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y eni Çocuk Ansiklopedis! 
'iAl c·ıt c·· F«i()I 
~Kup~nu KupU:nu~ 

19 3 7 5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 
30 -kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. eliz 7 'h kuruştur. 

Yeni ithalat Rejimi 
Tatbik Mevkiine Giriyor 

• 

iktısat Vekili · 
Yeni . Bir Proieyi 
Başvekile Verdi 

'ı Kont dö IY.arlel 1 D aJi il İye 

Dün Floryada İnönünün 

Toplantıda Yeni Reiim 

Reisliğinde Yapılan 

Etrafında Görüşüldü 

Dün Floryada Deniz kötkünde, Ba,vekilimiz ismet İnönü~ün 
reisliği altında bir toplantı yapılmış, şehrimizde bulunan Vekıller 

b t ı ntlda hazır bulunmutlardır. Dün öğleden sonra batlayıp 
u op a ··h· ·k · 
k kte kadar devam eden bu içtimada mu ım ı tısadı a şam geç va .. . . .. 

l ·· ·· ··tdüg"ü bu arada yeni ithalat reJımının nıuza-mevzu arın goruşu • 
k evzuu olduğu haber verilmektedir. . 

ere ır. t Vekillerimizden bazıları bırkaç 

1 d j gündenberi şehrimizde bulunuyor. G a ston lnrdı. Dün sabah ta İk~~t Vek~i 
Celal Bayar, Maliye Vekilı Fuat Ag. 

G •• • • d raJı, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali un Un e n Rana ve. Ziraat V~ili Ş~ir şehrimi
ze gelmışlerdir. Dort vekil, Haydar-

E d paşa istasyonunda vilô.yet, belediye e n e ve parti erkanı tarafından kaşılan-
mrşlar ve sonra bir müddet istirahat 
ederek Floryaya gitmişler, toplantı· 

yetmiş sene evvel"Türk ya iştirak etmişlerdir. 
hitaba layık değildir.,, Öğrendiğimize göre, dünkü Flor

ya toplantısında yeni tatbik edilecek 
aözüne makes olan kür- ithalat rejimi meselesi etrafında u-
aüden bugün büsbütün zun görüşmeler olmuştur. 

· ." h~oruz. llrtısat Vekili Celal B yara ~r li 
Aflmerl!mtn ı-ALJttAN y~ Vt:klll ~'uat Agraıı, Alıkaraua ha· 

zırla'drkları yeni ithalat rejimi pro-

B undan yetmit sene evvel jesini arzetmişler, bu arada proje ii-
fngiJiz Avam Kamarası- zerinde izahat vermişlerdir. 

nın kürsüsüne aksaçlı bir ihtiyar Kontenjan kayıtlarını kaldıracak 
çıktı. Türkler aleyhine en kara olan bu yeni iUıalat rejiminin, 1ktı-

. . f . . sat Vekilinin Ankaraya dönmesinden bır taassubun kın ve ne retını sa- Resmi t il u· d'l -· 
sonra gaze e e an e ı ecegı 

vurdu. Bu arada Unspeakable söylenmektedir. 

Turk, yani _(Hi~ba layı~ o~mı-ı Bundan başka dlinkü toplantıda 
yan Türk) dıye hır de kelıme ıcat lktısat Vekili Celal Bayar, Bağdat 
etti ki senelerce Anglo-Sakson seyahati etrafında da Başvekile ve 
aleminde milyonlarca insanın di- vekillere izahat vermiştir. 
hlağmda Türk kelimesinin mü- Fl~ryada bulunan Büyük Şefimiz 

d "f' ld Atatürk, dün Başvekil ve vekilleri ka 
ra ı ı o u. bul etmi l di 

Bu adam Gladstondu. Türkler a. . ş er r. 
Jeyhindcld hücumlarına vesile olan Malıye VeHi!i Fuat Ağralı, bugün-
hadise Çarlık Rusyasının Cenubi l~de tedavi için Avrupaya gidecek
l3ulgar1istanda tertip ettiği son tı.r. lktısat Vekili ile Gümrük ve ln-

. ~hl ·1e hısarlar v k"li d h · · d b propagandanın en sinsi sila an . e ı e şe rımız e azı 
dünyaya yaydığı kıtal rivayetleriydi. tetkıklel'de ~ulunacaklar ve sonra 

Ankaraya döneceklerdir. 

........... -.., .. ._ 
YENi TEFRIKAMIZ: 

Türkiye 
Fransa 
Dostluğu 

ha kuvvetlendi~ini söyledi 

Adann, 4 (Tan muhabinnden) -
Fran anın Surıyc fevkal" de komiseri 
Kont de Martcl Suriye g zeterilerini 
kabul ooer k, Türkiyede yapmış ol
duğu son siyasi temaslara aıt beya
natta bulunmustur. 

J{ont de Maı tel, bilhassa demiştir 
ki: 

"- Türkiye ile Fransa arasındaki 
dostluk son günlerde bir kat daha 
kuvvetlenmek imkanını bulmuştur., 

Fevkaladt> komiser, bugimlerde 
Lübnanda bulunuyor. Alınan yeni 
haberlere göre bu ay sonunda An 
tnkyaya gidecektir. 

Suriye Başvekili B. Cemil Müı 
düm de beyanatta bulunarak, Antak
yadaki Araplığı korumak meselesi· 
nin, Suriye için başlıca siyaset ol· 
duğunu söylemiştir. 

Emir Abdullaha 

Suikast Y aptllar 

B lr iki gün evvel mert tavırlı, asil 
ruhlu bir genç İngiliz devlet 

adamını B. Edeni ayni kürsüde gör
dük. O da Türk kelimesini 1ngiliz 
Avam Kamarası kürsüsünden dün
yaya aksettirdi. Fakat (Türk) keli· 
nıesi bu ağızdan, "hitaba çok layık,, 

bir milletin adı diye sevgi ile, saygı 
ile çıktı. 

İngiltere Hari~ye .Nazırı, 11:3an
lığrn tahakkuk ettırmıye çahştıgı en 
Yüksek ideal olan, Milletler Cemiyeti 
idealinin kuvvetini ve inkişafını en 
yakın ve canlı bir şekilde İngiliz mi!
tine duyurmak için Türkiye Başveki
li İsmet 1nönünün Milletler Cemiye
tine nit bir nutkuna müracaat etti. 
En mUhim bir harici siyaset müna
kaşası esnasında bu nutku Avam 
Kamarasında okudu. Sonunda da de
di ki: 

SAH ISMAIL 
NELER 

YAPTI?-

Adana, 4 (Tan muhabirinden) -
Buraya gelen haberlere göre Şarki 
Urdün emiri Abdullaha suikast te
şebbüsünde bulunulmuştur. Meçhul 
şahıslar Emirin otomobiline tabanca 
ile ateş etmişlerdir. 

"İsmet lnönünün Milletler Cemi
yeti hakkında sarfettiği sözlerin her 
birine hepimiz iştirak ederiz.,, 

Arkadatıınız Ziya Şakir, 
lezzetle okuduğunuz "Eba 

Müa1im,, tefrikasının yerine 
TAN okuyucqları için bu 
isimde yepyeni bir tefrika 
hazırlamıfhr. "Şah İsmail,, 
sizi büyük bir heyecanla sa
racak, ve birçok gizli entri
kaların, kanlı sahnelerin iç
yüzlerini bütün çıplaklığı ile 
gözlerinizin önünde canlan
dıracaktır. 

Talı~cla 
Dostluk 
Görüşmeleri 

Vekili 
Peste de 

' 
Bükreş, 4 (A.A.) - Anadolu A-

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Moskovaya gitmekte olan Dahili

ye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya refakatindeki zevat ile 
beraber bu sabah KöstC'nceye gelmiş 
ve Romen riikfuneti namına Harici
ye Vekülcti Siyasi Müsteşarı, Hari
ciye Hususi J{alem Direktörü, şehir 
adma da Bükreş prefesi, emniyet di
rektörü tarafından karşılanmıştır. 
Bükreş maslahatgüzarımız, Kös

tence başkonsolosumuz ve konsolos
luk erkanı da istiırbaldc hazır bulun
makta idiler. Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya, Köstenceden Bükreşe kadar 
olan seyahaUerini Romen hükumeti 
tarafından tahslıı edilen ve Köstcn
ce - Bükreş trenine ~ağlanan hususi 
vagonla yapmışlar ve saat 10,14 tc 
Bükrese gelmişlerdir. 

Fener Stadında 
Çirkin Bir Spor 
Faciası Seyrettik 

B. Şükrü Kayn, Bilkreş istasyo
nunda Sovyet e1çisi ve elçimiz ta
rafından selamlanmışlardır. 

Gafatasaray - Güneş Maçmda Yumruk 

Karışık Bir Kavga Oldu ve Tekme ile 

Bükreş, 4 (A.A.) - Bugün bura
ya gelmiş olan Dahiliye Vcldli ve 
]?arti Genel ekreteri Şükrü Kaya, 
~ tevakkuftan ve şehirde ufak 
bir gezintid n sonra Peşteye doğru 
seyah tine de\ am etmiştir. Şükrü 

Kaya, Macar hududuna kadar olan 
yolculuğunu Romen hükumeti tara
fından tahsis edilmiş bulunan husu
si vagonda yapmaktadır. 

Dün F enerbahçe stadında yapılan Galatasaray - Güne' maçın
da, futbolü, bir spor olarak ve spor ıevgiaile sevenlerin gözlerini 

y~artacak, yüzlerini kızartacak ve yüreklerini yaralıy~ ~k 
müessif bir yumruk ve tekme kavgası oldu. Spor muharrırınnzın 
mütafıede ve kanaatine göre, bu facianın kabahatini Galataaan.,.; 
ya yükletmek lazım geliyor. 

MülCiyim Pehlivan 
Amerika 
Boğasının 

Kemerini Aldı 

Yine spor muharririmizin tekme ve,-
yumruk sayısına kadar tesbit ettiği 

dünkü kavga, bir aralık maçı çığırın. Filistin 

Uç Kısma 
Ayrılacak 

dan çıkarmıs, stadyom bir kavga mey 
danına dönmüş ve maç bir müddet te
hir edilmiştir. 

Işte bu tekmeli maç beraberlikle 
bitti. Bu maçtan önce yapılan Fener. 
bahçe - Beşiktaş maçını da, Fener 
bir gol farkı ile kazandı. 

DünKü maçlarr takip eden spor 
muharrirlerimizden "Eşref Şefik,, 

her iki maçın tafsilatını yazdı, lfıt

fen spor sayfamızı açınız. 

Dünkü diğer spor hadiselerine ait 
haberler ve tafsilat ta yine spor say
famızdadır. 

B. Çetinkaya 
Şehrimize 

Geliyor 
Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -

Nafia Vekili Ali ~tinkaya, berabe· 
rinde hususi kalem müdürü Nejat, 
imtiyazlı şirketler umum mildilril 
Emin, Devlet Demiryolları cer dai
resi müdürü Sedat olduğu halde bu 
akşam Istanbula hareket etmiştir. 

Ali Çetinkaya lstanbulda beş gün 
kaldıktan sonra Sofya - Belgrat -
Berlin Uzeriniien Stokholm'e gide
cektir. 

Uıak Civarında 

Bir Ormanda 

Yangın Çıktı 

Kudüs, 4 
riyor: 

Filistinde ırk meselesinin halli i
çin tetkikatta bulunmıya memur k°" 
misyon tarafından yapılan tavsiyeler 
hakkında Londradaki !aliıhiyett 
bir Yahudi membııından aşağıdaki 
mallımat gelmiştir: 

Bu tavsiyelere göre, Filistin n 
kısma ayrılacaktır: 

ı - Yahudi devleti: Bu kısım, bU 
tün yukan ve aşağr Galile ovas 
Esdraelone sahil vadisini, cenup 
takasının bir kısmını ve Hayfa, 
fad, Akre ve Ti~erças şehirlerini · 
tiva edecektir. 

2 - lngiliz mandası altında 
cak kısım: Kudüs, Betlehem, ne 

ti ve Araplann Hayfa limanını 
lanabilmelerini temin için Hayfa 

Kudüs yolu boyunca bir koridora 
ihtiva edecektir. 

3 - Arap devleti memleketin 
ri kalan kısmını ihtiva edecek ve Eli 
den maverasına bitişik olacaktır. 

Bugün 

''TAN,, da 

Tahran 4 (Tnn Muhabirinden) 
Şark misakı için yapılan görüşmeler 
çok samimi ve dört devlet arasında 
ki dostluğu bir kat daha teyit edecek 
şekilde tebarüz etmektedir. Afgan 
Hariciye Nazırının buraya muvasala 
tı hemen beklenmektedır. Irak ile 
lran arasındaki hudut görüşmeleri 
tam bir anlaşma ile neticelenmiş ol 
duğu için Türkiye, lrn, Irak ve Afga 
nistan arasındaiki Şark misakının im 
zası hemen muhakkaktır. 
İmza merasimini müteakip Doktor 

Tevfik Rüştü Aras Moskovaya gide 
cek ve kuvvetli bir ihtimale göre 
ayrn 12 sinde orada B. Şükrü Kaya 
ile buluşacaktır. 

Bir aydanberi memleketimizde nu
lunan şu meşhur Amerikan boğasına 
karşı meydan okuyan Mülayim peh
livan dün Taksim stadyomunda A
merikalıyı yenerek onun dünya şam
piyonluğu kemerini aldı. Tafsilat 
Spor sahif emizded"r. 

Bursa, 4 (Tan) - Uşak civarında 

bulunan Burgaz ormanlarında bir 
yangın çıkmış ve alevler, havanın 
kuraklığının da tesirile hemen etra
fı sararak büyümüştür. Yangının ni
çin çıktığı henüz belli değildir. Fakat 
esaslı tahkikat yapılmaktadır. 
Yangın haberi alınır alınmaz, der

hal söndürme tertibatı ahnnuş k'" 
ıul · d · · kil f ' ' oyenn e I§tira e aaiiyete girı· .

1
_ 

•t• ~ mış ır. 

Bugün iç sayıfalannmda: Ddll 

elde: Dinlenen, dlalenene; Y• 
zan: B. Felek, dördüncüde: Pa. 
zar muhakemeJerl, beşincide: Mı. 
sırdan FIUstloe, yaazn: Burblll 
Belge, altıncıda: Büttb sporWt 
yedhıclde: Suat Dervişin RUl18 
röportajlan ve Meraklılar, .. 

kizinclde: Memleket sayıfalı .. 
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1 HAFTADA BiR 1 

DiNLENE 1 DiNLENE ! 
Yazan: 

er zaman karpuzlarda tesa... 
dili edildiği gibi, bmılardan 

hıfU' pkM'PI, karpuau plll-

glbl lmllMalp ldiae ml1111 diker 
... karpmlan .,.ımıatırmış. 

uz almıya gelen köylülerin 
bu llt8ne mUm dikllmlt hışır 

..,.llllıll llter ve ba brpmun hı· 
.wnp baldmıda manaYm söz. 

katlyyen lunmqarak "hlŞll' 
•um diker, Meme göBt.erlr miy. 

f,. cevabmı verip fikrinde mrar 
Rlennllo Bizde de halk böyledir. 
lllllll'd& bir sWtlr dolqll': 

•- Uemdur illeti, pahalıdır hlk.. 
...... ., derler. 

acuzda da varchr, pahalıda 
Uldn elmerl pahabnm hikmeti 

teme"&.rblidır. 

---- yapdD'keD biç gördtlmtif Bir katık ıonıp o güel ve 
llale gelmek içba muttasıl dö-

or ve muttud toJunak•urp ka
.....ıı.vnr. Dondanna yapddığeu 

çe şurup olmachğuna şükre. 
hem dön, hem de da-

yel 'fabammW edilir 19'1 ml! 
dondurma obmyacÜ.m191Dl ! 
eririm, neonda ölüm yok 

abkça bir, kasap iki. Bunlar 

kadar cömert atfıunlara te
etmedlm. Bir kilo istersiniz, 

.no bir çeyrek verirler, Ud ls
matlaka Od buçuk keser-

• 

abçekap181Dc1a " Bankası kar
pndald sebbden hiç su lçtl-

ml f 

L FELEK 
Hllbı kadU' dUttbunemlt mi f Hişi. ı , 
Dlltüamütler amma içerisine evka
fm bir de tahta oamekin lllve edip 
aeblllll panmkbpu kumbara deliği 
laallne ptlrecejlnl dllfUnmemştlr. 
Ejer ~ gldhıls! Oradan 
bir budak ıu lolnls ve o gibel su
yaa, o gtt.el llebllde aekadar gtiç· 
Nlde ve ne kadar pabalı lçlldlğlnl ......... 

B. FELEK I 

Kızılay Haftası 
Parlak Mtisamerelerle 

Devam Ediyor 
ICmlaJ Haftuı milnuehetile dün de tehrimizin muhtelif yer· 

lerinde müamereler ftrilmİf, birçok eğlenceler tertip edilmittir. 
Bu arada Kmılap yeniden binlerce ha kaydedilmittir. Her ta- 1 
rafta Kadaya kart• halktan derin bir alaka göıterilmektedir. 

1 
Hafta dolayısile Kızılay Aksaray 1 

Ak J şubesi evvelki akşam Yenikapıda . 
SQTQl/UQ 1 Havuzlu bahçede bir müsamere ver- ı 

• • miştir. Müsamerede zeybek ve milli 1 T T • • ) D "'. J oyunlar oynanmış ve Kızılay ha.kkm· 
uçuzıer oguu da faydalı sözler söylenmiştir. ı 

Kızılay Üsküdar merkezi de Do-\ 
ğanctlar parkında büyük ve eğlen- ı· 
celi bir müsamere tertip etmiştir. Mü 
samerede Kıztlayı teıruıil eden canlı : 
tablolar vücude getirilmiş ve Kızıl- : 

ayın felaket zamanlarında nasıl yar- ; 
dıma kottuğu canlandırılmı11tır. Fe- i 
nerbahçedeki çarşı esnafı da arala. 1 
rında toplanmışlar, eğlenceler tertip 1 
etmişlerdir. Bu arada, bütün esnaf- ı 
lar Kızılaya aza yazılmışlardır. Fatih j 
şubesi de ~u akşam Şehzadeba,ında- j 
ki Turan tiyatrosunda bir "Kızılay,. 
gecesi tertip etmiştir. Gece yan.una 
kadPr sürecek bu müsamerede Kızıl. 
ayl~ temailler verilecek ve • 

Konya Almaraymdan gazetemize 
yazılıyor : 

Aratol köyünde Yusuf isminde bir 
çobanın ikiıi kıs, biri erkek olarak 
tlç çocuğu birden dünyaya gelmittir. 
Ana ve çocuklar sıhhattedir. 

Çoban Yusuf, fakir bir adamdır ve 
aiti evli.t babasıdır. Adamcağız, 

geçinebilecek kadar kazanamadığını, 
belki UçUalerine yardım eder diye be 
lediyeye başvurduğunu, fakat ':lir 
netice elde edemediğini söylüyor. 
Bu altı çocuklu babaya, bilhassa ye. 
ni doğan Uçilzlere yardım edilmesi 
isabetli bir hareket olacaktır. 

Bükeler Yaylasında 

Hayvan Hırmlljı 
Kızılcahamam, (TAN) - Gerede 

kuaama bağlı Olmuş köyünden Kel 
Hacı oğullarından Hüseyin oğlu İs
mail, yanına üç dört kişi daha ala. 
rak kazamızm Btlkeler yayllsına gel 
mı,, ve orada 15 kadar inek ve ökU· 
zil önüne katarak alıp götürmüştür. 

Mal sahibi Ömer Ôğlu Ahmet işten 
haberdar olunca hükfımete koşmuş, 
İamail jandarmaların taki~i üzerine 
aldığı hayvanları bırakarak kaçmış

tır. Jandarma izini takip etmekte
dir. 

lı Bürosuna 
Yeni Müracaatler 

Iş kanununun tatbikma devam edi. 
lirken bir çok işçilerin işlerinden çı
karıldıkları iddiasile iş dairesine bart
vurdukları malftmdur. 

oyunııi'P~. J 

Donanmam1Z1n l 
Seyahati i 

Donanmamızın ağustos sonlarında 1 

Rusyaya ve Akdeliizdeki Cıost mem- 1 
leketler limanlarına yapacağı seya
hatlere ait hazırlrklara ~aşlanmıfbr. 
Seyahatler iki kafile halinde yapıla
caktır. Bir kafile Yavuz, Kocatepe 
ve Tmaztepe torpitolarmdan milrek- 1 

kep olarak Rusyaya, ikinci kafile de ! 
Zafer, Adatepe ve denizaltı gemile-

1 

rinden mürekkep olarak İtalya ve 
Yugoslavya limanlarına gidecekler
dir. 

lngiltere Müzesi Resim 
Mübadelesi Teklif Etti 1 

Inglltere müzesi askeri mUzemize f 
mUracaatle umumi harpte çekilen re
simler üzerinde mübadele teklif et
miştir. Ingiltere mtlzesi harp sırala.. 

rmda bizim cephelerde almmıı 25 bin 
resim gönderecektir. Asker! mt1ze de 
Ingillz cephelerinde çekllmit 1500 kL 
dar resim vardır. Bunlar da Inglltere
ye gönderilecektir. 

Peçnek Köyünde Yananı 

Evvelki gün de bazı işçiler iş daire
si üçüncU mıntaka amirliğine müra
caat ederek şikayetlerde bulunmuş

lardır. ismi dairece kaydedilmiş olan 
bu fabrikalarda çalıpn bir işçinin 
müracaatına nuaran kendisi 18 se
nedenberi ayni fabrikada çalışmış ve 

......_.., tanlye ederim ~ kolunun birini it batında kaybetmiş-

..,.... Taldelea •ya. Rem de tir. 

Kızılcahamam, (TAN) - Çamlıde 
reye ballı Peçnek ıköyt\nden Salla
baş otlu Oamanm evi, bUttln 8fy&BI 
ve ambarındaki 1!500 liralık arpa ve 1 
buğdayı ile beraber yanmlfbr. 

glbL bir lıulluna var. Mlktan ar. Kendiıia_e, yapabileceği işler göste. 
llabve bardakları kadar bar. rilurek Çahftı:nlmakta olduğunu iddia 

veriyorlar Ebl u venıa eden bu ilçi dün fabrika tarafından 
kendiaine bilf.mUddet mezuniyet ve-

llot :='' ~ rildiğini ileri sürmüştür. Iş dairesi ge
rek bu ve gerek diğer işçilerin şika

pannakllldan. Ne glbel yetlerini tetkik ve tahkika başlamış-
lalç dlkbt eUlnlll mlf Som tır. 

yapdmıl mükemmel teyler. 
gelplellm, eUn.lsl uzaQp bar. 

•••nıat llir hOW' llL 
ll*"*911ııls ki, bma ,.,...._ 

Otobüslere Kırılmaz 

Camlar Takılacak 

Pazarları 

Gezeni er 
Çoğalıgor 

Evvelki gtlnkt1 yafnıurdan sonra 
dlln, hava, mp11Cak vulyetine yine 

tanelerde Ocret Otobtla talimatnamesi mucibince o- bUrUndU. Halk, havanm öfleye ka· 
~lllek!ldiyıe muhasebe mUdiltlU- tobUalerhı camlan kınlmaz cinsten o- dar bulutlu pçmealne ratmen dıta-

ID.Wıuebe mU.dtırll Kemal, mu- laaaktır. Fakat memlekette bu cins nya fırladı. Dt1n plljlar, kırlar, U• 

'* bq mUrakıbm 1ftlrakile cam mevcut olmadJ#nıdan mtllamaha mumi bahçeler çok kalabalıktı:. Ade.._Matt J&pılmıt, yeni btltgenln edilmekte idi. Bir mtlddettenberi yer. ta 111ehlr içinde sokaklarda klmaeclk
flldl etnfmda hurrlaıımJf o. li lanlmaz camlar piyasaya çıkmak- ler yok gibi ldi. 
:J8 '-iade IÖl'ÜfWmiiftiir. Pa ta olduğundan bir teerinievvele kadar Şu resimler, dUnkU tatil gtlntlniln 
~ tekrar toplandaeak ve otobUaler bu cins camla camlammş o- vuiyetinl bize gok iyi gösteriyor. 

cıa tedavi ıörenler. lacalttır. Bir tetrinlevvelden 10nra o- İstanbullular pazardan pazara da oı. 
!illlltMILk hakJnnda ı&'Oltl- tobUllerbıde alellcle cam bulunduran- aa, yum tadmı çıkarmıya çalıfı1oı'-

lar ceu. görecektir. lar. 

1 Kwlay HalttUı dün, Jifer 
giinlere niabetle daha hara· 
retle lıendini göaterıli. Şeh· 

rin bir~olı yerlerinde binler
ce vatamlaf, Kızılay Ku· 
ramuna cba yadı/dar. Re
aim aza ;yazılma aalanuini 

canlanJın10r. 

Tifoyu Kökünden 
Söndürmek için 
.. 

Tedbirler Ahnacak 
Birkaç gün evvel taadikt~n gelen Belediyenin 937 bütçesi tatbi

ka bqlammttır. Gerek bütçe, ıerek Belediyenin bet yıllık çalış
ma proıramı yapılırken tifo İfİ ıö•önünde bulundurulmamıftı. 
Halbuki Sıhhat Vekaletinin vardıiı neticelere tire, tifonun bu 
yıl l•nbulda eal11n hir halde bulunmuı tamamile beldi sebep
lerden ilel'i gefmittir. 
Tifoyu doğuran ve yayan belcU le· J 

beplerin başlıcalan da çöp, su ve 
kanalizasyon iflerldlr. Sıhhat Veka-1 
leti, bu üç mesele hakkında birkaç 
defa belediyenin nazan dikkatini çek 
miş, fakat tahsilataullk ytlzilnden 
müsbet bir netice verecek bir teY ya
pılamam141tı. Fakat bu sene hastalı
ğın salgın bir şekil almaaı tizerine 
diğer hizmetlerin geriye bırakıla
rak hem 937 bütçesinde, hem beş 

Bir Vapur 
Tehlike 
Geçirdi 

yıllık çalışma programlarmda tifoya Dün, Kadıköy Fenerbahçe stadın· 
taallftk eden ftlere fazla ehemmiyet daki futbol maçlarına giden seyirci. 
verilıiıesi kararlaştınlmıştır. lerden bir çoğu tehlike geçirmişler .. 

