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PARA 

Yerli Mallar Sergisi 
lktısat Vekilimiz tarafından 

B. Celal 

dün açıldı 
Bayar sözleri arasında 

etmiştir: işaret 

şunu 

I slanbula daimi bir 
binası Lazım • 

serqı 
~ 

Dün 9 uncu Yerli mallar Sergisi, 
iktisat vekili B. Celal Bayar tarafın~ 
dan saat on altıda Galatasaray mek . 
tehi avlu ve binasında açılmıştır. 

Açılış esnasında İstanbul Vali ve 
belediye reisi vekili B. Şükrü, Sök -
mensüel, vali muavini B. Hüdai, Or 
du müfettİ§İ Orgeneral Fahrettin Al 
tay, B. Cemal Hüsnü, 8, Necmettin 
Sadak, B. Naşit Hakkı, Bankalar ve ~ 
sigorta şirketleri direktörleri ve bir 
çok yüksek ticaret ve sanayi erbabı 
bulunuyordu, 
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~ lktısat Veklllmtz i 
~ diyor ki: ~ 
J / ktisad V <'kili miz diyor ki: ( 
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~nem dolmrdu 1.!e biz bunları gi ~ 
~ yere/, biiyiidük. Serin tutar... g . 
§ Bu sann'\·iin halk indinde iti· ~ 
::. ··-~ . 
~ bnr kaumacağını iimit ede- a = . ,. = 
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lktirnt Vrkili R. Cehil Ra ·or rıut-
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ispanya vuruşunda 
bir yılhk blanço 

Yazan: Sadri Ertem 

Çeko~~vakfurAlınanhu~ 
duoda yeni tertibat alıy~ 

Belgrad, (Hususi Muhabirimiz·' . :.--/ 
den) - Prağ'dan gelen haberler, Al
manya ile Çckoslornkyanın arasının 

son günlerde çok gerginleşmiş ohlu
ğunu, lıildirnıekle<lir . 

Çekoı.lovak lıiikı'.imeti, Alman \ c 

Bir yıl oldu, İspanyada Franko 
İspanyol kellesi kesmek için türlü 
türlü tedbirler düsünmekte ve tür
lü, türlü kararl~r vermektcc.:ir, 
dünyanın en hayret verici sahnele
ri burada insan kanı dökmek için 
büyük bir zevkle hazırlanmakta
dır. 

Avusturya lıüıluclundaki Alımın mı- Bir fıkra ve hayal 
surunu, Çekoslovakya dahiline mu· """'!""--------
haceret ellirıniştir. Memleket clalıili· perdesi 

Davls kupası 

Amerlkaya mı~ SAHNE: 1 

İspanya neticeelri, hesap cdil
miyen reformlar içindedir. Bir 
parlamento zaferi ile net elenen 
İspanyol (halk ı.:ephesi) ha.kim ol
duğu ordunun asi olmasına müsa
ade edecek kadar hülyaya dalm:ş
hr. Bir taraftan arazi ıslahatı ko
nuşulmaktadır. Beri tarafta bü
yük arazi sahipleri, Aristokrasi 

ne alman yüzlerce aileye kar~ı hu 
muamelenin yapıl ıııusını, Al ıııau la,r 
işkence nıahiyı•Linde telakki clınckLe 
olduklarim Pra~f a hilclirnıi~lcrdir. 
Nemse parti1'İ lideri Hanley Çek lıii· 
kfıınetinin bu ''gayri insani'' tedbir·· 
!eri ne boyun iğıniyerek faal bir ~e
kil ele miicadclcye ha~layacağını 'c 
fırkasile birlikte muhalefet edeceği· 
ni hildirmİ§lİr. 

hala ordunun içinde şerefli ku- lsp<ıny~d·ı f cl.dkete uğrayan bir kıadııı 
manda mevkilerindedir. 

Çekler Alman hüdut boynn<lal.i 
Alman unsuru ile ana 'atrı dki Al

ispanyanın fikri ile kudreti a
rasında tezat vardır. Bu bir inkı
lapçı toyluğudur. Halbuki inkı
lapçı bir mühendis gibi hareketle
rini hesaba katmak, kuvvetlerini 
tanımak, bilmek mecburiyetinde
dir. 

Sahne cehaletin, heyecanın re
aıksiyoniy Je kapanır. 

SAHNE:2 
ispanyada katolik, h'açı, kral ar

masr, ve büyük arAzi ıahibinin 
firm.aaı bir bloke halindedir. Ve 
'(halk cepheai) ateti altındadır. 

yokedehilir. Bunun 
panyada görülüyor. 

SAHNE: 7 

hesabı ls- manlarııı münasebetine geçmelerin· 
den sakındığı için böy]e bir teşebbü· 
se girişmiş bulunmaktadır. Bu mcse· 
lenin doğrudan cloğruya Çek milli 

İspanyada bir senede bir mil- mü<laf aııını alakadar etmekte olduğu-
yon insan ölmüştür. nu Prağ hükfuncti söylemi~tir. Çi.inki.i, 

Avrupanm diplomatları tunu Çekler Alman ve Avuslurya lıiiclut· 
konuşuyorlar: larmda bir takm1 yeni a~keri tesisat 

- hpanyollar biribirlerini yer- yapmaktadırlar. Bu arada yeni birkaç 
ken, biz seyirci mi kalalım, biri- tayyare hangarı inşa e<lilıniştir. 
birlerini rahat rahat yesinler, ya- _;....;..__8--1.-r--k__;;;..a_d_ı---=-na __ _ 
hut biz de mi yamyam sofrasına 
oturalım. insanlık ve sulh namına k 
bunlardan birini seçin! tan çarptı! 

