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------~==------------------------------------------------------------------------Çin_ Japon ihtilfifında lsveçte tetkikatta bulunan 
----..:_____ Nafia Vekilimiz 

7
ükürmek yeni bir hadise Kopenhagv a gidiyor 
Yasag"'ı 

lii~t· ilii~ etti: "Sokaklar~/apon elçisini öldürmek teşeb- B Alı· Çetı.nkaya lsveçte birçok 
lır1' ded' ve &uır.kürmek yasak· / l • 
tin hava.~·lki .. gün sonra g~zde]~ .. , büsünden suç u o arak .fabrı·ka ve mu··esseseleri gezdi 
fıkra. ok ıs autunlarmda şoyle hır J j 

:,~~~h~~~:~ ı~:.·~~i:di;:::::'.'. J a p on 1 a r b i r Ç i n gene-
.. avad' · 

lığı gü ısın gazetelerde çık- k • f 
1 Ve SÜrnk·~erak ettim: Tükürmek ra ı ı• n ı• tev 1 eti ı• er 

la.r1n t ~rttıek yasağının sokak-
lerde ~rn.ızliği \izerinde ne derece
ledinı. k~~ Y.~Pbğını anlamak is- -
deaj a. 0Prubaşı ile Ankara cad
<ın be;as~ndaki caddelerin yalnız 
~zerind:hrnıi .. metrelik bir kısmı 
u:zere 

0 
enuz kurumamış olmak 

RÖrdürn ~ reş, yirmi tükürük izi 
fakat · stanbulun pek mahdut, 
tünde ~'l kalabalık bir caddesi üs
hucakt u kadar tükürük! Köşede, 
kak},. a olan mahallerin ve so-

.... rın ın l tıl~ · . anzarası bundan an a-
.J.~~•.ı.ır~·.,1-lcr halde altı yüz bin 

nbul §ehrinin umumi 
'mlldıu,, caddelerine, sokak 

Tiyençin, 22 (A.A.) - Çin or
dusunun eski er!{fmından General 
Tsay - Çen - Tung, Japon askeri 

· memurları tarafından tevkif edil
mittir. Japonlar kendisinin Japon 
sefifi B. Kavago'yu öldürmek mak 
sadıyle tertip edil:nif bir suikasta 
iştirak eylemi§ olduğundan şüphe 
etmektedirler. 

Vaziyet Gerginliğini Muhalaz.a 
Etmekte 

Londra 22 (Hususi) - Dün Şi
mali Çinde, Japon ve Çin kuman
danları arasında aktedilen itilafa 

İstokholm, 22 (A.A.) - İsveç 
ajansı bildiriyor: B. Ali Çetinka
ya, İsveç demiryolları ve hava yol
lan servislerini tetkik eylemittir. 
Yanında devlet demiryolları şebe
kesi tefi B. Granholm olduğu hal
de, Haeggvi' deki transformatör is 
tasyonunu, lstokholm'ün şimalin
deki eşya istasyonu ve Hagalund
daki makine ve vagon depolarını 
gezmiştir. 

Türkiye Nafıa Vekili, ayrıca 
Bromma tayyare meydanına da 
giderek gerek meydanı, gerek ora 
daki binaları ve bilahare "Noor
land,, tayyarelerini tetkik eylemiş 
tir. 

B. Ali Çetinkaya, refakatindeki 
zevat ile belediyeyi de ziyaret e
derek orada belediye meclisi rei

(Sonu: Sa. 5 Sü. 5) Nafia. Vekilimi:: B. Ali Çetin1..aycı 
~n a,ağı birkaç yüz • 

... ww·m•ı dığını ika.bul etmek rağmen her iki tarafta askeri ha- --------------------------

Benzin komisyonu 
Çalışmalarını bitirmek üzere 

~ı;g~· ek ki etrafına bu 

r. 

savuran bu kadar 
yalnız. yirmi kiti ce

•in1 fi dınuz İstanbul belediye
~İfdir Vf e.~li-~le itham etmek de-
~~ ·b_Tukurmek ve sümkürmek Çin Generali Çan.': lfuy Şek oo 
~-·w., ır kanun ve idare iti olmak Karısı. 
il]( 1'fde ~ir memleket için ah- • 

zırlıklar büyük bir faaliyetle de-

• (Sontt. Sa 6 Sii. f) 

HATAY 
Anlaşması 

ııae~~eksı olduğuna işaret et- Amerikanın keşfı 
l' r. ,,. · • 1 1 d k 1 Musaddak suretler 

~ükürnıl .. k.. k b. gun er n en a ma llftl'ik ve sum urme ır . 

lft. ha ~ea esi ?,lduğu iç.~nbu Y?I- 3000 k·ııo altın 
~a.ç .~ ayan mucadele oyle bır-
lfe bwn' ':Yahut birkaç hafta için- b 1 d 1 
~kt ejez. Bu mücadelede ancak U Un U . 
•enetp erde ve aileler araSL'lda Paama, 22 (A.A.) - Chırıquı 
ltı1rv %ce devam etmek suretiyle eyaletinde bir altın haznesi bu-
Di~k akıye~ temin olunabilir. lunduğu hakkındaki haber resmen 

tenle at edılirae sokaklara tükü- teyit edilmektedir. Bu hazneyi 
t sadece t""k·· · k"'t"t·· u urmemn ° u u- bir Alman, bir Fransız ve bir A--........ ASIM US merikab keıfetmittir. Bu üç kişi 

...________ (Sa. 5 Sü. S). (Sonu: Sa. 6 Sü. S) 
----~~~~~~~---~~~-~~~~~ 

Suni hayat 
Fen --- harikası nihayet ölüme 

bulabilecek mi? 

li11c11. 
8· oerg ·ı 

1 
tr l'leu· 1 e Karrel tarafından icat edilen len harikaıının reımi: 

~l'İ~ ,,; tulu~ba §eklinde yapılmı§ olan ıun'i damar cihazı beı
b1ek Iİb"b~)'I Sevketmek ıuretile bir öfüden a/ınmı§ kalb, yahut 

1 ır uzvu tekrar canlandırıyor ve uzun müddet yCl§atıyor. 
(Yazısı 7 inci sayı/ada) 

Parla Elçlmlzle 
Fransız Hariciye 
Nazırı arasında 

teatJ olundu 
Paru, 22 ( A.A.) - Havcu a-

jansı bildiriyor: · 
B. Suad Davaz ve Delbos, San
cak hakkında geçenlerde Ce
nevrede imzalanmış olan mu
kavelelerin musaddak ıuretleri
ni bu sabah Dıt Bakanlığında 
teati etnıif lerdir. 

Ayni zamanda Müstetar B. 
De T essan ile Türkiye Büyük 
Elçiliği ve Fransız Dıı Bakanlı
ğı erkanının da huzuriyle cere
yan eden merasinı büyük bir sa
mimilik mahiyeti iktiıap ve iki 
memleket ara.tındaki arkı dost
luğun bir tezahürünü tetkil et
miştir. ,· 
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Benzin şirketlerine yeni formül
ler teklif edilecek 

gehrimizde bulunan lktısat Ve
kili Celil Bayar <lün de tetkikle
rine devam etmİ§, ticaret ve sana
yi odasına gelerek benzin komis
yonunun çalıımasında ha:zu bu
lunmuf, bir saat kadar meıgul ol
muştur. 

Benzin komisyonu tetkiklerinin 
mühim kısmını ikmal etmiş bu
lunduğu cihetle birkaç güne kadar 

benzin §İrketlerine teklif oluna· 
cak yeni formüller aranmasına 
başlanmıştır. Bu işin kısa bir za
manda bitirilebileceği söylenmek
tedir. 

Esasen yabancı benzin tirkelle
ri ile yapılmıt olan anlaşmanın 
müddeti bu ayın nihayetinde bit
mektedir. 

(Sonu: Sa. f 2 Sii. 5) 

Suriye lngiltereye . bir 
nota verdi 

Filistinin taksimine aleyhda~ 
olduğunu bildiriyor 

Avam Kamarasında da lngiliz 
planı tasvip edilmedi 

rmslin tiirlii milletin yaşadı~ı b"r yerdir. Bir gazl!teci 
dllkanmdaki muhtelif dilden gazeteler bunu gösteriyor 

Şam 22 (A. A.) - Havas bildi sabah fevkalade komisere bir nota 
rıyor: vererek Fiilstin arabları ile olan te· 

Suriye hükumeti, Filistine da· sani.idü, bildirmiştir. 
ir olan rapor hakkında muh- Suriye hükumeti milletler cerni-
telif partilerle istişareden sonra, bu '(S S S onu: a. 2 ü. ıJ), 
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Şarkın Parisinde ve-ni kOntroı riızamında 

lngiliz ve F ran·sız görü_şleri 
Elazize gelip 

mümkün 
çiban çıkarmamak 

degil mi? biribirinden ayrıhyor 
Elaziz (Hususi surette giden ar -

kadaşımızdan) "Şarkın Paris,. i diye 
anılan Ealzizdeyim: ı 

Elaziz hakikaten güzel, şirin bir 
vilayet. Bu tarafları için okuyucu -
larıma sakladığım bir çok me~z~l~
rım var. B uilk yazımda. Elazızın 
insana korku ürperti veren meşhur 
çıbanından bahsedeceğim. Maam.a -
fih bu çıban yalnız Elazizin de,ğı.l : 
dir. Diyarbekir, Mardin, Urfa gıbı 
bir çok vilayetlerimize mu
sallat olan ve bir türlü mikro -
bu, ilacı bulanamayan meşhur . Ha· 
lep çibam buralara gelene tabıa~ın 
bir armağanı imiş. Bana bunAu .ılk 
söyliyen hayatında ilk defa Elazıze 
gelmiş ve altı aydır burada bulunan 
bir ahbabım oldu: 

-Muhakkak dedi yakalanacaksı· 
nız. Elazizin suyunu içtikten sonra 
Halep çibam çıkannamak imkan
~uz I Benim altmış yaşındaki an -
ner;; evden çıkamıyor. Hem bir ye
rinden değil, birkaç yerinden çıkar-

dı. -
Ahpqbırn okadar kat'iyyetle söy. 

Jiyordu, ki ... Fakat tastik etmek 
inanmak insanın elinden gelmediği 
için: 

- Beni korkutuyorsun ... 
Dedim. O ciddileşti: 
- inan, dedi. Elazize gelip çi

ban çıkarmamak mümkün değil. 
O günden itibaren su içmemeğe 

ve her yeni tanıştığım Elazizliye 
sormağa başladım. 

Yerli yer, tabii ve ehemmiyetsiz 
bir şeyden bahseder gibi : 

- Çıkar elbet.. Fakat D-ıiç acımaz. 
Bir sene yara işler sonra bir iz bı· 
rakır... Ehemmiyetsiz.. Diyorlardı. 
Biri şu hikayeyi anlattı: 
-Altı yedi sene evvel buraya bir 

Ame,rikalr gelmişti. Bir seneden !az
la kaldı. Kendisine çıbandan bahse • 
Ciilince güler: 

- Böyle şey olmaz. Eğer sözleri
niz doğru olsaydı ben çıkarırdım .. 
Derdi. 

Elaz!zdc Kttrım bayii HU:mi( Orakçı 

ğmi dükkandada söz dönüp dolaşıp 
Halep çibanma dayandı. Dayana· 
madım. Bir de Bay Orakçıya sora
yım dedim. Keşke sormaz olaydım. 
Kendine has gülüşii ile yerinden kı· 
mıldaclı: 

- Sizin de düşündüğünüze ba
kın, dedi, Ben gazetelerde İstanbul· 
da hararetten iki kişi öldü diye oku
dum. Kalp durmasından ölmüıler. 
ikide bir kendi kalbimi muayene 
ediyorum. Çibandan ·ne çıkar .. 

- Peki Elazize gelen herkes mu· 
hakkak çıban çıkarır mı~ 

- Elbet •. 
- Peki bu neden oluyor, suyun· 

dan mı, yoksa sinekten mi L 
- Hayır, hayır.. Hiç birinden 

değil... 
- O halde? .. 
- Havasından .. Buranın havası· 

nı teneffüs eden muhakkak çıkarır .. 
Biran dü~ündüm. Sonra: 
- Allah senden razı olsun .. De· 

dim. Beni büyük bir sıkıntıdan kur· 
tardın .. 

ispanya hMisclcriniıı Avrupa siya 
sctiııdcki akisleri ortaya karışık me
seleler çıkardı.{jı. zam.cm lııgiltcra ile 
Fraı;sanm ayni siyaseti tuttukl!ırı gü 
riUdü. 

Soıı do/ a kontrol ni.z:amumı l>o:ıtl
ması üzerine ortaya çıkan buhran 1ıal 
Zcdilmek ii:crc lııgiltcreni.n ha::ırladı
[jı pl<ln Fraıı$a tarafından tanuımilc 

kabul cdilmclli: iki nı.em'lcket aras111 
daki göı•iiş bıı 1wktada bira'! ayrılıyor. 

Le Journal 9azctcsi11dc lm cihete 
tem,~ edctı F'raıı~ı; nııtluırriri Sahıt
Bricr, rliyor l:i: 

"Bu planda beklcnilmiycn şeyler 
mi var? Hiç tc değil. 

''İngiliz planı karadaki kontrolün 
tekrar ve derhal tes:s edilmesini, de 
nizclcki kontrol için de, İspanyol Ji. 
manlarma müşahitler konulmasını is 
tiyor. Bundan başka, iki tarafa da 
muharip hakkının vcrilme.;;ini Heri sil 
rüyor. Fransız planı ile 1talyan - Al 
man planları arasındaki ihtilaftan 
bahsedildiğindenberi bu fikirlerden 
hang:si ileri sürülmedi?'' • 

"Diğer taraftan İngiliz planı gönül 
lülcrin geri çekilmesini de teklif et
mektedir. 

"Acaba Parisi şaşırtan, bu muhtelif 
meselelerdeki hal şeklimidir? Bilakis 
İngiliz Hükumeti göni.illüler meselesi 
nin, kontrol nizamı tekrar tecessüs 
ettikten sonra mcvzubahs edilmesini 
söylüyor. Gönüliilcr çekildikten son
ra da her iki ta.rafa muharip hakkı la 
nrnacaktır. 

!inde her devlete kendi gemisini 
daf aa hakkım vermektedir. }3Qyle 
ni?..am kolayca !;arpışmnlara kadar 
rabilir." . 

"Herkesi memnun etmek iddıS 
1 olan her hal sureti gibi İngiliz P 

da ilk iş olarak herkesi geyrı ınc 
bırakıyor." 

1 1 
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Almanyada Marlen Ditrlh'I büyük lokantalardan biri~de oııuı '1 

' sevm yorlar! İngiliz kan koca yemek yıycrıard1• 
. . kanla müdüri.i müşterilere yakl 

Marlen Dıtrıh _ Affedersiniz, servise deva.Jll 
yaz t~t:lini geçi:·- miyeceğiz. Garsonlarımız grev ilaıt 

~ mck uzre Amerı- t'I 1 ı er .. 
kad~n Avrupaya Dedi. 1ngiliz birden bu sözün ·~e 
geldı.. smı nnlayamadı. Lokanta rr.UdilrUfl 

Artıst, Alman- .dediğini iki defa tekrar ettirdi. 50 

: 1 

dır. Kocası ve kızı cebinden küçük 'bir lugat ,sıknt'a 
Almanyad.a .. Fakat, baktı. 0 zaman: , 
Marlen Dıt.z:ih . Al- "- Ah... Anla.~ıldr. Grc\ ! 1e t 
manyaya gıtmıyor. edildi demek: Çok tuhaf!" 
Pariste kocası ve Diye cevap verdi 
kızı ile buluş~k, Sonra ekmek sepetini aldı, kendi c 

biraz Fransada kaldıktan sonra tsvıç- ıe sandoviç yaptı. Sonra grevin fıır~ 
reye v~ Bel_çi,kay~ gid~c:_~k~cr... . . da olmıynn yanındaki karısı ile bCrB 
Berlıne nıçın gıtmedıgını kendısı, Pa- lokn.ntadan çıkmağa hazırlandı. f~ 

riste verdiği bir beyanatında §Öyle anla ayağa kalktığı sırada geldiler. 1ngtl 

tıyor: masraf pusulaşını verd:ler. O vakit 1 
- Almanyaya gitmiyece.ğ~m, . çU~kü giliz gülmcğe başladı. Masraf pusıı 

beni sevmiyorlar orada. Nıçın bılmıyo- srnı uzatan garsonu iterek: 
rwn, fakat sevmiyorlar işte. Almanya- "- Biz de grev! Biz de ;;rev!" 