- Bu maksatla çöp, su, kanalizasyon dir. Bunlardan iki binden fazla yol· 
""._,..~..,..v.~""~~~I itlerinin nekadar zamanda, kaç pa- cunun blndlft Maltepe vapuru Köp.. 

ra ile ve ne gibi vasıtalarla fenni rüye Yaldattıiı zaman bir tarafa yat 
şekle sokulabilecetl hakkında tet· nlış ve içine su glrmiye başlamıştır. 
!tikler, yapılmaktadır. Bu tet- Tell,a dtt,en yolcuların sağa, sola 
ıkikler, diğer ikinci ve üçtlncti dere- kaymalarından tehlike arıım., uzun 
cedeki işler bırakılarak acele ve her ~ 10nra muvazene te
şeye tercihan yapılaca&ı için sekiz ıınin edilmittir. Vapur, Kadı .. 

Pazardan Pazara 
• > 

l•kelelerJe 

Aırda 

1 on günde ~itirilecek, ondan sonra köyünden kalkıfmdan ancak kırk beŞ. 

1 

miisbet icraata ba.şlanacaKtır. dakJka sonra KöprUye yanaşilabil~ 
miştir. Vapurun bu vaziyetini h&ber 

. Tramvay aıan denia ticaret müdUrlUğtl ite eı 
koymuştur. ÇUnkU vapurun btiap 

&!>azaları haddinden çok fazla yolcu aldığı an-n laşılmaktacbr. Bf!be•a bUD<ian son-
Çukurboıtan civarından Bostancı

ya giden 123 numaralı vatmanın i
dar°' ettiği 29 numaralı tramvay ara
bası, Halil Ibrahimin yUk araba.sın& 
çarpmış ve arabada bulunan Nuri 
ile Nusret muhtelif yerlerinden ya
ralanmışlardır. 

ra pazar gUnler1 deniz ticaret airek .. 
törlüğtl Akay ve Şirketi Hayriye va
purlarmı sıkı kontrollerde bulwıdu· 
racaktır. 

Makbuz Vermemiı 
Yine vatman Ahmedin idare ettifi24 NJmet adında bir kız, makbuzsuz 

numaralı tramvay arabası Edlrneka- iane toplamak suçundan yakalana· 
pıya giderken Fatihte 80 yaşında Ah rak adliyeye verilmitt1r. 
mede çarparak yaralamI§tır. Yaralı 

Vatman hakkında talıldkat yapıl

maktadır. 

Kuduz Hastanesi 

EGDfti 11,1 

Çalııflnlmıt 
Tablmde Elmadağmda Emllk c&d 

Nakle•lyor deaiııde Bay Haın, yapbrdığı aparı. 
manda ı.tefo, Civan ve Miço adlı 3 

. Ça.~da~ kud~ hutaneei K~edi. Bulgar teba&II çalıştırmak suretile 
bmdekı eski Ingiliz hastanesi bınuı· kUçUk sanatler kanununa muhalif 
na nakledilecektir. Burada şimdiden hareıkette bulunulduğu iddia edil. 
hazırlıklara başlanmıştır. Çapada bo- ım.ıır. Polis bu nç ecnebiyi yakala. 
galacak bina üniversite emrine verile- DUf ve tahkikata blfl&DUIJtır. 
cek ve burada tıp fakUltesinin bir pav 

j yonu tesis edilecektir. 

İ Kadastro itleri ilerliyor Berlinde toplanan beynelmilel tica. 

BeJDelmilel Ticaret Odalan 

1 Şehrimizde kadastro faaliyeti de- ret odalan kongrem dUn bitmiftit. 

. vam etmektedir. 3 üncü mmtaka mll-
; dürlüğü taratın~ kadastrosu ya~IL Rulısatiyesiz 
ı makta olan yerlenn kısmı azamı ik. 
j mal edilmiştir. Bu meyanda Weli, D "kk A 

l Aksaray, Beyazıt civannda tesbiti ya Q Qft 
! pılmadık mahalle ialmanuttn". Şimdi 
. de Sofular mahallesinin kadaatrollu· 
' • nun tanEmine batl&DIDiltır. 
1 
1 
Nişan Atarken 

Delikanllyı 
Yaralamış 

Kızıltoprakta oturan Maraşlı İh· 
san adında bir genç, diln demiryolu 
civarından geçlyormut- O mada G:ız 

· ; şirketi mUfettişlerinden Nurinin ki· 
! zı 19 YB.flllda Sevinç admda bir kız, 
1 tüfekle lılfan atıyormuş. Bu esnada 
J kurşunlardan birisi thaana rastla
. mış, adamcağızı yaralamıştır. Nişan
'. cı genç kıa hakkında tahkikat yapd
: maktadır. 

Açanlar 
Belediye, dtlnden itibaren pazar 

gllntı açık bulunan bütün dükki.nla
rm ruhaatiyelerini tetkike ba.,Iamış• 
tır. Ruhaatiyeleri değiftirilmiyenler· 
den caa alınacaktır. 

Bundan bqka, belediye, bir tali
matname hazırlaDW} ve bir temmuz
dan itibaren helvam, şekerlemeci 
dilkklnlarmm bur ailıhi tesisat yap. 
malannı bu talimname ile karar ... 
lqtmruttı. Bu hususta da kontrolle· 
re bqlanacaktır. 

Bir çok yerlerin hentis lizun gelen 
teaiatı yapmadıklan görWdtlğUnden 

bu gibi yerler daimi encümen kara• 
rile kapatılacak ve tesieatlan nok· 
san olanlara da bir mild4,et daha 
milhlet verilecektir. 

1 5 Temmua 31 
Pazartesi Bugünkü Ha•aı DECIŞIK i 

ı 
i 
ı Yefilköy meteoroloji eruıtitU.Un- 7 inci ay GUn: 31 Hızır: 61 J 
1 den aldığmm malfımata göre, bupn Arabi ıSM Rumi 1353 

1 İ yurdumuzun c_enup dolu mmtakaaı RebiWAhır: 26 Haziran: 22 ile Karadeniz klyllan ve orta Ana· 
dolunun şark kısımlan kapalı ve Gtıne,: 4,34 - Öf le 12,18 
mevzii yağışlı, Trakya, cen'Up, Koca ikindi: 16,18 - Akşam: 19,i4 
eli, Ege, doğu Anadolu mmtakalan Yt.taı: 2146 - lmslk: 2, 15 
bulutlu olacaktır. RUzglrm doğu A· -----------
nadoluda şarki, cenup doğus)bJIUD-
takasmda da ~t latikamettll' orta sonra açık ıeçmiftlr. RU&glr fimal· 
kuvvette esmesi muhtemeldir. elen M&tte 20 kilometre kuvvetle es-

DnnkG Hava miftir. Barometre TIS9, en çok sıcak• 
Dün hava öğleye kadar kaDah. bk 28. en u 19 du. 
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_ispanya Başvekili Negrin 
Gizlice Fransaya , Gitti 1 

Acele Top Tüfek istedi 1 

Madrit 

Bir Cephe 

Hayati 

Yaşıyor 

Bir lngiliz Gazetesi, Ademi Mü
dahale Komitesi Dağılınca Fransız-

ispanya Hududunda Bekliyen Bin

lerle Ton Cephanenin Cümhuri

yet~ilere Verileceğini Yazıyor 
Londra, 4 (TAN) _ Pariı gazetelerinden, 

Le Jour ve Le Journal, ispanya Baf vekili B. 

N . ,. uma günü gizlice Pariıe geldiğini, egrın ın, c . 
Bllfvekil muavini B. Blum ve Hariciye ~ ekilı 
B .. Delboı'la görüttüğünü ve lıpanyol cumhu~ 
. t .1 • ·n ancak birkaç haftalık cephanelerı 

rıye çı erını A • • • 

kalmıf olduğunu ıöyliyerek acıl yardım ııtedı-
ğini yazmaktadırlar. 

P · teki Bask murahhas heyeti, Bask Cümhuriye. 
arıs ldy d "I 

t . R . . Aguirre'in Bilbaodan ayn ıgı sıra a soy e. 
ıeısı • A. ··ıd. 

diği sözleri neşretmi§tir. B. guırre ezcum e cmış-

tir ki : · k 
1 

• t 
"Bizi topraklanmızdan ayırma çın s~nyol fa-

izminin para ile tutulmuş ecnebi kuvvetlenne ve İtal 
~ran \'e Alman kıtalanna müracaat etmesi iğhirarımı. 
zı bir kat daha artırmıştır. Düşmanlanmız ut.anma
d gali lerin baklmıdatı bahsediyorlar. Biz bu hak
k::.kar :.Uyoruz ve her zaman da edeceğiz. Mernleke. 
timlzi esir ettiler. Fakat Bask halkmm ruhunu esir 

Resimde gördüğiitıiiz kadın bir harp siperinden çılu
yor sanmal ın. Kum torbalarUe kaplı yer, bir eczane
den başka birsey değildir. 

11 Amerikalı 
Kadın tayyareci 

ı Hala bulunamadı 
Londra, 4 (TAN) - Asya kıyılarından Honoluluya varmak üzere yola 

çıkmış olan meşhur Amerikalı kadm tayyareci Amelia Erhard, bir ara 

lık, ancak yanın saatlik benzini kaldığını telsizle haber ,·ermiştir. 

Fakat bundan sonra kendisinden,-

hiçbir ~aber. w~ın~:unıştır. Hon~l~- B ··yük ~ e ./in 
luya gıtmedigıne gore, tayyarecının U ~.1 J j 

denize inmiye mecbur kaldığı tah - Erzuruma ilk 
min edilmektedir. Amerika hükume-

ti bir çOk askeri tayyareleri ve zırh- ayak bastığı gün 
!darı Pasifik Okyanusunda aramıya 

Erzurum, 4 (TAN) - Erzurumluçıkarmışsa da şimdiye kadarki uğ-
Jar bugün, içten gelen ve ooşgun teraşmalar hala bir netice vermiş de-

ğildir. zahüratla, Ulu Onder Atatürkün Er. 
zoruma ilk ayak bastığı günü kutla. 

Araştırmalara iştirak eden tayya- mıştır. Merasim çok parlak olmuş ve 

recilcr, havanın bozuk olduğunu ve l'$;Un<·ii Genel lUüfettiş Tahsin Uzer, 

deniz yüzünün görünmediğini bildir- Kolordu Kumandanı Muzaffer Er

mektedirler. Tayyareci kadının ıko • giimler, Vali Haşim Jşcan ve bütün 
cası, gazetecilere söylediği sözlerde, 

karısını bir daha devrialcmc gönder

roiye töbc ettiğini bildirmiştir. 

TAN - Anadolu Ajansının dün 
\•erdiği bir telgraf t.ayyarecinin bu. 

lunduğtınu haber \'eriyorsa da Ajans 
bugünkü notu De bu habere pek ina

nılamıyacağını bildirmektedir. 

diğer sMI ve askeri erkan hazır bu

lunmuşlardır. 

Birç,ok hatipler söz alarak, ateşli 

hitabelerde bulunmuşlar ve halkın 

Hü~ iik Scf e olan şükran \'e se\'gilerL . .. 
ni anlatmışlardır. 

Merasimden sonra bir geçit resmi 
yapılmış, gtte de bir fener alayı ter. 

tip edilmi5tir. 

Sıcağı mı, Soğuğu 
Deveye sormuşlar: 

- Yokuşu mu se\'ersln? lnlal 
- Düz yolun suyu mu ~ıktıf 

vahım vermiş. 

Bana da sorar dururlar: 
- Sıcağı mı seversin? Soğuğa 
Oevap veririm: 
- Bahar havasının suyu mu 

Bir takımlan vardır ki sıcağa 
hr, bir kısmı da soğuğa düşk' 

Ben ikisinin de fazlasını bel:91Dll 
Çünkü bahar havasından ölene 
lamadım amma daha en·elki gibi 
kişi sıcaktan öldü, soğuktan · 

de saymıya imkin ~·ok! 
Zaten dikkat ederseniz 

şeylerle, sevllmiyeceık şeyleri · 
),nnıştır. 

Zenginlikten, refahtan, boU 
temizlikten, intizamdan, itidald 

dam ölmez; lakin takırdan, 

dan, kıtlıktan, ı•islikten, in • 

lıktan, ifrattan adam ölür. 

Onun için doğrusu ~u birind 
da saydıklarımı se,·erlm. Sbe de 

lan se\'Jlıenizi ta,·sil e ederim. 
Gerçi ölüm Allahın emri. 

saatinde ölecek amma göz göre 

ölümü davet etmiye mahal yo 
Kadere inanmak demt>k insanın 
mukadderatına müessir olda 
nııttııramaz. Bir adam nekadar 
, ·ekkil olursa olsun, kadere ne 

kani bulunursa bulunsun: 
- Daha ecelim gelmemiştir. 

kendini pencere,den aşağı a~ 
nun için hele tifonun karakol 
ği -şu günlerde herkesin her ne 

edemiyeceklerdir. -, 
lspanya Cümhuriyeti Generalle- A • 1. A 

rinden Pozas, bir gazeteye beyanat. meTlK.a Ve V• 
ta bulunarak, Cümhuriyetçi Ispanya-

nın pek yakında tanklar ve topçu~~~ rupa arasında 
vetlerile Aragos'a taarruz edeccgını 

40 milletin iştirak ettiği kongre 1 Liretle 

Alakası 

Frangın 

Yokmuş 

sına olursa olsun pislikten kaçı~ 
ması, sokakta eline g~ yemişi 
madan \'ela temizlemeden yeıneel. 
reden nasıl geldiği belli olmıyan 
rı, şerbetleri l!:m~i, üstünü, başlllf, 

ve bu taarruzun bütün cephelerde f h 
birden başlıyacağIDI söylemiştir. Ge- mun azam ava 
neral ayrıca, meşru hükumetin • 
200.0 işilik bir ordusu olduğunu se "erı başlıyor 
\'e KataJonyaaalu:&~k•htrdii gündo J 1 

Uç tayyare yapıldığını ilave etmiş, 
sonra Bask cephesinden bahsederek, 
Santanderin müdafaasının Bilbaodan 
çok daha güç olacağını söylemiştir. 

Holanda hükumeti Bilbaodan .al
tın ve kıymetli eşya yüklü olarak 
çıkmış olan Ingiliz bandralı bir v~
puru tevkif etmiştir. Vapur, polıs 
nezareti altına alınmış ve yolcula
.rın dışarı çıkmasına müsaade edil
memiştir. Fransa ile Ingiltere, ken
di meleketlerinden geçerek Ispanya· 
nnı cUmhuriyetçi veya asi taraflarma 
gidecek kimselerin ancak sili.lı kul· 
!anabilecek yaşta bulwımıyanlardaD 
olması hwsuaunda uyuşmqlardır. 

Prens Alphons de Bourbon Japuı· 
ya tahtından vugeçmedi~ her ~tl 
naaebetle söyleme9ine ragm~, ~ 
udaSız, methur Japanyol milyonen 
Zamora'nm akrabalanndan bir ~ 

· ti n--- zevcesile bır· la evlenmış r . .ı-ı.'l:JUD, • 

Londra, 4 (Tan) - lmpcrial Air 
Ways tayyarelerinden Cabdovie is
mindeki büyük deniz tayyaresi bu 

sabah lrlandanın Foyves şehrine var
mıştır. Tayyare yann buradan ha
reket ederek Atlas Okyanosunu geç
meğe ve Amerikaya varmaya çalışa
caktır. 

Diğer taraftan Nevyorktan alman 
haberlerde, Amerika ile Avrupa ara-

smda muntazam yolculuk seferleri 
Jnırmak i~in bir tecrübe yapan, Pa
namerican kumpanyasınm Clipper 
tayyaresi d~ saat bir buçuğa doğru 
Amerika toprağından ayrılmıştır. 

TAN: Birkaç gün önce 4 ve 5 tem 
mm tarlbıerlnde Od kıt'ayı hava 
yoluyla ~ 1ç1a yapdaraiE te.. 
tebbUsıere learet etmlt ve bu salaa
da btiytik bir ... tla başladığım 
haber VennJttlk. 

neçen a~,n 28 inde BerJindt.. 
Charlottenburg oı>erasında bey
nelmilel ticaret odaları kongresi 
açıldı. Bu kongrede 1600 ildisa. 
diyatçı toplanmıştı. Resim Prus-

1 
•a Ha •ekili General Goering'in 
açılış nutkunu söyleylşlnl gös
termektedir. 

Küçük itilafın 

Mevcudiyeti 

Münakaıa Götürmez likte Sevilla'ya gideceğini söyleınll-
tir. 

Binlerce ton cephane 
Fransız matbuatı, salı gUnkU ~e

mi müdahale toplantısından, daha 
fazla üınitvar bulunuyor. Ingillz mat
buatı çekingendir. 

KONY ADA SOREK AVI Belgrad, 4 (A.A.) - StoyadJDoviı; 
Konya, (TAN) - Avcılar yurdu hUkfunetinin ikinci yJldönümtı nıtı· 

bif •Urek avı tertip etmiftir. Avcılar, nasebeWe "Yugoslavya ve küçük iti
CJ H. Partisi tarafından bu huaU8ta li.f,, baflığı altmda bir makale net· 
fÖlterilen Yardımdan dolayı pek mü- reden Sanuprava gueteaf, YugoelÜ. 
te,ekkir bulunuyorlar. j yanm küçük itilitı, mevcudiyeti hiç 

Fakat Smutay Belene guet.e&i. 

Belçikada 

Bir Tren Kazası 
Gand, 4 (A.A.) - Saat 8,30 da 

şehrin methalindeki Snep köprüsü
nün Uattınde Brtıkselln yolcu treni 
diğer bir trenle çarplfJlllŞtlr. İkisi a
ğır olmak ilzere 12 yaralı vaniır. 

bir zaman münakafa edllemiyecek o
lan bir te.,ekkW addetmekte olduğu
nu kaydetmektedir. 

Roma, 4 (A.A.) - Giornale d'lta
lia gazetesinde muharrir Gayda, Ji
retm Fransız frangını takip etmıye
ceğini temin etmekte ve frangın tek
rar düşmeainın dahili bir hidise ol-

llni yüziinü, 'ücudunu, hele oturdu 
yeri \ 'e ci\'annı ı•is tutması kader, 
~etle alakası olmı) an tedbirsizlik) 
dlr ki; yapanın ha~ atını tehlikeye 
yar. Onun içln tedbiri ~apmalı da 
ra takdire suç bulmamalı!? 

B. FELE. 

duğunu ve frank ile liret arasında ----------------oıııı 
hiçbir münasebet mevcut olmadığını 
söylemektedir. 

DIŞ 

KISA 
HABERLER 

A merika Cümhurreisi Ruz. 
veıt bir "hava sllahlannı 

buakma,, plMu lıuırlamakla uğ
ratmaktadır. 

• 
P olonyadaa avdet eden, Ro-

manya .Krab, Fransız se.. 
llrinJ kaba.I ederek, Polonya gö. 
rütmelerl hakkmda konU1111111-
tur. 

• A vusturya Batveklll Şaş-
nlg'hı ltaıya ae)'aha.tlnJn 

sıhlıf esbap dolayıalyle olduğu 
bDdlrlbnektedlr. 

• 
B u seneki ltalyaa m&neV?L 

lan, hem SloUya layıJana_ 
da hem de Po vadislade olmak 
üsere iki yerde yapdacakt.lr. 

Ali Çetinkag 
Teşekkür etti 

lzmit, 4 (A.A.) - Adapaza 
Sakarya üzerine kurulan 90 metre 
zunluğunda betonarme köprünün 
şasında gösterdikleri çalışmadan 
layı vali B. Hi.mit Oskay ve 
mtıdUrtı Imnail Devletkuşu'na N 
Vekili Ali Çetinkaya taraf~ 
eekktır edilmit ve birer tak•aınQıil 
gönderilmiftir. 

Sakarya köprüsUnün açılış 
münasebetile geçenlerde Aaılllalliııll 
na gelen Nafia Vekili B. Ali 
kaya Adapuarma kadar olan 
battmm DUace yoluyla Ankara" 
zatılacafmı ve bu yeni yolun 
bul - Ankara yolunu 100 
kulaltacağmı söylemişler ve 
pap ile Adapazan arasındaki 
dft bat olarak yapılacağını ili~ 
ıniflerdir. 

Fruım _ ı.penya hududunda bla
lel'C'8 toll harp mabemeslnln bek. 
ledlğlnl, ytisleree ....... topmnm, el. 
11 moc1en1 hafif tankın, ao bbı ta
feğln, 155 tayyarmiD ve m11yo .. 
larca kurl•an, ademi mödabale 
komlt.eel .,.. dajdmu Cömbu. 
rlyetçl bpMly& arutslne glıeeeilnJ 
ve u11erba ......... dllrllecejlnl 

Ayni Yolda Yürüyen Dört · Devlet 
Rus - Japon 

Meselesi Kapan 
Tokio, 4 (A.A.) -

resmen bildirildiğine göre 
ganbot ve kıtalan Bolşoı ve 
aclalarmı tahliye etmiye balilllllllJ 

yumaktadır. 

Alman ve ItaJyan g&Rteleri i8e 
kendi tezlerini mtıdafaa ve 
•e Ingilizlerl açıkgözllllllkle ve. hUs
DUniyetsizlilde itham etmektedir. 

Harp Vasiyeti 
Dün ve bugün cephelerde kayda 

tayan mühim bir hldiııe olmap111tır. 
Aailer yavq yavae Santandert çem
ber içine almağa devam ettiklerini 
aöylemektedirler. Ecnebi muhabirle
ri de bu phir etrafında asker tah
ıtt edildiifni söylüyorlar. 

Bal'lelona'dan bildirildiğine göre 
bir aai harp gemisi bu sabah Kata
lonya eahillerini bombardıman etmif. 
1e de hiçbir huar yapem&lllllbr. Ge
mi, nlbayet tayyareler tarafmdaa hU 
tama utraymea bçmıp mecbur kal-

Y .... Ve Orta Şarkta solhUn 
ve llerlementn desteiJ olan 

dön doılt ve lrardee devlet var ki 
baJdkaten ayni Yolan yolcusudur
lar. Tlirld;re, ır.., Irak ve Afgaİıis.. 
tandan mtltıetekıdı olan bu mamu
meala Yakın tari1ıJne bir nuar at
tıjmm talldlrde dördöalbı de ayni 
me!reatlarr llltlladaf et&flderbd, ayni 
pyelerl ~ .. çalıt. 
tıldarBU derhal IÖrtlrtis. 

Y-1 TUrldye, heqeydea evvel 
bayat ve JstlkllJW lnu1:armak sa-

rmetl De karldatmıt ve Yüce On
clerblln lnunaDduı altında birleşe
rek bltttba dllnyayı hayran ed• 
.ID1ltÜeVf kalınnuualddarl bu p
yeıdal tüelrkak ettlrmlttır. 

Dikkat edenek kOllllUmm Ira. 
... da, ilk ~ bllyft ... 
yan mllıltemleke olmaktaa kmtu
larü tam IBtlkW ve tam lıtintyetl
ae bV1lflDM olm81tar. ıı.. tuthl
BID hl7tik lllr lnu1ana llfatiyle 
te1Je1 edecell §ehin .. • Pelalnl m. 

[~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] 
l"Yden evvel lrasıı, nüfuz mtieadele 
mmtakası ve rekabetler aalmesl ol
maktan lnu1armlş ve lranm mDli 
IQUl'UllU uyaadımuya ve olgualat
tmmya muvaffak olmuştur. 

Irak kompunmda herşeydea ev. 
veJ ayal bidl8e De karpJatmald&. 
ya. Onda da heqeydea evvel hör
rtyet ve l8tlkW için ~lfrhn11, JD8l'a 

ham Kral Fayal De Irak mHWlwlD 
bu yolda açtığı •vat nihayet .mu
vaffllloyet.le netleelenmlt ve Irak 
devleti de hör ve möstaldl mDletler 
arumda kendlebıe pnpa mevkU 
alnuttır. 

A fpnlstama lstlkW B&'ft§I ve 
bu -~ aetleeel clddea 

terefll tdL Ba B&ftllll höyük ...... 
l'UIMll ola merllmn Nadir Şah 
rmalebtl MJ11k IJlr lrtlea ......._ 

tinden, de kurt:anmya muvaffak ol
m11t ve nihayet memleketlnln lstlk
lilinl l&ğlamladddaa IOlll'& ODU ka.. 
iliyi& da •alryarak köldeftlnnfttl. 

Htlrrlyet ve WtndMnl kennmK 
Yolanda lıer fedakirlıp kathau 
ve muvaffak olMı bu dört kanlet 
mUlet, daJaa IODra lçtilmi teeecl.. 
dtlt, lktmedl kwlkmma, mUUll' me
deniyet HVlyeelne yHbelme ava
IRIA glripUer, kimi bu yolda dev L 
adunıan attı, kimi llıtlyatla hare
ket ederek bqkalarmm tecrit~ 
rlnden istifade ede ede ilerlemeyi 
tercih etti, fakat be,.a de ayni yol
da ytirilclWer, hepli de ayni ........ 
dı istihdaf ettiler ve mavaffalgyet
ler 'kaluaddar. 

