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ıran ile Irak Arasında 
Hudut Muahedesi imzalandı 

-Algan Hariciye Nazırının Türki· 
yede en aon almmıf bir rami 

lki dost devlet 
Hudut isinde 
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1 Eskişehir. 5 (A.A.) - Bugün 1 
:: yelkenli UÇU§ kampında yapdan :: 1 törene iştirak etmiş olaa ilk ka- ~ 

5 (TAN . . ._. 1 cim tayyareci Sabiha Gökçen i 
Tahran, nıuhabırınden) - Bugün burada mesut uır = kamp hakkındaki lbtlsaslarmı = 

hadiıeye f&hit olduk. ·~~ ile Irak aı:aıındaki hudut mesel~ et- İ dlmlelerle ifade etmiştir: şu 1 
rafında cereyan eden muzakere genıt bir doıtluk havası ıçınde = ı•l'l--- kam = 

h 1 . . = .... ~ seneye nazaran p- = 
tamamlanarak, azır anan muahede iki devletin Harıcıye Nazır- 1 ta bariz bir Derleme var. raıe- 1 
ları arasında imza edildi. Yeni muahede İran ve Irak hudutlan § be1lln isti.rahatı ı~ her !tt'Y en § 
baldmıdaki ihtilafı tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu müna- 1 ince teferrüata kadar düşünül- 1 
ıebetle netredilen reımi tebliğde, iki devlet anumdaki hudut mü· S JDÜlo Gençle~e u~cul~ğa karşı § 
zakerelerinin muvaffakıyetle neticelenmit olduğunu bilhuaa ! ~ bUytik hır heves gördüm. :ea..

1
= 

• • _1_.._.J• = yan talebe mevcudu sayısRlBl 
tebarüz ettinlmeKU:Uır. 1 yirmiyi atması beni ~k sevin. § 

----------------------, Rumi tebliğ § dlnlL Bunlar arasmda gelecekte 1 

Parasız, . Yumruklu 1 Tahran, 5 CA.A.) - Pars :Aja.nsı 1 Türk havacdığmm biiyttk timJt..
1
:: 

bildiriyor: :: leıl olacak kabDlyetler gördü- _ 
M f S lra.n - Irak hududunun tahdidine 1 ğöıntl sevinçle söyllyebUlrlm.,, :: v 1 aç an onra ve Şattülirap ihtilifınm halline dair = (Inönü kampının açılış tafsi- •• 

l 1 a p 1 a c ak olan lDUolıede dün saat 14 de imza § lltı ttçüııcli aayfamızdadır.) 
1 edilmiş lran ve Irak lariciye Namlar 1 ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r. 

• .... n bu rususta aşağıdaki tebliği neşret "·--='="-=========-== 
1 1 e r mişlerdir: 
S "İran ile l.rak a.rasmda, iki memle-

1 1 ket müşterek hudutları ve ŞattWl
J\hmet Emin YALMAN l 

U mumi hayata ait itlerde 
...__ __ ....; - ...... ;JA vAnt1Ju•.Alc,olanlar 

~ardır; 
cm. Birinci Jmnn maddi jmlırlr 
aızlıfa dayanıp durahilir. Fiıbt 
ikinci kııım için mazeret yoktur. 
Bunlar ihmale uirana fU hükmü 
vermiye mecburuz: Ya ihtiyacı 
görmek ve kavramak kudreti 
noksandır, yahut ta itleri ıın.ya 
koymak, kendine dert edinmek, 
yaptırmayınca rahat etmem.ek ia
tidadı eksiktir. 

\ 

•• stanbulun vali vekili Bay ŞUk-
rü ile geçen gün konuşurken 

llk dikkatimi celbeden nokta, yeni 
Vali vekilinin işleri paraya bağlı olan 
ve bağlı olmıyan işler diye ikiye ayır
ması ve parasız yapılabilecek kUçtlk 
küçük işlere büyük bir kıymet ver
ınesidir. 

Bay Şükrü, Ankarada polis kanu
nunun müzakeresi sırasında bana za-

. bıtanm başhedefini aniatmıştı. Ben de 
bunu bir makele içinde tekrar etmiş
tim. Bay Şükrü ye göre bu hedef, hal
ka hergilnkü hayatına ait teferruat
ta tam bir emniyet ve rahatlık duy
gusu verebilmektir. 

Yeni vali vekilimiz bu ameli görü
§Ü ve sade ve güzel düşünceleri saye
sinde Istanbulun içtimai havasında 
az zamanda çok esaslı bir değişiklik 
uyandırabilir. Halkın hergUnkü ihti
yaçlarına emniyetine, rahatına ait 
yüzlerce küçük mesele vardır ki yeni 
Vali vekili bunları dinler, anlar ve 
tedbirlerini alırsa yalnız Istanbul 
halkındaki birçok hoşnutsuzlukları, 
hoşnutluğa, feraha çevirmekle kal
maz; umumt hayatta memleket hesa
bına çok faydalı izler açabilir. 

•ı Ik bakışta kUçUk göıillen bir 

Pazar runkü Güneşle Galatasaray 
arasındaki k 

avgalı maçtan sonra Gü-
:::u~Fc.u~armdan üçü, ağır yaralı 
lardır arı ıçın hastaneye kaldırılmış

. liaber aldıgrmw ıza göre hidi-
seden · ' 
dl! mUteesmr olanlar bu hususta 

a takibat istiyeceklerdir. Ltltf en 
spor BaYlfa.nuzı açınız. 

Ece) Köprüsünden 

Ku11un Çalındı 
Venedik • 5 tA.A.) - Htr.sızıar meş 

h~ ~~l köprüsü., nün içine girc
re bın kilo kurşun 8.ıiirmIŞlardır. 

rap meselesi hakkında uzun zaman
danberi cereyan etmekte olan müza
kereler muvaffakıyetle tetevvüç ede. 
rek bir muahede ile bir protokdlttıt 
ımzas1yııt •eUQelan=i.ftir. u: ...... ....,.. 
leııdenbert ild ~ ........... 
mevcut ihtil&flar kati surette hall• 
dilnıifür. İran Şabinp.b ile Irat Kra
lının idareleri altında, iki memleket 
münasebetlerindeki 88.1Dimi]jğin rem
zi olan tam anlayış ve sa.mimi ve iti
mat verici bir dostluk havası yaratıl 
mıştır. Bu hava maddi ve manevi P.. 
yı.sız bağlarla biribirine bağlı bulu
nan iki millet arasında esasen mev· 
cut olan kardeşlik rabıtalarını takvi
yeye hadim olacaktır. 

İmza: Sami. NaclytllAsll 

R. Aras $erefine 
Tahran, 5 (A.A.) - Pars AjaDSI 

bildiriyor: 

Cenubi 'Alrilıa BCJfVelıili 

B. Hert~k 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, hususi 
kalem müdiri ve diğer bazı şahsiyet
lerle birlikte diln eski san.atlar mek· 
tebini ziyaret etmiştir. 

Bu akşam Irak elçiliğinde, Doktor 
Tevfik Rüştü Aras ferefine bir il· 
yaf et verilecektir. -----

Balıkesirde Zelzele 
Balıkesir, 5 (A.A.) - DUn gece 

şehrimizde şiddetli bir zelzele hisse
dilmiştir. Sarsmtmm tesiıile uyanan 
halk büyük bir heyecan geçiıı:niftir. 
Hasarat yoktur. 

Avfupada 
Harp illeti 
Yokmusl. 

1 
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Cap, 5 (A.A.) - Ingiltereden av
det eden Cenubi Afrika Başvekili 
Hertzok, Reuter ajansının muhabiri
ne beynelmilel vaziyet hakkında şu 

beY&.natta bulunmuştur: Aşk Yüzünden 
D Ol .. , 

ç um. 
Çaıılan, 5 (t'an muhablrkıden) - Şehrimizde çok korkunç ve tuy. 

ler ilrperticl bir cinayet olmuş, lıidJse geniş bir heyecan uyandır
mıştır. Yaptıfbn tahkikat neticesinde, facia baldqnds ıtunlan tes
blt ettim: 

"- Bana pek açık görünen iki şey 
vardır: Birincisi, Avrupa milletleri 
arasmda marazi harp ruhiyatı taşı

yan bir miilet mevcut olmadığıdır. 
ikincisi de, büyük devletlerden hiç
birinin kendi mUdafaasmı temin et
mekten başka bir gaye ile silA.hlanına
dığıdır. Milletlerin silA.hlanm.alarmm 

eni Çocuk Ansiklo~is 
J~ c·ıt Cüz 1 ~Kup~nu Kuponu 18 

30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 
cilt (300) k1lrl1ftlır. etiz 7'71? kuruştur. 

J J RC--

B. Celal BayaT, B. Nurallala E.atla lıonUfUYO' 

Yerli Mahsullerin 
Sürümü için 

Yeni Teşebbüsler 
lktısat 

ha 
Vekaleti iç 

Geniı Faaliyet 
Piyasalarda D 
Temin Edece 

lktısat Vekileti, iç ticaretimizi canlandırmak, memleketin m 
telif mmtakalarmda yeti,en mahsullerinin sürümünü çojal 
maksadile yeni bir harekete geçmek üzere yeni bazı hazırlrkl 
baılemlf .,. hu h1U1Uta alilr-cı..rıar Oe temllla pçmiftir. T" 
fi8in Temmm bülteninde bu it için netredilmek üzere hazırl 
bir yazı timcliden gazetelere gönderilmittir. 
VekA.letin bu yeni teşebbtlBUnden ,-------------ı. 

maksadı, memleket mahsullerinin son 
hadde kadar milli hudutlar dalıilinde 
mübadelesidir. Bu husustaki bütün 
tafsilA.tı bugün dokuzuncu 1&yıfamız
da genişçe bulacak ve okuyacaksmız. 

Şehrimizde bulunan lktısat Vekili
mizin dün.kU faaliyetine gelince Vekil 
B. Celil Bayar dün öğleden evvel ve 
sonra Ticaret Odasına gelerek meş
gul olmuş, bilhassa benzin i§i üzerin
de durmuştur. B. Celil Bayar, Oda 
erklnile, belediye iktısat mUdUrile 
birlikte benzin fiyatlarım tetkik et
mitşir. 

Benzin hakkında gerek belediyenin 
ve gerek oda ve ihracat ofisinin ra
porları tetkik edilmiş, İstanbulda şi- ~ 
şesi 78 kuruşa satılması llzım gelen 
benzinlerin 82,5 kuruştan sablmakta 
olması Bay Vekilin nazan dikkatini 
celbetmiştir. Vekilin emrile peraken
de benzin ve petrol satışları hakkın
da ticaret odası tetkikat yapacaktır. 

Bayan Earlaard 

B. Celal Bayar Türkofisten de kle
ring işleri hakkında malfunat iste
miş ve akşam geç vakte kadar meş
gul olmuştur. Haber aldığımıza göre 
İktisat Vekilimiz lstanbulda bulun -
duğu müddetçe serbest ithalat rejimi 
ne ait hazırlıkları tamamlıya. 

cak olan esaslan gözden geçirecek 
ve 18.zımgelen tetkikleri ikmal ede
cektir. 

İzmirde 

Benzin 
ihtikCirı 

Tayyareci 
Earhard 
Ne Oldu? 

misal: Memlekette başlıca gı
da ekmektir. Halbuki Istanbulda ye
n~n ekmeklerin çoğu, iyi pişirilme
nuş, lezzetsiz, gıda kıymeti azaltılmış 
ekmeklerdir. Belediye g(iya ekmek 
meselesile devamlı bir surette meş
gul oluyor. Fakat herhalde m8'guı 
0lınak için takip ettiği yol yanllştır. 
~le?iye ekmeğin gıda kıymeti ve ka
lıtesı meselesini ele alıp çıııreıini.. bu-. 
lacak olursa halk lstanbul beledi 
sinin çalışmasında bir de'Ja •• l!IU.IWA 

duğunu gözile, ağzlle, midesi 

Burada adliyede kttçük bir memur olan Mustafa admda birisi De 
kadastro fen memuru Emin, Uk zamanlarda blrlblrlerlnden haberle
ri oln11ulaıı bir kadınla samimi miinasebette bulunuyorlarımt. Kadı
nın çocuğu da V&l'dır. Fakat bu iki erkek sonralan ayni kadınla 
münasebette bulUDduJdamu anlanuşlar ve blrlblrlerlnl tlddetle kıs

harp doğuracağına inanmak için or- İzmir, 5 (Tan muha.birinden) -

Londra, 5 (TAN) - Am..erDı.
gelen haberler bir devrWem se 
tine Çıkarak Honolulu civarında 
bolan tayyareci Bayan Amelia 
hard'ın hili. bulunamadığmı 

farketmiş olur. , ",. 

(Arkası 1~ !lJi~da) . . 

kammya batlamıılardır. 
Kadastrocu Emin, dün gece kadmm evine gltmiıt, fakat biraz son

ra da Mustafa ayni evin kapısmı çalmış ve açılan kapıdan içeriye 
glnnlıttlr. Tam bu sırada, hayli allka peydahlamııJ olduğu kadınla 

-....~w. beraber görünce tabancasmı ateşlemiş, çıkaıı kur§onlar Od
. s11r1·.ı. öldtlrmllttür. Fakat bu arada kurşwılardan birisi kazaen 
... keıiısıne de isabet etmiş ve Mustafa da cansız yere yuvarlamıuttır. 

tada hiçbir sebep yoktur.,, Müddeiumumilik, benzin ihtikin yap 
maktau suçlu olan Şel, ıSokoni Va

yor. Meşhur kadın pilotu IU"llll.LLI&.~ 

kan yüzlerce tayyare, mhlJ ve 

Bir Kadın, 

Katili 
Kendisinin 
Oldu 

kum ve Steua Romana kumpanyaları 
nm mümessilleri hakkmdaki tahki
kata devam ediyor. Kumpanyalann 

Yare ana gemileri hiçbir tef 
dan döınmilşlerdir. 

buradaki mümessillerine benzinin fi· HAYATTA MI! 
şesini 82,5 kuruştan satmak emrini New-York, 5 (Radyo) -r.ı 

Adapazan, 5 ( Tan Muhabirin- veren İstanbuldaki müdürler hakkın tayyareci Earhardm hayatta 
den ) - Ane adında bir kadın cahil da da suçl'll sıf atile tahkikata lüzum na dair yürütülen ihtiaıallet ...... _.. 
1iğe k~pdarak. has~ kocakarı i· gö~llf ve bunların ifadel~ri alın- lenmektedir. Çtınkü kadın ta 
llçlarile tedavı etmek istemie, fakat mak üzere İstanbul mUddeiumunım. den, evvelce mUkarrer ipretlere CÖ-
zehirlenerek ölm.u,ttır, !ine müracaat edilmiştir. ı re telsizle bir parola gelmiftir· 
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~~~ 1-:-Gizli Zehir Fabrikasında -1 Tifoya Karşı 
Yüksek Komis
yonu~ Kararları 

$AiRIAZAMIN 
MEKTUPLARI 

Hamit bugün ebediyete intikal etmi• bulunuyor. Onun 1 
edebi dehasından aayf al ara dökülen mısraları, nesir satır- ' 

1 Son 48 Saatte 30 Tifo Yakası 

Seksen Beş Bini 
Görüldü 

Buldu 
larını okumayanımrz yoktur. Fakat Hcimidin bir de hadise· ! 
leJ'li münekkit gözile gören hususiyeti vardır ki bunu da ı 

' Aşılananlar 
mektuplarında okuyoruz. Şair Hüseyin Rif at vaaıta.aile eli- · 
mize geçen bu mektuplardan üçüncüsünü de bugün, yine ! 
9air Hüseyin Rif atın bir mukaddimesile i9te buraya koyu-

1 

yoruz. 

Son 48 saat içinde tehrimizde yeniden 30 tifo vakası daha gö· 
rülmüttür. Şüphe üzerine mütahede altına alındıktan sonra haa· 
talıkları meydana çıkanlar da bu miktara dahildir. Şimdiye kadar 
aşılananlar 85 bini bulmuştur. Dünden itibaren yedi hastanede 
daha aşı istasyonları kurulmuş ve faaliyete geçilmiftir. 1 1 Mayıs 97 tarihli mektu

buna nazaran Hamidi. Ber _ 
lin sefaretine memur edildiği halde 
vazifesi başında veya yolunda de
ğil de - Izmirde, Trabzonda, Ba-

tumda, Odesada, Hocabeyde serseri· 
yane dolaşırken görüyoruz. 

Berline gidecek bir kimsenin Is
tan buldan doğruca hareket etmesi 
lfızınıgelirken böyle Akdeniz, Kara 
deniz sahillerini, Rusyaları dolaş

masına "bilmem bu nasıl memuri
yettir ki, bana mahallini gösterrni
yerek Izmirden sonra bütUn Kara. 
deniz sevahilini dolaştırdı ve yahut 
ben nasıl memurum ki bu münase· 
betle her yere gittim de mahalli me 
muriyetime gidemedim; bunun için 
ya kader mevcuttur ki, anda bir 
hikmet var; ya benim aklımda hif
fct var,, diye şairin kendisi de hay. 
ret ediyor. 

Bu garip yolculuğa, daha doğru· 
su garpte olan "Berlin11 şehrine şar 

ka doğru ilerliyerek gitmiye sebep 
herhalde Rizede hava tebdilinde o
l ~ "Fatma,, hanımın olduğu yer
den bir kere daha geçmek arzusu o
lacak. 

Hfımidin Fatma hanıma hali ha
yatında fazla eziyetler ettiği bazı 

kimseler tarafından söyleniyorsa 
da, şairin şu seyahati gösteriyor ki, 
ondan bir türlü uzaklaşamıyor. E
ğer Fatma hanım bu kadar sevil
mese idi, "Makber,, gibi bir eser 
öyle beş on gün içinde yazılabilir 

miydi? 
Şimdi mektubu okuyalım: 

Bira.eler 
lstanbuldan çıkalı daha bir 

mektubunu aldım ki, vapurda 
yazdığım kağıdın cevabı idi. Ri
zeden sonra gönderdiğim mek
tup cevapsız kaldı. Galiba meş
guliyeti miihimmel devletiniz pek 
ba5tan aşıyor ki, bize bir afiyet 
haberi yollanuya vakit buluna
mamış. Beni kağıtsız bırakmana 
bundan başka bir sebep bulama
dım bu da Allah için pek makul 
''e makbul bir sebeptir. Her ne 
ise sana şimdi sitem yazmak is
temem çiinkü senin ettiğin ihma
li ben de ettim sebebi ise malU.m 
desem ne olduğunu söyllyemem 
meçhul desem yalan söylemiş O• 

lurum. Ortalığın kanı;ıkbğından 
mıdır nedir bilmem bir neşesizli
ğim var ki, her §eye mani olu
yor \'Ücutça da rahatım yok gi
bidir hani §U doktor l\lolikin • 
Roşmann • bir nevi fıhari dediği 
hastalık her gece rahatsız ediyor 
göğsümiin iki tarafında yani iki 
yanımda olan ağrılardan da ıstı
rabım var kesreti teftih \'e kesre. 
ti idrar zahmetlerln.te..n maada 
on beş gündür giinde b~ altı ke
re dişlerim kanıyor baş ağrısı 
menfillerin kalkmasile beraber 
7.1\İI olduysa da bunlardan Ye bun 
hıra munzam Ye belki de bai'>i 
mti<·erret olan manevi hastalık
larda:ı halim haraptır. Btıradan 
Jlocaheye ~ittiğimde ~u saydı· 
ğım rahatsızlıklar tezayüt etti
~indcn Ye hı.;.s~ısile bunlara bir de 
bir ne\'l ihtiyarsız ağlamakla gül
mek haıi inzlmam eylediğinden 

orada kendi'lli bir bazik hekime 
gösterdim. Hekim familyam nez
dine avdet etmekliğim en büyük 
ilfıç olacağım söylediğinden yine 
bir takım meşakı ihtiyar ile av
det eyledim. Vapur beş günden 
evvel olmadığı cihetle (Olsa. da 
kt;yif iz oldu~rumdan bhıemiye
<'.-ektim a) Hocabeyde beıJ gün 
Jmlmak 15.zım geldi. Altıncı günü 
bindiğim \'apur Batumdan Hoca. 
beye - lini direkt • üzere üç gün
cle giden vapur idi l<i, a\'dette 
.Kmm se\'ahilindeJl hemen her is
keleye uğradığı miinnsebetle be
ni Batuma aneak altı günde iade 
edebildi bu vapur -Olga- namın

\ M- '1usya vap•ırudur ki, şlm-

diye kadar gördüğüm seyahat va
pnrlannm cümlesinden her veç
hlle ô.li.dır. Fakat ild gün fırtına 
~Jdik. Rizeden Batwna hafta. 
da bir kere bizim mübarek f evait 
bir vapur gönderiyorsa da Ba
tumdan Rizeye vapur yoktur bu 
sebeple Hocabeyden Batuma vü
suJümde Rizeye gitmek için ipti
da Trabzona \·e onıda bir hafta 
bekleyiı) sonra oradan gitmek ve 
yahut Batuından doğrudan doğ
ruya bir kayıkla azimet etmek 
lilumgeleceğini söylediler'ben de 
mahsus bir kayık tutmayı tercih 
ettim ve yirmi dört saatte o ka. 
yıkla Rizeye geldim ki, Rizeden 
hareketimin on ~·edinci günü idi 
şimdi sen yine birtakım ,,aralar 
gitti diye kızarsın fakat kızma 
çünkü para gitmese aklım gide
cekti. Yirmi beş . lira ile o aklı 
muhafaza ettik sen dersin ki, ön
ce aklım gitm~ te anın için o pa
ralar sarfolmımu~ ne diyeyim bel
ki hakkın \'ardır. Hesap ediyorum 
ki şu Bertin memuriyeti bana ta
mam yüz liraya oturdu hu yüzün 
yetmi;,i biraderin onu Nedp Be
yimizin yirmisi de de\•letin ya
hut muhasebeci Klrkor Efendi
nindir. Memuriyetten istifamı 

yazdığım cihetle zannederim ki, 
muhasebeci Hazretleri bu yirmi 
lirayı -reklime- etmek sadedin
de bulunur bakalım ne yaparız 

,·erecek para bulamazsak da ce. 
vap buluruz değil mi, bilmem bu 
nasıl memuriyettir ki, bana ma
hallini gö~termiyerek lzmirden 
sonra bütün Karadeniz scvahilini 
dola!!jtırdı. Ve ~·ahut ben nasd 
memurum ki, bu münasebetle her 
yere gittim de mahalli memuri
yetime ~idemedim bunun için ya 
kader me\·cuttur ki, anda bir hik 
met \•ar ya. benim aklnndn hiffet 
var bwılıırdan hangisi işine ge
lirse anı kabul et.Ha bir harekette 
daha bulundum ki, beğenmezsin 
Jlünkfırla Sadrazama arL:uhaller 
yolladım bu hareket benim efka
rıma ve o efkilnn teşkil ettiği 
mesleğe muhaliftir ne çıare ki, 
mesleğini muhafa1.a etmek ken
di sayesinde yaşıyan adamlann 
karıdır. Başka sayede gec;-inenler 
,.e bununla beraber birk~ nef
se malik olanlar sayesinde ge
~indlkleri zatın efkanna hizmet 
ederler nit~kim sen dahi meslek 
ve mişvarını zahiren olsun pede
rinin arzusuna te,·fik etmel{ mec 
buriyeti.ndesin u7.lln lakır<lı ne 
tazım ben muztar olmıı.dil<ça böy 
le halt etmiyeceğimi bilirsin ar
tık -.özü kesiyorum. Haremim sa 
na ve h:ıremine selam eder ben 
de arzı bur.met ederim arada sı. 
rada mektup yaz ayıptır Baki. 
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ı-Nafıa Vekili 
Dün Geldi 
Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, ya

nında şirketler umum müdürü Emin, 
Devlet Dcmiryolları cer dairesi reisi 
Sedat olduğu halde dün sabah Anka
radan şehrimize gelmiştir. 

Ali Çetinkaya, lstanbulda beş gün 
kalacnk ve 10 temmuzda Belgrad yo
lu ile lsveçe gidecektir. 

Dr. Hüseyin Hüsnü 

Hakkında Bir Karar 
İzmit, (TAN) - Kendine mahsus 

yeni bir tedavi usulü sayesinde bir
çok hastaları kolayca iyi ettiğini ileri 
süren doktor Hüseyin HüsnU, Etibba 
Odaları yüksek divanının verdiği bir 
kararla altı ay icrayi sanattan mene
dilml,ttr. 

Suçlular, ele geçen aletlerle beraber 

Bir Morfin 
lmalathanesi 

Daha Bulundu 

Bazı kimselerin ilk aşıdan sonra bir r--------------
daha uğramadıkları ve ikinci aşıyı 
ya ptırmadıklan görülmüştilr. Sıhhiye 
müdürlüğü, ikinci aşıyı gününde yap
tırmıyanların bundan hiçbir fayda 
göremiyeceklerini halka ilan edecek
tir. 

Sıhhiye müsteşarı B. HUsamettin, 
tifoya karşı alınan tedbirlerle meşgul 
olmak üzere Ankaradan şehrimize 

Motosiklet 
Kazasında 1 
Ölu 2 Yaralı 

Şehr,:mizde gizli bir morfin imalathanesi daha meydana çrka
rılmıf, bu İfi yapanlar hakkında takibata girİfİlmİftir. Hadisenin 
tafsilatı tudur: 

gelmiştir. Dün sabah Sıhhiye müdür- Evvelki gün Suadiyede bir moto
lüğünde müsteşarın reisliğinde bir siklet kazası olmuş, bir kadın ölmUş, 
toplantı daha olmuş, buna hıfzıssıh- iki kişi yaralanmıştır. Kazanın taf• 
ha umum müdürü B. Asını, Sıhhiye siliitı şudur: 

Vekaleti Laboratuar müdürü B. Ce- Usküdar ziraat fen memuru Ali ile 
mil, lflboratuar şefi B. Muhiddin, refikası Firdevs ve arkadaşı Salih 
Sıhhat müdürü B. Ali Rıza, belediye motosikletle Suadiyeye giderlerken 
sıhhat işleri müdilr muavini Osman KüçUkyalı civarında motosiklet bir 
Sait iştirak etmişlerdir. taşa çarpmış ve derhal devrilmiştir. 

Beyoğlunda oturan Yani isminde bir berber 5 gram eroin satar
ken cürmü meşhut halinde yakalanmıt ve sorguya çekilince bunu 
Tarlabafında berber Ardattan aldığını itiraf etmiştir. 

İngiliz 
Mühendisleri 

Gittiler 
İstanbul limanındaki inşaat işleri

ni tetkik eden İngiliz mühendisleri 
dün akşam Londraya dönmüşlerdir. 
Mühendisler, avan proje üzerinde 
ki çalışmaları bitirmişlerdir. Asıl pro 
je üç ay sonra hazırlanmış buluna
caktır. Bu işi üzerine alan grupun re
isi B Kip on ~ş giin çonra. ~chrim.iao 

gelecektir. 
Projelerde rıhtımların uzatılması, 

antrepolar kurulması ve Kuruçeşme 
ı:ö.mür sahasının inşası gibi mUhim 
işler vardır. Bu inşaat 2,5 senede bi
tirilecek, 5,5 milyon liraya mal ola
caktır. 