"Evet amma, iki tarafa muharip 
ho.kkt vermekle i{1 halledilmiş olmaz. 
Muh'arlp hakkı vennek bir ihtil4fa 
girmek demektir. Bu ihtilaf işe der 
hal müdahale etmek olacaktır. 

da uzun müddet çalıştım. Fakat beni Demiş ve parayı ,·ermcd~n JokB111 
büyi.ik rollere çıkarmadılar. Eğer ora- d k •t · t· 
da kalsaydım bugUn hala ufak bir ti· ı:ın çı ıp gı mış ır. 

"İşte, yalnız Valencia HUkfunetinJ 
tanımak istiyen bir hükfunet için ka
bul edilmesi kolay olmıya.11 bir §ey. 
Bilha.sa, son günlerde Marsilyadaki 
sosyalist kongresinde İspanyanın 
meşru hi.ikmetfne btitiln mi.izaheretin 
gösterilmesi hükumetten istenilmiş 

bulunuyor. 

yatro artisti olarak kalaeaktım .. " Çlnkeneler Krah 
Görülüyor ki, Almanyada onu sev- Ceçf!nlerde Varşovada topfonııfl 

medikleri gibi, kendisi de Almanyayı çingene kabilelerinin kendileri~ 
sevmiyor... Janes Kivick isminde birini kr 

MU,terlferln grevl yaptıklarını yazmıştık. Varşova O' 

Son zamanlarda Paris'in büyük lo· operasında bir taht üzerine ot:!-:1 
kantalarındıı. çalışan garsonlar grev l5u adamın ilk işi Habeşfs\nn 
yaptılar. Bu grev Paris sezgisini gez- çingeneleı:, için bir yurd istemek 0~ 
mek için gitmiş yabancıları hayrette muıtur. Acaba Musolini buna rı 
bırakmıştır. Grev ilin edildiği sırada cevap verecek? 

Amerikalı hakikaten çıban çıkarma.· 
dan gitti. Fakat bir sene sonra bu
radaki ahbaplarına yazdığı mektup· 
ta Amerikada çıbanın yüzünü sar .. 
dığını bildiriyordu. 

Ôy)eya .. Artık ne suyundan kor -
k'a,run. ne de sineğinden.. Nefes 
almadan olmıyacağına göre işi olu
runa bırakmaktan başka çaresi yok.. 

Yalnız Bay Hüsnü ayrılırken şöy. 
le diyordu: 

''Fransız siyasi mehafilinde İngiliz 
plinına kareı gösterilen tereddüdü bu 
suretle izah etmek kapildir. 

Suriye lngiltere-IBenzin komisgoJI 
g e bir nota (Üstyanı 1 iııcidcl. 

Eh... Bu hikayeyi de dinledikten 
sonra elim ayağım kesildi. 

- Nasıl olsa çıban çıkaracağız, 
barı bu sıcakta, susuz, bağrımı yak. 
mayayım diyerek suda içnıeğe ·baş· 
ladım. Başladım amma korku yine 
devam ediyor. Hala in&nmak iste 
miyordum. 
Biri: t 

- Çiban sudap değil, sinekten 
olur demez mi? .. 

O günden sonrada gezerken, oturur 
ken sinek yanaştırmaz oldum. 

Birkaç günde böyle geçti. Birgün 
otururken miitemadiyen sinek ko
valadığınıı gören bir ahpabrm: 

- Yahu dedi. O kadar kendini 
yorma . Elnzizde sinek çoktur. 

- Sinekten korkum yok ... Fi,\kat 
beni korkutan o ... 
-O ne?. 
- Ne olacak çıban .. 
Gülmeğe başladı ve: 
- O sinekler gündüz çıkmaz. 

Çıban aşılıyan sinekler ise gece çı. 
kar; dedi, sen kendini geceleyin 
koJla .. Hele cibinliksiz uyuma .. 

Bud? .mı başıma gelecekti. O ge
ceden ıtıbaren odamın penceresini 
?~madan hamamda yatar gibi ter 
ıçınde sabahlamağa başladım .. 

Bir aralık Elazizin gazeteler ba. 
yii kitapçı ve kırtasiyeci Bay Hüs • 
nü Orakçının dükkanının önünden 
geçiyordum. 

- Biraz dinlenmez misin? 

Diye ça~ırdı. Daima şen olan 
Hüsnü Orakçının dükkanında otur· 
mak ıbu bunaltıcı sıcakta hiçte fena ı· 
olmazd. EJazizin saydı işmanların. 
.ı ..... .-.Jd··-> - h Id 'k· , • • -- ... ...g-u a c ı ıac uır aereceye 
bakarak harareti kontrol ediyor, fa. 
kat fen sözleri ile insana harareti 
bile unutturuyordu. 

lşte harareti unutmak .İ!:;in girdi-

- Çiban iki türlüdür. Biri erkek 
biri dişi .. Erkek olur a bir çıban çı· 
kar, dişi olursa Allah bilir ... Üç he§, 
on .. Dükkanda oturanlardan biri 
söylendi: 

- Allah di§inin şerrinden sakla-

sın .. İşte ben şimdi vücudümun n:· 
resniden başgöstereceğini bilmedı
ğim çıbanı bekliyor ve Elazizli gibi 
temenni ediyorum: 

- Allah ditinin şerrinden sakla· 
Sln .. 

Günlerin peşinden: 

Ecza fi afları 
Ha•an Kumçayı 

'· Bh, iki ene evvel hükumetçe ecza fiatlarını tesbit için bir teşeb 
büs olmuştu. Bu teşebbüse bizzat eczacıların da taraftar oldukları 
söyleniyordu. Bu maksat ile galiba lstanbuldan Ankarayn bir heyet 
bile gitmişti. Halbu ki aradan bu kadar zaman geçtiği halde bu teşeb 
büslerdcn fili bir netice çıkmamıştır. , 

Bizzat eczacıların da ecza fiatlarınm tesbitine taraftar oldukları 
söyl~ndiğine göre acaba böyle bir te ebbiisün bu kadar zamanda bir 
nr:tice vermemesine nasıl bir sebeb bulunabilir? 

ihtimal ki ecza fiatlarının tcsbiti işinde bir takım tatbiki zorluk -
]ar vardır. Fakat ciddi bir gayretle bu türli.i zorlukların bertaraf edilmesi 
imk5nsız değildir. Diğer taraftan hükumetçe kabul edilen son itha
lat rejimi umumiyetle memnu eşya listelerini kaldırmı§ olduğuna 
göre sıhhat vekaletince fenni surette mahzurlu gör~lmeyen ecne.bi 
müstah7.aratı dahi bundan sonra bol bol memlekete gırecek demektır. 
Bu itibar ile de eC'.Za fiatlarmrn tesbiti ayrıca ehemmiyet kesbetmiştir. 

NOT - Belediye tokak kedilerinin imhasmakarar verdi. Böyle kedi· 
leri getirenlere de kedi baıma beıcr kuruş verileceği ili.n edildi. 

Dünkü fıkramızda bu karan do~ru yerinde bulmakla beraber 
beş kuruıa tama eden bazı ıokak çocuklannın peıine düştükleri kedileri 
tutamayınca gayrete gelip bunları göz cöre göre sopa i\~ taşla öldürmeye 
kalkı§tığı yolunda bir de rivayet türediğine baktık. İmha kararma gayri 
insani tekilsokabilecek ziyankirlar olduğunu .düşündük. Elimizegeçcn bir 
gazete de beşer kuruşun kedi ölülerine ver:leccğini yazıyorc!u. 

Bu yazıt münferit hadiselere de taalluk etse, rivayetin doğru olacafına 
inandırdı. Karakola gelen ölü kedinin imha 5ureti oraca elbette biline· 
mezaı. 

Bu musip kararın tatbikine karışacak bu ıayri insani levhalan örtmek 
için mesela alınacak b:dilerin ölü değil diri olması lazımgeleceği 
tasrih olunabilirdi. !ıtc o fıkrayı bunun için yazdık. Umarız, bu satırlar 
onlara atfedilen yanl?J manayı gidermeye kafi gelir. 

• Celal Bayar bu itibarla dün t~i 
verdı lanan benzin komisyonuna işferı~ 

Vst yani biriııcidc 
yetine de tebliğini istediği bu nota· 
smda, "Arablarm asırlardanbeıi ya 
şamakta olduğu topraklarda mün • 
hMıran yahudi ahalinin nefine ola 
rak., en uygun yoldan, hak, hakka
niyet ve daha insani bir tefsir.o da 
yanan ve ayni zamanda hem mem
leketin bütünlüğünü muhaf~za eden 
bir sureti tesviyeye tevessül edilme 
si,. temennisinde bulunmaktadır. 

Not& su suretle ve devam ediyor: 
"Bu §-ekil, bu mukaddes nuntaka 

larda biitün doğu arap memleket • 
}erinde istikrar, adalet ve barı§rn te· 
mini için yegane çare olacaktır., 
AVAM KAMARASI TAKSi -

MJN ALEYHiNDE 
Londra 22 (A. A.) - Avam 

Kamarası hemen hemen ittifak ile 
bir "muvakkat sureti tesviye., ka· 
rarı kabul etmiştir. Kamara, bu ka 
rarla, meselenin şimdiki safhasında 
Filistinin taksimini tasvip ctmemeği 
teahhüt etmektedir. 

Avam Kamarası Filistinin taksimi 
projesi hakkındaki müzakereleri a -
çan müstemlekat nazırı 8. Drmsby 
Gore söylediği bir nutukta demiştir 
ki: 

''Filistin lngiltere toprağı değil . 
dir. 1n~iltere, Fi!istinde ancak Mil .. 
Jetler Cemiyetinin vekilidir. Daha, 
evvelce, mandanın bitmesi üzerine 
Kudüs, Beytullahm, Nasıra ve Ta • 
beriyye gölünden mürekkep olan ar. 
zı mukaddeste hususi bir idare ve 
rejim tesis edileceği tespit edilmi~ 
bulunmaktadır. Bu yerler y&lmz hi f 
ristiyanlığın değil fakat daha diğer : 
dinlerin de mukaddes bildiği yerler 
dir. 

bir an evvel bitirmeleri için f a:ıı , 
gelen bazı direktifler vermi~Jer 
dir. 

İklısat VekUi Çelıil Bayar öğt\; 
leden sonra saat J 5,30 da tekr. 
Dördüncü Vakıf hanına gelf111~' 
Türkofiı §Ubesinde geç vakte )<ıJ' 
dar meşgul olmustur. . 

Celal Bayar, Türkofiste bul&J~1 duğu sıralarda kendisini ziva~, 
ederek ithnlfıt re1ımı etrafın ~ 
memnuniyetlerini bildiren lıirçO 
tücarlarla konu~mustur. 

Vekil. dünkü tetkiklerinde ih~~· 
cat İ•lerivle de me~gul olmuş. 8 "

1
' 

"$ ~ ~ ıı . 
kadarJardan bu hususta izahat 
mıstır .. 

Kadınlar için 

Burrlları, biiyük bir Avrupa dev
letinin daimi kontrolu altına koy -
malıdır. 

i\Iavi beyaz -güzel bir yazlık el: 
bise: Eteklik çiçekli bir liumu~ 
dır,;. caket de muslindir4 " - -



-lstanbul 
Beıec1iyesinden • • 

ve ~· - lstanbul Belediyesinin EmlnUntl 
tarı &tlb Şubeleri içinde 28 temmuz 1987 
t hinden itibaren ve Beyoğlu· ve Beşlk
daş fJUbeierı içinde 5 ağustos i9S7 tarlhlo
t:n itibaren arkalıkla her nevi eşya 
kı:~nınası yasak edilmiştir. Hu yasıık eo 

1111 t zamanda diğer Belediye şubeleri 
b •kalarıoda da tatbik edilecektir. 

\1 
1
2• - EmlnUnU Belediye şubesi lçlode 

11 
8 dehanı iskelesinden Yağ iskelesine 

ıez:nan kıyıdaki hamal bUiUklerlyle ipçi· 
b ' Asnıaaltı, Gazeller ve Çlçekpezarı 
k 811181 BUIUklerl ve Galata cihetinde Yağ· 
.. apanı iskelesi hamal bUUlğU mıntakala· 
•lllda b hı ' u sabalar içinde kal muk ve biç 

19~ •uretıe dışarı çıkmamak şarllle t eylul 

810 
7 tarihine kadar arkahk kullanılma• 

ba " lhbsaade edllmlttlr. Bu tarihten iti
" rea bu sabalar içinde de el arabaları 
eya diğer nak~l vaııntaları kulluoılacaktır. 

ıııı 3• - Taşıma maksadlle kUfeelllk ya• 
ş lllasına muvakkaten lzlo verllmlıtır. 
.,_u kadar ki bu taşıma usulllnden mUnha· 
) ren kllçllk baelmde zati eşya ve ev eş• 
ı,::ue bavaylcl zaruriye taşınması için 
illi 1•de edilecektir. Hiç bir kOfeye elll 
eıı:dan fazla yUk konmayacağı gibi kona· 
Re eşya da gerek yUksekllk ve gerek 
tı~1tllk bakımından kflfelerl on beş san· 
~, . den fazla geçmlyecektlr. Bavul ve 
b•llta gibi zatt etya ile çiçek ve fidanlar 

11 son kayıttan istisna edilmiştir. 
\ 4• -- iskelelerde deniz vasıtalarından 
1 ~ra Vasıtalarma yUkleme ve botaltma t' el'Ue kara vasıtalarından mağazalara 
~ e hanlara bo,altma ve buralarda kara 
le ~~ıtaıarıua yDkleme işlerinde arkalık 

11 ı._nllnıası ,ımdlllk caizdir. 

buı:ı. - Şehrin muhtelif mıotakalarında 
tlb Unan ve araba, kamyon ve kamyonet 
) 1 Vasıtaların işlemesine mtlsalt olma
.:: dar ve dik yokuşlarda nakliyat için 
e 8 hk kullaoılabillr. Ancak bu nevi 
\' •ranıo yokuşların başına kadar araba ,:f •but kamyonla· taşınmış olması li\zım 
>~tdltı gibi tatıoacak her parça yttkDn 
de~nıı, beş kilodan fazla olması caiz 

8lldır. 

hı6• - Her tUrltl deniz vasıtalarından 
t, 111~ kıyılara kadar kömOr, kum ve 

11,:
1" ve çakıl ve kereste taşınma•ında 
•hk kollaoılmasına izin verilmiştir. 
? 

tıeıı' - Bu teohlhler şlmdlllk seyyar sa· 
ar halikında tatbik olunmayacakbr. 
~ 8. 4878 

l'tto h 
•kkında konferans Bedava tifo •t••• 

~Pl.r~ltlİ • " B"a·· "' Halk.evinden: Be~o!lu Hallcevinaen: .. 
lıklar 1ln ••at 21 de intani hula- F.vımızde her ıün (pazar ıun· 
taf t llıiiteba.1111 D O ş leri hariç) aaat 14,30 dan 17 ye 

' ti ,.. - r. aman e· k d b . .. l de • n "Jrelik ta . . a ar ıoıyal yardım fU esı uye c· 
k tıFo •e 

1 1 
rafından evımız·ı rinden ve mUtehasaıs doktorlar la· 

) a.,_,...._l\t ,.:1
. hasta~ıklar adlı bir rafından tifo afll! .yapıl~caktır. 

eı,,llr. rılecektır. Herkea 1ıc· Arzu edenlerin evımı~e muracaatı 
eylemelerini rica ederız. 
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. ŞEHiR HABERLERi 
Limandaki ahşap 

vasıtalar 

Hepsi demiıe mi 
çevrilmesi 

düşünülüyor 
İstanbul liman işletme direktör

lüğünde dün öğleden sonra mü
him bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda liman itletme direk
törlüğü, deniz ticaret müdürlüğü, 
ve lktısat Vekaleti fen heyetlerin· 
den birkaç mümesail hazır bulun
muş, iki saat kadar devam eden 
toplantıda bazı mühim itler konu· 
~ulmuş, esaslı kararlar ittihaz edil 
mittir. 

Öğrendiğimize göre; toplantı • 
da limanın mevcut bütün ahşap 
vesaitinin demire çevrilmesi dü
şüniilmii,, bu huıuata bir program 
hazırlanarak derhal faaliyete ge
çilmesine karar verilmi!lİr. 

