriot'nun 
taraftarları arasında bir çarpışma ol 
muş ve bir kısmı ağır olmak üzere 
20 kişi yaralanmıştır. Polis 15 kişiyi 
tevkif etmiştir. 

B. Çetinkaya, sözlerini şöyle bi
tirmiştir: 

"lsveçıe gelerek mahallinde Isveç 
endüstrisini ve İsveç teşkilatçı de
hasını tetkik etmek fırsatını veren 
Isveç hükumetinin bu davetini sami
mi bir sevinçle kabul etmiş bulunu-
yorum . ., 
Stokholm'ün en büyük gazetesi o
lan. Stokholms - Tidningcn, Nafia 
Vekilimizin seyahati dolayısile Türk 
milleti ve Türk büyiiklcri hakkında 
sitayişkar bir başmakale yazmakta 
ve Isveç milletinin beslediği kuvvetli 
dostluk hislerinden bahsetmektedir. 

Par is 

Borsası 

Düzeldi 
Paris, 19 (TAN) - Geçen hafta, 

borsada korkutucu bir kanşıkhk ve 
panik başgöstermiş Fransız frangı, 
kıymetinden 5 - 6 puvan kaybetmiş
se de bu hal yavaş yavag düzelmiye 
başlamıştır. 

Bunun sebebi olarak, sosyalistlerin, 
hükumete fazla müzaheret etmiye. 

cekleri şeklinde şayiaların çıkması ve 
otelci ve lokantacı grevi gibi hükfıme. 

tin kredisini düşürmesi muhtemel va. 

kalar gösterilmekte.dir. Maamafih bu 
düşüşlerde teknik bazı amiller de rol 
oynamıştır. 

Halbuki bugün Paris borsasının 

açılışı sağlam olmuş, Fransız esha
mma büyük bir revaç kaydedilmiştir. 
Frangın kıymeti de bir mikdar yük

selmiştir. Bu salah da devletin ma
li işleri düzeltme yolundaki gayret
lerinin bir neticesi sayılmaktadır. 

Tlzak Sarkta 
' 

Vaziyet 
"' 

·, aponya ile Çin arasındaki dolayı 

1
. • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .

1 
ma.Jıallilestirmenin mümkün 

olup olmadığı ~ün~ en bellibajlı y AZAN : ÖMER RIZA DOGRUL 
meselesidir. Çunku Japonya, me-
seleyi tamamiyle mahalli mahiyet- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '- • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • 
te saymakta, ve onun yerli hükfı- ~eşit hadiselere son vermeyi dü- duklannı gösteriyorlar. Çünkü bu 
met makamları ile hallolunabilece. şünmiye başladılar. hattı da kaybedecek olurlarsa Şi. 
ğini tahmin etmektedir. Çinde bu ~e:;it imtiyazları haiz mali Çin ile münasebetleri kesile-

Bir memleket içinde yabancı or. ol~lar, yalnız Japonlar değildir. cek ve o zaman Japonlar bu mınta.. 
dulann dolaşmaları, manevraıar Dı~er devletler de bu imtiyazları kada istediklerini yapa<'aklardır. 
yapmalan, bu yüzden çıkan mese. haız buhınuyorlar. Fakat Jnpoola- Çinlilerin harbe hazır oldukları. 
lelerin mahalli makamlarla halledi- r~n bu defa.ki hareketi son derece na, ve pek büyük kuvvetleri ortaya 
lebUec~ğlni sanmaları, bize ~ok agır geldi. Sebebi sarihtir. Japon. atmak istediklerine dair verilen ha-
tuhaf görünür. Vf! hakikaten tu- lann mane~lanna sahne olan son berlerin hakiki mi.na..'Jı bwıdan iba-
haf görünrniye lfıyıldır. ı~'al<at Çin- yer Liukucıau namındaki bir demir rettir. 
deki vaziyet bu merkezdedir. Bir - Y?lu ~ill.te~asıdır. Hatta bu nokta Çinliler bu sefer de rlcat edecek 
takım devletler orada asker bulun. Şımalı Çın ile Cenubi Çin arasında olurlarsa. Şimali Çini kaybetm.iye 
durmak imtiyazını haizdir. Hatta Çinlilerin elinde kalan en son hat- mahkfundurlar. Çinliler, buna mani 
bu askerler manevralar yaparlar. tın mültekası bulunmaktadır. Çin. olmak lr;tedilderl için son yıllar 
Çinliler bu maııevralnn temaşa e.. liler bu son hattı ellerinden kaçır. içinde hazırladıkları ve en son va.. 
derler. Fakat son zamanlarda Çin. mak istemedikleri için bütün var- sıtalarla. teçhiz ettikleri ordularBll 

lilerin sabn tükendi ve onlar da bu lıklariyle mücadelel·e hazır bulun- denemek istiyorlar. 

Japonlar, Çinlilerin hu azmini 
anladıkları için hii.diseyi mahalli
leştirmek ''e meseleyi yerli rüesa 
ile halletmek istiyorlar. Fakat bu. 
nun nereye varacağını anhy8Jl Çin
liler, hadi enifl milli mahiyette oL 
duğunu ileri sürü~'orlar ,.e bütün 
kun·etleriyle dayanıyorlar. 

N ihayet Çinlilerin bu vaziyeti 
karşısında Japonlar iiltima

tom mahiyetindeki son dileklerinin 
ültimatom olmadrğmı söylemişler 

ve Çin lideri Mare. al Çnng.Kay-Şek, 
J apoo metaliblnin reddedildiğini, 

Çinin bütün fedakarlığı göze ala
rak haklarını müdafaa edeceğini 
söyleml1tir. 

Uzak Şarkın mukadderatı mese. 
lenin mahalli veya milli mahiyette 
tanınmasına. bağlıdır, mesele milli 
mahiyette sa~,hrsa harp muhak
l<aktır. 

3 

fi.EK 
Temizlik Bahsi 

Şehrin temizliği üzerinde yeni be
lediye reisimizin gösterdiği hassa.'JI. 
yeti ciddi bir sevin~le kaf'!:iılıyorum. 

Gerçi şehri temizlemek belediyenin 
işidir amma ondan evvel de halkın 
şehri kirletmemek vazifesi ,·ardır. 
Yoksa belediye temizlesin diye elimi
ze geçen müzahrafatı sokağa atarsak 
bir değil bir~ belediyemiz olsa yine 
şehri tem.izliyemez ve do~mıu da 
söylemek 18.mn gelirse, bu~ Istan
bulu temizlemenin güç bir i~ olması .. 
na az çok kendimiz sebep olmuşuz_ 

dur. 
En temizimiz, cebimize doldurdu

ğumuz fıstığı hem yer, hem gideriz; 
kabuklarım da. en masum bir hare. 
ket olarak sokağa atam. 
Sokağa tükürmek beledi adetlerimiz 

arasına girmiş ve kökleşmi tir. (So· 
kağa atılmak) süprüntü için mukad
der bir akıbet olarak dilimize ~·erıeş. 
miş ,.e tabir o manada lügate girmi,. 
tir. 

Şehirde her gördüğümüz çöplüğün 
ve her gözümüze ilişen süprüntülü 
viranenin amillerini yalnız belediye
de aramak haksı7Jık olur. 

Tifo acı ve mühlik bir hakikat ola.. 
ra.k başımıza vurdu ve a.nlatmak iste
di ki; bir ~ehirli şehrini pis tutarsa. 
canı tehlikeye düşer. Bugün bu tehli
ke karşısında müdafaa tertibatı alrr. 
ken acı da olsa. itiraf etmeliyiz ki; bü. 
tün bunlar pislikten doğan seylerdir 
ve o pislik tc bizim pisliğimizdir. 

Belediye ve hükfunet erkaniyle 
yaptı~rm bazı temaslarda ,ehrin bazı 
(l\ledeni ! ) :,emtlerinde ~ka~ !ilip
rüntü atmayı gölgede bırakacak de.. 
recede utanmazca pislikler yapıldığı
m öğrendim ve lstanbullu olarak yti
züın kızardı. 

Bilhassa. geceleri sokakta. dola.5an 
halkımızın en hasis bir tahmin.. 
le yüzde 50 - 60 ı, hafif sıkmtılannı 
rastgele gölgeli kö~elerde defetmek.. 
te Wçbir mahzur görmezler. Beyoğlu
nun en temiz sokaklarmda her !iabah 
mermer eşikleri, söveleri kirlenmiş 
kapdarı temizliyen kapıcdara rastge. 
lirsiniz. 
Oturduğu ehrin temhliğine bizzat 

kendi sıhhatini tehUkeye sokan bir 
laübalilikle kastedenlere ka~ı mer
hametsiz bir şiddet gösterilmesinin 
taraftan~,m. Onun içindir ki; ı;;okab'l 
kirlettiği için cezaya çarpılanları işit· 
tikçe amme eliimeti \'e lsta.nbnllu. 
mın şehirlilik terbiyesi namına. se'\inç 
duyuyorum. Yalnız bir küçilk endi. 
şem var. Bizde maalesef ötedenberi 
bu gibi sıkılar bilinmiyen sebeplerle 
birkaç gün içinde gev::;erler. Ve ondan 
dolayıdır ki cezai tedbirler umulan te
siri yapmazlar. 

Endisem i te bu seferki te~ebhüslln 
de ayni. telakkiye uğraması ihtimali.. 

dir. 
Temenni edh·orum ki alınan tedbir

ler bu sefer ta~ bir ittlrat ve ısrar ile 
tatbik edilsin de istanbulin 5ehrini 
temiz tutmaya ah,. ın ! 

B. FELEK 

CelCil Bayar 
Şehrimize 

Geliyor 
lzmir, 19 (Tan muhabirindenr -

lktısat Vekili B. Celal Bayar bugün 
Çeşmeden döndü. lş ve Ziraat Ban
kalarında iktısadi vaziyet ve koope
ratif işlerile meşgul oldu. Sümer 
Bank yerli mallar pazarını ziyaret 
etti. Satışlar etrafında izahat aldı. 
Şehir gazinosunda şerefine verilen 
ziyafetten sonra B. V ~il Bozdoğan
dan gelen heyetle iplik buhranı üze
rinde görüştü, kooperatiflerin inkişa

fı için kati ve yeni direktifler ver
di. 

B. Celıil Bayar, Izmir vapurile Is

tanbula hareketinden evvel bana şun 
lan söyledi: 

"- lzmirdcn çolC iyi intibalarla 
dönüyorum. Halkımızı çok neşeli bul 

dum. Bana ve arkndaşlarıma her yer

de büyük bir iltifat ve ikram göste
rildi. Fikirlerimi halka bildirmekte 

aiaka gösteren Izmir matbuatına te

şekkürlerimi bildiririm.,, 

B. Celal Bayar: Istanbulda bir iki 

gün kaldıktan sonra Ankaraya gide
cek ve lstanbula dönerek ağusto

sun ilk haftasında kotra seyahatine 
çıkacaktır. 



4 =========================TAN 20-7 _ 937 ~ 

!.M. a. h keme 1 erde 

ANADAN DOGMA 
SOKAGA FIRLADI 
Polisler ı 

GücHalle 
' 

1 uttular 
EvveU i gün Floryada garip bir hadise ol

muf, buh rana kapılan bir seyyar satıcı elbise
lerini parc;alıyarak anadan doğma ıokağa fır

lamıştır. Hadisenin meraklı tafsilatını veri
yoruz: 

Omer ve Nazif adlı iki arkadaş pazar günü saat 
on dört buçuk trenile Floryaya gidiyorlarmış. 0-
merin yolda safrası tutmuş. Bakırköyünde trenden 

inmiş!er. iki tren sonra ayni biletle yine yollarına 
devam etmek etmişler. Bilet muayene memuru Mus-

tafa, bu biletlerle devam edemiyecek !erini söylemiş, 
yolcular: 

- Nasıl olur, para verdik, gideceğiz. demişler. 
"Giderim, gidemezsin,, davası büyümüş, kondüktör 

Mustafa, Nazife hakaret etmiş. 

USTASINI 
TEHDiT ETMiŞ ! 

Meşhut suçlara bakan Sultanahmet Sulh 
Uçüncü Ceza mahkemesinae, dün bir tehdit 
davasına başlandı. iddia şu idi: Bozdoğan 
kemerinde TQfodalarda oturan kunduracı 
Recep, ıutası Keğorka: 

- Senin leşini sereceğim. Eğer dükkanını 
kapatıp buradan gidersen ancak kurtulabi
lirsin, demiş. 

Halbuki yine bu mahkeme bu davaya daha 
evvelce dövüşme ve sövüşme iddiasından 
bakmıştır. Ve iki aral davalarından vazgeç
tikleri için mahkeme, sukutuna karar vermiş
tir Temyiz Mahkemesi, iddia arasında tehdit 
te bulunduğu için hükmü bozmuştur. Dün, 
iki şahit dinlendi. Onlar, usta ile kallanın 

dövüştüklerini, sövüştüklerini ·fakat Recebin 
Keğorku tehdit etmediğini söylediler. Gelmi
yen şahit vardı. Onların da çağırılmaBı için 
""uhakeme talik dildi. 

Bu sırada tren de Floryaya varmış. ı-·----------------=========--
Nazif, polis Ismai!e müracaat etmiş : 

- Kondüktör Mustafa bana haka
ret etti. Meşhut suçlar kanununa gö
re hakkında takibat yapılmasını is
terim ,demiştir. Polis: 

- Şimdi memur vazife halinde
dir. Adresini alalım. Sonra tahkik e
deriz, deyince komisere başvurmuş. 

O da polise hak vermiştir. 

137 Bin Lirahk Bir 
ipotek Davasında 

!eri avukat Oral Dilekle Arif Musta
fa temsil ediyorlardı. Mahkeme ge
çen celsede davacıların vesikalarını 

kafi görmediği için bankayı temsil e-

#----------------------------... Yarın akşam Fiatlarda Zam Yapmaksızın 

TEPEBAŞI Bahçesinde 
Dünyanın en meşhur, emsalsiz ve taklidi gayri kabil soytariler 

3 FRA TELLiNi'leri 
Görecek candan gülecek ve takdirle alkışlıyacaksmız. 

Gülmek 1 Daima Güf mek 1 Yıne Gülmek il 

Yeni Varyete ve Eğlence T rupunun 
Büyük muvaffakıyet kazanan 2Q muhtelif numeroları 

~ ................... _ ...................... , 
lstanbul Be?ediyes?nden: 

1 - Istanbul belediyesinin Eminönü ve Fatih şubeleri 
içinde 29 Temmuz 1937 tarihinden itibaren ve Beyoğlu 
ve Beşiktaş şubeleri içinde 5 Ağustos 937 tarihinden 
itibaren arkalıkla her nevi eşya taşınması yasak edilmiş 
lir. Bu yasak en kısa zamanda diğer belediye şubeleri 
mıntakalarında da tatbik edilecektir. 

2 - Eminönü belediye şubesi içinde Valdehanı iskele 
sinden Yağ iskelesine uzanan kıyıdaki hamal bölüklerile 

ipçiler, Asmaaltı, Gazcılar ve Çiçekpazarı hamal bölükle 
ri ve Galata cihetinde Y ağk apanı iskelesi hamal bölüğü 

mıntakalarında, bu sahalar içinde kalmak ve hiç bir su 

retle dışarı çıkmamak şartile 1 Eylul 937 tarihine kadar 

arkalık kullanılmasına müsaade edilmiştir. Bu tarihten 

itibaren bu sahalar içinde de el arabaları veya diğer 
nakil vasıtaları kullanılacaktır. 

3 - Taşıma maksadile küfecilik yapılmasına muvak 
katen izin verilmiştir. Şu kadar ki bu taşıma usulünden 

münhasıran küçük hacimde zati eşya ve ev eşyasile hava 
yici zaruriye taşınması için istifade edilecektir. Hiç bir 

küf eye 50 kilodan fazla yük konmıyacağı gibi konacak 

eşya da gerek yükseklik ve gerek genişlik bakımından 

küfeleri 15 santimden fazla geçmiyecektir. Bavul ve 

Çanta gibi zati eşya ile çiçek ve fidanlar bu son kayıttan 
istisna edilmişt · r. 

öOLE NEŞRİYATI ; ·ıdSi: 
12,30: Plakla Türk musı l;if 

12,50: Havadıs. 13,05: :Mubt 
plak neşriyatı. 14,00: Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI : .. · 

18,30: Plakla danş musılt~e 
19,30: Konferans: Eminönü fl~l ~ 
vi neşriyat kolu namına Bar ~~;. 
ret Safa. 20,00: Türk musık1 dllş 
yeti. 20,30: Ömer Rıza ve ar~~ ·e 
ları tarafından Türk musikJSl 5 
halk şarkıları (Saat ayarı) 21~~ 
Radyo ve borsa haberleri ve eaıd• 
si günün programı. 22,30: Pl 
sololar, Opera ve operet parçıılııtl-

1 23,00: Son. 
SE~TONILER 

. 18,35 Roma kısa dalgası: sen{~ 
nik konser (Mascagnı, Massene c1 
21,30 Bükreş : 17 inci ve 18 111ıı· 
asra ait eserlerden senfonik ıc~,,~ 
ser (plak ile}. 21,50 Prag: .,.....~ 
filharmonisi (Berlioz'un fanta5 
senfonisi). 

HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Pi~ 
7,30: Orkestra konseri. 11 .. r~: 
kısa dalgası: Plak 13,10: Buk sJ 
Romen musikisi. 14.,1: P~ris ~:~ 
dalgası: Konser, 15: Keza. 18 ot· 
şova: Piyano, flüt, Keman, ~e1119 19.03 Bükreş: Plak musikisı. ,ıO 
03: Peşte: Orkestra konseri. 20 .,: 
Prag: Askeri bando. 21 Va~0~e. 
Büyük orkestra (Buzzi, Li?c ıır
Stolz vs.). 21 Laypzig, Neşelı), .,. 
kıh, orkestralı program. 21 '~ııll 
na: Tuna nehrindeki bir vapu ~.ı"' 
nakil. 21,50 Kolonya: Karışık daJ· 
kılı konser. 22.05: Prag kısa. \'I' 
gası : Borulu orkestra. 22.30~jsı. 
yana Sohann Strauss ınus eJİ 
22,25: Prag kısa dalgası: EğlePcııı· 
program. 22.45 Bükreş: IAkallor 
dan konser nakli. 23 Varşova~·ıo
kestra. 23.20 Viyana, Graz: ~O· 
cker'in eserlerinden konser. 2s;,0 
Prag: Orkestra. 23,50: Peşte: 
yo salon orkestrası. 

OPERAI .. AR, OPERETLER rt 
22 Strasburg, G'renoble: ~~tl• 

piyesi nakli. 22 Milano: Donııe 
nin "Elivir de l'amour" operası· 

ODA :\IUSIKISİ Jıe' 
23 Llıypzig: Sopran, Kita.r. 

man (Bach, Bra..lıms vs.). 
RESiTALLER .,. 

Nazif, karakola Yakup oğlu Meh· 
metle başka bir Mehmedi 'kondüktör 
Mustafarun aleyhine şahit olarak 
çağırtmıştır. Karakolda komiser da
ha başka tahkikatla meşgul olduğu 
için Mehmetler biraz beklemek mec
buriyetinde kalmışlar ve nihayet: 

!kinci ticaret mahkemesi, dün 137 
bin liralık bir ipoteğin terkini dava
sına devam etti. Mahkemenin uzun 
saatlerini alan ve iki defa müzakere
ye sevkeden bu davanın mevzuu şu 
idi: 

denlere yemin teklifine karar vermiş- 4 1 k } 1 d d · t 1 d k l - s e e er e enız vası a arın an ara vasıta arma 16,15 Roma kısa dalgası : J'I~ 
no - Keman konseri. 17,20 V& \i: 
va: Çift piyano. 20,15 vaış0,,r, Selanik bankası bir mUddet evvel 

icraya müracaat ederek Yaser, Ne-

ti. Dünkü celsede banka avukatları 
Ticaret Odasından da tasdikli bir yükleme ve boşaltma işlerile kara vasıtalarından mağaza 
sırKuıcr gosLerereK vrııa.u ..... u: .. ua. 1-.... ··- L-... •-··- L--,:-la.-- ~ - 1--- -1-.J-•• ı"""~u ............... 1 ...... . Ş"ai-1Cı1arı.~rı~b 9'lsW<~l"t.e;J41ısı· 

şarkıları. 21.40 Prag ksa da.lgl'er 
Operetlerden şarkılar. 23.~5: ~ 
te : Şarkılı (Pyano refakatıle)sits' 
05 : Prag kısa dalgası: Org re fi' 
li. (Viedernıann). 23,15 RoIJlll 
yana konseri. 

- Bay komiser biz buraya altışar 
teneke yoğurtla geldik. Akşamı kara
ko!da edersek bizim ekmek paramızı 
kim kazanır, bu yoğurtları ne yapa

sim ve !sak Kordova biraderler aley 
hine 137 bin liralık bir ipotek dava
sı açmış ve bu arada da icraya üç 
layiha vererek bu paranın Kordova 
kardeşlerin emrile kendi alacaklıla
nna verildiğini de söylemiştir. işte 

bundan sonra Kordova kardeşler 

ikinci ticaret mahkemesine giderek 
137 bin lirayı almadıklarını ve bu ipo 
teği sırf manevi bir müzaheret kastile 
yani icabında almak için yaptıklarını 
söylemişler ve bu akdin bozulmasını 
istemişlerdir. 

konun banka namına her türlü mu- na yükleme işlerinde arkalık kullanılması şimdilik caiz 
ameleye imzaya salahiyet sahibi ol· d. 
duklarını iddia ettiler ve yeminin ır • 
bunlara teveccüh edeceğini söyledi- 5 - Şehrin muhtelif mmtakalarında bulunan ve ara 

rız? demişlerdir. 
N a z i f ve a r k a d a ş 1 a r ı 

gibi Mehmetler de biraz keyifli 
imişler. Bunlardan birisi buhrana ka
pılmış ve elbiselerini paramparça et
tikten sonra anadan doğma plaja 
doğru fırlamıştır. Polisler zorlukla 
kendisini yakalamışlar ve Floryada
ki zabıta doktorunun önüne çıkar
mışlardır. Mehmet, abuk sabuk söy
lemeye: 

,....... Ve ben Mazhar Osmanın dayı 
zadesiyim. Bana bir şey yapamazsı

nız, demeye başlamıştır. Polis dün 
bi'.etçi Mustafa ile Nazif, ve iki Meh 
metleri biribirlerine hakaret etmek
ten suçlu olarak meşhut suçlar müd-

Dün mahkemede Kordova gardeş
\ 

deiumumiliğine gönderdi. Bunlardan 
Mehmedin yüzünde. gözünde siyah 
leke ve bereler vardı. Polisler tara
fından dövü:dUğünü iddia ediyordu. 
Müddeiumumi suçluları dördüncü is
tintak hakiminin önüne çıkardı. 