Kilise, kral arması, büyük arazi • 
sahibi firmuı portakal bahçele- lngılterede ordunun 

İspanyada. muharebeyi takip et • 
mek için giden gazelecilerden bir iki 

r!nden da~ eteklerine, dağ etekle- fazlalaşması isteniyor 
rınden bugday tarlalarına kadar 

tanesi hu uğurda öldüler .. 
Ayni şekilde, cephelerde yaralılara 

bakmak üzere giden doktorl,ar da ha· 
yatlarını tehlikeye koymaktadırlar 

Son günlerde feci bir kaza olmuş, 
bir gazete fotoğraf muhabiri Bayan 

raatgeldikleri mesafede iıuan kel- Masrafı karşdamak için 
leai uçurmakta, tehirler yıkmakta yeni vergiler konacak 
it l>qına gelen hükumeti kanı 
helal bir boğa gibi vurmaya ça
lrpnaktadırlar. 

Birinci Toreador, Frankodur. 

SAHNE:3 
Kaldırımlar kanlı, asfaltlardan 

oluk oluk taze insan kanı akmak
ta her akelli batın elinde taze bir 
insan kellesi, bahçeden yeni kopa
rılmış bir portakal tanesi gibidir. 

SAHNE: 4 

Frankonun radyoları bağırıyor: 
15 Ağusto.sta Madritteyiz ..• 
Aylar geçiyor ... Madrit duvar-

ları önünde Toreador bağırıyor: 
"- Ben nıuyonalistim ! Ey dün

yanın nasyonalistleri, gelin, bana 
yardım edin .. 

İtalya markalı tayyareler, Al
man markalı mitralyözler yerden, 
gökten, denizden yürüyerek, uça
rak, kotarak geldiler. 

Taburlar, alaylar, fırkalar yan
yana dizildi. Akelli Faslı, sarı Al
man, esmer ltalyan profilleri nas
yonalist cephenin arapça, İtalyan
ca ve almancadaİı mürekkep babi
lini tamamladı. Bu tarafta İspan
yolcadan batka her dil konutulur
du. 

SAHNE: 5 
Madrit dayanıyor. Ve du·varla~ 

rın ardında bir milletin kalbi çar
pıyor. 

f ngilterede ordu menudunun faz· 
Ialaşltrrtması ]ıakkmda bazı teklifler 
de hulunulmktadır. Ordu komitesi 
iki fırkalı bir ''merkez ihtiyat fırka· 
sı" te§kilini ileri siirmekctdir. Bu 
muntazam a!'ıker, imparatorluğun telr 
likeye manız bulunan her hangi nok· 
tasma istenildiği zaman, hususi bir 
seferberliğe lüzum kalmadan, sev· 
kolunabilecektir .. 

Komite ayni zaınanua kara ordu
sunun da f azlalaştrrılınasını istemek
tedir. Bu f azJa]a~tırmadan doğacak 
masarif hususi bir askeri vergi ile ka· 
patılacaktır • 

ölmiiştür: 
Brunete cephesinde aslen Lelı is· 

tanlr olan Fransız foıograf ıııuhalılr 
!erinden Bayan Taro ile bir Avrupa 
gazetesinin hususi ınuhahiri B. Ted 
Allan'a son siir'at gitmekte olan hir 
tank çarpmıştır. Tank, lıükunıetçilere 
aiddir. Bayan Tero ezilmi~ ,.e hasta· 
nede ö]nıüştür. B. Allan 'm (ayağı kı
rılmıştır. 

Diğer taraftan İngiliz sihlıiye he· 
yetinin doktor] arından Ramlol ph sam 
menberger Brunete cephesinde ölmü§ 
tür. 

Gü.nlerin peşinden: 

Kedileri öldürecek 
yerde satamaz mıyız? 

Kedi köpek gibi kudurur; insanlara kuduz hastalığım aşılar; 
fakat yine kedi vebanın nakil vasıtası olan fareyi telef eder; böylelik
le insanlan veba hastlığma karşı korumuş olur. 

Hemen her şey böyledir; hayatta iyilik ve fenalık yanyana elele 
kucRk kucağa yürür. Marifet eşyadaki iyiliklerinden istifade etmek, 
onların kötülüklerinden kendilerini korumak yolunu bulmaktır. 

Acaba Jstanbulda toplanan kediler muayeneden geçirilerek ku
duz olanları imha edilse kuduz olmıyanlarından başka türlü bir istifa
de çaresi bulunamaz mı? Mesela vaktile veba tehlikesi altında olan 
Mısıra İstanbuldan kedi ihraç edildiği gibi bu binlerce kediyi satın 
alacak bir memleket bulunamaz mı~ 

Ilık insan kalpleri duvarlar sö- Hasan Kumçayı 

külınedikçe, parçalanmayacaktır . ---------------------------
Tayyare, tank, mitralyöz, zehirli 
gaz Madrit duvarları önünde su
suyor. 

Kahraman Toreador, ve şef ba
ğırıyor: 

"- Faslılar, bilirim siz güzel 
kadınları seversiniz... Madrit du
varlarının ardında dünyanın en 
güzel kadınları vardır. 

SAHNE: 6 
Madrit dayanıyor. 
Harp sanayii mühendisleri ke

şifleri için en iyi ·bir tecrübe yeri 
olmuştur. ispanya poligondur. 

Hangi cins gaz imanr daha ça
l>uk boğuyor. Bunu ispanyada tec
rübe ediyorlar. Hangi kurşun in
sanı nefes bile aldırmadan öldü
rüyor. Bunu İspanyada biliyorlar. 
Hangi tayyare bir şehri bir anda 

Dürı n~ılan dolwzuncu yerli mallar .-.ergisirıden giizel bir mensuca~ pav· j 
yonrı 

Son yirmi beş senedenberi lisanı· 
mızın sadeleştiğini söyler dururuz. 
Bunu isbat etmek icin elimizde bir 
çok edip ve muharrirler de vardır; 
hattan bu ed.ib ve muharrirlerin i· 
simlerini arasıra iftiharla saymaktan 
bile çekinmeyiz .. Yani, itikadımızca 
bu mesele de dört başı mamuruzdur. 