Yerli Mallar sergisilinhisarlar ve güm
lhtısaı Vekili hazulık-j rükler idaresi 
/arla ıneşgul o/uyo ı Eski l 1Se1 leı seı gısıne 

Şehrimizde bulunan lktısat.Ve· gıafihleı le işlilak 
kili B. Celil Bayar, ayın 27 sınde . 
Batvekil tarafından Galatasaray· edıgoı 
da açılacak olan 9 uncu yerli mal- Gümrük ve inhisarlar Vekili A-
lar sergisi ile ıahsan meşgul ol· li Rana ıehrimizdeki tetkiklerine 
maktadır. devam etmektedir. 

Sümerbank ve İt Bankasının bu Bay Ali Rana dün de inhisarlar 
seneki sergiye büyük bir mikyas- idaresine gelmif, müdürlerin içti
ta iştirak etmekte olması, ıerginin ma ettiği bir komisyona riyaset e
rağbetini arttıracaktır. dert>k idarenin muhtelif işlerini 

Her iki müessese pavyon inşaa· gözden geçirmiştir. 
tına devam etmektedir. Bilhassa Ali Rana bir aralık gümrük baş 
it Bankaıının pavyonu, asri bir te· müdürü Mustafa Nuriyi kabul et
kilde yapılmıt olacak pavyonun miı, Dolmabahçede açılacak olan 
vitrininde tethir edilen eıya hak- eski Türk eserleri sergisi için ne 
kında İ"&ahat veren büyük ırafik· gibi hazırlıklar yapılmakta oldu
Ier de hazırlanmaktadır. 

ISTANBUL 
Borsasında 

ğupu ıormuttur. 

tik :ı.dım olmak üzere bir müd
dettenberi Kasımpafada inta edil 
mekte olan inşaat atölyesi hun:ı 
göre tadil edilecektir. Anadolu ve 7 Ut Jı borcu 

Gerek inhisarlar, gerekle güm
rükler baımüdürlüğü, idarelerin 
Osmanlı imparatorluğu zamanın
dan bugüne kadar ıeçirdiii saf· 
haları göıterir grafikler ve esulı 
malumat hazırlamıtlardır. Bun
lar eski Türk eserleri ıergisinde 
teıhir edilecektir. 

-
24 saat içinde 

44 kişiden ceza 
alındı 

Şehir nizamlarına aykırı hare
ket edenlere kartı açılan mücade
leye tiddetle devam olunmakta
dır. 

Dün bu cümleden olarak tram· 
vaya athyanlardan 19 kiti yaka
lanmıt, bunların 19 undan yalnız 
bir kişiye zabıt tutulmuı, 18 in
den para cezaıı k~ıilmittir. 

Bundan batka vapura atlıyan
la.rdan 16 kiti yakalanmıt, 9 un
dan para cezaıı keıilmif, 17 sine 
kanuni muamele yapılnııttır. Ay
rıca aokaia çöp attıkları için 7, 
yere tükürdükleri için de 3 ki9iye 
zabıt tutulmu9tur. r ırtına hafifledi 

tahvllleı i yllhseligor 
Fransız franıının vaziyetinde 

henüz iıtikrar temin edilemediii 
Londra ve Paris borsalarından a
lınan haberlerde bildirilmektedir. 

Bu yüzden tehrimiz nukud !bor
sasında muamele tam ve normal 
bir ıekil almamıt bulunmakta
dır. Evvelki gün muameleler biraz 
canlanmıJ, Türk borcu tahville
ri 15.15 ten 15.80 liraya kadar 
yükselmittir. Dün Türk borcu tah
villeri yine sönük bir şekil almıf, 
15.10 da açılmış, ve bir gün 
evvelkinden tam 75 kurut nokıan 
bir fiyat ile ıatılmııtır. ~aamafih 
hükUnıetin Avrupacian Üni Türk 
ithllline ıimdilik müsaade etme
mesi alakadar tüccarlar ara.unda 
memnuniyetle karıılanmıtlır. 

Diier taraftan Anadolu tahvil
leri düne nazaT&n 30 kunıt ıadar 
mühim bir fark ile yükselmif, ya-

Beylerbeyinde 

Kadın meselesinden 
kanlı bir kavga oldu 

Dün Beylerbeyinde bir kadın 
meseleıi yüzünden kanlı bir kavga 
olmu~, bir adam 7 yerinden bıçak
lanmııtır. 

Yaptığımız tahkikata eöre; hi
ôise ıöyle olmuttur: 

Beylerbeyinde Abdullahağa ma 
hallesinde boıtan içinde oturan 
Dimitri adında biri ile methur sa· 
bıkahlardan Pilavcı Huan ara· 
aında ötedenberi bir kadın meıe
leai yüzünden kavga olmaktadır. 
Dün mesele yeniden patlak vere
rek iki adamı biribirine katmıt· 
hr. 

Birkaç gündenberi Karadeni~ ni 38.55 iken 38.85 e çıkmıtbr. 
de devam eden ıiddetli fırtına ni· Merkez Bankaaı hisse senetleri de 
hayet dün hafiflemit, limammızda 87 liradan 87.75 kuruta yani 75 
bu yüzıden beklemekte olan 20 ka- kuruş ıihi mühim bir farkla yük· 
dar vapur Karadenize hareket et- selmittir. 
mittir. ======= 

Evvela hafif bir konuıma ile 
batlıyan Haıan ile Dimitri 
biraz sonra tiddetli bir 
münakaşaya tutulmutlar, pilavcı 
Haaan dostunun iımini ağzına al
dığı için Dimitriye fena halde kız
mıt: .K~;.adenizden lı~bul li~an Bandırma hattında 

reıslıgıne gelen malumata ıore; 
fırtına yüzü~den yollarına devam işlemek üzere 
edemeyen bırçok vapurlar en ya-
kın iskelelere sıiınmıt oldukların- I . .. 
dan hiç bir hasar kaydedilme~iş- iki posta daha ılaoe 
tir. edildi 

Poll•t• 

Fazla aspirin 
aldığı için 

Beyoğlunda Yıld._ apartmanın· 
da oturan Bulgar tebaasından 
Al yancı adında biri fazla miktar
da aspirin aldığından zehirlenme 
aliimi ıöatermif, Beyojlu, hasta· 
haneaine kaldınlmııtır. 

Bir Kayılt Bath - lsmail oilu 
Dervit adında biri dün Oeküdar· 
dan içine kavun doldurduiu bir 
kayık ile lstanbula doina ıelir· 
ken, havanın · fenalıjı yüzünden 
kayık devrilmif, kavunlar denize 
dökülmüttür. 

Dervit etraftan yetiıen kayıkçı· 
lar tarafından kurtarılmıı, kayık 
tamamen batmıttır. 

Otomobile Çarptı - Dün saat 
14 sularında 517 saydı vatmanın 
idareıindeki 207 sayılı Maçka -
Beyazıt hattında çalıtan tramvay 
arabuı, Cumhuriyet meydanında 
bulunan elektrik makasını açmak 
üzere gr.riye manavra vapbiı ıı· 
rada arkadan gelen 1585 numara· 
lı huıuıi otomobile çarpmıf, ıol 
taraf mdaki camlar mı tamamen 
kırmıı. arabanın çamuı:lukluını 
parçalamııtır. Vnlman yakalan
mııtır. 

Denizyolları idaresi yaz mevsi
mi dolayısiyle bazı hatlara fazla 
vapur tahrik etmeye karar vermİf · 
tir. 

Bunun iç.in yeni bir proje ha-
zırlanmaktadır. Öğrenildiğine gö
re; ilk olarak Badırma hattı için 
iki poıta daha ilave edilmesi ta· 
karrür etmittir. Mersin ve lzmir 
hattı için de birkaç vapur daha 
postaya konulm•aı dütünülmekte 
iıe de idarenin fazla vapuru olma 
dığı cihetle bu husustaki ihtiyacı 
karşılamak için kadro harici edi
len vapurların tekrar sefere ko· 
nulmuı dütünülmektedir. Bu cüm 
leden olarak Gülcemal vapuru la
tanbul - lzmir hattına işletile-
cektir. 

Şeh'r pllnı 

Belediye, tehir planını tetkik 
etmek üzere bir komisyon kurma· 
ya karar vennif, bu komisyona 
her vekaletten birer mümessil gön 
derilmeıini istemişti. 

Nafıa Vekaleti bunu kabul et
memif, planın hazırlanıp şehir 
meclisinin tasdikinden geçtikten 
ıonra Nafıa Vekil etine gönderil
mesini, Vekaletin planı tetkik e· 
dip kararını vereceğini bildirmit· 
tir. 

- Sen benim dostumun ismini 
ağzına alamazsın. Onu kirletiyor· 
sun! demi,, ve belinde tatıdıjı 
sivri bir kamayı çekerek Dimitri
nin üzerine çullanmıttır. Hasan 
sivri bıçağı Dimitrinin 7 yerine bü 
yük bir asabiyet ile ibatırmıf, za• 
vallı Dimitriyi kanlar içinde yere 
sererek kaç.mııtır. Fakat hadiaeye 
yetiten poliıler tarafından yaka· 
lanmıf. Dimitri iılğır varalı_ oldu~u 
halde Beyoğlu hutahanesıne kal
dmlm••· tahkikata başlannııştır. 

Buğday fiyatları 
yükseliyor 

Jstanbul zahire borsasına muh
telif memleketlerden olmak üze· 
re dün 13 vagon buğday ıelmi,. 

tir. Son günlerde memleketimize 
olan müveradatın azalmıt btlun -
ması, buğday fiyatlarında yüksel
meye doğru bir temayül göster
miştir. 

Dün bu cümleden olarak bui· 
clay 3,4 para kadar bir yükıeklik 
göstermittir. 

İstanbul borsasında dün Polat
lı malı buğday 7, 1 O • 7 .20, sıra 

mallar 5.20 · 6.18, sertler 5.10 -
5.32 kuruş üzerinden muamele 
görmüşlerdir. 

Bundan ba~ka Mersine teslim 
su 4.5 kuruıtan 170 ton yulaf, 
satılmı~hr. ~on iki madde ihraç 
edilmek üzere aatın ah11g11ftır. 
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TefrJka Numarası: t9 Yazan: Fel.ks Bavman 

Amerika da 
ı,çllerl greve te,vlk 

eden adam 

Bütün nüfuzunu 
kaybetti 

Amerikada iki büyük kuvvet 
ç~rpıtmaktadır: Bir taraftan bü
yük sanayi müesseseleri; diğer ta
raf tan iıçileri greve teşvik eden 
John Le\Vis (Con Levis). 

JI al(lJİ istihdaf eden 
iğbirar mırıltıları/ 

Son zamanlarda sık ark çıkan 
grevler Amerikada sanayi hayatı
nı tehdit ediyor, fabrikalar bu li
dere kartı mücadeleye girişiyor
lardı. Fa.kat, bu mücadele, Levi· 
sin mağlup olduğu söyleniyor. 
Fransızca Paris - Soir (Parisuar) 
gazetesinin Amerika muhabirinin 
bu husustaki bir makalesinden ba
zı kısımlan alıyoruz: Serserileri, masumlar Üzerine 

salıverdiği için .• J. Levis mağlup! 
Bundan daha birkaç gün evvel 

Soııt Pov'/00 bir pansiyonda 
birkaç gilndenberi misafir olan 
bir çift hakk"tnd.a pansiyoncu 
'kadının ihbar ııe tST.arı üzerine 
31temmuz19.!~ günü, tahkikat 
yapmak ilzere giden komiserle 
muavini, müthi§ sürprizlerle 
karşı'ln.§ıyorln.r. Onlar korid-0-
rım önünde dururken, koyu ne/ 
ti elbiseli bir adam merdiveni 
çı.kı1Jor ve hüviyeti sorulunoa, 
f'övoloorle yaylım ate§ açıyor. 
Bunu takiben ile oda kapuıın
dan mitralyoz yaylım ateşi 

ba§Zıyor. Derken ses,, sacla ke 
ailiyor ve yetişen imdat kuv
veti.erinin iltihakından sonra, 
oda kapısı ez bombası ile tıçıl
rularak, içeriye giriliyor. Po 
lisler, odayı lxmiboş buluyor 
kır. Bu. odlJila .Mister ııe .Misis 
Karı T. Helman isimleri altın
da oturanlar ktı.çmağa muvaf 
fak olmuşlardı! 

Sonradan yapılan ketifle, pen
cereden alçak bir saçağa tırman
dddan, oradan bir yan dama at
ladıkları ve oradan da avluya i
nerek, kaçmaya muvaffak olduk
lan anlatıldı. Helmanlar, panei
yonda oda tutarken, her ihtimali 
hesaba katmıılardı ! 
Odanın içerisinde demin kulla

nılan hafif makineli tüf ekle bir 
çift otomatik tüfek, bir Kolt ro· 
velveri, bir çift zırhlı yelek ve bir 
yığın da mermi vardı. 

Vaka yerine gelip kumandayı 
eline alan batmüfettit, makineli 
tüfeği görünce, alnında kırıııklar 
peydahlanarak, düıünceli bir ta
vırla dudaklarını ısırdı. içinde bir 
•ezgi, iz bırakmıt ve bu iz, fikrin
de ve ruhunda çarçabuk derinleı
miıti ! 

Tef rikamızda sık sık adı ge~cek olan 
tehlikeli bir gangster: Con. Dillinger 
çetesi mcnsupln.rından Homer van 

Meter 

J. Levis Amerika siyaset hayatı
nın en kuvvetli adamı idi. Roo
sevelt {Rusevelt) Je ayni derecede 
nüfuz sahibi ve belki istikbal için 
onun rakibi sayılıyordu. 

Otuz milyon Amerikan itçisini 
bir araya toplamı§tı. Napolyonun 
bir seferi gibi inkitaf ediyordu ... 

Bugün, hayret verici bir süratle 
liderin yıldızı sönüyor ve o muaz
zam heykel sarsılmaya başlayor. 
Bu tahavvül niçin? 

Bunun birçok sebepleri var. Fa
kat hepsi bir tek sebepte toplanı
yor: J. Levis efkarı umumiye kar
tısında halk arasındaki töhretini 
kaybebneye baılamııtır. Halbuki, 
hakemi efkarı u'mumiye olan bir 
mücadelede bu mühim bir mesele
dir. 

Son günlere kadar efkarı umu
miye Levisi tubnuttu. Levisin ça
buk çabuk kazandığı zaferler hal
ka hayret ve endişe vermi§, fakat 
ayni zamanda hayran bırakınıt -

za müeneselerince tanınmıt bir tı. 
kadındı. Otomobil aanayiindeki grevle -

Pansiyonda Miıter Conson is- rin çıkmasında amil olması, çelik 
minde birisini aradığından bahse- fabrikaları ile muahadeler yapma
den ve hüviyet varakası iatenilin- 11, daha büyük bir kuvvet kazan
ce komiıerle muavinine ate§ açan dığı zannını veriyordu. 
koyu nefti elbiseli adam, kısmen Fakat Levis bilhassa bu teıeb
p.irane bir isim tafryordu. Homer büalerinde küvvetini kaybetmit • 
van Meter ismindeki bu adam, 29 tir. Çünkü, bu hareketlerinde gre
ya,ında bir delikanlıydı. Sabıka ve ittiırak etmiyen işçilere . k~qı 
dosyası kanıtırılınca ortaya çıkan bir cephe almıttır. Bu da, ıfçıler 
vaziyet kartısında, nahot bir inti- arasında nüfuzunun sönmesine se
bata mırıltılar duyuldu. Fakat, hep olmuştur. 
bu mınltılar, kısmen şairane bir Diğer taraftan, grev yapan işçi
isim taııyan hayduttan ziyade, va- Ier de ondan soğumuşlardır. Çün
liyi istihdaf ediyordu. O valiyi, ki kü, i!~iz kalan halk, f~Jdrleşmi~, 
"insan dostu" geçiniyor, tecil ve kendilerini bu hale getırmekte a
af kararları imzıalayarak, en vahıi mil olan adama kartı cephe tetkil 
hayvanlar kadar bile iyi hislerden etmiılerdi. · 
nasibi olmıyan bir takım eli ıilill- --------------
h serserileri, masum kimselerin Tevklfevlndekl emanet 
üzerine salıveriyordu! e,yalar 

"l Numaralı Halk Düımanı'' o
lan Con Dillingere zulüm ve iti
saf için meydanı açık bırakan ln
diyana valisi, sokak ortasında 
gasp maddesinden lndiyana ha
pishanesinde yatan Homer van 
Meteri de 19 Mayıs 1933 de salı
vermiı bulunuyorou ! 

lstanbul tevkif evine ziyaret i
çin gelenlerin üzerinde bulunup 
emanet olarak alıkonan ve uzun 
müddettenberi sahipleri çıkmıyan 
çatal, bıçak, tems~ye gibi m~t-:: 
lif eıyaların on agustos ıalı gunu 
müzayede ile ıatılmasına karar 
verilmiıtir. 