Aygül, bir arkadaşının koltuğu altından başını çı
kararak inler gibi: 

- Yetişir! dedi. Eksik olma. 

ler. Davacıların avukatı Oral Dilek; 
bankanın dahili nizamnamesine göre 
bankanın şahsiyeti maneviyesini an
cak heyeti idare reisile birinci müdü
rün temsil edebileceklerini söyliyerek 
tiçüncü derecedeki memurların yemin 
edemiyeceklerini iddia etti. Banka a
vukatları da gösterdikleri sirkülere 
dayanarak eski iddialarında ısrar et
tiler. Mahkeme daihili nizamnameyi 
görmek istedi. Nizamname yoktu. 
Celse bir müddet tatil edildi. Alaka
darlar nizamnameyi buldular. Ve cel
se aGıldığı zaman mahkeme, heyeti 
idareye d::ıhil olan iki kişinin yemin 
etmesine karar vererek mahkemeyi 
24 eylule talik etti. 

ha, kamyon ve kamyonet gibi vasıtaların işlemesine mü 
sait olmıyan dar ve dik yokuşlarda nakliyat için arkalık 
kullanılabilir. 

Ancak bu nevi eşyanın yokuşların başına kadar araba 
veyahut kamyonla taşınmış olması lazım geldiği gibi ta 
şınacak her parça vükün vetmis bes kilodan fazla olması 
caiz değildir. 

6 - Her türlü deniz vasıtalarından yalnız kıyılara 
kadar kömür, kum ve tuğla ve çakıl ve kereste taşınma 
smda arkalık kullanılmasına izin verilmiştir. 

7 - Bu tenbihler şimdilik seyyar satıcılar hakkında 
tatbik olunmıyacaktır. (B.) ( 4378) 

DANS ~IUSIKISI 
ıı\t 

22.30: Paris P. T. T., Gre~04~: 
(Klasik dans musikisi}. 2 ~~ 
Roma, 23,50: Kolonya. 23,50: 
burg. Lavpzig. 

l\IUllTELIF •• 51!· 
16.30 Paris krsa dalgası: 9 50: 

son d'amour" isimli piyes. :ıtUf~· 
Roma kısa dalgası: Arap~8:· ptof 
çe, rumca, kısmen musikı~ ~ 
ram. ~ı1 

Dr. PELLEGR!NO PELLEG~,. 
Şehrimiz Italynn Hastanesi et .ıı9' 

babetine tayin edildiği haber 

mıştır. 

"Alaya girmeyenin 
"Alaya girmeyenin 

Diğerleri: 
"Vurun boynu büzUlsün 
"Vurun boynu büzülsün ğı' 

Ve bütün çalgılar çalıyor. alay oy!myor. Ağrı" il 
gidiyorlar, çevik ve asabi dönüyorlardı. ~· 

Bundan sonra kulaklılar, yatağanlar ve saldır 
!arla (Garkın alayı} çektiler: 

Derin bir elemin a~rni olan bu "yetişir!" kelimesin
den sonra daha yanık. daha tatlı bir ses işitildi. Bu 
ses yine Aygülün idi. Şimdiye kadar onun, böyle gü
zel, bu d erece dokunaklı bir sesi olduğunu kimse bil
miyordu .. O, bütün hayret ve heyecanlara ehemmi
yet vermiyerek söylemiye başladı: 

"Görmüşlerin dedikleri boş değil. 
"Şu dünyada üç nesneden korkarım. 
"Hiç biriyle garip gönlüm hoş değil: 

-68- "Hey Tavralı Tavralı 
"Paraları turalı 
"Görmedim senin gibi 

"Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm! 

"Gide gide, gitti dağ ile taşa 
"Yazılan gelirmiş bu garip başa 
"Bizi hasret kodu k:ıvim, kardaşa 
''Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm! 

"Nice Süleymanlar tahttan indirir 
"Nicesini gelmez yola gönderir 
''Nicesinin gül rengini dönderir 
"Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm! 

Işin kına geceliğinden çıkıp, yas ve ağıt vadisi
ne döküldüğünü anlıyan gün görmüş Sürpik Dudu 

a.rmoniğinin körüğüne var kuvvetiyle bastı ve ya· 
nmdaki kızlara bir işaret ederek köçek havasına gir

di : 
"Ellerde zili 
"Kızlar dizili 
"Başı gezili · 
"Vay küçük hanım 

Yandan kıvır gel 
"Baştan akıl çel 
"lster kına el 
"Vay küçUk hanım 

"Püskürme kına 
"Kalk gelin oyna! 

"Söylerim ona 
"Vay gelin hanım! 

Gelin savuşup, gizlenecek yer aradı. Ziller, kaşık· 
lar, fincanlar şakırdarken kendisine atılan beyitler 
üzerine, oyuna kaldıracakları pek tabii idi. Büyük 
bir ala ala heyle ortaya getirildi. Meydan daha açıl
dı. Eller şaklanmıya hazırlandı ve gelin çaresiz. en
tarisinin eteklerini gümi.iş kemerine iliştirdi: 

"Deplek vurdu gelin kızlar' · 

"Oynıyalım gelin kızlar! 
Gelini artık ayaklan kımıldanamıyacak bir hale 

gelinciye kadar oynattılar. Kaya bacı haykırmaya 

başladı: 
"Hey kızlarım, analarım 
"Hazır oldu kmalanm 
"Yüksük. benek, servi, ay top (1) 

"Her çeşitten kmalarım 
Kaya Bacının karşısına oturan gelin : 
- Yalnız yüksükle, avucuma birer ay top olsun 

Kaya Bacı! 
- Aman da aman! Sevsinler seni! Oy le olsun ge-

(1) - Yüksük: Parmakların ucuna yüksük geç
mi!} gihi bir ~ekil. Benek: Avucun içi ve kı!llmen üstü 
küçük benekli şekil. Servi: Parmaklann ucundaki 
yüksük iç, yahut dış tarafa gelen kısmı bileğe doğru 
M"rvl şekli. Ay top: Bir hilal ile ortasına bir yunrlak 
benek ~ekli. 1-:Hn muhtelif yerlerine. 

lin hanımını da öyle olsun! 
- Ay! Sen de Kaya Bacı! Bırak şu gevezeliğini. 
Gelinin kınaları vurulurken. ihtiyar bir kadın dua 

etti. Diğerleri amin dediler. lş bittikten, gelinin el
leri tülbentlerle sarıldıktan sonra Kaya Bacı haykır
dı : 

- Kim candan amin dedi ise o gelsin! 
Bütün kızlar koşuştu ve herkes gülüştü ... Kli<;Uk 

kız çocuklarına varıncıya kadar, bu mutlu, uğurlu 
düğün kınasından, hiç olmazsa serçe parmağına bi

. '"'rer parça sardılar. 
Artık herkes yorulmuş ve eğlence kendiliğinden 

bitmişti. Gece yarısına yakın dağılmıya başladılar. 
Erkekler hala eğleniyorlardı. Komşu evin geniş 
bahçesinde vur patlasın! Kadınlar gıpta ettHer. Çün
kü erkeklerin davuldan başka kemanları, klarnetle
ri, utları ve defleri vardı. Bahçenin yıkık duvarı ar
kasından olsun beş on dakika seyretmeden geçemi
yorlardı. Yirmi otuz kişi (düz alay) denilen oyunıı 
oynuyorlardı. Zeybek oyunu tertibinde ve biribirinin 
arkasında turna katarı gibi dizilmişler, en baştaki 
önce söylüyordu. 

"Çekin! Alay düzülsün 
'Çekin! Alay düzülsün 

Ve diğerleri bir ağızdan cevap veriyorlardı: 
"Ela gözler süzülsün 
"Ela gözler sUztilsün 

Sonra tekrar alay başı: 

"Şu cihan kurulalı &• 
Bu oyun biraz Sivas tarzı idi. Duvar boyunc:rııP 

kadın alayının biri geliyor, biri gidiyordu. son t 
bir Konya Zeybeği oynadılar: 

"Sıçra da oyna alımlı Zeybek 
"Kanıma kayna çalımlı Zeybek ıceıı' 

Bu, genç kızların bayıldıkları ve delikanlılnr~ t)if 
dilerini çok gösterebildikleri bir oyundu. an .rıll" 
çok ihtiyarlar bile duvar kenarından bir türlü a) 

mıyorlardı. Düğün kahyası içeriden: k ıııı 1 
- Hey avratlar! hanımlar! biz size karıştı 

Gidin işinize, bize tacizlik vermeyin! t<lV 
Diye şaka etmeseydi, daha çok zaman katııc~tUf~ 

dı. Kahyanın bu haykırması üzerine kızlar g 
rek, ihtiyarlar: A sJJıııJ' 

- Musibet herif! Saçı başı ağarmış hala, 
zeybek peşinde tepinip batır! 

Diyerek dağılmıya başladılar. . st'd' 
Gelin birkaç kadının yanında ~vine geldı. }.Ş ~e.r• 

hizmetçiye sordular; kız uykulu gözlerle cevllP 
di. 

- Yattılar mı? 111.t ıJI 
- Hayır! Konuşup batırlar. Daha hanırtı 

var. 
(ArkııSt '1") 

tı 
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G·· AN 
Undelik Gazete 

"' 
Ah BAŞMuHARRIRI 

"r AN' rnht Ernin y ALMAN 
kirde ınh edefi: Haberde fi-
r" ' er d ' llst, 1~\ey e temiz, dü-
~te~j ol 1 0lınak, kariin 

~ ____ rn'''" ~alı~maktır -----=::: . 
GO a 

NON MESELELERi 

Seferb;:---:1-. ----· l1ıt •r ık isteriz 
'1dıkıa~ l'Ukullllda hUkftmetlerln 
~-llio \'e b.::lr, derhal seferber. 
--qı Oi'ganize kU\'Vetleri düşmana 
)(enatekeı etmekttr. 

4ir. lıaındoısun sulh lçlnde-
ta1cat ı. 

~de bQJun taııbuıda, halkla harp ha. 
25"· Bu d:: •insi bir düşman var

- 30 kit ına.n hergUn aramızdan 
~ ldttyı ah lyt Yere seriyor ,.e dört 

iLK T AHSILDE TOPLU 
TEDRISA T VE HAYAT 

llq lkıaı v P göttlrilyor. 
., ~ gizli düşmana karşı hil
~lt \'e baJıo. uı tedbir tehrl temizle. 
~ lbuJıte atılaınaktır. Hilkfunet 
~, ihdas lif Yerlerinde aşı lstas-

' heı-ıttn ehnltttr. Bu istas:\·on
t~ blnlerce yurttaşa~ aşı 

.. &kat 1 . 
'-l'ılıt.1'1e:anbuıda 750 bin insan 
)"" bir cut latasyonlar bu 750 bin 
~ O..Uiı içbı :nede aşıbyamaz. 

ltu\'\retıerı iz hükfimetin bütün sıh
~ llu sılıJıteferber etmesini istiyo. 
...,ıuı "'Ud &eferberJikten maksa.. 
~Ur: 

' be!::1:!111de ne kadar eczane 
~ \'e biit"· irer aşı istasyonu sa~,ı-
~l'l ~ ~lar müracaat e-

. )a mecbur edilmelidir-

ı.... lsı--:ıtıuıcıa 
~ clokto hususi atölye açmış bin. 
, teft!'be: VarcJır. Bütün bu doktor_ 
))"-bit edUebUir. Her birine mu
~ \•e ..::ını Veya mıntaka tayin 
~et dokt:n·en bir müddet zarfın
~ he.ıkı run kendi mıntakasm
ta diai.ııe .:':1laınası bir vazife olarak 
lb·ltltııı l~lnıı Vale edilir. Bu suretle az 
ii~eı b~ Şehir halkı tifoya karşı 

1t ~ r hale geJlr. 

t:ı:S ~ . tifonun tehdidinden 
:!; cın en kestlrme yol bu. 

dı1··~ııı_ 
llOJ• ~t 

b11r b 'ti '1e k'C?da oturan halkı Ka. 
>tsı 1~~e müra a · te m c-
~ llJ'lal'ca . halkı a.~ılama ameli
~ tell ~ebUir. 
~ llge-n bit bir kısmı a.'7ıya karşı 
.ı.t 1J>ti~ ~~fyeı almaktadır. Bwı. 
~ l<ı, buıııa nıyetu bazı zanlhlar
'ıı \'it ve ikaı tı gazeteler vasıtasiyle 
'i<abn 3.llrt da ınümkün değUdir. 
~ ti.b1 ıuı!:•an mecburi surette 

,, 'efetbetu wk zarureti vardır. 
~ "•hanı t ğl, ıehirde tifonun 
Ç~ e'~d kespettlği kanaatini 
~'lr.~ _ tif«Y.lu e.:ı de çekinmemelidir. 
bit '"<llCl1lJo. Fa 11 &e~ ha:tk nazarında 
~ ~ 0._:ı hUkümetin kati ted 
~ et o~ ' !tehri kurtaracak bir 
'ıt dl .... :-- için herkesi mutl~ka 

• ... ~\'e-ı- · 
-uınettar bırakacak-

UıClk • 
fi Şarkta 

'"P 8 .taı»o Clflıyor 
tı, t "»anın u . 
Ilı .ı~n çı.,.i ::'k ~Şarktaki siyase-
~ g~l!aatnull tlla etmek ve orası. 
~11<- --.«llektir tınnı bir pazan hail 
"ı~tıtı buliik • çÜnkij Japonya Uzak 
llıtıl'. 1lt, "-ıı11t ~Yl memleketi ol
._.. :: "'-'dıt raç edece.k puara 

L · ÇJ.,.dtr ·Onun için en tabii pa-
l.. "'\lll 8'.1ı • 

1 lkokul programının 31 
1 inci 1&yfa11nda 14 ün

cü maddede diyor ki: "Ukoku
lun ilk üç sınıfını tetkil eden 
birinci devrede toplu tedris 
esaaına riayet edilecektir. Bu 
esasa göre bu devrede bütün 
dersler hayat bilgisi mevzula-

rı etrafında verilecektir. Ha
yat bilgisi dersinde tarih, coğ· 
rafya, tabiat ve yurt bileisi gibi 
müstakil mahiyeti havi olan 
ilimler ayrı birer ders halinde 
değil, hayat bilıi•İ dersi içinde 
verilecekt:r.,, 

Bence programın bütün değeri, 
bütün muvaffakıyeti dersleri bu 
"hayat bilgisi" mihveri etrafında 
toplamanın doğru olup olmaması
na bağlı kalmaktadır. Programı 

yapanlar: biz dağınık öğretim sis
temini bıraktık, toplu öğretim sis
temini aldık, diyorlar. Biz onlara: 
Nasıl topladınız? diye sorduğumuz 
zaman: lşte hayat bilgisi mihveri 
etrafında, diyorlar. Derslerin ha· 
yat bilgisi etrafında toplandığı 

doğru, fakat bu mihver etrafında 
toplanan bu derslerin "toplu ted
ris'' adına uyup uymıyacağı tama
miyle şüphelidir. Niçin? Şunun 

...:ı ••• • •• ..... . . ·•••· .-........... ... ,. • -r"- -
madan toplanmıya fark vardır. Bu 
toplantı hem yığıntı şeklinde ola
bilir, hem de billurlanma, uzuvlan
ma mahiyetinde olabilir. Progra
mın tasarladığı hangisidir? İşte 
bahsin en ince ve nazik noktası. İlk 
okulun taliiyle alakası olan biltün 
insanların bu nAzik nokta üzerine 
dikkatlerini çekiyorum. Burası i
yice anl~ılmahdır. 

B u toplu tedris programının 
şimdi terkedilen ilk şekli 

kabul edileli on sene oluyor. O za
man Maarif Vekili olan Necati Bey 
benim de fikrimi sormuştu .. Çün
kü zavallı arkadaşımızın bana kar
şı çok itimadı vardı. Ben de ken
disine hakikati yazıvermekle hiç 
tereddüt etmedim. Yapılan şey he
nüz toplu tedrisat değildir. Bir mih 
ver etrafına yığılmış tedrisattır. 
Çünkü psiıkolojik taazziden mah
rum bulunuyordu. 

Eski program tarih, coğrafya, 
yurt bilgisi gibi bahisleri kendi 
mevzularının mantıki sınıflarına, 
sıralarına göre öğretirdi. Kovala
nan nizam ilmi ve mantıki nizam 
idi. Yeni program haklı olarak bu 
nizam psikolojik nizam değildir 
dedi ve yerine psikolojiktir dediği 

~ "1ı elel'de 1 "'lfta k °"'111 !JgaJ ettiği Mam:u-
~, ~elınış J tanı bir müstemlekesi 
llt. )'esı o~poq 0 rdusu ve Japon 

yeni nizamı - toplu tedris nizamını _ 
koydu. Ve bu yeni nizamın, çocuk
ta alaka uyandıracağını ve bilgi-