Dünkü akşam gazetelerinden birin
de bu sayılı üstadlardan birinin bir 
fıkrasını okuduktt>n sonra, doğrusu 
ya, kendi hesabıma, lisan sadeliği me 
selesinde, pek te öyle tahmin ettiği· 
miz gibi övünülecek edipler göster · 
mek sevdasından, hele bizden evvel· 
ki neslin, şimdilik vazgeçmesini da· 

,ha yerinde bulmadım değil... Buyu
runuz; işaret ettiğim fıkranın, pek 
geri taraflarına bile açılmaksızın, ilk 
cümlelerinden bir iki satm şuracık· 
ta beraber okuyalım: 

Bu esnada hatıramı bundan otuz 
hii.sı1r yıl cvvelisine irca eyliyerek ga· 
zclecilikte ilk aclm1larnnı .. 

Nazarlarımın önilnden kimlerin si
malan gelip geçmedi. Onlan hüzünle 
,.ad ederken en:arı takdirinize sun· 
du~unıuz .. (Öyle bir sunmak ki hu öz 
Türkçe kelime hile muharririn eda· 
sın<la hizim rnalnnız olmaktan çık· 
nnştır.) Ef lrarı umumi yenin bu müte· 
vazi hi:metliiirlannın asil nasiyele· 
rinde .. 

Ve bunun gibi, yarım sütunluk bir 
yazıda, sayısız arapkari tak laklar ... 

MUsaatleul.dc cfcuuım !. Al.<ıl,,u J.,:~ 

hayal perdesi üzerinde mi konuşu . 
luyor?. 

Kenan Hulusi 

Saba nlllkeslnln 

Ulkesl bulundu 

Seba Melikesi Belkis yari efsane~ 
vi, yarı tarihi bir isimdir. Fakat, şim 
diye kadar böyle müphem bir vazi· 
yette kalan meşhur sultan, bugün 
tarihi bir şahsiyet çehresini almakta· 
dır: 

Arabistanda senelerdenberi bir 
çok tetkikler yapan bir tarih alimi, 
Seba Melikesinin yaşadığı yerleri ta 
mamile tesbit etmiştir. 

Buna göre Seba Melikesi Arap 

Bngünlerde Avrupada eti,~ 
spor faaliyeti Davi! kupası 1 

; 

pılan tenis musabaka]arıdır· J 
lngiltere ile Amerika çarpışa~!( 
kupa, bu maçı kazanan~ "~ç~ 

Yapılacak bu en büyiık ,, ~~ 
payı Amerikanın kazanacagtJ 
olunuyor. Çünkü bu rnaçtıı ~ 
yi temsil eden tenisci ile ç~ "e 

- Amerikalı, meşhur Budgedır 
yük bir şampiyondur. Eğ~r k 
Amerikalı kazanırsa Davıs e\ 
Avrupadan Amerikaya geçe' I 
Dalay Lama cani~. 
Tibetlilerin en büyük diJl~~ 

lan "Dalay lama,, onların J ııı 
ca, öldükten bir müddet son~rıf 
sının şahsında tecelli eder, te~ 
yüzüne gelir. tİ 

Tibet hükumetinin resrnefl •' 
diğine gÔre, 1933 te ölen so;} 
lay lama,, bu sene iki buçtl lli 
da bir çocu~n şahsında tec~ 
rek yeniden dünyaya gelrniştl~ 

Şimdi hu çocuk Tibetin etl b 
ruhani reisi olacaktır ... Fakat. 
siyasi bir cephesi de vardır: 

Tibette çarpışa.ı partiler aTİe 
Dalay lamanın partisi bu suret~ 

... niden ilk plana geçmiş bu)1.1llk 
Bu parti lngiliz taraftarı olar~ 
nmmıştır. 

yarımadasının en kızgın ve ıssız çöl 
lerinde yaşamıştır. Alim ve arkadaş-
ları burada Seba Melikesinin ülkesi Krsrı 
ne ait bir çok eserler, harabeler bul- Örme çe/u>t. 
muşlardır. ------------

Sırt hamallığı 
Yarın sabahtan itibaren 

Fatih ve Beyoğlanda da 
kaldıı ıllgor 

Yarınki perıembe gününden iti
baren latanbulun Eminönü Fatih 
Beyoğlu kısımlarında da h~malhk 
menedilmittir. 

Ancak Eminönünden Köprü 
kulübesinden başlıyarak deniz kıs 
mını takip ile Balıkhane, Tütün 
gümrüğü, Hasır iskelesi, Yemi§, 
Yağ iskelesi ve Halin karpuz ser
gisinin bulunduğu yan cepheden 
girerek Küçükpazar caddesi, Meh 
metpaşa yokuşu, Mimar Sinan tür
besi Süleymaniye,. lsmetiye soka
ğı ve Fincancılarla Uzunçartı ba
şının birleştiği noktaya ve bura
dan Fincancılar yokuşunun alt ba
şından Sultanhamamına ve bura-

. dnn Mısırçarşısı k:ı.pısı önünden 
Y enica.mi kemerine ve Eminönü 
kulübesine kadar olan ıaha için·· 
de sırtta hamallık bir eylul tarihi
ne kadar sürecek, ondan aonra 
kaldırılacaktır. 

NiŞAN MERASiMi f 
Bay Rüat Zühtil Diker'in J<I~,~ 

yan Samire Diker'le Dokto.: 1';ııv 
kam Bay 1smet'in oğlu SilJll ()~ 
mensucat mühendisi Bay Tatı1' . ~ 
in nişan merasimi Büyükada'da.J\~~ · 
lerinde yapılacaktır. Her iki taf 
adetler dileriz. __/' 

Geçmiş Ku~ 
# 1 

28 tcmr1111
" l 

Ya den'zfn dlbl, yal111 

toprakların altı ı 

İZMlR - Dün gece k"'1'~~ 
bir ha]k kütlesi otomobil 1e~~r1 
balarb. sehri dolaııarak te=-" P' . • ' tC 
ta bulunmu~lar, sonra Goı .. fl 
Gazi Paıa Hazretlerinin ~~5~ 
önüne gelerek büyük h•·' 
mızı selamlamışlardır. .. ~I 