Yepyeni bir mevzuda fl.!!! 
b~ memleket. hikAg!!}j 

Kendisine ayı süsü 
veren adam 

Yazan:SadrD Ertem 
-il-

- Acaba dedi §imdi yaşiyormu ) 
başını kaldırınca yıldızlar gözlerinin 
içine girdi, yarın akşam yine yıldız 
lan görebilecek mi} diye ince bir sı
zı halinde karısn hatrladı. 

·: .:_ Yaşasın diyordu. Allahım ö
mür ver de ya§<lsın 1... 

Yıldızlar söner gibi oldu. Gözle· 
rine kapkara bir bulut tabakası YI· 
ğıldı boğulacak gibi oldu .. SSitep o 
yanlarından birini daha oynıyordu. 
Uzakdaki dağların yamacından ulu. 
maya benzer, acaip sesler gümbürde 
miye başladı . Çakallarla kurtların 
feryadına benzeyen bir gürültü ile 
kulaklara çarpan seslerle sitep artık 
kulakalra çarpan seslerle sitep artık 
yor. Eline ne geçerse savurmak, par. 
çalamak istiyordu. Yıldızlarını mu 
harebeye giren bir zıhlmm fenerle· 
ri gibi söndürdü.Ufukta korkunç ya 
rıklar peyda oldu. Şimşek çakıyor, 
gök yürlüyor, yıldırımlar bir ucdan 
bir uca koşuyordu. Fırtına, yağmur, 
toz birbirine karışmıştı. Bir ara yağ
mur doluya çevirdi. Kara Mehmet 
elini alnına tuttu. qek kulaklarına 
dolu yedikce §aha kalkmaya ve çif
teler savurmıya başladı. 

Yağmur, fırtına, şimşek, gök 
güri.iltüsü kansı ile çocuğunu yüzü
nü gözlerinden silemiyordu. Uç ya
şındaki çocuğun hali ne olacaktı} Do 
ğacak, yavrunun yüzünü, gözlerini 
kac haftadır merak ediyordu. Bu §e· 
birlinin hayret eheceği bir hakikat
tir. Henüz doğmıyan bir çocuğa bu 
kadar ehemmiyet ve onun hayatını 
düşünmek bir hayal diye yadedilebi
lir. Bir çocuğun hayatını servetle, ka 
zand{l ölçmek şehir hayatında nor
mal bir kaide, basit bir mantık sa
yılır. 

Halbuki Kara Mehmede birisi 
sorsa onun vereceği cevap, bütün 
köylülerin vereceği cevaptan daha 
farklı değildir. 

.. - Köylünün tarlasındaki fare
ler bile üreneli cevabını Kara Meh
metten de başsız sonsuz bir cümle 
olarak dinlerdiniz. Sülük için emmek 
çöl için koynunda aslan beslemek ne 
kadar tabii ise köy insanının da böy. 
le düşünmesi o kadar tabiidir. Çöl 
aslanı ni~in yetiştirdiğini analtamaz
sa Kara Mehmet te niçin böyle dil· 
şündüğünü size izah edemez. 

Ill 

Sabaha kadar yol aldı. Şehre girdi 
ği zaman ufukları kurşun renkli, bu
lutlar kaplanmıştı. 

Gök karanlıktı. Gökten esmer 
renkli sular yine esmer renkli 
binalara, gök renkli arsalara boz as-

falta akıyordu. Yağmurun altııı! 
yeğane teşelli (Yaz yağmu~ 
zünü kendi kendine tekrar dl dJ 
mekti. Yaz yağmuru bir mana fıl' 
gelip geçici bir ıslaklık demek~ 
bahleyin aırsi'klam ıslanan top ~ 
öğleye doğru yine kupkuru ve ça ~ 
bir hal alır, insan sanırkı bu toP 
senelerce su yüzü görmemiıtir. J 

Kara Mehmet kasabaya ask~ 
duğu gündenberi gelmeı_n~ıti: . I' 
rin caddelerine çama§ıt ıpı gıbi_~ 
rilmiş elektrik telleri ona hiç hay•· 
vermedi. 

Bol bol yapılmı§ ?lan h!na~ 
beton istoklan da gormemı§ ~ 
idi. Kamburlarını biribirl~rin~ . 9' 
yan geniş çatılı kırmızı kıremıtlı, tal! 
boyalı ahşap evlerin yerlerini t~ .

11
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bu yeni evlere bakmadı bile. Gıd,ı 
tili çıkıntılı güneş görmiyen. 
sokakların köprü altına benzıYeO 
boşulklarmı aramadı. 

Kapılal'I tunç tokmaklarla vllrd~ 
lan, avlularına sıra sıra hayva~ jtl 
bağlanan hanları bulamadığı b 
esef duymadı. Hatta bunların 
farkında değildi. . , 
Asfalta geldiği zaman hem ken~ 
hem de e§eği durakladı. T erte.~ 
üzerinden yağmur sularının k~~ 
meden kayıp gittiği asfalta ha~~:d 
le baktı. Adnnını atarken ayaJtJI" 
kayacikinıf, ve eendeliyerek .~~ 
cekmiş gibi oldu. Bu kadar duz .. ,. 
satıh ve uzayıp giden bir yol go 
memişti. 

Ona asfalt eskiden anlattıklan,.. 
ratı hatırlattı. -~ 

Ve V sırat köprüaü gibi g~_ 
mütkül bir ıey gibi gözüktü. J-1~1 
reti gözlerinden ve kafasından oft 
ce ayaklan anlattı: 
Durakladı, ayni hayrete sırtı oÖU1" 

la yüklü qek te kulaklarını k~ 
tarak, ayaklarını gererek iıtirak rP'.' 
yordu. Bu tereddüt uzun sünnedİ' 
Üstü başı çamurlanmıştı. Poturu 1" 
rı beline kadar çamura daJnııtlS
Kendi ayaklan ve eşeğin ayak~ 
çamurdan teklini kaybebni§ gı 
idi. 

Baımüf eltit, makineli tüfeği i
tina ile sardırdı, üzerindeki par
mak izlerinin tetkiki için bir mo
toıikletli polisle ilgili yere yolladı. 
Mitralyözü götüren zabıta memu
ru, motosikleti cehennemi bir ıür' 
atle sürdüğünden, bu sırada moto
aikletin sepetli kısmında duran 
makineli, bomboı bir süt tiıesi gi
ibi sağa sola, ileri, geri yerinden 
oynayo~du. Fakat, bu tedbirsizce 
nakle rağmen, silahın namlusun
da ve kabzasında, bunu kullanan 
adamın bu kabil cinayet aletlerini 
kullanmakta yekta bir mahluk ol
duğt·nu kesenkes belirtmeye yarı
yacak parmak izleri kalmııtı ! 