Salon projeıi kati feklini aldı 
Yeni yolcu salonu hakkında temas 

tarda bulunmak üzere Ankaraya git· 
miş olan liman umum müdürü Raufi 
ile gümrük başmüdürU Mustafa Nu
ri ve muhafaza baJ}müdürü Hasan· 
dan mürekkep heyet, dün şehrimize 
dönmüştür. Haber aldığımıza göre, 
yeni yolcu salonunda polis, muhaf a
za ve liman teşkilatı için ayn ayrı 
daireler bulunacaktır. Ufak noktaina. 
zar ihtilafları tamamen halledilmiş

tir. Polis beşinci şubesinin de buraya 
nakli kararl~mıştır. 

iki Ortamektep Daha 
Liseye Çevr!lecek 

Biri Istnnbul, diğeri Beyoğlu yaka
sında olmak üzere iki orta mektebin 
liseye çevrilmesi kararlaştırılmıştır. 

Fakat. hangi orta mekteplerin lise o
lacağı henüz belli değildir. 

Ortn mekteplerle liselerde bu yıl 
yenh.:.:ın kaç şube açılması lazım ge
leceği tetkik edilmektedir. 

Talebeler için Dün 
Altı Kamp Açlldı 

Kızıltoprak, Erenköy, Yeşilköy, Şi
le, Paşabahçe mekteplerile Florya pla 
jı yanında olmak üzere dünden itiba
ren ilk mektep talebeleri için altı 
kamp açılmıştır. Kamplar 21 ağustos
ta sona erecektir. 

Li~e talebeleri de dün kampa çık -
mışlardır. 

CEZA KONGRESiNE 
GiDECEK HEYETiMiZ 

Pariste toplanacak olan beynelmi
lel ceza kongresine iştira»t edecek he
yetimiz, burada eski devirlerde akıl ve 
mantığa, adalet mefhumuna uygun 
olmıyarak verilen hüküm ve fetva 
suretlerini de teşhir edeceklerdir. Hu 
kuk fakU!tesi profesörlerinden Tabi
rin riyasetinde gidecek olan bu he
yet şimdiden hazırlıklar yapmıya baş 
la.mrştır. 

1 

Bunun üzerine kendisine müşteri 
süsü veren bir memur Ardaşa baş

vurmuş ve beş gram eroin alırken 
bir cürmü meşhut yapılmıştır. Ar
daş, Petropulos isminde bir bakkalın 
ismini vermiştir. Memurlar bu sefer 
gene ayni şekilde ona başvurmuşlar 
ve eroin verirken yakalamışlardır. 

Bu zincirleme cürmü meşhutlar, en 
son olarak Tramvay Şirketinde mu
hasebecilik eden Anjelosa kadar de· 
vam etmiştir. Nihayet, iş bütün açık
lığı ile meydana çıkmış, fabrikanın 
!marn sokağındal:i büyük boyahane
nin arkasında olduğu, burasını Ne
cip Hayat, Emin Şebarih ve Petro
kopulos isminde üç kişinin işlettik
ıerı aı1ı11!lfilnıştfi'. .t!.-Vlennue yapııan 
ara~tmnalarda morfin imaline yan
yan birçok alet ve edevat ele geçmiş· 
tir. Suçlular bugün adliyeye verile
ceklerdir. 

Hastanelerde Ayak 

Tedavileri Ücreti 
Hastanelerde ayakta tedavi edile

ceklerden muayyen bir ücret alınması 
hakkın.da belediye tarafından hazır
lanan talimatnaJl\e ve tarife Dahiliye 
Vekaletince tasdik edilmiştir. Tarife 
ve talimatname, dün, belediye tara
fından tatbik edilmek üzere Sıhhat 
müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Sıhhat müdürlüğü, yetiştirebilirse 

ayın on beşinden itibaren bu işe baş

lıyacaktır. 

İnönü Uçuş . 
Kampına ı 

Giden Genç 
Talebeler 

tzmir, (TAN Muhabirinden) 
TUrkkuşu klübünde bir haftadan be· 
ri devam eden imtihanlar muvaffa_ 
kıyetle neticelenmiş ve yarının hıı
vacıları arasına katılacak gençle
rimize (Al bröveleri verilmiştir. 
(A) brövesi alan bu gençler bu akşam 

Yüksek komisyon iki saatten faz- Devrilme çok ani olduğu için her il· 
la süren toplantıda şu kararları al- çü de muhtelif yerlerinden yaralan· 
mıştır: mışlardır. Firdevs, kaldırıldığı Nü· 

1 - Hastalık temastan sirayet mune hastanesinde biraz sonra öl· 
ettiği için tifoya yeni tutularak müştür. Diğer iki yaralının sıhhi va.· 
lıastahğı ayakta geçirenlerin teda- ziyetleri iyidir. Usküdar müddeiu· 
vi altına almması. mumiliği kaza hakkında tahkikata 

2 - Memba sulan üzerinde bele- başlamıştır. Usküdar adliye dokto
diye kontrolüne ehemmiyet nril- nı dün Firdevsin cesedini muayene 
meGL etmiş ve gömülmesine izin vermiştir. 

3 - Şehirde her çeşit gs~a mad- Bu da dünkü kaza 
deleri sat.anlara mecburi tifo aşısı Dün Kadıköyünde bir motosiklet 
yapılması. kazası daha olmuştur. Kızıltoprakta 

4 - Şehrin umumi temlzllğine oturan Burhan, motosikletle Kadıkö-
e!ıemmiyet verllmesL yünden geçerken 85 yaşında Fatma 

5 - Gıda maddeleri satanlar 1- isminde bir kadın~ çarpmış ve oğır 
~ı.nAa. tifo UN"jl'onlP.rİD bfll'ha.I\dJ>Jr. --... •---'4--- • 
sirayete meydan vermemeleri ıçm tur. Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 
her ay sıkı bir muayeneden geçiril- ~........-. 
mesl. 
Tetkiklerini bitiren heyet, yakında 

Ankaraya dönerek raporunu vekhlete 
verecektir. 

Kasımpaşada 
4 Ev Yandı 

Evvelki gece sabaha karşı Kasım
paşada bir yangın olmuf;I, dört ev ta
mamen yanmıştır. 

Ateş, Hüsrev mahallesinde Meh· 
metağa sokağında Anur kadının 33 
numraalr evinden çıkmıştır. Bu evin 
üst katında oturan Kftmilin ateşle 
dolu bıraktığı mangal, yangına se
bep olmuştur. Buradan sıçrıyan kı· 
vılcımlar, çarçabuk bütün evi tutuş
turmuş ve yandaki evlere geçerek 
29, 35 ve 31 numaralı üç ahşap bi
nayı daha kül etmiştir. Ahşap evle
rin toplu bir halde bulunduğu civar 
mahalleler bu yüzden büyük bir teh 
tike geçirmiştir. Fakat, yangın itfa
iyenin gn.yrctile fazla genişlemeden 
söndürülmüştür. 

Yanan evlerin hepsi sigortasızdır. 
Kamil. tedbirsizlikle yangına sebebi
yet verdiği için adliyeye verilmiş ve 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

ÇöP TETKiKLERi 
Belediye temizlik işleri müdürü 

Mustafa Nuri, bir iki güne kadar Bel
çikaya gidecektir. Mustafa Nuri, şe
hirlerde temizlik işleri, çöp toplama, 
yakma usulleri ve çöp fırınları hak
kında tetkikler yapacaktır. 

F Joryanın bundan sonra ağaç. 

lanma ve ~içeklenme işleri or. 
man mektebine bırakılmıştır. 

• 
H angazı ücretleri üç ay l_çln 

olduğu gibi bırakılım§tır. 

• 
G azı köprüsünün beton hışaatı. 

na ağustosun birinde başlıuıa,.. 
caktll'. Almıınyadan gelen konsorsl
yom direktörü bugün memleketine dö 
necektir. 

• 
O orta mekteplerle liselerde ka-

yıt muamelesine 20 ağustosta. 
ba.jlanacaktır. 

• 
Y eni sistem tramvay arabaları 

kalabalığı önlemek için yal• 
DiZ pazar günleri Harbiye ile Sirkeci 
arasında işletilecektir. 

• 
•• stanbul mebmılan dün Slllvrl-

ye gitmişlerdir. Bugün gündüz 
Şehremini hai'irn\inde, gece de Şi51l 
halkevhıde hallun dileklerini dinliye
ceklerdir. 

• 
D Un UnJ\'ersite konferans salo-

nunda polis terfi imtihnnlan 
yapılmıştır. 

~!~~.: ı~~;:ıc~u~~~~şr~~~~ a~~~! ' lt1A ıruı• ü--~~ .(\o, H A ~ ~~I 
sene Turkkuşunun bırıncı devresın.. . .r. ~ J ~ (\)"'__ ~T4 .. 
den yetişip lnönü kampında (C) brö- e:.- = 
vesini almış olanlar da Pazar treniy· 16 °Temmuz 93~J Bugünkü Hava : AÇIK 
le Ankara motörlü tayyare kampına SALI 

~ ti ....... ~~ ~ 

gideceklerdir. Yeşilköy meteoroloji müdürlüğün- 7 inci ay Gün: 31 Hızır: 62 
Hava Kurumu İzmir şubesince bü. den aldığımız malumata göre, bugün Arabi 1356 Rumi 1353 

tün hazırlıklar bitirilmi1 ve üyelere yurdumuzda gökyüzünün orta Ana- Rebiüiahır: 27 Haziran: 23 
de tebligat yapılmıştır. İnönü kam. dolu ve cenup mmtakalarile Karade- Güneş: 4,35 _ Öğle: 12,18 
pı, geçen sene olduğu gibi üç ay de- nizin .,Şark kıyılarında kısmen bulu~- !kın· di·. 16,19 - Akşam.· 19,43 

tz ı bul Ed. lu. diger mıntakalarda açık geçmesı, 
vam ederek mir, stan ' ırne, Yatsı: 21,46 - İmsak: 415 
Bursa, Adana, Kayseri Türkkuşu şu- rüzgarların Doğu Anadoluda şarki. , 

cenubi Anadoluda cenubi ve diğer .. -
beterinde gönderilecek uçucuları mo mıntakalarda şimal istikametinden dedilmişt.ir. Hava akşama kadar a· 
törlU tayyare kampı için hazırlıya- orta kuvvetle esmesi muhtemeldir. çık geçmiş ve rUzgar şimal istikame-
cak ve motörlü tayyare kampı da Dünkü Hava tinden saatte 10 kilometre süratle es 
hava ordu~uzun yarınki ihtiyacrnı Dün en fazla sıcaklık 28,5 ve en rniştir. DUn barometre 759 milimet~ 
~arşıhyacak pilotları yetiştirecektir. az sıcaklık 18,5 santigrat olarak ka.y idi. 
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r Bilbao Asi Generali Frankonun Elinde ... 1 Inönü Kampı 
Dün Büyuk Bir 
1 örenle Aczldz 

Asi Zırhhlarından Biri Halkının asileri se-ı 

\in~le karşıladığıl 
asi membalan ta.-

Bir Fransız u u Vapu 
Zorla Yoldan Çevirdi 

rafından ısrarla 

bildirilen Bilbaoda! 

sokaklarda srrn sı-

ra tanklar bekli· 

yor. $ 
.............. : 

Bir lngiliz Mebusu, Bütün Akitlerin Zorlu Bir 

Müşahit Olmadıkça ihlal Edileceklerini Söyledi 
Londra, 5 (TAN) - İspanyol asilerine mensup Almirante Cer

vera kruva~örü dün Trega•tel adlı bot bir Fransız vapurunu yo
lundan çevırerek zorla Bilbao'ya götürmü• iki asi tayyareıi de 
Fransız hududu üzerinde cümhuriyetçi a:.aziyi bombardıman 
ederlerken, bombalardan birçoğu Fran•ız arazisine dütmüt bu 
hal, hudut muhafızlan ve halk arasında heyecan uyandırmıftır. 
Fransız şilepini aramak için yoJa ~ık asi gemi tarafından tevkif edilen 
Fransız şlepinl aramak için yola çıkmıtılarsa da yine geri dönmü~lerdir. 

Bir rivayete göre, gemi, mUıter.i 1 
a rama . ı~'llı ~a.uıa.uuc.ı.1; nıucn~v • -

idi .Tevl.if hiidisesi de Jspanyol ka- -:Jıgorfa 
hlsularmda. <-ereyan ebniştir. •• • • 
nu '-akanın diplomatik dahi olsa faz Dov lZ le r l 

Jac.a kurcalanrnıyucağı söylenmekte
dir. 

Siyasi vaziyet 

Hnrta sonu, siyasi hiçbir faaliyete 
saha olmadnn geçmiştir. İspanya me 
selesi hakkındaki siyasi kanaatler, 

ancak muhtelif gazetelerin neşriya
tın.dan ibaret kalmıştır. 

.. l~gi~tere Avam kamarası bugUn
ku ıçtımaında bilhnssa bu mesele ile 

meşgul olmuştur. Bazı mebusların 
sorduğusuallere Dışbakanı Eden ta -
rafından cevaplar verilmiştir. 

Attlee demi tir ki: 

"Bütün akit \·e vesil\alar, onlara 

riyet ettirecek mii takil miişahitler 

bÜIÜnmnclıkçn daima ihlal edilecek· 
tir.,, 

Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -
Sigorta primlerinin dövizleri hakkın
da vekiller heyetinde kabul edilen ye 
ni bir kararnamede deniliyor ki: 

''.Türk~yede iş gören sigorta şirket
Icrınde Slgortah olup hudut haricinde 
ha.sara uğnyan mallara ait dövizler, 
serbest döviz surctile ödenecektir. 
Bunlll)la beraber, şayet bu dövizlerin 
d~hal klering suretile ödenmesi müm 
ku~. olduğu takdirde bu para o şekil
de odenecektir. Aksi takdirde ser
best döviz verilecektir. 

iki Tren Kazası 
d Adapazarı, 5 (Tan muhabirin

en) - H:aydarpaşadan gelen trende 
frene· t..? • ı n.eına1 vagonun kapısından dil 
şerek Yaralanmış. Remzi adında üç 
yaşın?a bir çocuk ta bir vagon altın 
da ezılıniştir. 

ine/ ter darlar 
Arasında 
Yeni Tayinler 

Ankara, 5 (TAN) - }.laliye Vekiı.-
1 ıeti defterdarlar arasında bazı tayin 

ve nakiller yapmıştır. 
Bilecik defterdarı Recai, Malatya 

dcfterdarhğma ; Bursa muhasebe mü 
oı.u..t; ç ... ""'""• Uu9 cloft<:rdo.l'ltemıı • r.a 
ziantcp defterdarı Nnmık, Kars def-
terdarlığınn; Bafra malmüdüril Veh
bi, Hakkari defterdarlığına; Manisa 
tahsilat şefi Süleyman, Siirt defter
darlığına; Bergama malmUdürU Ha
şim, Van defterdarlığına tayin edil
mişlerdir. 

Kastamonu defterdarı Ziver de ye
rinde bir derece terfi ettirilmiştir. 

Gümrük Vekaletinde 

Yeni Tayinler 
Ankara, 5 (TAN) - Gümrük ve 

inhisarlar vekaleti ekonomik işler 
müdürlüğüne, gümrük işleri miidilr 
muavini Celadet; onun yerine birinci 
kısım amiri Emin; onun yerine mü
meyyiz Şerif; onun memuriyetine de 
tetkik memuru Şakir onun yerine 

de Süreyya tayin edilmi.5lerdir. 

' 
Türk Gençliği Disiplinlidir, 
ise Erkeğinden Hiç Bir 

Türk Kadınının 

Farkı Yoktur 
Eski,ehir, 5 (TAN muhabirinden) - Türkkuşunun İnönü yük

sek planör uçuf kampı bugün, parlak ve zengin bir törenle açıl
mıttır. Merasimde birçok davetliler, ve dünyanın ilk kadın aske

I ri tayyarecisi Sabiha Gökçen'in başkanlığında sekiz tayyareden 
mürekkep bir filo hazır bulunmuştur. 

Davetliler evvela, kampın tesisatı ·-------------
hakkında izahat almışlar, planörleri 
tetkik etmişler ve yapılmakta olan 
binaları gezmişlerdir. 

Sonra saat 10,30 da Türk Hava Ku 
rumu yarb~kanı heyecanlı bir nu
tuk söyliyerek kampı açmıştır. 
Başkan nutkunda, kampın İnönü 

gibi, Türk kahramanlık tarihinde 
mUmtaz bir yeri olan bir mevkide a
çılmasının hususiyetinden bahsctm4ı 
sonra havacılığın artık Türk gençliği 
için esrarını kaybetmiş olduğunu ve 
daha tayyareciliğin ilk devrelerinde 
de Türklerin uzun uçuşlar yaparak 
tayYarecilik şeref sayıfalarmda kendi 
ferine bir yer ayırmış olduklarım an-
latmıştır. • 

Müteakiben, tayyareciliğin yeryil
zündeki ehemmiyetinden, havacılık
taki terakkilerden bahsederek, kam
pın şimdiye kadar verdiği neticelere 
temas etmiş bu seneki çalışmaların 
da iyi neticeler vereceğinden ümitvar 
bulunulduğunu söylemiştir. 

Hatip sözüne devam ederek: 
"Disiplinli, şuurlu, devınalı çabş

nıak Kemafüıt Türkiye gençliğinin bir 
vasfı olduğuna göre bu hedefe yetiş 
meniz muhaklrnk dt>..mektir. 

D y nlftr, Gl7., kadın. e.rkek arasın
da hl~blr fark görml~·<'n, knc1ına bru -
ka birçok nıemlelrnt kadınlnrınrn nıa 
lik olamndıkları bütün haklan \·eren 
bir milletin i'ıOCuklnn mız. Siz de 
trpkı erkek arkada lnrınız gibi ~
lışmrya \ 'e onlardan geri kalmnmağn 
azmetmiş bulunuyorsunuz. Ve bun. 
da muvaffak olacaksınız. Eğe..r her
hangibir sebeple azminiz kınlrr ü
mitsizliğe düşerseniz 'l'ürkku. unun 
Uk kadın planörcü ü olan ,.e )ııkrn 

bir ma7Jde Dersim semalnnndn kah
ramanca uçuı;;lariylc Tiirl\ ktulınrnın, 
erJ{eğin yapmn.l,ta olduğu her ı:;e) i 
ba~nnak iktidarımla olduğunu is
bat etnıl..; olan askeri ta) ynreci ~a~ 
biha ('Jiik~eni hatrrlnymız. Onu lmncli 
ııize örnek yaııınız.,, 

Sözlerimi bitirmeden en·el hepinize 
Ulu Onderin Tiirl< gençliğine verdiği 
direktifi hııtırlatmn.k i terim: 

"Her işte olduğu gibi havn('ılı'·t:ı 

en ylik eh: giizeyde göh1e sf'ni lıekli· 
Yeıı yeri nz zumanda dolllurat'ak-

Portekiz Suikastinin 

lçyüzü Yavaş Yavaş 

Meydana Çıkıyor 

(..oucln.., 5 (.l'AN) - Uzbon
clan alman malfımata gi>re, Baş
,·ekll n. Salnznr'a yapılan uı. 

knstin lç;};izü yavns yavn mey
dana çıkarılmaktadır. TahJdka
tın \·erdiği neticeler, B. Snln7.ar, 
yoldan ge~er.kcn, orada içinde bir 
kaç şah rn bulunduğu bir oto
mobilin durmuş oldu •unıı \'e 
bombanın yol altındaki Uiğıma 
muhakkalc bu şahıslar tarnfm -
dan konulmu,. oldu!;'llnu açığa 

,·urmuştur. 

Çok ihti.ratla tertip edilmiş O· 

lan bu uikııstln failleri hPniiz 
meçhuldür. Polis, şiddetle tahld
knta devam etmektedir. 

·ın.,, 

llu ülldiyü daiın:ı gözôminde tu
tun. Atatlirk gerıçli~inin • yr:i :;r,a. 

manda uçucu bir nesil olduğunu hn
keı-.e göı:.t erin. 
Aramızda. bulunmalc ·ereflni bize 

verdiklerinden dolayı sn3•ın 8ııbiha 
Gökçene bizden hiçhir )'tn druu esir
genıiycn siiel ha\·acıh~n buratluki 
miimesslUerlne, kamıınhay ile ~·ar. 

baya te el\kür ederim.,, 
Eden de buna cevap ,·~rerE".k, 

Attlee'nin haklı olduğunu beyan et
mi~tir. 

Umumi vaziyet diplomatların ge
lecek ademi müdahale toplantısına 

hazırlandıklarını göstermektedir. Bir 
uyuşma hakkında ne müspet, ne de 
menfi esaslı bir fikir yoktur. 

Avrupanzn Düşündüğü Mesele 
Harp vaziyetine gelince, hiçbir 

cephede kayda şayan bir şey vuku
bulmuş değildir. 

Şimal cephesindeki durgunluk ha
vaların yağmurlu gitmesindendir. 

Kordoba cephesinde ise, asilerin bü
tün taarruzları cümhuriyetçi ordular 

tarafından püskürtülmüştür. Asi tay 
YRreleri faaliyet göstermişlerdir. 

Türk· Alman 

·careti için 

Yeni Müzakereler 
Berlin, 5 (A.A.) - Türk ve Al

man delegeleriyle, geçen sene aktedil 
rniş olan ticaret ve maliye mukavele
s inin ta tbikine dair bugün konuşma 

lara başlanmıştır. Hariciye nezaretin 
de başlanılan bu konuşmaları Türki
ye büyUk elçisi Hamdi Arbağ ile Ha. 
riciye müsteşarı Von Mackenzen aç-

ışlardır. 

A derni müdahale komitesinin 
unıumi heyeti bu hafta !~in

de toıılanarak var.iyet hakkında bir 
karar verecektir. Bu karar ademi 
müdahale sl.,temini ya oltluğu gibi 
~,kacak, Yahut ydulmaktıın koru
yacaktır. 

. Bu yüzden bütün Avrupa bir dü· 
~ünme denesi ge~innektedir. Dü
şünüleıı nokta, ademi müdahale ı;is· 
temini yıkmak ile konımak yiizün
den alınacak neticelerdir. Her ta.
raf kendi ~~ine en uygun olan hat
tı hareketı takip edebilmek için bu 
iki §ıktan biri üzerinde karar kıla
cak \'e A \'mpa siyaseti ona göre bir 
şekil alacaJi. 

Bugiinden tavazzuh eden bir nok
ta varsa lııgilterenin hattı hareke
tidir. 

lngiltere, lspnnyıuun sulnrmı kon 
trol sistemi yıkıldı~'t takdirde bü
tün ademi müdahale sisteminin yı
krJma.<ıı ,.e kaldmlma ı 18.zım gel
diği kanaatindedir. 

lngilterc ile Fransa tarafından 
hazırlanan kontrol planı ltalya De 
Almanya tarafından kabul olun • 
mndığma ve bu Hci devlet Fnınco'. 

ı············ ... ·······················..._.... ................. : 
: YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL t 
1 ............................. ,, ........................... : 
mm .,·elev kısmen- muharip sn~,ınınsı 

üzerinde ı rar ettiklerine, lngiltrre 
ile Frnnsa bu teklifi kabule .} anaş
madrklanna göre, evvela kontrol 
.oi teminin, sonra da biitiin ademi 
miid:ıhalenin \"ıkrlacuğına hüknıet

..nek icap eder. 
Bu hüküm tahal,kuJ, ettiği tak

tirde bunu takip edecek hadiseleri 
tieşfetmck i~ten değildir. 

B ir kne Fransa, ispanya ciim
huri:retine i~tedJği kadar i

lah "\·e cep~e vermiye başbyacak 
ve aradaki müşterek hudut, bu yar
dımın en geni,. ölçüde yayılma nıa 
yardım edecektir. 

Ger~i buna mukabil ltnlya Ue 
Almanya, den~ yoluyla ı~ranco'ya 
yardım etmek imkanını bulacak • 
lardrr. Fakat ayni deniz yolu ln
glltere, I<'rnnsa n Sovyet Uusya 
için de açıktır. iş ispanyaya silah 
ve mühimmat yetiştirmek yarışma 
giri, miye kaldrktan son ht>.r ta -

rafm elindeki hiitün \'aSıtalardan 

;..,tifnde ederek yarr ı kazanmıya ça
lı~ğı şiiphe götürmez. 

Uütiin tehlike de bu yan tadır. 
Çünkü bu yan5 yüzünden ispanya
da kopan yangın her tarafa kolay
lıkla sirayet eder. Yangınr bu kadar 
el körüklerse onun büyümesi ve 
4'trafı :sarması ıkadur tabii bir ey 
beklenemez. 

O halde yangını hu ckilde kö • 
rüklemell mi? Köriikleınemell mi? 

işte öniimüzdeki hafta içinde bü
tün A nupa bunu dlişünecek \·e bu
nun iizerlnde bir karar \'erecek. 

Karar mühim olduğu i~in, şüp
he yok ki, merak 1 inde beklenecek 
ve bu bekleme devresinde bütün si
ya et merlrnzleri hani hani çalı ıı

rnk müsbet bir netice teminine gay-
ret edecektir. 