B• dört k-.ı...... devlet ........................... 
• ......... tıell ... --= 

Hudut llıtlWlan. Af ....... • 1-
ran, Iran Ue Irak, hu • TUnlye 
IU'UDlda bu çeelt Dıtllif ... prpl. 

yordu. Dört; devlet ba llatllMJan or
tadaa kaldınnü ~ ... wrdller' 
ve Od tarafıa ballecl...utl Wr llı
tlW iki tarafa dost olu~ bir 
devletba bak.qt aymlllde balle
dDdL Bu llıtlliflarm m -•easu 
..... De Irak &rallllda idi. o da bir. 
bo gtbl &aee balleıı:llldl ve ayni yo
lma yoıc.a olM cllrt devlet arum
da Rllıll l&jlaml&lmk, terakki 
hamlelerlal badMldamak, tam bir 
emal)'et ... pbfmak lçla hiçbir 
eapl kalmadı. Bunab netleesl ola., 
rak Şark .misakı dört; devlet kar. 
detQIDI, ebedi cto.tluğunu, it bera
berlltlal tetq etmek için hazır. 
landı. 

Ayal yolda Jllrilyea ve daima 
Derliy• ve lnıvvetleıaea bu dört 
de.w.,...,...abeak ve Uhuvvet 
..... ,. ld böth döayaya Örnek 
alwldlr. 

dır. 

Portekiz 
Başvekiline 
Suikast 

Londra, 4 (Tan) - LlstlOlldlll 
len bir habere göre, Pcırtekb 
Vekili B. Saluar'a bugUn bir 
Y8Pılnuttır. Vak'a, 
dostunun evinde balunan 
liseye dua etmele giderken 
banın patlamuı ıuretile 
Bomba öyle flcldetle pa 
civardaki btltUn evlerin 
nhmttır. Fakat B. Salaar'a 
olmamJttır. 

SUlıkltm aebeplerl 
memekte ile de. oanllertn. 
her paar petfll ,. 
mü 8UNtlJe. bu menfur 
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.M.ahkemelerde 

Saldırmaya Sarıhnca 

Yedi Yerinden Yaralamış ! 
Kadının hiddeti -~~~,,..~~ 

i Polise Rüşvet ; iki erkeği 
çileden çıkardı Vermek istemiş 
Emine ile Mehmet Topkapıda bahçeleri nıüt· ~ 
ek bir evde oturuyorlarmıf. Mehmedin karı- ~ Yepltulumbada 25 numaralı evde oturan 
uker çamatırı yıkıyarak ıeçiniyormuf. Dün ~ kasap M uıtala, on itil o lta~alt et aa:tarken 
bir miktar çama9ır yıkanut ve bahçeye ıer- ~ yakalanmıştır. iddiaya göre, poliı bu lttı~alt-

Emine evvelce Y akup adlı bir çöpçü ile ~ ~ılılr halclcında tahlciko.t yapar iten •uç/unun ~ 
ıyonnu9. Son zamanlarda ayrdmıt ve Ha- ~ karcleıi Mehmet b~ltri Şükrü vaaıtaaile Hay· ~ 
iıminde ıbiriıile evlenme kararını vermit, ~ Jar ltaraltolunclo. poliı Remziye beı lira rÜf· 

karardan sonra da beraber yqamıya ba,la.- ~ vef verme~ iıtemİf, Remzi kabul etmediği 
lar. Fakat kadın Yakuba nedenıe kızgın- i için cürmü me,hut halinde yakalanmıftır. Po-

Mehmedin karııının bahçeye ıerdiii ça· liı bu ıuçlan dolayı da tahkikat yaparak za-

lardan altııının Yakuba ait oldufunu bıt tutmu, ve ıuçluları Müclcleiumumiliğe 
in etmit ve eline bir uıtura alarak hemen ~ vermİflİr. 

eye f ırlamrf, balırmıya batlamıf: 
~"~~ 

- Vay ... demek, siz benim dilşma- .---------------------
hlll çamaşırlanru yıkıyor ve 

nisbet bahçeye asıyonmnuz. de
ve liym.e llyme parçalıunııs. Bu

a da hıncını alamamı,, parçala· 
çamatırları tophyara.k ocağa at
ve cayır cayır yakmlfbr. Meh-

kanıı, kaunacafı bet on ku
gittlkten b&fk& keaelinden ça

taamin edeceğini görünce koca
haber vermiı. Mehmet Hasanm 

1 çalmıı: 

- Hasan, Hasan! demig .. Bak ni
batkalanna ait çamqırlan 

ş. 

çekmiı ve 
edi tam yedi yerinden yarala
• DUn meghut auçlar müddei
. si suçluları Sultanahmet sulh 

noi cesa mahkemesine verdi. HA.
kararını bugün bildirecektir. 

tomobiller 

rpıştılar 
IJvvelki gUn gece Cilmhurfyet cad

e bir otomobil kazası olmu,. 

23 numaralı şoför Fethullahm 
ettiği 4430 nwnaralı otomobil

laay Sıidin idare ettiği 2256 nu
otomobil çarpışmı,ıar. Fet-

Mllahı• arabasında bulunan mU9te
en eczacı Ahmet Nurinin refi
Betıiye ile teyuzadesl Naciye, 

camlardan yaralanmışlardır. 

ier suçlu olarak adliyeye veril
~11.ı .. ,Mlr. 

Üç Ahbap Çavuş 
· iki Kilo Şarapla 

Sandal Saf asına Çıkmışlar 
Polis dün Methut Suçlar Müddeiumumiliğine İnebolulu Ahmet, 

Şerafettin, arabacı Bekir isminde üç auçlu verdi. Kadir iaminde 
bir de fİkiyetçi vardı. Kadir davasını fÖyle izah ettiı 

_ Ben öğleden sonra sandalımı ı~ 

Unkapanı - Teki~ağı iskelesin.de yangın Çıkarmıya 
karaya çektlm. lstırahat edecektim. 

Sandalın sahibi değilim. Kiracısıyım. Tecebbu''s Efmic 
Saat on dörtte mal sahibi geldi: :r s 

- Kadir, sandalı çalmışlar! dedi. 
Gittim, iskeleye baktım. Hakikaten 
sandal koytu. Hemen karakola müra
caat ettim. Bizim sandalın Kasımpa
şa açıklarında olduğunu söylediler. 
Bir polisle gittik, orada bunları ya
kaladık. Biraz daha geç kalsaymışız, 
sandalı aşıracaklarmış. 

Suçlu Ahmet kendisini müdfaa et
tl: 

- Hayır Bay mUddelumumt. Biz 
sandalı çalmadık. Bugün pazar .. iki 
kiloluk 3arap aldık. Şöyle bir deniz 
ıafası yapalım, dedik. Esasen Kadir 
yabancımız değil. Biz de tnebolulu
yua. Giderken de sandalcı Cemale ha.. 
bet bıraktık. 

Şeref ettin de Ahmet gibi söylUyor
du. Arabacı Bekir ise: 

- Beni misafir olarak aldılar. San
dalın kime ait olduğunu bilmiyo
rum, diyordu. 

Davacı, suçluları katiyen tanı

madığında ısrar ettiği için müddeiu-

DUn, mefhut suçlar mUddehımu
miliğine blr 'kundakgtlık suçlutıu ge
tirildi. Bu, Kumkapıda Tülbentçi o
dalarında 375 numarada oturan Veli 
oğlu Müstafa adlı bir delikanlı idi. 
Davacısı da ayni mahallede oturan 
Çankırılı lbrahlmin kı&ı Hacerdir. 
Kadın, şiıklyetlnl 'öyle anlattı: 

"- Mustafanm kız kardeşi kendi 
evine gelmiyormuş. Beni onu ayart· 
tığıma zahlp olmuf ve kızmlf. Hıncı· 
nı almak için de odamın penceresine 
gazlı paçavra atarak t'l.ltuşturmak 

istemişUr.,, 

MUddelumumt Hikmet Sonel, bu 
iddianın ağır cezayı istilzam eder suç 
Iardan olduğunu nazarı itibnra ala
rak umumi hUkUmler dahilinde mu
amele yapılmak Uzere dosyayı poli· 
se iade etti. 

mumi Cemalin çağırılmasma karar 
verdi. Suçlular bugün hlklm huzuru
na çıkarılacaklardır. 

9 Yer kaldı 
30 Temmu& Loyid Vaporile 

Vcnediğo 

Londra Parıs Berlln 
BU kreş 

A}Tıca PJaymuttan Hamburga 
2 günlUk Transatlantik seyahati 

Kayid olnıağa acele ediniz 
Sonbaharda 

PARIS SERGiSi 
Hareket 10 Eylül Cuma sabahı 

vapurla Venediğc, ayrıca 
Venedik • Prag- Viyana • 

Pett• • BUkref 
Şehirlerinde Otel ve yemek 

lfüracaat Beyoğlu 

nATTA 
Telefon 44914 _, 

VEFAT 

Tilccardan Duhani lbrahim Naci 
kerimesi ve Doyçe Oryentbank Dres
dnerbank şubesi memurlarından 
Mehmet Naci Duhanlnin hemısiresi 
Sayan Şermin GUlhane hastanesinde 
Utun sUrcn bir rahatsızlıkla mUcade
le edemeyip vefat etmiştir. BugUn 
saat 11 de cenazesi GUlhane hasta· 
nesinden kaldırılarak UskUdarda ai
le metf enine defnedilecektir. Allah 
rahmet eylesin. 

Yeriliyor 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
Harp malfılleri ile şehit yetimleri. 

nln tUtiln ikramiyeleri gelmiştir. 6 
Tem 937 den itibaren K. Köy llçebay
lık binasında evlenme salonunda sa
bahlan S. 9 dan 12 ye kadar tevzi e
dilecektir. Salı ve Cuma günleri şehit 
yetimlerine, Çarşamba günleri de 
harp malfıllerine dağıtılacağı için Pa
zartesi ve Perşembe gUnlerl No. al
mak Uzere şubeye müracaat edilecek
tir. MUracaatta resmi senet ile nUfus 
ve maaş cüzdanları ve Uçer fotoğraf 
beraber getirilecektir . 

• 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 

l - MaUU subayların tütlln ikra.. 
miyelerinln tevzlatıına 6-7-937 ta. 
rihinde ve saat (9) da b&.§lanacaktır. 

2 - Malfll eratın tütUn ikramiye-
sine 13-7-937 tarihinde saat (9) 
da tevziat& başlanacaktır. 

3 - Şehit ailelerinin 20-7-937 
tarihinde ve saat 9 da tevzlata b&.§la
nacaktır. 

Allkadarlarm senedi resmi ve ma
aş cUzdanile ve hüviyet cUzdanları ve 
Uçer fotoğrafla 4 kurugluk pul ile mü
racaat etmeler!. 

4 - Tevziat saat 9 dan 12 ye kadar 
devam edecektir. 

5 - Tevziat müddeti dört ~ydır. 
Bu müddet zarfında müracaat ediL 
mesi ilan olunur. 

-No. 54-

Bir kızı 
Kaçırdılar 

Kızılcahamam, (TAN) - Çamlıde 
re nahiyesinden Yaruk hmailin kızı 
Zeynep mahalle araaında.n ~erken 
Ördek Mehmet, kardeşi Hüseyin ve 
analığı Gülsüm tarafından zorla ka
çırılmıştır. Zeynebtn annesi Hatice 
bunu haber alınca GillJtUrnUn evine 
koşmuş, aralarında dil kavgası baş
lamıştır. Bu eanada Hüaeyin birden
bire ölmüştUr. 

Yıldırımla Ölüm 
Kızılcahamam, (TAN) - Camlıde 

re nahiyesine ballı kürl köyünden 
Mustafa oğlu HUseylnin evine dü9en 
yıldırım kar11ı Klmileyi tndUrmUş. 
tur. 

Konya Civarında 
Köylü Sigarası 

Konya, (TAN) - İnhisar idaresi; 
Ermenlk ile Hadım, Karapınar, Boz 
kır kazalarında köylU sigarası satıl
masını temin etmi9Ur. Diğer kaza
larda ve mUlhakatta da ıatılmuı 
için incelemelerde bulunulmaktadır. 
Meri<ezde bile köylU sigaraaı aatıl· 
ması dUşUnUlmektedir. 

YENi NEŞRiYAT 

OUmhurlyet YM&lan Kılavuzu -
T. B. Millet Mecllsinln kurulu~ tari· 
hinden bugüne kadar kabul etml§ ol· 
duğu kanunların bulunabilecekleri me 
nabil ve her kanunun tadil ve illve
sini ve CUmhuriyetten evvelki devre 
ai kanun, ni&arnname ve talimatname 
lerin de yerleri ile CUmhurfyet dev· 
rinde bunlara yapılan illve ve tadil
leri gösteren bir eser ne,redilml§Ur. 
Dahiliye Veklletl vilayetler idaresi 
ikinci şube müdürU A. ŞUkrU Alpte
kin ile Kütahya müddeiumumi mua
vini M. HüımU Ozerdem tarafından 
hazırlanan ve "Cümhuriyet Yasaları 
Kılavuzu,, ismini ta§ıyan bu eaerde 
B. Millet Meclisinin kararları, tefsir. 
lcri, kararname, nizamname ve tali
matnameler, Şflrayı Devlet ve temyiz 
tevhidi içtihat kararlan ile bunlara 
!!gill oııuı t.amjmlere_dair <l m&l(ilnat 

Maluller 
Çağırıhyor 

UskUdar askerlik şubesinden: 
UekUdar askerlik tubeslnde kayıt• 

h harp maınıu subay ve erat lle ,e. 
bit yetimlerine 937 yılı bey'iye ikra.· 
miyesi tevziatına 12 teınrnuı 937 pa
zartesi gününden itiO&ren qağıda 
yazılı şekilde vo şubede tevziata b&f· 
!anacaktır. İzdiham ve karıfıkhğı mu 
cip olmamak üzere gününde müra
caat etmeleri ve ilçer adet vesika fo
toğrafı, maaş resmi senetlerinin ve 
nüfus hüviyet cüzdanlarını da birlik
te getirmeleri llAn olunur. (Müracaat 
gUnleri: 12 temmuz pazartesi subay
lara; 14 temmuz ça~amba erat, 16 
cuma, 19 paıarteal, 21 Ç&rJamb& gUn 
lerl ıehlt yetimlerine). 

5 - 7 - 937 

R d 
.. _ ... ;;:. ' 

a · YfJ 
Bugünkü Program 

Öjle ne"1yatı : Saat 12,30 Pllkla 
Türk musikisi, 12,50 Havadiı, 13 
Muhtelif plak neşriyatı, 14 Son. 

Aktam neşriyatı: Saat 18130 Kon
ferına, ıkızılay cemiyeti namına Dr. 
ŞUkrU Hazım. 19,80 Afrika av hatı
raları: S. Salahattin Cihan oğlu ta
rafından, 20, Rifat ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
4a.rkılan, 20,30 Ömer Rıza tarafın
dan arapça söylev, 20,45 Safiye ve 
arıkadaşlan tarafından Türk musi
ıi ve halk f&rkıları (Saat ayan) 21, 
15 Orkestra, 22,15, Ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi günün programı, 
22,80 Pllkla sololar, opera ve operet 
parçaları, 23, Son. 
SENFONİLER 

16.10 Roma kısa dalgası: Senf o
nik konser. 18 Var,ova: Fılharmo
nik konser (Novoviejskiı Verdi 
vs.). 22 Varşova: Fitelberg'in ida
reslndo Senfoni.. 22 Milano, Flo
rans: Senfonik konser (Wagııer, 
Beethoven, Ravcl, Male). 
HAFİF KONSERLER , 

7,10 Berhn kıısa dalgası: PlA.k. 
7,SO: Orkeıtra. 9120: Paris kısa 
dalgası: Pli.le. 9.45: Pliik.10.30: h.e 
za. 11.50: Keza 11 Parls kısa dal
guı: Plak. 13 Parla kısa dalgası: 
Plak. 13.10 Bükrcş: Plak konseri. 
14,15 Paris kısa dalgası: Sillc'den 
kon&er nakli. 15 Parls kısa dalgası: 
Grenoble'dan konaer nakli. 15.05 
Holanda kısa dalgası : Konser. 16, 
20 Paris kısa dalgası: Plak. 16.30: 
Hafif musiki (Şarkılı). 18.40: Ro
ma kısa. dalgası: Orkestra, şancı. 
19 Peşte: Çigan musikisi. 20.05: 
Prag: Askeri bando. 21 Paris kısa 
dalgaıı: Konser. 21 Varşova: Sa
lon orıkestrası. 21.40 Prag kısa dal 
gası. Kon!cr (Berlioz, Duca.s) . 21 
40: Pe.şte: Opera orkeıtrası (Şar. 
kılı). 22 Kolonya: Çocuk konseri. 
22.05 Prag ima dalgaııı: Koro. 22 
20: Belgrad: Büyük radyo orkes
trası. 23 Stokholm: Askeri bando. 
23,05 Prag kısa dalgası: Hafif mu
siki konseri. 23,20 Viyana: Radyo 
orkestrası. 23.30 Mllino, Florans: 
Konser. 24.05: Peıte: Çigan musi-
k~i. / 

OPERALAR,OPERETJ;ER 
18 Moskova: Bir operet piyesi

nin nakli. 20.30 Laypz.ig: Mozart
ın ''Die Hochzeit des Figaro" ope
raın. 20,30 Viyana, Graz: Rossini
den ~ııcciniYa kada.rJq beatckArla.
t'In e~Pr':JPriiilJF n mfr<:lt1B r. -zrJ ro;; 
ma: Ouscina'nm •n vcntaglis" isım 
li opereti. 

ODA MUStxıSt 
21.25 Bükreş: Triyo oda musiki· 

si (Beethoven). 22,10 Ostrova, 
Prag: Okket konseri. 22,25 Prag 
kıaa dalgası: Smctananın son csr•·
lerinden kuartet konseri. 22,40: Vi 
yana, Gr~z. Yayıt kuar~ct (Beet
hoven). 
RESİTALLER 

15.30 Roma kısa dal~sı: Piyano 
~fakatlle ktıman konlı!erl. 20 LA.yp 
zig: Tlrol tarkıları. 22.10 Bükreş: 
Aru Lavagian tarafından şarkı
lar (Schubert, Mozart. Puccini. 
R. Strauss). 

DANS MUS1K1St 
23,30: Stutgart, Bresıac, Jlam

burg, Llypzig. 
MUHTEI.JF 

16.10: Par~ kısa dalgası. Kadı
na mahaus program. 19.30 Ronıa 
kısa dalgası: Arapça ve rıl.Ilıcn mu 
stklli neşriyat. 

- Komiser efendi geç kaldı. 
Dedi. (Kızıl) hafif bir gülüşle: 
- Siz y\lkardakini bilir ıniainlz? Dünyada bunun 

kadar geveze görmedim. 
- S1a komiaeıte dost musunuz? 
Kızıl, birden bire manaauu anlıyamadığı bu ırua. 

le cevap vermekte tereddüt etti: 
- ? ... 
- Yani, hususi görUşecek kadar bir ahbaplığınız 

HUklmatta kaç lmlr varsa. hepsinin. Son
ra gel de polislik et. Size doğrusunu söy
Uyeyim mi Erden Efendi! Iater beni vicdan
JJIZ telakki et ister mazur gör, ilen bira& çetin d&V• 
ranmasaydm, doğrusu ben seni iyice hırpalıyacak
tım. Ne yapayım? Alla.ha,kına söyleyin. Evde kaç 
kişiyiz bilir misin ? Dinim ra:bbena hakkiçin sek~z. 

Balkan muharebelinde, bir milhacir olduk. Trabzona 
seldik, oradan bir mühacirlik daha, haydi Konyaya, 
oradan buraya .. :işin asıl fena ciheti, bazıları fenalı
lt '.Jilmiyerek yapar, mazurdur. Halbuki blz bUtUn 
fenalıkları bile bile, fenalık ve vicdansızlık olduğunu 
.göre göre yaparız. 

- Hayır, peder merhum Karaiıalu yörilklerinden Galiba bir sakatlık çrkmış. Kaza mı çıkardım ne '>L 
var mı? demek istedim. 

- O kadar bir şey var. 
Biraz dUşütıdü, sonra: 

Muavinin gözleri dolu dolu oldu. Çavuş Erdene 
Jta.ret ederek ikisi müştereken teselli ettiler. Biraz 
aonra Erden gitmiye davrandı. Muavin: 

- Olmaz, dedi. Acı buluştuit tatlı ayrıllLlım .. Ben 
timdi o herife gider, karar mucibince komedlyayı 

oynar gelirim. Burada birer n.ır terbeti içelim. Ol· 
maz mı beyim? 

- Hay hay! Fena bir veıile ile, iyi bir dost kazan· 
mış oldum. 

Muavin memnun ve müıterih, kııdınm yanına çık· 
tı. Kahveyi ısmarlayıp dönen ki.Ube: 

- Kuıum, dedi. Bi.;e Uç tane de nar şerbeti söyle
yiver. Haydi gözünü seveyim. bir tane de aen iç .. A· 
ma Şükrü ustadan .. O iyi yapıyor. 

Jandarma çavuıile Erden odada yalnız kaldılar. 
çaw9: 

- Erden Bey, dedi. beni tanıyabildiniz mi ? 
- Hayır; ihtimal görmilşUm. 
- Birkaç defa TUrkocağmda görUştUk. Son defa-

sında idare heyetine seçilmiştiniz. Genç jandarma 
ocakları namma sizi tebrike gelmiştim. 

- Evet, hatırlıyorum. Evet, ~ret. Fakat isminizi? 
- Kızıl. 
-MUstear nu ! 

miş. Adanada çok bulunmuş. Orman dairesinde me- du? Üç ay hapisanede yattım. Doksan sekizinci gü-
murdu. Tekaüt olunca, nasılsa ayağı kaydı, Istanbu- nü neferliklc alaya defettiler. Divanı harbe laf an-
la dUştU. Onun da iıımJ (Satıca) idi. Garip tetıadüf! !atamadım. Harbiye Nezaretine belki yU• istida 
Sakan, saçları da sarıya çalardı. Birçokları ismini verdim, nihayet bir gün cevap çıktı zannederken, 
bundan kinaye zannederlerdi. Fakat o da nUfusta ay- tecavUzU merciden dolayı on ~eş gün hapis cezasına 
nen ~u isimle kayıtlıdır. uğramıyayım mı? 

- Nasıl oldu da siz de zabıta mesleğine düştUnUz? Nihayet bir giln, bir tarafını buldum, jandarma 
- Ah, onu sormayın. Bir kUçUk izzetinefis mese- kUçUk uı.bit mektebine girmiye muvaffak oldum. 

lesi. Askeri idadisi son sınıfında idim. Bizde dahiliye Sınıf arkadaşlarım geçen ay yUz.ba.şı oldular. 
zabitleri var, bilirsiniz. Genç jandarma çavuşu derin derin içini çekerek 

- Evet. daldı. Erden iki Uç perişan cümle ile anlatılan bu fe· 
- Bunlar mektebin terbiyesi. inzibatı, ahl~kile a- ci hayat hikAyesinin uğultulannı göğsünde baııtıra-

lakadardır. Muallimlerden ziyade hissiyat ve ahlA.kın rak susuyordu. Beş on dakika bile sürmiyen bir ko-
mürebbileri olan bunlar, askeri mektepler için o za- nuşma, iki delikanlı üzerinde beş on seneliık hakiki 
manlar, bir afetti. izzeti nefis, haysiyet, ahvali ru- ve samimi bir dostluk tesiri yapmıştı. Fikirlerin 
hfye, nezaket nedir bilmezlerdi. birliği, gönüllerin birliği demektir. (Kızıl) acı, fa.. 

Ola~ilir gençlik bu, bir kabahat mi etmfşlm, bir kat tevekküllü bir dille geçmişini söylerken, bazı sa-
suçum mu göritlmüş, elin farkında değilim. Öküz rarıyor, bazı kızanyordu. Masanın köşesinden ayrıl-
bilmem kim diye, bir dahiliye yUzbaşımız vardı. Be- mıyan gözlerinin bu garip ve hazin istikrarında en 
ni çağırdı. Yekten: ülkücü ~lr istlkballn çökUp harap olduğuna ait ses-

- Seni hayvan oğlu hayvan! si& bir mersiye titrlyordu. Şimdi sigarasını uzun 
Demesin mi? Biraz fazla. asabiyim kendimi zap- nefeslerle çekiyor ve kahvesini yudum yudum içi-

tettim: yorken, Erdenln yüzüne baktı: 
- Rica ederim, böyle söz söylemeyiniz. yüzbaşı - Galiba sizi müteessir ettim. 

bey dedim. Ve dememe kalmadı: (Kahbenin doğur· Tabii, fakat bunlar öyle tesirler ki şiıkAyet değil, 
duğu hergeleye bak!) diye yüzümde blribiri arkasın- billkis arzu edillr. Erken. müteessir ve mahıun al-
dan iki tokat şakladı. Ondan sonrumı bilmiyorum. muştu. Söz değiştirmek için: 

Aklımdan birşey ıeçlyor. Bilmem muvafık olur 
mur Yahut bana muavenet edebilir mi!lniz? 

- Elimden gelen ~lr şeyse .. 
- Komilerin iki ilç kelime ile vuiyetinl anladık. 

Pek muıtarip ve peri31n bir aile reisi ... Siz ümit 
ederim ki benim hislerimden eminslniz. 

- Hay hay, ona şUphe mi var? 
- Şuna biru muavenet etm~ istiyorum. Kannca 

kararınca. Fakat bun• izzeti nefsini incitmemek SU• 

retlyle yapmak lbım. Bunun için kendiaini fÖyle bir 
iakandil eder nıiainiz? 

- Ne gibi bir muavenet? 
- Terfüne filan kanşamam, elimden gelmez. 

Böyle bil'fey onun için yeni bir fel&kettir. O bir ter
fi değil, maazallah yıkım ol-.r. Khnbl11r nereye at~ 
lar. Nakdi muavenet te biraa çirkin mesel! "§6yle 
böyle, Raınuan ihtiyacına yardımı olacak erzak, 
zahire gibi dostça bir yardım. 