ötekinden sonra en tehlikeli 
gangsterlerden biri olan bu sabı
kalıyı da durup dururken salıver
miş olması, valiyi herkesin bir kat 

~~~~~~----~~~~~~~~~~-

yağmur suyu ile evvea ]telY 
di ayaklanriı ~adı. son~ 
eşegm ayaklarını temizleÖİ' 
Bu kadar temiz bir cadde oıı' 
çarıklarını çıkarmak hissini telkin .et• 
ti. Bu his onda adeta ittiyak bahtı' 
gelmişti. Camie, köy odasına e~' 
girerken hep bu usule riayet edil~ 
Ayakkaplar çıkımlırdı. Kara fdeır 
met ayni hissi duydu. ~nklarınsıı 
altı adam akıllı yenmiıti. Fakat ~e· 
de olsa çarıklar dönütte kendi • 
sine laznndı. Çanklan çıkardı· 
Çôrilbın da yalnız koncu kaJmJftf. 
Onu da sıyırdı qeğin eşeğin sır~· 
daki odunlann arasına yerleştirdi• 

Bütün bu hareketleri yaparke~ 
içinden bir kurıun yarası gibi bir hil 
tazeleniyordu: 

Bu parm!lk izleri kime aitti? An 
latıldı derhal: Parmak izleri dos
yasında, "0., harfi serisinde adı 
yazılı bir adama! 

"D., ' harfi? Adı bu dosyadaki 
kartlard:ı yazılı hangi adamdı hı:? 
Artık bunu söyler.eve bile hacet 
kalırf'.dan bu adın "Dillinger,, ol
du~m\ intikal edilebilir! 

Pansiyonda onunla beraber ya
tıp kalkan sarışın r.enç kadınla 
kendisini zivaretc gelen koyu nef
ti elbiseli adama gelince ....... 

Bunların hüviyetleri de, Şent 
Povlde emsali görülmemi! bir 
tempoyla yapılan sıkı araıtırma 
neticesinde, kısa bir müddet ice
sisinde belirtildi.. Pansiyonda, 
Mister Helman ismi altında barı
nan Con Dillinaerle beraber yatıp 
kalkan Miıis Helman, onun met
resi olan bir dansözdü. Hakiki 
adı da, fvlin Freşetti. Kendisi, ce-

Moskovada Spor Bayramı 
daha gözünden dütürdü ! 

Ve doğrusu, hotnubuzluk uyan
ması, iğbirar mırıltıları, kesenkes 1 

yerindeydi! 

Sent Povl müddeiumumiliği, ıe
hirde kaynıyan şer kazanını de
virmek için adeta yerle gökü hare
kete getirdi. Bilha11a, kendisine ih 
barda bulunan ya,Iıca, fakat ener
jili kadının sözlerini oldukça iro
ni yaparak mühimsemezlikle kar
'ılayan müddeiumumilik . bür~ 
sunun ihmalkar memuru, ıhmalı
le firarı kolaylaştırdıiından teli.J
lanmıs, vaziyeti bir decereye ka
dar düzeltebilmek ümidiyle, cins 
bir av köneği gibi iz peşinde dola-

ııyor, koku almaya çalıtıyordu ! inkılabın 20 inci yıl dönümü mü 
KaçırdıRı fırsat, onun .... ve ya- nasehetile 12 temmuzda Moskova· 

hut ta ba§kalarının eline geçecek da büyük spor bayramı yapıldı. Sov
miydi bir daha? Belki evet, belki yetler Birli~inin her tarafından gelen 
hayır! sporcular, milli kıyafetlerile, büyük 

(Arkası var) meydanda resmi geçit yaptılar. Bu sı 

mda Moskovaya varmış bulunan 
Hariciye ve Dahiliye Vekillerimi
zinde bulunduğu bu merasim çok 
parlak olmuştur. Bu resimde sporcu 
bayanların idmanlarını ve geçit re
simlerini görüyoruz. 

- Y a§§ıyor mu acaba? .•. 
Bu kısa aüren hareketlerden. u~ 

mr gibi oldu. Kendisine verilmıf bi 
emri ihmal etmiş olduğunu san~~; 
du. Onun için yine hızlandı k099'" 
aibi ilerlemeğe başladı, qeğin yuısı; 
nr bütün kuvvetile çekiyordu. Et'~ 
bitkin bir halde yava§, yavaş ilet 
yordu. ilk it olarak pazara gidece1'• 
ti, odunları satacaktı. Hatta ne tıı• 
tarsa eşeği de okutacaktı. Baıka tıif" 
lü bir doktor getirmeğe imkan yo~ 
tu. Bunu yüzde yüz hakikat.biliY~r· 
du. Eskiden bildiği pazar yeri değir 
memişti. Asfalt §<;>seye Amut o1"' 
bir aokağın nihayetindeki meydsıt• 
lıkta tahtalarını yan yana yığrıılf' 
tenteleri biribirine iliştirilmiş bir k" 
labalık oğultu içinde uzayıp gidiyor 
du .. Küfeliler, eşeklerinin sırtları.~ 
dun yüklü köylüler, elinde bir ~ı .. 
limon yahut bir demet maydonoV" 
göndclik ticaretinin bilançoaunu ~~ 
patmak istiyen satıcılar, dolaııp 
ruyorlardı. ,(Arkaaı var l 
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NNILIKveSJlLİK MÜCADELESi 

Kibrit çöpü;den 
kule 

Bir evin dıvarı içinde 
bulunan bombalar Tefrik . 

• a numaras~: 20 Yazan: Ziya Şakır 

ımarn Musa Bağdada gelir 
9elrnez Halife Dilber Hindiyeyi 

hernen emrine vermişti 

Ne zamandan kalmış, ne iş için 
kullanı:ıyormuş? 

Şam &ar l 
:tarın d ay arında verilen bu ka-
ti ... <İm:rhal latbikınl\ girişilmiş
dık rtuh·rn Cafer Sadık) ın en sa
Sabit _ 1P ve.şakirdi olan (Nüman 
fe va}i . Y(anı, İmamı Azam) , Ku
bire) t1 Yezid bin Amr bin He
dilerek akafın~~n KUfeye davet e
tek)if ed·İ"~•s_ıne (Kufe kadılı71 ) 

F 1 rnıştı. 
).. akat Enıe • h l0 f 1 • • um ,. vı a ı e erının zu-
l._ •e ısey • • d 
uq fa '( Yıatın en nefret eden 
fi red~e~tk~r. zat, bu parlak tekli
ti, Em .nııştı ... Onun bu hareke
ti. De hvı valisini gazebe getirmit
da~ ~t jl bu muhterem zatın zin
buı ed· 1 nıasını .. ve bu teklifi ka
lcırbaçtnceye kadar da her gün 

(N" e.nınasını e:r:retmişti. 
bu ce~man Sabit - imamı Azam) , 
Fakat bYı, uzun müddet çekmi~ti. 
fer Sad Una rağmen, ne (imam Ca
karıı kık) .a Ve ne de (Ehlibeyt) e 
•rntı h albınde en küçük bir sar-

F 
Usule gelmemişti. 

akat 
dık) ' gerek Omam Cafer Sa-
doıtu v~ .&erek onun bu iki sadık 
like· EÇın en büyü1< azap ve teh
l'a ba 1:ievilerin sukutundan son-

t !&osternıişti . 
P.feJckeviJer sukut ettikleri zaman, 
i) ler e (te Medinede bulunan (Şi
l'a,~t nıaın Cafer Sadık) a mü
l&ıı et ed:r~k. derhal hilafetini i-
1'ilfe rnesını istemişlerdi. Hatta, 
Şit ~ vef Basrada bulunan bazı 
~raı.~ da, ayni mealde mek
""i ~~ondermi§lerdi. 
l>tını:.:ın Cafer Sadık), bütün 

rı reddetın' t' F k •§ ı. 

J~n~i ~bradan zaman geçip te, 
t..ı-afı d hasi halifesi (Mansur) 
tİdde3i :n ~Ehlibeyt) hakkında 
'-Yer' dazyıkler hatlar ba§lamaz, 
Uıııa~n e arzettiğimiz vechile -
(~uh 1 Hasan) ın torunlarından 
hn e:~ed) ile (İbrahim) is-

P.ted' 1! erdi. 
ıned · llıed) A.b e ısyan eden (Muham-

tıi te;k'f basi hükfunetinin valisi
..._ 0 s 1 ve hapsetmitti. Sonra da, 
huhınaırada Medine kadılığında 
!'t.caat n - ( f mam Malik) e mü
(~ana e)derek, Abbasi halifesi 
halck1 ur un hal'ine .. ve hilafet 
dair f n:n ~Ehlibeyt) e aidiyetine 

l e va ıstemişti. 
llıekt~aın Malik, bu fetvayı ver
l:niıti. ve.rre kadar tereddüt etme 
d~ halif:j . .. \~u~ammed) Medi~e
ııı ark d ıgını ılan eder etmez, a
lhıalt\1 ~ llfı (Nüman bin Sabit -
t.t eyJe ~a?1) ile gelerek, ona bi-

Nih ııııştı. 
harpteaYet; hu yüzden yapılan 
he et~· (~anaur) un ordusu gale
halife/!lı. İmam Malik, Abbasi 
lcendi ~ Mansurun intikamından 
tllcat~1 CN~· güç kurtarabilmiıti. 
~ı A uman bin Sabit) - 1-
s.adılc) :atrı) ile Clmam Cafer 
ı-liklen~· e1hlıkeli birer akıbete sü-

li 11 erdi. 
b· alife M 
•n S'-h't) .anıur; evvela (Nüman 

la olan \c 1 ~enüz yeni yapılmak
tek (Ehl'b agdat) §ehrine getirte
~atrı Ca; eyt) ile ve bahusus (İ
~•trıea:n.er Sndık) ile alakasını 

hilirıd.: enıretmiş .. bunun mu
dat kaaıı ~e 1>1ül<afat olarak (Bağ 

l&.k· ı ~ını ) vermitti. 
d 1 •rı N .. 
.ete redd unıan, bu teklifleri, ıid-

h•rıe, •on deylenıişti. Bunun üze
a)if e ıvı erecede gazebe gelen 

ansur· 
k -Bu ad . . 
arrıçıdan bnıı zmdana atınız. On 

t'~ adet aslıvarak her gün o
;1~1trıi 'kab~hrı~ııı a.k §artiyle .. tek-

arınıı. edıncıye kadar kam-

I>i:re l>\iny eınretnıişti .. 
"

11111 en f aziletkar insanla-

rından biri olan (Nüman bin Sa
bit - İmamı Azam), bütün bu it· 
kencelere, günlerce sabır ve mu
kavemet göstermit ti. Fakat her 
gün arttırılan kırbaçların adedi, 
yüzü geçince, artık tahamınül e
ölmemişti. O zıman kötesinde, 
dayanılmaz ıstıraplar içinde, acık 
lı feryatlarla can vermitti. 

Adanada on senedenberi Erzurum 
lu Yusuf oğlu Ahmed isminde birisi
nin oturmakta olduğu Tepebağında 
kain ve Samurkaş adında bir ermeni
den metruk bulunup vaktiyle Ermeni 
Gençler klübü olarak kullar.ıldığı an
laşılan 80 numaralı ev!n samanlık 
kısmında bomba vesaire bulunmuş

tur. 
Evin samanlık kısmında ev sahibi 

tarafından temizlik yapılırken duvar 
aralığında bir bomba b'.llunmuş ve 
burası genişletilerek yapılan araştır

mada, işgal zamanında Ermeniler ta
rafından bıra.Kıldığı anlaşılan mermi 

dökmcğe mehsus 12 gözliı kalıp, 9 
tane İngiliz bombası, 2 tane tüfek, 6 
tane maşalı kapsül 35 tane maşasız 

bomba, 2 tane diğer bir çe~it bomba 
bir kutu içinde 40 tane bomba kapso
lü, 9 tane tenekeli tahrip kablosu, 28 
adet kağıt içinde dinamit, bır torba i
çinde beyaz bir toz, 2 tane kangal 18.
ğam fitili, 1 tane de ftdi fitil, 100 ta
ne çekme finye kapsolü bulunmuş

tur. 
Buluna.n blitün bu infilak madde

leri askeri nı;ı..k=n.ıa. Uu:Jim ~ilmk.. 

tir. 

(Mansur), saray memurlarından . ~ resime dikkat ediniz: M. Brann 
(Rebi ) isminde birini sureti mah· ısmınde olan bu adam bir şişenin ağ
susada Medineye göndererek, (İ- :ma kibrit çöplerinden bir nevi kule 
mam Cafer Sadık) ı Bağdada .~e- ormektedir. Sekiz bin kibrit çöpün
lirt:r.itti. Orada, sessizce öl~urt- den ~eşekkül eden bu kuleyi muvar.ene 
mek istemiıti. Fakat, - yerınde, halınde tutmak için ne büyük bir sa
bütün tafsilatile arzE"ttiğimiz veç- bır . ve sanat lazımdır? Fakat bu adam 
hile - diğer (Ehlibeyt) e kartı böyle uzun bir dikkat ve itina ile kib
yapılan zalimane muamelelerden rit çöpünden kulcy' k d kt 

Elbistanda Zehirli Gaz Kursu 

k .. . ı eş··) ı . bu . 1 ur u an sonra ço muteessır o an ıı erın kıbri tlerden bir 'n te . · 
h k 1 b .. b" .. · de- · e a ş \ erıyor, se-

son are ete us ·utun ısyan e kiz bin kib ·ı b' . . 
ceklerinden kor.kan Mansur; buna rı ır an ıçınd~ yanıyor!. 
cesaret edememitti. 

İmam Cafer Sadık, bir müddet 
Bağdatta kaldıktan sonra, Man· 
surun izniyle tekrar (Medine) ye 
dönmüştü. Lakin, helecan ve ıs
tıraplarla geçen günler, artık o
nun aıhhat ve hayatına mühim 
darbeler indirmişti ... Medine med
resesinin bütün iılerini, oğlu 
(Musa Kazım) a tevdi ettikten 
sonra; nihayet, Hicretin yüz kırk 
sekizinci senesi, büyük bir sükun 
içinde vefat ebnİf, o da Medinede 
b~basmın kabri yanına defnedil
miıti. · 

YEDiNCi lMAM 

imam Muaa Kazım 

Liman tarlfesJ için 
son toplantl 

liman tarife komisyonu dün 
saat 14,30 da liman itletme direk
törlüğünde toplanmış, tarifenin 
~azırlanması itine devam etnıif
tır. 

Dünkü top !antıda tarif eler u -
mum müdürü Muhsin, liman mü -
dürü Raufi, deniz tiraret müdürü 
Necdet ve Bürha.n Asaf hazır bu-
lunmuı, tarif enin bitirilmesine ça
lışılmıştır. Bundan evvel zabitler
den yüzde elli, askerlerdell .Yalıuz 
5 kurut hammaliye alınması mev
zuu bahsolmuıtu. Dün bu fiyat ta-
karrür etmiıtir. 

Elbistan, (Hususi) - Elbistan mc 
mur ve ö~ctme,r,lcrine mahsus ol
mak UT.ere açılan zehirli gaz kursu 
bitmiştir. Kurs on beş gün devam et
mi3, teğmen Osman Dedeoğlu tara-

~ 

fından verilen dersler çok istifadeli 
olmuştur. Resim, muallim subay ve 
kursa devam edenleri bir arada ola· 
rak gösteriyor. 

Komisyon bugün son bir toplan-
(İmam Cafer Sadık) ın vefah, tı yaparak liman tarifesini ikmal d mahsul yaz·ıyet•ı 

(Şii) ler arasında bir ihtilaf hmu- edecektir. Ada pazarın a 
le getirmiıti. Buna sebep te, tU 800 seyyah daha gelecek . 1 Ad 
meseleydi: Adapazarı, (Hususı) - Bu yı a-

lmam Caferin en büyük oğlu Dün limanımıza gelen İtalyan pazarında 280,000 dönüm kı~lık · 215,000 Maraf öjiretmenler 1 
(İsmail) di. Fakat İsmail, ilim ve b~nd~illı Avgustos ~d~ndaki bü - dönüm de yazlık mahsul ekilmiştir. Ha 
irfana düşkün değildi. Hatta, ba- yuk bır "3:P"!rla ıehrımıze 500 se>:- ziran ayının kurak geçmesi yazlık mah Elbistan, (Hususi) - Maraş halk 

Yah gelmııttır Seyyahlar feh ed evi ba~kanile vilayet kült!.ir direktö-zı zamanlar içki içerek Ehlibeyt a- . . -s .: rı- sfllde oldukça endişe uyandrrmı§ ise . ~ 
d .... 1 . l b. t mızde hır muddet kalarak latan- _ ğm 1 b .. "nlerde ha- rünün beraberinde :Maraş halkevine 

rasın a goru memış o an ır a- b l 'h.. . I son yagan ya ur ar u uru .. kk u un tarı ı hına annı ıırezec k mensup 35 öğretmenden mure ep kım taıtknilıklar gösterirdi. l d' 0 e - sıl olan end!şeyi izale eylemiştir. Ku-
T er ır. 

1 

bir heyet tetkik seyahati için Elbis-
lmam Cafer Sadık, bunu h::ı.Jer Tenı . raklık.n.tn en zivade patates ve mısır d 1 kt 1 m 31 d it I J tana gelmiş, bura a yapı ma a o an alınca oğlundan yüz çevirmiş: h Kuzun ın_ el sooa ~anın müteessir olmustur. Zamanmda ekile-

meş ur oma vapurıy e u mü- . .. . 1 orta mektep menfaatine iki müsame-
- İsmail, benim oğlum de~::- tecaviz seyyah daha gelecektir. miyen ve ~erın natas gormfıyenl Ye;~ re vermişler ve çok muvaffak olmu!}• 

dir. O, hiç bir zaman bana halef !erde ekilmış olan mısır ve asu ye !ardır. 
olamıyacaktır. Benim yerimi tuta- emsalleri bu kuraklıktan dolayı ümid --------------
cak bir oğlum varsa o da, (Musa) Tu··ku··rm ek edilen rekoltede istihsal edilemiyeceği 
dır. gibi geçen yıl mahsulünün kalitesinin Nafia Vekilimiz 

Demitti.. "' de düşklin olacağı anla3ılmakatdır. Bu-
lmam Cafer Sadık, vefat e'de- gasagı na yegane sebep tarlanın muayyen za-

rek yerine, vasiyeti mucibince manlarda natas görmemesi ve yanınca 
tJst yani birincide (Mu,a Kazım) geçirildiği zaman, derin sürülen yerlere nazaran rutubet-

Şii'lerin bir kıımı buna itiraz et- ğünü hilmiyenler değildir. Bir ta- ten istifade etmesi 8.mll olmaktadır. Bu 
mitler: kım aklı batında insanlar da bun- yılki ipek kozası durumu kalite bakı-

- Büvük oğul olduğu için; i - dan çekinmemektedir. Zira tükür- mından daha yüksek ise de istihsalat 
mamet, İsmailin hakkıdır. İsmail, menin fenalığı sadece fikirdedir. geçen yıldan 12,000 kilo noksandır. ts
,arap içmit olmakla bir günah i,- Halk arasında his ve itiyat haline tihsalat 116,500 kilodur. 
lemit olabilir. Fakat, bunun ce- girememitt.i~. Bunun için ~ü~n Buraya misafir olarak gelen Kartal 
zası; onu, hakkından iskat etmek meae!e bu ıtıyadı husule getırebıl- gümrük memurlarından Bay Mehmet' in 