Bütün dünya da bunu bekliyor. 
lTALl'A n AKDENiZ: 

·, talyanın I.Jbl nda yiiksek bir 
deniz kumandanlığı vUcude 

getirmi~·e karar vermesi lngiltMe
de mühim tef irlere yol nçmı tır. 

llir Londra gazetesi bu münast>bet
le di)·or ki: 

"fffıdiselt>r, bilhassa Akdenize a
it meseleler, lngiltere ile I<'ra.n n n

rasrndn miinasebetıerl sıklnı;.tım1ak 

tadrr. Çünkü bu m eleler iki dev
leti ayni derecede nliıkadar etmek

tec.lir. Sıılhün dahn emin olduğu ı

ralarda lngiltere iie Fnı.n anın l'n
kın arkta takip ettikleri iynsette 
ayrılık vardı. Fakat miişterck bir 

tehlike, ikisini, l anyruıa getlrmi;;; 

huhınuyor.,, 

lnbriliz gazete ine göre, bu müs
terek tehlike l ilzünden lngiltere de, 

li'ra.nsa da, ltalya ile dost ya,amak 
fikrindedirler. Hatta geçenlerde 

Lord I.oyd, Pari te beyanatta. bu
lunmu. \'C ltnlynnm, lngiltere ve 

J<'ransa ile dost olmanın kıymetini 
ve ehemmiyetini muhakkak öi;'Tene

c.e~ini öyleclikten sonra lngUtere i. 

le }'ransa arasındaki sıln dostluk. 
tan bahsetmişti. 
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fi.EK 
Bir Litre Taşdelen 
Bir Litre Benzinden 

Pahah! 
Tifo §e}ıirde karakol grzmty 

b ladığmda.nberJ içeceğim uyn dil{ 
kat etmiye başladım. Onun iç.hı k 
palı u denilen şi., e iç.indeki sula~ı 
miktarını ve değerini iyi öı;;rrefulım 
Ta delen adını tnşıynn bu suları 
miktan bir çe;)Tek litre ya vnrdrr, ) 
yok! Fiyatı da. (5) kuru~tur. Deıncl 
litresi 20 kuruşa gelir. 

l tanbulda benzinin litresi gümrii 
\'esair rüsumile beraber lG lm.ruş oı 
paraya satılırken bir litre Ta dele 
suyunun 20 kuruşa. satılması akılla. 
hayret verecek bir iktısat me elesldır 
Her fôeyden enrel şuraya nazarı clik
knti celbetmek isterim ki, Taşdelen 
suyunun yüzde seksen b l<~dannı 
kendi kaımh pa,iyonlarınm lçınc nl~ 
mı~ ve dışarda parmak kadar ~~n 
ild küçük mu luk bırakmış olan Ev-
kaf idare i bu suyu tüce3l" gibi para 
kazanmak için değil ( e\kaf) isın~~c 
mündemiç olnn hayrat mfınnsını goz
önünde tutarak ~.ok ucuz sntmn 1 ge
rek iken o da kendi ebilinde ufacrk 
bardsldan birer kuru a satmakta \e 
litresini belki de ekiz on kunışa im· 

dar getirmektedir. 
Jstanbul şehri kadar memba suyu 

.. ·· ru· ıde pek az çok olan yere dunya uze nba 
tesadüf edilir. Buna nıuknbll ıneı 
sulannı bizim kadar pııluıh içeu nıem· 
leket yoktur \'e lstanbul içfa bu kndar 

1,ah~h su içmek ciclden a)ıptır. Af) ou 
Knrahi arından lmpalı ~işelerlc gelen 
,.e şüphesiz ~k daha fuıJa m:ısratıı 
ohm maden uyumuı ~ehirdckı (se
bil _ Buvette) lertle 250 gramını 5 

kuruşa atmaktalar iken 1 tn:ıbutdnn 
25 kilometre ınesafrdeki Taşde'~ su
yunun nynl miktarının kapalı şı ecle 

i b kuru"n satJlısı akıl erecek 
~ ne e11 ....- ~ 

bir . ey değildir. .. 
E\'kaf idaresi, hiç olmazsa bol lo 

kapalı i elerdcki suları yüz para~ a 
satmak surt'tile halı.., su ihtik1ırından 
kurtarmalıdır. Vnktile atata.rımııuı 
halk bedava ve t;emiz su ıc;ı ın tl i~ Ü 
yaptırdıkları sebilleri paralı su t.. 

mıya tahsis ederken bir tar:ıft~n. on. 
lan yapanların hayır se\·crlılı: f~ırıe.. 
riııi, diğer taraftan halkın bugun t~ 
miz su bulmakta hayatları pahasına 
~ektikleri mü§külatı gözönünde tuta. 
rak suların bardağını hiç olmazsa 20 
paraya indirmek \'e bıı ~ebillerclcn 
. ehre daha b~ on tnne ıla\'c <' hnek 
bir irilik müe .. sesi olduğunu iddia e
den ~·e bu ınnk atla hnlktmı n) nca 
vergiler alan l'~\kafın ba~lıca işi ol. 

malıdır. 
Bu be.~ kuruşa atılan kapalı şi e.. 

le.rin pahalr ohışlarmdnki hilunet, te. 
miıJiği ve safiyeti ise, memlekette te
mizlik ve na.nıusun mal olusu clıı İli 
bir alfımet sal,ıamıy:ıc:ı~rına iı:ar<'t 
etmek isterim. Jlulf~a olarak sural a 
varmak istiyorum: 

Su bir funıne Uıtiyncıdır \'e biitiın 
fi.nıme hizmetleri gibi belctliyen"n iı 1-
dir. Nitekim, bundan e' vel vnluftn 
diye 1~,kaf ldar inde lıuhıııruı lnihtt1 

1;ıar, bugün beJediyeye geçmi~ bulu· 

nu:ror. 
;lemba sulanna gelince; bunlur da 

halkın doğrudan doğruya ılılıatlle a
lfıkadar olması dolalı ile gcrcl• clol· 

durulu)arında, gerek nakUlcriııde. 
gerek e atı ·ıncla belediyenin a<onttoo 

m ~arttır. J<~ğer lm memba ulnJ1fllll 
bllfi. lsti na hep inin i letm ini 1>rle
cliye iist:üne alma a bile pınartarııırtl 
temizlibrfni ve a.ktıf,'t yerlerin ci\'llrıJllll 
muhafazasını \'C doldurına, ta. un• 

artlarının f ennillbrini temin ctıne)1 

ihmal etmemek ve hele bunları mııt
laka ucuz sat1ınnalt beledi) enin bil· 

hassa u giinlercle m~.gul olma 1 ır.
zımgelen baf)hca vazif elerindenclir. 

• • • 
Bütün bu '"RZlllll oh,ıduJrtan sonl"ll 

" wıı· 
tekrar dü ününüz 1·e hesap cd 1~ 
Amerikadan gelen ,·e litre bao;ın~ in 
kuru a yakın vergi binen IJ<'nıın 

d 0ııırıık kilosu lstanlıuldıı peraken e ~ ki 
l "" .. 16 kunı on paradır. 1 tanbn a ı. 

• • bedll\'t\ 
lometrc m~fe<le bulunan 'c 

ı·ı ı l\apalt doldurulan Ttışdelenin ı r 
şi ede perakende olarak ) irınl kU~· 

"I l\elinlf"DIQ adrr. Eğer insaf denı en .• 
~dise ıçın manası varsa mutlaka bu bil 

konulmuş olmalıdır. 

B. FELEK 
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Horhor / Cinayeti 
Davasında 
Yüzleştirme 

, Aiırceza mahkemesinde esararlı bir ölüm davaamın Clu
ı yapddL Suçlu yerinde mevkuf olarak kunduracı Kemal 
Geçen aene Horhorda Ramazanm kahvehanesi önünde 

isminde bir genç öldürülmüt, Abdullah adlı bqka bir deli
da JUalanmıflı. İfle o vakit bidiae yerine yetiten poliı Ha

Buri suçlu Kemali yakalaımfb. 

Arabalar 
Baska 

' 
Yoldan 
idiyormuş 
ağır ceza mahkemesinde bir 
davasına devam edildi. Suçlu 

de evkafın Taşdelen suyu me
Bay Osman vardı. İddiaya gö
y Osman damacana başına ev
aldığı su paralarmı almadan 
arabaların geçmesine müsaade 
auretile ihtilasta bulunmuş-

Halbuki, BUçlu Ta.şdelendeki ev
Ubesinin membadan 300 met
de bulunduğunu ve mühürsüz 

a tafıyan su arabalarının 

yollardan kaçtıklannı iddia e-
u. Mahkemenin tayin ettiği ehli 

membada tetkikat yapm19 ve 
uda mahkemeye vermiştir. 

r dün okundu. Evkaf idaresi 
U:besinin geride olduğu, Alem

Geçen celsede Yusuf oğlu Fethi, 
mahkemede, istintak hi.kimliğinde ve 
poliste verdiği ifadeyi değ'iftiren bir 
şekilde söz söylediği için mahkeme 
hakkında takibat yapmıya lüzum 
görınü, ve müdde!umumiliğe teslim 
etmişti. Şimdi komiser olan eski po
lis memuru Hasan Baarinin muhtelif 
ifadeleri arasında tenakuzlar göze 
çarpıyordu. Mahkeme dün, eskiden 
dinlenen şahit Ahmet Fethi, elektrik 
çi Kamille komiser Haaan Basriyi ve 
tiklyetçi Abdullahı tekrar dinledi, 
yüzleştirmeler yaptı. 

Abdullah diyordu ki: 
"- Bir gUn evvel kahvehanede da

yızadem Ahmet Fethi ile elektrikçi 
Kamil kavga etmişler. Sebebi de bir 
kadın f otoğ:rafı imiş. İkinci gUn yine 
gittim. Ahmet Fethi ile Kamil yine 
kavgaya başlamışlar. Kahveci Ra
mazan bunları dışarıya attı. Bu sıra
da Kemal araya girdi. Necibi vurdu 
ve beni yaraladı. Bu kavgaya niçin 
girdiğini Necibi ve beni niçin vurdu
ğunu hali. bilemiyorum.,, 

Ahmet Fethi şöyle f&hadette bu
lundu: 

- Ben eleirtrikçi !Ki.mil ile kavga 
ettim. Dışarıya çıkmıştık. Bu Kemal 
geldi. Necibi vurdu. Abdullah! yara
ladı. Sonra bıçağını önlUğtlnUn altı
na koydu polis yetişince ben bıçağı 

koynundan, kınını da cebinden çıkar 
dım. 

iki analı 
Çocuk 

Altıncı hukuk malıkemeslncle, 
dtbı, bin bir sa.fhadan gf)!;en meş
hur Od anah çocuk davasına. de
vam edildi. Davacı, Fatma, ço
cuğun kendisine alt olduğunu id
dia ediyor, neslinin te&bltlnl ve 
tatlıcı Aliden de hem çocuğunu, 
hem de nafakasını istiyordu. 
Mahkeme, geçen celsede Fatma 
ile Alinin çocuğun Tıbbıadlide 
kan muayenelerlnln yapılmasına 
karar vennlştl '.rıbbıadli, Allııkı 
refikası Fatma Nezlhetıln de ka
mnı alınış ve çocuğun Nezihe ile 
Aliden olduğu neticesine vardığı 
hakkındaki raporu da dün mah
kemeye göndennlttir. Beis 
raporu okuttu. Fatma, yeni bir 
avukat tutmuştu. Beis, rapor 
hakkında fikrini sordu. Avukat 
dosyayı tetkik için mühlet iste
dL Mahkeme ayni zamanda ~ 
porda hafif silintiler olduğunu 

gördü. Bu sillntllerhı karşılanna 
hakiki kelimelerin vazıh olarak 
ya.zrlmMı için raporun tekrar 
Tıbbıadli mttesseseslne iadesine 
karar verdi ve muhakemeyi baş
ka bir göne bıraktı. 

Yaralı Genç 

Yolda öldü 

da, orman içinde arabaların ka 
eği muhtelif yollar bulunduğu 
tıbeden 200 metre geride blf
yol daha olduğu için gece bu-

Abdullah isminde bir genç, vakti
Ie Balıkesirde bir kurşunla vurul
muş, kurşun içeride kalmıştll'. Fa.kat, 
yara iyileştiği için Abdullah rahatsız 
lık hissetmeden dolaşmıya koyul
muştur. Son zamanlarda bu kur§un 
ıztırap verıniye bqlaymca Abdullah 
Gayret vapurile İstanbul& gelmek ü
zere yola çıkarılmış, fakat buraya 
varmadan ölmüştür. Müddeiumumi
lik, bu ölUmll 9üpheli gördüğii i<:in 

Elektrikçi Kamil ise: tabibiadil Enver Karanı vapura gön
- Ben Neciple kahvehanede tavla ı dererek cesedi muayene ettirmiştir. 

oynuyord'llm. Abdulah içeriye girdi. Ceset, morga kaldırılmıştır. 

kaçan arabayı kulübedeki me
göremiyeceği bildiriliyordu. 

'umumt, evrakı tetkik için ia

Kuhakeme blfka bir güne bıra-

eza Davalarında 

alma Görülüyor 
deiumumiliğin yaptığı bir istatis 

göre sulh mahkemelerindeki ce
:vaları hissedilecek derecede a

. Bunda meşhut suçlar ka
tesiri olduğu kabul edilmek 

Boynuma bir yumruk vurdu. Sonra 
Neciple dı9anya çıktdar. Orada Ne
cip ölmU9, Abdullah ta yaralanmış, 

diyordu. Abdullah, Klmilin boynuna 
tokat vurduğunu inkar ediyordu. 

Komiser Hasan Basri şöyle söylü
yordu: 
"- Nokta yerinde idim. Beni Ah

met Fethi çağırdı. Gittiğim zaman 
Necip ve Abdullah yaralı idiler. Ah
met Fethi suç! u Kemali göstererek 
''Bunları bu yaraladı. Bıçak koynun
dadır.,, dedi. Ben kendisine arattım. 
O Kemalin koynundan 25 santim bü
yüklüğünde bir bıçak çrkardı.,, 

Halbuki Hasan Basri, dosya içinde 
ki b&fka ifadelerinde: 

- Ben Kemalin elinde bıçağı gör-

- Estağfurullah. Si zde, bizdensiniz. Çam sakızı .. 
ne demek olduğunu bilireiniz. 

- Onun namına teşekkür eder.im. 
- Birşey değil, hem dikkat ettiniz mi? Bu adam 

ulmdan fena bir adam değil. Mesleğinin berbatlığı, 
yatm icapları onu fena yapllll§, hatta yapmamış 
le gösteriyor. 
- Siz bizim mesleği bilmezsiniz, bizde yaşamak, 

fU bir lokma kuru ekmekle yq•mak için, fenalık et

düm ve yakalıyarak aldım, diyordu. 
Reis bu ifadeleri telif için kendisine 
muhtelif sualler sordu. 

Ve en son sözü suçluya verdi. Suç 
lu: 

- Bunların hepsi yalan söylüyor
lar. Asıl katil bu gahit olarak dinle
nen Ahmet Fethidir. Polis Hasan 
Basrinin dalgınlığından, yahut heye
canından ve acemiliğinden istifade 
ederek kendi bıçağını benim koynum. 
dan çıkarır gibi gösterdi, diyordu. 

Yalan şalıadetten hakkında taki
bat yapılan ikinci Fethi hakkındaki 
taloöat neticesi gelmişti. Reis bu 
neticenin alım&asI için muhakemeyi 
talik etti. 

Radyo 
BugUnkii Program 

Ofle ne~riyati: 
12,30 Plakla Türk musikisi. 12 50 

Havadis, 13,05 Muhtelif pWt neŞri
yatı, 14 Son. 
Akşam neşriyatı: 

18,30 Konferans: Kızılay Cemiyeti 
ni.mma Bayan ŞUkflf e Nihal, 19,30 
Konferans: Eminönü Halkevi nefri
yat kolu nlmma Bay Nusret Sefa. 20 
Bel.ma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,30 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev 
20,45 Cemal Klmil ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şar
kılan (Saat ayarı) 21,15 Radyo fo. 
nik temsil (Maruf) 22,15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi gUnUn prog 
ranu, 22,30 Plikla sololar, opera ve 
operet parçalan 23 Son. 
SENFONİLER 

21.25: Prag: Çek filharmonisi 
{Smetana'nm poem senfonisi). 21 
30: BU kreş: Senfoniık radyo orkes
trası. 22.30: Pa.ris P. T. T. : Sen
fonik konser (Boyee, Veber, Vag
ner, Gaubert, De~ussy, Tchaikovs
ky). İnghelbrecht'in idaresinde. 

llAFtF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Pllk. 

7.30: Orkestra. 9,20 Paris kısa dal 
gası: Plak. 9,45: Keza. 10.30: Ke
za. 11.50 Keza. 11,30: Holanda kı-. 
sa dalgası: Filips stüdyosundan 
eğlenceli program. 13 Paris kısa 
kısa dalgası: Plak konseri. 13,10 
Bil.kreş: Jonel G'iurgea orkestrası. 
14,15: Paris kısa dalgası: Konser. 
15: Keza. 15,35 Roma kısa dalgası 
eğlenceli program. 13 Paris 
dalgası: Orkestra. 18,30: Roma kı
sa dalgası: Orkestra, sopran. 19. 
Bükreş: Plak konseri. 19,20: Peş
te: Koro m'llSikisi. 20 Moskova: 
Karışık musiki. 20 Paris kısa dal
gası: Konser. 20,15 BUkreş: Man
dolin orkestrası (Fantazi parçalar) 
20,30: Holanda kısa dalgası: Filips 
stüdyosundan çok karışık program 
21 Varşova: Hafif musiki. 21,40: 
Prag kısa dalgası: Hafif musiki. 
22,15 Liypzig: Küçük aksam kon
seri (Orkestra, piyano, flüt). 22,15 
Peşte: Askeri bando. 22.30 Roma, 
Napoli, Bari, Bando muzika. 30. 
23.05: Prag kısa dalgası: Hafif mu 
siki konseri. 23,25: Prag: Plak mu 
sikisi. 23.30 Varşova: Macar musi
kisi pli.klan. 24 Peşte: Çigan mu
sikisi. 

OPERALAR, OPEREI'LER 
ODA MUStK:lSİ 

1Q Va~. 'ftu_ .. .__ .'L 

RESİTALLER 
20,50 BUkreş: Şarkılar (İtalyan 

havaları). 22. Roma, Napoli, Bari: 
Org resitali. 22: Stokholm: Şarkı, 
Viyolonsel. 22.40 Milino, Florsns: 
Şarkı resitali. 22.05: Prag kısa dal
gası: Viyolonsel resitali. 22 Varşo
va, Macar şarkıları. 23 Liypzig: 
Piyano konseri. (Schubert). 23.05 
Peşte: Almanya - Macaristan artis 
tik piyano konseri mübadelesi. 

Şüpheli Ölüm 
F.ski polis müfettişlerinden Bay 

Radi, iki gUn evvel ansızm vefat et
ıııişti. Müddeiumumtllk, bu ölümü 
şü~heli bulmuş ve tabibi adillere ce
sedini muayene ettirmiştir. Cesette 
vazi:h bir lraz tespit edilemediği için 
morga nakline lilzum gösterilmi•tir . 
Morgun vereceği raporla hakikat an
laşılacaktır. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden : 
Bu yıl, Istanbul LeyU Ebe talebe Yurduna girmek isteyenlerin kabul 

şartlan 9unlardır: 

.1. - Y~ı 20 den ap.ğı 30 dan yukan olmayacak; Orta mektepten pe
~ ve. 1?'1 derec~de mezun olacak, gerek tahaillni, gerek ileride mec:t.>url 
hızmetmı yapmaga engel bir hastalığı ve arıza.ar bulunmıyacaktır 

2 - İsteklilerin dilekçelerini ap.ğıdaki vesikalan ile birlikte 15 : EylM· 
1~7 ta.rihine kadar, &hhat ve lçtimal Muavenet VekAletiııe gönderme-
len lazımdır. , 

3 - Dilekçe ile birlikte gönderilecek vesikalar: 
A) Nüfus hüviyet cU7.dam aslı, 
B) Mezun bulunduğu mektep ,ehadetnamesi asır, 
C) Hüsnühal sahibi ve hiç evlenmemi9 olduğunu gösteren mahalli Hll· 

kfunetçe tasdik edilm.İf ilmühaber, 
D) 4,5 X 6 boyunda Uç tane fotoğraf. 
E) MUtehassı~l~ tam bir hastane heyetinden, budm'J örneğine uygun 

ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu rapor has
tane b&ştabiblikleri tarafından zarflanarak tıstU mUhUrlenecektir.) 

Muayene yapılacak hastaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbekir, 
Haydarpqa NUmune hastaneleri; lstanbul Çocuk hastanesi; lzmir, Bur
sa, Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerdir. 

Jateklilerin hastanenin bulunduğu yerlerdeki Bihlıat ve içtima! muave
net müdürlüklerine C>izzat mU.racaat etmeleri lbımdir. 

F) örneği ap.ğıda gösterilen Noterlikçe tasdik edilmit bir !aalıhüt 
senedi. (3599) 

TAAIDIVT SENEDi OBNEGt 
Leyli Ebe talebe yurduna Q.bul edilerek Istanbul Ebe Mektebinde oku· 

~p mekt~pten çıktıktan sonra. Sıhhat ve lçtima! Muavenet Veklletinin 
gosterecegi yerde, Uç yıl müddetle hizmet edeceğimi ve bu hizmeti tama
men Y~pmadığmı veya tahsil sırasında sıhhi sebepler d'fmda yurttan çı
kanldıgım, yahut yurdu terkeylediğim takdirde kendim için hükftmetçe 
Y~Pılan maarafla.rı ödemeği ve bu taahhüt senedi mucibince benden iste • 
nılecek paralar için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 
9 faiz yürütülmesini kabul ve taahhüt eylerim. · 

Sarih ikametglh adresi 
Yuka.rda adres ve hüviyeti yazılı olan •••.•• m bu taahhf.\dname 

~.uc~b~ce f~izile birlikte ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
ıçın ıkıyUz lıra olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 liraya 
kadar parayı borçlu • • • • • • ile birlikte müteaelall kefil ve müşterek 
müteselsil borçlu aıfatlle ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 

fstanbul Barosu Başkanhğından: 
. Baromuzun 51 kütük sayısında adı yazılı ve Istanbul Bahçekapı Bf. 

rınci Vakıf Han, 32, 33 numaralarda bulunan avukat Şekip Adut bir sene 
müddetle muvakkaten avukatlıktan menedilmİf ve keyfiyet Istanbul C.. 
Müddeiuinumlliği tarafından 2 temmuz 1937 tarihinde mahkemelerle ad· 
liye ve icra dairelerine tamimen tebliğ olunmuştur. 

istanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan~ 

1 - Leyli Tıp Talebe Yurduna lizun olan bir ad a ,dnlahr 
4'sm. t:.1'1:'1511 c.wey "-ıunrann 

2 - Muhammen fiyat (].3'm) liradır. Muvakkat garanti (103) lira (12) 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 12-7-1937 Pazartesi gUnU saat (16,30) da Cağaloğlunda 
sıhhat ve içtimai Muavenet MüdürlUğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - lsteidiler f&rt11ameleri Çemberlit&f civarında Fuatp&f& türbesi 
karşısında Leyli tıp t .ebe yurdu merkezinden paruız olarak alabilirler. 

5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odam veliltasiyle (2490) sayılı 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubiyle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3558)ı 

Yüksek öğretmen Okulu Direktör
lüğünden: 

Okulumuzun senelik gezintisi 10-7-1937 Cumarlesi gUntı Suadiye'de 
Koru parkında yapılacaktır. Bu gezintiye ok'lllun 1stanbulda bulunan 
eski mezun talebesile, eski ve yeni öğretmenleri davetlidirler. Gelecek
lerin, Cumartesi günü saat 9,25 te iKöprUnUn Ada iskelesinde bulunma.-
lan rica olunur. (3934) 

Uıeıine fll'latarak: 
- Ya bir kadı öldtl, ya bir mebus., 
Dedi. Erden Şeyh Muradm tuhafliğım bildiği için 

biraz söylenmek istedi. Beliti canının sıkmtısı ge
çerdi: 

- Neden bildin, Murat dayı! 
- Görmüyor musun Erden Efendi! Ortalık ya-

nıyor. 

dir. İyi olduğunuz gün, komiserin dediği gibi, 
&ıöntıze çıkan ve her biri bireri.mir kesilen herif
ler kolunuzdan tutunca kapı dışan .. Bu meslek bir 
(esrar) dır; insanı dairesine çekince sarhoş ve pe· 

-No. 55-
- Onlarla ortalığın yanmasmda ne münasebet 

var? 

~eder. 
- O halde sif.den cevap beidemiye lüzum kalmı· 

70r. Bir iki güne kadar size haber veririm. 
Bu sırada komiller muavini ıterbetlerle beraber içe. 

ye girdi. Dudaklarmda memnun bir tebessüm var
• Çavut gözünll kırparak sordu. Muavin sol avucu
ll açtı, içinde kUçtık bir paket vardı: 
- R1lmazaniyelik .. Efendi Hazretlerinin hediyesi. 
Sonra Erdene bakarak illve etti: 
- Görüyorsunuz ya! Gördüğüm ı,ten gayet mem· 

- Ne oldu bakalım! 
- Dur çavuşum, dur, önce fU tatlı buz gibi şer-

lletleri bir içelim de sonra .. 
Şerbetler içildi. Muavin yerine oturdu, IOfuyan 

velini de iki yudumda bitirdi ve anlattı: 
- Buradaki plln mucibince hareket ettim. İşin 

rtbas ol.muma o da memnun. Fakat her nedense 
'Wı1Se pek kızgın. Ç*arken: Dur komiser! dedi Sana 
ı.Bamazaniyelik enfiye vereyim. Bu ıabah İstanbul 
~taamdan~~. 1 

Tuttu bir küçük paket uzattı. Bundan mUJ8ffa
kıyetimin derecesini anladım. 

muş, iyi ~lr Macar enflyesi buldurmUf .. Falan fll&n 
bir sUrU llt .. 

Erden ayağa kalktı: 
' - Gidebilirim artık değil mi? 
'I. 

- Bay hay! 
· - ümit ederim ki artık dost olduk? ' 

- Tabii değil mi beyim. Fakat rica ederim evvel .. 
ki suitef ehhüm ... 

- Hayır hayır, öyle blr,ey Y.Ok emin olun. 
Çavuş söze karıştı: 
- Erden Beyle tanış çllrt*. 

· - Ya! Öyle mi? ' 
- Evet, hatta eski arkadaşlığımız bile var. Fa• 

kat resmi muameleler arasında söylemek isteme
miştim. 

Erden, çavuşun bu sözlerindeki nükteyi anladı, 
Kızıl bununla, muavenet fikrine bir yol hazırlamak 
istiyordu. Hattl kendisi de tasdik etti: 

- Birdenbire t&Dlfamadık. HaJ:buki dostluğumuz 
karde,Uk mertebesinden de fazladır. 

lkisinin de elini sıkarak: 
- Bu kadarla kalnıasm. 
- tnfallalı beyim. 

duran kayalardan ağır ve tahammül olunmaz bir 
mcak aksediyor. Her tarafta yorgun ve ezik bir s\1-
kftt var, karasineklerin uçuşlan bile halsiz, birkaç 
köylü pazar meydanındaki akasyaların ince gölge
lerine bUzillmtı.şler, uyku ile baygınlık arasında din. 
leniyorlar. Bet altı köpek, küçük bir kız çocuğun 
götürdüğü et parçasının peşine takılIDif fırsat gö-
zetiyorlar. ~ 

- Fırıncı çll'ağı peykenin altmdım un içinde, 
palyaço gibi b1tını çııkararak haykırıyor: 

- gı! Anegı! ltlere bak itlere! Kollayıp bakacak· 
lar. Etini kapacaklar. 

Küçük kız korkup haykırdıktan sonra et parça. 
sını iki elleriyle göğsünün üzerine bastırarak tepi
ııiyor: 

- Ho,şt! Ane! Hoşt diyom da gitmiyo. 
Belediye katibi Hasan baba, arakıyeli fesini ar

kaya atmış, göğsü bağn açık. Sako ile ceket arasın
da isim verilemiyecek bir abanın tek kol'llDu giy
miş, koltuğunda iki koca defter, bezzaz Kadir efen
diden çıkarak karşıda papuççu yanbastınm dUkkL 
nma giriyor ... 

Erden alnından şakaklarına doğru sızan ter tane
lerini silerek: 

lnsan durduğu yerde de terliyor, dedi. Bu ne sı
cak. Bugün hepsinden fazla .. 

- Ne mi? Cehenneme birkaç ktltilk daha attılar 
da .. Malfun ya, misafire ikram şeyatini kira.mm da 
vacibe! ihtiramıdır. 
Şeyh Mura.t böylece seci'li birçok cümleyi ez

berlemifti. Sıraaı gelince söyier ve ekseriya yerin· 
de dUştüğtl için karşısmdaldni gWdUrürdü. 