G:ızi Paşa Hazretleri 1'0~0~ 
nin bahçesine inerek te~" ~J 
teşekkür ettikten sonra bır ;il 
söylemişler, memlek : t ve :1, 
mizin dütmanlarmdan bt\ .11 
lerken "memleket ve miUetı ~ 
ine yan bakanların yeri; >''ıv6 
zin dibi, yahut toprakların" 
demi§lerdir. 
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~Ei _meselesi karşiSlı1da bir teklif~ 
Bir "Kedi Sevenler,, . ŞEHiR HABERLERİ 

Cemiyeti kurulmalıdır! iş daireteri ihtiya-
R.a/ıim b · h b. ca yetişmiyor k d" ır sa a, okşayıcı ır yuva, 

e 1 meselesini en sempati ugandı-

26 vilayette 
26stadyum 

ç rıcı tarzda halleder 
l{::.~ahslnde kababaİ kedilerde mi, yoksa'll· 
ledı erin faydaları - Asmaaltı asnafınıo be· 

Yeye arzuball • Kedll~rfn ayırdedllmesl 

Vmum MüdiJr Enis 
Behiç şehı imızde 

1 etklklerle meşgul 
İt hayatının gün geçtikçe can

Janmıya doğru büyük bir iıticlat 
göstermesi İf kanununun tatbika
tı için kurulmuı it dairelerinin teı
kilatının da geniılemesini icap et
timıittir. 

Memleketin hemen her tarafın-( 
da spor çalıtmalarını umumi su
rette canlandırmak için evvelce 
verilmiş olan kararların tatbikına 
bir prol'r&m dahilinde muntnza
man devam edil:nektedir. Haber 
aldığımıza göre, Kütahya, Kasta· 
monu, Konya, Edirne ve diğer vi
layetlerde geçen ıene inta.aına ba! 
)anan ve 80 binle yüz bin lira ara· 
sında bir masrafla çıkacaiı tah
min edilen ıta~yomlarm devlet 
tarafından verilecek tahıiaatları • 
nın ikinci k11mı da gönderilmit • 
tir. 

vilayetler tarafından temin olu -; 
nan ıtadyomlar geçen seneden i • 
tibaren bet ıene zarfında ~ . ı .. :3. .. 
cak ve yüzme ha vuzlariyle bera • 
ber bir atıf poligotu, koıu saha • 
sı ve diğer spor sahalarını ihtiva 
edecektir. Stadyomlann inşa.sın • 
dan ve açılarak çalıımaya baıla • 
analarından sonra bugünkü spor 
h:ı;·=ıbnın daha ziyade canlanaca
f:ı ve memleketin 26 vilayc::::c1cki 
çalıtmalarla spor zevkinin halk a
ra11nda çok inkişaf ederek her ta• 
rafa yayılacağı tüpheaiz ıörülmeli 
tedir. 

ller ne k"ld 
} ere hiç 1 . ~e 

1 e olursa ol un, yok 
~ >ır ııeyin . 1 d"I . '-llıtıuna k. ."' 11111a e ı nıesı Jü-
\·ar?'' S • 1~nı dc~iliın. •·ne fayda ı 
tdiJrnetiud~ ~,~evapsız kalrnu, '• imha 
l.'w ır. den") .. d 
ı:.ger f avd ı nıe ını ya ırgarmı. 
tltnek 1; a 1 olnııyan her ~eyi imlıa 
lih1 İ•I azın_ı_gclısc) tli, yer yüzünde bü· 
1 :ı er yu .... 
eııccye , k' zustune kalır, hiçbir eğ 
lt • ik' ' 8 ıt kalnıaz. bovuna bunun· 
gene dı cepl~eli • ömür tUketilir .•• Ve· 

l e YetıAı k · kA . rnh • ne ını anı;ızla"ırdı ! 
1Çirı dri ~ncak kıya ıya zararİı Reyin 
zararlı k~Uniilınelidir. Hu ıu;asıya 
r ..ı avdına ·· 1 e "'tlıa · gore < e. der~ce dere· 
}"Old111 • az zararlı şeyler İ<'İn ke~tirme 
f' ırnlıa c"J · . · Urıcc01 11ctıne gıdilmesinin dü Bir ''Miyav:" ki.. 
rtrn. e uymadığı anla~ılryor, sanı· 

Yapılan uzun tetkikler netice
sinde bugün mevcut kadro ile bu 
ihtiyaca tam olarak cevap verile
miyeceği anlaıılmııtır. 

iş dairesi umum müdürü bu mak 
satla bütün it daireleri imirlerine 
bir tamim yapmış, kendilerine ba~ 
lı olan mıntakalarda bu bakım· 

Masrafının bir kısmı mahalli 

dan. b~zı tetkikler yapılmasını is- Gip Şirketi Müdü-jSuçsuz memurlara 
temıttır. 

Bu maksatla Bursaya gitmit o- •• h • • d • t d 1 
lan İstanbul it dairesi reisi Haluk rU şe rımız e SUÇ ISD8 e en ere 

.Az' e . J e,· tutup. ıo sokak kedi· 
h~ılt Yuia ~ok f aydalr şeylere gelince, h_ır. ka ırınh mlırıp hc::ılc<liğinin ak· 

tetkiklerinden dönmüş, ve raporu
nu hazırlamııtır. Esaıen İf daire· 
si umum müdürü Eniı Behiç de 
birkaç gün evvel §ehrimize gelmit 
olduğundan bu raponı kendisine 
vernıit, it dairelerinin genişletil
mesi etrafında umum müdüre iza
hatta bulumnuıtur. 

Bugün limanda bir 
toplantı yapılacak 

Limanda yapılacak bütün in§a· 
atı deruhte eden lnıiliz Gip ıirke
ti mühendisleri dün ıehrimize l'el
mitlerdir. 