değildir. İsmail, ıra ve istihkak ile mektır. oğlu Çarık suyunda yıkanırken akıntı-
(imam) dır. Sonra herha~i bir kimsenin ya kapı!arak boğulmuştur. Cesed çıka-

Demitlerdi. ( ı) !o.kağa tükürmesıne mini olmak rılmıştır. 
Halbukı· (Şı'•ı) lerin büyük bir ıçın onun mutlaka hasta olması · ed k mış olan üç kişi-. ç·· k .. bu .. 1.. Hapıshan en aç 

ekseriyeti, imam Caferin vasiye- ıcap etmez. · un u turu ya" · · .. d akalanmış ve şeh-
aa.kl h t l l den bırisı Düzce e Y 

tini tutarak, (Yedinci imam) sı- ar - as a 0 ıun, 0 muın - . · tirilmi tir Yakalanan 15 se· 
f ativle, Musa Kazıma biat eylem it herkes hakkında umumi olarak rımıze ~kll : 1 Hasandır. Diğer iki 
lerdi. tatbik edilmedikçe bir netice elde n~~e m . ;

1 
e ktcdir 

İmam Musa Kazım, Hicretin 
128 inci senesi Safer ayında. Mek
ke ile Medine arasında (Ebvi.) 
denilen bir köyde (Hamide) is
minde bir kadından dünyaya gel
mişti. 

(Devamı var) 

(1 ) Bu iclcliacla bulunan Şiiler, 
bir müddet aonra, yeni bir mez
hep te&is etmiılerclir. Bunlara (/.
maili ) ler clenilmiıtir. Ve bunları 
ela bazı ıubelere inkiıam eylemİJ· 
tir. 

edilemez. kışı takıp ı me · 

Nihayet, eauen tükürmek ve 
sümkürmek temizlik mücadelesi
nin bir cüz'idir. T emiz·lik müca
delesi de yine bir ahli.k ve eğitim 
meselesidir. Onun için temizlik 
mücadelesi meselesinde bilhaaaa 
okul öğretmenlerini seferber hale 
getirmelidir. Bu mücadelenin bir 
belediye meselesi gibi değil, bir 
memleket meselesi olarak halle
dilmesine giritmelidir. 

ASIM US 

Mes'ut bir evlenme 
''lzimt'de arkadaşımız Cevdet Ya

kup Baykal ile, Bay Kamil Omay'm 
kızı Bayan Pakize Omay'ın nikah 
merasimi tzmit belediyesi evlenme 
salonunda. yapılmış, bu münasebetle 
akşam Ulugazi okulu salonlarında d~ 
bir süyare verilmiştir. Süvarede 1mn
tin tanınmış birçok aileleri ve iki ta
rafın dost ve akrabaları bulunmuş
tur. Neşe ve eğlence dolu olan suva
re, sabaha. ka.dar devam etmiştir. 

(Vstyanı 1 incide) 

si B. Johan - Olov Johansson ta
rafından kartılanmııtır. 

B. Ali Çetinkaya, bilahare re
fakatindeki zevat ile aaesteraasa 
giderek Asea fabrikalarını gez
miş ve Miıner ve Emaua atelyele-
ri de gezildikten sonra otomobil
lerle buhar santralına gidilmittir. 

8. Ali Çetinkaya, Motola ve 
Trollhaettan'a gezintiler yaptığı 
gibi Vargoen elektrik santralını 
da gezmi~tir. 

B. Ali Çetinkaya, dün, Gothem
bourg' a hareket etmiştir. Orada 
liman idaresinde tetkikat yaptık
tan sonra kısa bir ziyaret maksa· 
diyle Kopenhag' a hareket edecek· 
tir. 

--KURUN-..... 
Hlzmel kuponu 

Bu 1<uponu gaı.ete idaresine getlrenıer. 

ı _ KllçUk llllnlarmı parasız hastınrlar 

2 _ Kurur.un beklmlertne parıuı:7 haktıra. 

lırlar. 

s - R ukuk ve man mUşavlrlerlne tıe.r 

tflrlll kanun yollarmı parasız sorup ll$trenlr. 
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Alman mühendisleri 
ispanyada faaliyette! 

lngiliz başvekili nazırların tatilde 
ingiitereden uzaklaşmamalarını 

niçin rica etti ? 
I>aris, 22 (A. A.) - Ouvrc (ôvr) 

gazetesinde Bn. Tabouis (Tabui), şöy 
lo yazıyor: 

- Franko hesabına çalışmakta o
lan Alman mühendislerln Hepte- Mc
lilla, Alhucemas, Larachc, İfni, Rio -
Del - Ore, de ve Kanarya ndalarmda 
ne derecede cndi~e bahş ise, o derece
de mahirane birtakım, "nümunc is
tasyonlar" vücuda getirmiş oldukları 
son zamanlarda mevsukan istihbar 
cdilmi8tir. 

Alman mühendisleri, bütün bu li
manlarda tahtelbahirler için bir ha
reket üssü, bir benzin deposu, bir e
lektrik fabrikası, bir radyo istasyo
nu, ibir tayyare meydanı ve bazı li
manlarda. da tayyarelere karşı kulla
nılan bataryalar, veya deniz batar
yalnrı tesis etmi§lerdir. 

Bayan Tabouis, ilave ediyor: 
"BUtiln bu söylediklerimiz, Londra 

ve Paris'e gönderilmi~ olan resmi ra
porlarda mUnderiçtir ve bu raporlar 
mun4erccatı bir takım fotograflarla 
tevsik edilmiştir. İhtimal B. Cham
berlein (Çemberlen) ın nazırlardan 

tatil esnasında İngiliz toprağından ay 
rılmamalarını rica etmesi bundan na 
şidir. 

Daily Express, f ~ist devleUerin 
müşkil!t çıkarmakta olduklarını, çün 
kti, Franko'nun Madrit cephesinde 
taarruza geçmiş olması dolayısile 

hil.kumet hatlarının yayıJması muh
temel bulunduğunu yazmaktadır. 

Salamanca, 22 (A. A.) - Radio na 
cional, tebliğ ediyor: 

M.adrid cephesinde muhabere şid
detle devam etmektedir. Nasyonalist 
kıtaatm bilhassa Albaraccin mınta-

kasındaki Heri hareketleri devam et
. mektedir. Hüklımet milisleri, bu mın

t.akada ağır zayiata uğramışlardır. 

Fransadan asker 
gldiyormut 

Paris, 22 (A. A.) - Bir Alman ga
zetesi, Fransız lejyon etranjeslne 
mensup 800 askerin İspanyaya scv
kedilmek üzre Fasdan Marsilyaya sev 
kedilmiş olduğunu haber vermekte
dir. 

Hükumet, bu iddiaları kat'i surette 
reddetmektedir. 

Ademi Müdahale Meıele•indeki 
Çıkmaz; 

Londra, 22 (A.A.) - iyi haber 
alan mahfellere göre, hükumet, 
mümkün olduğu takdirde hafta 
sonundan evvel, ademi müdaha
le tali komitesine İf leri salı günün
denberi girdiği çıkmazdan kur
tarmaya matuf yeni bir çalıtma 
usulü teklif edecektir .. 

Bu projenin geçen salı günü ya
pılan bütün tenkitleri hesaba kat
tığı ve bu auretle, r~ddedildiği 

takdirde, bu redde sadece usul me 
selelerinin değil, prensip mese
lelerinin ıebep olduğunun açıkça 
sabit olacağı bildirilmektedh·. 

Projenin teferrüatı hakkında 
mutlak bir ketümiyet muhnf aza 
edilmekle berabeı, teklif edilen 
çalııma usulünün tamamen yeni 
olduğu ve son iki gün zarfında 
derpit edilmit olan tarzı haller -
den hiç birinden mülhem bulun -
madığı temin edilmektedir. 

Plan, topplandığı vakit yalnız 
tali komiteye tebliğ edilecektir. 

Cenup demiryollarında 
Yeni kolaylıklar ittihaz edildi 

Ankara, (Telefonla) - Devlet De
mir yolları idaresi Cenup demir yol
ları vasıtasile yapılacak nakliyat için 
yeni kolaylıklar temin etmi§tir. Bu 
kolaylıklar arasında aunlar vardır: 

lslahiyedcn Beriki istasyonlara gön
derilecek dahili ticaret şyası, güm
rük resmi verilmemiş ecnebi eeyasilo 
:ihtilat ctmiyecek surette,. ayni va
goplarda veyahud bölmelerde muha
faza pusulalarile sevkedilccektir. Bu 
vagonlar veya bölmeler İslahiye gUm 
rüğünce kurşun mühürle mühürlene
cek ve keyfiyet gümrükçe barnamc
ye işaret edilecektii. 

Dahili ticaret eşyMmın idhalat eş· 
yasından ayni vagonlar veya bölme
lerde nakline imkan görülmediği 

taktirde bunların kapları ayn ayrı 
mühürlenecek ve barnameye gümrük
çe bu yolda şerh verilecektir. Mevrid 
gümrüğü bu suretle gelecek dahilt 
ticaret eşyasmm bulunduğu vagonda 
ki vo kaplardaki mühürlerin sağlam 
olup olmadığını tetkik edc::ek ve bar 
nameye de keyfiyeti yazıp tasdik e
decektir. Mevrid gümrüğü kur§un 
mühürleri bozuk ve şüphl?li görürse 
keyfiyeti bir zapta. tesbit ettikten 
sonra e~yaya aid bulunan barnamc 
muhafaza pusulası ve· varsa fatura 
gibi evrak ve vesaik tetkik edilmek 
suretiJe gerekli tahkikatı yapacak ve 
şüphei hal görülmediği takdirde eş
yayı geçirecektir. 

.ı Tusaybin ve daha berideki istas
yonlar istikametinde yapılacak nak
liyatta da mahreç ve mcvrid istasyon 
gümrükleri A fıkrasında izah edildi
ği §ekllde muamele ~öreccklerdir. 

Şehir ve kasabalarda istasyonlara 
ve i!'tasyonlardan iç sehir ve ka.sab
lara g6nderilecek dahili ticaret eşya
sı hakkmda başka. hiçbir muamele 
tatbik edilmiyeccktir. Mesele Menıin 

- Haydarpaşa veyahud Konyadan 
cenup tren yolu ile Urfaya gönderile
cek dahili ticaret eşyası İslahiye güm 
rüğünc kadar hiçbir muameleye tabi 
tutulmaksızın sevk edilecek ancak ls 
lahiye gümrüğünce muamele yapıla
rak sevkedilecektir. Kezalik Urfa ve 

havalisinden cenup tren yolu ile Mer
sin Konya veya Adana gibi yerlere 
yapılacak nakliyatta Mardin istasyon 
Akçakale veya Murşilpmar gümrük 
idarelerince muamele olunacak, İsla
hiye gümrüğiindc gerekli kontröl ve 
murakabeyi yapacak ve bundan son
ra eşya gideceği yere kadar serbest 
gidecektir. 

lstasyonlarda eşya sahipleri hazır 
bulunmadığı takdirde ku~un takma 
muameleleri şımendifcr Idaresinin il
gili memurları huzurunda yapılacak 
ve barnamelerc yazılacak şerhlerin 

altı müştereken imzalanacaktır. Yol 
cu beraberinde el biletile nakledilecek 

tiearct c.~yasile bagaj ve mesajeri eş
yası mümkün olursa ayri vagon ve 
dirde kapların herbiri mühürlenerek 

' muhafaza kordon pusulasile sevkedi-
lecektir. 

Şimendiferlc yabancı memleketle
re gönderilecek bağajlann gümrük 
muamelesi Ankara gibi gümrilk teş
kilatı olan yerlerde yapılacaktır. 
Gümrük teşkilatı olmıyan yerlerde 
ise bu muamele hüdut gümrüklerin
de yapılacaktır. 

Ecnebi memleketlerden gelen eşya
nın gümrük muamelesi hüdut güm
rük muamelesi hüdut gümrüklerinde 
yapılır. Ancak mal sahibi eşyanın 
gittiği yerde gUmrUklenmesini ister 
de burada da gümrilk teşkilatı bulu
nursa eşya gilmrük namına gönderil
mek ve gümrüğe teslim edilmek su
reti!~ istediği yerine getirilecektir. 

----- - - - - -- ......_,, ,.~ 

Atatürk'le 
Fransız Cumhur 
Reisi arasında 

Ankara, 22 (A.A.) - Fransız 
milli bayramı münasebetiyle, Rei· 
sicumhur K. Atatürk ile Fransa 
Reisicumhuru B. Albert Lebrun 
arasında afağıdaki telgraflar tea
ti olunmuıtur: 

Ekselans Albert Lebrun 
F ra.nıa Reisicumhuru 

PARIS 
Fransız milli bayramı münase

betiyle, en samimi tebriklerimle 
beraber tahsi saadetleri ve dost 
Fransanın refahı hakkındaki ha
raretli temennilerimi kabul buyur
malarını ekselansınızdan rica ede-
rım. 

K. Atatürk 
Ekselans Kemal Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru 
lSTANBUL 

Ekaeli.nsınızın lütufkar temen
nilerinden pek ziyade mütehassis 
ola.rak samimi suretle teşekkür e
der ve ~ahsi saadetleri ile Türki
yenin t~alisi hakkındaki en kalbi 
temennilerimi arzeylerim. 

Albert Lebrun 

. • . .: ( i . . . . . . 

Erbaa da 

inönü kanah 
açıhyor 

Erbaa 22 (Hususi muhabiri · 
mizden) -Sular umum müdürü B. 
Selahattin, yanındaki su mütehassıs 
lan ile birlikte şehrimize gelmiş halk 
tarafından alaka ile karşılanmıştır. 
B. Selahattin yapılacak lnönü ka -
nalının yerini ve araziyi tetkik ve i 
Niksara hareket etmiştir. B. Sclahat 
tin beyanatında bana bir haf ta için 
de kanal işine başlanacağını, mü • 
hendislere malzemenin §İmdiden 
gönderileceğini söy~milştir. Erbaalı 
lıu Cumhuriyetin kendilerine ihda e 
deceği bu eser karşısında sonsuz bir 
sevinç içindedirler. 

Ünal 

Yeni Adliye 
tav inleri ., 

Ankara 22 (Telefonla) - Bursa 
müddeiumumiliğine ikinci sınıf ad -
liye müfettişi Tahsin; terfian ikinci 
sınıf adliye mi.if etti liğine Bursa 
miiddeiumumisi Cemil; adliye ve -
kaleti evrak müdiirlüğiine eski neşri 
yat mi.imeyyizi Abdülkerim; Muğla 
hakimliğine Istanbul azası Hüseyin 
Saracoğlu; Muğla ceza hakimliğine 
Muğla hakimi Abdulsamed; Denizli 
reisliğine; lstanbul azası Salih Zeki; 
Eskişehir müddeiumumiliğine Muğ 
la müddeiumumisi Ragıp; Muğla 
müddeiumumiliğine Muğla azası 
Orhan; Bayındır ceza hakimliğine 
Muğla aza muavini Bahattin; An . 
kara miiddeiumumi muavinliğine 
bat müddeiumumi muavinlerinden 
Kemal Ergun tayin edilmişelrdir. 

Maraş Nafıa müdürü Mehmet A 
Ii Erzurum Nafıa müdürlüğüne; 
Hakari merkez tabibi Habib Haka
ri Sıhhat müdürlüğüne tayin edil • 
mişlerdir. 

3000 Kilo Altın 
( Ba~ tara/ı 1 incide) 

eski bir mağarayı açmıılar ve ora
da üç bin kilo ağırlığında altın 
külçeleri bulmu§lardır. Bütün 
külçeler üzerinde eski ispanya 
krallarının armaları vardır. Sanıl
dığına göre, bu altınlar Amerika
nın ketfi zama.nJarından kalmıt 
ve yerliler tarafından bugün bu
lundukları mağaraya ıaklanmı§ · 
tır. 

Ç'n - Japon ihtilafı 
(Üst yanı 1 incide){ Her An Taarruz Bekleniyo~c 

vam etmektedir. Tiyentaine çı- Hongkong, 22 (A.A.) - ~ 
karılacak olan 35.000 Japon as- ter ajanaı muhabirinden: PekıC 
keri için icap eden tedbirler'alın- ikamet etmekte o!an İgiliz ve 
mıştır. Japonlar bu maksatla Ii- merika tebasıa, sefarethaneleı 
manda bulunan ne kadar vesait tehlike İ§aretleri duyulur dı.ır" 
varsa hepsine vazıyet etmişlerdir. maz "emniyet noktaları,, nda lC 
Doklar ve antrepolar da bunlar }anmaları bildirilmiştir. Hon~k0<1 
arasındadır. Y almz önünde bir memurları, Japonların Pekırı r 
İngiliz torpidosu bulunan küçük kınında bulunan Çin kuvvetleb 
bir bina istisna edilmiştir. Keza- karşı yapacakları bir taarruı3 
lik Takoa limanındaki tesisata da dakika intizar edilmekte oldLlt' 
bu suretle vaz'ıyet olunmuştur. Ja- nu bildirmektedir. 
ponlar Şimali Çine sevkedilecek Bekleme a V :z.iycti . . . . dt 
askeri kuvvetler için 10.000 yen- Tokyo, 22 (A.A.) - NankıJ1~ 
lik bir tahsisat kabul etmişlerdir. ki bir Japon membamdan ge 

Murning Post gazetesinin tah- bir habere göre, Ma.rcşal ça_r.ftjj 
minine göre, Şimali Çinde bulu- Kay - Şek'in riyaseti altındak• 'Ç 
nan Çin ordularına General Teni- - Japon askeri komisyonu, 111etı 
gin başkumandan olarak tayin e- leri henüz neşredi!memiş olıın ~ 
dilır.esi dikkate değer bir hadise- halli Çin - Japon itilafları nh, ~ 
dir. Bu general Japonlar ile uzla~-, mını tatbik ve icra mak&ad1)e
masına imkan bulunmıyan bir düş hiç bir şey yapmıyarak bir be~., 

l k t t 
• . 1 k _,,,, man o ara anınmış ır. me vazıyetı a maya arar vew· 

Çang - Su - Liang garp memle- tir. 
getlerinde icra etmekte olduğu se- Japonlar Da Döndüler 8 
yahallen avdet eder etmez Çin Pekin, 22 (A.A.) - Çin kıts_, 
kuvvetlerinden bir kısmının ku- tının Vangpİng mıntakasınd~ 
mandasını deruhte edecektir. Baı çekilmiş olduğu ve Japonla tı' 
kumandanlık bizzat Mareşal Can F engtai' deki mevzilerine dönJ11 