- Demek oranın en itibarlı misafirleri bunlar? 
- Ha eunu bileydin! Biri elli bin kigiyi kandınp 

mebus olur, eonra !lemin bagmı ateşe yakar .. Oteki · 
iki kifiyi aldatıp kadılık alınca vay gittiği kasaba. 
ya.! .. Buz kuyusuna girseler, yine (aman Allah ya
nıyoruz!) diye hüngürdeyip yatırlar. Vaail hekim 
hincik bun.da olmalıydı. Bwılarm masallarmda.n 
yüz tanesini bir Çirpıya diziverirdi. Zavallıyı da 
alıp göttlrdiller. 

- Askere mi gitti? 
- Yüzblfı ur balan bile giyindi. Sanki ne? Bir 

hekim alacağız diye ~oca kazayı boş bıraktılar. Ke.. 
fere iki mefere idi ama neme Ilzım hekim idi be. 
Yedi sekiz yıldır bizim buraları adam etti. 

- Eczanesi de kapalı. 
- Başkasını bulamadık ki. bilirsin Erden Efen-

di. Vasi! burada hem heldmlik hem de eczacılık 
ederdi. Gittiği günden beri yerine birisini bulama.. 
dık. MtlslUmanmdan vazgeçtik, laterse farmason ol
sun .. Yok yok yok .. Bilmem ki siz hekimler, eczacı
lar lstanbulda ne yaparsınız! Berber Şeyh Murat yeşil bir çaput parçaar sarı. 

Erden çıktıktan sonra bir iki ahbap dükki.nma 
ufradı. Çardaklı bir yerde saçlarını dUzetti. içinde, 
aebebinİ anlıyamadığı bir sıkıntı vardı. Bir yerde 
duramıyor, hava! bile olsa iki JAlardı etmek istemL Sonra enfiye hfklyelerine bqladı, Franmz enfıyell 

unmUYOnnuLharo.a.mamoldwbı..Jciıtl..J!elııtıhrıoıı~~mııı.....&ut.Ltkl.-l!Jlaill.blt.ımı...tıımerauıLL....a&CIU:nm_.ııo.m~..JL~n'l.-Y.fı....w::ıı...aeıa....melY.l.EtYi...kllıa.bmı.....J:ııiı:......JakaınlaL-~~~~~~~~~~~~~_;,1.A..lllıau ..... aalL--~~...ıı 



u - 7 - 937 ===================== '.r AN 

Günde He 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 
iZ 

• 
ır c 1 oman 

.. Türkiyede organize olmıynn biricik 
zurnre, müne\'\ erler zümresidir. 

işçinin kendine göre teşkilatı \'ar
dır. 

DERS. YA 
VE ·YAL iZ z 

E 
RI 

OLA AZ Esnafın genlı organizasyonu, bü
tün esnafın mukadderatı ne m~gul 
olur. 

Ticaret \'e sanayicilerin odaları 
\1U'dır. 

ı~ 

Yazan: lsmail Hakkı Baltacıoğlu 
J<'almt muharrirlerin muk dderatı 

ile ali'ikadnr hiçbir te ekkill yoktur. 
Basın Birliği kuruıuncıyıı. ko.dar mü· 
ne\"\ erler dağınık ve perişan bir hnl
de kalmı~·a malıkfundurJar. Bu dağı
nıklık mwıewer zUınrenln mukadde
ratını J,arnnhk \'e korkunr bir akıbete 
sürüklüyor. lUemJcketin fikir \'e sa
nat hnyatmıı. hizmet etmiş biiy:Uk mü
ne, \'erlerhnlzden ka~ı refah , e huzur 
içinde ömrünü bitirml~tir. Abdülhak 
llfımit bile, gördüğü bütün himaye
ye rağmen, bir apartmanın bodrum 
katında can \'ermemiş midir? 

yahut "Pratik .. veyahut 11hayati11 tabirleri, 

kullanılan tabiri erdir. Fakat yakından takip 
Muharrir diyor ki: 11Ameli11 

yeni pedagoii dilinde çok 

~ edilirse en çok kullanılan sözlerin en iyi anl~şıla~l~~~an olmad{ğı, bazan 

~ hiç anfaşılmryanfardan oldugu gorufur. 
~"""'"~ .. ~ 11~'-.I~ .... ~~ .......... Vflf"'\,I~ 

• ''Za\'allı Necdet,, romanının za\'alh 

• lkokul programının 30 
1 uncu sayfasının 12 nci 

fıkrasında şu satırları okuyo
ruz: "Okulda pratik bilgilere 
ve maharetlere önem verilme
lidir. Çocuklara anlamıyacak
ları, işlerine yaramıyacak na
zari bilgiler vermekten sakın
malı, onları bulundukları ha-

ınUeJlifi Saffet Nezihi de bu bedbaht 
miioen erlerden birJdir. Za\'allı Nec
detin ge~enlerde on dördüncü t bı ya. 
pıhnıştır. l•'akat şimdiye kadar ba ı
JllJ eksen bini geço::ı bu romandan 
müellifinin eline on p::ıra geçmemi~tir. 
Hatta Saffet Nezihi, hastanede bu
Jundu~ru sıralnrdn kendi ine çok al~ 
ka gö teren tanııınuş bir doh"tonın 1~ 
rarı üzerine kitap~ıya gidip bir kit P 
istemi , kitapçı, romanın kalmadığını 
sö~ liyerek kendisine bir kitap bile 
\ ermekten çekinmi \'C ı;onrn bn.5]ia 
bir kitnııçmın çırağı ile yabancı bir 
müşteri gibi haber gönderince de, ki
tapcı: 

yatın gerekli kıldığı zaruri ve 
ameli bilgilerle teçhiz etmeli
dir.,, 

Bu "ameli" yahut "pratik" ve
yahut "hayati" tabirleri yeni peda
goji dilinde çok kullanılan tabirler
dendir. Faknt yakından takip edi
lirse en çok kullanılan sözlerin en 
iyi anlaşılanlardan olmadığı, ba
zan hiç anlaşılmıyanlardan olduğu 
görülUr. "Hayat, tekamül, knrak
+,,.. ~İQİnHn" to hh•ll'ri Pibi 1 Arsı
ba tiu "ameli" den maksadımız 

'"" ,.--- _ ...,,_ c o+.lnrn.. lh il. 
rndan nşagı \ eremem, cevab=ııu~~-ı 
uıis. 

O ırada. muharririn ceblnd dok
tora \erecek para ı ~ okmu • 

Saffet Nezihi, akıbetini kara \"C 

lmrunlık gtiren her dam gibi beJ
IJinclir. l'cnl ne le ııasihntl şudur: 

"Hayntı tahtı temine alınmış olan
lar keyif için, zevk için edcbiyatı.ı uğ
raşabilirler. Bunu bir meslek olaı al: 
kabul edenlerin, yaşama vasıtahırmı 
bu yolda temin etmiye heves edenle
rin vay haline .. ,, 

Bu hUkürn, Saffet Nezihinin acıktı 
hayatından daha acıdır. Bir memle
liette ed biyat, nh i bir ke~ if \'e ze\'k 
ıneseleSi olarak kaldıkça inliişaf ede
mez. Snnatle uğra~, memlelrntiu fi. 
kir ve anat hayatında çatı an kim· 
selerin organize bir meslek nh\bl ol· 
malarma ihtiyaç \'ardır. l\liine\'\'erler, 
ınukadderntfarlle aliilmdnr bir teşek
küle ahip olmadıkça lnı acıklı akıbete 
maruz knlmıya mahkumdurlar. 

• 
Bir Aile Kaç P ra ile 
Y aşıy bilir ? 

Allnno.da tetkikat yapmışlar, Uç ki
şilik bir ailenin, gi)inme m rafı da 
dahil olduğu halde, 22 - 25 lira ile rc
fnh içinde yn ı~ abiieceğini tesbit ct
ıni ler. 

lstanbulda 22 lira ile oturulabıh•cek 
bir ev bile kiralanamaz. ŞeJınmizde 
liç kisilik bir aile için, refah de~il. ih
tiyaç içinde yaşayabilme i i~in liiz 
liraya ihtiyaç vnrclır. 

lki şehir anısındaki ya a)ı • evi
Yesi nrn ında ~öriilcn bu büyük fark, 
hn~ at pahalılı!'.;rının blitün ebeplerini 
orta~ ıı. çıknnıcnk kadar iktı\'\ etlhlir. 
Adnnada hnyat, niçin bu lindar ucuz 
'\'o 1 tanbulda neden bu lio.dıır ı> hıı
lıdır? 

iste, hayatı ı!cuzlntmalda m~gul 
olan hüI,fimetln ilk h:ıllctmlye mec
bur oldu~"U d:ı\a budur. 

igada Yine S suzluk 

ş ös erdi 
Biga, (TAN) _Daha gecen sene 

0.n bınlerce lira sarfiyle buraya geti· 
nlen "yenısu,, çeşmeleri, bakımsızlık 
yUzUnden akmamıya başlamış, kasa.. 
hada göze çarpacak bir susuzluk 
.. !H~O'i\ı::t l'Mlı İd İ r 

nedir? Amelfdcn ameliye çok fark 
var. Bu nokta üzerinde duralım. 

Hendesede "eşek davası" denilen 
bir dava var ya. Kaim zaviyeli bir 
müsellesin murabbaı öteki dılıların 
murabbnları yekununa müsavidir. 
Bu bir iddiadır. Bunun doğr uğu 
nazari olarak is~at edilebilir. Fa
kat bir. ameli adam (!) geliyor, 
diyor kı: 

" B .. 1 - oy e uzun uzadıya isbatla-
~ hacet Yoktur, ben size bunun 
boyle olduğunu b' ""a kiığıtla . b t cd" ır pa. :ıı 
ıs a ıvereyim ... " 

k ~daıncağız ufak murabbaları 
desıyor, bUYiik murabbaın içine dol 

uruyor. Ta . 
de . . ., m gelıyor! Oldu mu 
eli 7~~z · . lia~.r olmadı. Çilnkü biz 
ri: rsı değil, hendese dersi ve
ba:r~z. Burada gelişmesi mevzuu 
d -~o :n .meleke, pratik cinsten 
b egı ' 

1 
eorık cinstendir. Demeit ki 

u an l\Ylşla pratiğin faydası yok, 
z~~arhı var. Eğer riyaziye meselele
nnı ep b .. 

oyle kağıtla makasla 
halledecek 1 ' • . o ursak, talebede rıyazı-
ye kafası dediğimiz kafa teşekklil 
edemez. Bunun ·ç· 1- k. tnl b . ı ın azım ı e e 
bırtakım teoriler . . kaf ti t 

ıçın a pa a -
sm. Burada gay .h . •t . f . . e zı nın tecrı çı a-
alıy:tı o~duğundan, pratik dUşün
cenın degerj Yoktur. 

B ir de okullarımızın çoğu "a
nı 1°" e 1 kelimesinden "eller-

] ·apılan" ~ e Y munasını çıkarıyorlar. 
Bir misal vereyim: 

Çocu~~ara fenni kümes, yahut 
irnvan ögretınek istivorsunuz de
ğil mi? "ameli olmaİı" dtistu~nu 
tat'Jik için bunu kağıttan, mukav
\'adan, ynpa:s'.nız. Bu, ne amelidir, 
ne de nazarıdır, belki bir uydur
ma iş, bir yalandan ibarettir. Ha
kiki kiimes, olsa olsa içinde tavuk 
yaşıyabilenclir. Hakiki kovan da i
çinde arı bannabilendir. Daha ile
ri gideceğim, hakiki bir ktimes, ha
kiki bir kovan fikri almak için ma
rangoz gibi çalışmak lazımsa da 
lmtiyen kafi değildir. Bir de çiftlik• 
sahibinin durumu vardır. "Yapıla
cak iş kaça çıkacak ve ne fayda 
verecek?" lşte mevzu un bilsbütUn 
ekonomik olan cephesi ki teknik 
ile doğrudan doğruya alakası yok. 
Yalnız kümes yapmak, yumurta al 
mak değil, yumurtayı piyasaya sU
rebilmek te şarttır. Yoksa talebe-

ı~ .. 

niz yalnız marangoz olur, işçi, çift
çi, milstahsil olmaz. Ter,biye de he
define varmIB olmaz. 

B enim de bahçem vardır. 0-
ırnda birçok arkadaşları

mın ziyaretini kabul etmişimdir. 
Hep gelenler bana şu suali soru
yorlar: 

"- Burada en iyi ne yetişir?. 
Cevap veriyorum: Bakla, bezelye, 

nohut. Yine sorarlar: Öyle ise ne 
ekmiyorsun bunları? lşte mesele! 
Çiftçi "en iyi ne yetişir" i düşüne
mez, "en çok ne para eder" i dUşU· 
nUr. Onun için bütiin Çamlıcada 
daha çok bamya, mısır ekerler ve 
kurakçılık ederler, inek beslerler. 
Eğer İzmir, Adana, lstanbul seb-
ze piyasasına hakim olmasaydı. Bi
rinci sebzeler çok yetiştirilirdi. 

Halbuki biz İstanbullular, Adnna 
baklasını ilk zamanlar 30 - 40 kuru 
şa yeriz, neden sonra yerlisi olur, 
fakat 100 para eder! Öyle ise öğ
retimin ameli olması demek en ge· 
niş mii.na ile ve ayni zamanda tek
nik, hem de ekonomik şartlara uy
gun olması demektir. Okul bu de
diğim şeyleri yapıyor mu? yapını- 1 
yor. Sadece elleri çalıştırıyor, piyasa 
silrüm, alım satını şartlarmdnn ha. 
bersizce çalıştırıyor. Ne işe yarar 1 
ki? .. 

Diğer mühim bir nokta daha 
var. "Ameli olmalı, ameli 

olmalı" diye farkında olarak, yahut 
olmıyarak "nazari olmamalı, yal
nız ameli olmalı" düsturunu ver
miş oluyoruz. Fikrimi açık olarak 
söylilyorum. Köy öğretmenleri teş 
kilatında benim hoşuma giden ta
raf, bu öğretmenlere bağcılık, bah
çıvanlık gibi hakikt bir sanatin tek 
niği öğretllmesiclir. Bu fikir bana 
hiç yabancı değildir. Eğer yanılmı
yorsam bu fikri ilk olarak önce Da
rUlfiln un kürsUsUnde, sonra İzmir
de çıkan "Fikirler" mecmuasmda, 
daha sonra dıı. "İçtimai Mootep" ad 
lı kitabımda ve en son da dört yıl
danberi ''Yeni Adam" sütunların
da bütUn açıklığiyle müdafaa eden 
benim. Benden önce Türkiyede bu 
zeminde yapılan neşriyat, yalnız 

elişlerini ve tatbikatı gözlemiş, fa
kat hiç bir zaman öğretmenlerin 
herhangi bir meslekte mütehassıs 
işçi gibi yetiştirilmesini gözlemc
mişti. Nasıl ki, terbiyenin gayesi 
marangoz, çiftçi, asker, pilot ... ye
tiştirmektir diyen yine benim. Yi
ne yanılmıyorsam terbiye gayesi
nin bu şekilde milşahhnsl~tırılma
sı başka bir mUellifin eserinde vli
ki olmamıştır. 

Ancak, beni diğerlerinden ayı
ran bir nokta var. Ben en kaba bir 
işi bile, meselfı bel bellemek, çapa 
çapalamak, boya boyamak, bot ta
mir etmek gibi, sonuna kadar fik
rileşebilir bir mevzu olarak alırım. 
En ameli sanılan işlerde bile dü
şüncenin, tefekkür ve ibdaın rolU 
vardır, derim. Onun için şöyle böy 
le "ameli" ile kanmam, "nazari'' 
yi de isterim. Bahçıvanlık "sırf a
meli kaideler" şeklinde öğrentldiği 
zaman öğrenen adam için, bir gö
renek, bir routine olur. Eğel' bu 
bahçıvanlık kftfi morfoloji ve fizi
yoloji bllglsi taşıyan şuurlu bir 
teknik gibi öğretilirse, bahçıvan da 

M isal veriyorum: BU tun bah· 
çıvanlar bir yabani üzeri

ne aşı vurduktan sonra yabaninin 
gövdesinden çıkan dallan keserler. 
Sorsanız: "niçin kesiyorsunuz?" 
diye, "aşrya lmvvet gitsin!" der
ler. Halbuki bahçıvanlıkta benim 
ustam ve hocam olan Bağlarbaşılı 
Zevali Arsen Efendi şöyle derdi: 

"- Sakın yabaninin Uzerindeki 
sürgünleri kesmeyiniz. ÇilnkU bun 
lar ya:baninin en Ust kısımlarına 
kadar nusgu çıkaran mUkeınmel 

bir kanalizasyon teşkilatıdır. Bu 
sayede yabani de kolayca suyunu 
alır. Eğer böyle yapmayıp ta ya
bani üzerindeki sürgünleri keser
sek kanalizasyon sistemi bozulur. 
O zaman nlısg yaralan kapatmak 
için orada burada oyalanmaya baş 
lar. Doğru olan şey aşı tutuncaya 
kadar ~eklemektir. Bu aşı tamami 
le tuttuktan sonrn slirgilnleri kese
biliriz." Böyle bir kaideyi knvra
mak için insanın asgari nebat bil
gisi olmak lazımdır. -
P roğrnm, ilk öğretim mUesse 

selcrini ameli müesseseler 
olarak anln.mrya temayiil ediyor. 
Bu temayül, Bulgar mauifine hay 
ran olanlarda çoktur. Fakat Bul
gar maarifinin en iyi örnek oldu
ğunu. isbat etmeye imkan \'ar mı
dır? llmi, Bulgaristandan değil, 

medeniyetin mUmessili olan mil
letlerden alıyoruz. Terbiye kaidelc 
rini niçin ezeli prensiplerden çı

knrmıyalım? "Tedrisat alemi olma 
lı" düsturu biitün istibdat devrin
ce kitabi kalını~ bir mektep tcşki
lfıtma karşı reaksiyon olarak kul
lanıldığı zaman müessirdi. Fakat 
başlı başına bir öğretim düsturu 
olarak tatbik edildiği zaman sakat 
tır • 

Tedrisat ne yalnız başma ameli, 
ne de yalnı zbaşma na.zari olmn -
lıdır, tedrisat hakiki, hayatt, sos
yete için faydalı, sosyal adamın 

teşekkülü için müessir olmalıdır.Onun 
için hem ameliyeye, hem de naza
riyeye haldcmı, yerini Yermelidir. 

Aydın Hapisanesinde 
Okuma Öğrenenler 

Aydın, (TAN) - Halkevinln bu 
ene haı>i hanede açtıj;"l okuma kur 

su hitmi tir. l\lnhpuslar Maarif 
mlif tti..,lnln ele dahli bulunduğu bir 
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SANAT KöŞESI : 

Adsız Münekkitler 
l\leınleketimiı.de ilk defn oınrnit 

bütün res am 'c lıeykeltrn tarunızm 
i tlrakUe Ankara Halim\ inde derli
topl u bir rgi nçıldı. 

On beş gün n~k kaldıktan onra 
iki üç gün ev\'el hıpnnnn bu ergi 
hakkında doğru dürüst bir fikir edi· 
nebllmek i~In beyhude lere gnzetele
rimlzde birkaç l azı r.ıknınsını bekle
dlk, durdul·. 

Serginin kapanmasına bir fltl gUn 
kalmıştı. Nihal et, abah gnzeteleri
mizden birinde ergiye ait uzun bir 
Utuıı yazı gözümüze ili ti 'e: 

- Dele ill\Ur ! diyerek l azıyı o
Jrumıya ba lndık. 

Serginin t.arilıi lay:mcti 'e coğrafi 
' zil eti hakkındaki malumatı okur
ken yazı hibinin kim olduğuna me
rak edip imza.sına bakmak nkılıınıza 
bile gelmedi, fnknt birkaç atır son-
m: 

- Fnlnncn. r snmın falanca por• 
tr inin üst lasmı çok zayıftı, \e.)D: 

- Fnlnnca he.) ke1trn ımwn o 
büstünlln alt kı mı çok mu\'8.ffaktı. 

Gibi, naüdirlar üzerinde ayn ay
n duran cUmle1er biriblri arkasından 
ıralanmıya ba.<ılaymca: 

- iyi, güzel nmma, dedik, bakalım 
bu hW.iimlerl 'eren bu 1) lerden nnlı· 
ynn biri l mi? 

Ve gözlerimiz ynmım sonunda bu 
hUküml rl \'eren münekkidi arndı. 

imza namevcut! E erler haklaııdn 1-
)i 'eya J·öfü gibi birer kelimelik hil· 
liilmler \eren zat meçhuldü! 

Bu yazı hibl a<'Jlba iyiyi kötüden 
tefrik edecek kadar bu 1 ten anlı) or 
muydu? GUU'l! diyet ' lf ettiği e
rin niçin güzel \'e zn.),f dediği erin 
niçin zn.) ıf oldu~runu izah etmek ıkın• 
h mn kntlıuımadı 'h için, bu i te ne 
dereceye kadar anlayı lı oldu!;'llnu 
unlamnmız inıkfuı ızdı. 

l.,.azı ahlbinln herh ngi bir ere 
dece: 
- Güzel r deyip ger.m ine nncnk 

bir kilde kıymet \"ereblllrdik: 
Onun "gü:ıel,,in tarifi içhı \'aktlle 

maknleler, kötünün lzııhr lçhı ) nzıl r 
ynzmıs \'e bö.) lece kendi zevki hıı.k· 
ı mclıı bize bir fikir \erml. olma ile. .. 

natkfırlnnmızı gazete ütunlarm. 
da halka tnnıtuke.n onların niçin h"Uv .. 
, etli \'e.) a niçin ~yıf olduklarını izah 
etmek, muhakkak ki, bu 'nclide knlem 
oyn tnnlann ilk i5lerl olmalıdır. 

nu ne\ 1 ) anların ltn7.8 rz olu lan. 
na gelince, anatkiinn 1 mini \'e e e
rini tn rih ederel<, onun hakkında hü. 
:.:ı:.nı1er \•r.rcn \'e bö~'lece onn bir ürü 
emı• tiler \'eya antipatiler ku.nndı .. 

rnn yazıcının ne r.ııpta bir ldm e oldu. 
ğunu bUm k, herkesin, bllhn a eri 
mevzuubahis olanların haldrıdır. 

Bedri Rahmi 

Adana Muallim 

Mektebinden Me un 

Olan Gençler 
Adana - Şehrimiz Erkek öğret. 

men okulu son sınıfında 33 kişi ik
malsiz geçmiştir. Son sınıf mevcudu 
45 olduğuna göre 12 kişi ikmale kal. 
mış bulunuyor. Bu yıl ılk tedrisat 
öğretmenliği \'azifesine başlamıya 

namzet bulwıanlar şunlardır: 
Ali Yavuz, Zeynel Baykal, Yusuf 

Türkelli, B. Selçuk, Besim Göçer, Ve 
li Arığtekin, Faris Sungur, Emin öz. 
bek, Ahmet Bayirnl, Emin Erke, En• 
ver Aydın, Enver Soysal, Halim A· 
yata, Şerafettin Leblebici o. Yu ııf 
Knrayel, Abdullah Koçan, Sadiıp Sez. 
ginalp, Çoban Yurtçu, Latif Yurtçu, 
Fazıl Erdem, Tahsin Toktamış, Ad· 
nan Kolçak, Hakkı Işık, Ali Murat, 
A. Hamdi Şenol, Behçet Gönen, Za... 
rif Tuncay, Mustafa Alper, lbrahım 
Sevinç, İbrahim Olcaytu, İbrahim \. 
kış, H. Şükrü Beyko, Kemal Kam· 
yazıcı, Muuıffer Turkoy, Sami Er. 
gezen, Hasan Erdoğan, Ali Şi lioğlu, 
Mehmet, Kazım AJtmok Mustafa 
Kirazcı, Fuat Güneş, tsmall Tun Iı, 
Mehmc Acaroğlu, İbrahim Alper, 
Bedri Avoğan. 

heyet tnrnfınclan imtihan edilmiş
lerdir. liursa 98 talebe ~ azılnu trr. 
l"nkat, bir la mı nıiiddetlerini biti· 
riı) hapi hancclen çıl.1:ıldnnııdan G8 
kişi l.nlmı , bunlardan 58 i imtittıın 
da kazanarak sahadetnanıc nim..,. 
tır. nu münasebetle l\lüdclrJuınu 1 
lifıınil bir nutuk ö~ lrml! \ c hll
detnaınelcri kendi eliylr: d ğıtouş. 
br. Yukanki resimcle, kur u bitiren 
mahl\Ümlan bir arada görU~ 0 • 

ruz. 



=~(==:S==:P~C>===R===) ===uf 6 6 - 7. 937 

H K.A.VE l 
Yumruklu ve Tekmeli 

Maç Karşısında iddialar 
Tahrik Sözü 
Çok Gülünç 
Bir Hafifliktir 

(Yazan: Eıref Şefik) 

Kavga, İfte ~yle oluyordu 

Galatasaray - Günq maçından evvel ve son
ra yapılan netriyat araaında pot kırma birinci· 
lii~ni alabilecek olan yazılar bir akpm ıaze. 
teaınde çıktı. O gazete maçtan evvelki bir ya
zımın &f&ğıya aynen alacağım kıamınm tahrik 
edici mahiyette olduiuna balkı da inandırmak 
istiyordu. Yazımın o kısmı tudur: 

Serbest güreş 
Şampiyonluğu 
Müsabakası 
Bu ayın yirmi sekizinde dünya aer

beet güreş pmpiyonluğu için Ame
rlkaıı gtlre§ federasyonu tarafından 
eski p.mpiyon Cim Lotıdoe ile Cim 
Sarandos arasında Şikago şehıinde 
bir mUaabaka tertip edilmi§tir. 

Bu it için Atinada bulunan Cim 
Londoea telgraf çekilmittir. Bu mu. 
abakaya iştirak etmediği takdirde 
Cim Sarandoe ikinci defa ve bu sefer 
lıakild olarak dünya aerbest gtlre§ 
pmpiyonu ili.n edilecektir. 

Federasyonu

~----" Yerinde lir Karan 
Dı'kspor KUI'WJUl Umumi Merke

sbıin Izmir Doğanspor klübUınde oy
~ Nurullahm lisana mesetesinden 
dolayı gayri nizami olduğuna karar 
Yerdiğini ve mUsabakalann neticesine 
-q.iri dolayrsile bu kararını federas. 
)'OD& havale ettiğini iki gUn evvelki 
atlahamuda okuyucularımıza bildir
llllt ve bu kararın yanlı§ olduğunu da 
Ulve etmittik. 

Memnuniyetle haber aldığımıza gö
re, Umumi Merkezce verilen ve milll 
küme kltlplerinin puvan vaziyetlerini 

Ailol-
Allo! 

Yaralı GüneıDler . 
Hastanede 

Giiaet oyunculanaclu, tekme
ler ve dayaktan lylee ukatla
ualardaa ÜÇÜDÖD dön butuae
ye gönderilmek ltbumu bisd ol· 
m111tur. Alman hutaaesl opera
törü tarafmdaa muayene olwıan 
lsmailln karaciğeri nahJyeslnde 
tehlikeli bir kan toplama olduğu 

anl&§dnuştır. 