Haklarinda kanuni 
takibat yapılacak 
Suçsuz memurlara auç iınat e· 

dip te, haklarında tahkikat açıl· 
masına ıebep olan muhbirler hak
kında adli takibat yapılması Da
hiliye Vekaletinden vilayetlere bil 
dirilmittir. Bu gibi muhbirler 
mahkemeye verileceklerdir. 

ôylc c arı~a yazılanlardan sonra, sını or~t .a arı 
~.ilec~j~~e~ ıti.n ne düşünce hesliye· setmesı.dır.. f Ja ı hahsinclc en mü· 
gi) ! c tırmek güç bir şey de· Kedılerııı ay ·ı l d biri 
~ lıiın sayılmaııı gerek cı ~et er en 

lb.. u llokt 1 d J h 1 rk simle daınıa adı geçen 
,~'Ut Ur aBar an tahlil ve tasnifler, c c, n~ .a tel ı 1'· ~ b Jundukları ~elıir
'lı L er. urada nziyeti bu kadar farelerı le ıt ıl e u 1 ~ at· 
ı a -.es k 1 b ··dıa· .. ,eba sa gmmı ugr 
'~ ere , şahsen lıer hangi bir ere 11 mu ... k" f d 1 rı 

Heyeti Sirkeci ıarında liman İt· 
letmesinden bir heyet ve lngiliı 
konsolos ve müessese müdürleriy
le bir kısım dostları kaf!ıla.mıt· 
tır . bırı..: ınh?haf aıasında H~yahud her manıalarıdır. ~u Jıususta ı ay ·ıa al : 

... -:'fil ır 1 Al o r bilgı adarnlarmrıı mtaıa ıe 
"'•~t §eye dokunup dokunma· sa a uyel 1 k ı il d"l' 
t..... • lllutlak f d ak deleri le çoktan 'e kesen es ıa e ı 

MalUın olduğu üzere timdiki 
halde Türkiyede bet İş dai -
reıi vardır. Umum müdürlük bun
ları 14 de kadar çıkarmağa karar 
vemittir. Bunun için henüz kat'i 
bir proje yapılmamıt olmakla be
raber, yeni it dairelerinin, Kiitah
ya, Afyon, Antalya, Aydın, Edir
ne, Malatya, Adana, Kayseri ve 
Sivas olması kuvvetli bir ihtimal 
dahilindedir. 

25 kitiden müteıekk~~ Giı- mü
e11eaesi heyetine bizzat müesaese 
müdürü M. Gip riyaset etmekte
dir. 

Dahiliye Vekaleti bundan Ht· 
ka tahkikat evraklarının nokıan 
yapıldığı ve bu yüzden muameli· 
tm uzadığını da bildirmit, tahki
kat evrakının tamam olarak ya
pılmasını bildirmiıtir. 

L'l•)"{l}ij d a ay a esasını ar&m . b 1 d ... ndan, üzerinde daha "1'-, n e bulunmamakla beraber mış u un ugu d ı 
~· ~•yı Yaıark b" k k" · · d ' fazla durmuyor ,·e bu ara a ya nız. 
-' ı 'l;'ıı en ırço ışının e hıl" t dıkları _ her 
"e ~ ~ata eaplandıklınnı güzünün· fareleri ta ıt e oyn.? . k k. ı;i 
d_ · ttttgurnu d''"' f . h kesre bilinen - rolun bır~o ı,. 
:"tQl PAL \'e ıger tara tan mı a ~ f l · k d 
iJı,. W11: dah t ı "h • 1 .. 1 tarafından men aat erme ne a ar 
~·Y• d a aza ı yayı, ısa ıan .. ··ıd··~··nu hir misalle Jıaur 

Ecnebi mühendisleri öğleye 

Ceza kar 
~ ernek daha . d • do•ru uygun goru ugu 

~ .J.. 1 .. yerın ~ . " lıahJ'"' ....... nu, J.....di "' ..... ı • ._ •• u .. hele -.... •iinu;·;r.·~- k_ı . ..a..,..d- , okluğunun ~lcri<lc ne kadar şikayet· 
""-_llıda fikren t§ahı. 1111~ml ah\'C İeri mucip olacağına da hir işaretitr. 

Şehrimizde bulunan it ~aire~i 
uınum müdürü Enis Behıç hır 
müddet daha tetkiklerine devam 
edecek, yeni tetkilitın bir an e'V· 

vel yapılması için e1&1lı bir proje 
hazırlıyacaktır. 

doğru liman itletmesine ıeLmiı, 
liman müdürü Raufi'nin ittirak et
tiği bir toplantıda bazı esa.alar gö-
rütülmüıtür. . · etmiyecek mi? 

.L'"'."et h ve ıssen •oy e a· w k . A 1 tftJ....._ alinde ol d 1 •• •. _ Hatırlatacagım şey, va tılc sma • 
~." ..... uş e\am r uzun . . 1 .. · _ı··k 
ş· "gl"atın181 .. , trndu kedılerm nza ması uzerıne, uu -

tt,._1j'1di, bu etrn~t rag~e~' 11 kanlarına kapan kunuak "e zehir 
~ L el"rden eon~ ad 

0 aş' yok u koymak suretile farelerle başederni· 
qj.u •-• urup uurur en . ı ı il 

tL •uenbire k . h 1 1 )CD ,.e gcçıın 'a ıta arı o an ma arr 
~~11 1_ ıyasıya ım a a 1aş· Jı. •• 1. ..k · ,_ <l 
~~L. lledi ın 1 · ) kk d _ nrn emırı ıp tu ennıeı;ı -.arşısm a 

'l;t g·· ese esı ıa ın a e . f B ı ı · ·· 
'b.._ · un çıkan d b .. k .. a<'ı7. kalan e na m, e e< ıveye muş· 
g~t- hıraktığo:•zım a .~~n k u ya terek bir arzuhal 'ererek, hu hale ça· 
Lit1Y0r. C8ts v ; ~~~ ettıgıı~ .18m~ re bulunmasını, kediye ihtiyaç duy
~dnebte de teke at 