- Kay - Şek tarafından ifa edile- oldukları teeyyüt etmektedir. 

cektir. Mare§ale itimat Kararı 
General T eng Japon tayyarele- Verileli , 

ri Çin kıtaatının bulundukları mev I . btl 
kilere yaklaşmak istedikleri tak- Nankin, 22 (A.A.) - yı ··re 
dirde derhal Üzerlerine ateş açıl- membadan alınan malU.mata go·ıe 

· · bu sabah toplanan daimi kortı1.ı1. 
ınasını emrebnıştır · buhranın halli için Mareşal '? .. , 

Dün Nankinde büyük bir diplo- · ur d kayşek'e itimat kararı vernıı§. ~{.-
masi faaliyet hüküm sürmektey i. Salahiyetli mahfeller, ihtılll <1• 

Mareşal Çan - Kay - Şek lngiliz k 1 ç· l'l fı .. 
sefirini kabul etmiştir. Çin maha- h mınta a arın ın 1 er tarıı t&' 

dan tahliyesinin devamlı bir .:rt· 
fili siyasiyesi lngilterenin vaziye- lah hasıl edeceği kanaatindeu' 
tini pek yakından takip etmekte-
dir. İngiliz Hariciye Nazırı Ede- ler. (ı$ 
nin avam kamarasında Uzak Şark Ayni mahfeller, Nankinin Sil~ 
hadiselerinden bahsettiği sırada Şeh Yuan'm kabul ettiği bildiriJe 
"Şimali Çin ahvali bu~ün!<ü v~- sureti tesviye münderecatın ~ 
ziyetinde bulundukça lngıltere ı- malumat! ol~adıŞı?ı te~in e:ır 
çin Japonya ile siyasi müzakereye gıcınd~ı ~azı~etı:nı !~m ev &O' 

g" işmek mümkün değildir" tarzın te ve hükwnetın ıhtılafın b~l ç 

d: beyanatta bulunması bu~a~a ~ird.e kendisi ~ar.~fında? tasvıP~ 
fevkalade bir tesir icra etmıştır. • t:lılmıyen her turlu suretı te!"i.Y ıl 
Kezalik Sovyetler Birliği sefiri de hükümsüz.~?~e~ek kararın• ~f' 
Çin Hariciye Nazırı ile görüşmüı- hafaza ettıgını ılave etmekte 
ili~ l~ 

Orta mektep 
muallimliği 

imtihanında kazananlar 
Ankara 22 (Telefonla) - Orta 

mektep muallimliği imtihanına giren 
ilk mektep muallimlerinden lstan -
bulda olup tahriride kazananların i 
simlerini bildiriyorum: Türkçede ka 
zananlar: Lamia, Einse, Muzzez, 
Ülker, Hnmdi. Refia, Devriye, Me· 
lahat, Kadrican, Hi.iseyin, Nahid, 
Hatice, Ferhunde, Naciye, Sidika, 
Fatma; Riyaziyeden kazananlar: 
Ali Riza, Ş"ban, Ayşe Seniha. 

Polikliniklerde 
m uagene için 

Ankara (telefonla) - Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekaleti polikili -
niklerinde yapılacak tedaviler hak · 
kında teşkilatına yeni direktifler ver 
miştir. Bu makskatla yapılan bir ta
mimde ezcümle denmektedir ki: Ba 
zı hastahanere trahoma musab ola • 
rak mi.iracaat eden hastaların göz 
servislerinde boş yatak olmadığı ve 
hastalık ta had devresinde bulun -
madığı cihetle kendilerine poliklinik 
muayenelerinde reçete verilmek su -
retile iktifa edilmekte odluğu, vaki 
olan muhabere ve şikyetlerden an • 
)aşılmaktadır. Poliklinik sadece has 
taların muayenesine ve kendilerine 
bir reçete verilip geri çevrilmesine 
mahsus bir mahal olmadığından bu 
tarzı hareket doğru değidirl. Polikli~ 
niklerde küçük cerrahi ameliyatlar 
icra olunduğu gibi orada yapılması 
mümkün diğer bir çok tedavi tntbi· 
katının da temin edilmesi lazım ge -
lir. Bu meyanda, trahom da dahil ol 
duğu halde, bütiin göz iltihaplarına 
karşı devai tatbikat, kulak arızalar
rmda ufak mudahaleler, zührevi has 
talıklarda ayakta mudavat bilhassa 
zikre şaY.,an görtilmüştür. 

\ Mısır milli müdafaa' 
sını hazırlıyor 

Kahire, 22 (A.A.) - Meb~sll; 
meclisinde Nahas Paşa, hük~. 
tin milli müdafaa teşkilatını ti· 
cuda getirmeye son derece fail 11 
yelle devam etmekte olduğll11 

söylemiştir. 

20.000 kitilik bir ordu vücu?; 
getirileceği ve iki milyon 700 b~ .• 
liralık senevi bir bütçe kabul e 

1 

leceği tahmin edilmektedir. 

Maarif Vekillmlz 
ı·· Ankara, 22 (Telefonla) - ·ti 

tanbulda bulunan Maarif Ve1'
1 

B. Saffet Arıkan'ın bugünerde b~: 
raya gelmesi beklenilmektedir· d' 
Saffet Arıkan birkaç gün bura 11' 
kalacak, acele halledilmesi li:t'~· 
gelen bazı işleri neticelendirece 
tir. 

Sotyada 300 kişi 
tevkif edlldl 

b·ri· 
Sofya, 21 (Hususi muha 1 

, 

mizden) - Bulgar hükumeti b" 

k. 1 . h 1 • d :;pht' 
zı ımse erın are <atm an ş .. 

\!' 
lenmit ve dün gece Sof yada U~0• 
mi bir ara~tırma yaptırmıştır. ,, 
lis 300 kişiyi tevkif etmiştir. 'f e\ t 

kif olunanlar hüviyetlerini isb' 
edememişlerdir. 

istatistik Umum MUdllrll 
Avrupaya gidiyor 

f•' Ankara, 21 (Telefonla) _. 
1
;t 

tatiatik umum ·müdürü B. Cf 
1

, 

Aybar bu akşamki ekspresle ~· 
riste toplanacak beynelmilel. 

11 el' 
f us istatistik kongresine gıtı1\ 
üzere lstanbula hareket etrrıittı,, 
B. Celal Aybar dönüşte ba::ıı ~ :, 
rupa şehirlerinde de tetkikatl<' b 
lunacaktır. 
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Su n·ı hayat ısoo Liraya Türk Hava Kurumu Sabbk Pord. OtomoblU 

reler~ Seb_rıisinde türlü dai· bunlann neticeleri göaterilmiıtir. I ;oo lira Ford markalı spor bir Büyük Piyangosu 
ra~·· Yarttl~ ır de "'Kqifler Sa• Burada afi usulü elde edilmiı üç otomobil acele aattlikbr. Talip o- 4 •• .. k • J 77 A " t 937 J d • 
Sar.Yl·•3"_ .... ?ftır. Buna "Mu,izele~ gözlü kurbağalar, bet ayaklı fareler, la~lann arabayı görmek üzere • UnCU eşıae gus OS ae 11' • 

se.:...... '111 diyorla 21 ~ numaralı posta kutusuna k k 50 000 L d .. ·1111111•- - r. bunlara benzer diier garip hilket RD" Bu··yu·· ı· ramı·ye ·• • ı·ra ır. ~t..- ~ 1191 ~ ..... _1 ___ L el So .ı bir ''FO İ§Clretiyle bir kart yaz 
i;""nin ton ·~t ıen nümun eri vardır. nra canu malan kafidir. 

k ~ttil'ftlit ~zarfında tahaJc.. tavuiun .,. uaulü ile horoz haline --------• Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
leri ._ ~ 0 

• uiu mühim kqit. nasıl aeldiği burada görülür. - ikramivelerle ( 20.000 ve 1O.000) liralık 
ltt, ......... töltermektir, Relimı. Fakat bu türlü ketiflerin içinde ~ 
le aeraiyi zi Ve~ \'Ultalıi· en ziyade dikkate çarpan biri de ilk bahar selleri iki adet mükafat vardır. 
~-_,,. ~Yaret edenleri zeyle ile Tanarec· Li dber ·ı k daşı Dr Türıenyef. Samizade s. D ı T l~ 1.-.. n -;--·· ı n g ı e ar a • K K A : . 
"'118t v~ ~faydalı ma· Kanel'in yaptıklan .. Sun'i Hayat Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz Bilet alan herkes 7 Ağustos 1937 günü akpmma kadar bil.etini ele-
~ S..ektir. Tecrübesi" dir. ,.__v•AKIT·--·K-ita_be_v_i ·_.7CS_kur_u:.ış _.; iittirmit bulunmabdır. 

letrih, riyazi ~· fizik. kimya, BU Rokfeller enatitüeünün hima· 
tnu\ılffakıy Ye ılamlerinin en aon Y'8i altında vücude getirilmiş olan Emniyet Sa.ndığı Müdir~: Bu tarihten IOIU'a bilet üaerincleki bakla talat olur ••• 
de Utnunı etleri eğlenceli bir fan • bir .makinedir ki ölmüş bir hayvan· Harbiye okulu 6 cı bölük 5 el kmmı 
tir. Bu ..;.n istifadesine arzedilmit· dan ayrılmış olan bir uzvün bunun No. 479 Enver 26/6/936 t&rihlnde San 
~ ~c..trip çıkanlar hayatm içerıinde oksijenli ve besliyid bir dığımıza bıraktığı para. için verilen 
~ bl.it-L:n ~~ yeni malOmab mayi vaırtasile yeniden hayata av· 10125 numaralı bonoyu kaybettljinl 
v~ ~rde öirenirler. lnaan det etmif olduğu ve yqadığı görül· söylemiıtlr. Yeniai verileceğinden ee
~ kan .. ~~telif faaliyetleri, te- mektedir ki bu sün •i hayat tecrübe· kisinin hükmü olmıyacağı ilin olu 
~uhtelif ~~' bedeni terbiye gibi sinin tekamülü istikbalde ölüme ça· nur. (V. 22661) 
q':'-,_-~1._. __ hayati meaeleleri re bulunması demekten baıka bir ı \'aa;i: :'""'!""· feY değildir. Yukardaki resim Lind· atanbul Üçüncü icra Memurluğun· 
•ullerine ..ı~fler Saraymda llf• U• bersr ile Dr. Karrel'in eun'i hayat dan: 

'llllr nı ht l'f bel lpotek cihetinden paraya çevrilme-y..._. u e ı tecrü er ve makinesini gösteriyor. -... bfP sine karar verilen ve tamamına Bin 
lı.] ltatran dretno:u Altı Yüz lira kıymet takdir olunan la 

!'İle ;:ı-. İlci ründen sonra de- tanbulda Emin Sinan maha!esinde Se' 
!er. ~~~ ... diritnot indirecek· a o R s A llhdar ağa. sokağında FAki 18 yeni 36 
!~ 0~_Ven~o" iımi veri· 22 7 • f 37 numara ile murakkam ön tarafı Sllah-
uu~ 1~ uq ı .. ı clünyanıa ea I ------e------ıı d':1' ağa mektep sokağı, sol tarafı Kl-

.!!_r. ldanndan biri olacak- ......, ...... ,.._ ...,.. .. , ....... ,. .. mıl efendi veresesi haneaL Sağ tarafı 

KALK OPllRIJTI 

,... --• .. ......,.,. .. .... ..., Lütfiye hanesi arkaııı ahann bahçeei-... , a • 1ra,.... •be ,.,.u.n. .. . 
,. A it A L A it .......... 88080 t"nPta 

Dolu U7. - ........ 
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P'larl8 68. - •A.Jtm 

• Kroa Çek. 8'- • Rıtnicnnt 
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le mahdut bahçeli bir evin tamamı •· 
çık arttmnaya konmq olup 25/8j937 
tarihine müsadft çareamba gUiıU aaat 
14ten16 ya kadar dairemizde birinci 
açık artırmuı icra ve artırma bedeli 

• '8111 A WU. n-
ÇCKL•lt RUN ......... ··--.----·--·· 

takdir edilen mezkftr kıymetin ytız.. 
de 7:5 tini bulduğu surette ahcıaı uh
desine ihalesi yapılacaktır. Aksi hal
ele son artıranın teahhUdll baki kal
mak Uz.ere artırma 15 gün müddetle 
temdit Olunarak 9 /9 f937 tarihine te 
11.dtlf eden pereembe gUnll ker.a ayni 
aatte ~e yapılacak olan açık 
artırmasında mezkflr gayri menkul 
en çok artıran ilatthıde bıralalacaktır . 
Artırmaya girmek isteyenlere yukarı 
da yazılı mukadder kıymetin yllzde 
yedi buçuğu niabetinde pey akçesi ve
ya ulusal bir bankanın teminat ~ktu 
bunu vermeleri muktezldir. Haki~ 
tapu sicillerile sabit olmıyıın ipotekli 
alacaklılarla dlğer alikadarlarm ve ir-

B 7'ARl,B8/ ......... 
ltlade 

il -•11 ... 

• L.clDCln 629 • Y1,... 4 li'J:> 
• .. ..,.. 0,7910 • lledrtO 13 &12;; 
• Parti 218 s:, • 8erllD l 9670 

• llU8M li~ • v.,.... '·~ 
• llrlUtl ''l1 • lludaPlfCll 8,99 
• ı\tlM •6 8840 • lllUlree 106 677;) 
•O•ı.,. s~;; • .. iNCi MU 
• '°"8 G3 ;;ııoo • TolCObalU 2 lSl.j 
• Am9tml&lll 1 4880 • lloüon *> S7 

hl1ere Poeta bltllltM strml•ırnlllll • Pral ~iGü • 8&oldaol• s 0888 
&1da )'etmlf .,..., lnarUf 

i! 8 H A M tifak hakkı l&hiplerinin btt haklarım 
it Bankuı p 80 ...-...... , ve huauUe fabs ve muarife dair olan 
A8edalu t4 to • QIBMD• ıs ıo iddlalarmı üln tarihinden itibaren 20 
._ ı 80 °"1Ge Dil. gUn içinde evrakı mUabltelcrile birlik 
tir• llQltJ' .- •ıı Dil. - te dairembıe bildirmeleri llzmıdır. Ak 

llwHI AMlılı 81 - ... ,. ·- ai takdJrde haklan tapu alclllerile 1&-

lammedfllr. 
•su.,._,_._ ........ 

•oat111 ...... ~. 
~ ... .......__ - . 

--."Nl'llM Demi • lrunıttur. 

u . .. orta ..,., llL ... 

---~:i::-::-::ı::-:~--,m-~ltcaw~nn=~tt=-8~-§·;s~ir~ • ..,~-~=~=-11 bit olmlyanlar eatıı bedelinin paylq muınd&n hariç kalırlar. 
811kra•lar 

•&SmlrUID 

--....... ı ,,80 
~- •••dolu U (080 

\,(> 4IMWOllJ w • 
1'7 26 ' llUm....U A '-'J ~ 

Mealdlr gayri menkulun evsafı. Ze
min katma 10kak kaplSllldan firlldlk 
te semini malta tap döteli bir koridor 
ve bir tqlık ve koridorda bir oda ve 
içinde kuyusu mevcut bir mutbak ve 
ayrıca bir he!& vardır. Mutbağm zemi 
ni malta tqı ile döeelidir. '---·----------•! Birinci kat: Merdiven ortasında met 

------.-------•' hali bulunan 1.emln kat odulle birin

1 T k • CUMA Cumartui 
8 Vlm 'TemmÜ 4 Temmuı 

-=-----114C.Evvel l~C.En·el 

ci kat aıumda ufak bir oda ve bir 
sofa ilRrlnde blrtal büyük olmak Uze 
re iki oda mevcut ve odalardan sokağa 

.1uo ~ 4 48 4 48 nazır olan oda 1&hnifli ve aofada iae 
31111 .. ,... !9,.lh 193j mermer tqıı bir mualuk vardır • 

... H-a.a:....a .. .,... ...... 3 00 8.00 ikinci '/oat: Tavan aruı katı olup 
Ot _..... : .. -: :~~ ::.: burada k&l'fılıklı buık tavanlı iki w 

tta.1o~ Şi11tr11 Ertan 4_.. Daau&& ı9 .. ı4 t9J4 mevcuttur. 
(Celiatcaı.~1 ,, ced. N" h\81 eamuı 2129 2!.28 Bahçe: Bahçede bir incir ağacı var-

1111 Ecıannı ,anmda 1 imal 2 40 S. 41 dır. 
't Yıımı~ .. o,uıaıen 204 205 il-LA- ...a __ .. ı...m .. 

~:------=-1~22~5:6~---JI 161 169 -.vıoKlU' P.ru UJG&&Aıı.uwu umum me-Tılm kalan artını~ .............._ ,.. ________ .._ __ ~, Alıaaı 71,M metre murabbaı olup bun 

----...;.~--------....;....-~---------- dan ~.liO metre murabbaı bahçe geriye 
" kalau bina upil etmektedir. Sokaia 
Ue\'I D il 9 nazır ve tatJm tetkil eden kıamm pen emiryo arı uncu işletme cerelert demir parmaklıklı alt imam 

D 
klgir tlat kmm ahfapbr. Kf!Zlrl\r gay 

irektörlüğünden: ri mentullln nefainden doğan ve satıt 
lıt nihayetine kadar tenJd1m edecek olan 

~~bedeli 20800 lira olan 3000 meıe traven 2 •iuıtoe 1937 pa- vergt ve vakıf icareai ve tanzifiye ve 
·-.a llh..:-~-- ... t U,30 da IEJ.,.U zarf u•.ulile Sirkecide 9 uncu itlctmc binumda tenvlriyeden mutıevellit rtlaum ile yUz 
. J.. ~-· de iki buçuk telli.liye reami aabı be 

titı •eib:.'i~~k İlteyenl~rba 1560 liu bk mu•aldlat teminatla kanunun tayin et delinden istifa olunacağı ve yirini se
l~~ f"-1 P.eteniıı 7"-'·Sl36 tarih ve U97 No. h nuıbuında intipr Delik vakıf ti.viz bedeli iae alıcıya ait 

O ._ ır.:1-tname dairninde almm ., vesika ve tekliflerini ayni aün uat bulunduğu ve daha fazla malQmat al 
le.-_e.r.=-ı- itletıne binaundaki komiı yon reialiğine verilmeleri Jisımdır. ıılak istiyenlerin 2/ 8/937 tarihinden 

-..-.;_~ - ~.:.. ... itibaren ~ açık ve &llh bu ............_ ~ -raıız olarak Anktra ua •ah:eme dairesinden ve Sirkecide it· 
~ Ulldan dalrtılmütlllır. (4239) lundurulae&k artırma fart.narneetp.ig 

okuyup anlayabilecekleri gibi 937.974 

G~ iye sular idaresinden: 
~e ~ .,...Pllnaaaı icap eden bir rakorduman amcliyeainden doJa>' 23/ 7 / 939i ...._ ._:ı 21. den itibaren bet :11.nt kadar btanbul ve Bcyoilu cihetleri· 

•trılemiyeccli aayın h.tka ilin olunur. (4479) 

No.h byuma mllracaatle icap eden 
ba.lıatı dahi alabileCekleri ilin olunur. 

ev. 22659) 

Neıriyat Direktörü: R. A. Sevenıil 
Sahibi: Aaım Uı 

Dev/el DemırlJolları ue Limanları işlrl.rnt• 