Müdafi Galat.asarayb Reşat 

tarafından çiğnenen ve çlğnenl· 
lirken adalesi tistünde çivili fut
bol ayakkablslle dönüldüğünden 
topal hale gelen Günet Ağ açığı 
)lellhln ayağını kurtarmak için 
elektrik tedavisine bqlanmıştır. 
DövWme faslından sonra lkln· 
el kere oyuna ba§lıyan Güneşl! 

lerden Necdet te baeaklannın a-
1'1181118 yediği ~kmenln deh~tU 
tMlrl y'Jzttnden hastaneye )'atl
nlmıştır. Doktorlar da ameliyat 
yapdmak 'tbumuna lı1S8etmlşler 
dlr. 

Diğer hafif yaralılar evlf'rin 
de ve klöpte tedavi edilmektedir-
ler. 

allak bullak edecek bu karar futbol -----==--=-==-=---
tederuyonu tarafından kabul edilıne-
mlt vo lisans vaziyetiniın müsabaka
ların neticeslnl değittiremiyeceği yo
lunda ikinci bir karar verilmiştir. 

Futbol federasyonunun verdiği i
kinci karar itiraz eden klUplere teb
lil edilmiştir. 

Manlsada Yeni 
lir Spor Klübü 

Manisa, (TAN) - Bozkurt adL 
• yeni bir spor klü:bü te:tkil edilmif
tir. El!lki İdman yurdu azasından kıy. 
metli futbolcu İsmail Kaptanın ,ahai 
pyretile bir araya gelen gençler ilk 
ID&Çlarmı Yıldınm sporun ikinci ta
kmıı ile yapuiışlar ve sıfıra karşı iki 
ayı ile galip gelW.lerdir. 

Güneı Tenis 

Turnuvası 

3 Temmuzda başlıyan GUne§ klUbü 

tenis turnuvası her gün klUbUn tenis 

kordlarmda oynanmaktadır. Bugün. 

kil ve yarınki programı neşrediyoruz: 

6, 7, 37 SALI PROGRAMI 

Saat 17 de Ahmet Arif - Telyan, 

17 de Vedat Cemal - S. Hilbel, J7 de 

Vasll - Demarki. 

7. 7, 37 ÇARŞAMBA PROGRAMI 

Saat 17 de Anjopolos - Rotman, 

17 de Necmi, ŞeDlBettin - Vedat A

but, Neşet, 17 de Hllel veya Vedat 
Cemal - Lefteri, 17,45 te Felyon ve

ya Ahmet Arif - Nazret. 

Puvan vazlyetlerlnl ldöp idarecileri 
kadar bilen taraftarlar elbette ki, Ga. 
latasaray seylrcllerbün 8e§lkta§blan 
teşvik edeceklerbti bWrler. Şampiyon
luğun tehlikeye diiplemeei lçlD tüp. 
hesiz ki, Fenerlller de Günet - Gala
tasaray maçında GiiafJllllerl caadaa 
tutacaklar ve mütemadi OD.lan tef\>lk 
edeceklerdir. 

B ir ak~ •. yalnız bapma av-
dan dönüyordum; daha gi

decek sekiz vel'Bt'im vardı. Kıara· 
ğım, arasıra kulaklannı dikerek, 
tozlu yollarda hızla ytirUyor, ve 
tazı da, kısrağın yedeğinde inılt 
gibi ayni mesafeyi muhafaza ede
rek arkadan geliyordu.. Havada 
bir fırtmanm alametleri seziliyor

KORUCU 
Bundan tabii ne olabilir? Şu satır- du. Ormanın Uatünde koyu bulut

larda oyunculara tekmeye ve silleye lar toplanıyor ve bir rüzglr ağaç. 
teşvik ve tahrik edici mana nereden larm arasından hışırdıyarak geçi
çıkarılabilir? Ve ayni cümleler Beşjk yordu. Rutıubetli bir serinlik orta

•••••••••••••••••••••••• 
Yazan: 

"lvan Turgener• ten 
Çeviren: 

Faik IERCMEN 
•••••••••••••••••••••••• taş - Fenerbahçe maçında neden ay- lığı kaplaDUfİI. 

ni tesiri göstermemiştir?.. Dizginleri topladım ve ormana du. ~ ortaaoıda bir befik var· 
Bunları o ga2tenin uydurma tah- gitdim. Yol koyu gölgelikli ağaç- dı. KUçuk kız feneri ma.saya koya.-

riklerini ve hayali vakalarmı tertip- lann arasından uzanıyordu, kısra- rak yere oturdu ve betiği sallama. 
liyen yazıcı da bilir. Yalnız çıkanla- ğım yorulmuştu. RUı.gi.r ansızın ya başladı. Yüreğimde bir sıkıntı 
cak kavganın mazeretini evvelden ha giddetlendi; ve iri yağmur damla- duyan.k odaya göz gezdiriyordum. 
zırlamak istediğini bizim bildiğimizi lan, bardaktan boşanırcasına düş- Sonra kızcağıza dönüp sordum: 
bilmez. .. Yine o gazetenin maçtan son meye bafladı. Büyük bir ağacın al- - Burada yalnız mısın? 
ra çıkan nUshasmm ilk sayfasında tında durdum ve yağmurun dinme- - Yalnızım .. 
şu serlevha ile ve müteveffa Manak- sini beklemeye karar verdim. Bu - Sen korucunun kızı mwn ! 
yanın "Katil Kont,, piyesindeki eda sırada parlıyan ~ir şiın,eğin lflğiy- - Evet, korucunun lmıyım. 

yıldızlar görUnllyordu. 
Korucu birden durdu ve o 

dinledikten sonra pannağiyle bil 
istikamet g&stererek: 

- 1,te orda, dedi. tam gec-
ni seçmı,.. 

Ben hiç birfey duymuyordum. 
- G1dip yakalayım .. 
- Ben de geleyim mi? 
Korucu hızla yUrUdü. Epey git

tik .. 
- Siz burada bekleyin. 
TUfeği eline alarak kaybolddo 

RU.,tnn gUrUJttlsUne rağmen bit 
,eyler duyabilmek için kulak kr 
barttmı. Birden, korucunun seli 
kulağıma geldi 

- Dur! Kaçma. Elimden kurt• 
lamazsm!. 

ile halka hitap olunuvor: le yolULortaamclf. ı..n1 dotru.a~ g irkaç dakika geçince koru-
"Korktuğumuz başımıza geldi lea iri bir insan şekli gömmeiliş- ---=----- · ~v~ .~ır------.,__,. --· · -halkı tahrik eden yazıların dlln ilk ti. Arkasından 1ert. bir 8e9 bağır- ça ya.kı91klı, iri yan, geni9 omuzlu, Korucu bir mujiki ağaç keeerke9 

acı neticesi görUldU.,, dı: : uzun ooylu bir adamdı. Yırtık göm yakalamtf ve onu altına alarak, 1'1 
Ayni gazetenin yedinci sayf asmda - Kim 

0
? ,eği anamdan sert adaleleri göze merile kollarını bağlamıştı. Bir r 

çirkin maçın uydurulmu9 şekli ahali- - Sen söyle kimsin? çarpıyordu. Siyah bir sakal yUzU- ğaçta da cılız bir beygir bağlı dll" 
ye sunulurken şu başlık konulmut: - Ben korucuyum.. nUn yansmı örtmüştü. Adını sor- ruyordu. 

"Bir td< oyuncu dünkü maçı çı- Bunun üzerine ismimi aöyledim. dum.. - Onu bırak dedim. Ağacdl 
ğınndan çıkarmıya ve takımların - Ah, tanıdım. Evinize mi dö- - Adım Foma Kuzmitç ve ll- parasmı ben veririm sana .. 
biribirine girmesine sebep oldu . ., nüyorsunuz? kabım Biriouk. dedi. Biriouk sesini çıkarmadı. Cıld 
O gazetenin muharriri oyuncuları - Evet. Fakat 9u fırtınaya bak- Uzaktan onu tanıyordum. Kom- beygiri çözüp yularından tuttu .,., 

1 tahrik edici bir yazı icat edemediği- sanıza! fulardan, onun ağaç hırsızlarına köylUye sert bir sesle bağırdı: 
ni anlayınca kabahati her ne pahası- - Evet. Fırtına berbat.. kal'fı ne Amansız bir mücadeleci - Hadi yilrU, karga herif!. 

na olursa olsun Galatasaray oyuncu- y ine bir şimşek çaktı. Ve olduğunu duymuştum .. 
sundan alıp Güneşli Rebiiye yükle- yağmur bUabütUn çoğaldı. - Demek Biriouk senisin. A- y UrU~ük.. Yağmur te 
mek üzere yedinci sayfasındaki po- Korucu: maDSll Biriouk... yagmaya başlamıştı. Kul 

Am 
beye girdik. Korucu, beygiri avl 

tu kırmıf. .. Şaşkınlığın verdiği bu - Yağmur epey ıUrecek, dedi. - ansız değilim. Vazifemi 
aciz ve iki yUzlU iddia bana bir hika- - Ne yapmalı ? yapıyorum. İnsan vazifesini yap- ya bağladı ve köylUyU sürilkli 
yeyi hatırlattı. Yobaz üfUrUkçUniiD - Kulübemde dinlenmek ister madaD ekmek yememelidir. rek içeri ooktu. Kilçllk kız 1ıqı •· 
keramet hikayesini ... Anlatayım da misiniz?. - Karın yok mu?. yanında uyumuftu. Bizim gUrWt · Ha müzle uyandı ve büzülerek se 

karilerle beraber eg·lenellm: - Memnunıyetle. - yır .. Ö 
eeu1z durdu. Biriouk bana dön 

Mahallenin birinde hamile kadınla- Kısrağın yularından tuttu; ve - ldU mU?.. rek: 
nn erkek veya kız doğuracaklarını iri bir hayalet gibi gih sola glh - Hem evet, hem ha""' .. ister-• • yU r· - Yağmur uzun ıllrecek l"Ulir .... -

evvelden bildiği oöhretini kazanmış ıaga egilerek rUmeye ba.fladı. seniz öldU bilin .. 
B

- dedi. Biraz uyumak istemez m· 
bir yobaz üfürükçü varmı9. Doğacak ll'8Z gittikten sonra durdu. Ve: Sustum. Gözlerini kaldırıp ba- . ., çocuğun ne olduğunu keşfetmesi için - Geldik Baron, dedi. na baktı ve ili.ve etti: ruz .• • 

1 

ll yık • Bir . rtaam 
8

. - Hayır, tefekkür ederim .• 
çagırı nca, e erini ar. Kavugunu çıtin o daki kulübe gö- - irisiyle kaçtı. Fenerin, ve me,alenin ışığı al 
kaşlannm üstüne diker. HAmile ka- rilndU. Küçük penceresinden hafif KUçtik kız gözlerini indirdi ve da mujiğin yUzünU iyice göreb' 
dma karşı iki nefes ettikten sonra ha bir 19ık geHyordu. Korucu kapıyı befikteki ağlamaya başladı. Bunun yordum. Endişeyle etrafa bakıy 
ziruna döner, dermiş ki: vurdu. İçeriden bir çocuk BeBi: tızerine korucu, küçüğe bir emzik t du. 

- Vakti merhuıru gelince dünyaya - Geliyorum. Şimdi gellyo- uza tı. Sonıra kapıya doğru gide- Küçük tekrar uyumuştu. Ko 

gelecek çocugu· n erkek mi kız mı ola- rum .. diye cevap verdi. rek kısık bir sesle: cu masanın yanma oturmuş, 

cağını söyleriz. Bugünden bildirir- Çıplak ~ir ayak sesinin çıkardığı - t.,te böyle dedi. Betiktekini m elleri araama almıştı. Yağın 
sem ömrU kısa olur. yumuf&k bir gürWtü kulağıma gel de bırakıp kaçtı. Size ekmek verir- damlaları, damın üstünde b'"•""'~ 

Fakat kurnaz yobaz ellerini yıka- di ve kapı açıldı. ıcar.ımda elinde diın amma bizim ekmeğimizden ye rd b. f yo u .. 
mıya gittiği vakit gusulhanenin ka- ır ener tutan on iıki yaşlarında mezainiz. SU"tu mujiğin seei bomu: 
prsına: "doğacak çocuk kız olacak- bir kız çocuğu duruyordu. Korucu - Aç değilim.. _ Hey, Foma Kuzmitç! 
tır,, diye yazarmıf. Oturma odaamın ona: - Naaıl arzu ederseniz. Çay ol- _ Ne var, ne istiyorsun? 
kapısına da gizlice "doğacak çocuk - Barona yol göster, ben kıs- saydı pişirirdim. Gidip kısrağa ba- Yak rağı ba •

1 
1 yim - amı bırak benim.. ., 

~-------------------------~ ~~~~~ .•• s~k~~~ g~p~e ·· ~ben.. ~ruw~~~· Softa, çocuk doğuncıya kadar o Küçük bana lfık göstererek ö- ""tı. KUçUk bi.ll hareketsiz B-'· ak A 1 k B 
Ü d 

•• n .. ndU ._.&A - ı~ y amı.. ç ı ! .. 
evin semtine uğramazmış. Çocuğun n m en 3'".. · bir halde yere bakıyordu. Zaman yakamı.. 

Bu tqekkülUn federasyona kabul 
)dilmeal için pek yakında mıntaka 
merkezine müracaat edilecektir. 

Milli küme puvan 
~ 

~ 
ı::lo 

j cı. 
d -Ot - i ~ 

.. iil 
~ ::a CJ 

Fener bahçe 13 9 2 2 

GalatuaraY. 13 7 4 2 

Betıktq 13 5 5 3 

Gl1ııq 13 5 ' 4: 

Gençlerbirliğl ·u 5 2 '1 

AııbragUctl 14 5 2 7 

Dofanspor H ' 2 8 

Uçok 14: 2 3 9 

vaziyeti 
fo i 

>6ô t ~ 
.:::ı > ... ıs:: < ~ 

31 15 33 

36 23 31 

21 16 ·28-

32 24: 27 

2fS 28 26-
30 34: 26 

28 48 24 

26 41 21 

doğduğunu ifitince koşar gellrmi9. Kulübe, baaık ve dumanlı bir tek zaman befiği sallıyor ve omuzla- Biriouk sert bir çehreyle: 
Doğmu9 çocuk kız ise ev sahiplerine odadan ibaretti. Duvarda bir tü- --.dan d;ı ..... n gömleOin; kaldınyor • Bil' d~' · h i 
emrederm'•: fek asalıydı. Bir köl}eye de iki pös- du. ~ e- - ıyorum, ~ sız ep ut hmnzamız, bütün köyünüz hı 

- Gidiniz gtıeulbane kapıama ba- teki atalmıştı. - Adm ne senin küçük? Mujik tekrarladı: , 
kmız. Muayeneye geldiğim .. n ... ço- Masanın Uzerinde duran bir me- uı· 

6
1&&& al nlU b" - ıta.. ~ Beni bırü, biz mahvolmu 

cuğun kız olacağım oraya YUllllf- ş eden büzü ır lflk yayılıyor· K orucu tekrar geldi ve tahta aten .. Klbya .. t,ıe görüyorsun 
tım. Hoca doğacak çocukların clnain1 ay- ~ maya oturdu. maiavolmUJuz .. Bırak gideyim. 
Eğer çocuk oğlansa, ev sahiplerine n ayn kapalara yu&rDUf ve yalnız 1- - Fırtına diniyor Baron. Emre- - Mahvolmak mı? Fakat 

,unu eöylermif: cabına göre bir tanesinin yerini göe- derseniz ormanın kıyrsm& kadar si kPRnin hırsızlık yapmaya h 

- Gidiniz oturma odumm kap111 terirmlt. O akf&Dl gueteainin yazı- zi götüreyim. yo-.. 
na Ninnız dllny.ya gelecek tıf1m cin CISI halkm izanma ve anlayıfllla ke- Kalktım, korucu duvardaki tU- - Bırak yakamı Foma K 
sini oraya yazdığımı görecebinlz. rametln bocanın eski kadınlara ht1r- feği indirerek bir fitek sürdü. mitç!. Sen de bilirsin ki aç ge 

O gar.etenin Galatasaray - Güne, met ettiği kadar hürmet etseydi, bi- - Tüfeği neden alıyoraun mez! 
maçında tuttuğu yol az çok buna ben ribirine zıt iki iddiayı ayni gl1nldl ga- - Galı'ba ağaç kesiyorlar .• 
zer. Bir yandan tahrik edici yazalar r.etesinin birini ilk, diğerini yedinci - Buradan mı işittin?. 
derken öbür taraftan bir oyuncunun sayfasında verip hakikaten merha- - Evet .. 
}cavgaya sebep olduğunu iddia ediyor. metlik bir hale dtlfmezdi. Ne diyeyim Çlktık .. Yağmur kesllmlfti. Uzak 
Yalnız bu iki taraflı iddiada yoba- bataklıkta f&tır&n teprendlkçe daha tarda, aruıra flmfek çakıyordu. 

zm bile akıl eylediği t-.dblri unutmuı. batar ı. Ualı \dnUIAyi aaaırtJl1MDl. Kovu bulutl"1"t1l a.rumdaıı tek tU1r 

M ujik, sıtma tutmuş gibi 
riyordu: nefes alırken 

et1 mlık çalıyordu. Omitsizl 
tekrarladı: 

t 4 '"1r•.ıın 10 uncu 
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ANKARA DAN 
RÖPORTAJLAR 

~nkarada lımet lnönü Enıtitüıüne ağaçlar ara ıınclan bir bakış 

lnönü Enstitüsü 
Yurda "Faziletli 

.Kadın.. Yetiştiriyor ,, 
Atatürk bulvarın.dan Yenlşehre 

doğru giderken solunuzda bü 
yük ve muntazam bir bina görürsü
nüz. Burası "İsmet İnönü kız ensti
tUsU,, dür. Binanın kapısında, ensti
tüyü yabancılara tanıtan bir tabela 
bulamazsınız. Yalnız ortadaki büyük 
kapmm iki yanında itina ile hazn-lan 
mış iki gilzel vitrin, size hangi mak
sat için açılmış bir müessese önünde 
olduğunuzu anlatmıya yeter. Bu vit
rinle enstitünün kartvizitidir. 

Eğer meraklı iseniz, dakikalarca 
bu vitrinlerin önünde kaln-, _burada 
senenin en son modasını görebilirsi
niz. Özenle silslenmiş mankenler, bu 
camla.nn arkasından gururla size ba
karlar. Demet demet karanfiller, kri
zantemler, güller, kokusuz olduklan 
ru hissettirmeden, içinizde bir ferah
lrk uyandırırlar. 

Bu vitrinlerde çocuk elbiseleri, ge
ce tuvaletleri, oda takımlan ve bir ev 
ka.duunı alakadar eden ne düşUnebi
lirseniz hepsinden birer örnek birer 
eser vardır. 

sI olduğunu biliyorsunuz. Bu atölye. 
yi bir Fransız bayan idare eder. Bu , 
Bayan, her sene mevsim başlarında 
Parise gider. Orada kendisinin büyük 

bir atölyesi vardrr. Bize o mevsimin 
en yeni modellerini getirir; bu mo
delleri senede iki defa açtığmuz ser
gilerde teşhir ederiz. Bu suretle An

kara halkına, Parisin en yeni moda
sını, takip ettirebiliriz., , 

Enstitünün bir de sipariş atölyesi 
vardır. Burada, istenilen biçimde el
biseler, şapkalar yapılır ve sergilerde 
satışa konur. İlk açıldığı senelerde 
az rağbet gören bu atölye, gün geç
tikçe ehemmiyetini artırmış ve ıbugün 
işi oJ<adar. ço~almıştır ki, artık tatil
den en az iki ny evvel sipa,riş alma
mıya başlanıyor. Eldeki işler bitirili
yor. 

Sipariş atölyesinde yalnız enstitü
nün öğretmen kısmı çalışıyor. Bu ta
lebeler hem melekelerini artırıyor -
lar, hem de Ankaranın en güzel elbi
selerini, tuvaletlerini yapıyorlar. 

A nkara~a gelen yabancılar, dev 

, Enstitünün değerli mildUril Ba
yan Vesime bize bu binayı, üzerine 
emek verdiği bir çiçek bahçesini gez
dirir gibi dolaştırdı. Küçük ev hanım 
larmm dikiş diktiği, yemek pişirdiği 
atölyeleri gösterdi. Ve çıkarken, biz
ae tebellür eden kanaatleri kendisi 
ıu cilnılelerle hülasa etti: 

. l~t reısleri, Başvekilleri, Hari-
cıye vekilleri, gazeteciler ve seyyalı· 
lar bu binayı mutlaka gezerler ve 
çok ali.kadar olurlar. 

B ' k ır aç Sene evvel Heryo, mihman-

Talebe nakı, derşinde 

Mutlakta genç bir bayan 

• ~l§~&Il«llDll&~ 
&~&~UlM@LA 

• 
Bal k Sevgisini de Ulvi 

Olgacın Ze gin Hatırasından 
Ok uy ah • • 

M atbaacı ve idareci Ulvi 01-
gaç'ı bir kağıt pazarlığı ile 

meşgul buldum: 
- Hele bugUn dursun, dedi, ya

rın nedir gUnlerden? Oumnrtesi 
. ., T nu . •• amam, yarın uzun boylu 

konuşuruz .. 
Bay Ulvi ile ne bir mürekkebin 

cinsi, ne de bir tabı iş.inin teferru
atı üzerinde konuşacak değilim. 
Onun, pek az kimseler tarafından 
bilinen kuvvetli bir merakına te. 
mas edecektim: Balıkçılık ... 

Amatör bahkçılnnmızın batın 
sayılıınlarmdan biri olan Ulvi Ol
gaç, tam söz verdiği saatte benim.. 
le konuşmıya başladı: 

- Bu dünyada, herkes bir şeye 
merak sarar. Kimi çalılıklar ara
sında bir tavşan ele geçireceğim 
diye, günlerce taban teper. 

Kimi havası bozuk bir odaya ka
panarak, sabahlara kadar poker 
oynamaktan zevk aln-. Öyleleri var. 
dır ki, bütün servetlerini antika 
eşyaya kapatırlar. Ömürleri, bu 
kırık dökük parçaların karşısında 
el pençe divan durmakla geçer. Ki
mi kediye, kimi köpeğe, kimi kuşa, 
kendini kaptırır. Biz de bu arada, 
balık tutma mera.kına kapılmışsak 
çok mu? 

Balık avı, bence iptilaların 
en keyiflisi, avların en fay. 

dalısrdır ..• 
Bir kere, dUşUnün: Tuttuğunuz 

balık, herşeyden evvel nefis bir gı
dadır. Denizde dolaşırken, ciğerle. 
r:inize dolan hava, havnlann en te
mizidir. 

Yorgun dimağları dinlendirmek 
için, balık avından daha iyi bir va. 
sıtayı nereden bulursunuz? .. 

Bir gün, rastgele bir ahbapla 
batta istemiyerek balık avına çık
mışsanız ve eğer o gün, hava tcsa. 
düfen güzel, deniz sakin geçmişse 
ve siz de neşeli iseniz, oltanın ucu
na bir iki balık takılmışsa, yemin 
ederim ki o günden itibaren siz de 
balık meraklıları arasındasınız. Bu 
merak, insanda gece uyku, gündUz 
durak bırakmaz. Balıkpazarlarını 
birer birer dolaşacak,nerelerde hangi 
cins ba1ık çıktığım gözden geçire-
ceksiniz. Oltaların nasıl yapıldığını 

········~~~~~;·····~ı 

Salahaddin Güngör i 
········~···········: 

\ 

B. Ulvi Hayıraızada a~ıklarıntla 
heyecanlı bir balık avında 

Oltalarımız, yemlerimiz yanımızda .. 
Sandalcımız da usta bir adam .. Va.. 
niköyilne doğru yaklaşınca bir de 
ne görelim, belki iki yüze yakın 
sandal!.. Onlar da bizim gibi torik 
nvına çıkmışlar. Kocaman balıklar, 
sandalların için(le çırpındıkça, siz 
bizdeki heyecanı sorpıayın ! 

Bu balıkların çırpmmruıı neye 
benziyor bilir misiniz? Hani tiyat
roda perdenin açılması gcciktiB 
znman, "samiini kiram,, ayaidarile 
tepinmiye başlarlar. İşte tıpkı böy. 
le bir ses çıkıyor, sandallardan .. 

Derken bir amatör haykırdı: 
- Tuh yazık .. !pi çekerken ka

çırdım! 

İlerde, usta balıkçılar var. Bun. 
lardan biri müjdeyi verdi: 

- Balıklar, 16 kulaçta toplan
mış! .. 

Bizim için bundan güzel haber o. 
lur mu? Hemen oltalarnnızı ölçe
rek attık. Torikler, oltamıza saldır. 
dılar. 

Ünyeye giderken bile: 
- Ooh .. Balık tutmıya bol bol 

'\rakit bulacağım, diye seviniyordu • 

V 0.la ile birlikte, gece yansına. 
kadar denizde kaldık. Müt

hiş surette acıkmıştık. Fakat ba
lığı bırakıp Arnavutköyüne dönme 
yi, ikimiz de aklımızdan geçirmi· 
yorduk. Hele neyse, bir ihtiyar ba
lıkçı imdadımıza yetişti: Kendi na. 
!akasından kestiği yanın ekmeği, 
bize uzattı da, açlığımızı oracıkta 
defedebildik. Ben, o katıksız ekme
ğin lezzetini hala unutamam. 

Bilmem Vala unuttu mu? .. Bir 
biftckte, bir su böreğinde, ne bile
yiın, en nefis pişirilmiş bir ycmekb 
o kuru ekmeğin çeşnisi var ını idi 
acaba .. 
Tuttuğumuz torikler, 22 yi bu

lunca: "Artık, yeter!,, dedik. Fnkn' 
balıkların ancak (8) tanesini eve 
getirebildik. . 

Tam biz d5nerken bava bırden-
bire bozmaz; bir elii. gözlü yağmur 
boşanmaz mı? Bebeği zarzor tu

tabildik. Oradan Arnavutköyilne 
otomobille geçeceğiz ama, sekiz 
torikle bizi otomobil almadı. 

Torik hazre~lerini raha.~~.z e~ 
memek içın ben şoforun ) a 

nma binmiye mecbur oldum. Vala 
da, toriklerden arda kalan küçük 
bir köşeye ilişti. Ama, ne sevini
yorduk, bilseniz.. Sanki, bu halik 
avı bize binlerce lira kazandırmış. 
tı. 

Balıklan omuzlıyarak, inliye 
sıklıya merdivenlerden bir çıkışı· 
nuz vardı ki değme gitsin! .. 

Ama, her vakit, tali yar olmaz. 
Gün gelir ki, Hayırsız ada önlerin .. 
de, saatlerce boşu boşuna vakit 
geçirdiğiniz de olur! .. 