BiLGiSi 
~~~ YAZAN: ._,, ......... ~ ... --, 
~ / smail Hakkı ; 

me sahasını derinleştirir. Nihayet 
bir havuz fikrine varır. Bu yazıyı 
yazan ben, bir havuz nedir, çok iyi 
bilirim. Çünkü ömrümde en aşağı 
dört havuz yaptırdım. Böyle oldu
ğu içindir ki taşa, duvara, harca, 
işçiliğe, tasarrufa ait birçok 3Cyle
ri, birçoklarından iyi ve sağlam ola 
rak bilirim.. Bu bilgilerim türlü 
biçimler, detaylar alır: Bir duvar 
nasıl örülUr, bir harç nasıl hazır· 
lanır, bir havuzda balıklar nasıl ya. 
şatılır. Duvara yarıyan harçlar 
hangileridir, çimento ile kireç har
cın farkı nedir? Ayrıca kum ile Ho 
rasanın farkı nedir. Havuzu sızdır
maz bir kap haline getirmek için 
son çareler ve tedbirler nelerdir? 
BütUn bu bilgileri programın tavsi
ye ettiği yollardan gidip topiamak 
mümkün değildir. 

~ (SABIK TERBiYE PROFESôRU) -
'-""'~-..-..~~"~"""'""_, .... ,~ ........ ,..... i 
kulda, farzediyoruz. bir diğer re
sim öğretmeni var. Bu da talebe
sini resim dershanesinde toplamış, 
muayyen bir mevzua, plana, res
min ders mevzularile münasebeti
ne göre çizdiriyor. Bu öğretmen
lerden hangisi resmi öğretece'l<tir. 
acaba? Hiç şUphe yok ki talebesi
ni dağıtan, serbest ve yaratıcı faa
liyette bırakan öğretmen. Çünkü 
psikolojtk nizam, tabii nizam an
cak hı şahsi ve cazip travayda ar. 
dır, ötekinde yoktur. Birincisinde 
çocuk, istediğini, yani miihtaç ol
duğunu yapıyor, ikincisinde çocuk 
öğretmenin istediğini, mantığın is
tediğini yapıyor. Birincisine anar
şik bir faaliyet demek te mümkün 
değildir, çünkü gerçi batıni, psiko
lojik cinsten, onun da bir nizamı 
vardır. 

Ş imdi gelelim bahsimize. Öğ
retmenin, öğrenmenin sırrı 

bilginin toplu verilmesinde değil, 

''öğreticinin yaratıcı bir iş görme
sinde" dir. Bu nokta yalnız bizim 
ilkokul programını yapanlar t~ra
fından değil, belli başlı modern pe-

dagoglar tarafından bile iyice an
laşılmış değildir. Fikrimizi daha 
mübalağalı bir şekilde tekrar söy
liyelim ki göze iyice çarpsın: mü
him olan, bahislerin dağınık veya 
toplu olması değildir. Belki bu ba
hislerin enteresan olmasıdır. Bu
rada "enteresan" sözünden mak
sat 9ahsm şahsiyeti ile alakası o
lan demektir. 1 - Yapılmış bir ha
vuza yıllarca bakarız. Yani onu se
yir ve temaşa ederiz. (Program 

havuzun gösterilmesini ister). 2 -
Bu havuzun nasıl yapıldığı hakkın
da günün birinde bize bilgi verir
lerse hiç ali.kadar olmayız. (Prog
ram bu gibi şeylerin bilinmesini is
ter). 3 - Bu bilgi ıister dağınık, 
ister toplu olsun yine alakadar ol
mayız . (Program bu bilginin toplu 
olarak verilmesini ister). 4 - Bu 
bilgi isterse yaz ve sulama mevsi
minde olsun, yine aıa~adar olma
yız. (Program bu bilginin yaz mev
siminde verilmesini ister) . 5 - Bu 
havuzun, kağıttan çamurdan bir 
modelini yapsak yine alakadar ol
mayız. (Program herşeyin resmi
ni, modelini yaptırmak ister) 6 -
Havuz hakkında bir şarkı okusak, 
hep bir ağızdan da olsa yine alaka. 
dar olmayız. (Program gözler ve 
ellerle tahsil edilen mevzuların şar 
kısının söyletilmesini de ister) . 

5 iz ,ım.c:q. ~n böyle bir 
mevzula ne zaman alaka

dar olur? diyeceksiniz. İşte ceva
bı: Bir havuz ya.Pmıya mecbur ol
duğu, bu havuzu yaptığı, yahut 
böyle bir havuzun yapılmasına be
denen, yahut zihnen olsun iştirak 
ettiği zaman. İşte o zamandır ki 
insan yaratıcı bir faaliyetle çalış· 
maya başlar. Önce şu sorulara ce
vap vermbk ister: Havuz nerede ya 

pılmalıdır, ne kadar yapılmalıdır, 
ne biçimde yapılmalıdır, nasıl ya· 
pılmalıdır, kimin tarafından yapıl
malıdır, ne kadar para ile yapılma
lıdır? ... Bu sorulan soran insan 
aç bir mahluk gibi birçok bilgileri 
toplamıya başlar, görü ve incele-

Bilgilerin mihverini teşkil e
decek olan alakalar, prog

ramın sandığı gibi yaz, kış, ilkba
har, sonbahar değildir .Çocukta 
şahsiyet teşekkUl etmemişse bu 
kainat olgularına karşı tamamile 
alakasız olarak yaşıyacaktır. Ne
den yaz oluyor, neden kış oluyor, 
sormaz bile. Birçok köylülerin ak
li durumu da böyle değil midir? A
lakayı yaratan, insanın yaşama za
ruretleridir. Monoton, ilgel bir 
yaşama çevresinde alaka doğmaz. 
Yapı1acak ,ey bfzzat okulun haya
tını modernleştirmek, alakalar do
ğurucu hale getirmektir. Yalnız ba 
şına haküı:i bir kümes herşeydir de. 
nilebilir. Burada tavuk ve yumur
tadan biyolojiye, psikolojiye, sos
yolojiye kadar giden yollar, şose
ler vardır. Yalnız yumurta 
istihsali mecburiyetile fiziyoloji
nin, kimyanın birçok bilgilerini ka
zandırabiliriz. Yumurta satmak işi 
bizi beynelmilel piyasa fikrine ka
dar götürebilir. 

Modern terbiyenin bUyUk kaidesi 
şudur: Bilgi vermek diye birşey 
yoktur. İnsan öğrenmiye mecbur 
olduğu şeyi, bütün varhğiyle, aklı, 
fikri, eli, ayağı, bütün şahsiyetiyle 
öğrenmelidir. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
K~dıköy - İçerenköy Otobüsleri 

katı Ismail Kemal Elbire bildiriniz. 
Galatada, Karaköypalasın 6 ıncı ka
tındaki yazıhanesinde de kendisini 
görebilirsiniz. Yapacağınız istişare i
çin hiçbir ücret verecek değilsiniz. 

la para vermiye mecbur kalırsınız. 
Son günlerde bu vaziyetler taham

mül edilmez şekle girmiştir. Bandır
ma _ İstanbul yolculuğu bir işkence 
çemberine benziyor. 
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Baba veya Ana, 
Mirasını Çocuğundan 

Kaçırabilir mi? 
Postacı elime kalın bir zarf verdi. 

A~tım ve 11TAN,, gazetesinin okuyu. 
culanndan birinden olduğunu anla
dım. Uzun sayfalan kısaca şöyle hü. 
lisa edebiliriz: Mektubu yazan genç 
bay, bundan, iki üç ay en·eı ~ok gü. 
zel bir bayana aşık oluyor. Bayan da 
onu seviyor. Evlenmlye karar veri
yorlar; fakat baym babası bu izdlva. 
ca muvafakat etmiyor, ve oğluna e. 
ğer fikrinde ısrar edip evlenecek o
lursa, mlrasmm tamamından kendL 
slnl mahrum edeceğini bildiriyor. 
Mektubu yazan genç işık azap ve te. 
reddilt lçerl81nde "Ne yapayını? .. di
yor ve babasmın kendisini mirastan 
mahrum etmemesi lrJın kanunen ted. 
bir almak mümkün olup olmadığını 

benden soruyor. Mektubun son satır. 
lanaı aynen yazıyorum: " ••• Bayan 
( M) i sonsuz bir aşkla seviyorum. O
nunla evlenmezsem hayatta yegane 
saadeti kaçırmış olacağım. Fakat ha. 
bam da çok zengindir. Annem bun. 
da.n bir müddet evvel öldü. Bir tek 
kardetlm daha var. Babam bana dü
şecek hlsse)i de ona vereceğini söy. 
lilyor. Halbuki hisseme düşecek mik. 
tar ise mühim bir servettir. Bu sen·e. 
ti de kaçırmak latemiyorum. Kanun 
sevişenleri korumaz mı? Bu müşkül 
vazlyetka nasıl kurtulayım? Bana 
yardım etmenlzl rica ederim.,, 
• "Kanun sevişenleri korumaz mı?,, 
cümlesi hoşuma gitmedi desem, ya. 
lan. Fakat, kanunu yapanlar, herhal. 
de se\işenlerf korumak maksadı ile 
aşağıda yazacağım maddeyi kanuna 
koymamışlardır. Bu madde, genç ba
yı 

0

bir dereceye kadar memnun ede. 
cek zannında),m. 

Kanunu MedeninLn ( 458) lincll 
maddesinin bu hususa müteallik kıs. 
mı bakın ne diyor: 

"Mahfuz hisse aşağıdaki m?ktar
lardan ibarettir:,, 

ı. - Füru için miras hakkmm 
dörte üçü.,, 
Şu iki cümlenin manasmı gen!: ba. 

ya izah edeyim: Baba veya ana ço. 
cuklanndan mirasın tamamını ka
~ıramazlar. Evet, bir kısmı üzerinde 
L~tedikleri gibi tasamıf edeblDrler; 
fakat diğer kısmı üzerinde, hayır. 

Şimdi bir misal Ue bu madde)i can. 
h bir tanda anlataynn: Faraza, gen§ 
bay111 babası (200.000) lirahk bir a. 
damsa, bu servetin yansı bir kardeşe, 
difer yansı da öteki kardeşe isabet 
eder. Demek oluyor ki (100.000) lira
lık kısım bizim genç bayındır. Bu 
mfkdann 8/ 4 ne, yani (75.000) lira. 
sına, baba hiçbir suretle dokunamaz. 
Çünkü bu miktar, ~ocuğun mahfu 
hissesidir. Baba yalnız (25.000) l.1ra. 
yı oğlundan k~ırabillr. 

Şimdi, '•TAN,. gazetesinin okuyu. 
cusuna hitap ediyor, ve diyorum: Ba. 
hanız 1/ 4 hissenize dül}ecek kısım mL 
rası kaçırması ihtimal dahilindedir. 
Binaenaleyh, bu mikt:ar ile aşkınızın 
derecesini ölçmeniz \'e ona göre karar 
vermeniz icap eder. 

l•mail Kemal Elbir 
(lstanbul Barosunda Avukat) 

Arapkirde Sığır 

Hastallğı Görüldü 
Arapkir (TAN) - Sığırlarda, hal· 

kın Dabağ dediği sari bir hastalık 
görülmüştür. Buna tutulan inek ve 
öküzlerin salyaları akmakta, tırnak
ları dökülmektedir. 

Malatyadan gelen baytarın ittihas 
ettiği tedbirler, hastalığın ilerileme
sine mini olmuştur. 

~ltııct t&ınanıen yerleşmiş-
~~ ~ 11~ctı bir h 

Acentarala yaptığımız şikayetler-

de şu cevapla karşılaşıyoruz: Bir Çocuk 
"- Arzu ederseniz binersiniz. Ka-

• 
~ Arethıi amıe ile Çinin 

~l "'-. ' 1 "etmiştir daha istila etmek 
tııllıltQ 'llsna<la aı · l"alnız hu defa Çi
''-ıı ~ t\'\retkı ~ hazırlıklı bul. 
la 1r._-lilet iki l.ecrUbelerden ders 
\~~ senede be 

leri hazim fiiline hizmet edeceğini 
iddia etti. Mücerret ve mantıki bir 
düşünce ile düşünürsek yeni prog
Tamın iddiası tamamiyle doğrudur. 
Fakat böyle mücerret ve mantıkçı 
düşünce ile gerçeği kavramak 
mümkün olmadığından, olmakta 
olanla karşı karşıya gelmej( gerek
tir. Halli lazım gelen nokta ~udur: 

Merdiven köyü, Sahrayıcedid, Al· 
tıntarla, Kazasker, Kozyatağı ma
hallelerile lçerenköyü, tren istasyon 
larma bir çeyrekten yarım saate ka
dar uzalhır. Buralarda oturanların 
kışın kar, buz üstünde veya diz boyu 
çamur, yazın da toz kasırgaları için
de istasyonlara gidip gelmek mecbu
riyetinden nekadar muztarip olduk
larını söylemiye hacet yok. 

Son senelerde Kadıköyle İçerenıköy 
arasında işlemiye başhyan iki, üç o
tobüs bu meşakketlcri biraz unuttur
du. Fakat bunların da muntazaman 
işlemesi bir türlü temin edilemedi. 
Her §eyden evvel Kadıköy iskelesin
de bu nakil vasıtalarının hareketleri
ne nezaret edecek, halkı nihayet de
recede rahatsız eden böyle intizam
sızlıklara meydan vermiyecek bir me 
mur bulunması dikkate değer. Bele· 
diyemizin halkm menfaatlerine en 
uygun şekilde tedbirler alacağını U
mit ediyorum.,, 

Bandırma 

Vapurlarından 

Şikayet 

fi derecede yolcum;z var... Boğuldu 
Kızılcahamam (TAN) - Çamlıde

Fırın farda kuyu suyu re nahiyesine bağıı çamurlar mandı-
mu kullanılıyor? rasmda oturan Ömer kızı beş yaşla.-

,
1 
~ ~ n rf Japonya. 

tııltlet,~· <>rcl ınıya ehemmiyet 
'~ lıı&nıı \' Ularnıı kuwetlendir
~s '1Jlb ": Aınerika.n fabrika.. 
lbl1llı~ cı.ltlıcı lllillıhnnıat tedarik .... ~ ~~.::a Japon düş-.. .._ ır._-. ille bu r. 
~~"' Çt.,. ~fakı .ıaPon istll&
~0ttba-.)' ~-ter.ı.ı ha.zıriıkb bit mu. 
\J~ Ot, Ye karar vermiş 

llıııı f$,tw_ 
~ ...._ Çt ".._ Utu.n · 
{ )ıt~ı-.ıU: harbı hl sürecek bir Ja-
't ltta1t" A ... ı atQbe rtok vs!ılın ve 
et~>'' .... ~, ~e~ de doğurabilir. 
t '"· ~ alioı._ ~ıltere \'e So~·et 
,, ..... b" ----- . " "tw: deı, ela l'dır. Ve bu üç 

"'«'ti llaa..:-. 1•Pon istilasına 
~ tUphelidlr. 

Acaba bugünkü toplu tedris talebe 
si dünkü "dağınık tedris" talebe
sinden daha kolay mı öğreniyor, 

di 
., 

daha kolay mı hazme yor · 

B u suale çok ~.ık ~~ cevap 
vermek istedigım ıçın bura

da bir misal alıyorum. Bakınız, iki 
resim dersi var. Bunlardan birinin 
pedagoji kültürü yok sanılan öğ
retmeni çocuklarını salonun, hat
ta okul binasının ve bahçesinin her 
tarafına dağıtmış, doğrudan doğ
ruya tabiatten çizdiriyor. Bu adam 
program, tertip, nizam, topluluk, 
tekamül, nedir tanımıyor. Ayni o-

Avukatımıza Danıımak 

lstiyen Okuyucumuz 
B. Cemale: 
MüşküfünUzU gazetemizin avu-

Akhisardan B. Nazım Fırat yazı -
yor: 

"- Ege mmtakasında oturanlar 
lstanbula gitmek için her zaman Ban 
dırma Denizyolunu tercih ederler. 
Bu hattın ço« rağbet görmesine rağ
men denizyollan bu servise en kil· 
çük vapurlarını tahsis etmi§tir. Bun· 
larda temizlik ve konfor geridir. Böy 
le olmuma rağmen birkaç gUn ev
velden bilet alamazsanız açıkta ka
lırsınız. 

Sonra, va.purlarm birinci mevkile
rinde hava alacak uf ak bir güverte 
bile yoktur. Olana koyun ve sığır dol 
durulur. Ve nihayet, vapurda yiye
cek ihtiyacmı duyar da. bir şey alır
sanız hariçte satılandan üç misli faz-

Beşiktaşta okuyucularımızdan M. nnda Sara, o civardaki arsada oy-
K. yazıyor: narken, üstü açık ve ağzına kadar 

"-Belediye, fınnların çahşmala. dolu kuyuya dil§mUştür. Feryadını 
rmı çok sıkı şekilde kontrol etmekte. işitenler bunu oyun zannettikleri i· 

dir. Ancak, henüz bazı yerlerde üstle !!!çi!!!'n .. bo~ğu'!"'!!!!l!!up!!!!!!gı!'"·tm!'"!'!!"'i"!"şti-·..,r."'!"'!!!'!!"!!'!"'~~""""'""! 
ri kirli fırın amelesi görüyorum. Bun- lanndan kuyular kalkmadıkça tifo
lar, galiba nedense, tefti§ ve kontroL nun önüne geçmek mümkün olamıya
dan uzak kalıyorlar. Sonra, hemen cakmış. Acaba bu yolda bir tedbir 
her sene, Istanbul, bu mevsimde bir düşünülemez mi? Herhalde, fırınların 
tifo derdiyle karşılaşır. Bazı fırmlar- teferruata taalllık eden çahşmalan
da terkos yerine kuyu suyu kullanıl- nm da kontrol altıına alınması zaru
dığının da tifonun artmasında bir i. reU başgöstermiştir. Kontrol ve tef. 
mil olduğunu söylüyorlar. Bunun ne tiş, avni sıkılıkla bütün mıntakalarda 
dereceye kadar hakikate uygun bu. yapılırsa, halkın sıhhatini haleldar e. 
lu:nduğunu bilmiyorum. Vaziyet böyle debilecek bir çok mahzur ve tehlike. 
ise, korkmakta haklı değil miyim! lerin önüne geçileceği kanaatindeyim. 
Bir gazetede okudum. Istanbul fırın. Siz ne dersiniz?.,. 
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Davis Kupası Bu Sene 
Amerikaya Geçecek Gibi .• 

lngilizlerin 
Dayanabilecekleri 
Çok şüphelidir 
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Dünya tenis birinciliğinin hangi millette ol
duğuna delalet eden meşhur Davis kupasının 
bu sene kıta değiştirmesi pek muhtemel görü
nüyor. Altındaki tepsisi ve üstündeki kupası 
pek zarif itlenmit olan dünya birinciliği müka
fatı birkaç senedir A vrupada kalıyordu. Fakat 
bu sene kupanın Amerikaya geçeceğine dair 
alametler çoğalmıttır. Methur kupa bir kere 
de kıta değiştirirse, onu tekrar Amerikalıla
rın ellerinden koparıp Avrupaya getirmek pek 
müşkül olacaktır. 

Çünkü, Davis Kupası hangi milletin elinde ise, ra
kipleri o milletin topraklarında çarpışmıya mecbur-

Kupayı Amerikalılara kaptırtmamıya çalışan durlar. İklim ve memleket değiştirme müşküllerin
den başka olarak, bir de kupayı almış olan milletle 

KEDiNiN BA$1NA GELENLE~ 
fampiyonlardan Alman Gramm bir • karşılaşmcıya kadar diğer rakiplerle yorulmak ve 

servı.s atarken mmtakavi birincilikleri aşmak icap etmektedir. 

Moda Deniz 
Y arısları 

~ Evvelce Davis Kupası Amerikalıla. 
~--"'-""""" '-""~~ ~ 1 rm ellerine geçmişti. Kupayı Avrupa.. - A •• k •• ~ ya bin müşkülatla Fransızlar getire. - I at ur un ~ bilmişlerdi. Fakat o sene Fransanm 
- ~ ~ıkardığı iki şampiyon dünyanın en 

, 
Hazırlığı 

Moda Deniz Klübü tarafından ge. 
~n sene emsalsiz bir muvaffakıyetle 
tertibine başlanmış olan deniz yarış
ları bu sene daha güzel bir program
la ve daha itinalı bir şekilde 25 Tem. 
muz Pazar günli yapılacaktır. 

lktısat Vekili Celal Bayann yük
sek himayesi altında. yapılacak olan 
bu yarışlara şehrimizin bütün ama
tör sporcuları iştirak edeceklerdir. 

Yarışlar, başında Amiral Şükrü o. 
kanın bulunduğu mütehassıs bir he
yet tarafından idare edilecektir. 

Bu güzel spor gününün programı 

hakkında yakında daha geniş malu
mat vereceğiz. 

Milli Maçın Hakemi 

Tayin Edildi 
1 ve 2 Ağustos tarihlerinde BeL 

grad'da Yugoslavya ile yapacağımız 
milli ve temsili maçların hakemliği 
için Futbol Federasyonu tarafından 
namzet olarak gösterilen ltalyanın 
meşhur hakemlerinden Barlasina Yu
goslavya Federasyonu tarafından da 
kabul edilmiştir. 

Yugoslav Federasyonundan Fede
rasyonumuza gelen malumata naza. 
ran bu hakemlik için gerek Barlasi
naya ve gerek beynelmilel Hakem Fe 
derasyonuna müracaatla muvafakat 
cevabı alınmıştır. 

TAN - ltalyan hakemi Barlasina 
'.Avrupanm en namdar hakemlerin· 
den birisidir. Kendisi ayni zamanda 
Berlin Olimpiyatlarında Norveçle yaı.ı 
tığımız maçı da idare eden zattır. 

' illi/atları ~ 
~ Güneş Klübü kürek~ileri Pn.- ~ 
- zar günü sekiz skiflik bir filo ~ 
- halinde lstin~·e ve Haliçteki şu- ~ 
~ beterinden kalkarak l<'lorya.ya ~ 
- gitmişlerdir. ~ 
~ Bu sekiz yarış teknesiyle !1or ~ 

yada bulunduklan sırada Cüm. ~ 
f~ hurreisimiz Atatürkün yühsek ~ 

dikkatlerine çarpan genç ipor. ~ 
cular, Büyük Şefin kıyrn~tli Hti- ~ 

~ fatlanna mazhar olmuşlardır. A· ~ 
; tatürk skiflerden birine bizzat ~ 
- kürek çekmek arzusunu gi•ster- ~ 
~ mişler ve ikilik skiflerden ( Çe- ~ 
~ tin) le 20 dakika kadar dola!oja. ~ 
~ rak kürek çekmişler<lir. -
~ Atatilrkün Güneşli sporculara -
~ kar.-ı gösterdi~i bu pek biiyiik -
; iltifat plajda bulunan hinler"e ; 
- balkın candan tezahüratına. ve· -
; 1'öile olmu)tur. ' 

~ "' "' """' "' """ -
Şarkışlada 

Spor 
Şarkışla, (TAN) - Şarkışla genç

leri "Halkspor,. adı ile bir spor lPşek
külü meydana getirmişlerdir. Yıldan, 
yıla klübün üye adedi artmakta ve 

dpor alanında çalışma hızlı bir şekil
de ilerlemektedir. Belediye de kliibe 
elinden gelen maddi imkanlar nis. 

betinde yardım etmektedir. 

Klüp icap eden malzemeyi temin 

~tmiş faaliyet sahasmdftdır. Bu vıllP 
idare heyeti seçiminde başkanlığa 
Kazım Sakarya. muhasipliğe Musta-
fa Yelken, öğretmen Ahmet, Fazıl se-

çilmişlerdir. 

kuvvetli adamlarının başında geliyor. 
lardı. ikisi, hatta üçü de biribirinin 
eşi olacak kadar meharetli ve kuvvet
li şampiyonları bir seneye tesadüf et
mek talihiyle kupayı 'Amerikadan 
kurtaran Fransızlar sonra hıgilizlere 
mağlup oldular. Kupa bu suretle In
gilterede kaldı. 

Şimdi ayni kupa için Avrupa tas
fiyelerinde kazanmış olan Almanlar. 
la Amerikalılar çarpışıyorlar. Eğer 
Almanlar galibiyeti elde edebilirler. 
ı:;e, Ingilizlerle kupa. tınaumlc ı..cu 9•· 

!aşacaklardır. Aksi takdirde lngiliz
lerle Amerikalılar final maçlarmı oy-
nıyacaklar. 

Bu seneki Ingiliz takımının Ame
rikalılara dayanabileceği zannedilme
mektedir. Almanlar da lngilizlerden 
kuvvetli görünmektedirler. Bu yüz. 
dendir ki, kupanın Amerikalılara geç. 
memesi için, bir ihtimal kalmıştır. O 
da, Almanların Amerikan takımını 
yenerek sonda Ingilizlere karşı çık
maları ihtimalidir. Bu takdırde, Al· 
manlarla Ingilizlerin yapacakları mü
sabakaların neticeleri ne olursa olsun 
Davis Kupası Avrupa.dan ayrılma
mış olur. 

Tenis münekkitlerinin tahminlerine 
bakılırsa, kupanın Avrupadan Ame. 
rikaya geçmemesini temin edebilecek 
olan bir tek adam vardır, o da Alman 
şampiyonu Von Gramm'dır. Eğer AL 
man da muvaffa kolamazsa. koca Da. 
vis Kupasına kimbilir kaç sene geri 
gelmiyeceği Amerika seyahati için: 

Uğurlar olsun! Demek icap edecek. 
tir. 

Romen Yüzücüleri 
Romanya.nın en kuvvetli yüzme ta

kımı olan F. T. C Klübü Susporları 
Federasyonuna müracaat ederek şeh 
rimize gelmek istediğini bildirmiştir. lstanbulspor Klübünün 

Yeni idare Heyeti 
lstanbulıııpor Klübü fevkalade kon. 

gre Başkanlığından: 

Klüp hergün muntazaman spor a- Susporlan Federasyonumuzca bu mü
lanmda ekzersizlerine devam etmekte racaate henüz bir cevap verilmiş de. 

Tadil edilen nizamnameye göre fev 
kalade kongrece klüp başkanlığına 
seçilen Bay Mümtaz Tarhan idare he. 
yetini teşkil etmek üzere Bay Sala
hattin Bay Hamdi Canko Bay Sami 
açık Uneyi mesai arkadaşı olarak a-

1 

yırmıştır. Alaka.darlara ilan olunur. 

dir. Gönderdiğim resim Şarkışla Halk\ ğildir. 1 
spor Klübü futbol takımıdır. 

Balkan Futbol 

Turnuvası Bükreşte 

Yapdacak 
Sofva, 19 (TAN) - Bulgaristan. 

mali sebeplerden dolayı bu seneki 
Balkan futbol turnuvasının Sofyada 
yapılmasını istememişti. Türkiye ile ı 
Yunırnistan da bu turnuvayı UzerlerL 
ne almadıklan için bu seneki Balkan ı 
turnuvası Bükreşte Teşrinievvelin 1 
ortalarına doğru yapılacaktır. Şarkışla Halkspor futbol takımı 

B un~a.~ elli - altmış sene evvel 
bu tun Avusturya . Macaris 

tan imparatorluğunu aylarca meş