Çavu9 hayret ve tapkı ile Erdene baktı. Erden, bu 
civanmertliğin verdiği bir utançla kızardı: 

- Birşey değil, küçUk ~ir yardım. 
- Sormıya hacet yok. 
- Aklma blrşey gelmeain 1 
- lmk&nı yok, ben itl yoluyla yapanın. Bilir mi· 

ılntı Erden Bey? Koca bir aileyi ıef aletten kurta· 
raca klDlıs. (Arkası var) 
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TAN 
G ·· ndelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
T AN'm hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

ispanyayı Kontrol 
"Kontrol,, kelimesini, böyle tırnak 

içinde kullanmak liizmı. "Ademi mU. 
dalıalc,, tUblrlnl keza. Çünkü ispanya 
hadise ı patlak verdi \'Cttli, manen 
\'e maddeten, A\TUJtanm l.ıazı de\Jet. 
lcri Valeııc'ı bazıları ela Burgos'u tuf
ınuı;lardır. Jsı>aııyanın J~ıdc, her iki 
tarafta dn, oıı Lılnlerce gönlUIU \'ardır. 
Silfıh verllml5tlr, ceııhane verilmiştir, 
gıda 'erllmlştlr, para ,·erJlmlştir. BU
tüıı bunlardan ba ka, her lkl taraf, 
diplomatik \'e askeri lstltıbaratmı, 
kendine do t olan de,·letlerJn istlhba
ratmdlUl lstlfııdc ederek yapmakta. 
dır. 

Oyle ki, "kontrol,, ile "ademi mU. 
dahale,, l pan~'8da harbeden lkl tara· 
fı, ger~ekten tek başlarına bırakmak 
\izere değil, A\•rupada bir harbin pat 

lalı: \•ermemesi göz öııUnde tutularak 
alınmış tedblrlercllr. 

"l\lüdahalo,, e asen geniş bir ölçU 
üzerinden yaııılmı tır. J~erlsi, dlplo. 
nıatlk \'C a keri ajanlar, casu tar \'e 
ııropagandacılıır ile doludur. "Kon. 
trol,, dan maksat, aralarnıdan blrl 
müdahalesini daha fazla artırmasın 
diye, biiyiik dc,•Jetıerin, biribirlerini 
kontrol ctmesiclir. Yani, gerek "ade
mi mUdahale,, gerek "kontrol,, for
nıiillerl, alakadar dört bUyUk de\'lc
tin, aralarındaki menfaat tazyiklerini 
ve ı-;oklan hafifletmek Uzere, üzerin. 
de mutabık knldıklnn kompromis u. 
sulleridir. Eğer zaman zaman, buna 
rağmen tehlilı:eli bir ihtilaf zuhur e
diyorsa, bu harbin talilni tayin ede
cek olan rakkasın kfl.h Valence kah 
Burgos tarafına nwyletmesindendir. 