İşte size bu Hayırsız ada seya_ 
hatlerinin birinde alınmış bir fo. 
toğra.f .. Ne kadar meyus olduğu
muz, yüzümüzden de okunuyor de. 
ğil mi? 

I' ;imde gördUgünUz motör Ke
mal Başaranın motörü.. Yanımda 
oturan başı açık zat ta o gece, ba. 
hk merakı uğruna gözüne uyku 
ginniyen Vehbi! .. . . . . . . . . . 

"- Enstitünün gayesi faziletli 
!l'iirk kadını yetiştirmektir. İyi bir a
na, iyi bir zevce... Bir kelime ile iyi 
bir ev kadını .. ,, 
· Ve sonra talebenin bu gayesi için 
llasıl yetiştirildiğini anlattı: 

d~l~rma enstitüyü gezmek istediği
ru soylemişti. Kendisini gezdirdiler. 
Her §Ube ile yakından alakadar oldu 
ve ayrılırken enstitünün müdürüne 
şunları söyledi: 

" Fran . - sada, daha geniş söyliye-
yım Avrupaaa, bu ayarda bu kadar 
mükemmel işliyen bir mtiessese az 
bulunur. Sizi tebrik ederim.,, 

•·• öğreneceksiniz. Av maceralarını 
anlatan meraklılarla tanışacaksı. 
nız. Sonra da haftanın tatil günü
n U iple çekerek, sandala atlıyacak, 
tecrübelere başlıyacaksınız. 

Neşemizden kendimizi tutmak 
kabil mi? 

- Maşallah .. diye haykıran hay
kırana .. İri bir balığı çenesi altın. 
dan tıutup, bacaklar arasına sıkış
tmlıktan sonra, ağzındaki iğneyi 
çıkarmanın ne keyifli şey o1duğu. 
nu erbabı bilir! Hele tepe üstü de
virip, kuyruğundan yakalıyarak 
sandalın baş tarafına istif etmesi 
ömürdür vallahi! 

Bizim yaptığımız balıkçılık, u. 
man hariel sayılmaz. Tehli. 

kesi filan yoktur. Yalnız, geçen Yaa 
içinde bir gün, epeyce korku geçir. 
dim. Tek başıma sandalla Moda a
çıklarında balık tutarken, oltanı, 

birdenbire koptu. Oltam kopmakla 
kalsa yine neyse, sandalım da aı. 

bora olacak derecede sallandı. 

.. Es . :- aslı olarak iki şubemiz var. 
DiHış ve şapka ile çiçek ... Fakat, yal
nız bunlarla ilctif a etmiyoruz. Tale
b~~.iz ayrıca çocuk baknnı dersi de 
gorur ve çocuğa verilecek ana terbi
Y~nin prensiplerini burada öğre
rur.,, 

. EnstitUnün gayesi ev kadını yetiş
tırmek olmakla beraber burada kill
tür dersleri de ihmal edilmiş değil
~r. Bilhassa lisan, fen bilgisi, yurt 
bılgisi, edebiyat derslerine de ehem
ıniyet verilmektedir. Hillasa bir kadı
nı "mükemmel,, yapabilecek neka
dar vasıf varsa, burada o vasıfların 
teminine çalı§ıhr. 

A tölyeleri gezerken gözüme bir 

Ve mernıeketine gider gitmez ens
titüye KIYJnetıi bir albüm gönderdi. 

~on seneler içinde enstitüyil gezen
lerın arasında İran Şehinşahi Rıza 
Han~ Pehlevi, merhum Kral Faysal, 
Ven.ızelos, Caldaris, Yevtiç, Stoyadi
no~ç, Antonesku, Şaht, Naci Elası!, 
Emır Abdullah ve daha birçok güzi
de zevatın isimleri vardır. 

Enstitü mUdürünUn gururla karı
şık son ~özü ziyaretçi fazlalığı oldu: 
"- Giln geçmiyor ki, diyor, bir zi

yaretçi grupu gelmesin.. Müessese
miz Ankaraya ilk gelen ecnebinin gez 
eliği bir yerdir.,, 

Kemal Zeki Bir manken giydiriliyor 
20 

hususiyet ilişti: Y~lan 13 le 
arasında kalan küçük ev hanımla-,

l'I, Yalnız başlarına çalışmayı daha 
~?k ~.eviyorlar. Herbirl, atölyenin Aksarayda 

Eski Mezarlar 

Muhafaza Ediliyor 

Çocuk Dereye Bir 
Atladı, 

ır. k~csinde yemeği, diı.'d.şi, nakışı, 
~~sırnı, çiçeği veya şapkasile meşğul 
. r. Onu, ilerideki evinin bir köşe-

sınde Y''""'' w. d"k. di k ""'"egıni yapıyor veya ı ış -
d ıyor zannedebilirsiniz. Onları seyre-

erken kendi kendime: 

''- Kimbilir, dedim, içinde şimdi 
ne giizel emeller, ileriki yuvası için 
ne güzel ihtiraslar t~ır.,, 

Baya.n Vesimeye sordum: 
"- Modayı nasıl takip ediyorsu

nuz? . \ 
"- Enstitümüzün bir dikiş atölye 

Konya, Aksarayı (TAN) - Cema
lettini Aksarayi, Hamadettini Aksa
rayi, Melik Mahmut Gazi türbelerini, 
dördüncü Kılıç Aslanın tarihi meşhe. 
dini kucağında saıklıyan ve "Ulu Er
vah,, namlyle anılıp hemen hemen a
sırlardan beri hayvanların ayağı al. 
tında çiğnenen mezaristanın etrafına 
duvar çekilmesine başlanılmıştır. 

Fakat 

Yaralanıp Öldü 
Izmirde Kahramanlar mahallesin

de Güven sokağında 20 numaralı ev
de oturan Devlet demiryollan kon
düktörlerinden Celal oğlu 16 yqında 
Hayri, Hilal çayında yıkanırken yük
sek köprüden suya atılmış, başı top
rağa çarpmak suretile ağır s\frette 
yaralanmıştır. Yaralı nakledildiği 
memleket hastanesinde ölmüştür. 

B alıkların oltanıza gelip takıl. 
masr, sizi öyle eğlendireeek 

ki, artık hiç bir eğlencede bu tadı 
bulamaz olacaksınız. 

Balık merakı, başkaları gibi ben 
de de böyle başladı ... Başladı, fa
kat bitmedi. Bu gidişle biteceğe de 
benzemiyor. 

. - Balık avcılığının yalnız hoşa 
gıden tarafları değil, istifadeli ta. 
rafları da vardır. Denizi tanımak, 
deniz yollarını öğrenmek, bu isti
f adelcrin belli başlılarını teşkil e. 
der. Sonra, balıkçıların hayatı, ne 
kadar enteresandır. 

Balrk avı, sıhhidir de: İnsanın 
iştihasını artınr. Deniz havası vli
cudu sağlamlaştırır. Bir tramvay 
(kurander) inden korkan aksırık. 
lr, öksürüklü ne arkada.şiar bilirim 
ki, balık mera.kına tutulduktan son
raz bir kere bile nezle olmadılar! 

S özü ~zatmıyalım: Deniz, içL 
ne gırllse de l:'tizeldir, üs.

tünde durulsa da .. Kenarında otu
rulsa da.. 

Durun, mademki bu defteri aç
tınız, size bir balık avımı anlata. 
yım: Bir gece, muharrir Vala Nu
rettinle Vaniköyünün önlerinde to. 
rik avına çıkmUJtNc. Oldukça serin 
bir hava esiyordu. Evdekilerin, ıs
rarını dinlemiyerek, Arnavutkö. 
yünden sandala atladık, hava se
rin amma, gökte, tunç renkli güzel 
bir ay var. Sulann UstU pınl pırıl .. 

Vala Nurettin, o gece ilk defa 
balığa çıkıyordu. Dört torik tutun
ca, o da bizim aramıza karıştı, giL 
ti. Yani bir daha iflah olmadı. 

MUtJıiş bir balık anlaşılan bizim 
oltayı koparmıştı! Eğer, o kuvvet
le çarpmış olsaydı, muhakkak san• 
dalı devirirdi. 

Amma, bunun gibi ufak tefek 
va«alar, bir balık meraklısını ko
lay kolay yolundan çevirmez. Öy• 
le zamanlar ol~yor ki, önüne can• 
var rastlıyacağını bilse, insan yine 
ava çıkıyor!. 

Gaz Kursunda 

JJaltkesJr, (TAN) - 'ftahkeslrde bu se · ~- • dı'flllD 
•• w ne açıian u~wcı gaz tnırsan• 

eden ogrctmenlere diploma.lan \•erllmiştir. Gönderdiğim resim, k1ll'lll biti-
renleri mualllmleri JJe bir arada göst rf e yor .• 



IZMIR FUARINDA 
ON HAZIRLIKLAR 

rlerde D yarbekir, 
Gümü h ne 

Yalll ri 

Kooperallflnlll karm ı 
Mtnlu.. (TAN> - Bir JJldanberl 

full"4t8 bahmmlltta 01q llanfM 
WcıJar kOOJen*ff'J &6rllen lUsum 
berine Ba1kem4e fftbllde bir top 
lantı)'aplQ ... 

Vallmts Doktor Lttft Kll'dann lk. 
tmt VüUetinl ttayıllen .. koopln
ttte ,..... 'llO ortaiDa lttlrak ettlll 
ba tatt•edl - bnmaJa bbal edl· 
lea ,..a fllde IMt'-k edJlmelll lttlfü 
la lrabal eclffm\ıttr. T...,a tll J&Plu' 
)'&llllmu f..u,.te PODeoek •• bal
ClblDI iekftffı lcln mabltte yapdm .. 
• ~olan lfltn teY-81 .m.. 
oetilt>. 

Bam 
lnhisa ş· si ola-

rak kullanılıiıasına, iktisat Vekale
ti tarafınd m · e e iş olan 
340 santilitrelik galonların menba 
suyu ticareti yap azı m .. essese
lerce toplattınlıp kullanıldığı anla
şılmaktaaır. 

14.826 sayılı ölçüler ni name-
sinin 7 4 üncü madd • hüküm-
lerine aykın olan y şişelerin 
kullanılması 85nci maddeye 
göre izin almakla mümk~·· ·~""" 

340. el. 1 k i kulla-
nılması i isat Vekaletin-

ç· , Othane ve bO 
n köylOlerin dikkat 

nazarlanna : 

LE 
'
1Krema nıakinalar1,,geld 

• mit 'r ...,_ .. ftl'lllllll 
....... il >tı ..,.. ..... .. .... _..._ ... .. . ... .. ...._,.. ••• ,.! .... 

15 ,, .. 
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e leket Mahsullerinin iç 1 E 
Piyasalarda Sürümü için Borsada 

Satışlar eşebbüslere ırışı ıyor ! 
l luyla tecrUbe etmişler ve büyUk mu- ~ Tine çok muamele geçmiftir. 
vaffakıyet elde etmişlerdir. ~ 15,95 liradan açılan bu hiı-

Mesela: ~ aeler 16,10 liraya kadar yük-.K ISAT VEKALETİ 
Dün borsada Vnitürk üze-

K O N o M i 

Bahkçıhgımız 

için Esash Bir 
Tetkik Yapd 

g -

1 

r 
AREKETE GEÇTİ 

lktısat Vekaleti, dahili ticareti yeni bir fekilde canlandırmak 
için harekete geçmiştir. Türkofis aylık bültenlerinin Temmuz 
nüshasında bu maksatla bir yazı çıkacaktır. Yazı, tüccarlara, be
lediye reislerine ve Ticaret Odalarına hitaben yazılmıştır. Muh· 
tel!f mıntaka mahsullerinin ve mamul maddelerinin iç piyasada 

Veya: ~ 
"Doğrudan doğruya fabrika- aelmiştir. Milli tahviller ü-

dan ve fabrika fiyatına. ~ zerinde ehemmiyetli mua-
tıu kadar kuruşa sipariş edebilir- ~ meleler olmamıştır. Aslan 
siniz: ~ Çimentosu 13,20 liraya düş-

"Cap,, de tiraretha- ~ müştür. M erk~z Bankası 
nesi, Londrnda Banka- ~ hissesi 86,5 liradır. Bir ster-
sma kendi hesabına yatırılacak i- ' line Merkez Bankası 622 _ 
ki sterlin mukabili \·erilecek ad- ' 

lktısat Vekaleti, balıkçılığımızın inkişafı için hazırlanan rapor 
beğenmemif, bu işin daha kuvvetli esaslar dahilinde hazırlanma 
sını istemiştir. Bunun için yeni bir rapor hazırlanacaktır. Bal 
ihracatının konsorıiyom feklinde bir teşekküle verileceği ~yialar 
üzerine balıkçılar kendi aralarında bir toplantı yaparak görüş 
müşlerdir. 

sürümü için pratik bir usul tavsiye ediyor. 
re e - sandık kalitede ~ 625 kuruş kıymet tesbit et- -
elma~·ı en g~~ tari- ~ miştir. Londrada Frangın a- -

Neticede, böyle bir teşekkülün mem -----------
leket balıkçılığına zarar vereceğini an V k J 
lamışlar ve vaziyeti bir raporla ala- r a l I l u a 

Bu yazı lktısat Vekaletini.n bir "'"" '""' 9 
mektubu ile §İmdiden gazetelere gön- ~ 
derilmiş ve gazetelerden de bu hare- ~ 
ket için i~ beraberliği istenmiştir. ~ 

hinde teslim t>dm·.,, ~ çılışı 128,65, kapanışı 128,48 -
~ di~ ~ 

kadar makamlara bildirmişlerdir. 

Van kölünde t:tki~~r yapan Vek~- ye f ışt l r [ i en 
~ Bu tatbikatın temin 
~ edeceği fayda 

Türkofısin bülteni, evvela dahili ti- t 
caretin harici ticaret gibi istatistik- ~ 
lerle ifade edilemediğini, fakat çok t 
mühim yer tuttuğunu ve dünyanın 
bugünkü halinde her memleketin şid
detle bu.na sarıldığını anlatıyor. Bu 
yolda nekadar yürümek mümkünse 0 
kadar yürümek ısra.rnıda bulunan 
bütün ecnebi memleketlerde bu yolda 

lktısat Vekaletinin giriş· 
tiği hareket, yerli mahsulle
rin bütün iç piyasalarda sü· 
rümünü çoğaltacaktır. Veka
let bu maksatla teşebbüse 
geçerken ticaret odalarının, 
belediyelerin yardımların· 
dan da istifadeyi düşünmüş 
ve proğramını o ,ekild e çiz
miştir. 

~ Memleketimizde bugün ambalaj, 
~ müstehlik ve ihracatçının hesaba kat
~ tığı belli başlı maddelerdendir. Bu 
~ tatbikat ile, ambalaj malzemesinin 
~ muntazaman iadesi ve mükerreren 
~ kullanılması da temin edilebilir. 
~ Mesela, bazı Fransız vilayetlerinde, 
~ üzüm kürü yapmak istiyen evlere bu 
' usulle hergün muntazaman bir sepet 
~ veya sandık gelir ve bir gün evvelki 
~ sepet veya sandıklar teslim alınarak 
~ müteakıp irsalat için müstahsile gön

sualler sorma·k· a~et .olmuştur: j 
1 - Fılan ihtıyacı temin için 

milli mahsul var mı? 
2 - Yol• a nynl mahsul yeri

ne il•ame edilebilecek milli maı1• 
sul var mı? 

S - O da yoksa bu Uıtlyaçta.o 
feragate inıkiin yok mu? 

4 - Bu imkansız ise ihtiyacı 
bize müşteri memleketlerden te
min edebilir mi~iz? 

Bilgi ve teşkilat yardımı 
Maksat milli hudutlar dahilinde ti

cari mübadelenin son hadde kadar 
mübadelesi olduğuna göre bu işe bil
gi ve teşkilat yardımile sarılmak icaP, 
eder. 

Yerli mahsulata fazla sü· 
rüm temin edilmekle hayat 
ucuzluğu da bir adım daha 
kazanacaktır. Gerek piya&a 
hareketi, gerek ucuzluk ba
kımlanndan yeni faaliyetin, 
çok /aydalar temin edeceği 

~ derilir. 

s 
-ümidindeyiz. ~ 

""~"'""'"' "'"""' -
caret Odası Türk Malı Sen•isl e
liyle e\inize tahriben 10 gün i
~inde teslim edilmek üzere: beş 
kiloluk taze birinci oevi şrun !ıs
tığr: 100 kuruş, ikinci ne\'l: 75 
kuruştur. 

Ankara. Ticaret Odası Türk 
Malı-8en:i'iine Jm parayı yatmp 
sipari5inizi verebilirsiniz.,, 

Ucuzluk ve hayat 
Teşkilatsızlıktan ve bilhassa tevzi 

ve isal zorluklarından dolayı memle
ketimizde muhtelif mmtakalarda ay
ni maddeni.n fiyatlarında görülen bil
yUk farklar malümdur. 

Bilgiden müstahsil ve tüccar bakı
mından u mana kaStediliyor: lhti
yaç görUlen m , memleket içinde 
hangi istihUik drkezlerlnde ne şe-
killerde hazır bulundurulmalı? Diğer memleketlerde tatbikat 

Bu tatbikat müstahsil ile müstehli
ki doğrudan tema.sa getirerek, hayat 
pahalılığına karşı ciddi bir mücade
le hamlesi ehemmiyeti de alabilir. Be
lediye reisleri ve ticaret odaları, bazı 
istihlak merkezlerinin arzettiği iştira 
kudret ve istihlak kabiliyetlerinden 
kendi mıntakalarmı da müstefit etmiş 
ve mahsullerini tanıtiirnlt, muntazam 
ve daimt ticarette kendi mahsullerini 
aratmıya yol bulmuş olurlar. 

Müstehlikin soracağı sual de şu
d~r: ~lan mal: memleketin hangi 
k?§!esınde yetişıyor ve en uygun §e
kilde nereden ve nasıl alabiliniyor. 

Altı fart 
Teşkilat keliınesile de §U mana 

kastolunuyor: 

ı~. ı,ıhhi ve en ekonomik sarait 
dahılmde: 

1 - )'falı bir araya toı,Jamak. 
2 - Muayyen va.sıflarma gö

re kalitelere ayırmak. 
3 - nu vasıflarını bozmıyacak 

§ekilde kaplamak. 
4 - lyl muhafaza edilmesinin 

liiz ım göı-,terdiği JjBrlları haiz 
depolarda muhafaza etmek. 

5 - Müstehlik piyasaya. ve hat 
ta mUstehliklere kadar en ucuz \'C 

e."'l elverişli §ekilde sevk ve i'ialini 
hazırlamaktır. 

6 - NC§riyat ve propaganda
dır. 

istenilenler 
l'icaret odaları ve belediye reisle

rinden lktısat Vekiiletinin bu husus· 
ta bekledikleri §udur: 

Yer yer, muhtelif mahsullerimizin, 
erişme, işleme, satış mevsimi başla
mış ve başlamak üzeredir. Bir çok vi
layetlerimiz müteaddit, emsalsiz is
tihsallerile müebbet bir §Öhrete m:ı· 
liktir. 

Belli başlı dahili istihlak merkezle
ri ise, Ankara, Istanbul, lzmir ila ... gi
bi muayyen nüfus kesafeti olan şehir
lerimizdir. 

Buraları ayni zamanda bir mahsu
lün bütün memlekette tanınmaaı ve 
yayılması için en kuvvetli propagan
da merkezleri halindedir. 

Diğer taraftan büyük şehirlerde ve 
civarında bir çok sınai, yan sınai is
tihsalat vardır ki, bunlar için de di
ğer şehirlerin ayni derecede ehemmi
yeti vardır. 

Odalar ve belediye reisleri kaI'§I
lıkh temasa gelerek, mütekabilen şu 
hizmeti temin etmelidir: 

?o.lal'ıalli gazetelerde mesela "doğru
dan sipariş ediniz,, başlıklı bir sütun. 
Bu sütuna girecek ilan şekilleri hak
kında bir fikir vermek için ve nümu
ne olarak mesela Ankarada, Gazian
tep fıstıkları için bir ilan farzedelim: 

Gaziantep lııtığı 
-ı>o~'l'Udan doğnıya. Ankara Ti 

• 

Bu şekli Ingilizler, Amerikalılar, 

Belçikalılar, belediye veya ticaret o
daları yoluyla değil, doğrudan doğ
ruya gazetelere koydukları ilanlar yo-

Bu tatbikatın her mevsimde, her 
nevi mahsulat, mamulat, el işleri illi .. 
üzerine de tatbik edilebileceğini ilave 
etmek zaittir. 

istanbulda Oturup ta .•• 
~eniıde l'Ü.zmeli bilmiyorsanız, 

dogrusu, sizi ayıplarım. Her tarafı 
denizle . ~evrilmiş olan, ortasından 
deniz g . 

e~ hır st>hlrde otur ıp ta 
denizde~··· : ,, uzmeyı bllmemt>l< nasıl o. 
lur? Vaktiyle, deniz üzerinde hara. 
beler m} • "'. u, barakalardan kurulan 
deniz ha rnamlan zamanında yUzme-
yi canın • • ız ısteınediyse, buna aklım 
erer. Fa.kat simdi lstanbulda buka. 
dar güzel plajlar \'arken insan de. 
nize girınemiye nasrl da:ranabillr. 

Denize ginneJ..-ten korkuyorum, 
derseniz onu dıı kabul edemem. De· 
ııiz bu mevsiındo gayet munis, pek 
yumu~a.k huyludur. Siz hiç kork. 
madan, tela etmeden kendinizi ona 
teslim edersenız o size hiçbir zarnr 
\·ennez. Yalıuz, telaşh, korkak ha. 
reketlerden sakınmak yeti}ir. 

ili~ korkmadan giriniz, ark:ıı;;ı 

iistil, yüzü koyun nasıl lsforseniz ya
unrz, kollarınızı iki tarafa açınız. 

Mekteptf! iken size öğrettikleri Ar-
şlmet ka.Dunwıu hatırlarsınız, bu 
vaziyette suyun lçE-rislne batım:ra.

cağmızı da kolayca anlarsınız. Ama, 
yüzünüze gelebilecek küçücük bir 
dalgadan ürkerek ellerlnizt yüzü.. 
nüzc doğru göturürsenlz, o vakit 
kanşmam, ~Unkü vüeudwıuzwı sat. 

hını küçUltmü~ olursunuz. O zaman, 
Jine A~lmet ka.mınuna göre, i~ dE-
ğlşir. Böyle yapmayıp ta bir kere 
dt>nizde kollanruz açık dnrnuya alı. 
ı:;ırsanız, ondan sonra ylizıneJi, kol. 

lanmzla ,.e bacaklarınızla hareket 
etmeyi de pek çabuk öğrenirsiniz, 

Denize ginnekten korkmıya an. 
cak şu saya<'ağırn kimselerin Jıalikı 
olabilir, o da dooizdo batmak tehli. 
kesindt>n dolayı cleğil, cleniz banyo. 
su kendilerine fayda veremiyec.eği 
için. 

J - Çok sinirli ola.olar. Onlara 
deniz suyu fazla heyecan verir. Bir 
de denize girdiklt>ri \·akit ~abuk \'t~ 

fazla yorgunluk duyanlar. Sonra 
denizden rahatsızlık geldiğini kendi 

kendilerine hissedenler. 

2 - Müzmin v~ gerçekten barsak 
hastalığından rahat.<;ız olanlar de. 
ııiz banyosunclan fayda l erine zarar 

görürler. 
S - Kendilerinde kalb yahut böb 

rek hnstalığı bulunanlara deniz 

banyosu zarar \"erir. 

4 - Cilt hnstahğına tutulanlarm 
pek çoğuna denizin tuzlu suyu ,ıo. 

kumır. 

5 - Akciğerde verem hastalığı 
bulununca, iıttidasmda olsun, son. 
radan olsun, clenu banyosu zarar 
verir. Oksürenler1 sebepsiz zayıflı. 
yanlar, kendilerini daha denize gir. 
meden pek yorgun bulanlar deniz. 
den korkarlarsa haklı olurlar. 

Bunlardan başka hl~ kimsenin 
-pek ya§lı de!';;-ilse- ls1atıbulda o. 
turup ta denizden korkmıya, deniz 
banyosu yapmamıya hakkı yoktur. 

let Balıkçılık Muşavın Bay lsmail, 
~ ,, l'.I'~ """""' ~"" şehrimize dönmilştür. Bay Ismailin B v J l 

Van gölü balıkları ile ~ura~a tatbiki uguay QY 

e İncir 

Mıntakasının 

i iyaçl rı 

dilşünülen balıkçılık sıstemı hakkın
daki raporu lktısat Vekfı.letine ver
miştir. Van gölünde ringa ve sazan 
balıklarının iyi yetişeceği ve havyar
cılık işinin inkişaf edebilmesi için mü
sait vaziyetler bulunduğu söyleniyor. 

Çimento 
Izmir, 3 (Tan muhabirinden) - f: 

Kuru incirlerimiz Uzerinde alakadar I' zya t' Gf [ 
Jar tarafından yeni bir etüt yapılmış-
tır. Bu raporun en mühim noktaları- Ankara, 5 (A.A.) - lktısnt Veka-
ru şöyle hulasa etmek mümkl.indür: letinden tebliğ edilmiştir: 

Aydın, Bayındır, Bergama, Bod- Endüstriyel mamulatın maliyet ve 
rum, Bozdoğan, Buğdan, Orhaniye, satış fiyatlarmın kontrol ve tesbiti 
Edremit, Kuşadası, Marmaris, .Mene- hakkındaki 3003 numaralı kanunun 

birinci maddesinin verdiği salahiyete 
men, Nazilli, Oderniş, Sarayköy ve Sö-
ke mıntakalarmdaki incir ağacı ade- istinaden, memleket mamulatı muh 
dinin yekClnu en yakın bir tahminle telif cins çimentoların toptan ve pe· 

şin sat1ş fiyatları -vergiler dahil-
3,094,015 kadardır. Bu ağaçların kap- atide gösterildiği üzere tayin ve tes
Iadığı saha 219,353 dönümdür. 

Bir dönümde normal olarak 12-16 bit edilmiştir: 
Madde: 1-Fabrikada vesaiti nak

incir ağacı vardır. Bu sahaların hep-
"nd "h al'h k · · ld !iye içinde teslim bir ton çimentonun 

sı en ı raca s ı uru ıncır e e e-
dilmektedir. Menemen, Burhaniye, satış fiyatı: 

A - Sun'i portland çimentosunun 
Edremit, Marmaris ve hatta Bodrum 
incirleri düşük kalitelidir. Yaş halde 

17i liraSun'i çabuk sertleşen Port
istihlfık edildiği gibi kurutularak ip-
lere de dizilmekte ve dizi halinde land çimentosunun - süper siman-
meınleket dahilinde satılmaktadır. 20.5 liradır. 

lstihsal kredisi Ziraat Bankası kre- Madde: 2 - Bir ton asgari toptan 
di kooperatifleri ve mahalli küçük sat~ addedilir. 

Madde: 3 - Bu fiyatlar 20 tem-
k redi tec::kı·ıl!'.tları tnrafı:ndan temin e-

~ ı:ı. muz 1937 tarihinden itibaren caridir. 
dilmektedir. 