gul eden çok garip bir hadise ol
muştu .. O zamanki gazetelerde bü
tün tafsilatile yazılan bu, gülünç ol 
duğu kadar feci hadiseyi siz de din 
leyin: 

Bil'. gün bakkal Gustoles komşu· 
su Kriçka ile kavga etti. Komşu 
suna: 

- Sizin partiniz, dedi, ipten ka
zıktan kurtulanların partisidir. 
Memleketin bütün serserileri se
çimlerde size rey veriyor. 

Kriçka da buna karşılık şu ceva
bı verdi: 

- Pan Gustoles, bu söylediğini
zi hiç unutmayın!. 

Gustolesin • siva.si k:ınruıtlprin. 
den başka • kocaman siyah bir de 
kedisi vardı. Kedi, hergün dükka
nın eşiğinde otururdu. Gustolesin 
kedisi dürüst, namuslu, ve neşeli 
bir kedi idi. Bundan ötürü onu her 
kes severdi. 
Yukarıda anlattığımız kavgadan 

bir gün sonra Kriçka, sekiz yaşla
rındaki oğlunu çağırdı. 

Ona: 
- Pepik, dedi, şu aptal üustoles, 

in o kara kedisini gördüğün zaman 
kuyruğuna basmağı unutma! .. 

Böyle hoş, böyle eğlenceli bir 
vazifeyi hangi çocuk yap· 

mazdı ?. İşte Pepik te babasından 
bu talimatı alır almaz derhal fırsat 
kollamağa başladı. Gustolesin müş 
terilerle çok meşgul olduğu bir da
kikayı seçerek Gustolesin dükka
nına süzüldü. Yavaşça uyuyan ke
dinin yanına soku:arak hayvanın 

kuyruğuna bastı. üstelik te kedi 
nin suratına kocaman bir tükürük 
attı. Ve derhal dükkandan sıvıştı. 

Bu hadiseden fevkalade şaşıran 
kedi, ilk zamanlar meselenin ne ol· 
duğunu bir türlü kavrıyamadı. Su
ratındaki tüki:\rüğü dilile yaladık
tan sonra ortada bir mesele kalını· 
yacağına hükmetti.. Fakat kuyru· 
ğunu oynatır oynatmaz duyduğu 
şiddet:: acı, tükürük banyosunun 
pek te hoşa gidecek bir şey Ôlma· 
dığını ona gösterdi. Hayvan düşün 
dükçe bu işe içerledi. Hatta bunun 
tahkir edici bir hadise teşkil etti
ğine kanaat getirmiye başladı. E
ninde sonunda, bundan sonra tetik
te bulunmak lazım geleceğine ka
rar verdi. 

Pepik, yaptığı bu işten ötürü ba
basından mükafat gördü. Bundan 
sonra da ayni şekilde hareket eder 
se daha fazla mükafat göreceğini 
vaadini babasından kopardı. 

K edi, Kriçkanın siyasi düş
manının malı idi. bu itibar 

la kediye yapılan her fenalık, do
Jayısilc muhalif partiye, bu parti 
mensuplarına karşı yapılmış bir 
fenalık sayılırdı. Buna nazaran Pe 
pik kedinin kuyruğuna basarken 
bütün muhalif partinin kuyruğuna 
basmış oluyordu.. Diğer taraftan 
Pepik kediye tükürürken, kedinin 
şahsında muhalif partiye de tükür 
müş oluyordu. 

Yazan: 

· Y aroslav Haşek 
Çeviren: • 

B. Tok ' 
•• 

••••••••••••••••••••••••• 
Pepik, büyük bir sevinç içinde 

yine fırsat kollamıya başladı. Ke
di her vakitki yerinde, eşikte idi. 
Uyuyor, yahut uyur gibi yapıyor 
du. Pepik yavaşça kedinin yanma 
sokuldu. Bir gün evvelki gibi kuy
ruğuna bastı. UsteJik de suratına 
kocaman bir tükürük attı. Fakat o 
radan ayı'Jlmıya vakit bulmadan 
kedi bacağına sarıldı. Evvela aya
_ğını ısırdı. Sonra kııvnu7ıınıı k:ı.

bartarak bir zenbcrek gibi Pepik,ın 
üstüne atıldı. Yüzünü gözünü tır
maladı. Kulağını ısırdı ve gerisin 
geriye fırladı. lftiharla kuyruğunu 
kabartarak eşiğin üzerine uzandı. 
Yüzü gözü kanrevan içinde olan Pe 
pik ağlıya ağlıya evine gitti. Çocu
ğunu bu halde gören Kriçka sevinç 
le bağırdı: · 

- Bana bu gü:ı:ıleri gösteren Al
lahıma çok şükür!. Şimdi seni ya
kaladım muhterem Gustoles ! . 

Derhal Pepik'i karakola götür
dü. Karakolda zabıta doktoru çocu 
ğu iyice bir muayene ettikten son
ra kedinin yakalanarak baytara 
gönderilmesine lüzum gösterdi. 

• ki polis, kediyi almak için 
1 Gustoles'in dükkanına git 

tiler. Kediyi alıp götürmek kolay 
olmadı. Hayvan bütün kuvvetile 
kendini müdafaa etti. Polislerin üs 
tünü başını parçaladı: Nihayet o
nu bir sandığa kapadılar. Mevcu
dcn baytar muayenesine gönder
diler. 

Bu arada, Kriçkanm şikayeti va 

ki olduğu için, kedisini iyice muha 

faza etmediğinden, onu bağlı ola
rak tutmadığından ötürü, kedinin 
sahibi sıfatile Gustolesin ifadesine 
müracaat olundu. Mesele bu safha 
ya girince iş adamakıllı çatallaştı. 
Çünkü tırmalanan çocuğun baba-

sile tırmalıyan kedinin sahibi ara
sında siyasi rekabet te vardı. Bun
dan ötürü kedinin bu hareketini bi 
raz da, sahibi olan Gustolesin teş

vikına atfedenler de vardı. Bunun 
için kedinin hareketinde "taam
müt" görüldü. Esasen 1801 tarihli 
ve 8, 1 numaralı kanuna nazaran da 
hayvanların sebebiyet verdikleri 
suçlardan sahipleri mesul tutu
luyordu. Bu itibarla Gusto:cs aley 
hinde takibata başlandı. Hakkında 
zabıtlar tutuldu. 

lşte tam bu sırada baytarlığın 

kedi haıkkında gönderdiği rapor 
da geldi. Raporda aynen şunlar ya 
zıh idi. 

"Esaslı bir muayene ve müşahe
deye tabi tutulan ve Gustolese ait 
bulunan kara kedinin dilinde ve ağ 
zında bir iltihap mevcuttur. Bun
dan sonra başkalarını da ısırması 
ve bir 'tehlike teşkil etmesi ihtima
line binaen karakedinin vücudü· 

.. 'f f l ~ b8lt~ nun ı nası muva ık o acagı 
daki rapordur. 11' 

Dr. Koşppart ıit 
Rapor müddeiumumiliğe ~ıııJ 

gelmez, orası bunu berayı ta tf 
polise havale e~ti. Polis de bll ts1 
poru Gustolesın evrakına . e ~ 
tetti. Bu arada kedi de sabibltlııer 
ade edilmişti.. Artık ortads ~ 
hangi bir fevkaladelik kalfll 
gibiydi ştf 

Fakat bir sabah tam saıı.t blt'J 
dört polis Gustolesin evine. ~,
onu karakola götürdüklerı ,. bif 
Gustoles de, ailesi de büyult 
hayret içinde kaldılar. 

Sert yüzlü bir komiser of} 
sordu: / 

. :;-;;- J<',.....,+ic.oo1' P-mıtnlP.-. ~ 
nız. .. tpt· 

- Evvet bay koıniscr. beti çr 
Genç bir polis başını duvıır3 ~1 

virmiş, gözyaşlarını smyord~· ~ 
ne sert yüzlü komiserin seSl 
yuldu: ,'f' 

- Bana Gustolesin evra.l<tııl 
riniz ! . ıı5tı1' 

Evrakı verdiler. Komiser G 
lese dönerek: ~.tf 

"- Belediyenin hakkınııdııdil11' 
diği 75281 numaralı kararı 
yiniz, dedi: · 5 ~ 

"Vilayet baytarlığının 21i.#, 
numaralı kararına nazaraıı tll~ 
ti;;ıka Gustolesin vücudünü.n d~tJl~ 
ifnasına, gayrikabili temyız 0 

üzere, !{arar verildi. vt•' 
Müeyyidesi: Gari hayvan ~1 t~' 

lıkları hakkındaki 12 /III/ 18 111' ,, >· 
rihli imparatorluk kanunU· (j.fl' 
ran okuduktan sonra komisef 
toleı-" döndü ve: . )(Sıı~ 

- Görüyorsunuz ki, de?.1
• dnııil' 

ga) ' j · abili temyizdir. vu~llı~vıı". 
zün ne şekilde ifna edilmesı eıfı~ 
gediği hakkında Viyanad~~f~ r 
gelir gelmez derhal karar~ ~ .._ı# 
f -cğiz !. lşleriniıi bitirinlZ" 
yetini71 yapınız!. . i~e~ 

Gustoles bu karışık işin ıÇıı tJl' 
nasıl çıkabildi?. Burası ciddC 
rak edilecek bir hadisedir. 

lsıvasta Sıhhi f 
Vaziyet çok I 6i 

ıııııtl !!' 

::,ıvas, (TAN) - Uzun ıs det~ 
beri Sıvasta tifo hastalığı e~iJlC r; 

1 rülen münferit vakalar )la dS. f 
miştir. Diğer hastalıklar , 
azdır. 1.,,ııı . ıı)' p 1 

Geçen mayıs ve hazıra~ ıcst>lt 
Sivasta bir tifo müsabı bılc dtııı r. 
lunmamıştır. Yalnız Şark.ışl~ll 0td~ 
taneye gelen iki kişinin tıf0 1tllİ t 
ları anlaşılmış, o civarda :

1 
00g.ıl 

birler alınmıştır. Sivasın ~bİ· : 1 

zak kalmasının başlıca scırııı r.e 1 

larının temiz olmasıdır. ya ~l .. 
dahilinden geçen Mismil \'e ı.tıı· ~ 
derelerine lağımla r ka rışt1l3 ıP ).c 

zeler bu pi.cı sularla besıen 
tirilmektedir. . 11rı l'~ 

Kanalizasyon işleri bır dC 
~ ıarıı1 ~ 

tanzim olunur ve ıa.~ım dilif°Se' e" 
re karışmaması temın c "tu··rı .. bll 
vasta hastalıktan btıS 
kalmıvacafrı tabiidir. 
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2 3 üncü alay Sakaryadaki ev 
liya Fakılı köyünde ihtiyat 

ta bulunuyor. 
Bir! .... Bir daha! 
Arka arkaya iki top patladı. Ar

ka arkaya iki topun patlamasında 
kıymet yoktu. Muharebe bu .. Top 
ta patlar, tüfek te! 
. Fakat, ağustos böceklerinin cır
cırlarını dinliyerek ağaçların altın
da öğlen uykusu kestiren Mehmet
çikler doğruldular, başlıklarını dü
zelttiler, elbiselerinin tozlarını sil
mediler. Birşey söylemeden, biribir 
lerine gözlerile birşeyler sordular. 

Bir! ... Bir daha! 

7 

SAYFALAR 

Kalkaa halkından tefkil edilmiş bir süvari müfrezesi 

İki top patladı. Çehreleri gerildi 
Mehmetlerin. Gülümsüyorlar. Bu 
alayın olduğu yerde top yoktu. De 
mek ki cepheye iki top vermişler
di. İki top birşey değildi. Topları 
yokıken de korkmuyorlardı. Fakat 
topları yok diye utanıyorlardı düş. 
mandan. Züğürtlük izzeti nefisleri
ne dokunuyordu. BakUda Geçen 

Günler içinde 
Neler Gördüm? 

S aat s k" e ızde tren Baku'ya 
t gelıni"'ti s . elde id"k ~ · ekız buçukta o-
dılll 0 

1 
.Odama girer girmez uzan 

.ı • na kadar y t • ·· · "e uza a agımın uzerın-
Uy .. ~arak dinlendim. 

" .... .ınca ye k . . 
'1aJon Old ıne salonuna ındım. 
llıen h Ukça kalabalık.. ve he
llıanİar emen bütün masalarda, Al-

var N J. 
ca konu " e 11\adar çok alman-
erkeıc, çş~luyor burada ... Kadın ve 
Var. F'r 

0 
Uk Çocuk hayli ecnebi 

9Ulduğ~nsızca ve ingilizce konu
tı k~ilik ~ da duyuyorum. Ben al
b~ıınaYı ocaınan bir masada tek 
itıtabı kın ... 'Yanıma aldığım bir 

\>ellı~k~Yarak Yemek yiyorum. 
llıarıadı en sonra bir kahve ıs
g~ 'rı.trı. Saat on ikide çin
l'ak.secıe~arı şarkı söyleyip 
Pacaıtıar ekler, sahnede numara ya 
keıı. k0c ·• Saat on ikiye yaklaşır
d u ... }fi aman salon hıncahınç dol
giYi:ıın~ bir ~asa boş değil... Şık 
tullı .. n 13aku kadınları görüyo
l'~ııa ot~i~~lon laalettayin bir Av
fiı... ın salonundan farklı de-

l't1 ~:la~ hep doldu. Altı kişi-
0turınaicta bır ~asada tek başıma 
Yaktııda ın n çekmiyorum. Çünkü 
:ağındn... asama bir arkadaş çıka-
t>.. -• eın· . 
"ı.ıtn b~ ınırn ... Nitekim korktu 
~er bir ~~a geldi, şişman, iri, es-
ellıleleri anı Yanıma gelerek is

~ruYor. ~Sserbest olup olmadığını 
~~ntniş .~rbesttir" diyorum. İyi 
~ erkek f zel ve genç bir kadın, 
~i ınaa aha, hepsi beraber beş 

Can ama geliyorlar. 
ını Bık l 

lelerini .. ı 1Yor. Çingene rakka-
l'uın li' gorznek ne kadar istiyo-
1 · akat t • . 
a otur anımadıgım ınsanlar-

l> rnak 
"\alı\'e pek canrmı sıkıyor. .. nı g r 
tını. e ır gelmez içip kalkaca-

lı Garson kah . . -
1 .~ aıııaın1 veyı getiriyor, yan-
... ~ lta.ııve 'n' bana getirdiği bir süt-
''e · erd' · lta redesin be . ıını anlatamıyorum. 
Y daşıtrı .At nırn Moskovadaki ar-
1_ alnı~ rehbex~ndrovna .. Sen benim 
tı;Ula'" erı- d ;;.;1 w 

gıtrıdın d ··• e""• agzrm ve 
lllaıtta a... Garsonla anlaş-
llıaaa ınuşkUlat çekt· -· . .. 
~ arkad ıgımı goren 

d ua\'erıet ~larırndan birisi bana 
iğ· . ediy . 

l' 
1 llıı sor or, fransızca ne ıste-

d~. 'l'erc·~Yor. Kendisine söylüyo 
ıy urne d' orurn ,..., e ıyor. Tesı.ekkür e-fak . •'ıe .. . ,. 

mu nilZlk insanlar. Bu u-
la11 a\'enet b' 
~ gıcı olu ır arkadaşlığın baş 

01~ ~oruy0~~r. Bana nereli olduğu 
'h Uguınu :r. İstanbullu ve Türk 
Q~. Soy! .. 
l'i uıu \'e ~ uyorum. Kendileri 

llde ~rıneni · · ı va .ı\~rb ımışler... çle-
Cer . .Alıbapl C:Ycan lisanı bilenler 
b tıç kadın ıgıınız daha artıyor. 
k~lta llaan 'bı:usça ve ermeniceden 
Ça~ı bize t~~rn~Yor galiba. Fakat 
eap'k c-acık anı cUrnanhk yapıyor. 
ıi ~ a lllodas aşıyoruz. Tuvaletten, 
lı:atorut ... lluın:an, Bakuden bahse-

ını~lar 
11 

ayların, hepsi avu-
~ ··· akü avukatıan ... 
~ ·hııe 

lto1ıu tktrıa { 1hYor.. Başlarına 
lterı. g ltllek UUer takınmış, bol 

~iv ıı, kaıve Pul işlemeli çep
Çalan bellerine ka-

dar enli kuşaklarla sanlmış uçları 
bollaşan etekler giyinmiş kadınlar. 
Sahneae yanyana konulmuş iskem 
lelerin üstünde tıpkı bizim biraha
neler ve gazinolarda alaturka şar
kı söyliyen genç kızlarnnız gibi, 
yanyana oturmuşlar .. Arkada elle
rinde sazlar tutan kırmızı, mavi 
blllzlu, bol şalvarlı güzel çizmeli er
kekler ayakta duruyor. Kadınların 
dördü genç ve güzel, üçü şişman ve 
yaşlı.. 

nağmeler ve melodiler vermiş olan 
linde bir şarkı söylüyorlar. Bu şar
kı, daha fazla bir kaykırış ... Vahşi 
ormanlarda bağırışan iptidai in
sanların ilk yarattığı musiki gibi. 
bir şeydir. Garip bir feryat. Bu mu 
eiki bizim bildiğimiz Çigan musiki
sine benziyor. İçlerinde en şiı?man 
ve en çirkin olan bir kadın şimdi 
yalnız söylüyor ... İşte onun sesin
de bir harikuladelik var. Onun şar. 
kısında Macar musikisine notalar, 
bir musikinin elemanları var. Ka
dın sustuğu zaman salon alkışlarla 
inliyor. Bir iki hava daha çalıp 

söylüyorlar, sonra sahneden çekili
yorlar. 

Cazbant başlıyor. Masalarda o
turanlar kalkıyorlar. Bir müddet 
dansediliyor. Sonra tekrar numara 
başlıyor. Çingene sanatkarlar sah
neye çıkıyorlar. Ve genç kızlar 
raksediyorlar · 

G ördüğüm bu dans, şimdiye 
k"-dar gördüğüm dansların 

hiç birine benzemiyor ve hepsin
den güzel dersem belki mübalağa 
ederim. Fakat gördüğüm milli 
dansların en güzellerinden biridir 
dersem doğrudur. Yüzleri fena bo 
yalı ve kibardan fazla adi ve baya-

ğı görünen bu kadınlar raksa baş
lar başlamaz sanki değişiyordular, 
Sahnede kadın değil, kıvnlan, tit
riyen, alçalıp y~ksel_en, kınlan, 
bükülen bir alcvdır .. Bır vücudü bir 
alevin dalgalanışına bu kadar çok 
benzeten bir başka raks var mıdır 
acaba? ... 

Numaralar sonuna gelinceye ka
dar yerimden kalkamadım.. Caz
bant çaldıkça bekledim. Artistleri 
seyredip durdum. 

Numaralar bittiği zaman saat 
dörde geliyordu galiba .. Daha caz
bant çalıyordu. Ben odama çıktım. 
Odama çıktım amma, uyuyamıyo-

Yine balkona süzüldüm. Ha
::~rin.. üstümde kürküm var. 
Parmaklıklara dayandım ... Denize 

bakıyorum, Denizden sab~hın ~~u
şunu seyrediyorum. Bakunu~ us-
t .. d kayısı rengi ve kurşunı de-un e .. b' 
nizin ta ortasında küllu ır man-

galın ortasındaki ateş gibi kıpkızıl 
bir boya var. Henüz ?aha wortalar
da görünmiyen gü~e~ın ışıgı .. ~ızıl 
nokta gitgide gcnışlıyor. Gcnışle
dikçe daha soluyor .. Bulutların ka
yısı rengi de umuldukça tu:u_n~la-

Nihayet iki renk bırıbırıne şıyor... . 
k Ştı Biribiri içınde mezcoldu. arı . .. 
Ve gökle deniz iyi parlatılmış ?u-

.. avna cribi berrak ve kurşunı ol muş . ,,. 
dular. Gölde beyaz martılar uçuşu-

, ....... , ............................ ,,.,.... , ,, .............. ......._,~ 
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~ Yazan: · ~ 
~Suat Derviş! 
~llT I I I .1 .1 1 1 .1 1 -"°'""' -

Rusyada kadın paraşütçüler 

yor ... Uykum geldi.. Gözlerim ağır
laştı. Odama gidiyorum. 

Vapura gitmeden evvel, bir 
otomobille şehri dolaştık. 

Evvela eski bir mezarlık iken şim
di park yapılmış olan bir tepeye gi 
derek şehri yüksekten sey -
rettik. Biribirlerine yakın bir hal
de yeni paraşüt kulesiyle; Kız ku

lesi dedikleri eski, tarihi bir kule 
var. Gfıya eski bir derebeyi kendi 
kızını almak istemiş. Kız da buna 
razı olmayınca bu kulede onu hap
setmiş ve kızcağız da kendisini ku 

lenin ta tepesinden atarak öldür
müş. Şimdi o kuleye yakın başka 
bir kuleden paraşüt kulesinden yi
ne genç kızlar boşluğa kendilerini 
salıveriyorlar. Fakat ölmek için de 
ğil, yaşamak için ... 

2 3üncü alay ikinci tabur, ye 
dinci bölükten Taşköprülü • 

Mehmet oğlu Meh
met kalktı. Yanın
daki arkadaşının 

ensesine heybetli SAVAŞTA 
tam ısaoet aımrş, 

param parça ol
muştu. Bu topa 
yaklaştılar. Bir a
ziz ölüsünü ziyaret bir şaplak indirdi: · 

_Düşman bağrına! dedi. duyü-
yon mu gümbürtüyü?! .. 

Tokadı yiyen nefer kızdı: ~ 

_ Hay çolağ olasın beeee ! diye 
haykırdı. gözümden yalaz çıhtm! 
Böyle yerenlik mi oluu ? .. 

Mehmet bir gözünü kapattı, mas 
kara bir çehre takındı: 

- Susss ! dedi, iki topumuz 
vaaar, len! 

Alay iki top için bayram ediyor
du. Bırakan olsa ihtiyat yerini ter 
kederek ilerideki yamaçlara frrlı
yacak, şu iki topun marifetini a

' I teş hattında seyredeceklerdi. Der-
• , hal şayialar da çıktı. Mehmetler ko 

1 nuşuyorlar: 
1 

; - Bu toplar Samsun diduhları 
melmekettcn gelmiş. 

- Uzun menzilli imişler. 
- Gemi topu imiş bunlar 
- Babanda mı topçuydu nece? 

Emme de ]ahırdı idiyon ! 
- Sssss! Zabit gcliyo 
Bir!... Bir daha! 
- Hay yaşayasun ! 
Dediler ve sustular. 

~~;) . ~ si :--=::: -

H akikaten, alaydan emir alan 
zabitler, koşarak bölükle

rine gidiyorlardı. Alay muharebe
ye girecek, cepheyi daha şarka u
zatarak Kirazoğlu ~adisine bakar: 
yayvan tepeleri müdafaa edecekti. 

Emir, bir sel şiddetiyle çağladı. 
Zaten hazırdılar. Bölükler biribiri 
ardınca cepheye yollandı. Tepele
re yaklaştılar ve düşmana doğru 
olan yamaçlara yerleşmek üzere 
öte yüze aşacaklardı. Yer yer: 

- Sıçra! .. Marş! Marş! kuman
daları duyuldu. Mehmetlerin bronz 
heykeller gibi dik ve yalçın endam
ları, siyah mermi dumanlarının a
rasından süzüldü. Bir iki tanesi 
düştü. Şikayet etmeden, toprağa 

kapandılar. Bölükler ön yamaçları 
tuttu. Ve muharebeye başladılar. 
Düşman topçusu hızlandı .. Ley

lek gibi takırdıyan makineli tüfek
lerin sesleri, piyade ateşinin mı
sır patlamasını andıran giirültüsü
nü bastırıyor, top mermileri 

düştükçe alev, duman. demir ve 
topraktan mahrutlar yükseliyor. 
ölüm, araba koşturuyor cephenin 
kaldırımlarında! Boğuk homurtu
larla kızıl bir silindir gibi dönüyor 
bu arabanın tekerlekleri. 

Direndiler. Cephaneleri az oldu
ğu için vuracaklarına akılları kes
medikçe ateş etmediler. Gerek top
çu ateşinin şiddeti, gerekse Türk 
cephesinin seyrek ateşi düşmanı 
canlandırdı. Taarruza başladrlar. 
Adım adım sokuluyorlar. Mehmet 
çikler, emir beklemeden süngüleri
ni taktılar. Yataklarına oturur
ken: 

- Trrrik! 
Diye ses çıkartan kasaturalarm 

TEK 
TOP 

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

Yazan: ~ 

,~~~~~~~ı 
bu çınlayışı, Mehmetçiğin madeni 
bir sesle içtiği son anttı. 

D ilşman piyadesi tamamiyle 
yaklaştı. Düşman topçusu 

kendi piyadesine de zarar verme
mek için ateşi birdenbire Türk cep 
hesinin gerilerine kaydırdı. Meh
metçiğin üstünden çelik baskı kalk 
tı, dumanlar sıyrıldı. Heybetli baş 
}arını yükselttiler. Düşman piyade
si şaşırmıştı. Bocalıyordu. Tehlike 
ummadrğı bir yerde karşısına sü
rülerle aslan çıkan bir seyyah gibi 
sersemlemişti. Kaçmıya niyeti ol
duğu deprenmesindcn belli idi. 
Düşmanın hareketlerini umul

madık bir ferasetle derhal anla
mak itiyadında olan Mehmetler ilk 
önce biribirlerine bnıkmdılar. Son
ra düşmana baktılar. Bir elden bir 
gönülden şafüanarak uğultulu bir 
bora gibi estiler. Yalap yalap ya. 
nan süngünün dehşeti düşmanı şin 
dirdi. Ve diişman neferleri kuyruk 
lan kısık çakallar gibi döndüler. 
Süngü hücumunu kabul etmiyerck 
kaçtılar. Bu kaçış düşman topçu
sunu çileden çıltardı. Düşman ba
taryaları biribirlerile müsabaka e
dercesine mermi savufoyorlardı. 

Mehmetler, topçu ateşi tutmıyan 

tümseklerin arkasına yerleştiler. 
Göz uciyle biribirlerine bakıyorlar. 
Kulaklarını kabartmış, kendi top
larının sesini işitmiye çabalıyor. 

lardı. 
Düşmanı kaçırmıştır. Topçusu 

olmadığı halde, kendisinin üç mis
li kuvveti yüzgeri ettirmiştir; fa
kat. kendi topunun patlamasını is
tiyen bir temenni, bir sır kucakla-
mıstır Mchmedi. O patladıkça 
Me.hmetçik ayağa kalkarak : 

- Senin var da bi1..im yok mu? 
diye haykıracağı gchyor. 

O üşman lcpçusu atmaktan yo 
ruldu. Düşman piyadesi u

zaklaştı. Alaca karanlık başlarken 
yedinci bölüğii ihtiyata aldılar. Bö-

lük ihtiyat yerine geldi. Dadaylı Mch 
met oturduktan sonra şöööyle bir 
gerindi. Etrafına bakındı. Sol ta
rafta i!d top vardı. 

- İşte bizim toplar! dedi. 
Dört beş arkadaş birden fırladı

lar. Topların olduğu yere gittiler 
ve burkuldular. Toplardan birisi 

eder gibi çevresinde dolaştılar. Da. 
daylı, hurda parçaları toplıyarak 

topun yanına yığdı. Babasını kay. 
betmiş bir yavru ıstrrabiyle topu 
okşadı. 

- Seni de mi §ehit itti gavur! 
dedi, sana bel bağlamuştuh. 
Sağlam topun yanına koştular. 

tstıraplarını ona bakmakla dindi
receklerdi. Birisi top çavuşuna 
sordu: 

- Bu topta da birşey var mı? 
- Yooooooh! 
- Yarar mı işe! 
- Yaramaz olur mu hiç? •• 

?! .. 

~ \Yc1V 
Y ürckleri ferahladı. Onlar 

topçudan daha fazla bir 
yardım zaten beklemiyorlardı. A
lışmışlardr, topçusuz muharebe et 