Rakkas, böyle tehlikeli bir meyil 
~~~.,1; mi. JIP "nrlemi müdnlıaletı ne 
de ".konU'öl,, rurmuıuııdCI ıı.ompı uıuı~ 
ııayı kalıyor \'e de\•letler arasmdaki 
menfaat ayrılığı, derhal, bu iki for
müliin <lışına faşıyor. Daha doğrusu, 
ispanya meselesi, ispanya meselesi 
olmaktan çıkarak, Uerllıı - Roma ve 
Paris - ı.ondrn gnıpl:ırı arasında.ki 
ınenfaat ayrılıklarının nıül)'iresi olu. 
Yor. 

Bugiin, yani IJeipzig hl<lisesi ile Al. 
manya \'e Jtalynıım koııtroldan çekil
.nıel.;..i üzerine IJu had ve tehlikeli va
ziyetlcrtle.n birisi kartöısında bulunu
Yoruz. Anlaşmazlık henüz ortadan 
l<alkma.mı~tır. Fakat Londrada gayet 
ehemmi~ etli bir Ayam Kamarası top. 
lantısı olmuş, Fransn<la da kabine, ~.u 
nıe ele ile ele ala.kadar sebepler yu. 
ZüncJen çekilerek ;\erini enerjik ~are-
ketler için daha kalifiye bir kabuıeye 

terketnıiştir. ' . 
Son gelen tıeJgraflardan, "ademı 

ntüdahalc,, prensipinin ol!mn "kon
trol,, işinin olsun bir mikclar daha e
lastikiyete mütehamm\ı oldukları n.n
laşılmaktadır. Gene iyi niyet1erden, 
ınutedil davranmaktan bahsedilmek
tedir. l\linorka önünoe, meçhul bir do
hanmanm pasifik bir nUmaylşinden 
bahsedilmektedir. Kimbilir, "izzeti
hefis" , belki ,;ene kurtulmu~tur ,·e 
Almanya ile ıtalya, kontrol safında 
boş ıkalan yerlerine belki de dönecek
lerdir. 

B. B. 

M. Kemalpaşad~ / 
Buğday Mahsulu 

M. l{cmalpaşa, (TAN) - Bu yıl 
ilçemiz ve civarındn buğday mahsu
lü fevkalade iyidir. Başal<lar temiz 
ve dolgundur. Aıpa ve çavdar mah
sulleri de çok bereketlidir. Y~lnız, 
son haftalar icinde yağmur yagma
dığından bazı yerlerdeki mısırlar şim 
diki halde cılız kalmışlardır. 

Erik armut vişne gibi meyvalnr 
Pek boİ ve uc~zdur. Eriklerin kilosu 
20 paraya, armutların kilosu 40 pa
raya kadar satılmaktadır. Buradn 
sebzeler henüz yetişmeğe ve ~ollaş
ınıya başladığından şimdiye kndnr 
başka yerlerden getirilerek satılmış
tır. 

Niksarda Yıkılan Evler 
Niksar, (TAN) - Belediye, maili 

1nhidam evleri tcsbit etmektedir. Bu 
kabil evlerin yür.U geçeceği ve yıjctı
rılacağı tahmin olunuyor. 

1-'iliıtinde yeni müeııe.el erden: Arkeoloji müzeıi 

-
· Kanun kartısında : 

Karı veya Koca Nasal 
Miras Altrlar 1 

Karı \'eya koca, diğerinin ölümünde 
mirasr.ı olabilme l lcln "'ela, ölüm 
zamanında aralarında e\ lilik rabıta.. 
sının bulunması icap eder; 3 ani ölüm
den evvel bo~mıya karar çıkmışsa, 
diğer taraf karı \'eya kocasının mi
ras~.;ısı olamaz. 

Olen, fant.'<lclim ki koca olup mi· 
ras!;ı olarak dört çocuk ile bir de kan 
bırakmı ol un. Karısı oe şekilde mi
rasa iştirak edecektir! Bu lştlralda 
iki şekli \'&rdır: Bu sek illerden birini 
terclh karının arzu una bağhdır. Ka
n isterse terekenin dörtte birinin 
mülkiyetini, i terse 3 arısının intifa 
hakkını alır. 

Türk Kanunu Medenisinin (444) 
üncU maddesi bu hususu anlatmakta 
dır. Bu ma<ldenin birinci fıkrası: 

FiLiSTiN VE 
SINA COLU 

Ismailiye üzerinden Port - Sa.. 
ide doğru sUzüldUk. Fakat buraya 
uğramadık ve denizin üzerinden uç
mıya başladık. Sağımızda, çöl, id
rakimizi yutarcasına genişliyece. 
ğine, gözUmUzUn istihkarma bile 
liyakat gösteremiycrck kUçUlUp 
siliniverdi. 

"Müteveffanın kan veya kocası, 

füru' ile içtima ettikte muhayyerdir. 
Dilerse terekeden yarısının intff a hak 
kını, dilerse dörtte birinin mülkiyeti
ni alır.,, Diyor. 

Terekenin dörtte birinin mUlklretL 
ni almak lle, kan hissesine dtışea km. 
mımn tamamını almış ve he&aP ta 
böylece ka1>annu& olur; fakat mülld· 
yet hakkı isteme~ ip te, intifa hakkı• 
m tercih edecek olursa, mesele baŞb 
türlll cereyan eder: Tereke ikiye •Y• 
nlır. Bunun bir kısmı, yani yan91 in• 
tif a etmesi için kan ya teslim oıunur. 
Kan ölüociye kadar bu mallardan l:D· 
tifa eder. Ancak kendisi öldüktfıll 
sonra, bu miras hissesini mülkiye& 
sahibi olan ~ocuklan ahr. Çocuklan 
zaten babalarının ölUmünde.n itlbarell 
bu mallann maliki idllt.r. Analan, 
yalnız .mallann gellrbıden istifade et-

M ısırdan Filiıtine trenle 
yahut otomobille git

mek kabildir. Eıkiden larail 
oğullarını yeniden din ve ima
na getiren yahut fatihleri ür
kütüp durduran Sina çölü, bu
gün, sineklerini bile kovamı
yan ihtiyar aslanlara dönmüş
tür. Lokomotif düdüğü ile 
klakson, çölün kulağı tozunda, 
bir şamar gibi şaklamakta, mu
zaffer inıan 'Ve muzaffer tek
niğin bir narası gibi çınlamak
ta ve çöl, dövülmüş, ürkek bir 
hayvan gibi sinmektedir. Daha 
olmazsa, insan aklının en son 
sentezi tayyare, nabzı 500 vu

rarak, motörlerini homurda
tth 111 Sin 'ıun aıı luıJa :bir
dirbir oynatmaktadır. 
Eğer Musa, benim gibi. El - Ma. 

za (Il) meydanından bir üç mo
törlüyc atlryarak, !>ir buçuk saat 
sonra Lild'de (ID) toprağa ayak 
Lassa idi, ne "evamiri aşcre,, yi 
yazmıya vakit bulur, ne de "Arzı 
mev'ut'' un aıc biçim §ey olduğunu 
tm;:ir ~debilirdi. HPle, •ıırısır şir. 
kcU., nın Rahire ile Bağdat arasın-

Koskoca Çöl -o 
Takattan Düşen 

Aslanlara Dönmüş 

cıa işliyen bUyUk yolcu tayyaresi
nin Uç tane biribirinden flegmatik 
İngiliz pilotiyle seyahat etmiş olsa 
idi. BunlRr, bir kısn don bir haki 
gömlek idi. ÜçU de. İkisi dilmende 
otı.ıruyor birisi, telsizle havayı din
liyordu. Musa, olsa olsa bu ola.bi
lirdi. Fakat bu da, "evamiri aşere., 
sini göklere ait olmakla beraber 
göklerden değil aşağıdaki rasat is. 
tasyonlarından alıyordu. 

B izler ise, Kanalın ve 1smaili
yenln Uzcrinden geçiyor-

duk. Kanal bir gUmUş şerit, Uze. 

• 

rindeki vapurlar birer sinek gibiy
di. 1smailiyenln A vrupal hendese
si, bana yine sopasını vurarak çöL 
de göz açan Musayı hatırlattı. 
Mısır ile Filistin arumcWd kara 
ve deni% vaziyetinde on binlerce 
yıldan beri hiçbir değiflkllk olma
ml§tı. Değişen ne idi ki, eskiden, 
bir memleketten bir memlekete a
daınlan geçirmek için bir pey. 
gaınbcre ve bir sihirbaz sopaaına 
ihtiyaç olduğu halde, şimdi iş.ini bi
len Uç flegmatWc İngiliz klfi geli
yordu? 

•ı nsan yine ayni insandı. Çöl 
ayni çöl, mesafe hep yine 

kendisi. Ve hiç şUphe yok ki, bir 
tayyareyi tahrik için lizım olan 
maddeler listesi ile bir iki fizik 
kanunu, Musa zanumında da mev
cuttu. Ve aransaydı, arayan olsay
dı, listedeki maddeler gibi hikınet 
kanunlarını da bulmak kabildi. De. 
me9c tarihin o karanlık ve acayip 
günlerinde, sopasını yakın bir su 
tabakasına dokundurmak bir ke. 
ra.met sayılırmış. Bugün halbuki, 
tayyareyi kimin icat etmiş olduğu
nu bilmemek cehaletine bile mesağ 
vardır. Akıl istiklalini alınca, ke
ramet ifli.s etmiştir. Denizin üze
rinde ilç çeyrek saat kadar uçtuk. 
Birden, altımızda, yeşil, bereketli 
ve meskfın bir toprak peyda oldu: 
Arzı - Mev'ud. Musayı bir kere 
daha hatırladım. Altımızda, ayni 
ırktan olan Araplar ile beraber 
Muaanm getirdiği dinden olan hat
ta Tevrattaki dili konuşan Yahu
diler yqadığmı ve bu e9cilmif top
rakların bunlara ve onlara ait oL 
duğunu, daha yere inmeden <bili.. 
yorduk. 

H att.l, blllyorduk ki, fU dağı

nık ve şekilsiz duran yeşil 
yerler Araplara ve bu cetvelle çi-

meyi tercih etm~tL 
Şimdi ayni mesele)i c.aıılı bir misal 

ile anlatayım. Farzedelim ki ölen ko. 
ca (100.000) liralık bir apartunan bl. 
raknu~ olsun. Karı isterse dôrtte bi
ri olan (25.000) liralık ,kısmırun tam 
millklyetüıl alır, yani bu kısnun sahi• 
bi olur; ,·eyahut ta arzu ederse, yan• 
SlDIIl, yani (5(),000) lirahk kısOUDlll 
intifa hakkından istifade eder. Eğer 
dörtte birinin mülkiyetini tercih eder. 
se bu kısan üzerinde dilediği gibi ta.. , . 
sarruf eder. isterse, kendl hlssesmı 
ipotek eder, ''eya satar. Fakat, Yarı.. 
smm intifa hakkını tercih edene, l aı.. 
ruı apartmıanın yansım varidatı_ 
ru alır; fakat bu kısım üzerinde hlçblJ. 
tasarrufta bulunamu.. Mesela, apar .. 
tımuu satamu; çllnkU bu kıs111111 sa. 
hibl değildir. Ancak apartımanın va. 
ridatmın yarı ını ölUnclye kadar aa. 
mıva hakkı vardır. 
Eğer ölen koca olmayıp ta kan ola. 

cak olursa, mesele gene ayni ıtekllde 

halledilir. 

Belediyenin ilk Vazifesi 

--- zilmiş gibi hendesi ,ekiller göste
ren yerler de Yahudilere aittir. A
şağıdaki kavganın da mahiyetini 
biliyorduk. Arzı - Mev'ud hikL 
yesi, altımızda devam edip gidi
yordu. Aramı1i.la Musa olsaydı, in. 
sanları iyi yapmak için bulduğu 

hikmetlerin ~u kadar fena ve aksi 
neticeler vermesine UzUJcrek ken. 
dini aşağı atardı. 

Memleiletimlsde, umumiyetle, rnt. 
rasçı olan koca veya kan, hıtlfa hak .. 
kı lsteme3ip terekenin dörtte blrlniQ 
miUkiyetlnl tercih etmektedirler. 

/•mail Kemal E.lbir 
(lstanbul Barosunda Avukat) 

Sehirliye Hizmettir! 
Terkos şrheke.si, eskiden, ha

yır .. Dal,ıa birkaç yıl e\'veline ge
lindye kadar mefluç ihtiyarlara 
benziyordu. Gecenin \'e günclii-
7.Ün herhangi bir saatinde, mus
luğu atarsınız, fakat aksiliğe ba. 
km ki su gelmez. Bu mefluç ih
tl~·ann nefesi kesUmlşttr. 

Terkos belediyeye ge~eliberl, 
şebeke kısmen genişledi, suyun 
tasfi~·e işi cidclllesti. J;skiden ve
rem mikrobu, tifo mikrobu gibi 

ölüm ecinlilerJ ya.'jıyan hu suyun 
Lıugiin mlkroı>suz olduğunu res
rnt ağızlardan, fenni raporlar ha
linde işittikçe seviniyor \'e itima
dımız artıyor. 

J<'akat, ne {'.are ki, beledb·e re
isinin kuvveti! sözlerine ra~en 
lstruıbulun mUhlm bir kı"mı bu 
sudan mahrum ya..5ıyor. Belediye 
reisi elemişti ki: "Terkos çok 
ze.ngiıulir. Değil bugiinkü fstan
bulun, iki milyon nüfuslu bir şeh
rin bile su ihtiyacını bol bol te
lafi eder.,, 

\' e bu söz çok hoşa giclecek 

bir ümit armağanıdır. Fakat ne 
çare ki, bugünkü lstanbu!un bir 
çok semtleri, bu mikropsuz suya 
henüz kavusnıamı~tır. 

l\lesell, Be lktaş... Bu kof'..a 

O Halde 
Terk~s 

istiyoruz! 
semtin mühim bir kısmına ter
kos şebekesi hf'nüı uğramamış
tır. Bu semtte OlhannUma ma

hallesinin yii7lerce e'i ihtin e
clen bü~iik bir parçasında bir 
katra bile terkoı suyu bulamaz
sınız. 

Bize yana y&KJıa anıattııar: 
"- Biz <'lhanniima mahallesi

nin "Gazi Refik., sokağında otu
ruyonız. Geçende mahalleden im

za topladık, beledi) eye ba.~wura.
:rak bizim e\·lerimize de t.erkos 
suyu verilmesini istedik. Fakat 

isteğimize kunı cevaptan başka 
bir nesne alamadık. 

''Siz, dediler, bu vazt~·ette bu 
suya daha bir çok seneler kavu
§anuyacaksınız.,, 

Hayretle sorduk: 
116-Fakat alf.lnr,, 
Cevap verdiler: 

u ç - ok basit.. Evvell, terkos 
almayı taahhüt eden evler blse a-
vanı olarak ıu kadar lira ver
melidirler.,, 

Görüyorsunuz ya.. Bil, ma -
ballernlze terkos tebekeal getl
rlldlit takdirde abona olacalı
mızı taahhüt ettllfmb halde ter
kos idaresi bl&den, denlıde ba· 

hk P&zarhğlna glrt,erek, IMl!ln 
para isti) or.,, 

Bize bu müra<'.aatl yapanlar, 
yana yakıla soruyorlar: 

"Terkos, düne kadar insafsız 1 

bir ticaret mUesse11eeinln kar kay 1ı nağı idi. Bugün ille terkos, şeh. 
re mal edllmi~, şehlrllnin malı 

olmuştur \'e şehlrll kendi suyun
dan istifade etmek için etek 'do
lusu para dökmek nıooburiyetln
dedlr. O halde, beledlyenlu şe • 
hlrllye hizmet etmek gayesi ne 
oluyor!,, 

Bu sualde, yerine getJrllme.k 
lazım gelen bir hakkın azameti
ni görüyoruz. Belediye sular ldt\
resl, paradan e\'Vel, &ehirllye nlz
metten ibaret olan esas vazlf esi
ni gözönüade bulundurmab ve ls

tanbulun terkostan mahrum bu
lunan her k~lnl terkoa bora. 
larile ıUslemelldlr. 

Bizler, fakat, Lild'de Filistin top- o kuyucu 
mektub\UI 

rağına ayak basmış olduk. Sıkı bir 
gilmrUk kontrolU sayesinde, çan-
tamdaki kolonya şişesinin bir dos
\ta aldığım pipo tUtilnUne kadar 
her §eyi ıslattığını görmek kabil 
oldu. Üzerinde "polis,, yazılı bir 
pazubent taşıyan bir delikanlı ile 
konuşuyorum. TUrkçe biliyor. Atl
nalı olduğunu eöylUyor. Konuşma
sından, Rum olduğu belli. Filistin 
polisinde Rum .. 

Mısırdan beri bu gibi şeylere a
lıştığım için, Lüd'den Kudüse kaç 
saatte gideceğimizi sordum. 80.90 
kilometre kadar birşey. Bir saate 
yakın sürilyorm uş. Kahireden 
LUd'de bir buçuk saatte gelip, 80 -
90 kilometre için bir saatlik oto
mobil yolculuğu yapmak, attan inip 
eşeğe binmeye ~enziyor. 

Otomobil hareket ederken, he
nüz orada duran Bağdat tayyare
sine bir kere daha b&kıyorum. Al
tımı1i.laki yol, asfalt. Araba yeni 
ve temiz. Sürat tablosu 70 göste
riyor. Buna rağmen, öteicinde bir 
Arap atının asaleti ve serkeş Pro
metenin yaradıl~ından aşırılmış 
bir hal var. 

(1) Mısırnı ekonomik, sosyal 
ve politik vaziyetine alt olan bahis
ler, hazırlamakta olduğum bir ki
tabın mevsuunu teşkil ettiğinden • seyahatimin Filistin - Lübnan _ 
Surlyeye alt olao kısıınlanoa geri
yorum. - B. B. 

(D) Kalılrenln tayyare meydanı, 

cm> Llld, Yata Ue Kudüs ·--
dadır. --.oeı-

Cevap lstiyen Bir Okuyucumıq 

tmzaeının saklı tutulmasını istiyp,a 
bir kariimiz, Istanbul vilayeti vasıta
sile Dahiliye Vekaletine gönderdıif 
istidamn 11-8-934 tarih ve 3796 U 
sayılı derkenarla cınniyet işleri .-; 
mum mUdUrlUğüne havale edildi 
ğini, fakat oradan henüz cevap alın 
dığını bildirerek nazarı dıkkat.ı cei
betmemizi istemektedir. 

Susuz 
Maçkadan bir 

yor: 

Maçkada Tcşvikiye camii yanında 
merhum binbaşı Saidin bir hayır 
eseri olarak yaptırdığı Hamid ye 
çeşmesine bir haftadanberi ihtiyacı 
karşıhyacak su verilmemektedir. Ya· 
~ın. pek sıcak olan şu günlerinde aba
lının ihtiyacı nazan dikkate alınarak 
kafi mikdarda su verilmesinin tenu
nine himmet buyurulacağını alak 
dar nıakamlardan temenni ederiz. 

• 
Bir Soruya Cevaı. 

Mahmutpqada Çorapçı hanında 

numarada çorapçı Bay Kadriye: 
"Arnavutluğa giden muharrıriJDll. 

henilz buraya dönmedi. Arkadaş 
bugünierde Istanbula gelecek A.rD • 
vutluk hakkındaki intibalarını nefl'8 
bqlıyacaktır. 



( SPOR ) 
Kadıköy Stadında Bir Spor Faciası Oldu 

umruklu, Tekmeli 
ır Maçtan Sonra 

Berabere Kaldllar 
(Yazan: Eşref Şefık ;· 

Gtlatuaray, takmımı değiftir-

GtlndUzll Merkez muhacim 
alnut, F.ofakı yan muavine 

•Hı""'1i.ti Salim merkez muavinlik 

pıyordu. Galataaaraya Fenerden 
IEt&Jmıa olan Ebemi de sağ mua. 

yerine dllmıittiler. 

det yumruk salladı. 
Hakemin görmemezliğine gele

rek ihraç edilmekten kurtulan bu 
ağır hareketleri ki.fi görmiyen Bay 
Ekrem işi azıttıkça azıttı ve futbol 
çayırını bir dövüş meydanı haline 
koydu. 

Hakemin o açıkça sille ve yum.. 
ruklan cezalandırmadığını görerek 
cesareti kabaran müdafi Reşat ta 
sağaçık Melihi yere dÜflllÜŞ iken öL 
dUresiye çiğniyerek iskarta etti. BU
tUn bu görülmemiş hatalar yapılır
ken Galatasaray mağl(ip vaziyette 
de bulunmuyordu. 

Aad btlyttk dövöt: 

Birinci devreyi sıfır sıfıra bera
bere bitiren takımlar ikinci deVrede 
beş dakika fasıla ile birer gol yapa. 
rak berabere vaziyete geldiler. O. 
yunun bitmesine yirmi beş dakika 
kadar kalmıştı. 

Galatasaray bir iki tehlikeli a
kmı neticelendiremedi. Güneşliler 
mukabil hücumlara b&flaDllftllar. 
Ekrem yine etrafı bıçkı makinesi 
halinde doğruyordu. Hakemin p.
yanı hayret bir milsamaha ile sa
hadan atmadığı bu oy1i.ncu Azrail 
gibi çılaflarla her yazımdan pçti
ği oyuncuyu yere yuvar1arken Gü
neşin sağ muavini Galatasaraylı Ha
fimden topu almak üzere atıldı. 1-
ki oyuncunun ayaklan fena halde 
çarplf&!'&k yere dilftiiler. 
Bir yumruk daha: 

Dame Hqimin ayak bileğinin dıf 
tarafına, lsmailin iç taratma gel
di. Tabii dıf tarafına gelen Hafim, 
daha ziyade mtırap çekiyordu. Gil
net oyunculan Hafimi kaldırmak 
t1zere GaiatuarayWarla beraber 
kazanm olduğu yere topJanmı,ıar. 
dı. Orada da Ekrem, olanca hızı i
le lsmaile bir yumruk salladı. İs
mail kaçarken yetifti bir daha vur
du. O andan itibaren Galatasaray. 
da okuyan ve oraya mensubiyetini 
sevgisi ve formasına hürmetinden 
bqltaca bir gayretke.şlikle isbat et
mek tenezzWünde bulunmıyanlar • 
dan bqkaları, arkadaflannı tokat
tan ve yumruktan kurtarmak isti· 
yen Günetlller üstüne çullandılar. 
Vaka Galatuaray tribünü önünde 
olduğundan Galatasaray klübtlne 
nisbetleri pek tUpheli olan ve taraf· 
tar görünmek gayretini güden bazı 
gözü kanlılar da l&haya sıçrayarak 
dayak atma faalma iftirak eyledi
ler. 

Erkekliğe hiç uymıyan bir te .. 
kilde bir oyuncunun Ustilne dört 
bet Jdfinin çullandığını gören bir 
laBim inB&fh seyirciler de göz göre 
dayak yiyen çocuklan kurtarıtııya 
kottuJar. Böylece l&ha mahfer ha
lini alch. 

Polia kuvvetleri oyunculan milf
külitla kurtanp odalanna soktu
ğu mrada hakem Sait Salihaddin 
oyunu tekrarlatmak iddiumda bu
lundu. Saha milfldllltla bofaltıla· 
ra.k soyunma odalarma çekilmlt 
bulunan futbolcular tekrar çıktılar. 

Hldiaeden sonra oynanan on bet 
dakikalık oyunda da Galatasaray
Ln bazı oyuncularm tekmelerin • 
den f[urtulmak iatiyerek hava!ara 
aıçrayan, yahut tekmelerden kaçr • 
namıyarak yerlere serilen Güneşli 
oyuneulan seyrettik. 

Neticede bütün yumruklara, sil
lelere ve tekmelere rağmen Galata
earay takımı beraberliği değiftfre
medl. Futbolden ziyade cemi dö
vllt olan ve uapla eeyrettiğimiz 

botufmamn IOllbJDI b•kem caldJiı 
aman bJraz nef• alablkilt. 

- Güneş Dövüştüler 

Dünkü ma,, hayli •inirli ve hültletli C'ere)'Cln eJiyortlu 

~ Fenerbahçe Dünkü 

•r AN,, #otosunun dünkü emtantanelerimlen biri 

Mülayim, Amerilralıyı altıfaiı etmiıti ••• 

Mülayim, Dünkü Güreşte 
Şu Amerikan Boğasım 

Yenerek Kemerini Aldı 
Dün Taluim atadında Amerikan Boiaaı Kumar ile Mülayim 

arasında bir intikam maçı yapdmıftır. Bu maç hem intikam 
maçı hem de iki pehlivan arasında bahiali bir güreftİ. 

Mtlllyim bankada beş yi1z dola
nm ortaya koymuş Amerikalının 

da kemerini koymasmı iatemittl. 
Orta hakemi Cemalin idaresinde 

çetin müsabakaya bqlandı. llk da
kikalar ayakta sıkı kapışmalarla 

geçti. Dakikalar ilerledikçe Müla
yim üstün bir güreşe ~&fladı. 

Amerikalıyı çok muhataralı va
ziyetlere sokuyordu. Hatıl iki de
faamda ımtmı yere getireceği sıra
da Amerikalı iplere kaçıp tutuna-

Güreşin aonlanna doğru Mtıll
yim. ezici hakimiyetini iyice temin 
ederek devam etti. Fakat Ameri
kalı yenileceği zamanlar kendini lp. 
lere atarak kurtulmak hilelerinde 
devam eyliyordu. 

Güreşin sonu geldiği vakit MU -
layim Amerikalmm ringin ortasm
da mtmı yere getiremediği için, 
tuşla galip gelemediyse de hakem
lerin kararile galip illn oldundu ve 

Maçta Beşiktaşı 
Ma~IUp Etti 

':i r n ovuy •Ann6 

lerile dOla olan Günet - Galatasaray maçmdan enel )'ine Kadı· 
köy atadmcla oynanan Betikt&f • F enerbahçe llll'Çlllı Fenerliler 
fU tekilde k•zenclılar. 

Rtlzglr altına Fenerliler düş

mtlf olduklan halde ilk dakika
larda ııkl§tınnafa başladılar. Bir 
zamanlar Istanbulun en iatidatlı 
soliçi görünen Beşiktaşlı Şeref a
ğırlaŞDU1 ve isabetini kaybetmiş 
bir oyuncu haline dtltttlğtlnden 

Bisiklet 
Yarışı 
Neticelendi 

Hakkının açtıiı hücumlan tehli· Ankara, 4 (Tan) - Bugün, evvel
kell vaziyetlere getirmekte hiçbir ce de bildirildiği üzere, 104 kilomet
roıu olamıyordu. re meeafede Türkiye bisiklet muka-

Betiktqm mukabil akınları bir vemet birinciliği yapılmıştır. Yanta, 
kişinin i1atUne yliklenmit halde bir gWı evvel aUr'at y&.nfma i§tirak 
kaldığından ilerliyemeden dönü- eden 26 bisikletçinin hepsi iştirak et
yordu. mit ve 1IU1f 111 suretle netlceleıımit-

Fenerlilerin de merkez muhaci- tir: 
mi ve BC>liçi aksıyordu. Mumafıh 1 - Talit (Ankara ve MiW takım 
muavin hatlannm güzel destekle- kaptanı) 3 saat 11 dakika 12 sani· 
yişi ytlztinden mecburen Beşiktat 
kalesine day&nan Fener Forvetleri 
kale önündeki manevralarile ta
raftarlarına tımit veriyorlardı. 

Fenerin goltl 

Dokumncu dakikada Bqiktq 
aleyhine bir Frikik verildi. Uzak
tan kale ağzına güzel havale eden 
Fikretin VUrutuna kaleci tam çı
karken Niyazi bızır gibi yeti§ti ve 
kaleciden evvel bir kafa VW'1l§ile 
Fenerin ilk sayısını yaptı. Bu gol
den aonra Beşiktquı gayretleri se
mere vermediği gibi, Fenerin açık
larile ve muavin hattile muntazam 
açtığı hücumlan orta muhaclm-

le içler neticelendiremediler. Birin· 
ci devrenin sonu geldiği vakit F~ 
nerbahçe ııfıra karşı bir ayı ile 
galipti. 

Wael devre 
Bu devrede iki takmı htıc;um hl

kimiyetl itibarile müsavi bir oyun 
çıkardılar. iki defa Hakkı kaleye 
sokulduğu halde önüne çıkan son 
iki kişiyi atlatamadı. Bir defasın
da da Hakkı, aollç Şerefin tam ö
nüne ve kaleci ile karp kaJ'llya 
kalacak vaziyette pas vermesine 
rağmen beraberliği temin ettire
medi. Maçın nihayeti, Fenerbahçe
nin hayli çetin bir oyundan son
ra bir golle kauınıimış galibiyeti 

ile kapanımt oldu. Be.şiktat kazan
makla Millt Küme p.mpiyonlu
lunu kazanm11 olan Fenerliler bin
lerce kitinin alkıtlan arumda 1&· 

ye. 
2 - Eytıp (Ankara ve Mil1t takım 

Iwtucuau) bir metre farkla, 
3 - Bekir (Bursa) tekerlek f&l"

kiyle .. 

Ankaragücü 

Gençlerbirrlğini 

4-0 Yen• 
Ankara, 4 (A.A.) - Bugün An· 

karada oynanacak llilU Küme mag
larmm IOJlunCUBU olan AnkaragUcil
Gençlerbirliği maçı, AnkaragUcil 
sahHmda, oldukça kalabalık bir 
seyirci önünde yapılmış ve Anka
ragllctı fal kbir oyunla ~lerbir
liğini sıfıra karp dört sayı ile maf· 
IUp etmiftlr. • 

Atletizm Müsabakalan 
Atletizm ajanlığI tarafından ter

tip edilen müsabakaların üc;UncUstı 
dün Kadıköy stadında maçlardan 
evvel btlyilk bir ka abalığm önün· 
de yapıldı. Alman dereceleri ya
zıyoruz: 

100 metre Klzmı G.S 11.2 5 
200 .. .. .. 24.5 
400 ,, Firuzan F.B. 55.3 5 
800 ,, Hakkı F.B. 2.10 5 

15ÖO ., Artm B.J 4.26 
Yüksek - Necdet J'.B 1.70 
Uzun - Enver F.B 6.33 
Balkan bayrak 1U'llJ birinci ı .. 

tanbulçor takmıı; Ddncl l"ener· 
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Kızı/meydanın tam ortasında büyük bir abide: Lenin'in mezarı 
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('SEYAHAT NOTLAR!: 10~~,~ 
: Yazan: Suat Dervış ~ 
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1 Mayısı kar,ılamak için Moskova şehri 
nasıl süsleneceğini, nasıl donanaca

ğını bilemiyor. Caddelerin iki yanındaki 
evlerin hepsi al bayraklarla kapandı. Bütün 

sokaklarda dükkan camekanları donandı. 
Her bir sokak yirmi seneye yaklaşan Sovyet 

rejiminde başarılmıf olan ifleri gösteriyor. 

,,___~~-:Bunu ö t rme · i tabii istatistikler., ~ra
fikler, desenler ve istihsalatm nümuneleri, 
ya sembolik veya mealist maketler var. 
Büyük binalar '!:>aştan aşağı bayraklarla süslen· 

liş... ŞC'hrin bir tarafında Marksın kocaman, onun 
ranında daha küçük olarak Engelsin biraz daha kü

çürek Leninin, Leninden daha ufak olarak Stalin'in 
resmini asmışlar, diğer bir tarafta beş katlı bir 
bina büyüklüğünde yan, yana Marks, Engcls, Lenin, 
Stalin ve Voroşilof resimleri hep ayni büyüklükte .. 

Günün her saatinde Lenin'nin tabutu etrafında 
bir resmigeçit var gibi 

Başka bir yerde Lcninin gölge bir oyuncak gibi yatıyor. Sağda, 
halindeki profili yanında Stalin, da- tam n;eydanın ortasında arkasını 
ha ötede Lenin, Stalin, Voroşilof l{remhn duvarına vermiş bir nbi-
ve bliti.in halk komiserlerinin res- de. Kızıl talşarla yapılmış, ilk ba-
mi. Başka bir binanın üstünde sama~ı ve kapısının üstü siyah bir 