Umum idaresi ilanları 

Muhamen bedeli (13.000) lira olan 130 adet vagon örtU.U 3/ 9/1937 Cuma 
günü saat 13,30 da kapalı zarf usulü ile An karada idare binasında satm alına 
caktır. 

Bu işe girmek i8tiyenlerin 975 liralık muvakkat teminat il• kanunun tayin 
ettiği vesikaları, resmi gar.etenin 7/ 5/ 1936 G. 3297veya1,(1/1937 3645 No lu 
nuabalannda intif&I' etmif olan talimatnameler dairesinde almıh11 vesika ve 
tekliflerini aynı giln saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri limndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden, Hayd&rP9f&da 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4285). 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 3 gurup malzeme 
ve etya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üaere 26 / 1 / 37 puarteaı günü aaat 
10 da Hqdarpaeada gar binası dahilindeki komiayon tarafından açık eksiltme 
ile atm almacalrtır. ı 

Bu ite girmek istiyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat temtıat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekailtme gUntl A&t1ne kadar komiı 
yona milracaatlan l&zımdır. Bu işe aitşartnameler komisyondan paraaız ola 
rak dağıtılmaktadır. 

1 - 3 adet demir baskül 500 kiloluk ve 2 adet demir baskül 1000 kiloluk 
muhammen bedeli 1360 lira ve muva.k kat teminatı 102 liradır . 

2 - 600 kilo fosforlu bakır muhammen bedeli 1080 lira ve muvakkat temi 
natı 81 liradır. 

3 - 9000 adet Donanma ampulu ile 8000 adet a.m.pul edison normal m1'bam 
men bedeli 4130 lira ve muvakkat teminatı 309 lira 75 kW'U§tur. (4067) 

Jandarma Genel Komutanlığı Anlıaıa 
Satınalma komisyonundan : 

1 - Kilosuna 230 kUI'\11 kıymet biçilen Vasıf ve örneğine uygun 12129 
kilo Çoraplık YUn ipliği kapalı zarf usu liyle 30 /1 j937 Cuma gtlnil saat onda 1& 

tm alınacaktır. 
2 ~ Şart.namesi 140 kwıış kar.tılı ğında Komisyondan alınabilecek olan bu 

eksiltmeye girmek istiyenlerin 2092 lira 25 kW'Ulluk ilk teminat ve prtnamede 
yazılı vesikalı teklif mektuplarını belli gün en geç saat dokuzdan evvel Kolllia 
yona bqvurmU§ olmaları (2005) ( 4119 ) 

I sianbulVakıf /ar Direktör Jüğü ilan la r 1 

Semti mefbur Cadde veya Nr:aı Cinai Muhammea 
ve mahalleli sokağı aylrfı 

Lira K. 
Çarpmba Bey· Cebecibap. 42-48 Eaadullah efendi 2 so 

"'İ% mektebi mahalli. 
Fatih, Kirmaıti F.mirler hanı. ı 1, 13 Maklup iki dük- 4 

kin 
Çarp'da. Örüciller. 12-44 Dükkan 2 so 

Seneliği 

Sayımocafr aruialnden Keçeıuyu Kırkahveciliği. 10 00 
Jrartı11ndı 

Yukarda yazılı mahaller 928 • seneıi Mayıs nihayetine kafdar kiraya verilme1i 
Unre açık arttırrnaya çrkarılmıtır. lıtek bler 2 - Ağustos - P37 Pazartesi cünl 
uat 15·e kadar pey paralarile beraber Ç c-nbertitaı'ta lıtanbul Vakıflar Batmil· 
dUrJQUnde atrarat kalemine gelmeleri. ( 4469). 

Jandarma GenPI Komulanlıt1ı Ankaıa 
Satınalma komlsgonandan : 

1 - Bir taneaine iki yUz elli kurut kıymet biçilen 34 75 Zincirli l&Ph yular 
kapalı .zarftan tahvllen 29 / 7 j937 Perıe mbe günü ._t on betde pazarlıkla aatm 
alınacaktır. 

2 - Şartıfameal Komiayondan para sız almabilecelc olan bu puarlıp gir 
mek ;auyenlertn 651 lira 59 kUJ'Uf ilk teminat ve prtnamede yazılı vesika lle 
belli gUn ve saatinde Komiayona ha§ vu rmalan. (2004) (4118) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1. - Ankara vekileet inhiaarlar ıubeainde çalıttınlmak üzere atağıda yuıh 

ctaaf •e ıeraiti haiz olan Hukuk 'akülte -i mezunlarından bir memur alınacaktır. 
35 yapndan yukarı olmamllk aıkerliii n: bitirmit olmak, vazife ifaıır.a mani bir 

rahataızlıfı bulunmamak. 
2. - Fransızca, tncilizce, Almanca dil lr.rindcn birini veya birkaçını bilenler ter· 

cih edilecektir. 
3. - Talip o1anlann evralc müıbitele rile ve bir dilekçe ile birlikte nihayet bu 

2y ıonuna kadar memurin ıubemize müncaatla!f. (4478) 

Pancaltıda Cumhuriyet caddeıinde 71 No.lı evin birinci ve üçüncü katlan. 
Yukarda yuılı akarın açık arttırmasında istekli suhur etmectifinden oa cila 

mJddetle uzatmaya konulmuıtur. lıteklllerin 26 / 7 / 93 7 pazarteıi günü uat lS 
de Beyoğlu vakıflar müdürlüğü Akaret kalemine gelmeleri. .< '"68). ' 



1-KURUN 23 TEMMUZ 1937 
.lihiüldlftWldiiMllUAi ... 

Müstesna Fırsat 
~ Paşabahçe Şişe ve cam 
lı fabrikası 

Müsait ve ucuz satış f iatile yazlık 
Erkek ve Kadın kumaşları 

H Tonu 13 liradan 200 ton beyaz ve nldl 
fi beyaz Şişe ve Cam kırığı alıyor. 

~ 
Taliplerin şartnameyi görmek üze
re birinci Vakıf hanındaki büroya 

• 

. müracaatları .. 
Diii&::Wi ::::::::::::::::::::::-.::::::r.::::::::::::rm:-.::-.::~:::::-.:.::::::::a:::.ı~lftld......-

Devlet Demiryolları işletme Umu01 
Müdürlüğünden: 

1 - Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan 40 yatını geçmemi§ olmak •C ! 
letme merkezlerimizden öğrenilecek ıe rait ve evsafı haiz bulunmak tartilC 
reket milfettişi yetişmek üzere müsab aka ile muavin müfettit alınacaktlf· , 

2 - Müsabaka: Haydarpaşa, Anka~ a, Adana, Afyon, İzmir ve Sirkecide it 
!etme müdürlük merkezlerinde 7-8-937 cumartesi günU yapılacaktır. . 

3 - İmtihanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve ataj müddetlniJt ıııtr 
nunda müfettişliği tasdik edileceklerin a ylıklan 151 liraya iblağ edilecektit· to' 

4 - İmtihanda ve staj müddetinde :cmayilz edenlerden lisan bilenlerfıl 
zumu kadan Avrupaya gönderilecektir. 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
S - İsteklilerin sıhhi muayeneleri y aptmlma.k •Jzere matlup veaailde eti ~ 

hayet 5-8-937 tarihine kadar yukarıda ya zıh i§letme mUdürlüklerimize istida 
müracaat etmeleri lazımdır. ( 4260) 

Dahiliye Vekaletinden 
-----------------------------.-,------------- 1 1 - Vekaletçe alınacak (420) teneke benzin açık eksiltmeye konulD'"' 

Y .. ,_ k D . 1"• et M kt b. - Birinci sınıf Operatör - tur. ,_dl UKSe enız ıcar e e 1 !lor. CAFER TA y y AR . . 2 - Eksiltme 4 Ağustos 93: Çarşamba günü sat 15,30 da. Vekilet bı,p.--

M •• d •• J •• "' •• d 1 U • ce h. . . d ' ~ ıçınde toplanacak Satınalma Komısyonunca yapılacaktır. 
• cP.rrahisi mütehassısı 3 - Muhammen bedel (1332) lira (45) kuruştur. U Ur Ugun en• 1 mumı rra ı v~ sınır, ımag 

1 - Mektep lise ve Yüksek olmak üzere altr yılhktır. Yatılı ve parasızdır. Parla Tıp Fakültesi S. Asistanı '1 - Muvakat teminat (99) lira (93) kuruştur. 
Gayesi ticaret gemilerine kaptan ve makiniıt yetiıtirmektir. Erkek kadın · ameliyatları, dimağ 5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekalet Levazım ~ 

Moktebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafından temin edi- estetik - "Yüz.. meme, karın bu· mürac:ıat ederler. Şartname için para alınmaz. ıs' 
lir. ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 6 - İstekliler 3 Ağustos 937 Salı günü muayyen ı:ıaatte teminatlarını 

2 - Mektebin yalnız lise birinci &Jnıfına talebe ahrur. Bunlardan orta mekte- mütehassısı milen komisyona müracaat etmeleri. (2167) ( 4341) 
bi bitirmiş ve yaşlan on be~ten küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları şart- Muayene: Sabahlan M e er~ nen _/ 
tır. 8 den 10 a kadar lı U 

öğleden sonra ucretlidir C. H. P. Çoruh ilyonkurul 3 - Yazılma işi için pazartesi, çaqamba, cuma günleri mektebe müracaat e-
• 

dilmclidir. 
4 - isteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacakları isti.d'anamelerine: 
A - Hüviyet cüzdanlannı 
B - Ap kağrtlanru 
C - Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdiknamelerini 
D - Polisçe musaddalı: eyi hal kağıt lannı 
E - Velilerinirı izahlı adres ve tatbik imzalannı 
F - 6X9 eb'admda altı adet kartonsuz fotoğraflarını 
raptetmeleri lazrmdır. 

5 - Yazılma i~i 31/ Ağustos/937 Salı gunune k<ı.dardır. İstekliler 
muayenei sıhhiyesi için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulu'llllalıdırlar. 

6 - Fazla tafsilat almak istiyenlere <.yrıca matbu bilgiden gönderilir. Muha-
beratta posta pulu irsali 18.zımdır. (3619) 

A 

ar a asa ı 
· şteha ku et için en 

birinci ilaçtır 
Çocukların dişlerinin kolayca \'ıkması
na, kemlklerlnln kuvvetlenmesine, ço

cuk emziren annelerin sUdllnlln 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilômum eczanelerde bulunur. 

Devlet Demiryolları 9 uncu 
Direktörlüğünden 

işletme 

Muhammen bedeli 3.300 lira olan 150 ton çimento 5 - 8 - 937 tarihinde sa
at 13,30 da pazarlıkla Sirkecide 9 uncu İşletme binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin 247,5 lir.ı l .. k muvakkat teminatla kanunun tayin 
ettiği vesikaları, resmi ~azetenin 7 - 5 - 937 tarih ve 3297 No. lu r.ushasmda 
intiıar etmiı olan talimatname daire Einde alınmış vesika ve tekliflerini aynı 
g:.in saat 14,30 za kadar İşletme binasın ciaki Komisyon reisliğine vermeleri laz-ı 

mdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden 
~letme Komisyonundan dağıtılmaktadır. 

----.. 
ve Sirkecide 
(4269) 

Beyoğlu , Parmakkapı, Rumeli Han 

1 _ No. ı Telefon: 44086 Başkanhğındaiı: 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hakim- 1 - 10.8.937 Salı günü saat ıs de Artvin C. H. P. binası dahilin.de sıra; 
liğinden: şekki! eksiltme komisyonunri:ı kırk dört bin dokuz yilz sekiz lira. yetmiş kutUf ....ı 

Evvelce Pangalti Bayır Sokak 59 saat bedelli olan Halkevi binası inşaat kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkll" 
numaralı evde otururken ikametgahı mıştır. c. ,,,"1 
meçhul Osekyana: - Fenni evrakını göımek isteyenler, Artvin, Ankara, İstanbul~ S&Jdl; 

Hissedarlarından bulunduğunuz yu Trabzon, Erzurum ve Rize Nafia müdüı !ilklerine arıya bilirler. 1 
karda adresi yazılı 59 numaralı evin 3 - Muvakkat teminat. üç bin üç yüz altını~ dokuz liradir. 
bilmüzayede satılmak suretile şuyuu 4 - İsteklilerin, resmi gazetenin 7.5.36 ta ve 3297 sayılı nüshasında ~ 
nun izalesine mahkemece karar üze rak 24900 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin fıkrası mucibince aranacak ~ 
rine satışa konularak birinci artırma yet vesikaları hakkındaki talimatnameye uygun olan inıaat vesikasını haiz bııl 
sının 6/ 9/ 937 pazartesi günü saat 15 malan ve 2490 sayılı kanunu"l. 32 inci maddesinin sarahati veçhile tanzim ed~ 
den 16 ya kadar ve ikinci artırması cekleri teklif mektuplarını birinci ma.d dede yazılı lz.8.937 Salı &':i:ıü aatt 14 

nın 21/ 9/ 37 salı günü saat 15 den 16 kadar komisyona iyice mühürlü olarak vermeleri lazımdır. 
ya kadar icra edileceği ve fazla mah1 5 - Postada gecikmeler kabul edilmez. 

mat için mahkeme başkatipliği nez -"--------------:._...~------------
dindeki 937 / 26 sayılı dosyaya mtira 
caat edilmesi tebliğ ınakamına kalın 
olmak üzere ilin olunur. (V 22657) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN R!:IUM 

Dahiliye Miitehauı .. 

Pazardan bqka günlerde öğleden 11onnı tef' 
aaat (2,5 tan 6 ya) kadar lstanbulda oıvaıı İŞkembeci ve ciğerci dükanlarında pİJ mi§ veya piımemiı hayvan baılannın 
yolunda (104) numarah busust kablneaiJ:ıdt hiri yasaktır. Bu huı,ustaki Belediye ten bih aıağda yazılıdr, ilin olunur. 
baat&laruu kabuJ eder. Salı, cumartesi gtl.D TENBlHt BEL~l: 
lert aabab "9·~12" saatleri baklkt fukarayı Pişmiı veya pişmemiş başların camekan içinde, dıtmdi veya çengelde asılı 0~ 
mahsustur. Muayenehane ve e• telefon: k h . h' . • ---L H kCt C" 
2239R. Kı,ıık telefon: 210«. ra ançten görülebilecek bir surette teş- .ır edilmesı y--tır. ilifma hare JP'• 

enler umuru belediyeye müteall!".c: ahkimıcezaiyc kanununa göre tecziye olunur 

lstanbul Vçüncü icra M<.'murluğun 
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka
rar verilen ev eşyası açık artırma su 
retile 27 / 7 ; 37 tarihine musadif salı 
günü saat 17 de Beşiktaş Kılınç Ali 
mahallesi Çitlenbik sokak 32 numa
ralı hane önünde satılacağından talip 
olanların mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracatleri ilan olunur. 

(V. 22662) 

"B" (4495) 

Adet •. Beherinin muh'ef 
bedeli 

310 tzmir çidenesi 200 KurUI 
150 Kilo Halkalık demır (nümunesi gibi) H 
400 Kilo Kanape ayağı (beheri be§ kilo olacak) 130 

2500 adet Cıvata 6 X 50 2 
120 Kilo Boya 50 

30 Kilo Teolln boya 190 
4 adet Fırça 50 

10 paket perçin çivisi 40 
5 Kilo mağcun 40 
1 teneke Gaz 212 ,? 

Umumi Bahçeler için Blllat atölyesi ne lUzumu olan 10 kalem mal:r.etııt ~ 

. ··ğ··nn 1 eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi le vazını mUdürlüğünde görUlebilir. ..,, 
liler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 100 lira 36 kuruşluk ilk temlnat ~ 
buz veya mektubile beraber 2/8J937 pa zart.esi güntl saat 14 de Daimi :EnC 
de bulunmalıdırlar. ( 4322) 

24 Temm1Jz Cumartesi saat 20 den sabaha kadar Çay, Daıns 
veCanOo kukla, hokkabaz meşhur sanetkl\r Meddah Bay 
Tabsln'ln işllraklle SürprDzler, ayrıca Hanende Bayan Sü
zen ve arkadaşları tarafından 9 klşlllk alaturka mükemmel 
Saz sabaha kadar MuDııteDDf eADenceOeır. d uhİıllye 50. 

v 

\ Belediye merkeziyle Daire ve mUesses~Iere ;mevcut nümuneıerıne~ 
lüzumu olan 35 kalem kırtasiye kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulpl 
Bu kırtasiyenin hepsine 9791 lira kıymet tabınin edilmiştir. · ~ 

Eksiltme 6/ 8/ 937 Cunm günü saat 15 de yapılacaktır. Nümuneler fSJ,6ı! 
me ve kırtasiyenin cins ve miktarını bildirir liste levuım Müdürlüğün~,. 

ag ·· Vesait Vardır l 
lebilir. İstekliler 2190 numaralı kanunda ya.zıh vesika ve 734 Ura 32 k ~ 
ilk teminat makbuz veya mektubiyle teklif mektuplar;nı havi kapalı zarfl ~ 
yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidir~ Bu sa• •••i sonra verilecek zarflar kabul edilmez. (4454) 