miye. Sağlam topu okşadılar. Sev. 
diler. Topu severlerken çehreleri 
insanı ürpertecek kadar yumuşak 
ve samimiydi. 

Dadaylı Mehmet yüzünü düş

man tarafına döndü: 
- Gıl guyruh ! dedi, birini go

çerttün emme biri duriyo işte! Ya
rın nidecehsun? ! 

Gülüştüler. Top çavuşu onlara 
bir de cigara ikram etti, yerlerine 
döndüler. Uğuruna vuruştu.klan 
toprağa uzanarak cigaralarmı yak 
tılar. 

Mehmet, ağzı kendilerine çevril. 
miş kırk elli düşman bataryasının 
karşrsmda: 

- Yarın ne edeceğiz? diye tasa
lanmadı. 

- Yarın ne edeceksin? diye sor 
du ve tek topla meydan okudu Sa
karyada ! .. 

Çankırıda 

Eski Altınlar 
Bulundu 

Çankırı (TAN) - İstasyon cadde
sinde eski Foto Akın atölyesi ya
nındaki arsada yapılacak bina için 
temel kazrhrken; Hasan ismindeki 
amele 6 tane altm para bulmuştur. 

Hasan ve ustabaşı hemen polise 
haber vermişler, nezaret altında de
vam eden kazı sonunda bulunan al
tınlar 27 ye çıkmıştır. 4 . 5 çeşit o
lan bu altınların bir krsmında "Sul
tan Süleyman bin Selim Han 927" 
yazılıdır. ve bunlar Amasyada basıl
mıştır. Bazılarında ise "Sultan Mu
rat bin Selim Han darp Mısır" ya
zısı, bir kısmında da "darp Sakız a
dası 5 2" yazılan vardır. Diğer bir 
kaçının da Hakpte basıldığı görül
mektedir. Bir kısmı yazılı, bir kısmı 
da resimli olanlannda 592 tarihi var 
dır. 
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zilli kombinası 
Ağustos başında 
Faaliyete geçiyor 

lzmir, (lktısat Vekili Celal Bayarla birlikte Nazilliye giden İz
mir muhabirimiz yazıyor:) - Sabah, saat yedi .. Sayın lktısat Ve
kilimiz Celal Bayarla refakatlerindeki zevatı hamil hususi otokar, 

Mendires bölgesine doğru adeta uçuyor. Otokar, hemen her istas
yonda kısa fasılalarla duruyor, Vekilimiz, kendilerini istasyonlar

:············-·················----------,--------··-··--~ i : 
i iktisat Vekilinin Tetkikleri i • 

Celal Bayar, kombinada mütehassıs ve işçilerle bırarada 

da derin sevgi ik ka~ılıyan~ylülerlekuamusahabderdebulu-~---------~-----------------
nuyor, dileklerini anlamak istiyor. Güzergahtaki fabrikalar uzun 
uzun düdük çalarak kendisini selamlıyorlar. 

Lise talebelerinden bir grup 
muallimleri ile 

al tyada 
ise Binasına 
·h iyaç Var 

Aydın istasyonundaki karşılanma 

çok müstesna oldu. AydınWar hüku
metimizin Nazillide bir fabrika kur
mak suretiyle Aydınlılara ve Nazilli
lilere gösterdiği yüksek alaydan 
memnuniyetlerini ifade etmek için 
adeta ne yapacaklarını şaşırıyorlar
dı. Güzergfı.h bu mevsimde görüle
cek hususiyetlerle dolu .. lncir bahçe
lerindeki zevkli çalışma gözleri ok
şuyor. Vekil , güzergahta, Egenin 
en zengin ve verimli toprakları ilze· 
rindeki bu canlı çalışmayı derin bir 
zevkle seyrediyor. 

Kombinadaki tetkikler 
Otokar, bizi kombinanın ta içine 

götürdü. Kombina önündeki kar9ılaş 
ma da cidden çok heyecanlı oldu. Na 
zilli kombinasının müdürU Fazlı, fab
rikadaki Sovyet mütehassıs mühen
dis ve işçileri sayın misafire takdim 
ediyor, vekil, verilen izahatı en ince 
teferrüatma kadar anlamak istiyor 
ve çok soruyor, herşeyi bilmek isti
yor. 

Bir misli daha büyüyebilir 

UDANY ADA' DA 
1 ALAYIMIZA 

CAK VERiLDi 
Mudanya, (TAN) - Bardanyol adını tatıyan 70 inci alaya yeni 

sancağı büyük merasimle verilmittir. Merasimde lstanbuldan ge
len Orgeneral Fahrettin Altay, Burıadan gelen Korgeneral Sabit 
Noyan, Tümgeneral Cemil Tahir, Liva komutanı Tahsin Albagut 
ve ilçebay Salahattin Ulusalerk ve bütün Mudanyalılar hazır 

bulunmu~lardır. 

Adapazarında 
} eni inşaat 
Adapazarı (TAN) - Gümrükö

nünden parka doğrıu giden ana cad
denin yaya kaldırımları betonlaştınl 
maktadır. Ayrıca 222 metre mikabı 
yontulmuş parae taşı alınmaktadır. 
Bazı mahallelerde açık ve fena lağım 
ların tamirine başlanılmıştır. İtfaiye 
garajındaki yapı noksanları tamam
lanmaktadır. Belediye, kontrol işle

rini daha süratle yaptırmak için me
murlanna beş tane bisiklet almaya 
karar vermiştir. Zabıta memurlari
le tahsilat memurlarına resmi elbise 
ve yazlık ceket yaptırılmış, kimse
siz ölüler için 200 metre keten bezi 
alınmıştır. 

Orgeneral Fahrettin Altay, bir söy 
!evden sonra sancağı alay komutanı 
Hasan Ertürke teslim etmiştir. Ha
san Ertürk, alayın 1327 de lşkodra
da teşekkül ettiğini, Balkan harbin
de lşkodranın müdafaasında ve Bar
danyol tepelerinde kahramanca feda
karlrklar gösterdiği için Bardanyol 
namını aldığını, Büyük Harpte Ça
nakkalede, J.i"'ilistinde çarpıştığını ha
tırlatan bir nutuk söylemiştir. Sonra 
da: 

"- Alayımızda bir tek nefes, kı
rık bir süngü, bir yumruk, kırık bir 
tırnak kalıncaya kadar bu mukad
des sancağımızın namusunu, şerefini 
muhafaza etmeğe, onu· zaferden za
fere götürmeğe hepiniz antiçtyor mu, 
sun uz?,, diye sormuştur. 

Bu suale bütüp alay tek ağızdan 
"içiyoruz,, cevabını vermiştir. San
cak, sancak bölüğü tarafından alın-

Malatya, (TAN muhabirinden) -
Vıliıyetimiz dahilinde 99 ilkmektep, 
iki yüze yakın ilkmektep mualimi ve 
tali teşkilatlı bir lise vardır. Liseye 
86 sı kız, 486 sı erkek olmak Uzere 
572 talebe devam etmektedir. lrnti-
hanlardan sonra bu yıl alınan ve
rimin daha fazla olduğu görülmüş. 

tür. Bu sene 2 talebe liseyi bitir
miştir. Lisenin müdürü Vasfi Mahir 
Kocatürktür. 

Fabrika tesisatı uzun bir tetkikten 
geçirilerek, iş, işçi ve çalışma imkan
ları göz.önünde tutulmuş.. Fabrika
nın plfi.nmı büyük itina ile hazırlıyan 
telmlsyenler ileride bu büyük mües
sesenin daha ziyade inkişaf ihtimal
lerini de düşünmüşler... Tertibat o 
şekildedir ki, icabında kombina bir 
misli daha büyliyebilir... Pamuklar 
ambarlardan otomatik aletlerle iplik 
imal kısmına götürülecC'R ve burada 
12 • 34 numaraya kadar iplik imal e
dilecektir. Fabrikanın kendi basma
ları için icap eden ipukıeroen maa- Devrekte Yollar ve ı 

mış, bütün Mudanyalıların ve haziru
nun alkışları arasında alay ve Bursa 
lisesinin askerlik kampında bulunan 
talebesi tarafından canlı bir geçit 

En büylik noksan binasızlıktır. 

Köprü Yapıllyor 

Devrek, (TAı'\i) - Belediye, ka· 
sabamızın birçok yollarını ve bilhas
sa umumi caddeyi tamir ettirmekte
dir. Bu arada yeniden yapılan yollar 
da vardır. Zonguldak yolu üzerinde
ki büyUk tahta köprü yerine beton 
köprü inşa edilmektedir. Yakında 
Devrekliler tahta köprüden kurtula
caklardır. 

resmi yapılmıştır. 

Bigada Binlerce 

Seller Demeti 

Götürdü 
Biga, (TAN) - Geçen gün kasa

bamız civanna yağan sağanaklı rah
metten Sinekçi ve Dimetoka çayları 

20 - 7 - 937 

,''r #.! ,. , .. ' • " 

OPTAMi 
eksiri, saç kökler·ne Saç 

abıhayat gibi tesir eder 

1 

1 
Saç dökülmelerinin kat'i devasıdır. Gedde"' 
lere neşvünüma bahşederek saçları büyütür, 
sıklaştırır ve uzatır. Saç hastalıklarına, ke
peğe ve cilddeki müz'iç kaşıntıya karşı: 

IPTlMiN ıı~ EKıiRi 
•• ' ' ~ • ~. .> • • • 

Başı ağrıdan 
~athyacak gibi 

NEVROZİ~ 
En ş;ddetli baş"' 

diş ağrllarını 

dindirir 
fi ,. 

NEVROZi~ 
Bütün ağrı, sızı "' 
sancıları keser 

NEVROZi~ 
'; rtezle, grip ve rort' 

tizmaya karşı ~ol' 
müessirdir .. ~ 

::/ -------------------

Bazı dershanelerde 70 • 80 talebe ders 
görmektedir. Gelecek yıl talebe mik 
dan daha fazlalaşacağı için yeni bir 
bina temin edilmezse çok sıkışık bir 
vaziyet hasıl olacaktır. Bunun için 
köylerden ve uzak yerlerden gelecek 
talebe için lisede pansiyonlar açılma 
sı da düşünülmektedir. 

Denizli Hastanesi 
Mükemmel Bir 

üessese Oldu 

da mmtakanm ihtiyacı olan 900 bin 
kilo ipliğin de asgari 300 bin kilosu
nu temin ederek kendilerine çok az 
karla verecektir. lhtiyaç Denizli, Ka
dıköy ve Sarayköydeki ev tezgahları 
içindir. lhtiyacın mütebaki kısmı E
reğli fabrikasınca temin olunacaktır. 
llk parti makinelerin Ağustosun birin 
ci günü çalışmıya başlıyacağmı öğre 
niyoruz. Bittabi bu bir başlangıçtır. 
Müteakiben diğerleri de kısa fasıla

larla faaliyete geçecektir. 25 İlkteş
rinde fabrikanın açım töreni yapılır· 
ken fabrikadaki tesisat yüzde dok
san faal hale gelmiş bulunacaktır. 

almıştır. Bunlar diğer milli fabrika
larımıza imal ettikleri ayni cins ku
maşlardan 4 kuruş aşağı fiyata mal 
edilebilecektir. 

fevkalade taşmış, dere kenarındaki ı EN HOŞ VE TAZE MEYVA
tarlalardan binlerce demet mahsulü 1 LARIN USARELER1NDEN !S-

Seyahat edeceklere: 

' 
Denizli (TAN) - 1919 da kurulan 

Denizli hastanesi günden güne inki
şaf ederek bugün mükemmel bir mü 
essese halini almıştır. Açıldığı zaman 
50 yataklı olan müessesede şimdi 100 
hasta yatırılabilmcktedir. Hastane
ye geçen sene bir intaniye ve dahili 
hastalıklar pavyonu ilave edildiği gi 
bi yine hamiyetli halkımızın verdiği 
kum, kireç, tahta ve çimento gibi 
malzeme ile asri bir röntgen dairesi 
yapılmıştır. Hastanede her yıl vasa
ti iki bin kadar hasta yatırılarak, on 
bin kadar hasta da ayakta tedavi o
lunmaktadır. 

Hstanenin bir imdadı sıhhi otomo 
b'li vardır. Sağlık Direktörü Kemal 
İkizlerin himmetiyle, eksik olan ame 
liyat masası ve diğer çok lüzumlu 
bazı iı.Hlt ve eşya da bu yıl temin e
dılecektir. 

lznikte Bir Yangın 
İznik (TAN) - Marangoz Hamdi 

Yücelin kereste ambanna bitişik bö 
cek çalılıklan yanında çamaşır yı

kanırken, sıçrayan bir kıvılcım yU
zUnden yangın çıkmıştır. Ateş halkın 
teneke ve kovalarla taşıdıkları su ile 
aöndürlilmüştür. 

l ki çeşit kumaş 
Bütün fabrikadaki makine adedi 

756 dır. Burada iki kısım kumaş do
kunacaktır. Biri köylümüz için daya
nıklı ve ucuz, kumaş. diğeri şehirli 
için zarif kumaş .. Fabrika daha şim
diden altı aylık iş için kumaş sipariş 

Fabrikada şimdiden 1500 amele ça 
lışmaktadır. Burada senede 20 mil
yon metre basma dokunacaktır. Fab 
rika inşaat ve tesisatı sairesi tutarı 
8 - 10 milyon liradır. 

alıp sürükliyerek mahvetmiştir. Bin T1HSAL ED!LMtŞ TABll BİR 
araba kadar demetin ziyaa uğradığı MEYV A TUZUDUR. Emsalsiz 
tahmin edilmektedir. Yine bu rahmet bir fen harikası olduğundan ta -
ten Yenermi köyünde bir ev yıkıl- mamen taklid edilebilmesi müm-
mış, Flibeliler köyü içindeki köprü- kün değildir. Hazımsızlığı, mide 
ler de tamamen harap olmuştur. yanmaklarıru, ekşiliklerini ve mu 

i
l Bigada Bir Dava 

1 Zonguldak Köylülf"rine Ziyafet 1 Vekili Öldürüldü 
"' Biga, (TAN) - Davavckili Çanak. 

annid inkıbazları giderir. Ağız 
kokusunu izale ede...-. Umumi ha
yatın intizamsızlıklarını en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 
canlılık bahşeder. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
BEYOCiLU - 1STANBUL 

ilbay ve Parti Başkanı köylülerle beraber ziyafet sofrasında 

Zongulclak, (TAN) - Halke\'i köycülük şubesi 300 kisilik bir öğle 
ziyafeti tertip etmiş, buna \ilfıyetimizin bütiin köylerinden 150 kaclar ka
dın ve erke~i davet etmh;;tir. 

Her sene \•erilen bu ziyafet ııek neşeli geçmiş, llallrnvl salonlarında 
köylü misafirler şerefine mU amereler de \'erilml5tir. 

kaleli Sabri, Çolak Mansur tarafın
dan beş yerinden bıçaklanmak sure
tiyle öldürülmüştür. 

Hadise bir salatalık şakasiyle baş
lamış ve kanla bitmiştir. Yıllardan
beri şehir içinde böyle bir vaka olma. 
dığr için halk hayli heyecana düŞ
müştür. 

50 yaşlarında olaın maktul, beş ev. 
liı.t babasıdır. Katilin sağ kolu omu
zundan kesiktir. Ve sol kolu ile bu ci
nayeti işlemiştir. 45 yaşlarındadır. 

Maktulün araba ve otomobil bollu
ğu içinde belediye süprüntü arabasL 
le tabakhaneye nakli, muhitte çok fe. 
na ve acı bir tesir uyandırmıştır. 

ı Sıvas Ziraat Bankası 
Direktörü 

Sivas, (TAN) - 37 yıldanberi 
muvaffakıyetle çalışan Ziraat Ban
kası Sivas direktörü Faik Eren teka
üde sevkedilmiştir. 

'I 

• . 8 
Çantanızda bir şıŞ 

Kardol 
bulunsun. 

Çarpıntılara ,deniz ve treO 
tutmasına ve bütün ~p 

bozukluklarına iyi gelir· 
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-
Oradan haıa 
Medet mi 
Unıuyorsun? 

CT ez, Katırım 
Hazırlansın!.) 

A liınşah B. 
d anlı, İsfahan zin-

nan Çocu~larında mahbus bulu
Ceyj, Çok arı~dan haber aldığı ge 
lerıe ge . derın ıstırap ve endişe
c ,., çırınişti ç·· k"" 

U'\la11n · un u orada, ço-
laıarı 1\ Yanında bulunan sadık la-
ı;; h asıının Abb ·1 .. d di c:ı• aber, .. . as ı e gon er -
~al.aran, r: ın~hımdi. Bu habere 
tısıen· h debıl tekkesi) nin va-
ilin tehd·~~ dakika ölüm tehlikesi
~n kliçü~ 1 .aı:ında ezilmektelerdi. 
1~ete seb hı: ıhınal, büyük bir fe
içın llıUınk~bıyet ':erebilirdi. Onun 
hareket n oldugu kadar süratle 
lı. ederek • etten k • Çocuklan bu fela-

- F'aJt Urtarınak elzemdi. 
lşte· at ... Nasıı ? .. 

!) ' zavauı Alim • • '>E!ce saqa şah Banu, o 
to1.1e.ruu hlara kadar bir dakika 
•uaıe cev YUnunıyarak bütün bu 
~ararın ap ara.ını§.. En nihayet, 

Orta ı verrnişti. 
1'1' hk ağ • • 

1 ııı harem d ~rı:r ağarmaz, tekke-
~I(. Vazife . aıresinde, k!hya kadın 
o~ Sini if d 

ıyı Çağ a e en (Sanem) ........ a ırtarait: 
h..._ • acıın ı S 
;ıı.ıı:ı:ı. katı ··· elınana söyle. Tez, 
1 de, bazı rıını haztrlatsm. Kendi
b~iştı, r olsun. Gideceğiz. 

~· ~ıntıı 
k işe \'e 1.s rn ° eceyi bin bir en-
lf Oları brap ile geçirdi@ne va

~~lilen b:rnektar kadın, teessürle 
ır aı·k emir karsısmd b"" ··k ı:ı:ı.· a a . a, uyu 
13ti: Ve samimiyetle sual et-

' ~erey . 
.l\Jiın e gideceksin, Sultanım? 

"'a'"' şah aa · · 
t' \'errn· . nu, ıçi yana yana ce-
...... ""' l§tı: 

'l' 4~erey 
ebri~e . e olacak, Sanem Bacı. 
lht· gıdecegı-. ın 

•Ya • 
llıişti. B; kadın, birdenbire irkil· 
§tıı.ı Reli !'şeyden ürkmüş gibi ba
ı:ı:ı.~ti: Çekerek sualine devam et 

......... l' 
~ ebrize "? 

sara mı · •· Daha bala, Teb 
flUtı Ylndan med . 

• Sult et mı umuyor-
....._ anım? 

O ~e Ya ... 
<l l'a<lan b Payını, Sanem Bacı? .. 
ebilitirn ll§ka nereye müracaat e

'a ltard(\:·: Sultan Yakup, ne de ol 
talt .....,ıtndir A-1 

• belk· · g ayıp sızlıya-
htabUiri~ onun katı kalbini yumu-

Sane . 
iki la rn nacı, Ünıi lsizdi 
ta ta.fa sau . B~ını. 
11.i l'afa çe"İrm. ı~arak pencereden 

11_ llıavi lŞti. Bulanık gözleri-
...,,ltı seınaa 

arının a a gezdirirken du-
...... Ze rasından . 

ltup•~- birden . · 
...,. '"<t.11, Vefa §ıfa.. Sultan Ya
uıye ..•.. 

~ar 80Ylcn · . 
t~ aıı olan b mıştı ... Fakat, kalbi 
d.a~~ iizrnek ~ bedbaht anayı daha 
lil~· Çedik p ıstenıemişti. Ayağın-

ıye Oda apuçiarı sürükliye sü-
~ U Yl terketmişti. 
~ neş Y"'ks 

ltal> li':rct
1

eb~ elrniye başlarken, 
tıfurısı aÇtlrnı ı tekHesinin büyük 
~Olu ağır ka:~ Küçük bir kafile, 
le· 1~a dog-ru 

1
•
1
an çıkarak Tebriz 

' "'lYat ı erleTni .. · fliyııı\.. etini t .-~tı. Bu kafi-
lıın ...... , çarşaf ebdı} ederek adi bir 
l Şah h a bUrUn •· 
al'tzı .oanu. il muş olan A-
lıcıana kadar 

8
•1:· tepeden tırnak-

lr. -~Urekk 1 ~lanmış birkaç at 
eQJ ~ılel'e b" eptı, 
. Yorcı ıızat s 
~i ve U. li':rdeb· elman riyaset 
Qıllıd 11adık ınu .11 .tekkesinin bu es 
adtın 1k otura rıdi, attnın üzerinde 
bir ileti8in:ui(, kafilenin beş on 
lar,:~niyelai~~ gidiyor; büyük 
s~ etrafta 

1 
e, endişeli nazar

ıııtliı., llıan; .. gezdiriyordu. 
~ l\le }ı.,.,Costercr~· 
. da, b ~t de ~gı. bu emniyet-
~ lçirıd r tarar ğildı. ÇUnkU o sı

dı a .dehşetli bir anar
... UtUn İran ve Azer-

baycan muhitlerini, biribirlerinin 
kanlarına susamış olan ordular is
tila etmişti. Bu orduların döküntü 
!erinden mürekkep olan eşkiya çe
teleri, yollarda emniyetle seyahat 
edebilmeyi, imkansız bir hale ge: 
tirmiş ti. 

Bunun içindir ki; Sanem Bacı, 
hazırlık emrini tebliğ ettiği zaman, 
sadık ve fedakar Selman derhal 

• Alimşah Banu ya gelmiş: 
- Sultanım! .. Böyle kanşık bir 

zamanda, sen, nasıl yola çıkarsın?. 
Bunca düşmanımız var. Hele seni 
yolda bir tanıyan olursa, encamı fe 
Iakettir. Sen kal.. Ben gideyim. E
mirlerini ifa edeyim. 

Demişti . 
Fakat; evlatlarının hayatını kur 

tarmak için herşeyi göze almış o
lan (Uzun Hasan) ın cesur kızı, 

bu sözlere şiddetle itiraz etmiş; 
- (Yar Ali) m ile (Şah İsmail) 

im, zindanlarda inlerken, bu can 
bana haram olsun ... Ya, evlatları
mı halfıs ederim. Yahut, ben de on 
lann uğurunda feda olup giderim. 

Diye cevap vermişti. 

B ereket versin ki; yolların 

bu kadar tehlikesine rağ
men, bu küçük kafile, hiç bir kor
kunç hadiseye maruz kalmamıştı. 
Beş gün süren bir yolculuktan son 
ra, Tebrize varmışlardı. 

O sırada Tebriz şehri, ve Teb
riz sarayı, büyük bir buhran için
de idi. Akkoyunlu tahtını işgal e
den (Sultan Yakup) un zulüm ve 
şiddeti, gerek şehir ve gerek saray 
halkını tethiş etmişti. 

Bu hükümdarın korkusundan, 
hiç kimse hayatından emin değil

di. Sarayın loş ve kuytu avluların
dan birinde, daima bir cellad müf

rezesi, ellerinde yalın kılıçlarla nö
bet beklemektelerdi. 

Her gün; haklı ve haksız birçok 
kimselerin boynuna inen bu kılıç
lar kısa bir emir ve işaretle hare
kete geliyor.. O parlak demirler 

üzerindeki kan lekeleri, hiç bir gün 

kurumuyordu. 

Tebriz sarayının zindanlarında 

inliyenlerin adedi de, her gün artı
yor.. Bu zindanın merdivenlerin
den inenlerin; artık oradan sağ çık 
trkları görülmüyordu. 

Geceleri; derin sessizlikler için

de. sarayın etrafını ihata eden hen 
dek ve duvarların arkasından kor
kunç feryatlar, yürekler parÇalt
yan figan ve hıçkmklar işitiliyor
du. Bu feryat ve figanlar, ancak 
uçları kurşunlu kayış kırbaçların 

şakırtılarından sonra kesiliyordu. 

siyaseti sayesinde saltanat sürü
yordu. Ve bu kanlı hareketlerde de 
kendisinin haklı olduğunu söylü
yordu. 

Vakıa o sırada şiddetli bir idare
ye ihtiyaç yok değildi. Çücltü Sul 
tan Yakup (Akkoyunlu Saltanatı) 
nı, maruz kaldığı tehlikeden pek 
güç kurtarabilmişti. 

(Uzun Hasan Sultan) kendisine 
karşı isyan eden ve rekabete giri
şen oğlu (Uğurlu Mehmet) i mağ
lıip ederek; bu cesur ve muhteşem 
tavırlı evladının kafasını gözyaşla 

rile kestirdikten sonra; bu acı ha
disenin ıstırabına dayanamıyarak 
iki aydan sonra, inliye inliye vefat 
etmişti. 

Yerine, (Akkoyunlu) tahtına ge 
çen (Sultan Halil) de kardeşleri 

hakkında kafi derecede şefkat 

göstermemişti. 

B ir gece, (Tebriz) deki (Ak
koyunlu) sarayının avlu

sunda, bütün saray halkının tüy
lerini ürperten bir feryat yüksel
mişti. Herkes, olduğu yerde bu a
cıklı sesi dinlemişti . 

(Arkası var) 

Tifonun 
Bu yazılaranda aktüaliteyi ta. 

kip etmiye daima çalışhğım halde, 
bu zamanın lstanbulda en büyük, 
fakat en kötü aktualitesi olan tifo 
salgını hakkında yazı yaznuya elL 
nıin güçlükle vardığını -tifo yazı
larının fasılalı olmasından- elbet
te siz de anlamışsınızdır. 

Hastalığın arızalarını yazmaktan 
-sizi meraklandırmamak için
şimdiye kadar çekinmi5tim. Fakat 
okuyucularımızdan, Mehmet diye 
imza eden, bir zattan gelen mektup 
beni buna. da mecbur ediyor. Bu 
zatın sorduğu sualler bence ahret 
suallerine benziyor ama, doğrusu. 
nu söyliyeyim, hepsi haklı. Onun 
gibi meraklı ve haklı daha ba~ka. 

okuyuculnnnıız da bulunduğunu 

taltmin ettiğimden birkaç yazımı o 
suallerin cevaplr:.rma. tahsi'i edece
ğim. Bereket versin ki suallerin 
hepsi bu uğursuz salgına ait değil
dir ... 

Tifo bütün vücude yayılan umu. 
mi bir hastaJıldır. Vücudumuzda 
hiçbir uzvumuz, hatta hiçbir ne. 
siç onwı şerrinden salim kalaca--
ğmdan emin olamaz. Vücudumu
zun herhangi bir tarafında tifonun 

. Bazan da, heybetli bir şatoyu 
andıran sarayın pencerelerinden 
çoşkun kadın kahkahaları ve. saz 
sesleri yükseliyordu. Bu sesler: de, 
çılgın bir sarhoşun mestane nara
ları takip ediyordu. 

Geceleri, hiç kimse saraya yak
laşamıyordu. Bilmiyerek veyahut 
yanılarak oradan geçen; ~.ende~ 
kenarlarına dizilmiş olan nobetçı
lerin ok yağmuru altında, kanlar 
içinde yere seriliyordu. 

, bir alaıneti bulunabilir. Onun i~in 
tifonun alametleri böyle ya.zdara 
sığabilecek dereceden pek çok zi. 
yadedir. 

Sultan Yalmp, bütiln bu dehşet 

Tifonun mikrobu vücude girdik
ten on beş gün, bazllarmda on se
kiz gün, yahut daha çok, BMlra 