Marks, Engels, Lenin, Stnlin, TeL cevre ıle çevrilmiş bir abide. 
man, Pasyonarya, ve Dimitrofun 
resimleri konulmuş. 

O peranm önündeki mey~~~a 
kocaman Sovyet BirJıgmm 

yeni arması yapıldı. Ve daha a~
icaya birliğe dahil olan Cümhurı
yetlerin armaları konuldu. Bir Ma· 
yıs gecesi bunlar projektörlerle 
aydınlanacakmtş. Diğer meyd~nla· 
rm her tarafına mızıka ycrlerı ya
pıldı. Panayır eğlenceleri kurul. 
du, büfeler açıldı. 

Halk, şimdiden bir bayram ha
vası içinde yaşıyor. 

B ugün ôir Mayıs ba)'Tamı ari
f esindeyiz. Bütün enstitüs

yonlar, bütün müesseseler tatil 
yaptılar. Teşekkillleri gezmiyece· 
ğiz, yalnız müzeleri; o da galiba 
bazılarını gezmiye müsaade var. 
Biz bu;;iin Lcninin mezarını geze
ceğiz. 

Büyük bir meydanı geçtik. İki 
kırmızı binruıın ortasındaki yoldan 
ilerledik. Bu iki binanın içinde Le. 
nın müzesi, asarı atika mUzesi ve 
Puşldn seı·gisi varmış. Vaktimiz o
lursa bugün Lenin müzesini de ge-
zeceğiz. Şimdi Kızıl mnydnna çık
tık. Kızıl meydan da yarınki bay
rama hazırlanıyor. Tahtalar sırık
lar, kızıl bezlerle Kızıl ml'vdanı 
silslcmiye çabalıyorlar. Solda kır. 
mızı tuö-Jadan bır duvar arkasında 
Rremli: sarayının yalnız en üst 
katının pencerelerini ve binanın da
mını, kubbelerini görüyoruz .. Krem 
lin Moskova ş"hrinin ortasında 
su;larının arkasında tek başına bir 
!!>aşka şehir gibi... 

Ta karşımızda Moskovanm en 
gi.izel bir kilisesi yaldızlı ve mo
zavrklr çan kuleleri kubbeleri ren
ParPnk Pe>nhesi ilP. PiinPsin :ıJtrndıı. 

A bidl'nin önünde Kızıl ordu 
askerlerinden ikisi nöbet 

bekliyorlar. Ağır adımlarla yaklaş. 
tını. Lenini ziyarete gelen valmz 
biz değiliz. önümüzde ve arkamız
da daha bir sürü ınsan var. 

İçeri girdik. Serin bir loşluk 
içinde du\'arJar1 gali3a renkli mer
merlerle süslü dehlizlerde ilerli
yoruz. Galiba renkli mermerlerle 
siislü diyorum, çünkü doğrusu ben 
abidenin teferruatiyle meşgul de. 
ğilim. Merdivenlerden indik, bir sa
lona geldik. 

Salonun içine hftkim olan renk
ler muhakkak ki siyahla kırmızı .. 
Amma siyah nerede kırmızı ne ta
rafta göremiyorum. Yalnız gördü. 
ğüm şey etrafı kırmızı kadife kor
donla çevrilmiş bir cam tabut.. Ta
but. tam bu salonun ortasında du-
ruyor. İçinde yine kızıl ve siyah 
ren~.le.: içinde bir adam yatıyor. 

Yuzu balmumundan yapılmış bir 
bebek yüzü gibi sapsarı, gözleri en 
ımkin bir uykuda imiş gibi büyük 
bir huz~r i~adesile kapanmış, yü. 
zünün hıç !>ır çizgisi fena ve 1stı
raph bir ölüm maskesi takınma
mış .. Saçları seyrek, kızıl telli sa
kalında beyaz kıllar da var. üstü. 
nü göğsiine kadar örtmilşler. Elle
ri bu örtünün Ustünde duruyor. 

Leninin tabutunun yanından zi
ynretciler teker. tPker geçivorlar. 
Kimse durmuyor. Bu bir resmi ge
çit gibi. 

Her giinün her saatinde Lcninin 
tabutu etrafında bir resmi geçit 
var gibi .. 

L enin müzesi .. Muazzam bir 
müze, sayısız salonhı.rı var. 

Bu salonlarda ihtilalci, alim ve dev. 
Jet sefi. Leninin havatının bütün 

merhalelerini görebilir ve etüdiye 
eder, onun mesaisini ve mesaı ar
kadaşlarını tanıyabilirsiniz. 

İlk salon Leninin çocukluğunu 
gösteriyor. Annesinin, baba.sının 
kardeşlerinin resmi, Leninin doğ
duğu evin resmi, Leninin mektep
te aldığı numara cetvelleri. Oku.. 
duğu kitaplar .. Leninin yavaş. ya· 
vaş tekfımülilnt' ait vcsıkalar .. O
kuduğu jimnazyumun resmi, sını

fının resmi, kendisiyle beraber 
mektebi !ntiren arkadaşları, sos. 
yal mevzulara karşı ilk duyduğu 
alftkalnr. İlk mesai arkadaşları, 
ilk okudu~u Marksist eserler. İlk 
yazdığı eserler.. Gizli teşekküller
de çalısmıya başlayışı. Polisin Le
nin hak.'nndn yaptığı raporlar. tık 
tevkif edilişi. hapisanede olduğu 
zaman ekmekten hokkn yapıp içi
ne süt doldurarak ve sUte beyaz ki 
ğıt ilzerine yazdığı ve ateşe tutu
lunca okunan vesikalar.. Lenlnin 
mesaisıni adım, adım takip edebi
liyoruz. Her devirde kendi resmi
nin yanına mesai arkadaşlarınm 

da resmim koyuyorlar. ve Rus 1905 
ihtilalinin nasıl yavaş, yavaş doğ. 
duğunu, hazırlandığını, neticesini 
biitlin tcferruatile biltün vesikala· 
rı ile çalışanların rcsimlerile hadi
selerin ge('tiği yerlerin ı esimlerile, 
o vakaları canlandıran tablolarla 
takip ediyoruz. Bu suretle de Le
ninin hayatını öğrenirken Stalin, 
ve VoroşHof gibi ihtilakilerin es. 
kidenberi nasıl çalıştıklarını öğre· 
niyoruz. 

eninin on yedidl'n sonraki 
hayatını ve faaliyetini gös

teren salonlardan geçiyoruz. Müze 
müdüriyetinin yanımıza koyduğu 
tercüman bliyUJc bir bilgi ve tüken. 
mez bir sabırla bize malfımat veri
yor. Arkada~ım söylenilen sözleri 
Fransızcaya tC'rciime ediyor, tam 
bu sıra yanımıza tıişman kısa boy
lu esmer bir kadınla. zayıf ve ufak 
tefek iki insan yanaşıyor. Erkek: 

(Arkası 10 uncuda} 

iT A 
Tei er ve 

•• er Aras n rcu a 
YAZAN: TAHSiN BANGUOGLU 

(Dil ve Tarih Fakültesi Doçentlerinden) 

Kitap neşriyatı arasınd a münekkit gözile dolaşan arkadaşımız, son on 

beş günün neşriyatın da dikkatle okumuş, 
l• 

tetkik etmiştır. Münekk 

atlerini şu sütunlar 

it arkadaşımızın kana

da okuyacaksınız. -. 
Zamanlar Habibin kati üslubuna istikamet ver 

lsmail Habip, Cümhuriyet 
matbaası, İstanbul 1937 

B u kitap muharririn milli müca
dele esnasında (920-923) muh

rni§tir ve o bunlardan hiçbir zaman 
taınanıile sıyrılamamıştır. Edebiyat 
tarihindeki edebi parçalar bu nesrin 
daha mazbut ve son yazıları daha 
müteazzi ve münakkah nümuneleri-

dık. Bana "tek mi istersin çift mi! 
dedi. Ben de "seninle çift olmak 
bütün alemde tek kalmak isterim" 
dedim. 

H. R. XLVI 

telif Anadolu gazetelerinde yazdığı dir. 
mnkaıeıeri topluyor. Tercümeler 

Tek mi çift mi oynuyorduk dün ge
ce canin ile, 

"Tek mi çift mi var elimde bil:,, d&* 
di lıasna mele-. 

Jsmail Habip mücadele senelerin
Ben dedim ki: "Sen ve ben her ye 

de çift olmak, f 
Senden ayrıldıkça kalmak isterim 

yerde teır.. 

de milletin ıstırabını ve kurtulma i. 
manını haykıran sayılı yazıcılarımı

Mevlanamn rubailerinden 
manzum tercümeler. 
Hüseyin Rifat, Nümune ma~ 
baası, Istanbul 1937 

zm yambaşında yer almıştır. Genç 
muharrir milli teşkilatın içinde bu. 
lunmuş ve o devrin felaketini, limit- • • 
sizliğini, gayzını ve isyanını birlikte stadın Hayyam rubailerini her-

(Hasan Ali bu acemce rubaileri W-. 
zim telfı.ffuzumuza göre Türk alfabe
siyle yazmıştır. Bunları bır Iranlı o
kusa hiçbir şey anlamazdı. BUDIR 
için ya acem alfabesini muhafaza et.. 
memiz yahut acem telaffuzuna göre 
latin alfabesini kullanmamız lizlm• 
dır.) 

kes tanır. Işte bu defa Hüseyin 
duymuş ve yaşamıştır; keza zaferin 

Rifat Mevia.nanm rubailerinden seç
şevkini ve yeni bir doğuşun saadeti. 

tiği 50 kadarını ayni tarzda kıt'ani, eli kalem tutan bir vatanperver 
sıfatile Ismail Habip zafere kadar larla türkçcye çevirmiştir. Bunlar 

yine ayni şekilde muhtelif Acem şa-
gecen seneler zarfında hitap ettiği irlcrinden tercüme edilmiş bir 0 ka
muhitlcrdc halkın imanını kuvvet

dar rubai ile birlikte küçük bir 
le_ndirmiye ve o mukadde~ ve m~t. kitap teşkil etmektedirler. 
hış heyecanı gayeye tcvcıh etmıye B"" ··k TU k · f"l f uyu r şaır ve ı ozo unun 
calışmıştır. Zaferden sonra da onu, -·baı·l · · ·ık d f H Al" t 
• • • • u , ennı ı c a asan ı op-
bir .kur~uluş savaşında~ bır tasfıy~ layıp bize tanıttı (Mevlananın rubai-

izi "'rtda 
ve ınkılap safhasına. dogru ~kan ~a leri, Hasan Ali, lstanbul 1932). En 
d~seler arasında mtisbet fıltirlcı:~ büyük Acem şairlerinin eserleri a
bll" yardımcısı ve yapıcısı olarak go- yarında olan bu nefis şeyleri, şairin 
rüyoruz. anadiline maletmek Türk şairlerinin -----------

Pierre Loti, çeviren Hii 
borcudur. Bunun için bu yolda ilk yin Cahit, Remzi Kita 
tecrübeyi yapan Hüseyin Rüatin lstanbul 1937_ 
himmeti takdirlerle karşılanmağa la- p ierre Loti'nin şaheseri addcdil 
yıktır. 

bu roman vaktiyle Serveti 
Tercümesi en güç olan edebi eser 

şiirdir. En giiç tercüme edilen şiir nunda -bildiğimize göre- Hüse~ 
uharririn bu milli hizmeti Cahit tarafından tercüme edilmiş so 

de rubai olsa gerektir. Rubai gümüş-
takdir edilmiş veya edilecek 

tir. Fakat yazılarının vesika olarak 
ta kıymeti olduğunu burada tebarüz 
ettirmemiz gerektir. Milli Mücadele 
esnasında bu emsalsiz tarihi hadise
nin maddi ve manevi şeraitini can
landıracak pek çok şey yazılmış de_ 
ğildir, bilhassa mahallinde ve o ha
vayı içinden teneffüs edenler tara. 
fından. O devir tarihte uzaklaştıkça 
Yeni' münekkit nesiller bu mahdut 
vesikaları çok arıyacnklardır. lsma
il Habibin kolleksiyonlıırı bile kalma 
mış Anadolu gazetelerindeki makale 
lerini bir kitap halinde kütüphane. 
mize koyması yeni bir kazançtır. Bu 

gibi neşirlerde aslın değiştirilmeme
si de ne kadar iyi ve liizumlu bir u. 
SUldUr. 

Velut bir muharrir olan Ismail 
Habip o zaman yeni tanınıyor. Bu 
:Yazılarını toplu bir şekilde elimize 
almakla onun edebi şahsiyetinin te
Şekkülü hakkında da bir fikir edin. 
rnek fırsatını buluyoruz. Makaleleri 
arasında derin bir maşeri heyecanın 
kuvvetli ifadelerine tesadüf edilmek 
tedir. B:ızılarını mektep kitapları i· 
çin de tavsiye edebilirdim. 

A ncak muharririn de mukad.. 
~ demesinde tavazula kaydet

tiği gibi bunlar kuvvetlerini o heye. 
candan almaktadırlar. Ilave edelim: 
Onsuz kusurlu ve sılacı olacaklardı. 

ten bir mücevher mahfazası, akik- ra da kitap şeklinde basılmıştır. (iz. 

ten, fildieinden bir amber hokkası- landa balıkçısı, müellifi Pierre Lott.: 
.Matbaai Ahmet llısan ve Şürekası ıa..: 

dır. Dışını işlemek, minelemek ve içi-
ni mezç ve terkibetmek için san'at- tanbul 1319) yeni tabı bu tercümenuı 
kar bütün yaratıcı dehasile günler gözden g"çirilmiş ve bugünkü dile uy .. 
ve haftalarca bu küçücük nesnenin durulmuş şeklidir. Mütercimin bu 
üzerinde oynamıştır. Bu dört mısra metni, aslıyla yeniden mukayese 
bir fikir, reni{ ve ahenk meksifesi- rek ve esaslı tashihler yaparak Viicu .. 
dir. Onu ayni kuvvette, başka bir de getirdiği anlaşılıyor. Fakat :au 
dile çe,•irmek imkansız gibi görü- yin Cahidin çok daha iyi tercümeief'1' 
nür. Filhakika muvaffak olmuş ru- ni gördiığümüz için bu kitaptaki it 
bai tercümeleri olarak yalnız "Fitz- desine bir türlü ısınamıyoruz. Biz o.o 
gerald,, ın Hayyam tercümelerini ta- nun tercümede terviç ettiği Franata 
nıyoruz. edasında bazı cümlelerine ahşkınıa. 

Hüseyin Rifat Mevlana rubailerin- dır. Fakat Picrre Loti'nin kısa cU 
den bir çoğunu mana itibarile mısra- lı ifadesine rağmen bu tercümede 
lara sıı'{dırmıştır. lının akıcılığını bulamıyoruz ve 

H. A XLIV nünde eski bir tercümenin bulun 
mütercimi takyit mi etmiştir, di 

~~(l-:.(,/dl 
~~<.~rG. Zf ;P.ı 

;d>ü-:f; ... ;. . , _ ~(; / . . 
~ı:-~»~ı-

H. R VII 
Ruhumun göklere doğru uçarak gıt

tiği gün 
!{ara toprakta harap olduğu andn 

§U beden 
Kabrime "kalk!,, diye parmak ile 

yazsan güzelim 
Yeniden canlanarak fırlar idim ben 

de hemen 
Bazılannda ise mazmunlar zede

lenmektedir: 
H. A LXXXIX 

d üşüııiiyoruz. 

K itabın başında Pierre Loti b 
kında Jules Lernaitre'den 

lfısa edilmiş çok şayanı dikkat 
mukaddime vardır. }..Qti'yi hakki 
tanımak istiyenlcre bu sahifeleri 
hassa tavsiye ederim. Haddizatm 
gezginci bir zcvkperest olan ve d 
yanın dört köşesinde gördUğil 
zotik manzaraları zarif üslübile 
mesini bilen Loti her ırktan insan 
n da tanımağa ve sevmeğe mu 
fak olmuş bir adamdır. O, bunun iç 
meşhurdur ve sevilir. Bizi de bu 
kilde sevmiştir. Loti'yi Türk d 
bir mütefekkir sanan münevveri 
miz bunun için sukutu hayale u 
mışlardır. O bize her Fransız y 
sı kadar yabancıdır. Biz de onu 
iyi Fransız romancısını sevdı 
kadar severiz. 

Poil de Carotte 

lsmail Habip zamanının genç dili
ni, milli edebiyat lisanını kullanıyor. 
Fakat nesri yer yer Serveti Fünun 
cümlclerile yamanmış bir tanzimat 
nesrine benziyor. Bu yazılar kelime 
bolluğile yilklüdiir, lüzumsuz kelime 
ve malumat bolluğu. En kuvvetli bir 
fikri, en boşanmış bir heyecanı ve 
en ani bir intibaı en kısa yoldan ifa
de etmesi icabettiği zaman bile mu
harrir sizi yığın yığın tarihi fıkralar 
ansiklopedik hatıralar ve mUtetabf 
teşbihler arasından dalaştırır. 

Diyebiliriz ki bu başlayış lsmail 

Terctımest 
Alemde tek olan eşi 

sevgilimle "tek mi çift 
bulunınıyan ., 
ını . ., oyna-

M 
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Salihlide 

Hava Kurumu . 

Çalışmaları 
S alihli, (TAN) - Hava Kurumu 

Salihli şubesinin bu yıl bütçesi, 12 
11enedenberi tahakkuk ettirilen bütçe 
Jerin en dolgunudur. 

Şubenin 932 senesi umum geliri 
3615 lira 66 kuruş iken bu yıl 21997 
lira 60 kuruş olarak tesbit edilmis
tir. Talimatnameye göre yüzde 10 • a 
kadar sarfiyat yapılabilmekte, bun
dan aşağı nisbette masraf yapan ida 
re heyetlerinin tasarruf edeeekleri 
parayı aralarında taksim etmeleri 
icap etmektedir. Bu yıl tasarruf edi
len para 802 lira 4 kuruş olup mas. 
r af nis~eti yüzde 6 dır. Yönkurul, 
b u parayı kuruma bir bina almak ü
zere teberru etmiştir. 

Izmir ispekterliği bölgesi içinde 
ilk dcf a olarak böyle bir war ve
ren Salihli şubesi, yönkurulu, is
pekter tarafından takdir edilmiştir. 

On sene evvel ancak 63 lira küsur 
kuruş varidat temin eden mahsulatı 
arziyc ianesi bu yıl 16750 lira 42 ku
ruşa çıkarılmıştır. 

935, 936 yıllarında yapılan tasar
ruf bin lirayı geçmiştir. B u para
nın üzerine merkezden beş bin lira 
avans istenmektedir. Şayet merkez 
beş bin lira verirse Salihlide kuruma 
varidat da getirecek 10,000 liralık 

blr bina yaptırılacaktır. Kurum va.. 
ndatını arttırmakta muhasip Cehti 
Çetinle kurumun yönkurulu bliyUk 
Amil olmuştur. 

Arapkirde Kuduz 
Arapkir, (TAN) - Bir köpek bir. 

k aç kisiyi ve birkaç hayvanı ısırmış
tır. Kuduz olduğu sanılan köpek öl
clurülmüş, ısınlanlar bcrayı tedavi 
Main tyaya gönderilmiştir. 

Emirdağda 
Kurulan 
Fidanlık 

Emirda~ (TAN) - Emirdağı il
e 'nin köylilleri yalnız hububata da 
y nan ziraatlerini çeşitlendirmek, 

bo zamanlarını faydalı işlere hasr et 
ve kendilerine katık ve hububat 

n Ja.şka gelir temin etmek için el 
birlıği yaparak 10 yıllık bir ağaçlan

dırma programı hazırlamışlardır. Zi
raat Vekfıleti mütchassıslarınca da 
tasvip olunan bu programla işe baş. 
lamı lar, köy bütçelerinden temin et 
tikleri paralarla 150 dekar genişlikte 

uyük bir fidanlıic meydana getirmiş 
lerdir. 

Bu Un Emirdağı köylüleri her yıl 
M yıs ayında fidanlıkta bir toplantı 
y pıyorlar. Toplantıda bu iş hakkın
da umumi şekilde görüşmeler olu
y or, fidanlık programım yapan ve 
kurumundan beri mildUrlliğünü fah. 
n olarak deruhde eden ziraat memu
r u Ô3man Kökten tarafından fidan
ız ın bir yıllık mesaisi ve gelecek yıl 
y pilacak ışler anlatılıyor. Fidanlık 

gezilerek fidan dikim, bakım işleri 
gorulüp öğ-ı-cniliyor. 

Bu ~ ıhn toplantısı 29 Mayıs 937 
gumi yapılmıştır. Toplantıya 4000 
k ylü ile Sandıklı, Dinar, Bolvadin 
'Y Emirdağı kazalarından ve Afyon 

wt merkezinden gelen davetliler 
Mahmudiye köy kalkınma kursu 

i talimiycsi iştirak etmiştir. 
F 1anlıkta gelecek yıl köylüye da

mak üzere büyütülmekte olan 
ım milyon fidan mevcuttur. Sırf 

JD halli teşebbüslerle ve köylünün 
k n parası ve emeğile kurulmuş o
l n fidanlık, bu yıl başlangıç olarak 
E rd:ığı köylülerine 10 bin fidan 
d tııtını tır. Gelecek ".Jahardan itiba 
r en her yıl 200 bin fidan ve o kadar 
da Amerikan bağ Çubuğu dnğıtacak 
tır. Bu fidanlarla 10 yıl içinde Emir. 
dağında oturan her çiftçi ailesi 2 de
ar bağ ve 2 dekar meyve bahçesi 

yapa<:ak, her köyde birer sun'i or
man meydana getirilecek ve bUtlin 
IEoy yolları ağaçlandırılacaktır. B u 
yıl 20 köyde köy ormanları yaptırıl. 
ınıştır. 

~AN 5 • 7 • 937 

Optamin Saç Eksiri 
Varken bo§una her ge~irilen dakika, bir tel 

Aydın cephesinde i k 
Kurşunun atıldığı gün 

daha saçın ölüme mahkOmiyeti demektir ! 

Çünkü ''Optamin,, 
kullanmak, kökleri 
zayıflıyarak düşme
ğe meyleden saç
ların adeta yeniden 
cilde perçinlenme-

si demektir. 
110PJAMIN .. 

ın1 , ~ Mal kaç' ta 
' 

Merasim yapıldı Gudeleri ih ya eder, aaç 
dökülm esinin önüne ge
çer, k epekleri dü9ürür ve .• 
ba9ta y en i bir hayat bat
latır. 

Aydın, (TAN) - 16 Haziran 335 tarihi, mil· 

li kuvvetlerin Aydın cephesinde Sultanhiaar-

da Malkaç köprüsü batında düşmana ilk kurşu- r ecrübe Ed. niz Neticeye Sasacaksınız 
nu attıkları gündür. O gün, Yörük Ali kuman- J 1 1 
dasındaki kırk kişlik bir kuvvet, Menderes neh
rici g~~~, ş~endifur~~ü~~n~nı~~i-~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~~~~~~~~~ 

~=~~t~~~~~~~r:; :~:~:~~;~ü:a~~i h:::::;: 1 KIZILAY CEMIY ETi 
olarak kaçmıştır. 

Aydın Halkevi burada bir anıt inşasına karar ver. GENEL MERKEZ• NDEN diği gibi, her sene tekrar edeceği merasimin birinci- 1 • 
sini yapmıştır. Aydım Nazilli Halkevlerile Aydın, ' 
Nazilli, Umurlu, Köşk, Sultanhisar, Atça c. H. parti- Cemiyetimiz tarafından bastırılan ve doğu3tan iki yaşına kadarki he-
leri namına bir heyet, Yeni Pazardan da başta Yö· beklere nasıl bakılacağını öğreten YAVRULARIMIZ adlı kitap 
rUk Ali Efe olmak Uzerc bir heyet Malkaç köprüsü satışa çıkarılmıştır. 
yanında toplanmışlardır. Nefis ve parlak bir kağıd üzerine renkli bir surette basılmış olan bu 

r . ' . 
Yapılan törenden bir görünüf 

URFADA OTUN 
BATAKLI LAR 
KURUTUL YO 

Urfa, (TAN muhabirinden) - Urfa valisi Atıf Ulus, şehir i,

leri etrafında bana şu beyanatta bulundu: 

" - Beş yıllık çalışma v e köy kalkınma planlarını m uvaff akı· 
yet1e t a tbika çalışıyoruz. Şehirlerin ve köylerin civarında bulu

nup ta henüz kurutulmamış olan bataklık ve su birikintilerini kısa 

bir zamanda ortada n kaldırmak progr'hmımız içindedir. Urfad a 

sağlık i , Ie ri eskisine n isbeten çok inkişaf etmiştir. 
-, Son yıllar içinde devletçe yapılan 

B "" ve çok iyi neticeler veren trahom a CJ mücadelesine btitün kuvvetile yar. 

Hayatı 

dım etmeyi vilayet, en oUyUk vazi
fe bilmiştir. Bugün, Vilayet hudutları Na 5 ı I içinde hiç bir bulaşıcı hastalık olma
dığını memnuniyetle söyliyebilirim. 

Geçiyor? 
Biga, (TAN) - Buranın hiçbir 

yere uymıyan bir yaz hayatı vardır. 
Memurlar mtlstesna olmak Uzere he.. 
men hemen bütün halk, yazı bağlar. 
da geçirir. Her bağda itina ile yapı
lan havuzlar, köşkler, fıskıyeler, ka
meriyeler, her tUrlü istirahat vası

talarını hazırlıyan kUçük evceğizler, 
bütün Bigalıların yaz gi.lnlerini hoş 

geçirmelerine yarar. 
Kasa.baya en uzağı iki kilometre 

olan bağlar, mekteplerin tatilinden 
sonra çocuk sesleriyle dolar. BWbUI 
seslerine knrışan miniminilcrin şen 

yaygaraları, haykırışları etrafı çınla 

tır. Salıncaklar kurulur. 

1 Sttmaya karşı açılan bi.lyUk savaş tn 
~a.k iyi netice vermiştir. Fenni mez
bah anm kurulusu, her tilrlU hayvan 
hastahldnrmı ortadan kaldırmıştır. 

Yeni orta ohul binası 
Mektep bulunmıynn köylerin ço. 

ğunda yeni okullar açılması için la
zım gelen tedbirleri aldık. Merkezde. 
ki orta okul için şimdiki hUklimet 
binasını tahsis ettik. HUkfimet binası 
da Temmuza kadar mUkemmel ta
mir ettirdiğimiz "Yanmc yntı mekte. 
bi" binnsınıı nakledilecektir. 

Şehir haritası Uç aya kadar bitiri
lecektir. Bundan sonra şehrin imar 
planını hazırlamaya geçeceğiz. Eski
şehire bitişik olarak doğacak yeni 
şehir, her bakımdan lfızımgelcn şart
ları haiz olacaktır. Muntazam bir 
Halkevi, stadyom, devlet daireleri 

Her bağın kuyusu etrafına dikilen mahallesi, muhtelif park ve bahçe. 
ter bu sahada kurulacaktır. Yine bu

öreke zambaklar, Mora gülleri, Ha- rada, Ulu Atatürkün ::,uytUt bir hey-
san Yusuflar, icaraı1filler, hercailer, keli bulunacaktır. 
hanımelleri açar. I<.."trafı mestedici içme &uyu getiriliyor 
bir koku kaplar. Yavrular saf hava Şehre fenni şartlarla su getirtmek 
teneffüs eder. Ifomşu bağlardan mi- için tetkikler yapmaktayız. Yeni şe
eafirler gelir. Kır kahveleri içilir. bir imar sahasında inşaata girişm"k 

Çok samimi aile görüşmeleri yn. üzere şimdiden müracaatlar vardır. 
pıhr. Çarşıdan odun kömür, sebze ta Burada Belediyece örnek dükkanlar 

h k 
yaptırılmaktadır.,, 

şımıya acet yo tur. Bağın bir kemı Bay Atıf Ulus, 1937 yılında Urfa 
nna ekilen her cins sobzclcr yetişir. vilayeti içindeki nahiyelerle kaza. 
Bağ çubuklarile, kuru meyva dal. merkezleri arasında bUtün yolların 

larile yemekler pişer. Bağın kUc;ü- 1 araba veya otomobille gidip gelmeye 
mencik fırınında börekler kızartılır. mlisait bir hale getirileceğini ilave 

Aile reisi işinden aynlınca doğruca etti. 
bağa, yavrularının yanına koşar. Ar-
tık her yer neşe, her bucak bir san-

1 
Niksar Civarında iki 

det kaynağıdır. Hele Pazar gUnleri K"" H lk o·· .. +··ı 
şehirde kimse «almaz denilse caiz- oy a 1 ovuş u er 
dir. 

Memurlar için hava alacak yega
ne mesire, kasaba parkıdır. Bu yıl 
park, daha süslü, daha çiçekli ve 
radyoludur. Buranın havuz başında

ki gece hayatı da, çok yerlerde rast. 
lanamıyacak kadar canlıdır. 

Niksar, (TAN) - Müşterek bir sıı 
yüzUnden HargUmbet ve !smara köy 
lüleri arasında kavga çıkmıştır. Kav 
gada bıçnk ve tabanca da kullnml
mıştır. lsmarah bir köylü ayağından 
yaralanmış, tedavi için Tokada gön
derilmiştir. Birkaç ta hafif yaralı 

vardır. 

Vali, kumandan, Nazilli ilçcbayı, kitapta: yeni doğan yavruya annenin süt verme tarzı, ~ebeğin gıdaları, 
civardan gelen kamunbaylar ve bir- yemek ve uyku zarnanları, yatak odası, beı.Ierl, giyeceideri, bebeği giy. 
çok köylU de mernsimde hazır bulun riırmc tarzları, uyku zamanları, dişleri, çocuk hastalıkları, bulaşıcı has-
muştur. 1 tnlıklardan koruma yollan, bebeğe yaptırılacak hareketler. oyunlar, 

Merasime, ilk kurşunun atıldığı ltiyndlar, anne ve babanın çocuğa verecekleri terbiye ve daha birçok 
yerde bnndonu, çnldığı lstiklfil mnr- hususlar hakkında bol resimle mufassal izahat vardır. 
şiyle başlnnılmış, 0 tarihi baskına Bu kitaptan edinmek isteyenlerin, bedeli olan bir lirayı ANKARADA 
YörUk Ali Efenin maiyetinde iştirak KIZILAY GENEL MERKEZl'ne gönderme!cri ve adreslerini okunaklı 
etmiş olan Asnf Gökbel, Aydın Hal· bir surette bildirmeleri l!zrmdır. 
kevi namına, Şevki Hasırcı Önemli lstanbuldn Yeni Postane clvarmda Kızılay Satıf Deposunda ve ki-
de Nazilli Halkcvi namına ~irer nu- tapçılarda satılmaktadır. 
tuk söylemişlerdir. Bundan sonra 
hep bir ağızdan Onuncu yıl mnr~ı 
söylenilmiş ve merasim bitmiştir. #••••••••••••••••••-••••••• 

Haıkevi, Aydına ilk yapılan baG. VERESı.YE PEŞ N 
kında şehit ol n Türk çocukları için V ve , 
o znman rnıııt A:yaın a ayı umımtl • E Ff azır ve ısmarlama 
m Zcıkai tarn.fındnn yaptırılmış olan 

ÇayyUzU şehitliğini de imar ve ihyn- R Kostüm, Pardesü ve Pantalon 
ya, bu muharebe gUnUnlin yıldönUm 

p 
!erinde de şehitlıkte ihtifal yapılma- E 1 ki Prova ile, en aon moda kuma,ıar ve E 

ş 
sına knrar_v_e_rmiş_u_r.__ S rekabetsiz fiatlarla Qalatada me9hur 

EKSELSYOR 
. 
1 
y 
E 

li 
Elbise mağazasında bulacaksınız. 