Hususi kanunla kredi kooperntifle-
Madde: 4 - Ticaret maksadiyle 

kendi hesaplarına fabrikalardan çi-
ri alncaklan rüchnnlı vaziyete girmiş mento satın alnn tüccarlar sattıkları 
bulunduğundan evvelce pek çok sui- çimentoya - fabrikada nakil vasıta
istimallere yol açan, tüccar tarafın- !arı içinde ton satış fiyatına - ma
dan avans verilme şekli şimdi tarihe ğaza, depo masrafı ve kiir olarak a-
karıemış gibidir. Müstahsil, istikrazın zami 50 kuruş ve ayrıca teslim ma-
hir kısmını ı"stı·hsal masraflarına has- hallinden smtış mahalline kadarki tev 
retmektedir. Bunun büyük bir kısmı sik edilecek nakil masraflarını ilave 
müstahsilin vergi masraflarına ve edebilirler. 
yahut sair ihtiyaç ve taahhütlerini ============== 
temine yaramaktadır. 

Bu sebeple, Ziraat Bankası tara
fından yapılan ikrazların istihlak sa
hasında heder olup gitmesine mani 
olmak ve istihsal sahasında kıymet
lenmesini kontrol etmek için banka
ya kontrol salahiyeti verilmesi mu
vafıl.< olacaktır. Incir mın.takası~da 
ay!'Iaa_ istihsal, imar ve tesıs kredile
rine ihtiyaç hissedilmektedir. 

İstekli 

İhracat 
Arpaları 

Dün şehrimize 38 vagon buğday, 1 
vagon çavdar, 6 vagon kepek, 4 va
gon tiftik, 2 vagon yapağı ile 4 va
gon un gelmiştir. Yuınşak buğdaylar 
çavdar nisbetinc göre 5 kuruştan 6,20 
kuru§a kadar ve ekstra buğdaylardan 
Polatlı mallan 7,15 kuru§!tan satıl
mıştır. Sert buğdaylardan Konya 
malları 5,20 kuruştan ve Mersin 
mallan 4,35 kuruştan satılmı§tır. Mer 
sinden bu fiyat üzerinden 200 ton 
buğday verilmiştir. Arpalar ihracat 
için isteklidir. Susam 16 kuruş kıy
met bulmuştur. Çavdar ve arpa için 
15, 20 günlük alivre olarak alJCI var
dır. Dört kuruşa verilen bu mallara 
şimdilik satıcı bulunmamıştır. Tiftik
lerin kilosu 120 - 125, yapağılarm 52 
53 kuruşa satılmıştır. Mikset denilen 
kepeğin 72 kiloluk çuvalı 210 kuruş
tur. 

,,.---
BORSA 
5 Temmuz 937 PAZARTESİ 
i>AKALAI~ 

Sterlin 622,-
Dolar 123,50 
I<"ransız Fr, 95,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
lsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin A vusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20.-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 50,-
Kron İsveç 30,-
Altm 1047,-
Bnnknot 256,-

Ç EK 1. ER 

627,-
127,-
101,-· 
115,-
85,-
23,-

575,-
23,-
68,-
84,-
23,-
31,-
23,-
25,-
14.-
52,-
32.-

1048,-
257,-

Londra 625,- 625,-
New-York 0,7913 0,7890 
Paris 20,5575 20,5450 
MiUl.no 15,04 15,0480 
Brüksel 4,70 4,70 
Atina 87,44 87,44 
Cenevre 3,4650 3,4675 
Sofyn 64,- 64,-
Amsterdam 1,4390 1,4382 
Prag 23,2768 23,2768 
Viyana 4,2095 4,2095 
Madrid 14.- 14,-
Berlin 1,9720 1,9732 
Varşova 4,1680 4,1680 
Buda peşte 4,- 4,-
Bükreş 107,36 107,36 
Belgrad 34,56 34,56 
Yokohama 2,7486 2,7485 
::Moskova 24,04 24,04 
Stokholm 3,1032 3,1032 

Fakılıdan gazetemize yazılıyor: 
Ziraat Bankası bu sene burado.n 18 

milyon kilo buğday 'aııp sevkctmış· 
tir. Şimdi de günde 100 ton ~dar 
buğday almaktadır. Ayrıca tacırlcr 
de 9 milyon kilo kadar arpa, çavdar, 
buğday ihraç etmişll'rdir. . _ 

Bu yıl Fakılı ile muhitindeki bug· 
day mahsulü çok güzel yetişmiştir. 
İstasyonda, 400 ton buğday alan bır 
saç hangar vardır ki yanları nçık ol. 
duğu için yağan yağmurlar buğdayı 
ıslatmaktadır. Hangar dolduktan son 
ra da Ziraat Bankası memurları açık 
arazide buğday mübayan. etmemek· 
te, daima vagon gelmesini bei!demek. 
tedirler. Bu iki hal ise köyhimüz 
için müşkülat olmaktadır. 

Yeni yapılacak silolardan biri Fa. 
kılıda inşa edilecek olursa, beş kaza. 
halkı da bu müşkülattan kurtarıl
mış olacaktır. O zamana kadar da, 
istasyondaki hangarın yağmur 
girmiyecek bir hale getirilmesi arzu 
edilmektedir. 

Yumuşak Buğdaylar 
Trakyanm Silivri mmtakasında Pa. 

pazlıköyünün ye.~i mahsul yumuşak 
buğdayları piyasamıza gelmiştir. 4-5 
çavdarlı olan bu buğdayların kilosu 
5,32,5 • 5,35 kuruş arasında satılmış. 
tır. 

.............__ ......... ~ 
ZAHİRE 

BORSASI 

Cinsi 

5/7/1937 
HATLAU 

Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 6, 8 6,18 

,, sert 5,20 - _ 
Arpa yemlik 4, 5 -:-
Susam 16,- -,-
Tiftik oğlak 130,- -,-
Peynir beyaz 25,- 271 -
Peynir kn.şar 48,20 5b,-
z. Yağ 1. yemeklik 63,- 64,-

Buğday 
Un 
Tiftik• 
Yapak 
Çavdar 
Kepok 
B. Peynir 
Kaşar 
Mısır 

Yulaf 

Razmol 
Tittik 
Yapak 

li ELEN 
570 Ton 
76 Ton 
48% Ton 
25 Ton 
30 Ton 

120 ToD 
20 ToD 

9 ToD 
12 ToD 
ıo1. ToD 

GiDEN 
373 

7 
16 

DIŞ FİYATLAR 

Ton 
Ton 
TOP 

Buğday Liverpul i~ l{. 
5,84 l{. 
6 92 l{. 
5'2s ı<. 
3'75 l{. 

,, Şikago 
.. Vinipck 

Arpa Anvers 
• ır Mısrr Londra 

Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 

s.- ~ 
94,36 JC. ...................... 

TAN 
ABONE BEDELİ 

Ecnebi Türkiye --l400 Krı. 1 Sene 2800 K~ 
750 • 6 A1 ısoo .. 
400 .. 3 '\y soo " 
150 1 Ao !00 " 

.. ~ • "h dın• 
Millctlerarnsı Posta ıttı 8 lcin 

dahil olmryan memleketler 
!O • 16 O • 3.S ' 1radır. ................ • 
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arasız 

Yapılacak 
isler 

• 
(Başı 1 incide) 

•• stanbulun yiyecek fiyatlarında 
tam bir anar§i vardır. Yemi§ 

lesi civarında perakende olarak 
ruşa satı an bir meyvayı, Sirke. 
15, Şi§lide 25 kuruşa alıyorsu-

z Dünyada hiçbir şehir tasavvur 
1 mez ki muhtelif semtleri arasın

- ....... llAAı yiyecek fiyatlarında bu kadar 
k olsun ... Insan bu hal karşısında; 

_..,,., .. amile sahipsiz bir şehirde yaşı

nnuş his ini duyuyor. 
ln gölde hazırlanan en iyi ve ha
t reyağı Istanbulda toptancıya 70 
şa satılıyor. Perakende fiyat en 

140 kuruştur. Netice şu oluyor 
satıcı bu yüksek fiyattan az mal 
tığı için cirosu az oluyor ve paha

tmaktan çok hayır görmüyor. 
• n , ... ,,._r taraftan Türk mUstahsllinin 

yaç nisbetinde Istanbula yetişti· 
b leceği yağ, yapılmamış, satıl

ış kalıyor. Uçüncü olarak da, ki-
90, 100 kuruşa iyi yağ almağa 

darı olan bir kısım müstehlikler 
O kuruşa ve fazlEUJına yağ alamı
r. En esaslı bir gıdadan mahrum 

yor. 
ıda fiyatlarında esaslı bir deği
şiklik yapmak, memleketin 

i1n iktısadi mekanizmasındaki 
JIWllO)tıSanlara dokunur. Müstahsilin doğ-
•ıLıto..•-n doğruya mUstehlike satması 

yeni teşkilata taal}(lku olan bir 
Da.ı:•'"'. Fakat buralara kadar gitme

ve narhlar koymadan da; maliyet 
tlan hakkında halkı tenvir etmek 

perakende fiyatları hakkında mü-
1111"'ı.ı ___ er müfettişler vasıtasile araştır-

r yapmak suretile epeyce salah 
dırmağa meydan vardır. 

üçük belediye memurlarına ce
za salahiyeti vermek suretile 

ifNıt-wek satanlar üzerinde yapılan 

trolün halk bakımından faydası 
tur, aksine olarak zararı vardır. 
bakımdan olursa olsun, kontrol 

k ve ceza vermek salahiyeti ; an
her surette güvenilebilir, mes'u

tını kavramağa muktedir, yüksek 
ta memurlar vEUJıtasile yapılırsa 

de temin edebilir. 

onra lstanbul sokaklarının sey
rüsefer bakımından manzara

bır eehrin seyrUsef er igi diye de-
-devlet otoritesine ait mühim bir 

le diye karşılamak llzımdır. 
Dünyanın hiçbir yerinde bir bele

idaresine sahip bir tehir tasav
edilemez ki seyrüseferde sağ ve 

prensipini kurmak kudretini gös
esin. Istanbulun en işlek sokak

a bile sağ ve sol intizamı ku
amıştır. Ortada bir polis memu-

bulunmazsa otomobilci sokağın is· 
ti tarafından gitmekte kendini 
beıt addeder, kar§ılıklı istikamet
en gelen iki tramvay arasından 
baz maharetile sıyrılıp geçmeği 

manfet sayar. 
Xaza her an başgöstercn bir uey 

ldir. Kaideye yüz defa riaretsiz
gosterilir de kaza olmaz, bir defa
da olacağı tutar. Bunun önüne 

enin yegane yolu, ortada polis 
olmasın, kaideye taassupla ri

ti temin edecek yolda otorite kur-
tır. 

&>kaklanmızdaki seyrüseferin in
sızlığını ve iptidailiğini bir ya
gozıle görünce şehir ve memle

besabma utanmamak imkaru yok
M mlekette kaza istatistiği he
tutulmuyor. Böyle bir istatistik 
acak olursa mevcut otomobil 
anna ve motörlU vasıtalarla ka

en mesafelere nisbetie kazası en 
olan memleketin bizim memle-
olduğu hiç şüphesiz görülecektir. 

aydığımız noktalar tesadUfl su
rette hatıra gelen bir iki mi-

r. Yoksa disiplinsizliğin, bakım
' kontrolsüzlüğün, pisliğin ö

rnek suretile Istanbulda az 
yapılabilecek paraaız işlere 

ur. Bütün mesele, bu nok
rm k, rahatsızlığını duy
düz lmeyincc rahat etme-

ve belediye reis vekili Bay 
b r erkanıharp zabiti olarak 

mi tir. Zabıta vazifesinin başm

ulunduğu müddetçe bu vazifeyi 
deal eklinde benimseyebildiğini 
mıi tir. Bize verdiği ilk intiba, 
çları görmek ve çare bulmadık-

HIKAYEDEN MABAAT 

KORUCU 
(Baş tarafı 6 ıncıda) 

- Yakamı salıver .. Yemin ede
rim ki ağacın parasını ödiyeceğim. 
Hep açlıktan oldu. Açlıktan.. Ço
cuklar bağırıyorlar evde.. Yaşa

mak güçleşti .. 
- Çalmak lazımgelınez .. Ben de 

senin gıöi sertim ... 
- Beni bırak!.. Açlıktan bun

lar hep .. Foma Kuzmitç. Açlıktan 
bunlar .. Salıver yakamı 1. 

Pilotu Bir ingiliz 

Yükselme Rekorunu 

.._ __ Kırdı 

- Hepinizi bilirim ben... Hepi- ' 
nizi. 

- Bırak beni! .• 
- MUnakaşa istemiyorum. Se-

sini kıs! Burada bir Baron bulun
duğunu görmüyor musun?. 

Bunun üzerine zavallı adam ba
şını eğdi. 

Biriouk esniyerek masaya eğil
di. Yağmur hala yağıyordu. 

Bu sırada mujik birden silkindi 
gözleri parlıyarak : 

- PekAJa öyleyse, dedi, öldür 
beni.. Katil herif .. 

Korucu başını kaldırdı: 
- Sana söylUyorum, katil .. 
- Sen sarhoş musun, yoksa de-

li misin? 
- Sarhoşum.. Sarhoşum ya .. 

Vahşi, katil.. 
- Ay, bana mı bunlar.. Bekle 

öyleyse .. 
- Vız gelir .. Beni öldür! Hiç ol

mazsa kurtulurum. Beygirsiz ne 
yaparım ~n .. Öldür beni. Zaten ö
lUyoroz .. Ha açlıktan, ha bir yum
ruktan ölmüşüz, hepsi bir .. Yalnız 
sabret.. Birgün.. Elbette. . 

Biriouk ayağa kalktı. Mujik sus-
madı: 

- Vur!. Vur!. İşte karşındayım 
vur!. 

GürUltilden kt\çük kız tekrar u
yandı ve köylüye baktı. 

Korucu, Mujik,-, doğru vürüve
rek-

- Sus! diye bağn·dı. 
Karışmak mecburiyetinde kal· 

dım: 
- Hadi, onu Allaha bırak! de· 

dim. 

M ujik te susmadı: 
- Susmıyacağtm Ölmek 

vız gelir bana, katil, vahşi herif. 
Fakat senin de borun gok ötmez, 
biraz sabret .. 

Biriouk, iki avuçlarile onun o
muzlarını yakaladı. Mujiğin imda
dına yetiştim: 

Korucu: 
- Siz UzUlmeyin, Baron! dedi. 
Bilyilk bir hayretle onlara bakı-

yordum .. Korucu onu kaldırdı, kol
larını çözdü, ve onu ensesinden tu 
tarak kapıyı açtı ve dışarıya itti. 

- Hadi, beygirinle beraber se
ni şeytan alsın.. Bir daha elime 
dü§mem~ye çalış!!. 

İçeriye girdi ve bir köşeye bü
zWdU. Dayanamadım: 

- Briouk dedim. Beni §aşırt

tın. Sen iyi bir adamsın. 
Ciddiyetle karışlık bir infialle ce 

vap verdi: 
- Gidelim Baron .. Yağmur di

necek gibi değil .. 
Dışarıdan, mujikle beygirinin u

zaklaşan gürültüsü geliyordu. 
Korucu: 
- İşte defoldu. dedi. Fakat tek 

rar gelecek .. 
Yarım saat sonra, ormanın kıyı

sında Biriouk beni uğurlıyarak ay
rıldı ve kulübesine doğTu döndü. 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hakim 
Uğinden: Istanbul belediyesinin Be· 
yoğlu Mustafa Çelebi mahallesinde 21 
N. lu evde oturmakta iken elyevm 
ikametgahının meçhul bulunduğu an
latılan Yani Mısırlıoğlu zevcesi Diyo
nisya aleyhine açtığı 87 lira 50 ku
ru§ alacak davasından dolayı dave
tiyenin hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 inci ve müteakıp 

maddeleri mucibince yirmi gün müd 
detle ilnnen tebliğine mahkemece ka
rar verilmiş olduğundan muhakeme 
gUnU olan 13- 9- 937 tarihine müsa 
dif pazartesi günü saat 10 da müd
deaaleyhhimanın bizzat veya bilve
kwe mahkemede bulunması lilzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (33815) 

ça rahat etmemek meziyetine sahip 
olduğu geklindedir. Oyle funit ediyo
ruz ki halkla tam bir işberaberliği 

yapacak, her sahada tam manada 
emniyet ve rahatlık duygularının ku
rulmasına kıymet verecek ve bize az 
zamanda iyi valiliğin ve iyi belediye 
reisliğinin bir örneğini gösterecektir. 

:Ahmet Emin YALMAN 

Dört gün önce Adam adlı bir ln
gillz subayı, askeri bir tayyare ile 
16140 metre yüksekliğe ~Jkarak, dün
ya yükselme rekorunu kırdı. Yukanki 
resimde B. Adam'ı tayyaresln«> biner· 
ken görüyorsunuz. Uzerindeki dıLlgıç 
elbisesine benziyen elbise, yüksek 
hava tabakalannda yaşayabilmeyi 

ve so!;'llktan korunmayı temin için
dir. 

İngiltere 
/htigallz 
Davranıyor 

Londra, 5 (A.A.) - Saffıharp kru
vazörü Repulse'nin dün Maltadan ha
reket ederek Hayf aya gittiği bildiril
mektedir. Gelecek hafta kraliyet 
tahkik komisyonunun raporu neşre
dildiği zaman Filistinde yeni hA.dise
ler çıkmasından endişe eden Inglllz 
makamatmın bir ihtiyat tedbiri ola
rak kruvazörü Hayfada bulundumıa
ğa karar verdiği zannedilmektedir. 

irlandada Yeni 
Kanunuesasi 

Dublin, 5 (A.A.) - Bir yandan 
intihabat yapılırken bir yandan da 
yeni Kantlııuesasi hakkında reyiama 
müracaat edildiği malumdur. Reyia
mın muvakkat neticeleri §unlardır: 

Yeni Kanunuesasinin kabulü lehin· 
de 409.770, aleyhinde 331,350 reY, ve
rilmi§tir. 

Ruslar Adaları 
Tahliye Ettiler 

Tokyo, 5 (A.A.) - Domei Ajansı
nın bildirdiğine göre Sovyet kuvvet
leri Kanşatzu ve Banşatzu mmtaka
larını tahliye etmiye başlamışlar ve 
Mançuko hükumeti de dün öğleden 

sonra Sovyet hükumetinden bu ada 
!arda bulunan Mançuko deniz bürosu 
nezdlndeki memurlarını yeniden jşba 
şına getirmesini rica etmiştir. 

Tokyodan gelen haberlere göre, Sov 
yet makamatı Kan§atın cenup hudu
dundaki nöbetçilerini kaldırmıştır. 
Fakat diğer mıntakalarda vaziyet de 
ğişmemiştir. Kuantung ordusu yeni 
hadiseler vukua geldiği takdirde şid 
detli tedbirler alacağını bildirmiştir. 

Volga 

Bu Ay 

Kanalı 

Açılıyor 
Moskova, 5 (TAN) - Volga su

lannı Moskovaya getiren ve Sovyet 
merkezini bir iç liman yaparak, Ha
zar denizine bağlıyan kanal, bu ayın 
yedisinde yolcu ve e§ya naklıyatma 
açılacaktır. 

(TAN) - Bir iki gUn önce bu me
seleden bahsetnıij \'e kar.nh'l blr re.s· 
mini de koymuştuk. 

Türk Hava Kurumunun 

Kıymetli Evrakı 
Ankara, 5 (TAN) - Maliye Vclta

leti, Türk hava kurumunun kıymet

li evrakını, fazla bedelle satan bayi
ler hakkında da derhal takibat yapıl 
mEUJmı ve zabıt tutulmasını teşkilltı
na lbildinnlftir. 

..... ----------------------------~~~~~~ 

SIRA 
Çocuk 
Kurumunda 
Bakılanlar 

Zayi ve ıti6irC:lan oüşmüş pasaport 
lstanbul İran General Konsolatosundan ita kılman 18070 umumJ ve 

292 hususi numaralı ve 5 mordacl 1310 ve 28 temmuz 1931 tarihli ve 
Mihayl oğlu Mousa Tavdioğlu namına verilen pasaport başka bir kimse 
yedinde görülecek olursa kanuni takibat•lcra olunacaktır. 

Ankara, 5 (A.A.) - Çocuk Esir- ' 

geme kurumu genel merkezi tarafın
dan 1, 6, 37 tarihinden 7, 7, 937 ta
rihine kadar 4230 çocuğa yardım e-

ÇOK MÜSAiT ŞERAiTLE 
KiRALIK KAT ve Daireler dilmi§tir. ı 

Bunlardan 480 hasta çocuk ve an
ne genel merkezin polikliniklerinde 

bakılmış ve tedavi edilmiştir. 1 
1 

2640 çocuk ve anne genel merke..ı 
zin banyolarından istifade etmiştir.~ 

Süt damlasından her gün 118 ço.1 
cuğa sUt verilmiş ve bir ayda yekfın 

olarak 1843 kilo silt bedava dağıtıl• 
rnıştır. 

Istanbul ikinci icra memurluğun

dan: Bir alacağın temini istifası için 
mahcuz karyola ve masa ve piyano 
ve ayna ve saire 16- 7- 937 tarihi -
ne müsadif cuma gilnü saat 9 dan 11 
kadar birinci artırmasının yapılaca -
ğı ve mahcuz eşyalar muhammen 
değerlerinin % de 75 şinl bulmadığı 
takdirde ikinci artırması da 2--8-
937 tarihine müsadif pazartesi günü 

saat 9 dan 11 re kadar yapılacak • 
tır. Alıcı olanlar yevmi mezkur ve 
saatinde satışı yapılacağı ve e§yala

rın bulunduğu mahal olan Şişli Bo -
monti istasyonunda Izzetpaşa yoku
şu tramvay caddesi köşe başında 

boyacı dükkanında hazır bulunacak 
memuruna müracaat ederek almala -
rı ilan olunur. 

Istanbul 6 ncı icra memurluğun

dan: Bir borçtan dolayı dairemizin 
936/ 3191 No. ıu dosyasile mahcuz o
lup bu kere paraya çevrilmesine ka
rar verilen muhtelif ev eşyası 8. 7. 37 
perşembe gUnU saat 10 da Sultanah
met Akbıyık mahallesi arabacılar so
kak (10) No. lu hanede ilk açık art

tırma suretil~ satılacağından taliple
rin yevmi mezkurka mahallinde bu -
lunacak memuruna mUracaatlan ilan 
olunur. (33814). 

Galatada yolcu salonu karşısmda Tahir hanmm dördünctt katında 

yedi odadan ibaret yazıhane, gerek tamamen ve gerek oda, oda kiralık
tır. Görmek için hanın kaprcııma ve kirası için de Topa.nede Denlzyol
lan işletnıesi karşısında Etiba.nk lsta.nbul Bilrosuna müracaat edilmesi 

İstanbul ikinci icra memurluğun
dan: Birinci derecede ipotekli olup 
açık artırma suretile paraya çevril -
mesine karar verilen ve tamamına 
yeminli üç ehli vukuf tarafından 1334 
bin üç yüz otuz dört lira kıymet tak 
dir olunan Eyüpte Şahsultan mahal 
lesinde Bahariye sokağında eski 51 
yeni 45 No. lu sağ tarafı Vesile ha
nesi ve bahçesi, arkası dağ, sol ta
rafı Tevfik paşa hanesi önü Bahari
ye caddesi ile mahdut: Kapıdan gi
rildikte: Karosimen antre, odunluk, 
bir oda. Diğer kapı ile geçildikte mer 
mer bir taşlık, bir dolap, zemini kır· 
mızı çini bir mutbah, bir ambar, bir 
merdiven altı, buradan bahçeye çı -
kılır bir kapı vardır. Bahçe iki set 
üzerindedir. 1-2 meyva ağacı var -
dır. 

Asma kat: Arka kısmından ve ön 
kısmından ayrı merdivenlerle çıkılır. 
Jkisi karşhkJı ve biri tek olmak üze 
re Uç odadır. Tek odarun karşısında 
birinci kata servis merdiven vardır. 

Birinci kat arka kısmından merdi
venle çıkılır. Sofadan bölmeli camlı 
bir oda ve dört odadan ibarettir. Bir 
hela vardır. Mezkfır hanenin tamamı 
açık artırmaya çıkarılmıştır. 

1 - Birinci artrma 10-8-937 ta
rihine müsadif salı günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede yapılacak ve bu 
artırmwa verilecek bedel kıymeti 
muharnmenesinin % 75 (yüzde yet
miş beşini) bulcluğu takdırde son en 
çok artıranın üstünde bırakılacak

tır. Aksi takdirde son artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
on beş gün uzatılarak 26--S-937 ta
rihine rastlıyan perşembe gUnU sa · 
at 14 den 16 ya kadar dairede ikin
ci açık artırması yapılacaktır. Artır
ma neticesinde en çok artıranın Us-

tünde bırakılacaktır. Şu kadar ki: 

satış istiyenin alacağı mecmuundan 
fazlaya çıkması oarttır. 

2 - Satıg pegin para iledir. A:r • 
tırmaya girmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin % 7,5 (yüzde yedi 
buçuğu) nisbetinde pey akçesi veya 

ulusal bir bankanın teminat mektu· 
bunu vermeleri !Azım.dır. f 

3 - Mezkfır gayrimenkulün nef • 
sinden doğan müterakim vergi, va
kıf, tanzifat, ve tenviriye ve sair be
lediye rüsumları borçluya aittir. Yir
mi senelik vakıf taviz vergisiyle ihar 
le karar pulları ve tapu tesçil mas • 
rafı alıcıya aittir. ( 

4: - 2004 No. lu icra ve iflas kanu· 
nunun 126 ncı maddesi mucibince 
haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer alakadar· 
ların ve irtifak hak sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masa
rif e mütedair olan iddialarını illn ta
rihinden itibaren yirmi gUn içinde 
evrakı mUsbltelerlle birlikte daire
mize bildirmeleri ıazundır. Aksi tak· 
dirde haklan tapu siclllerile sabit ol 
mıyanlar satış bedelinin paylaşına.. 

smdan hariç kalırlar. 
5 - Artırma gartnamesi herkes 

tarafından görUlebı mek üzere 19-7 
- 937 tarihine gelen pazartesi günü 
dairede ilan yerine asılacaktır. Daha 
fazla malfunat almak istiyenler dai • 
remize gelerek 936/ 2727 sayılı ev· 
rakta vaz'ıyed ve takdiri kıymet ra
porlarını görllp anlıyabllecekleri ilan 
olunur. (33805) 
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e:!.?a~~fz"b~~~~~p~~!·n' 1Askeri Lise ve Orta Mek- 11: amı 
l teplere ücretle öğretmen -

ile derhal ge~er. 

"CEm?illEZiz:i:nım•--' aranıyor 
Istanbul 7 nci icra memurluğun -

dan: Yenicamide Çelebi Alaettin ma
hallesinde 94 N. lu dükkanda ve yine 
·Pangaltıda saatçi sokak 9 N. da mu-
kim iken halen ikametgahı meçhul 
Artin Terkesyan'a. 