hastalık kimisinde titremeyle ba5. 
lar. Fakat böylesi müst~nadır. En 
çok defa kendini yavaş yavaş gös-

J_E _K_O_N_O_M_i_..I 

• • ·,zczn 
ı ' 
J 
ı İhracat mevsiminde Türk malları-
; nm dış memleketlere kolaylıkla nak-
1 !edilmesi için şimdiden tedbirler dil· 
ı şünillmektedir. Burada da Türk mal 

ı 
!arını bütün Avrupa Iimanlarile cenu
bi Amerikaya kadar taşımak istiyen 

' bir Yunan nakliye şirketi sekiz bin 
1 tonluk büyük bir vapurunun Türki
. yeden her istenilen memlekete zahire 
ive kömür nakletmek için emre haur 
l bulunduğunu Türkofise bildirmiştir. 

1 Vapur acentası nakliye ücretleri için 
(geniş mikya.qta tenzilat yapacaktır. 

' Bu teklif ihracatçılarımıza bildiril-
miştir. 

Trakya ve Bandırma
dan Bol Karpuz Geliyor 

Şehrimize Bandırma ve Trakyadan 
bol karpuz ve Uzunköprüden kavun 
getirilmektedir. Bu sene Balıkesir ve 
Trakya mıntakasmda kavun ve kar
puz mahsulü hem bereketli hem de 
boldur. Kalite itibarile de çok iyidir. 
Trakyada yetiştirilmekte olan cins
lerin ihracata kabiliyetli olup olma
dıkları ve hangi cinslerin yola daya
nabilecekleri hakkında bir ihracat 
şirketi tarafından tetkikat yaptırıla
caktır. 

Bu Sene Milas 

Tütünleri Çok iyi 

1 

1 

Buğdayın Düşmesi 

Bekleniyor 
Dün fehrimize iki marşandiz trenile yedisi Polatlı malı ol

mak üzere yirmi üç rJagon buğday, Kütahya malı iki rJagon 
arpa, Afyon rJe Kayseriden üç rJagon tiftik, Polatlı rJe Afyon
dan üç rJagon yapağı, Ankara rJe Kayıeriden üç rJagon un 
ve Ankaradan bir vagon çarJdar gelmiftir. Gelen mallardan 
buğdayların ancak bir kıımı, fakat diğer mallardan yalnız 
yapağılar satılmıştır. Yumuşak Polatlılar 7,07,5 - 7,17,5 ku
ruşa kadar verilmiştir. Cumartesi gününe nazaran fiyat rJe ı 
piyasa aynidir. Gelen mal miktarı artmakta derJam ederse fi
yatlarını• düşmesi beklenebilir. Sert buğdaylar 5,20 • 5,27,5 
kuruşa kadar fiyat bulmuştur. Arpa piyasası 4 - 4,12,5 kuruş 1 

arasınd'adır. Tekirdağ kuşyemlerinden Ağustos teılimi çu-
~llı olarak 55 ton 9,25 kuruştan satılmıştır. 

1 
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Ünitürk Fiyatlarındaki 
Son Düşüklüğün 

Sebepleri Nelerdir? 
Dün Onitürk satışları öğleye kadar düşmekte devam etmiştir. 

Sabah 14,60 liradan açılan Onitürk, yavat yav~ 14,50 liraya ka. 
dar dü,mü,tür. Öğleden sonra borsada dolatan bazı haberler 
üzerine yükselme ba,Iamı~ ve akfama kadar Türk Borcu tahvilleri 
15,50 liraya kadar yükselerek kapanmıttır. 
Son beş gün içinde heyecanlı sa- , 

trşlara sebep olan hadise, bazı ban
kaların Paris borsasından topladıK
ları Ünitilrkleri şehrimiz borsasında 
fazla miktarda satılığa çıkarmaların 
dan ileri gelmiştir. 

İstanbul 
Bağlarında Birçok kimselerin ellerindeki Üni

türkleri satmıya çıkarmaları fiyatın 
büsbütün düşmesine yardım etmiş
tir. Frangın da mütemadiyen düşme
si bu hadisenin genişlemesini kolay
laştırmaktadır. Dilnkü borsa muame 
lelerinde fiyat yükselmesine sebep, 
hükumetin, arbitraj suretile şehrimi
ze Türk Borcu ithal etmek istiyen 
bankalara bir müddet için müsaade 
vermediği yolunda çıkan şayialardır. 
Aslan çimentosu 12,90 liraya düş
müştür. 

Anadolu tahvilleri 40,30 liradır. 

Mahsul İyi 
Milas (TAN) - Bu seneki tütün 

rekoltesi 1,5 - 2 milyon kilo tahmin 
edilmektedir. İzmirden gelen alıcı 
kumpanyalnrm mümessilleri tütün
lerimizi gerek kemiyet ve gerek key
fiyet itibarile çok beğenmişlerdir. Tü 
tün ekicileri, 719 numaralı tarih ko
operatifi sayesinde bu yıl paraca da 
sıkıntı çekmemişlerdir. Kooperatifin 
ortak olmak için halkın müracaatı 
devam ediyor. 

Mümessiller kuponsuz olarak 38,50, 
hisseler ise 24,25 lirada durmuştur. 
Ergani tahvilleri 95, Sivas-Erzurum 
tahvilleri 97,10, Merkez Bankası his
seleri 87 liradır. Merkez Bankası bir 
İngiliz lirasına 627 kuruş fiyat tes
pit etmiştir. Bir sterlin Londra bor
sasında 131,88 franktır. Paris borsa
sında ise 132,25 frank üzerinden mu
amele görmüştür. Bir Türk lirası 
21.02,25 franktır. 

İstanbul mmtakası içinde bulunan 
bütün bağların vaziyetiç~ iyi görün 
mektedir. Bu sene bağlarımızda has
talık olmamıştır. Bazı yerlerde mev• 
zii olarak göriilen mantar hastalıkla· 
rının önü alınmış olduğundan üzüm
ler iyi şartlar altında yetişmektedir. 
Bağcılanmız bu seneki mahsulden 
çok ümitlidirler. Bu itibarla bolve 
ucuz üzüm yiyebileceğimiz tahmin 
olunmaktadır. 

Hayvan Borsasında 
Şehrimiz hayvan borsasında satı. 

lan hayvanların miktarına ve ağır· 
lıklarına göre yapılan haftalık mua· 
melelerde bir günde vasati olarak 
42,011 kilo ağırlığında küçük ba., 
hayvanlardan koyun ve kuzu kesil. 
miştir. Büyük b~ hayvanlardan ö
küz, inek, dana, manda ve Malak o
larak dahi 64,387 kiloluk kasaplık 
hayvan kesilmiştir. Bunlar arasında 
112 öküz, 7 inek ile 47 mnnda vardır. 
.-U9'1!-~-.ra:~ 

Alametleri 
terir. Insa.n sadece bir yorgunluk 
duyar. Bacakları güçlükle tutar. 
Baş dönmesi, kulaklara uğultu ge
lir. Zihinle yahut kollarla çalış. 

mak gittikçe güçleşir. Yatmak ho· 
şa. gider, uyku gelecekmiş gibi gö
rünür, halbuki geceli~·in uykusuz
luk bastırır, uyku gelse bile insan 
sık sık ve birdenbire uyanır. Hafı
zayla zeka da. bozulmamış gibi gö
rünürler, fakat bir!;ôeye cevap ver • 
mek liizıın olunca söylenilecek şey
leri insan güçlükle bulur. 

Bunlarla birlikte, belde ve kol
larda, bacaklarda. ağrılar da. eksik 
olmaz. lştah ka~r, ağız acı olur. 
Yemeklerin görünfü;ü, hele kokusu, 
birçoklarına. bulantı verir. 

Dudaklar kurur, beniz sararır, 

yüzün çizgilerine bir çekiklik gelir. 
Birçoklarında. burun kanaması o. 
ıur. Kimisin!n yanakları kızanr. 

Hararet derecesi hergün gittik
çe artar. O günlerde cilde dokunul· 
duğu vakit fazla. sıcaklığı belli o. 
lur. Hararf't derecesi akşamları bir 
derece kadar ziyadele;;ir. Sabah-
ları biraz düşmek!c beraber ertesi 
akşam yine bir derece daha. ziyade 
olur. Böyle böyle altıncı, yedinci 
gün 39, 40 dereceye !;ıkar. Baş dön.. 
mesi, hele başa.ğnsı gittikçe artar .. 

O zaman da. işe hekim karışır ve 
hastalığı teşhis etmek ona düşer. 
Sizin yapacağınız şey, bu hastalığa 
tutulmamak için hemen a.şıla.nmak 
ve henüz aşılanmanu!)sanız, bir ra. 
hatsczlık duyduğunuz takdirde he
men hekiminize müracaat etmek· 
tir. 

BORSA 
19 Temmuz PAZARTESİ 

PARALAR 

Sterlin 628,-
Dolar 124,-
Fransız Fr. 93,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva. 20,-
.F'lorin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 22,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron fsveç 30,-
Altm 1044,-
Banknot 255,-

Ç ER l. ER 

628,-
127,-
100,-
115,-
84,-
23,-

580,-
23,
b8,-
84,-
23,-
31,-
23,-
25,-
14,-
52,-
32,-

1045,-
256,-

Londra 626,75 627,-
New-York 0,7932 0,7915 
Paris 21,03 21,0225 
Milano 15.07 15,0638 
Brüksel 4,7120 4,71 
Atina 87,1958 87,1610 
Cenevre 3,4625 3,4613 
Sofya 63,8213 63,7958 
Amsterdam 1,44 1,4392 
Prag 22,7460 22,7368 
Viyana 4,1975 4,1962 
Madrid 13, 7215 13,7160 
Berlin 1,9716 1,9710 
Varşova 4,1930 4,1914 
Budapeşte 4,0087 4,0075 
Bükreş 107,22 107,1770 
Belgrad 34,4635 34.45 
Yokohama 2.7410 2,74 
Moskova 24,105 24,115 
Stokholm 3,0950 3,0935 

'----=----~-' 

ZAHİRE 
BORSA Si 

FlATLAR 
19-7-937 

Cinsi Aşağı Yukarı 
K. P. K. P. 

Buğday yumuşak 6, 5 6,25 
,, Sert 5,20 5,27 ~~· 

Arpa çuvallı 4,1211:? -,-
" dökme 4,- 4, 4 

Bakla 4,23 -,-
Kuşyemi 9,22% 9,25 
Tiftik mal 135,- -,-
Peynir beyaz 25,- 27,20 
Susam yağı 44,- 46,-

G ELEN 
Buğday 440 -Ton 
Arpa 42 Ton 
Un 90 Ton 
Kepek 72 fon 
Çavdar 17V:! Ton 
Kaşar 12 Ton 
Peynir ,10 Ton 
Tiftik 62% Ton 
Yapak 43 Ton 
Razmol 49 Ton 

GIDEN 
Razmol 250 Ton 
Kepek 29 Ton 
Un 491h Ton 
Yapak 2511:? Ton 

DIŞ FlY ATLAR 
Buğday I...iverpul 6,99 K. 

" 
Şikago 5,94 K. 

" Vinipek 7,18 K. 
Arpa Anvers 5,18 K. 
Mısır Londra 3.85 K. 
Keten T. Londra. 8,25 K. 
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(BAŞl\IAKAl.EDEN MABAAT) 

Frenler 
İşlemiyor 

( Ba~ı l incidf>) 
Tarafgirlik gözlerini o kadar bürü
müş ki davalarını yürütmek için ha
kikati engel tanımıyorlar. Sporculu
ğun centilmenliğini çiğnemeği tabii 
buluyorlar ve adet haline getiriyor
lar. 

Sporda memleketi alakadar eden 
mesele, ayrı ayrı takımlar değildir. 
Biribirilc dürüst ve centilmence bir 
yarışma şeklinde çalışarak ilerliyen 
takımların teşkil ettiği milli cepbe
oir. Türk bayrağının gölgesinde du
ran bu cephede biz birlik duyguları 
isteriz. Spor, milli cepheyi yıkacak 
şekilde bir klUp taassubu ve tarafgir
liği şeklini alırsa kendi kendini öl
dürmüş olur; mahalle çocuklarının 

biribirinc taş yağdırarak takım ha
linde boğuşması şekline gelir. Mem
leket böyle bir sporculuğa tahammül 
etmez. Spor böyle olacaksa hiç spor 
olmaması daha doğrudur. 

Fakat biz netice hakkında tama
mile nikbiniz. Memlekette 

fi!por ileri gidecektir ve Türk inkrla
bına layık dürüst ve centilmence bir 
şekil alacaktır. 

Bize bu emniyeti veren sebep, asıl 
f aal sporculann biri birine karşı tam 
sporcu hisleri beslemeleri ve spor ka
ideleri dahilinde hareketin hasretini 
duymalaı ıdır. Ertesi gün biribirine 
karşı oyun oynıyacak rakip sporcu 
arkadaşların biribirinin sıhhatine, 
ertesi günkü maçtaki kuvvet ve mu
kavemetine, gösterdikleri alakaya 
dair öyle fıkralar duyduk ki gözleri
miz iftiharla yaşardı. 

========= ==== TAN 
l ngilterenin Arasına Katdıyor Kin Güden Bir 

Genç, Babasının 
Akdenizdeki Türk Havaclları 
Menfaatleri Arsına Kaflllyorlar 

Londra, 19 (TAN) _ B. Eden, A- Ankara, 19 (A.A.) - Kütahya as-
vam Kamarasında İngilterenin Ak- keri kampında bulunan lise talebe
denizdeki menfaatleri hakıkında şun- lerinin Türkkuşuna girmeye ve uç
ları söylemiştir:. maya karar vermeleri üzerine, lnö-
"- Biz, Akdenizdeki mevkiimizi nü yüksek yelken uçuş kampı, Kü

muhaf aza etmek istiyoruz. Bu, başka tabya askeri kampına gönderdiği bir 
larını oradan çıkarmak istediğimize telgrafta, bütün memleket gençleri
delalet etmez.,, ne bir örnek teşkil edecek olan bu 

B. Eden İngiliz _ Fransız mesai bir kararın ayni zamanda lnönü kampın-
liğine de temas ederek: daki çalışmalara da yeni bir kaynak 

"- Bu teşriki mesainin zayıflama olduğu ve bütün memleket gençliği
sını kimse istemez. Beynelmilel ha- nin el ve gönül birliği ile kanatır nes
va, bulutsuz değildir. Fakat bundan li yaratmaya çalıştığı hususundaki 
bir sene evvelki gerginlik te yoktur. inanmı bildirmiştir. 
A \Tupanın İspanyol ihtilafına sürük
lenmemiş olması, cesaret verici bir 
alamettir. Çok ümit ediyorum ki, mil
letler aralarında ihtilafları kolaylıkla 
halledeceklerdir.,, 

Son Sistem Bir 

Avcı Tayyaresi 

Tecrübe Ediliyor 
Nevyork, 19 (A.A.) - New-York 

Times gazetesi, bugünlerde Ameri
kada dünyanın en kuvvetli avcı tav· 
yaresinin tecrUbelcrine başlatıın.ıR 
olduğunu haber vermekte, pervane: 
leri arka tarafında bulunan ilci çiflc 
motörle mücehhez olan bu tayyare
nin bomba atacak aletlerden ve bom 
ba depolarından başka, altı mitral
yöze malik bulunduğunu ilave et
mektedir. 

Bu tayyare saatte 300 kilometre 
mesafe katedebilmektedir. Tamamen 
madenidir ve on bin metre gibi yiik 
seklerde harp etmek kabiliyetim ha
izdir. Bu yükseklikte, hava tabakala 
rının soğuk olduğu da gözönüne alın 
mış tayyareye elektrikle ısıtılacak 

kompartımanlar yapılmıştır. 

Kazdığl kuyuya 
Kendi Düştü 

Suriye ile 
Ticaretimizde 
Yenikolaylıklar 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden)
Gümrük Vekaleti, son zamanlarda 
Suriye ile artan ticari münasebetlerin 
gümrük muamelatını kolaylaştırmak 
için tedbirler almıştır. Bu suretle is
tasyonlanmızdan Suriye istasyonla
rına sevkedilecek ihracat eşyasının 

gümrük formalitesi, eşyanın ihraç e
dildiği şehre en yakın istasyon üzerin 
de bulunan gümrük idaresi tarafın

dan yapılacaktır. Gümrük idareleri 
bulunan kasaba ve şehirler arasında. 
ki dahili ticaret nakliyatı da gümrük 
leri olmıyan yerler arasındaki nakli. 
yat gibi serbest olacaktır. 

Beyn elmilel 
H ukuk Haf tası 

Paris, 19 (A.A.) - Paris beynel
milel hukuk haftası, Alliance Fran
çaise binasında Reisicümhur }.1, Leb
run'un riyasetinde açılmıştır. Kongre 
de 26 milleti temsil eden 550 murah
has hazır bulunmaktadır. 

H indista1tdaki Tren 

Kazasında Ölenler 

Katilini Öldürdü 
(Başı 1 incide) 

mesini beklemişlerdir. 
Aksu, tam saat 11 de rıhtıma ya

naşmış, yolcular çıkmış, 3 jandarma
nın muhafazası altında olan katil 11-
yas ile diğer suçlu Ali de rıhtıma in
mişlerdir. Suçlular, caddede ilerler
ken intikam hislerile gözleri dönen 
Halim, İlyasa yaklaşmış, arkasından 
iki el ateş etmiştir. 

Tabanca sesi, ortalığı derhal karı~
tırmış, İlyas yere yıkılmış, halk ka
çışmıya başlamıştır. Bu sırada ta
banca sesine koşan Galata merkezi 
birinci komiseri B. İsmail Hakkı Alp
man, büyük bir çeviklikle katilin üze 
rine atılarak elindeki tabancayı al
mıya muvaffak olmuş ve kendisini 
yakalamıştır. İşin bu şekli aldığını 
gören ve kaçan Sefer, jandarmanın 

"Dur!,, emrini dinlemediği için sol 
bacağından yaralanarak tutulmuş

tur. 
Gerek katil Halim, gerekse arkada 

şı Sefer, her şeyi itiraf etmişlerdir. 
Cinayetin tahkikine müddeiumumi 
muavinlerinden B. Ferhat el koymuş 
tur. Hafif yaralı olan Sefer, bir ar
kadaşımıza şunları söylemiştir: 

"- Halim hemşerimdir. Kendisini 
tanırım. lstanbula elbise almak için 
gelmiştim. Onu rıhtımda gördüm. Do 
!aşıyordu. Yanına gittim. Bir aralık 
tabanca patladı. Ben vurulduğumu 
zannettim. Korktum. Koşmıya baş

ladım.,, 

"-Vurulan adam koşar mı?,, 
"- Ne bileyim ben, koştum işte ... ,, 
"- Ya elindeki tabanca ne idi?,, 
"- Onu korkumdan almışım. ı-;a-

srl aldığımı bilmiyorum.,, 
Baba katiline atılan kurşunlardan 

biri içeride kalmış, kurşunun çıkarıl
masına lüzum görülmüştür. Ceset, 
morga gönderilmiştir. 

Evvelki akşam da bir cinayet ol
muş: bir genç, bir lira yüzünden öl
dürülmüş ve denize atılmıştır. 

Vaka, şöyle olmuştur: 

Halimin arkadaşı Sefer 
ğu halde bulunmuştur. 

Ceset sudan çıkarıldığı zaman, ba
şında derin bir yara olduğu görül
müştür. 

Dün sabah polis memurları, katil 
lbrahlmi Beşiktaşta yakalamışlardır. 
İbrahim evvela inkar etmek istemiş
se de sonra itiraf yoluna sapmış; as
ker olmadan evvel Arap Kamile bir 
lira borç verdiğini, bu parayı bütün 
ısrarlarına rağmen bir türlü ge .. iye 
alamadığını, nihayet aralarında kav
ga çıktığını söylemiş ve demiştir ki: 

- Kavga ederken odunla onun ba 
şına vurdum, denize yuvarlandı. Ben 
de korktum, kaçtım. 

Tahkikata. geç vakit nöbetçi miıd· 
deiumumisi Fehmi Çağıl tarafnıdan 
el konmuş ve Adli tabip Salih Hiişinı 
da hadise mahalline gelerek ölüyü 
muayene etmiştir. Ölü, muayenesinin 
derinleştirilmesi için morga gönderil 
miştir. Suçlu ise dün dördüncü iatin
tak hakimi tarafından tevkif edi!tniil· 
tir. 

20 - 7 - 937 

PARISE S~yahat 
Uçüncü seyahatimiz 13 Ağı.ıS

tos ve 4 cü seyahatimiz 27 ağı.ıS
tosta icra olunacaktır. . 
Fiyatlar: Gidiş • Geliş Yeınck~ 
ve yataklı: Birinci 200: ikİJ!cı 
140; üçüncü 80 lira. 

NAK Acentalığı 
Galata, Rıhtım Caddesi No. 1 

Tel: 43126 _________________ ___,,,, 

Cil DiN iZi 
·~ 

Genç hayvan ların derı 
cild hüceyrelerı n in 

kalbi olan 

BiOCEL 
ile 

Besleyinit 
VE H ER SABAH ı 

DAH A G ENÇ GöRVN~~~ 
Me9hur bir üniveuitede dahi J 
d ok tor profesör tara f mdaP 1' p 
ve istihzar edilen asrın en biİ 
ve kıymetli güzellik unsu~d~ 

N e çare ki asıl sporcuların etra
fında berbat bir tufeyli sını

fı peyda o~muştur. Bunların iç hal
kaya dahil olanları iki kısımdır. Bir 
kısmı spor dedikodulanna o kadar 
k endini vermiştir ki işini gücünü ih
male başlamışlardır. Sarhoşluğun, 

kumar iptilasının bir adamın mesleki 
faaliyeti ve kıymeti üzerine ne tesi
ri varsa bunlar da sporculuğu; ken
di şahısları için öyle muzır ve öldürü
cü bir iptila derecesine çıkarmışlar
dır. 

Vorşova, 19 (TAN) - Pazar günü 
saat 22 yi çeyrek geçe, maruf Milli 
Birlik şefi, mralay Adam Koe'ye bir 
suikast yapılmak W,enmiş fakat bom 
ba çabuk ateş alarak suikastçiyi par 
çalamış ve birkaç metre öteye fırlat
mıştır. Bu suikast hakkında alınan 
malumat, yine Komünist Partisinin 
bir tethiş işi olduğunu meydana çı
karmıştır. 

Londra, 19 (A.A.) - Pcncab-Kal
küta. ekspresi kazasında 19 kişi öl
müş ve 180 kişi de yaralanmıştır. 

lngiliz 
Gazeteleri 

Evvelki giln, saat 21 sularında, Sa 
matyada sandalcılık eden Jirayir, Sa 
matya polis merkezine giderek demiş 
tir ki: 

25 Yaşından itibaren cildintı• ı;JJI' 
metli Biocel'ini kaybetmiye ~e' 
Şayed, cild başka bir unsurla bC~r 
mezse, bu ziya seneden seneye iİl 
ve nihayet yüzünüz buruşmuş'~ , 
yarlamış olur. Cildinizin Biocel 1 ~ 
zünüzü taze tutar ve genç göst~ 
Genç hayv:ır.lnrdan istLı,sal ~, 
Biocel, tıpkı cildinizin tabii :aıoc: ,rr 
gibıdir. Mümasil cild tJns11rlnrı . bl' 
sında en mütssir ve en kıyıne~' dl 
cevherdir. Cild hUceyrelccıuızıll ~ 
ıfoliğine nüfı.;z ederek buruşul:~ıı ıf 
rın teşekküli!ne başladığı yerı ~ 
.nen beslemiye başlar. Hatta s ~ 
rin bile yüzimü gençleştirir. ve 
kız~~ra hi~ görmedikleri sentJl~ 
terutaze bıt lt-n temin ~der. aıı . 
cel cevheri, şimdi pembe rengiıı0, 
Tokalon kreminin terkibinde t.8~ 
dinizi beslemek için matıiıp , 
dairesinde mevcuttur. Gecelrf._11 ıı. 
mazdan evvel kuUanmız. SabY 

(Başı 1 incide) yağsız beyaz rengindeki Tokıııoıı J 
kati surette tekzip ettikten sonra Ja- mini kullanınız. Bu kremde bilJl 

Çang- Kay-Şek 
Diğer bir kısım bunun aksine ola

rak takım tesanüdüne dayanarak 
dostluklar kuruyor ve spor yolile 
iş ve menfaat arıyor. Bu gibi unsur
lar yüzünden !'ürk sporculuğu 

tam amatör mahiyetini kaybetmek 
ve yarı profesyonel haline düşmek 

t ehlikesindedir. Profesyonel spor, 
sirk işletmek gibi bir şeydir. Biz 
Türk sporunu bu şekilde görmeğe ra
zı değiliz. Spor alakası temiz, dürUst 
kalmalı, dar, şahsi menfaatlere alet 
olmamalıdır. 

Takımlar arasındaki husumet o 
kadar ileri gitmiştir ki her biri birer 
ağabey bularak ona dayanmak 
ihtiyacını duymuşlardır. En zi
yade batın sayılan ve sevilen şahsi
yetler faal reis diye klUplerin başına 
davet edilmiştir. Eğer bu reisler. 
sporda milli cephe birliğini kuracak 
ve tarafgirliklere set çekecek yolda 
bir rol oymyabilselerdi mükemmel 
bir ı;ey olurdu. Fakat muhitteki ha

va o şekildedir ki reislerin hiç far
kında olmıyarak, bir dereceye kadar 
olsun, dedikodulara kulak vermeleri 

t ehlikesi vardır. 

Akim, ölü, manasız dedikodular, 
bu gibi kıymetli şahsiyetlerin yalnız 

vaktini ve dikkatini bir aralık işgal 

e tmekle bile kalsa bu da bir zarar

dır. 

Profesör 
Picard'ın 
Balonu bir 
Dahaqandı 

Lansin, 19 (A.A.) - Isviçreli alim 
Jean Picard, yeni bir stratosfer ba
lonla uçmak teşebbüsünde bulunmuş 
ise de altı saatlik bir uçuştan sonra 
balonun sepetinde yangın çıkması 

üzerine yere inmeye mecbur olmuş
tur. Sepet mühim hasara uğramış ve 
içinde bulunan fenni aletler de kami
len harap olmuştur. Bu yeni balon 
seksen küçük balonda!1 hürekkep bu
lunuyordu. 

Cenupta Bir Tren 

Kazası Oldu 
Adana, (TAN) - Toprakkaleden 

Payasa gitmekte olan tren, önüne çı
kan bir arabayı parçalamış, bir at ve 
arabacı Erzinli oğlu Mehmet ölmüş
lerdir. 

S ebe~leri tahlil ederken gazete-
lerın de kusurunu itiraf et- ı 

mek bir zarurettir. Gazeteler bu iş- •--H .. A_L_K_EVLER1NDE ' t e milli cephe bakımından fren vazi
fesini görecek yerde dedikoduları kö

rüklemeğe sebep olmuşlardır. 

Sporculuğun böyle gaye ve mak

sada tamamile zıt bir hale düşmesi
ne sebep kim ve ne olursa olsun, e

saslı bir anketle bunun ortaya çıka

rılmasına ve fena amillerin tasfiye 
edilmesine ihtiyaç vardır. Memlekete 

ve gençliğe ait hayati bir mesele kar

ş:sındayız. Hükumetin bunu bir 

memleket davası diye ele alacağına 

ve memlekette hakiki spor ruhunu 