1
1 ~~ vüazıyetıdne w cluklarmı bildirmişlerdir. O zaman 

•n d ... rar '> maa. zere • og• 1 1 k 1 h ·· 
,~ ogruya d k gazetelere uzun wy u a !'.le< en u mu 
"• . o unuvonım • d ı·ı· h ı ı· · k" -il tıyctin es • . . racc>alm e ı ı, e e< ıyenm es ı sene 

lııııı, Ve k' ~sı, Beledıyenın karar fere aid dosyaları arat'.!mda her halde 
..ı t'ttile 1 ıa ~s _erine göre, imha su· ı saklı olsa gerektir.! 
"'' . andıttır b Sebep ıaı' •ılıJıiclir .• , " k kle ~P·· _"" b a Burada siiıle bir parantez aç•)·nn. 
k •rı_n en PİA • 

0 
a , ar 8 'e .. oş r: 1 in doğnısu, İstanbul sokaklarında· 

d:lerırıin içinJ erl~r;nde '~ ç~p t~ne. ki kedilerin büyük hir ekseriyetinin, 
v n aldıkları 1 e ~ ka,ar: 

1 
ura a~. sah insiz ı:;öriin eler hile, öyle olmadık 

· ~; ~ldindr 1 ~t'.!la 1 10 um. ar!°ı... Jarıd;r. Ev kedisi olnuyanların çoğu 
1 •kat ._ · hır e babımucıhc. d <l""kkA k d" · ı· S kakta Jolaş-

tı•k ' -.edi ... b 1 "k a. u an e um ır. L o 
Yot_ lediyorda kegberh u surdel e mı rlop ınalarına gelinr.e. her ıııahliıkun h~· 

'l;t8. L • a a at on a mı < ır, k k d" · ·· d" Kedı dök_ t~ııtakJa I .. I . · re el tarzı, eıı ı::ıme gore ır. ' 
..ı lltek u ra ve ana ara çop erını hiçbir vakit kapatılamaz. Hapsedil
ue rn·d· Ygtırı uzlugu"' n gösterenler . . th"k 
lı 1 ır? B u . . mı~ hır halde yaşanı•z. Bunun ta 1 

L ., ·~•g"ı u Yerlere çöp tcnekeler~n~ kabili .. ·eti voktur. Bu itibarla daı e\' 
Qrr ı_ etnıek h d d ld IPu gibı • • d" · · . "'l;ıtıak ' ya u a 0 u" . . ,·e dükkan kedisile sokak ke ısını. 
nıll tarn h' .ne ) azık, ki pek çok kı§r avırde<li!!te cJı .. arıya c·ıkış 'e çıkma· 
) er ır kayıt I ki · ptı:Fı ,·e • s ' ~ ' 1 a lı" }'er " ız 1 a ) a " ,·1ş ~ası hatalıdır. Kuşa, ıa' nın 

•r ha. • apnıalua ld ~ uvgunııuz • ' k y· tr reketf K ? ugu ". _ belli bir kısmını yafiak nımta a sa 
tıp, du ır. edı. hu çiiplerı ka.rı§ mak uibi bir şeydir! Sahipli olup ol· 

Cek ra <lur k k k 1 ,.ı,·e· " b 
d "Yl~ · I • a o aca 0 an ' " madıkları arandıilına göre de, unu 

ıı-.... rı >ır ı d kal· " b't r · ·•••kla . an e' ve orta a~ A . meseli mahallelerin bekçileri tes 1 

ı ~."dıtJ, h'· sı~hat bakımından bılakıs edt>bilir. Fakat ... he~ kuruş'' için ke· 
110 ı ır 111 •• • ı V bu !> 1 · 
t ~ e oldıt"' ~ gonnüş o uyor. e .... di pe§İnde koşan gayri mes'uJler, ı~ç-
C?ııtyı )lt. gu halde de, haketıne<lrgı bir ukit ! Rih·lelf'rİ. biJ~elcr bile ini· 
}f •e kend · k' ı · J ·· J 

h il•ta, 1 
1 c.:e ıyor · . memezHkten gelirler; i~lcrinc lOY c 

8 •li j ı.._ >u arada eg'"' er bütün ~ehır ld""" d ı \a ou 11 • 1 ge ııçın en . 
ı. ~ .'~'tnıelı: )gttnsuz hareketlP-rırı' en B ledh e·ıin efe zaten ''zararları 
lll'rJı) · 7.orund k ı ı rdı •okak ·· ·· 1 tı <'rı detı·ı a 8 8 a · . · lıizııırt '" fa) ılalarınm ·cık ıı tun< e 
h~a)I llbla~ en krdilerin inı_lı~s.' 'f;~ bulunan hu ınalılftkları" ka,cli iı,:eri· 
1 rtarar ola. k ebcp. kendılıgın<H inde hizmet ' (a-., dalarını biisbütün 
ara hf)) le ~· r~ , Le iki de bu za' 8 r . kir' rd<: me lı 1 kedilerin zararları 

1•1aıd Viirelc " k"I 1 kı" ıl· m k 1 •. n.. . acısı şe 1 le ~ . J k ortın a atılan {'\ i. 'il arJ< a 
Yec k .. uretf 1 k d"l rı " o ara 
ler c ey hul er e sokak e ı ~ . . :r- hallettiktrn ( nr ı nedl'n onr~ or 
d 'e i tihd ••naz \e açlıktan olu atılan kncluz ' · ihtinıallf'rı halı 
~ k('nditı""'· af edilen tahdit maksatlı t~yaJe de nıellıuıa i ımacl eclilıni) cceği 

ınh ... gınd" 1 1· d" de· ın< ı 
b .1C~gih1 ('·· n ıuenle ge ır ı, ~ "iliihaza mı \etl"r g ırüriim. 'tat . ·Unk.. 1 k "'I e"e mı 1 . k ~ h1alc d . u ac; ı tan om cı Kedinin f aH1a1arın 1 n nr ı:.ııır· 
)J••een aç k ~· dal1a az gadr olmaz. 