Galatada Büyük Tünel hanında 
31--33 N. da avukat Fevzi Yüksel 
tarafından Istanbul asliye birinci hu
kuk mahkemesinden aldığı 11-11-
936 tarihli ve 35/ 54 7 sayılı ilam ile 
536 liranın 21-4-934 tarihinden iti

baren % 5 faizi ve icrada inkardan 
dolayı % 15 tazminat ve % 6 ücre
ti vekaletle ve masarifi muhakeme 
ic:aiye ile bırlikte tahsil yolile yap-
tıgı takip üzerine tanzim edilerek 
936/ 4539 N ıu dos ·ı .. . . • ya ı e gonderılen 
ı?ra em~i ik~metgahınızın mcçhuliye
tı ~a~bıle, ı.c,.ra emrinin avukata mü 
başırın verdıgi meşruhata b' b' r t bl' - . ınaen l-
a c ı~ ıade edilmiş ve lstanbul ic-

ra tetkık mercii hlı.kimlı'gı-· ta f d h .. ra ın an 
ukuk usulu mahkeme} . k d · . en anunu 
aıresınde icra emrinin b' Ud d tl . A ır ay m -
.e e ılan~~ tebliğine karar verilmiş-

tır. lşbu ılan tarihinden itibaren bir 
ay zarfında borcu yukand .. t ·1 a gos e-
n en masraflarla birlikte 00.· • la . emcnız 
zımdır. Yıne bu müddet içinde itirn 

zınız varsa tetkik merciine yapma -
nız ve yine tetkik merciinden veya 
tem · . yız veyahut iadeten mahkeme yo 
lıle ait ld -o ugu mahkemeden icranın 
geri bırakılması hakkında bir karar 
geti~ilmedikçe cebri icra yapılacağı 
ve yıne bu mliddet içinde icra ve if
las kanununun 74 Uncu maddesi 
mucibince beyanda bulunmanız bu _ 

lunmazsamz icra ve iflas kanununun 
76 ncı maddesi mucibince hapisle ta
yin olunacağınız ve hakikatte muha _ 
lif beyanda bulunursanız yine hapis
le tayin olunacağınız icra emrinin 
hitamına kaim olmak üzere ilfı.nen 
tc.bliğ olunur. (3316) 

1 - lstanbulda Askeri Liselere: Fizik, Riyaziye 
Bursa Askeri Lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca 
Kırıkkale askeri san'at lisesi: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye 
Erzincan Askeri orta olruluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, 

musiki. 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih gurubu 

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

2 - tsteklilerin Lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmaları 
şarttır. Ehliyet; Üniversite mezunu olmak, Universitede imtihan 
vererek ehliyet almak, KUltUr Bakanlığı kararile öğretmenliği 
tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. • 

3 - lstanbul, Bursa, San'at Liselerine birinci maddede yazılı dersler 
için 108. 126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 
108 liraya kadar ücret verilecektir. 

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

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

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

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

1 - Tam teşkilli Askeri hastahanelerden alınacak sağlrk 
raporu. 

2 _ Noterlikçe tanzim edilecek taahhüt senedi. Orneği Mü
fettişlikten verilecektir. 

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

7 _ Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

lstanbuı Defterdarhğından : 
Lira Kuruş 

AKSARAY: Kfıtipkasmı mahallesinin Alboyacılar sokağında 
kain eski 6 yeni 2 sayılı ve 11 metre murabbaı 
arsanın tamamı. 33 00 

BUYUKÇARŞI: Keseciler sokağında kain eski 12 yeni 10-12 
sayılı kagir dükkanın tamamı... 120 oo 

Yukanda yazılı mallar 13-7-937 salı günU saat 14 de satılacaklardır. 
Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5-faizli hazine tahvilleride kabul Qlu
nur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak 
yevmi mezkUrda defterdarlık Milli Emlak MüdUrlUğUnde mUteşekkil sa-
tış <komisyonuna müracaatları. "F,, (3922) 

ene omu anhğı 
at a ma Komisyonundan : 

ar a Ankara 
1 - Aşağıda çeşit \'e miktarları yazılı Malzeme hizalannda g" te ·1 tarihlerde satın alınmak i,..in eksilt-

meye konulmuştur. · os rı en ~ 

2 - Bunlara aid şartnamele 1 1 · · 3 Ek . . r para ı ve parasız o arak yalnız komisyondan ahnabılır· 
- sıltmeyc gırmek isteye l . tn d ' 

Yona teslim etmiş b 1 n erın şar amc e Yazılı vesika ve teminat mektuplannı vaktinde komis-
u unmaları. 

A. - Eşya cinsi Miktarı 
Tahmin Bedeli tık Teminatı Şartname bedeli. İhale tarihi 

Kundura köselesi 76,000 Kilo 121,600 Lira 7330 Lira 

Vaketa 5,000 Kilo 10,000 Lira 
Sarı vaketa 750 Lira 

50,000 Kilo 100,000 Lira 6250 Lira 

.. YekUn 231.600 12830 
Bu uç çeşit şartnamesi bir malzeme toptan ve . 
B. - Başlıklı Nöbetçi Ya ÇC§ıtler ayrı ayn en a.z 

muşambası. 3,000 Tane 25,500 Lı'ra 
1912,50 Lira 

a urumu 

00 

00 
00 

1159 Kr. 

l 2/7 /937 Pazar 
tesi saat 10 

,, " " 
" " ,, 

fiyat teklü edene verilecektir. 

128 Kr. 13/7 !937 Salı 
saat. 10 

(1690) (3584) 

1 

Beyoğlu Istiklfıl caddesinde Yıldız 
apartımanın 2 No lu dairesinde mu-

1 EN HOŞ VE TAZE MEYV A
LARIN USARELER1NDEN İS
TİHSAL EDİLMİŞ TABll BlR 
MEYVA TUZUDUR. Emsalsiz 
bir fen harikası olduğundan ta -
mamen taklid edilebilmesi mUm
kUn değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmaklarmı, ekşiliklerini ve mu 
annid inkıbazları giderir. Ağız 

kokusunu izale eder. Umumi ha
yatın intizamsızlıltlarmı en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 
canlılık bahşeder. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - lSTANBUL 

Istanbul asliye birinci hukuk mah
kemesinden: Keresteci Ali Rızanın 
Hıristo Ninidis ile Mehmet Sadık a
leyhlerine 933-406 numaralı dosya i
le mahkememizde açılıp yanan ve u
sulüne göre yenilenerek 935-675 nu
marayı alan dosya ile takip ettiği i
tirazının rcfi ve müddeabihin depo e
dilmesi halinde faiz ve masarüi mu
hakeme ve avukatlık parasile birlik
te tahsiline ve depo olunmadığı tak
dirde ifl8.slarına hükmedilmesine dair 
olan davadan dolayı lstanbulda Emi
nönünde Mesut Bey hanında 6 numa
rada Hıristo Ninidise ilanen yapılan 
tebligata rağmen l, 7, 937 günkü 
muhakeme celsesinde hazır bulunma
dığından hakkında gıyap karan ve
rilerek muhakeme 21, 9, 937 salı gü
nil saat 14 de bırakılmış olduğundan 
o gün ve o saatte mahkemede hazır 
bulunması veya tnrafmdan tnsdikli 
bir vekil göndermesi aksi halde hak
kında gıyaben muamele icra olunaca. 
ğı ilan olunur. 

Zayi Ruhsatname 
Sıhhat ve içtimai l\lunveııet \'ckil

ıctinden: 

(Oxhydrol) adındaki müstahzara 
ait 8-5 sayılı ruhsatnamenin ziyaa uğ 
radığına dair sahibi tarafından gaze
telerle yapılan ilan üzerine kendisine 
yeniden (5-86) No. h ruhsatname ve
rildiği cihetle zayi olduğu anlaşılan 
8-5 sayılı ruhsatnamenin hükmü kal
mamış olduğu ilan olunur. 

U .. K PIY ANGOSU 
1 

kim iken elyevm ikametgahı meçhul 

bulunan Dola tarafına: --------------

3. cü keş~ de : 11 Temmuz 937 dedir. · 

Büyük ikramiye : 4 5. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiye1erle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 
DiKKAT~ 

Bilet alan herkes 7 /T emmuz/937 günü ak,amına kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tar'hten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur •.• 

Y ·· ksek M ühend s Mektebi Satınaf ma 

Kom·syonundan: 
~ektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan (50000) kilo eit

rne kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
l' Beher kilosunun muhammen bedeli 11 kuruş olup ilk teminatı 412,50 
ıradır. Eksiltmesi 14-7-937 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15 de 

yapılacaktır. Isteklilerin 937 mali senesine aid Ticaret odası veslkalariyle 
2490 No lu k · tt• w· d'· · · · anunun emır e ıgı ıger vesaıkı havi teklif mektuplannı 
mua~yen saatten br saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde 
tevdı eylemeleri ilan olunur. (3659) 

' 

Istnnbul birinci icra memurluğun-
dan: 

1 M. Zaskoviçin hasbelverase zimme-

tinizde 3000 lira alacağından dolayı 
1 yapt:Jğı takip talebi üzcri:ıe mezkOr 

adresinize gönderilen ödeme emri zah 

nna müba§iri tarafından verilen meş
rubatta elyevm adresinizde olmadığı
nız gibi lkametgilhınızın meçhul bu-

l lunduğu gösterilmiş olmasına binaen 
20 gün müddetle illlnen tebligat icra-

Istan!>ul Asliye ikinci ticaret ~ah
ke.mesinden: Hayfada Atid Naviga

tion Compani vapur şirketinin Atid 

nam vapurile Beyruttan Gözem Şayo 

Eskenazi Negrin Limitet şirketi na

mına gönderilen 313 sandık limona 
nit Regal Z. H. markalı konoşimen
to zayi olduğundan bulanın 45 gün 

zarfında mahkemeye ibrazı lüzumu 
ve eylemediği takdirde mahkemece 

iptaline karar verileceği ilan olu-sına karar verilmiştir. Tarihi ilandan 
f 

nur. 
itibaren 20 gün içinde borcu masra -

ıarı ile birlikte ödemeniz lazımdır. Bor •••••••••••1111!•• 
cun tamamına veya bir kısmına veya 
alacaklının takip talebi hakkına bir 

itirazınız varsa yine bu müddet için
de 37-1945 dosya No. suna bildirme
niz, bildirmcdiğiniz takdirde yine 20 
gUn içinde icra iflas kanununun 74 
üncü maddesine tevfikan mal beya
nında bulunmanız lflzımdır. Müddetin-

de mal beyanında bulunmazsanız ha
pisle tazyik olunacağınız ve hakikate 

muhalü beyanatta bulunduğunuz tak

dirde hapisle cezalandınlacağınız ve 
müddetinde borç ödemezseniz gıya

bınızda cebri icraya devam olunacağı 

mezkfir ödeme emrinin tebliğ maka. 

mma kaim olmak ilzere ilan olunur. 

lstanbul Haricı Askeri 
Kıtaatı ilanları 

~ ................... . 
Anl<ara, garnizonu birlikleri içın 

918 ton odunun 10-7-1937 Cumartesi 
günU saat 11 de kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Odunwı tutarı 
16065 lira olup mU\: klmt teminat:J 
1264 lira 88 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda parasız görülilr. İstekli
lerin kanunun 2 ve 3 cU maddelerin
deki vesika ve teminat makbuzlarını 
yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Ankara Levazım amirliği satmalma 
komisyonuna vermeleri. (52) 

(3563) 

.. - . - - .. .. -~ ·-- ·--- - ---- -- - ---- -

-

EMNiYET SANDIGI ILA LARI 
• 

Emlak ·Ahcllarına e 
Taksitle Sa ş 

• z 

Semti Cinsi Muhammen 
kıymeti 

Kasımpaşa~ Tahtakadı mahallesi 
Tahtakadı sokak eski 24 yeni 22/24 !ki odalı ahşap bir evin 
No. lu bir katta. tamamı. 

Çarşıkebir Feracecilerde yeni 19 No. 
lı. 

Kartal Meydan sokağında eski 21, 
251/90 No. 

Üsküdar Selmanağa Şehcamii soka
ğında eski 15 yeni 17 No. lu. 

Çarşıkebirde Kazazlar orta. sokak 

Karğir bir dükkan 

lki katta Uç oda ahşap 
bir ev. 
lki katta 9 odalı iki bö
lüklU bahçeli bir ah-

§ap ev. 

Kargir bir dükkan eski ve yeni 37, 39 No. lu. 
Üsküdarda İhsaniye mahallesinden 
Sultaniye yeni Mustnfapaşa soktın 
eski 26 Mü. Yeni 19/1 No. Iı. !ki odalı bir ev. 

Hatapkapısı Ahıçelebi mahallesi Zin 
dankapısı sokak eski 306 yeni 370 üç katta kargir iki o-

N 1 dalı bir dükkan. o. u. 
Aksaray Ağayokuşu eski Yalrupağa . . . .. .w • 

mahallesi eski Valdecamii yeni Val- lkı katlı bırı doı:tw?ıger~ 
deçeşmesi sokak eski 12, 12/l, 12/2 be~ o~a~ı elektngı havı 
yeni 132, 134 No. lı. kargır, ıkı ev. 

Erenköy, Merdiven köyünde Yeni Biri iki kat~ ~tı ?da.lı 
Bahriye sokak eski 5, 7, 5 mükerrer ahşap ve digen k~r~r 

250 

500 

250 

250 

150 

300 

800 

4200 

800 
ve yeni 42, 42/l ve 42/2 numaralı. beş oda ve bahçeli ıkı ev 

ı _ Arttırma, 9 Temmuz 1937 tarihine diişen Cuma günü sa~t ti~; 
Uçten on beşe kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenın 

rinde kalacaktır. • b ti de 
2 _ Arttırmaya girmek için muhammen kıymeti fa 10 nu nıs e n 

pey akçesi yatırmak lazımdır. . .. v1 
3 _ Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz senede sekız musa 

taksitte ödenir. Taksitler o/o 5 faize tabidir. _ . . . 
4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandıga bırıncı derecede 

ipotekli kalır. (3480) 

Sıhhat ve içtimai 
Vekaletinden: 

Muavenet 

Çorum leyll ve Jstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurları Mekteplerine 

alınma şartlan şunlardır: _ 
1 - Türı!dye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşagı 26 

dan yukan olmamak (yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişiği kalma
mış olacaktır.) 

2 - Orta mektepten pekiyi ve iyi derecede mezun olmak (Orta mekte
bi bitirdikten sonra Lise sınıflarından bir veya iki sene fazla okumuş olan

lar tercih edilecektir.), 
3 - lstekliler dilekçelerini aşağıdaki vesikaları ile birlikte 1 eylfil 1937 

tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekrueti· 
ne, İstanbul mektebi için Istanbul Sıhhat ve Içtimai Muavenet müdUrlilğü 
vasıtasile Mektep Müdürlüğüne göndereceklerdir: 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı as)ı, 
B) Orta Mektep şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olanların şe

hadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vesika), 
C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, bastlmrş örneğine u~gun 

ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (~u ra~ru has
tane baştabiblikleri zarflayarak üstünü mühürleyecek ve ıstekh tarafın
dan mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.), 

lı{:>u Muayeneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbekir, Haydarpaşa Nu
mune hastaneleri, lstanbul Çocuk hastanesi, Izmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler !:>u hastanelerin 
bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve lçtimai Muavenet müdilrlUklerine bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıklan Mektepten veya mahalli polisinden alınmış hüsnühal 
kağıdı, 

E) 4,5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf. 
4 - Çorumdaki Leyli Mektebe girmek isteyenler bu vesikalarından 

başka bir de aşağıda örneği yazılı Noterlikten tasdikli taahhilt senedi ve
receklerdir. (3598) 

TAAllHtiT SENEDİ 0RN.EG1 
Çorumdnki Leyli Küçük Sıhhat Memurlar Mektebine nlmarak tahsil 

edip mezun olduğumda, Sıhhat \'e içtimai Muavenet Vekaletinin tnyıo 
edeceği vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul etmediğim ve
ya kabul edipte muayyen müddeti bitirmeden bıraktığı ve sıhhi sebep
leı· dışında mektepten daimi olarak çıkarıldığım takdirde benim için s r
f eJilmiş olan parayı tamamen ödemeği ve bu taahhüt senedi muci!Jince 
benden istenilecek para için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten ili· 
haren % 9 faiz yürütülmesini kabul ve taahhüt eylerim. 

.. . . Sarih ikametgiı.h adresi 
Yukarda adres- ve huvıyctı yazılı olan .••••• m bu ta hh"clnarne 

m~cibi~ce f~izile birlik.~e ödem.e~ mec~riy~~inde bulunduğu b~ :ers yılı 
içın lkıyUz lıra olmnk uzere bUtun tahsıl muddeti için 400 ı· ava 
k d bo 1 .1 b' l'k ceman ır • 

a ar parayı rç u ....•. ı e ır ı tc müteselsil kefil , ü terı:jt 
müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 'e m ş 

Kefilin adresi 

~dş~i~y~•~ç~!~2!.Y.ı~~)~asefn 
1

: 
ması kapalı zarf usuliylc eksiltmiye konul a c parke taşının satın a ın-
2 - Keşif tutarı (14325) liradır. mu§tur. 

3 - Muvakkat teminatı (1074) lira (50) k 
4 - ]halesi temmuzun 12 inci pazartesi .~ruştur. . encll-

meninde yapılacaktır. gunU saat 15 te bcledıye 

5 - Şartname, ke~ vesair evrakı beled.' . mUdUrlüğil' ndedir. 
Istiyenler orada görür ve alabilir! ıye fen ışler:I 
6 T 1. l . 'h er. 

- a ıp erm ı ale gUnü sa t b ıe 
diye reisliğine vermel • . a on ikiye kadar teklif mektuplarını e -

en ve ıhaled.e hazır bulunmaları ilan olunur. <:-1709) 
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HORMO-BiN 
Tabletleri, Her eczanede aray mız. (Poıta kutusu) 1255 Hormobin Galata lıtanbul .. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan. 
D. No. Semti ve mabaHeal Sokajı Emlik No. Cinsi ve b.lsseal lllueye göre 

muhammen K. 

2012 Üsküdar Yenimahalle E. Karamanlı E. 14-16- Kagir hane ve dük- 250 Açık ar-
Y. Karaman oğlu Y. 18-20 kanın 14 his. tırma 

2182 Ayvansaray Atik Papas E. ve Y.16 150 metre arsanın mu-
Mustafa Pa.şa ayyen mahallinin %. ve 

diğer muayyen mahalli-
nin 1h his. 300 

" 
Aksa.ray Kemal Paşa E. Han arkası E. 1-3 Altında dükkanı ve 

Y. Fethi bey cad. Y. 1-1/ 1-3/ 2 fırmı olan hanenin 1740 Kapalı 

102/ 320 his. zarf 

3585 Ortaköy Taşocağı E. 33 İçinde meyva ağaç-
lan olan 73500 met-
re sebze çiçek bostanı 3750 " 

4145 Portakal oğlu E.31 120,40 metre arsa 180 Açık ar-
arkası Y. 35 tırma 

4313 Üsküdar kara Davut Karaca E. 226- Üstünde odalan olan 
P~a Ahmed cad. 226 MÜ. dükk&nm 15;120 his. 270 ,, 

Y. 204 
No. taj: 200 

4408 Heybeliada E. Kumba oğlu 27 Ada: 55 Ahşap hane 200 " Y. Uluç~ Parsel: 28 
4639 Bakırköy Cevizlik Orta E. 49 Y. 55 114 metre arsa 350 ,, 
5099 Y e,ilköy Umraniye Asmalı ve E.32 1466,15 metre arsa 300 " Bademli bahçe 

5877 Cibali Karabaş Çukur mescit E. 4-4 MU. Etrafı dıvarh muhat 
Y. 4-6 111 metre arsa 280 " 

6453 Çengelköy E. Lokmacı E. ve Ahşap hane 710 " Y. Lokmacı Ki.şif Y. 1 
6802 Beyoğlu Kamerhatun Fesliyan ve E.15 83 metre arsa 420 " 

Şerbethane Y.17 
7909 Yeniköy Güzeke Bağlaryolu E. 146 6430,70 metre tarla 150 " Ali paşa Y.124 

Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gUn müddetle satışa çıkanlmıştır. İhaleleri 14-7-937 tarihine dU-
~en Ça~mba gUnü saat 14 dedir. SaU. münhasıran gayrimUbadil bonosiladır. 

Sahibi: Ahmet Emin YALllAN. Umumi Nepiyab idare F.den: f>. SALIM 
Şirketi. BamldJğı yer TAN matbauıGueteclllk ve Neertyat TUrk Limftet 

Başı ağr.dan 

çetl•yacak gibi 

NEVROZ İN 
• 

En şiddetli baş ve 
diş ağrılarım dindirir 

NEVROZiN 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser 

NEVROZİN 

Nezle, grip ve romatiz
maya karşı çok 

müessirdir. 

BU KOLAY ve ÇABUK 
TEDBiR SAYESlnDE 

CAZiB BiR 
Güzellikte olan 

BU·TENi 
Temin edebil:r. 

ve dostlar1mzı 
hayrette 

bırakab.lirsiniz. 

Erkekler, yağb, çirkin bir 

burundan, partıyan bir clldden 

ve açlık mesamelerden smm yallı 

maddelerden çekinlrler. Bu yallı 
maddeler, pudramza kanprak 

ktlçtlk ve sert taneler t.e§kll Ue 

mesamelerl talırlt eder ve daha 
fuJa açdmalarma sebep olar. 

Bunun için hemen yeni ve 1111 

~ Tokalon pudrasını kulla
nom. Bu pudradan parmak açla

muza biraz alınız, ve bir su bar. 

dafma batmmL Göneeksinlz ki 
pudra ve parmak açJannız allan-

mamştır. Da yeni Toblon pud

rasmm terkibinde krem köpüğü 
vardır. Yağmurlu havalarda, 

deniz banyolarmda veya srcak 

bir aaloada dama ederek t.erledl
jbıbde kat'lyyen sabit kalır. Şa. 

yuu hayret yeni renkleri, tene 

cazip bir gtl7.elllk verir. Erkek
ler, böyle yeni t.enlerl çılgmca 

1eVtırler. Cide o derece nüfm: e
der ki, görenler pudra lmll.ancb

ğnmm farkına bOe varmazlar. 

Bu yeni padnmD yeni renkleri 

~ mali fedaki.rbklara mal 
olclap halde padraıun fiyatı art. 
fmlmamlttn'. 

OPTAMiN 
Saç iksiri 

Saç dökWmelerlnin önüne 
katiyetle geçerek bu af eti 
izaleye muvaffak 

olmuştur. 

il 

il 
"Optamin,, de ecnebi maddelerden derhal köklere nüfuz ederek za 

ve meçhul yağlardan zerre yoktur ve mış gudde-lere kuvvet aşılar ve d · 
"Vitamin,, den istifade edilmek sure- meyi durdurur, clldJ temlzllyerek 
tile yaprbr. Saçlar onunla oğulunca şmt.ıyı geçirir ve kepekleri dökeli 

Optamini ısrarla isteyin i 

Sıhhat ve f çt~mai Moavene 
Vekaletinden : 

Bu yıl LeyU Tıp Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartlan 
ıaraır: 

1 - a) P. S. N. sınıf için: Tam devreli liselerden veya liae derecesin 
olduğu KWtür Bakanlığınca tasdik edilmiş mekteplerden pek iyi ve iyi 
recede mezun olmuş, olgunluk veya bakalorya imtihanını vermiş olmak. 

b) Diğer 8UUflar için: Bulunduğu ımuft iyi derece Ue geçmiş olmak. 
2 - isteklilerin 30 eylQJ 1937 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhh 

ve içtimai Muavenet VekAletlne müracaat eylemeleri ve dilekçelerile b 
likte qağıdaki evrakı tamamen gön dermeleri lazımdır: 

A) Tllrkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nUfus hUvi 
cilzdanı aslı, 

B) Mektep şehadetnamesinin aslı (imtihanlarım tamamen bitirdikl 
halde şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mektep m 
dUrlUğUnUn - Ayni zamanda mezuniyet derecesini de gösteren - foto 
raflı ve resmi mUhUrlU bir vesikasını göndereceklerdir.), 

C> Okudukları mekteplerden almmıt hUsnilhal varakası, 
D) Mütehassısları tam bir hastane heyetin.den, basılmıt örneğine u 

ve UstUnde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu h 
tane baştabiplikleri zarflıyarak üstünü mUhürliyecek ve istekli tarafın 
mUhUrlU zarf halinde olarak gönderilecektir.), 

işbu Muayeneler Ankara, Sıvas. Erzurum, Diyarbeldr, Haydarpaşa, N 
mune hastaneleri, Istanbul Çocuk hastanesi; Izmir. Bursa, Konya, Ad 
SamSun memleket hastanelerinde yapılacak ve buralarda muayene ol 
mak için bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve içtimai Mu 
venet mUdürlUklerine istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

E) Orneği ap.ğıda gösterilen Noterlikçe tasdikli bir taahhüt senedi ( 
senet istekli tarafmdan aynen tanzim ve imza edilecek ve altı, örneğin 
görUldUğU veçhile, kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazılacak 
zalanacaktır.), 

F) US x 6 boyunda dört tane fotoğraf. 
3 - Yaşları yirmi ikiyi~ bulunanlar ve yurtta okumıya ve ile 

mecburi hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalığı ve arızası olanl 
kabul ed!Jmezler. 

4 - fsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların. Vekllet<:e. almd 
adreslerine bildirileceği gibi bunlara göre kabul edilip edilmedikleri de 
ne adreslerine aynca bildirilecektir. (3597) 

TAAJDff)T SENEDi ORNEGt 
LeyU Tip Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıp FakUltesin 

tabip olarak <:ıktığnnda, 2000 sayılı kanun mucibince. yurtta geçirdi 
zamanın (tatiller de dahil) üc;te ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve lc;titll 
Muavenet Vekiletinin lUzum göreceği mahallerde hizmet ifasını kabul 
mediğim veya kabul edip te muayyen müddeti bitirmeden hizmeti terke 
lediğim takdirde yurtta benim ic;in sarfolunan paranm iki katını Meme 
ve tıp tahsilini terketti~m veya sıhhi sebepler dışında fakUlteden daimf 
larak c;ıkanldığnn veyahut yurtta bir seneden az bir milddet kalarak t 
eylediğim takdirde benim ic;in sarfedilm~ olan parayı tamamen ödem 
ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenilecek paralar foin ödem 
mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren yüzde 9 faiz yürütülmesini 
2000 savdı kanunun diğer cezai hUkUmlerlnln de hakkımda tatbikini ka 
ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adresi ve hUviveti yazılı olan • • • . .• m bu taahhUdna 

mucibince faizile birlikte ödemf'k mecburiyetinde bulunduğu her ders 
ic;in Uç yUz lira olmak Uzere bütün t'ahsil müddeti için cema.n 1800 lira 
ve iki katmı ödemek mecburiveti histi olduıhı takdirde 3.600 liraya ks4 
parayı borçlu . . • . . ile birlikte müteselsil kefil ve mllşterek tıl 
teselsil borçlu Btfatile 8deyeceğim .• 

Kefilin adres! 