kuracak ve koruyacak bir yol açma

ğa muvaffak olacağma şüphe etmi-

7oruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Şehremini Halkevinde 

Milli Oyunlar 
Şehremini Halkevinden : E vimizde 

zeybek (muhtelif varyantlarile) se
petçi, Köroğlu, Horun ve Erzurum 
bar oyunları gençlerimize öğretile

ceğinden milli danslarımızı öğren

mek isteyen veya bilenler in kaydedil 
mek üzere ev katipliğine 27-7-937 ak
şamına. kadar müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

Konf er anı ve Eğlence 
Şehremini Halk evinden: Bu akşam 

saat 20 de evimizde bandocular bir 
toplantı yapacaklardır. Bu toplantı

dan sonra yukariki salonda en mun
tahap parçalar çalınacak, hukuku dü 
vele dair bir konferans verilecektir. 
Davetiye yokt ur. Herkes gelebilir. 

ve yeni deniz 
Anlaşması 

Londra. 19 (A.A.) - Bütün sa
bah gazeteleri, yeni lngiliz - Alman 
ve Ingiliz - Sovyet deniz muahede
lerinin imzası ile meşgul olmaktadır. 

Times gazetesi, ayni neviden an
laşmaların diğer devletlerle de ya
pılacağını ve Iskandinavya memle
ketleri ile Lehistan ve Türkiye ile bu 
bapta müzakereler cereyan ettiğini 
yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: "Bu iki mua
hedenin akdi Alman matbuatı tara
fından büyük bir memnuniyetle kay
dedilmiştir. Filhakika bu iki muahe
deden iyi neticeler beklenmektedir. 
Ve bunlar Almanyanın hüsnü niye
tine ve mahir siyasetine bir delildir.,. 

Daily Tekgraph, Almanya ve Sov 
yet Rusya ile aktedilen bu iki mua
hedenin deniz sahasında mühim bir 
unsur olduğunu ve iyi malumat alan 
mahafilde 1935 Ingiliz - Alman mu
ahedesine Almanya tarafından tam 
bir riayet gösterilmiş olmasından do
layı beyanı memnuniyet edildiğini 
ya~maktadır. 

Zara da Polis 

Yakası Olmuyor 
Zara, (TAN) - Burada bir sene 

evvel kurulan polis teşkilatı koıniser 
Faik ÖztürkUn idaresi altında çok i
yi çalışmaktadır. Bir senedenberi 
Zarada polise a.kPeden hiç bir vaka 
olmamıştır. 

YENi NEŞRiYAT 

• 
Markı ve Engels' in Hayatlan 

Marksizm bibliyotckinin 14 üncü 
numarası olarak bu isimde bir eser 
neşredilmiştir • 

• 
VARLIK - Bu özlü mecmuanın 

97 inci sayısı da çıkmıştır. 

- Etyemezde oturan Arap Kamil 
ile, Beşiktaşta nalbantlık eden İbra
him. saat 15 tc sahilden bir ara u
zakta duran Mustafanın kömür koyı 
ğına gittiler. Fakat aradan biraz geç 
tii<ten sonra İbrahim telaşlı hır hal
de yalnız başına geriye dön<lli, bun
dan şüphelendim. 

Sanıatya merkezine mensup iki si
vıl memur bu ifade üzerine derhal 
bir sandala binerek Mustafanm kö
mür kayığına gitmişler ve kayıkta 

tayfa Mehmetle karşılaşmışlardır. Me 
murların ilk suallerine, Arap Kamil
le, lorahimin tekrar kayığa b!nerek 
Fahile çıktıklarını söyliyen Mehmet 
bir ara sıkıştırılınca gözlerile gördü
ğü cinayeti itiraf etmiştir: 

- Nalbant İbrahim odunla Kami
lin başına vurdu ve deniz.e attı. Bana 
da: "Bunu haber verirsen, seni de öl 
dürürüm,, dedi. 

Bunun üzerine gece karanlığmdı:ı, 
karpit fenerlerile denizde araştırma

lar yapılmış ve nihayet, Kamilir. ce
sedi. kayığın dümenine takılmış oldu 

GÜNLÜK 
PİYASA 

Yıkanmış ve Uşaktan gelmiş kasap 
malı denilen yapağılarm dün kilosu 
60 kuruştan üç bin kilo kadar sa
tılmıştır. Mal nevi tiftiğin de kilosu 
135 kuruştan verilmiştir. 

• 
Çanak~alenin bu sene mahsulün-

den ve Ağustos ayında teslim edil
mek şnrtile kilosu 4,23 kuruştan yüz 
ton kuru bakla satılmıştır. Bu nevi 
baklalar ihracat için toplanmaktadır. 

• 
Kuzu eti biraz ucuzlamıştır .Canlı 

olarak satılan kuzuların kilosu en a
şağı 16 kuruştur. Bazı kıvırcık kuzu
larının ise kilosu 23 kuruştan satıl
mıştır. 

ponyanın: 

1 - Tarziye istediğini, 
2 - Mücrimlerin cezalandırılması-

nı, 

3 - Japonya aleyhindeki tahrika
ta son verilmesini, 
f Talep ettiğini ilave etmiştir. 

Çin hükümeti Japonyanm meta
libini reddetmekle beraber cevap Ja
ponyada müsait sayılmaktadır. 

Japonlar son yirmi dört saat zar
fında 3500 asker sevketmiş bulunu
yorlar. 

Bütün Ingiliz kuvvetleri Tien -
Tsin'e çekilmektedir. Burada da bir 
kanşıklık çıkması muhtemeldir, 
(Tien - Tsin) den verilen bir habere 
göre Japon askerleri buradaki Çin 
posta santralını işgal etmiş ve bütün 
postalara sansür koymuşlardır. 
Şanghaydan verilen habere göre 

Çin hükumetinin Hopey'deki kuvvet
leri dört fırka<lır. Beş fırka da Ho
pey'e doğru ilerlemektedir. Bunlar 
da Hopey'e vardıktan sonra Nankin 
hükumetinin buradaki kuvvetleri 
(200,000) e baliğ olacaktır. 

Bir Çin resmi tebliğine göre Ja
pon ataşemiliteri Kita Çin hariciye 
nazırına müracaat ederek Hopey'de
ki Çin askeri kıtalarmın çekilmesini 
istemiş, aksi takdirde muhranın va
him bir safhaya gireceğini söyle
miştir. 

Çin harbiye nazırı, Çinin kendi 
topraklarında kuvvetlerini istediği 
yere göndereceğini fakat Çinin 
kuvvetlerini çekmesi mukabiline kar 
şı J aponyanın da ayni şekilde hareket 
ederek sulbü korumrun Jazımgeldiği
ni, vaziyetin vehametinden Japonya
nın mesul olduğunu söylemiştir. 

300 Tayyare 

Toplanmış 
Şanghay, 19 (A.A.) - "Central 

News" un Nankinden aldığı bir ha
bere göre, beş Mongol süvari livası 
ve 300 tayyare şensi de karışıklıklar 
çıkarmak üzere tahşit olunmuştur. 

Kütahyada Türkkufu 
Kütahya(TAN) -Burada yakında H a rp Sanayii Sınıfı 

Türkkuşu şubesi açılacaktır. Çamlı- Ankara, 19 (Tan muhabirinden)-
ca yolu Uzerinde bir meydan hazırlan Harp sanayii sınıfı için bu sene or
mıştır. Planörlerle öğretmenin gel- duya giren neferler için yetiştirme 
mesi bekleniyor. ·kursları açılacaktır. 

- birkaç gün zarfında biribirinde!f 
ha beya ... z üç renkte teninizi be~ 
tacak olan - "Oksijen Beyazı,, ''.0 
Bu iki krem kullanıldığı ta~ 
memnuniyetbahş semeresini g 
ederiz. A 

Konya Asliye Hukuk Haı<lfl11~ 
den: Kon yanın Borda başı nı~ııJl ~ 
den Hasan Hüseyin kızı Hatıce ıll 
fından Mersinde Mahmudiye ~tı4 
lesinde 208 numaralı hanede ~ 
lah oğlu Yusuf aleyhine ika~eolıf 
nan ihtar davası üzerine tebllg ııl' 
mak üzere gönderilen dava ~ ;I, 
sureti. gösterilen adreste bU ~ıİf. 
kimse olmadığı meşrubatla te e 
olarak geri çevrilmiş olmasın~ ıı.16' 
davacmın talebilc bu baptak1 1 
arzuhali sureti, lstanbulda çık~:o 1 

gazetesinin 25 Haziran 937 tal\e-ol 
758 numaralı nushasila i}anell eJV 
edildiği halde on gün içinde ~;'. ~ 
vaya bir guna cevap vermed1~ ç 
le muhakeme gününün 8.9.93 ~l 
şamba günü saat dokuza ~~ 
mahkemece karar verilmiş ol 5~ 
dan müddcaaleyh mezbur 1~11 l 
zikri geçen gün ve saatte J{_oı:ı) t f'. 
liye hukuk mahkemesine bızr.8eıı 
mesi veya tarafından tasdikli s d' 
bir vekil göndermesi ıuzuJllıl• '/ 
tiye varakasının tebliği nlal<

9 

kaim olmak ilzere ilan ol~ 

Macar G üre,çileri GelııJe~ 
İstiyorlar (# 

Macar Güreş Federasyonıl ~l 
dan Güreş Federasyonunıuza ti 
caat edilerek karşılıklı iki n1ııÇ 
edilmiştir. t>ıl 
Güreş Federasyonumuze8 ~ 

racaate henüz milsbet veya Jll 
cevap verilmemiştir • 

Aydında Ha\fol' 

Saatleri 
' 'dtl,.e 

Aydın, (TAN) - Posta 1 I etJ1 
at 16 ya kadar havale ka.W ôll 
tedir. Halbuki yaz basebıle 8ıct' 
saat 18 e kadar açık bulunolıtıiJI 
Alakdarlar, posta havaiele~tıııl 
olmazsa saat 17 ye kadar 
temenni eylemektedirler 
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llACLARINIZI Bahçe- SALİH NECATİ denalmız.ReçetelerlnizbUyükbirdlk l Q,BI e 1 p il n ı • Q 1 
kapıda kat, clddi bir istikametle hazırlanır. O O y U fl t1 
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11 
Leke bırakmaz, tabii sa.bit bir renk 

temin eder. 

M~e~~et Demiryolları İşletme Umum Maliye Müfettiş Muavinliği imtihanı: KIZILA~--
1_~durlüğünden: Maliye teftiş hey'etinden: .lil 

6ab evıet De . . il 
aka ile h mıryoııarı istasyon ve katar işlerinde çalışmak üzere m • 35 lira maaşlı maliye müfettiş muavinliği için 27 Eyliil 937 tarihinde HASTABAKICI HEMş· RELER 

1\) Aiüsab:eket. m~mur namzedi alınacaktır. . imtihan yapılacaktır. 1 
l3ı Türk aya ıştirak edebilmek için orta tahsili bitirmış olmak; 
C) y olmak· Aranılan şartlar şunlardır: A - Memurin kanununun dördüncU mad-
1)\ aşı 18 den 'du 3 k desinde yazılı evsafı haiz olmak, B - 1Kanunusani1937 tarihinde yaşı Okulu dı·rekto·· rıu·· gv u·· nden. ' Bu sene . . n ve O (dahil) den yukarı olmama ; . • 
~ ıçın k otuzdan fazla olmamak, C - Siyasal bilgiler okulundan, Hukuk Fakül-t' ) İdaremiz as ere çağrılmamış olmak; :a "'·nde faal m~kez hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayene ne- lesinden, Yüksek Ticaret ve İktısat mektebinden veya bunlara muadil de 
k; şarttı servıste çalışmıya mani bir gfına arıza ve hastalığı olma- r~ce~eki ecnebi mekteplerden mezun olmak, D - yapılacak tahkikat ne-
l..ise r. tıcesınde ahlak ve seciyesi müsait '!lulunmak, imtihana talip olanlar 12 

aıın.. mezunları · ti . 
2"'"lar. ını hansız olarak 61 lira ücretle memur namzcdı olarak Eylül 937 tarihine kadar ArıHarada Maliye Vekaleti Teftiş hey'eti Reisli-

46 ; Müsabakada k ğine arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır. 
a lira ayık azananlara muvaffakıyet derecesine göre, 61, 57, A - Nüfus cüzdanı ve adresi, B _Kendi el yazısiyle tercümeihal hüla-

h ; tlüsab~k:~!~a göre muhtelü vazifeler verilecektir. sası "Memuriyette bulutıanlar müddet ve sureti hizmetle:ine dair resmi 
tıı~. 1rkeci, A.nk 

1 anı 31 temmuz 937 tarihinde saat 14 te Haydarpa- vesika raptedeceklerdir." C. _ Askerliğini yaptığına dair resmi ve-
.... "lll, "rudana ara.• Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adancı.~, Afyon, İzmir, Er- "k "A k l'kl 

u
4 sı a, s er ı e alakası kesilmemiı:ı olanlar tecil edilmişlerse imtihana i: - E:n sony .~şletme merkezlerinde yapılacaktır. "' 

l ~ - baha . rnuracaat tarihi 30 temmuz 937 cuma günüdür. girebilirler, kazandıkları takdirde ancak namzet olarak kabul olunabilir-
tnı.rn&e ve ~~a~e ~afsilat almak istiyenlerin işletme müdürlüklerine ve ler.,,_D -:.Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, E - Sağlam ve yol-

Ylik ıstasyonlarımıza müracaat etmeleri lazımdır. (4195) culuga mutehammil olduklarına dair hükfımet doktorunun rapo:rru. 

f(apaı z Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
v . 1 arı Usuliyle Eksiltme ilanı Tahriri imtihan Ankarada ve lstanbulda ve muvaffak olanların şifahi im-

,~~~ ar~ li Nafıa Müdür 1 ü ğ ünden : tihı:'tih~;;0::::~~·c•ktır. 
~e PoYral~~ı -:- :Y~ze yolu üzerinde 3 X 10 açıklığında yapılacak beton 1 - Maliye A - Bütçe "ihzari, tatbiki, tasdik ve kontrolü," muhasebei 
t~~rinde b" oprUsu ~le Yanındaki bir metre açıklığındaki Değirmen har. umumiye kanunu hükümleri, B - Vergi nazariyeleri ve usulleri vasıtasız 

ıltrneye k ır metrehk menfez ve Üzerlerinin şosesi kapalı zarf usuliyle 
ı - :Su .. 0nuimuştur. ve vasıtalı vergiler,, Sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, istihlak 

At~:" Eksii~ keşif bedeli 25.000 lira ve muvakkat teminatı 1875 liradır. üzerinden alınan vergiler, Gümrük; İnhisarlar, harçlar.,, Türkiyedeki va-
UdurıuğU b' e 30 Temmuz 937 tarihinde saat On altıda Kırklareli Nafıa srtalı ve vasıtasız vergiler, C - Maliye Vekaletinin merkez ve Vilayetler 

\' i - :au e ın.asında yapılacaktır. teşkilatı, D - İstikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, Türkiye Düyunu 
~diğer rnu~~il~eye ait mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, projeler Umumiyesi, ' 

5ktedir. errı evrak 125 kuruş mukabilinde Nafıa Dairesinden veril.. 2 - Th:tisat: A - İstihsal, tedavül, nakit ve itibar, inkisam ve istihlak 
~~ - Eksiltrn . bahisleri. ı/ .. 
llıl bur olduk! eye gırmek istiyenler 2490 No. lu kanun mucibiıtıce ibrazına 3 - Mali ve ticari hesap, faiz, iskonto, faizli hesabı cariler. 
lcı· Gazeted . ~1 

evrak ve vesikalarla 7-5-937 tarih ve 3297 sayılı Res- 4 - Hendese "Satıh ve hacim mesahaları." 
.. llıden aııne llan ~~ilen talimatnameye göre 937 senesi için Nafıa Veka. 
<ılq llUş ınut fl 5 - Ticari usuıu defteri "Esaslı ve pratik mah1mat" l:a tarifat . . eahhitlik vesikalarını havi zar arını mezkur kanu. 
~dar ~afı 1 da~:e.~nde hazır!Jyarak 30-7-937 tarihinde saat on beşe 6 - Hukuku idare, memurin· muhakemat kanunu ceza muhakemele. 

buinde .. a Mudurlüğü binasındaki Eksiltme Komisyonuna makbuz mu. ri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik hükUmler, ceza kanu-6 ver . 
..... p0 t mış olmaıan lazımdır. nunun memur suçlarına ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanunu ile 

s ada v k" 
a ı olacak gecikmeler kabul edilmez. "4224,, Ticaret kanunlarının maliyeyi alakadar eden hükümleri. 

Dalf et Dernı "' , -ryollar1 ve limanlan işletme U. idaresi ilanları 
Ankara . d T . . . 

ıstasyon Mey anının anzımı ıçın 

ıe ~tıkara 1 Yapılacak işlerin Eksiltmesi 
v~~l:l!ı, as:tasyon meydanının tesviyei tu:-abıyesi, blokajlanınası, şose
lt'ı'. atıaıııa aıtıanınası, bordür taşlarının yapılması, elektrik tenvirat işi 

1.Ye konnı Syona ait bütün tesisatın yapılması kapalı zarf usuliyle eksilt
ı _Bu ~§tur. 
~ - Ist ~~rin muhammen keşif bedeli 83,058 liradır. 
ile kara, Si\lıl~r bu işe ait şartname, plan ve sair evrakı D. D. yollarının 

aıabıJirı r ecı, Haydarpaşa ve Izmir veznelerinden 4,15 lira mukabilin-
3 er. 

~ 1.)~!ı:~ilt_me 2, 8, 937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
l!tJte~ bi/ l§lc\rn~ umum müdürlüğü yol dairesi binasında toplu.nacak 
1 ınci k . rf:aa..- ~ksUt . omısyonunca yapılacaktır. 

la, 1~i al'ni .~1Ye girebilmek için isteklilerin aşağıda y~ılı teminat ve 
l'ı 1 11.zıttıd gun saat 14 de kadar komisyon reisliğine te:slım etmiş olma-
J\. ır. 

l'fılUt - 2490 sa 1 . ll nıu..,akk YI ı kanunun 16 mcı ve 17 inci maddelerıne uygun 5403 li-
...... 2490 at teminat, 

~ - ~atla sayıı~ ka~unun tayin ettiği vesikala~, 
de - 'l'eklır Vekaletinden musaddak ehliyet vesıkası. 
la ..... ltoı:n.isy m_ektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilin
~'lltıı iad 

0~ reısliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektup-
: blllun~ 1 teahhUtıü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gel-

l'oı - :Su i=~ lfıııındır. 
!arı Yoı d . ak~ında fazla izahat almak istiyenlerln Ankarada D. D. 
li atresıno müracnat etmeleri. (4300). 

~ ·~8.§a • • • 
;~kçi a~letz:ıe cer servisi için 1 birinci sınıf elektrikçi ustasıyla 3 
~t ...... ·u· nıacaktır 
~erin · 

>-t Ii. P~a İşletme Müdürlüğüne müracaa.tlan. (4306) 
~ Uhallı.nı • • • 
~ tr.ıe. \'e eş;n bedeilerue miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 3 gurup mal
frtı:unu saa~ :er g\lrup ayn ayrı ihale edilmek Uzere 5--8-37 perşem-

l! an açlk k? da liaydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara
U i e sı!tın ·ı !!.at §e gırnı e ı e satın alınacaktır. 

tla.r Ve kanu ek istiyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat temi-
l!uk~lllisy0:~ ~Yin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme gilnü saatine ka
l. 1§e ait nıuracaatıan lazımdır. 

lıatl'ı ...... aoooo ~~rtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
2 inen bed l' 110 Bilarna karbonat dö sut (Su tasfiye tesisatı için) mu-

0? it ..... 6Qo a.~1 4500 lira ve muvakkat teminatı 337 1/2 liradır. 
') Utuş \'e et muhtelif eb'atta kontur plak muhammen bedeli 992 lira 

1ll" ...... 9 nıuvakk t . 
Uva}{ italem el ~ temınatı 7448 kuruştur. . . 

D 
kat teın· ektrık malzemesi muhammen bcdelı 1696~ lıra ve 

ına.tı 127 lira 24 kuru§tur. (4354) 

evlet D 
Mudu·· .. '-emiryolları işletme Umum 

l rı ug ·· d 
\> -\>u un en· e i"'l ksek t · 
• w et"" ahsil' 'k · 1 warti}e ""e nıe k 1 ı mal etmiş o !anlardan 40 yaşını geçmemış o mak 
aıl:tıaea hareke; e~lerimizden öğrenilecek şerait ve evsafı haiz bulunmak 

2 - lttır. lllUfetUşi yetişmek üzere müsabaka He muavin müfettiş 
ele itı ~Usab 

a etn:ı aka li . s· k . 
lıi ...... 

1 
e ttıUdUrİ· aydarpaşa, Ankara, Adana, Afyon, Izmır ve ır ecı-

~lll llltihanda Uk merkezlerinde 7, 8, 937 cumartesi günü ~ap~aca~,,. 
~ı c el ınıı... .kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staJ müddetının 

eku ı.t.ı:ettı§r-· . 'blağ 
1 'l ...... r. ıgı tasdik edileceklerin aylıkları 151 hrnya ı 
~~ lıntih 

.,. u k anda ve · b"l ı · 
IJ ...... ao.aıı staj müddetinde temayüz edenlerden lısan ı en erın 
~ lliha! tl'k.ıııe~\rrupayn gönderilecektir. . 

~ lı:ıt 5 8, 9~ sıhh~ muayeneleri yaptırılmak ~zere matı.~~- v:.saıkl.e 
e 7 tanhine kadar yukarda yazılı ışletme mudurluklerı-
nıuracaat etmeleri lazımdır. ( 4260) 

7 - Türkiyenin tabii ve iktısadl coğrafyası ve tarihi hakkında malfı
mat. 

8 - Ecnebi lisanı "fransızca, almanca veya ingilizceden biri" 
imtihan neticesinde müfettiş muavinliğine alınanlar üç sene sonra ya

pılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye Müfettişliğine ta
yin edile:ekler ve bir sene staj için Avrupaya gönderilecektir. (3549) 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. CÜ keşide 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan hatka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler· 

le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 
DİKKAT; 
----· 

Bilet alan herkes 7 / Ağustoİ/937 günü akfamına kadar bi-
letini değittirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğij ilanları 

Camilere lüzumu olan ampuller açık eksiltmeye vazedilmiştir. Eksilt· 
me günü 28-7-937-Gün saat 14-de lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Mü
nakasa ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

Bn ampullerin tahmin bedeli 1000-Iiradır. Muvakkat teminat 75-lira· 
dır. Ampullerin mikdan muhtelif kuvvetlerde 4000-adettir. (4023) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Kuruçeşmedeki Liman İdaresinin antr:ıposunda bulunan satış amba

nndaki ipekli, pamuklu, mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, akta
riye, demir eşya, makinalar, tuhafiye kokular kantariye eczayitıbbiye ve 
emsali ve yenilecek eşya 20-7-937 gününden itibaren her gün saat 14 
den saat 18 ze kadar pazarlık ve artırma suretlerile ve peşin para ile sa
tılacaktır. İsteklilerin bu elverişli satışlardan istifade etmei< üzere mu· 
ayyen gün ve saatte Kuruçeşmedeki anılan satış komisyonuna gelmele
ri ve istiyenlerin satılacak eşyayı her gün görebilecekleri ve satış mü
dürlüğü diğer ambarlarmda mevcut olup satışı ilan edilecek olan eşya-
nın da bu ambarda satılacağı ilan olunur. (4376) 

Motörlü tayyare mektebinin mefruşatı 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

1 - Ankara'da. yapılmakta olan MotörlU Tayyare Mektebinin mefru· 
şatı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3 Ağustos 937 Salı günü saat on beşte yapılacaktır. 
3 - Mefruşatın tahmini bedeli, "32,643,, liradır. 
4 - Muvakkat teminat "2448,, liradır. 
5 - Eksiltme Ankara'da Türk Hava Kurumu Meritez binasında ya

pılacaktır . 
t 

6 - Şartnameler Ankara'da Türk Hava Kurumu Merkezinden, Istan-
bul'da Hava Kurumu lstanbul Şubesinden "10,, liraya alınacaktır. (4334) 

Şahibi: Ahmet Emin YAL!UAN. Umumi Neşriyatı ldare Eden: S. SALll\J 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı veı TAN matbaası 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasız

dır. Okul, genç bayanların hastabakacı ve ziyaretçi hemşire 

yetişerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü

esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hususi 

doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitir
mit olmaları şarttır. Diğer tartlarımızla fazla izahat için yazı 

ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul 
Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eylfıl 1937 den sonra 

müracaatlar kabul edilmiyecektir. , ........................................... , 
~~~~ Suadiye Plajı --~iiiiiiiiiii~ ...... 