88
, rP döktükten sonra h nim, ke· 

.. ~l"ttıtk ılı~ an bir kediyi az. çok clo· ~~ tahclidini )almz "'okRklara atıl·/ i" ~IT'hlt h 88?1' gö terecek ki nseJe· 
1 Jıatti go 'eri açıf-ın 1111 ) a' nı 

1 
Alcat1 "•;J :._ılıtirnale yol ıçma:t. Bu ~"d:lere ,ım ar diplerin(' hiaziilmü~ı 

•on 'aıc•aıa •15m en ) eni bir delili de, le ta kc.<lilcre, birer melce tedariki 
r ıra ında Be oğlunda ıas 

Şehrin temlzllll f çln 
program hazırlanıyor 
Belediye tehrin yalnız sokakla

rı için değil, umumi temizliği için 
bir program hazırlamaktadır. Bu 
proıram kat'i teklini aldıktan son 
ra kısım kısım ve esaıh bir tekilde 
tatbik edilecektir. 

lk ay on gUn hapis 

Mühendisler bugün tekrar lıma· 
na ıelerek ikinci bir toplantı ya
pacaklardır. 

Bundan evvel de yazıldığı gibi 
liman itletmeai tarafından liman
da yapılacak büyük in§&&t için 
evveli bir ~van proje hazırlan • 
mıttır. Heyet bugünkü :oplantıda 
bu projeyi görden geçirecek, bun
dan sonra intaat mıntakasını ge-
zerek tetkikat yapacaktır. . • 

Söylendiiine g6re; limanın fn-
len ill!aatına ancak birkaç ay aon· 
ra batlanacaktır. Bekir isminde bir tüccann Mar

puççular yoku!Unda cebinden pa· 
rıuını çalan sabıkalılardan Ye
menli Ahmet, adliyeye verilmiıti. 
Üçüncü sulh cezada yapılan du
nıımasında Ahmedin cün::.ti sa.bit Bu 
olmuş, iki ay on ~n hap:e mah
kUnı edilerek tevkıf olunımuıtur. 

ıımanımıza gelecek 
mektep gemileı i 
munasebelle Y•ll VeJdll 
suvareler verecek 

Liıınanımıza ı:ıisafir gelecek o
lan Yardan Yu.goılav mektep ge-için el uzatılması ~eklinde ~cklediği

mi belirtmekle, bu lıu. u takı eu '\C

ziret hakkında du~gu 'c dü,iince· 
nıe tam ~eklini verıyorum. Avrupa· 
da \ 'e Amerikada haY" ana muhabbet 
be Jiven zenginlerin hol para <löke· 
rek helt'divelerin ve diğer resmi da· 

' J ·ı irelerin muavenet \"C müzaharetı e 
gniş iilçiide ) aptıkJarı hu empati u· 
vandmcı i"'i, bizde dr ha~langıçta da· 
İıa dar sah.,,ada ol a bile, yapmak is· 
teklileri çoktur. Bunlar arasında pa· 
ra sahipleri de \ardır. ~u ~steğin hu 
i,.c para koyacak kacl~~-ılerıye ,ardr 
~ını. elemin i~aret ettıı;ını 40 sokak 
kedi ini harrndırıp he leınek için e' 
tutan ~efkatli kadının hareketi <le !e: 
, it eder. Ve ~u halde yapılacak en t)"I 

Şc), biz<lc de ke~i . C\ ~r müt~ebb~s 
erma"e ahiplermın onayak olnıa11r 

Je, hi; '·k<'cli eHnler" cemi) eti, kur-

maktır! 
Km Htlc umarım. ki yardıma ih-

.. kumandam ve ıubayları ıe-
mısı 1· bel d. 
refine, lstanbul ~a • .. ve.. e ~-ye 
reiı vekili B. Şükru Sökmensuel 
ann akp.m ParkotelM bir süva-

y k" re verece tır. 
Ağustosun dördüncü çarıamb::ı 

akf&lllı da yine vali vekili tarafın
·dan ayni yerde Y okomo ve Yvata 
Japon mektep ıemileri kumandan 
ve subayları terefine bir süvare 
verecektir. . 

Japon ıemileri, önümü-ıdekı 
hafta limanımıza ıelmit buluu
caktır. 

DU§Unlerde yaplan 
masraflar 

Dahiliye Vekaletinden vilayete 
gelen bir yayımda, men'i iuafat 
kanununun tatbik edilmediği, dü
iünlerde yine birçok ma.a~flar 
yapıldığı bildiril~rek idare ve za
bıta amirlerinin bu huauaa dikkat
leri çekilmektedir. 

Alemll nahiyesi 

Beldi ıuç itleyenlerin ceza
landırılması devam ediyor. 

iki gün zarfında Beyoğlunda 
tramvaydan atlıyan 76 kiti, vapur 
dan atlıyan 27 kiti yakalanmıf, 
muhtelif suç iıleyen 251 kiti tu· 
tulmuı, ceza alınmıttır. 

Fatihte tramvaydan atlıyan 6 
kiti, caddeyi i91al eden 10 kiti, E
mlnönünde tramvaydan atlıyal'.l 
17 kiti, vapurdan atlıyan bet kiti, 
Haydarpaıada tramavydan atlı • 
yan 36 kiti yakalanmıtbr. 

Vlllyet ve kazalardan 
malOmaı istendi 

Dahiliye Vekaleti, vilayet ve ka· 
zal&nn tabii ve l'enel vaziyetleri 
balckında vilayetlerden yeni ma
liiınat istemittir. 

Posta, telgraf ;,Ieri, nüfus, me
ıahai aathiye, iklim, yollar, zira
a~, iktisadi durum küçük t:ır.n~1ar, 
fabrikalar ve bunlara benzer di
ğer maliimat kıaa bir zamanda ve· 
kllete gönderilecektir. 

Liman mUhendls!erl 
,ehrlmlze geldl 

lstanbul limanının inıasile ala
kadar olan İngiliz mühendialer 
cemiyeti reisi Sir Gip, şehrimize 
gelmittir. 