VERESiY'E ve PEŞirt 

N e 
B ,ı ........................................ ı, 

• 

Snlihli, (TAN) - Salihli - De. 
mirci, Salihli - Gördes arasında ye
ni yapılan yolları teftiş eden ilbay 
doktor L1itfi Kırdar, ilçebay Fikri 
Atayatayı takdir etmişlerdir. 

Bilhassa. Bozdağa gidecek yolun 
en sarp kısmı olan Salihli - Allah
deyen yolunun yapılması mcmnuni. 
yetlerini mucip olmuştur. 

Yol yapılmasında çok çalışan ilçe
bay ve jandarma komutanı hnlkın 

da takdirini kazanını !ardır. Salihli-

nin ~~~~d~~ ~~~n~- -----------------~----------men hepsine muntazam yollar yaptı. --r------~~--~~~!!ii!~i!!!!!~ 
rılmıştır. 

Kôylerimiıtin 50 - 55 inde munta
zam telefon tc · atı v rdır. Etraf ka 
zalnrm hemen hiç bırisinde olmıyan 
bu güzel tesisat jnndnrmn komuta
nımız Mıtat Ildızın gayreti ile mey. 
dana gelmiştir. 

S lihlide Üzüm 
• 
1 ite 

BiR ATEŞ 
DAMLASI GiBi ... 

/ 
~ 

Beyoğlu Birinci Noterine: 

Aşağıya imza koyan Cevdet Ya· 

vuz ile Kerope ve Agop Kaeaboğlu 

aramızda akdedilip dairenizce 29 ha.-

ziran 937 tarih ve 9189 No. ile tasdik 

edilen mukavelenamede, Cevdet Ya-

vuz ile Agop Kasaboğlunun birlikte 

iki sene müddetle isticar ettiğimiz 

Beyoğlunda Bahkpazannda Ncv'iza. 

de sokağında. 1 numaralı dükkanın 

elyevnı iç.nde bulunan Nalburculuğa 
Salihli, (TAN) - llbay doktor ait emval ve eşya ile bundan sonra 

Lfıtfi Kırdan yeni kurulan üzüm ta. Cevdet Yavuz tarafından satın alınıp 
rım satış kooperatifinin ilk umumi mezkflr dükkana getirilecek emva-
toplantısında ~ulunmnk Uzerc Salih- 1 lin biı.lerden Cevdet Yavuza ait oldu-

liye gelmiştir. Toplantı Halkevinde I ğu ve fakat Kerope ile Agobun biz. 

yapılmış ve ortakların hemen hepsi yeni icat çok sabit ve hari· metleri mukabilinde kendilerine Cev 
bulunmuştur. k IAd · u a e cazıp ve renk li V enüı detin safi kardan yalnız yüzde elli-
Görüşmelerden sonra İdare heyeti ·ı k il b' d d k ruJ arını u anan ır u • • sinin vereceği taraflarca taahhüt ve 

intihabatı yapılmış, Cehti Çetin, Ali tan çıkan her kelim e bir atet 
Vehbi ÖzgUr, Remzi Toker, H. lbra· parçası gibi yakıcı olur. Bü· kabul edildiği cihetle keyfiyetin An· 

t .. k k 'b f 1 karada çıkan Resmi ve lstanbuld& 
him Sönmez, seçilmişlerdir. un 91 ve ı ar ami yalar 

lstihsall h~r yıl biraz daha artan şimdi V enüa ru ju !kullanı- Tan gazetelerile aleHisul neşir ve i-
y orlar. 1. tal d · UzUm, Salihlinin yetiştirdiği başlıca anını ep e enz. 

Bir tecrübe bin nasihatten ı 
mahsullerdendir. Onun için bu koo- ı evladır. Beyoğlu Nev'izade sokak 1 No. 

peratifin Salihlide kuruluşu sevinçle ; ,~~~~~~!!!!!!!!!!!~!i!i!!!i!i!!!!!!i!eilı dükkanda Nalbur Cevdet Yavuz, Ke· 
karşılanmıatır. 1 ·-= ,, rope ve Agop Kasaboğlu. 
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No. 91 Yazan: Ziya Şakir 

Ebd Müslim, Arzusuna 
Ermeden 

Ölüp 
Gitmiştir 

Halit; Halifeden bu emri alır al
maz, derhal kendi odasına gitmişti. 
Saray erkanından iki kişi alarak bir 
heyet teşkil ettikten sonra; harem 
dairesine haber göndererek (Gül
nar) ı da oraya getirtmişti. 

Gülnar, yanında dadısı (Reyha~e) 
olduğu halde, Halidin odasına gır
miş, Halidin gösterdiği köşeye yer
leşmişti. 

Yahşi Beyin servetini ihtiva e
den demir sandıklar da oraya ge
tirtilmişti. Bunlar açılmış, içinden 
çkan para ve elmaslar birer birer 
tesbit edilmişti. Ondan sonra da 
tanzim edilen deftler, Gülnara tas-

dik ettirilmişti. 
Bu muamele bittikten sonra (Ha

lit), o iki saray adamına: 

- Sizin işiniz, bitti. Artık gide
bilirsiniz. 

Demisli .. Ve onlar, çıkıp gittik
ten son;a Gülnar ile aralarında şu 
muhavere geçmişti: 

- E~a Müslimin uğrı>dığı fela
keti habc>r aldmız mı? 

- Evet. Biraz evvel haber al-
dım. 

- Bu haber. si?irı üzerinizde ne 
tesir husule getirdi? 

- Cenabı Hakkın bir cezası .. 
Mazlümlarm intikamı. 

- Eba Müslimin zulmettiğine 
i<anaatiniz var mı? 

ı1 olmaz? Herkesten fazla 
'bana zulmetti. Çektiğim ıstıtabr, 
ben bilirim. 

- Halbuki, ben size bumın ak· 
sini isbat edeceğim. Şu mektuplan 
okuyunuz. 

H nlit, bu s~lcd sö~·Ierken, 
dayandığı sırma işlemeli yas

tığın altından çıkardığı birkaç mek
tubu da Gülnara vermişti. 
Gülnar, bu mektupların birincisini 

okur okumaz. büyük bir heyecana 
kapılmıştı. öte-kileri okudukça, he
yecanı büsbütün artmıştı. Kalbinde 
hissettiği Pedametin ıstırabına da· 
yanamamış: 

- Eyvau .. Ben, ne yaptım? 
Diye feryada başlamıştı. 
Halit, kızın bu halini görür gör

mez Ehi Müslimin ölümiinde bu 
kızı~ da mühim bir rolü olduğunu 
anlamıştı. Onun hissiyatını b~~~
tün rikıkate getirerek hakikati og
renmek istemişti. Eba Müslimin ken 
disini ne büyi.ik bir alaka ile arat
tığmı nakletturten eonra: 

_ Hayatta onun blr tek anUl1l 
kalmıştı. o da, iatemiyerek sisi ... 
tıraba sevkettiğini anlatmak.. Siz. 
den heWlrk aJmaktı. l'abt, bu pik 
vicdanlı adam, bun& muvaffak Qla
madı. Bari, bundan sonra ona kar
fi hislerinizi değiftirin· Biç olmaz.. 
• onun temiz hislerine hilrmet e
din.. demJeti.. 

GUlnar hıçkıra blçklr.a ağlıyarak, 
Ehi Müslim aleyhinde halifeye yap 
tığı fena teJıkbıleri aynen Halide 
nakletmişti. Ve bunU ııa'lifeye de 
itiraf etmek için. kallaP halifenin 
huzuruna gitmek istemiftL 

Fakat Halit, ODU alıkoyarak: 
- Bu hareketiniz, hiçbir fayda 

temin etmez.. Nedame~ bl~ 
Dizde glzleyiniz.. ve artık bundan 
aonra, onu JAnet ve nefretle dıelfl, 
1rillkis rahmetle yacledtniz. 

DemiftL 

fesindeki vasiyetini yerine getir -
mişti. 

O gün ile bugUn arasında, asır
lar geçmiştir. Hiçbir tarihe geçmi
yen bu efsanevi macera, bütün ha
tıralardan silinmiştir. Ve bu aşk 
menkıbesi, sadece bir zümre ara
sında mukaddes bir anane gibi zik
redilmektedir. O zümre de, on iki 
buçuk asırdanbcri, Eba Müslimin 
türbedarlığını yapan aile ile bun
lara mensup olan kimselerdir. 

Bunlar. Eba Müslimin türbesini 
ziyarete giden (Namurat aşıklar)a, 
oradaki kızıl güllerden birer tane 

Karahumma 
Karasineklerin - -bizi rahatsız e

dip sinirlendirdiklPriııden ba!;ika
tiirlü türlii hastalıklar mıldet miyc 
,·a.o;ıta ohhıkl,tnnı J;PÇPnlcrde tle 
yazrnışhm. Orılarrn bize gt>tirdikle
ri en kc)tii hastalıklarda.ı hiri dr, 
bazan karahumma dt•diğimiz, tifo 
hastalığıdır. 

Karaslnck adeti üzere daima kir
li yerler \'e kirli şe.} ler aradığından, 
tifolu hastaıarm çlka.rdıklan mad. 
deler üzerine de konarak o madde
lerin içinden tifo mikrobuna ahrlar 
,.e kanatları ) ah ut hortumları üze. 
rinde başka yerlere götürürh-r. Bu· 
kadarla kalsa karasineklerin zara. 
n belki daha az olurdu. Halbuki ti
fo mikrobu sineklerin barsaklann. 
da da yaşar. O müz';~ hayvanın lmn
duğu her yerde nckadar çok leke 
bıraktığını da, şüphesiz, bilirsiniz. 
Ba lekeler de allieklerln barsakla. 
roadaa ~ ıwldelenllr. 

Bo lekeleri beyu duvarlar tize. 
rinde Jahat beyu çarşaflar tberln. 
de lfirdutUmta vakit kolayca ayırt 
edeblUrlz. Fakat o lekelenlea mut
faklanmada, yedlib* yemelderbl, 
yfllllitlerha llserlade, batti lçtlgbnis 
salarcla,. atttletde buhmduğu vakit 
gönmeyls. 

Yu llltlftlmlnde, sonbahar mev. 
elminde tifo butalığmm çoğalma
smdül Mbeplerden biri de karuL 
aeklerla o llleYBlmlerde pek çok ol
....-ıır. Bu butabpa daha ziyade 
)idi evleftle, ... odalarmda ve t.e 
mllUP pek t.e l'la)'et etmlyea kim. 
Mlerde çılrmesau lalı eden 19y1er
.. Wrlde Jtae ........ erdir. 
Kara ..... - ıdyMe ldrll yerleri, 
ldrll .......... ~ lraaat. 
..,_, hortwaawa .......... ,.. •t....-.... ~eki tifo 
JDlkroplal'ml da - ..,.. oralara .......... Kara....-.. tlfo711 ptinnlş'e 
..... old6lan haylice e&ld 18111a1l-

dubeıl ...... lnlflfı. Ve wurmı 
1819 ................. daha ..... ,&.. 
merlbldarla lapuayollar.,..,,.. 
ld l8llllu:ebede. Trunal mabare.. 
............... ..,.. ...... P
... tifo alplanDml., kuuL ........................ ....... 

hediye ederler. 

- Gülnar anamız, muracıına mu
vaffak olamadan vefat edip gitti. 
Fakat siz. (E!Ja Müslim)in yüzü 
suyu hiirmctine bermurat olursu
nuz. derler. 

Ve .. Bu büyük Türk kahramanı
nın tarihi varlığını, böylece mane
vi ve efsanevi bir kıymetle de süs
lerler. 

SON 
3-7......ı937 

Çem berlitaş 

ve Karasinek 
Uir lngiliz hel.imi;ıiıı 1908 yılın. 

da Hindistaııın bir sehrinde " kan 
1ifo sal~mı J.a~kııula mu~ahedPsi 

sineklerin karahunrna hastalığı-

11111 nakli Jııısusuıula tc irini JK•k i~ i 
nH~.} daım çılmr·uışt ır. O salgımla ti· 
foya kurşı adet olan sıhhi tedbirle· 
rLı lıeıısi ~ apıldığı halde salı.,TJnlll 
bir tiirlü önii alını:ınıanuştı. Sonra 
hekimin aklına l•arasi?ıcl.Jer gelip 
t e onlar yok edili ıce ~algın birden· 
bire durm ıştu. Salgın durd'1 di~ e 
sinekleı e J,a...,ı n.iıcadelc ge\ şctilip 
te sinekler :\ e ıiclen coğalmca sal!,'111 
da tekrar IJ.ll'.} (lana f'ılcmıstı. o.ıdaıı 
beri tifo hastalıgmm l.ıirçok adl:ı
rmdan biri de "karas'nelderm ge. 
tırdikleri "taun,, olmu-;h! .. 

Onun için, tifo ha talıgııdnn ko
runma tedbirleri arasıı da kurıısi
nckleı·dcıı sakınma.} ı da hiç unut
mamak Ji.zmıdır. 

Bir Kamyon 
Devrildi 

1 Ölü9Yarıll Yar 
Arapkır, (TAN) - Malatyalı Tev

fik ile Malatyanm lzoJu köyünden 
Bedriye ait olan kamyon Kemaliye-
Arapkir arasmda, Sallıli köyü civa-
rmda direksiyonunda ,ıkan bir arıza 
yüzünden devrilmiştir 

Kamyonun sahipler.nden Bedri öL 
müştür, 9 da yaralı vriır. Şoför ya,. 
kalanmıştır. Kemaliye adliyesi tah
kikat yapmaktadır. 

Malatyadan Kemalyeye kadar u
zanan yol pek bozuitur. BUbnM 
bir iasmı otomobilledn her an dev
rilme tehlikesi geçirnesine meydan 
verecek kadar me]llleıunifUr. Bu 
yibden o yolda hemeı hemen her se
ne böyle kazalar olnattadır. Yolun 
bir an evvel tamiri kzımcbr. 

f'''KAMP~. 
~ Kamp hayatını, yaz ve kı,, 
~ bütün medeni dünya tatbik 
~ ediyor. Hele bu mevaimde 
~ dünyanın dört köfe•inde ö- .... 
"' bek öbek kamplarda kadın 
: ve erkek açık havanın zev-
~ kini tadıyorlar, hayat kaza
' nıyorlar. Bizde de açık hava 
~ hayatı yava, yava, yerlefmi
~ ye ba,ladı ve bunu muallim
~ ler daha bol tatbik ediyorlar. 
~~ ... ~ ........ ......, .................. ; ...... 

Öğretmenı~r Kampında 
Vakitler Nasll Geçer? 

E renköy 38 inci ilkmektepte 
kurulan öğretmenler kam

pındayım. Salonda geniş bir masa 
var. İki öğretmen, biri bay, öteki 
bayan, .karşılıklı oturmuşlar, harıl 
harıl bırşeylcr karalıyorlar. Bcnı 
görünce, gülümsediler: 

- Merak ettini~e. hemen haber 
verelim, gazete çıkarıyoruz! 

Ben de, gülümsedim: 
- Gazeteyi çıkarıyor musunuz, 

yoksa yazılannı mı yazıyorsunuz? 
Bayan öğretmen, bütün ciddiye

ti ile cevap verdi: 
- Bizim gazetenin yazrlmasiyle 

çıkması bir olur! Sizinki de iş mi 
samci.. Yazılacak, dizilecek, tashih 
görecek, basılacak, dağılacak! Biz, 
bunlann hepsini bir çırpıda yapı
yoruz! 

- Güzel, dedim, gazetenin sahi
'!>i kirn? 

Biribirlcrine bakışarak, ikisi de 
ayni zamanda cevap verdi: 

- Naim Efendi.. 
- Anlamadım, Naim Efendi 

kim? .. 
- Amma. yaptınız ha .. dediler. 

Naim Efendiyi tammıyor musu
nuz? 

N ihayct anlattılar: Naim E
fendi, öğretmenler kampın

da adı var, kendi yok bir şahsiyet
tir. Birisi bos bulunup ta, "kim?", 
"kime?", "kimi?" diye sordu mu, 
hemen cevabı hazır: 

Naim Efendi.. 
Mesela sordunuz: 
- Kapı çalmıyor, kim geldi? 
Dakjkalarea süı en bir giilüşme 

arasında: haber veı iyorlar: 
- Naim Efendi! 
- Gayet güzel şiir söyler!. diye 

bir söz geçti değil mi? "Kim?'' di
ye sormaya gelmez; çiinkU şiir söy
liyen "Naim Efendi" den baskası 
değildir. Bu Naim Efendi, kampta 
herkcsı gülmekten kırıp geçiriyor. 

Artık, ben de ihtiyatlı davran
maya baş! mıstım. "Kim?" sözünii 
ağzımdan kaçırmamıyn çalışıyor
dum. Derken, elime bir kağıt tutuş 
turdular: 

- Bugünkü gazetemiz! Okos Po
kos ... 

Az kalsın "kim bu Okos pokos?,, 
diye soracaktım. l{endimi zor tut
tum. Öi:>Tctmcnlcr anlattılar: 

- Arkadaşlar arasında gayet gü 
zeı, hokkabaz taklidi yapan biri 
var. Okoa Pokoa adını o koydu. 
Kamp kurulduğu gün, susuz kal
nııştık. Gazeteye ne isim bulalım 
diye dilşUnUrken aklımıza geldi: 

Somurtmak 
Dusiinmek , 

Yasak! 
""""-"vr>-• ·~ 
~ -~ Öğretmenlerden sonra ta- -
~ )ebeler için de kamp hayatı ~ 
: ha,Iamaktadır. Bu kampta, ~ 
~ adeta açık havada yelitme ! 
~ kursu gören öğretmenler, ta-
~ lehe kamplarına dağılarak, 
~ yavrularımızı sıhhatli ve gür-
~ büz yetif tirmiye çahtacak- ~ 
~ )ardır. -

........... . .""'"' 
Birisi hemen ilave etti: 
- Kendisim havalandırmamak 

şartiyle .. 
rnğer bir maddede şu kayıt var

dı: 

"Kahvaltı, müşterek yapılır? .. " 
Ben, sordum: 

- Herkes, bır tabaktan mı yer?. 
1 ampın teknik müdürlüğünü ya

pan enspcktôr, Recep Çekiç atıldı. 

- Yalnız bir kişi vardır ki; ayni 
ta!:>aktan yer? .. 
Arkadaşlardan biri, unuttu, sor-

du: 
-Kimo? 
Cevap, belli. 
- Naim Efcndı ... 
Naim Efendi için; kampın neşeli 

s.imalarından Şükrü. bir manzum 
methiye bile yazmış. Bana okudu
lar. Ben de sizc> okuyayım: 

nan.} olar bitecek, kamp kaı,ana
cak, 

Ve sonu şöyll' bağlanıyor: 
Şu Naim efendi, unutmı.) acak ! 

Hn ~abah erkenden selam göd
dcrir, 

O meçini do hı!lnız: Naim eff'ndi: 
nenize diişmlit-tür, miimkün mü'? 

sormak, 
Ce\'ubı hazırdır: Naim efendi: 

B en bir aralık, sıcaktan bah
sederek hava almak icin 

bahçeye çıkılmasllll teklif edecek 
olmu,tum. 

Enspektör Mansur Tekin abldI: 

1 . Hava almacak yerde, ancak 
hawaıyattan bahaedebilirls! İftiha
mzı biraz eonraya llaklaym ! 

Nihayet, itte bahçedeyiz. Öğret· 

menler, tecrübe için gönderildikle
ri kampta, çocui< kampları için ha
zırlrk yapıyorlar. Yarından itıba
ren her biri, bir ilkmektep kampı• 
na gidecek ve burada gördüklen o
yunları, eğlenceleri, orada tatbık 
edecekler. İşte bahçede oynanan 
oyıunlardan ~irkaçı: Hırsız, polis, 
dört kollu Stafet, ölU adam, kurt 
kuzu, araba oyunu, posta geldi, sıç 
rayan top, koş tut!, top elden ele, 
hudutta yatan top .. 

Kampta, (50) kadar öğretmen 

var. Bunların (13) ü bayan. lçlerıD 
den birisi: 

- O ... Meşum sayı! diyecek ol• 
du. Ben, hemen cevabını yetiştir
dim: 

- Meşumluk, rakama ait olabi· 
lir .. Fakat bayanlara ait olmasa ge 
reık! .. 
Oyunların intizamla oynanması

na, kamp direktörü nezaret ediyor. 
Öğretmenlerin, yatıp kalkma, yiyıp 
içme, banyo, eğlence, ders, lı;tira• 
hat, uyku zamanlan, mutlak suret 
te tahdit edilmiş. 

S aat on buçukta, herkes ya· 
tak odasına çekilmeye mcc 

bur .. Bayanlar ayrı, baylar ayrı da 
irelerde yatıyorlar. Sabah olunca, 
bahçede spor hareketleri ba lıyor. 
Biraz sonra, hep bir arada kahvp} .. 
t.ı .. Bir saat kadar ders.. Ve ontt 
rnüteakıp plajda yüzme dersi! .. 

Öğretmenler. her yemekten son .. 
ra, salonda toplanıp gtlnün kriti i. 
ni yapıyorlar. 5 Temmuzda arıla .. 
cak cocuk kampları için hazırlanan 
genç öğretmenler o k.ıdar me gut. 
lcr ki, bazan ders ve çalısma saat.. 
leri haricinde bılc, işe daır konu .. 
şuyorlar. Yarının neslini, y('tistir. 
mek gibi, çok m(' rnliyetli bir yilkil 
omuzlarına alan bu gayretlı. feda .. 
kar ve kanaat ehli insanlar, para
sız ve hele içkisiz, kendi ara! rın
da o kadar güZt>l e"'leni} orlar kı .•• 

Hep i de yırmi } larında genç .. 
lcr dcgıl. İçlerinde e\ lı, çoluk ço.. 
cuğa kan mı ort yasta msanlar 
da var. Fakat, degmc dc>liknnlılar
da !>u çevikliği bulamazsınız. Atlı .. 
yorlar, koşuyorlar, saatlerce suren 
yürüyüşler yapıyorlar, oyunlar oy. 
nuyorlar. Burada bos durduklan 
zamanı görmedim. Ya. kafa sporu, 
ya vücut sporu.. Fakat mutlaka 
hareketli ve canlı bulunac 
K&}eelnde, ptnekliyen birini 
dil mü, kamp ,efi, hemen dU 
çalıp, onu da vazife başma 
yor. 

Somurtmak, dÜŞUnmek, - KerbelA! dedik. ikinci gUn de, 
Plija gitmiştik. Arkadqlarm ayak 
larma yosunlar dolandı. Gazetenin 
adı, yine kolaylıkla çıktı: Yosunlu 
plij! OçUncU gün, kendimizi biraz 
rahata vermiftik: Bir "Keki." ga
r.etesi çıbrdık. Bir gün de dtışUn
dUk, taşmdrk, ad ~ulamadık. Niha
yet "Adı_ dura' deyip çıktık işin 
iQinden! Yarınki gazetenin adım 
9imdiden tasarlamış bulunuyoruz: 

11 Urfa Ortamektebinin Ser 

Son gün!" 

B iraz aonra, henllz mürekke
bi kurunuyan gUn111k gaze

telerini eliıne tutQfturduklan r.a
ınan, göztlm f(Syle bir habere illfti: 

"Kampta çıkardıinmz gazete, 
latanbul guetelerinbı Battpn o de 
rece larmlfbr ki, '-ı'AN.' guetee1. 
bizimle bir tröst yapmayı teklif et
mek iDere muharrirlerinden Sall
haddin Gllngörtı ndermeye mec
bur olmu,tur.,, 

Burada ldlçttk bir aöz, bar.an stl
rekli bir kahbha tutam kompuı
na veeile oluyor. Öğretmenlerden 
biri, kampm programmı okuyor
du. Bu pıognmnı bir maddesinde 
~ bir kayıt vardı· 

- Her arbclat, yat•lmı .. ._ 
lanclırmaıa ~!. 
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~MAKAi.EDEN MABAAT 

Gladston 
Gtintinden 
Edene 

(Başı 1 lncide) 

J{tır. Bu memlekette böyle 
b ın ferah ve iftihar uyandı· 

.ırö.ull.ıua,;I dımaglar varsa bunların 
r ni (TUrk) unvanına llyık 

t ıe~ ız, kara içli birer insan sa· 

t nun Avam Kamarası kUr
süslinde satfettiği (hitaba 

c olmıyan Türk) sözüyle, aynı 
, .... ıır:-.ııde B. Edenin Milletler Cemiye. 

!ini Tilrk B~vekilinin nğzın-
tarif etmesi arasında dünyalar 
u farkların aydınlatıcı blr ifa

ı vardır. 

Bu havsalaya sığmıysn fark, 70 
n içinde mi yapıldı? Hayır, Glads
n günlerinden sonra Tilrk milleti

mukadderatı cahil ellerde suku
d vam etti. 

Türk inkılabının doğduğunu, bil. 
dugilnü, inkişaf ettiğini yakından 

p eden çok kıymetli bir ecnebi 
plomatı, B. Shaw diyor ki: "BUtün 

u inki af 15, 16 senelik bir zamanın 
me sığıyor. Lozandan evvelki, Lo· 
ndaki ve bugUnkU Türkiye arasm
aklın kolay kolay kabul edemiye-

ği farklar, mesafeler vardır.,, 

Y eni !Jir vazife ile memleketine 
dönen Amerika sefareti mUs

an, kendi müşahedeleri altında. 
n 15, 16 sene içinde TUrk~yenin 

dl ihtiyaçlarına uygun ve kendi· 
e mahsus bir rejim yarattığını, bu 

jlnal ml'lkaniuna sayesinde inkılL 
menfi ve yııkıcı safhuını çok ça· 

k 8'tığmı, te.kllt şeklinde garph
ak cereyanından çok çabuk yUk 

ldiğini, evvel seçmiye, sonra yeni 
lar açmıya. yeni kıymetler ya· 

tmıya başladığını anlatıyor. 

Bir millet hiçbir zaman kendi gl
hakkında tam bir fikir sahibi o. 

az. Hel'glinkU he.yattan doğan 
çUcUk tesirlerin yekünu gözU mut· 

ka aşırtır. Bunun için bizi Uk gUn
e~beri tetkik eden, göru,u ve 

,uncesi yUksek blr ecnebi mUdek· 
kin sözleri, aştığımız mesafeler 

ında hepimize canlı :fikirler ve-
ecek bir ölçUdUr. 

ladstonla Edenin lngniz. Avam 
:Kamaraıı kUr!!Usilnden akıeL 

kleri h a arasındaki dUnyale.r 
lusu fark ta B. Shawun inkıllbı· 
ın gidişini on alU sene adım a.dım 
ip ettikten sonra çizdiği umumt 

Anço, bize şurasını unutturamaı 
UtUn muvaff akıyetlerlmize ra!-

eıl bUyUk işimi!ln henUı. ba~ında.
. lktısat, geçinme seviyesi, bilgi 
ıağlık bakımından dUnyanın nor

a viyesine gelmek için hudutsuı. 
alara iht.iyaç vardır. 

GözUmUz ilerde ve yeni çalışma. 
U rinde kalmakla beraber ara

~1r- gerıye bakmak, emekleriml.tln 
veriln hasıl edip etmediğini a
ırmak bir ihtiyaçtır. Zahmetleri
n iyi netice verdiğini görUnce 
aımiz artar, çalışmalarımı:ıa da

bUytik şevk \'e cesaretle sarılınz. 

G ladstonun ve Edenin s8ılerln\n 
mukayesesinden çıkan derin 

a ve B. Shawun bizden ayrılır
ç~dı i 16 senelik bilanço bize 
bu b kımdan ferah vermiştir. 

T rübelerle zaruri olarak vakit 
tmemizc, engellerle çarpışma

r men 15, 16 senede buka.dar 
1< neticeler elde ede::ıildiğimize 
ya.km istikbalden daha bUyUk, 

mUsbet neticeler beklemek 
ımııdır. ÇUnkU blze daima doğ. 

yollarda rehberlik eden Önderin 
tine bUyUk bir emniyetle 11&• 

9 ve kendi aramızda tamamiyle 
ı bulunuyoruz. Bilgi sevlye

tlkçe yUkseliyor. NUfu
z en d n seneye artıyor. Tek· 

u uU rimlı iyileşiyor. Adımları· 
h rgUn bir kat daha hesaplı ve 

ce dah& tecrübeli ıurette a· 
·~-...... a BUtUn bu lmlllerin geçlnme 

Uzerine olan tellirlerinl de 
çe f aıla bir ölçUde elde edece. 

Un U karanlık dUnya ortasın. 
dd ratı hnkkmda en ziyade 

n olabilecek milletlerden biri, 
m· letıdir. 

Ahmet Ernin YALMAN 

Lenin Mezarı 
ve 

Leninin Müzesi 
(Bqı 7 lnclde) 

- Fransızca konu!Ji;uğunuzu 
duyduk, diyor, ~iı mUzeyl billCY 
anlamadan gezip duruyoruz. MU;. 
aaade ederseniz sizinle beraber do
l8falun verilen izahatı biz de dinU
yelim. 

Şimdi salonları beraber geziyo. 
ruz. Son iki ihtilalin bütUn safaha
tı dahili harplerde geçirilmiş mUş-

kUl anlarda. Leninin yaptığı şu veya 
bu hareket, Leninin Kremlin sara
yında çalıştığı odanın bütün eşyası, 
duvarlarının düz beyaz sıvasiyle 
tavanıyla hatta çini sobasiyle Krem 
!indeki odaya benzetilen bir odaya 
yerleştirilmiş. Düz bir yazı masa
sı, basjt şamdanlar, duvarlardaki 
raflarda bir sUrU kitaplar .. Bir iki 
sandalye. İşte, Leninin Rus ihti
lalini idare ettiği oda. Fransızlar. 
la salonları dolaştıkça ahbaplığı. 
mız artıyor, onların Fransız amele· 
delegasyonu ile gelmiş iki doku
macı oldUı.'<larını öğreniyoruz. 

S imdi Lcninin son devirlerini 
gösteren bir salondayız. Du

varda hasta Leninle Stalinin yan 
yana çıkmış resimleri var. Bu fo
toğraflar Lcninin son devirlerinde 
en iyi anlaştığı dostunun ve mesai 
t.rkadaşının Stalin olduğuna en 
büyilk vesikalar. 

Daha sonra Lenine verilen hedL 
yclerin te,hlr edildiği salona gel
dik. Rusyanın her tarafından hal. 
kın, köylUnUn, işçinin ona yolladığı 
hediyeler. Hokkalar, av tüfeği, el 
iflemesinden örtüler. Bir '?:>aşka sa· 
tonda da başka memleketlerden 
Lenine gelen hediyeler var. Bunla· 
rm içinde blr TUrk halısı da gör
dUm. 

Kitaplar 
(Bqı 1 lnclde) 

riliyor. Bu kitap Jules Renard'ın en 
iyi romanıdır. Kendisi onu ayrıca ti
yatro şekline de sokmuştur. Poil de 
Carotte - havuç tüyU (kızıl saçlı, 

çilli bir çocuğa verilen l!kap) ailesi 
içinde ezilen bir çocuktur. Bu eserde 
çocuk psikolojisi bütün hevesleri ve 
ıstıraplarile ve bunların ruhl teşek
kül üzerindeki teslrlerile gayet gü
zel gösterilmiştir. 

Halit hhri bu romandaki teklif
siz (familier) lisanı bizim halk ve ev 
t~birlerimiz ve ifadelerimizle karşı
lamak istemiştir. Fakat bunlardaki 
isabetsizlikleri ve nahivdeki gayrita
bii tasarrufları pek batıcıdır. Diğer 
taraftan metne sadık kalmak kaygu
sile kullandığı :yazı dili kelimeleri 
bunlara yanbakıyor. 

T ahıin Banguoğlu 

...! 1 

Diğer Kitaplar 
Sevlnler yolu, Burhan Ctlhit (ro

man) Jnkıllp Kitapevi, Istanbul 1937 
Abdülhak Hlmit, Kunt Ou.n (0· 

kullar ansiklopedisi yayunlnrmdan, 
Arkadaş basımaev1 Istanbul 1937 

Niksarhlar Orta
mektep istiyorlar 
Nıksan, ('ıAN) - Yuz köyU ıle 

blrliıkte otuz yedi bin nUfusu olan ka 
aamıı içinde dokua Ukokul ve 1300 
talebe vardır. 

Bu okullardan her aene 70 - 80 
mezun yetift.iği halde içlerinden an
cak kırk kadarı Tokat ortaokuluna 
gidebilmekte, diğerleri mali vaziyet. 
lerlnin mUaaadeıiıllğinden buna im· 
kln bulamamaktadır. 

Bu ıene Ukmekteplerden ıeksen 
dört yavru mezun olmuştur. Mezun
ların adedi her ıene arttığı cihetle, 