21 Temmuz Çarşamba günü akşamı saat 10 da 

1 1 

ı' 
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Münir Nurettin ve Arka~asları • 
KONSER! (Neşeli bir gece) 

Sınemada ROBERTA bir hafta devam eder. 

Nafıa Vekaletinden: 
3 Eylül 937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme Eksilt. 

me Komisyonunda 210,000 lira muhammen bedelli 30 adet on birer ton
luk buharlı yol silindirinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi 1050 kuruş mukabili Vekalet Malzeme Müdürü • 
lüğüııden alınabilir. 

Muvakkat teminat 11300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alın

mış 937 senesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 3 EylCıl 937 Cu. 
ma günü saat 14 de kadar Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la· 
zımdır. "2050,, "4223,, 

Müsabaka lmtahanı 

Türkiye Cumhuriyet 
Zıraat Bankasından 

1 - Bankamıza. müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffa
kıyet derecesine göre mecmuu 12 .den az olmamak üzere lüzumu kadar 
müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya Yüksek Ti. 
caret ve 1kt1sat Okulundan veyahut hukuk fakültesinden veya bunların 
yabancı memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 Ağustos 937 de Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilecek An. 
karaya getirtilip, Eylul zarfında Eıözl ü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak şar
tiyle müfettıiş namzetlerine 140 ve §ef namzetleri.ne 130 ar lira aylık ve. 
rilecektir. 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra Müfettişlik İmtihanı

na girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirile· 
ceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef 
namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında 

muvaffak olurlarsa şefliğe terfi ett:ıirileceklerdir. 
5 _ İmtihan Programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara İs

tanbul ve İzmir Ziraat Bakanlarından elde edilebilir. 
6 _ İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cüm. 

huriyet Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek 
suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 
10 Ağustos 937 tarihinde ele ileğı~ıiş olması şarttır. "2166., "4345., 

--• TtFOBtL---.. 
D1. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için ağızdan alınarı 
tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
vı~nnez: HPrkP<ı Ahıbiltr .Kutusu 

.. __ ., 50 Kuruş -..---• 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: Hasan Hüseyin ta
rafından Sultanahmette lshakpaşa 
caddesinde Saraçhane kuyulu soka
ğında 8 No. lu hanede mukim Ayşe 
aleyhine mahkememizin 937/ 471 No. 
ıu dosyasile açılan talakın tescili da

1 
Senelerdenberi denenmı§ en te- ı 
sirli ilaçtır. Eczanelerde ~ulunur. 
ismine dikkat 

,_ALQOPA"-' .. ................... . 
ıstanbul Harıcı Askerı 

K ıtaatt il Anları 
vasında: dava edilenin ikametgahı- .. ••••••••••• • 
nın meçhuliyetine binaen kararı mah Hepsine tahmin edilen fiatı 15ı.:S7 
keme dairesinde ilanen davetiye 'teb- lira olan değişik cins ve numarada 
Iiğ edildiği halde muayyen günde 5,303,646 tane mıh kapalı zarfla alt. 
mahkemeye gelmemesi hasebile hak- nacaktır. Şart.namesini parasız almak 
kında gıyap kararı ittihaz ve ilanen ve örneklerini görmek istiyenlerin 
tebliğine karar verilmiş ve muhake- hergün öğlede:n sonra komisyonn gel
me 28.9.937 saat Ona talik edilmiş ve meleri ilk teminat mikdan 1135 lira 
yazılan gıyap kararı divanhaneye a- 28 kuruştur. !halesi 10/8/937 sah gü
sılmış olduğundan müddaaleyh Ayşe nü saat 15 tedir. Münakasaya gire
nin mezkur gün ve saatte mahkeme- ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
de ispatı vücut etmediği veya bir ve- üncü maddelerinde yazılı vesaikleri 
kil göndermediği surette gıyabında ile teminatları ile birlikte teklif mek
tahkikata devam edileceği ve bir da- tuplarını ihale saatinden en az bir 
ha muhakemeye almmıyacağı tebliğ saat evvel Ankarada M. M. V. Satm
makamına kaim olmak üzere ilan o- alma komisyonuna vermeleri. 
ıunur. (47) C352Fn 



Last;kıerln En Büyük Düşmanı Olan 

az aylarında nisbe,siz bit surette 
artan ıastil< sarf iyafınızı 

tenz·ı ic·n en iyi care 

Lastiklerin 
tenzil için 

'Tı ı.kV""iy-eli 

Lastiklerini 
kullanmaktır. 

içinde fazlalaşan harareti tahfif ve 
G O O D Y E A R 'in yeni siyah 

iç Lastikler:ni Kullanınız. 

Bu i~ taslitlerio Müteınıneliyelini Teınin E~en Amiller 'unlar~ır: 
1 Kauçuk ve terkibatınm bilhassa intihap edilmiş en yüksek cins bulunma. 

sı \ 'e hususi usullerle temizlenmiş olması. 

2 lmalathane~·e verilmezden evvel her grupun hamuru muayene olunaraı, 
volkanizasyonda evsafını muhafaza edip etmediği kontrol edilmektedir. 

3 El·safınm değL~mesi ihtimalinin önüne geçmek ve yekne.,.ak kalınlık te

min için lastik yalnız Goodyear'de mevcut imtiyazlı tertibatla iç lastik 

haline sokulur. 

4 Goodyear'bı hususi imtiyazı olan makinelerle iç lastiklerin uçlan kay. 

natıhp raptedilmekte bu suretle iç lastik yekpare bir hal almaktadır. Uç. 

lan biribiri üzerine getirilip yapışhnlmadığı için bu suretle yapılan iç 

lastiklerde görülen mahzurlar mündefi olmuş oluyor. 

S lç tastikler tamam dış lastik boyundaki kalıplarla miiddeti ayar edilmiş 

elektrikli otomatik makinelerde imal olunmaktadır. Bu suretle az veya 

çok pişmt>k gibi anzalann önüne geçilmekt.-dir. 

ACEBA 116° 
. SANTİGRAT 1 

. KADAR SICAKTIR 
rııG C.· "ks . Yu ek ... ' 
Yıiklü arab 1sur atla giden 
· a arın l" · rınde dah·r astıkle· 

dereceye k ı ~ ha~?retin ne 
ceğini gösta .ar Ylıkselebile· 

, b erır 116 - unu du" .. .. • derece 
şunun 

Bukadar fazla : 
karşısında l" t•klbır hararet• · · . as ı · 

. oınur/erfo; erın tabii 
bir lt1Ucize d~~~;~adıkJarı 

Y_.earin icat e f 1 .~~ • Good. 
lastikler1• Y edıgı bu Yeni 
k n Yol t arşı tesiri sı ınasına 

·~?OdYear lasl3e~ .kat'idir. 
buYÜk e-n. ı erının daha 
t &lf ıyetle dah 
asarruf t • a fazla 

.şüphesizdir. enıın edeceği 
1160 derec 

·tır? Solda ~e~ekadar Slcak• • 
bunu kat'i b. ıno .ınetre size 
teriYor. - ır ~urette Kös~ 

Yeı:ı.i 

Unutmayınız •• Yalnız 

Geodyear Lastiklerinde 

Bunları Bulabilirsiniz 

• :;imdi.re ~adar tekemmiil Pttf. 

rilen en metin w en ela~ anrklı iıılili 

olan sademPIPre ıniitehamoıil Super
t n ist iplildflri. 

e Ali Weafhn modeli tahanm 

temin etti~i çekme kuneti \e em

niyet. 

• Kim.\ f'\' İ ıısullnlt tak,·i~· p erli!. 
miş h11s11cı; katH'uk. 

e .\~ır ytikl·•rp miitPhammil fıı7.I& 
taı.:,·ı , Pli ~ Pni hrnek. 

e En uı.uıı t!l~ aftı pamuk. 