NHtaarda blr ortamektebe fiddetle 
ihtiyaç hiuohınmaktadır. --
lnebolu Halkevinde Bir Temıil 
İnebolu, (TAN) - Halkevi temıil 

•u.beai tal'&fından ıosyal ,ube81 men.. 
faatlne geçen akf&rn Halkevi ıa.ıo. 
nunda "Mtte,, p1yea1 temsil edllmt,. 
Uf. 

YENi 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSI 
2 1 , 

750 Büyük Sayfa 

1000 den fazla Resim 
Çocuğun sorduğu her suaie cevap 

Çocuğa verilecek en güzel hediye 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
Son çıkan 15 inci cüzile birinci cildini bitir

miıtir. Şimdiye kadar Ansiklopediyi cüz cüz 

alanlar, cüzlerini idarehanemize 

ciltletmelldirler. 

gönderip 

Şimdiye kadar Ansiklopediyi almıyanlar, 

ilk cildi mücellet olarak 

alabilirler. 

idarehanemizden 

Cilt fiyatları aıağrda yazılldır: 
1 - 15 cüzle birlikte blücellet bir takımın fıyatı 350 kunıttur. 

2 - Cüzlerini ciltletmek istiyenler için teclit fiyatı 100 kuruttur. 
3 - Muallimlere, hlektep kooperatifleri vaaıtasile vaki olacak 

müracaatlar için teclit fiyatı 75 kuruftur. 
4 - TAN gazeteainin birinci ıayf asının başlığı yanında hergün 

bir kupon çıkmaktadır. Bu kuponlardan otuz taneıini kesip 
biriktirenlere tam takıhl bir dit 300 kunıttur. 

Çocult Ansiklopedİ•İ, her çocuğun en kuvvetli muallimidir. Ço• 
cufunuza verebileceğiniz en güz.el hediye Çocwk Anıilılopecliıi
dir. Çünkü çocuk bu eıerde artıdığı bütün malimatı ve soracağı 
bütün suallerin cevabını bulacaktır. 

TAN Ansiklopedik neşriyatı 
KOTAHYADA SERGi 1 

Kütahya, (TAN) - İlkokul mual .. 
lim ve talebesi tarafından bu ders 
yılı içinde vücude getirilen başlıca 

eser ve kollcksiyonlar Halkcvi salo
nunda ~ir sergi halinde teşhir olun
maktadır. 

Sergi büyük bir rağbet görmüş ve 
beğenilmiştir. 

Bak1rköyde 
DUn Bakırkô~ sahasında I<urtu

luş ve Barutgüo.i A takımları ara
sında yapılan mıç 1- 1 beraberlik-
1(' bitmiştir. Zeyekspor ile Barut. 
gücü B takımı ırasındaki maçı da 
1-6 BarutgUcU kazanmıştır. 

lzmitte Yaıılacak Rıhtım 
İzmit, (TAN) - İzmit belediyesi, 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı hanları 1 
Cinsi Miktarı M. Bedeli 1. Teminatı EK. Şekil Ek. Tarihi Saad 

Kilo Lira Lira 

Arpa 500000 20000 1500 Kapalı Zarf 14/7 /937 15,30 
Arpa 500000 20000 1500 Kapalı Zarf 14/7 937 16 
Arpa 388600 15544 1166 Kapalı Zarf 14 7 /937 16.30 
Yulaf 750000 37500 2813 Kapalı Zarf 16/7 /937 15,30 

Yukarıda yazılı arpa ve yulaf ayrı ayn ihale edilecektir. Teklif mektup
ları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar kabul olunur. Yulaf şart
namesi 188 kuruş mukabilinde Komisyondan alınabilir. isteklileri evsaf 
ve şeraitini öğrenmek üzere her gUn ve eksiltmeye iştirak için beli glln 
ve saatte teklif mektuplan ve kanuni vesikalariyle Lüleburgaz Tümen 
satınalma KomlsY.onunda buhınmaları. (3671) 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiatı 15137 

' 

lira olan değişik cins ve numarada 
5,303,646 tane mıh kapalı zarfla alı. 
nacaktır. Şartnamesini parasız almak 
ve örneklerini görmek istiyenlerin 

hergiln öğleden sonra komisyona gel
meleri ilk teminat mikdarı 1135 lira 

28 kuruştur. !halesi 10/8/937 salı gU

nU saat 15 tedir. M:Unakaaaya gire· 

ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve S 
Uncu maddelerinde yazılı vesaikleri 

ile teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel An karada M. M. V. Satm

alma komisyonuna vermeleri. 
.(47) (3528) 

• 
Bir çiftine tahmin edilen flatı "25 

kuruş olan 112 bin çift ve ayrıca 86 
bin çift kundura kapalı zarfla alın,.· 
caktır. 112 bin çiftin p.ı-tnamesinl 

2380 ve 86 bin çiftin şartnamesi 1828 

1 
kuru3a almak ve örneklerini görmek 
isteyenlerin hergün Komisyona gel· 
melerl. 112 bin çiftin ilk teminatı 
22700 ve 86,000 çiftin ilk teminatı 
18370 liradır. 86000 çift kunduranm 
ihalesi 14-7-937 Çarşamba gUnü 
saat 11 de ve 112000 çift kundu· 
ranm ihalesi ayni gUn saat 15 de. 
dir. Münakasaya gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 UncU maddele
rinde yazılı vesikaları ilk tem.inatlan 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale 
tarihinden en az bir saat evvel Anka. 
rada MilU Müdafaa Veklleti Satınal
ma Komieyonuaa ""rmelert. <* 

(3636) 

• 
Kapalı zarfla 80 ton sığır eti alı-

nacaktır. Etin tahmin bedeli 24000 
liradır. Ihale gtlnU olan HS Temmuz 
1937 Pereembe gUnU saat 10 da Ed
remltte askeri satmalma komisyonu 
binasında. ihalesi yapılacaktır. Etin 
muvakkat teminatı 1800 liradır. Tek· 
lif mektuplarını mUnakasa. saatin
den bir saat etveline kadar makbuz 
karşılığı komisyona verilecektir. Ev· 
saf ve şartnamesini görmek ve bil
mek isteyenler için Komisyon her 
gün açık olduğu. 

(3689) 

*** 
Her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 

374 kuruş olan 10415 çift dahill ve 
her bir çiftine tahmin edilep fiyatı 
365 kuru§ olan 8728 çift harici f o tin 
kapalı zarfla alınacaktır. Şartname
sini 355 kuruşa almak ve örneklerini 
görmek istiyenlerin hergiln konıiıyo
na gelmeleri. Dk teminat nıiktan 

4 790 lira 4 7 kuruıtur. Ihaleai 10, 7, 
937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminatlarile bir
likte teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaleti satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 41) (3489) 

• • • 
Ciheti Askeriye ihtiyacı için 1 mil

yon 750 bin kilo kum enkaz ve l mil
yon 750 bin kilo kuru dip çam odu-

nu olmak üzere 3,500,000 kilo kuru 
çam odunu kapalı zarf usuliyle ek ilt 
meye çıkarılmı§tır. Kapalı eksiltme
si 14-7-937 Çarşamba gUnU saat 10 
da Sarıkamışta Satınalına Komisyo
nunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti
ni sormak isteyenler her giln ihaleye 
iştirak edeceklerinden belli edi.en 
gUn ve saatten bir saat evvel Komis
yona müracaat edeceklerdir. Şartna
mesi Komisyondan parasız olarak ve
rilir. Dk teminatı 3281 lira 25 kuru§· 
tur. Tahmin bedeli 43750 liradır. lş
bu kapalı eksiltmeye İ§tirak edecek 
istekliler teklif mektuplariyle birlik
te istenilen vesaiki belli edilen ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. Eksiltıneye 
ı:6receklerin yeni sene ticaret vesika 
larile bu işe yeter tnuvafık teminat 
makbuzu veya banka mektubu ola
caktır. Hariçtan vaki olacak istekli
lerin belli edilen gün ve saatten bir 
saat evveline kadar yetiştirilmek şar 
tile 2490 sayılı kanun mucibince is
tenilen vesaiki birlikte teklif mek
tuplarını postaya vermiş bulunacak· 
lardır. (68) (3691) 

• • • 
Ankarada Erat Paviyonlarr ile a

hırlar yapısı kapalı zarfla eksUtme
ye konulmu§tur. Keşiflerinin tutarı 

128.•62 lira 5 kuruştur. Keşif Proje 
ve §art.nameleri parasiyle inşaat şu
besinden verilecektir. ihalesi 15-7-937 
Perşembe günü saat 11 dedir. Ilk te
minat 7673 lira 10 kuruştur. Eksilt
meye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanunun 2,3 Uncu m~de
lerinde istenen belgelerle birlikte te· 
minat ve teklif mektuplarını havi zarf 
lanrna e saatınaen evvel geç olarak 
bir saat evveline kadar Ankarad M. 
M. V. Satınalma Komisyonuna ver
sinler. (69) (3692). 

ZWırevt ve cilt hutalıklan 

or. Hayri Öme 
öğleden ıonra Beyoğlu Afacami 
karşwnda No. 133 Telefon:43585 

Ank•rada AKIA 
Yerli ve yabancı bUtUn 
gueteler, mecmualar, 

kitaplar 

• • Her cins kırtasiye ve 
malsemeıl 

• 
1' eni Cocnk Anslklopedt&I 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3. cU keılde : 11 Temmuz 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 5 .O O O Liradır ... 
Bundan bafka: 18.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık lkl adet mUklfat vard1t ••• Sıvaıtaki Sergiler Kapandı 
Sıvas, (TAN) - Geçen ders yılı 

içindeki faaliyeti göstermek Uzere 
ilkokullarda açılmıı olan sergiler, 
halkın rağ!>eunı görmu, ve kapan
mıştır. 

İstanbul beleaiyesne ve Güzel Sanat 
ler Akademisine nüracaat ederek, 
bmitin rıhtım prqesi hakkında. tet. 1 

kit ve mütalealarıırn bildirilmesini ı 
rica etmiıtir. 

DiKKAT: 

Bilet a lan herkeı 7 ;Temmus/937 sUnU aktamına kadar 
biletini değl9tirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten ıonra bilet üavindeki baki(, aakıt olur ••• 

-----------------------------------------------------· 



5 - 7 • 937 

il. YR~7TiN 
t;:İZER 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETJ 

Devlet Demlryollar1 ve limanları işletme U. idaresi ilinlar1 

Muhammen bedeli 20000 lira ol . 
(165000) lir:ı olan iki adet an bır adet dur ve muhammen bedeli 
Pcr~embe gllnU saut 15,:JO d:0:;aı hat knr kii~·cr makinesi 26, 8, 1937 
smda satın alınacaktır. palı zarf usu!U ıle Ankarada Idare bina-

Bıı ;şe girmek istlyenlerin dar h .. 
liralık muvakkat teminat ·1 k at ıçın 15~0 ve ~1-orrnaı hat için de(9500) 

t · - ı e anunun tayın ettıgi v ik • ze enın 7, <>, 1036 gu .. n V" 3 ,J97 . es alul'I, resmı ga-
t 1• e ~ numaralı nbshasında · t' 
a ımatname dairesinde nl . k ın ıenr etmiş olan 

14 30 k 
ınmış vesıkıı \·e te lifle 1 • , a ndar l{omlsyon Reisw· 1 . 1• r nı ayni gün saat 

ŞıırtnnmCl(lr parasız olarak x~kc \'dermeMcrlı azıtndır. 
d T l 

.. ara a a zerne d· . . 
paşa a ese lum ve Sevk Scfllğinden da ~ıtılm kt aıresınden, Haydar-

~ • • •g a adu·. . (3629) 

Metre mik'abı muhnmmen bedeli (45) lira ol 
darı yazılı çam kereste 19 Temmuz 1937 Pn?,a tan. aşağıda cins ve mik-
it·b ' l' CSJ "'l\ı il 15 ''0 d ı aren sırnsıyle ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere b ı saat "J •. an 
ı:anda satın alınacaktır . Ankarada idare bına-
. Bu işe girmcık isteyenlerin her cinsin hizasında . 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazct ).azılı muvakkat teminat 
sayılı nUsı:asında mtişur etmiş ola~ talimatnanı=~~i 7-5:9:36 gün ve 32~7 
kn ve teklıfkt-ini ayni gün saat 14 SO-a kadar ko . rcsınde alınmış vesı
leri lazımdır. ' nıısyon Reisliğine verme-

Şartnamcler 152 kuruşa Ankara, Hnydarpaşa, Eski . . 
veznt-lerınde satılmaktadır. (3794) şehır, Izmır, Adana 

ClNSt METRE MİKABI MUVAKRAT TEMİNAT 
1 - Çam dilme 
2 - ;trkalns 
3 - Çam tahta 
4 - Çam ~agon tahtam 

675,220 
1414,640 
1077,200 
1757,799 

2278.87 Lira 
4432.94 Lira. 
3635,55 Llra 
520~.05 Lira 

be> Muhammen bedeli 1000 1/2 İira· ol~n 3 knlem i'fiç a_7_ 937 er em
f gUnU saat 10 dn HnydarPaşndn gıır bimısı dahilindeki ko 1 p : 
ından pazarlıkla satın alınacaktır. nı ayon ara-

Du işe girmek isteycnlel'in 750.ı kuruşluk muvakkat t,..m· t k 
nunun tay' tt· ~. . ': ına ve a -

ın c ıgı vesaıklc birlikte pazarlık giinü saatıne kadar k . 
na rnUrncantları ı~z d . . , omısyo-
I ~ a ım ır. Ru ışe aıt şartnameler komisyond· 

o arak dagıtılmaktadır. (3880) an parasız 

• • • 
Muhammen bedeli 996 r 25 ~ d · zılı bir r ıra kuruş olan aş'.l.gı a cıns ve mı~{t::ırı ya-

h g up malzemenin mukavele.sinin feshi dolay:ısile ınütcahh"t 
ve esabına 8 7 937 ı nam 
dahilindeki • '. penıembe glinü saat 10 da Haydaı11aşada gar \Jinası 

B . . komısyon ta.rafından pazarlıkla satın alınacaktır. 
u ışe gırmck istiyeıılerin 7472 kuruşluk muvakkat teminat v k 

nun tayın etti~· . .• 1 bi . e anu-
il gı \CSaııt e rlıkte pazarlık gu .. nii saatine kadar kom· 

m racaatlıırı 1rı d B . ısyona 
olarak da ~ t 1 zım ır. u ışe ait şartnameler komisyondan parasız 

gı ı maktadır. 

l - 750 kiln d · t l 
,,, 12 m 

1
.k cmır 0 1.2 5, mi m Ilık, 100 kilo tavlanmış soba teli o 9 

~· ' m 1 3"'00 k"l " 
1000 kilo galva' 1 \) b ! 0 ~alvanize adı demir tel O 50 • 3,10 nı,m lik ve 

n zc ng leh 1 1/2 - 2 m/ m lik. (3846) 
• • • 

AnA vrupa Hattında hayvan nakliyatına f Pnıifat 
h tt 

adhatdhayvan tarifesi 10 temmuz 19:J7 tarihinden itibaren 
a ın a a tatbik ed"l k . Avrupa. 

nisbette t ·ıa 1 ece tır. Bu suretle mevaşi naklıyatındu nıi..t.tum 
diİ 

1
.d. enzı t yapılmıştır. Fazla tafsilat için· istasyonlara müracaat 

e me ı ır. (1880) (3903) 

TAN 
1 ' ~-===-== • 

Bayanlar çok 
F EM t L .nedir? 

•• •• •• uzucu bir dertten 
Kurtuldunuz! 

biri 
FEMlL Kadının aylık ihtiyaçlarında kulla.nacağı yeni ve sıhht bir 

tuvalet "servlyeti,, dir. Hususi bir bağla kullanılır. En ince ve en 
sıkı elbiseler altında görünmez. Çıkıntı ve biçimsizlik vermez. 

F Jt~ M 1 L sıhhldlr. 
FEMİL serviyetlerl aıhht ve fenni bir şekilde hususi bir pamuk

la hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla 
kurumadığı gibi, ıslaklık ta. veı·mez. Gayet hafif ve yumuşaktır. Cil· 
de yapışmaz ve deriyi tahriş etmez. KADIN HAS'l'ALIKLARIN. 
DAN VE MİKROPLARDAN KORUR. 

F E M 1 L pra.tH<tlr. 
ÇünkU günün faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Taşıması 

ve kulla.nma.sr çok kolaydır. Bilhassa işe giden Bayanlara şayanı 

tavsiyedir. El çantalarında ihtiyat bulundurabilinir. Çamaşır zah
metlerini tamamiyle ortadan kaldırır. 

Serviette 
Hygienigue FEMlL ve bağlarını bir defa aybaşı ihtiyacında denemek, bUtü.n 

doktorların bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. 

F EM i L l Siz de tecrilbe ediniz. 
Her :Eczanede, PaıiUmörl ve biiyük Tuhafiye mağazatannda bulunur. 
~ -

ı __ •.s•t•a•n-b•u•l-•V•a•k-• f•l•a•r-D i rektör ı ü ğ ü i i in ı ar ı 
Semti meşhur ve mahallesi 

Çemberli taş 
Ayvansaray, Korucu Mehmet 
Çelebi 

Cadde veya sokağı 

Tavukpazarı 
Kuyulu 

No. 

1 

Cinsi 

Hüseyin ağa camii 
Mehmet Çelebi camii 

Cerrahpaşa, KürkçUbaşı 73 Ahmet KethUda camii 8 00 
Haseki, Hobynr Haseki caddesi Türbedar odası 2 00 
Bakırköy İstanbul caddesi 19 Hane 7 00 
Bakırköy İstanbul caddesi 17 Dlikkil.n 5 00 
Unkapanr, Yavuzerslnan Çeşme 2 Dükkan 5 00 
Çarşıda Kazazlar orta 84 Dilkkfm 3 00 
ÇakmaJ<çılarda Sandalyeciler 3:5-39 Dükkan 2 50 
Eyüp, Rami Cuma 42 Dükkan 2 50 
Çarşıda Bodrum hanı alt katında 28 Dükkanın nısıf hisscsl l 50 
Çarşıda Zinclrlihan üst katında 22 Oda 2 50 

Yukarda yazılı mahaller 938 sene si mayıs nihayetine kadar kıra ya ve rilmek üzere açık artırmıya çıkarıl
mıştır. lstekliler 8 temmuz 937 perşembe gUnU saat 115 e kadar pey pa ralarile beraber Çemberlitaşta latan• 
bul Vakıflar ı!>aşmüdürlüğünde Aka rat kalemine gelmeleri. (3706) 

Devlet Demiryolları ve Limanları , TIFosıı , 
• } u M •• d • • } •• w •• d 1 Dr IHSAN SAMI 1 iŞ etme mUffi U Uf ugun en: Tifo ve 

0

paratifo hastalıklarına 
. . • . tutulmamak lçin ağızdan alınan 

24 saatten fazla devam e.decek naklıya~t~ ta~ vagon muamelesıne t~bı tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
hayvan vagonları, mal sahıplerinln talebı uzerıne şimdilik yalnız Yenıce vermez. Herkes alabilir. Kutusu 
istasyonunda hayvanların dinlendirilmesi için katarlardan kesilebilir. Mo- j' 50 kuruş , 
la şartları için .istasyonlara müracaat edilmelidir. (1879) (3902) 

Maliye Müfettiş Muavinliği imtihanı. I " .. ";,. Levazım ~atınaıma k:misyonu llGnlar· 1 
Maliye teftiş hey'etinden: 

35 lira maaşlı maliye müfettiş muavinliği için 27 Eylül 937 tarihinde 

imtihan yapılacaktır. 
Aranılan şartlar şunlardır: A _ :Meınurin kanunu~un dörd~~ü mad~ 

desinde yazılı evsafı haiz olmak, B - 1 Kı\nunusanı 1937 tarıhınde y~ş 
ot·uzdan fazla olmamak, c _ Siyasal bilgiler okulundan, Hukuk Fakul-

tesinden, Yüksek Ticaret ve İktısat mektebinden veya bunlara muadil de 
recedcki ecnebi mekteplerden mezun oımak, D - yapılacak tahkikat ne
tic:csinde ahl!ik ve seeiyesi mUsait ~u1unmak, imtihana talip olanlar 12 
EylÜl 937 tarihine kadar Ani<arada Maliye Vekaıeti Tefti§ hey'eti Reisli

.Yine arzuhalle mUracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır. 
~ _ Nüfus cUzdanı ve adresi, B - Kendi el yazısiyle tercümeihal hilla
sası "Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmi 
vesika raptedeceklerdir." C. - Askerliğini yaptığına dair resmt ve
sika, "Askerlikle alakası kesilmemiş olanlar tecil edilmişlerse imtihana 

girebilirler, kazandıkları takdirde ancak namzet olarak kabul olunabllir
ler.,, D _Mektep şahadetnamesi veya ~as~diknamesi, E - Sağlam ve yol
culuğa mütehammil olduklarına dair hukumet doktorunun raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmaac üzere iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
Tahriri imtihan An~arada ve lstanbulda ve muvaffak olanların şifahl im

tihnm Ankarada yapılacakt::-

lmtihan Programı: 

ı _ Maliye A - Biitçe "ihzari, tatbiki, tasdik ve kontrolU," muhasebei 

umumiye kanunu hlikUmleri, B - Vergi nazariyeleri ve usulleri vasıtasız 
ve vasıtalı vergiler .. Sedüllti vergller, veraset vo intikal vergileri, istihlA.k 
üzerinden alman vergiler, G'llmrilk; tnhisarlar, harçlar.,, TUrkiyedekl va

sıtalr ve vasıtasız vergiler, C - Maliye Vekaletinin merkez ve Vlllyctler 
teşkilatı, D - Istlkraz naz.ariyeleri, tahvil, amortisman, Türkiye Düyunu 
Umumiyesi, 

2 _ t~ctisat: A - İstihsal, tedavül, nakit ve itibar, inkisam ve istihllk 
bahisleri. 

3 _ Mali ve ticari hesap, faiz, iskonto, faizli hesabı cariler 
4 - Hendese "Satıh ve hacim mesahaları." 

5 - Ticari usu!U defteri "Esaslı ve pratik malümat" 

6 - Hukuku idare, memurin· muhakemat kanunu ceza muhakemeıe. 
ri usu!U kanununun tatbikat usullerine müteallik hükUmler, ceza kanu
nunun memur suçlarına ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanunu ile 
Ticaret kanunlarının maliyeyi alakadar eden hükUmleri. 

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

8 - Ecnebi lisanı "fransızca, almanca veya ingilizccden biri" 

Imtihnn neticesinde müfettiş muavinliğine alınanlar üç sene sonra ya
pılacak ehliyet imtihanında. muvaffak olurlarsa Maliye MUfcttişllğine ta· 
yın edilecekler ve bir sene staj için Avrupaya gönderilecektir. (3549) 

Fethiye Belediyesinden: 
~ethiye bel.ediyesince iki. adet b~skUl alınacaktır. Şartnameyi glSrmek 

fstıyenlerin Sırkecide Fethıye nakliyat ve ticaret evine müracaatları 
ilan olunur. (3878) 

1 - 23 Haziran 1937 gUnUnde yapılan mUnakasasmda teklif olunan 
fiyatlar yüksek görülen (395830) kilo ekmek, 15 temmuz 1937 tarihine 
rastlıyan Perşembe günU saat 14 de kapalı zarf ıusuli ilo alınmak uzere 
tekrar münakasa.ya konulmuştur. 

2 - lş~u (395830) kilo ekmeğin muhammen bedeli (•12551) lira (72) 
kuruş olup, muvakkat teminatı (3191) lira (38) kuruştur. 

3 - Şartnamesi (213) kuruş mukabilinde komisyondan her gün alına
bilir. 

4 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gUn ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz mukabi-
linde vermeleri. (3667) 

An~a~a ~elediye Reisliğinden: 
1 - Beledıye ıçın aşagıda miktar ve cinsleri yazılı arazöz, Vidanj vesai. 

re alrcacaktır. 
2 - Bunları vermek istiyen firmaların şartnameleri almak iç.in belediye 

yazı i~leri kalemine müracaat etmeleri ve bu §artnamelere muvafık olarak 
verecekleri son fiatları havi teklifleri' 2 Ağustos 937 tarihine kadar Bele
diye reisliğine vermeleri ilfın olunur. (3503) 

3 Adet sUpilrgell arazöz 
5 Adet Vidanj 
3 Adet Çöp kamyonu 
1 Adet Hasta nakliye arabası 
1 Adet Cenaze nakil arabası 
1 Adet Merdivenli, motopomplu araba 
1 Adet Kamyon (Çıplak şasili) 
l Adet Motopomp (kızaklı elde taşınır) 
2 Adet Motopomp (tek dingil Uzerinde iki tekerlekli) 

M. M. Vekaletinden : 
. 148~ sayılı kan~na göre ıava9 sakatlariyle şehit öksüzlerine verilecek 
ıkramıyelerin tevzılne başlanma« üzere havaleleri Ziraat Bankasınca ikra 
miye tevı.l komil!lyonları emrine gönd~rllmek Uzcredir. Toplanan ara .ı 
göre 191 sayılı tefsir kararma nuaran harp malUlü 2591 sayılı ~anu;a 
nazaran da harp malnlil hUkmilnde askeri malQI olanların d el · e , , erec erın 
ve bir şehidin ökaUzlerine dU,en hisseler &§ağıda gösterilmiştir. 
Derece Subay Erat (93) (3831) 

L. K. L. K. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

206,M 
18:5,8:5 
144,55 
128,90 
103,25 
82,60 

103,25 
82,60 
61,95 
41,30 
20,65 
20,65 
19•37 Bir şehidin öksilzlerine 

s~~·un beledlye riyasetinden: 
Beledıyemızce yeraltı elektrik kabl ı . o arında husule gelen 6.rızi maha1 Iını 

tayın eden bir hat mesaha ileti satın 
rın tıetin evl!lafmı •eklı' . b d . . alınacaktır. Satmağa talip olan! 

' :.- nı, e elını b·ıa· . loo'larını 15-7-1937 t 'h· k 1 ıren teklıf mektuplarını ve kata. 
• an ıne adar Beled· · ·· · ·1· lu nur. {3675) ıyemıze gondermelen ı an o • 



:ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKIŞEH!R 
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- Vehbi Koç Ticaret Evi. 
- Ş. Rıza Işçen. Yeni Maıfaza 
- Mehmet HUzmen 
- Hasan Alanya 

BEYKOZ 

18 
i 

IZM1R 
KAYSER! 
KONYA 
ANTEP 

A y "'7"~r 
• • 
1 1 

- Artur Vetter 
- lsmail ve oğulları Cıngıllı. 
- A. Mücib Dolen 
- Naci ve Ahmed Dai kardeşler. 

-
HAFTASI 

/ 
fMAP • 
l.ltJLYjı.t 

v 
~'""""'-

Temmuz 1'}37 den itibar en 

• 

-YERLi 
MALLAR 

PAZARLARI 

@ilY~ 

ES i 
~c:t.t:ış 

Beyoğlu ve acentalan 
:MERSlN - Jorj Satel 
SAMSUN - C. Celal Ozlü, S. Kemal Sezen. 

BANDIRMA - Ahmet ve Bahaeddin Bereket kardeşler. 
TRABZON - Dedeoğlu Sami, Hami ve Pulata-

ZONGULDAK - ismet Ağartan, Ahmed Yüksel. 
DIYARBEKIR - Celal Ayyıldrz 

nalı kardeşler. 

ADAPAZARI-Ahmet Hilmi kurar. 

Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam ve Güzel 

Dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

A~ l~LiN 
ile tem-n edilir. 

[ş!erin ize çok d.kkat ediniz . 
Bazan en üstat doktorların bile sebep ve menşeini 

bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri gel
diği peh: çok t ecr übelcrle anlaşılmıştır. 

Günda iki defa d şlerinizi fırçahyarak ve dajma 

. ~r iŞ !n zde Ko ay ık .... 1 
Her ne işıruz olursa çabucak yaptırmak apartıman ev, ve her tw·lt 1 

eşya almak ve satmak arzu ettiğiniz takdirde hiç vakit geçirmeden Is
tanbul (7'13) numaralı posta imtusu adresine bir mektup göndermekle 

1 işinizi bitirirsiniz. fi , ....... ~ ......... ... 
Dış Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar arhk ayrılamazlar. 
Kullarimamıf olanlar bir denesinler. 

im-mı•• lzmir satış şubesi : Bay Ahmet Buldanloğlu <1111---11 
Cümhuriyet Halk Partisi Bursa 

.KANZUK 
Saç Boyaları 

JUVANTiN 

Kumral ve siyah olarak iki cinsi 
\'ardır. Ter \'e yıkanmakla kat'iy 
yen çıkmaz, tabii r enk veren ta. 

nmmış yegfme sıhhi saç 
boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTA1'ı"BUL 

ilyönkurul başkanhğından; saatlerıdir. 
Bursada yapılacak Halıkevi binası projesi için paralı bir müsabaka açıl- f;er yerde arayınız 

mıştır. 155 birinci mükafat 
Müsabaka müddeti (30 Ağustos 937 pazartesi saat 13 de bitecek ve • t' 

projeler Bursada tetkik edilecektir. 8ahıbı: Alıı.ıct ~ıııııı \ AU~JAN 
Türk ve yabancı diplomalı mimar ve mühendislerden mUsa'.:>akaya gir- Umumi Neşriyatı idare Eden : 

mek istiyenler projeye esas şartname, vaz'iyet planı ve teferrüatmı Anka- S. SAl.t:U 
rada Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterlik, Izmir, Istanbul ve Bur- Gazetecilik ve Neşrıyat Türk Llmitet 
sada Parti llvönkurul bürolarından parasız alırlar. (3761) Şirketi. Ba.!-Hl iıı?ı ver TA 1'I matbııtıS' 