Bu zatıµ riyaset ettiği mühen
diı tirketi, Zonguldakta kömür 
havzasına taallUk eden bazı me
ıelelerle de meşgul olduğu için ma 
hallinde tetkikler<!~ bulunmak Ü· 
ze.re Zonguldağa gidecektir. 

Kültür bakanı Anka
raga gidiyor 

Bir müddettenberi tehrimizde 
bulunan ve muhtelif itlerle mef• 
gul olan Kiiltür Bakanı Saffet A· 
rıkan bu akşam Ankaraya hare
ket edecektir. 

Son Posla Sekiz 
yaşında 

tivac·ı olan melce iz kedilere açılacak 
r~him hir aha. ok ayıcı hir yuva: 
kedi mc ele;;ini en empati uyamlırr 
eı ıarzıla halleder. Kanaatimce maköl 
harekı>t. hu l1avayı heelemt".k ve hu 
tahakkuk ~dinceye değin de, tahdid
<lt' • lıir cleğilsr - trflrir. trmkin H iti 
dal gij~temıckt ir ! 

Mehmed Sellm 

Kırtehrine bağlı "Alemli,, nahi
yesinin Nijde villyetine bailan
dıjı '- ~' vilayetlere tamim edilmit· 
tir. 

Son Poıta refikimiz dün seki~ 
yatına baımıttır. Tebrik eder ve 
muvaffakıyetli netriyat dileriz. 
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Hergiln 
bir tavsiye: 

Rahat yürümek 
için ne giymeli? 

Kırlarda rahat yürümenin çaresı 
büyük ayakkabı giymektir: 

Ayakkabı büyük olacak ki 

~'Merhametsizce av,,! 

içinde parmaklarınız sıkılma -
sm. Altı kalm olmalı: İnce ayakka 
bıda insanın ayaklan daha çabuk yo 
rulur.Çünkü, taşa çarpar, toprağa 
sanki yalınayak basıyormuş gibi ge -
lir. 

Halbuki, kalın tabanlı ayakkabı, 
biraz ağır olmakla beraber, ayağı hiç 
yormaz. 

Bunun için ağırlığı diğer taraftan 

Zabıca teşkilatı cinai kısım 
amirinin dedikleri .. 

rahatlık yanında hiç kalır. 
rakmadckları gil>i, ba§larını da ko Ayakkabının dışını adi bir zeytin· 
lay kolay vermiyecekl:r ve her yağı veya pamuk yağı gibi bir yağla 
halde l:orkudan birer köşeye sin- ynğlamak çamurlu yerlerde dolaşa -
miyeceklerdir. Şu h:ıle göre de i- caklar için ihmal edilmiyecek bir 
tin pratik olarak hal çarP.~i. Dil- şeydir. 

Vaşingtondaki a.dJ 
liye sarayınd.a yapı-ı 
kın fevkal.<ide top
lmıtıda gizli cel.se 
devam ediyor. Dev
let baş miutdeiıtm1'· 
misi Kammings~ BÖ

zii birleşik hükü
m.etler cinai kunm 
amiri Huvere bıra-

• k"'tyor: 
Oon Edgar Huver 

Devlet bat müddeiumumisi 
Kammings, toplantı salo::·.:nu ter
kettiği zaman, hiç L:.nse tek söz 
ıöylemedi. Ve kapı, arkasından 
kapandıktan sonra, bir müddet 
susan Huvr, dütünceli l::.· halde 
evrakını karıtbrdı. 

Sonra, batını kaldırdı ve ener
jik sesi, sakin havada keıkin bir 
cereyan teıiri yaptı. Şöyle ba;la
dı: 

- Bu, mutat olmıyan bir karar
dır. Merhametsizce bir ava çıkıı ... 
Fakat, bu çeteyi hakikaten kıs
kıvrak etmek istiyorsak, yapacak 
bafka bir ıey yoktur. Bu cihetten 
fa.zıla bir söz ilave etmiyeceğim. 
Siz hepiniz de kafi derecede bi
lirsiniz, bizim için mevzuu bahıo
Ian nedir ..• Hep bilirıiniz §iiphe
aiz ! Dolayısiyle de, size y~lnız mü 
temmim olarak bazı tebligatta 
bulunacağım. Bu tebligatmıı ma
dunları?::za iblağ etmenizi rica e
derim. 

Memurlannızla bu merhamet • 
ıizce ava gir_işirken, emin olabilir
siniz, ki Dillinger ve gangaterleri, 
merhametaizce bir müdafaa ile 
mukabele edeceklerdir. Bu suçlu
farın §İmdiye kadar t.:.:~ip ettikk 
ri hattı hareket gösteriror, ki öyle 
kolay kolay korkuya l.J.pılmıy'l· 
caklar, kuru gürül tüy~ : ' • -r bı-

lingerden daha çabuk silaha dcıv- Yağlı ayakkabıya ne su geçer, ne 
ranmaktır. Bu merhametsizce av· çamur yapışır ... 
da ......... ve sizde:ı bilhassa rİc"l e- Çoraplara gelince; terlememek i· 
derim, bu avı kelimenin tam ma- çin yün çorap tavsiye olunur. Yün, 
nasiyle merhar.::t::izce yapınız..... insanı ısıttığı gibi, terlemeye de ma
evet, bu merhaı.~etsizce avda, ara- ni olur. Çünkü, yünün asıl hassası 
da sırada, yahut ta fasıla.sız ola- içteki harareti dı§S, dıştaki harareti 
rak yorucu, tehlikeli ve bilhassa içeriye geçirmemesidir: Kış günü dı 
bunu bilh~sa tebarüz ettirmek j5~ şarıya soğuk, insanın vücudu sıcak
terim •.•..• Ebvelden hiç b,..P· •I.:ıı- tır.Dışardaki sovuğu içeri geçirmeyen 
yan ve tamamiyle şaşırtıcı -i- yünlü şeyler, vücudu sıcak tutar: 
yetlere dü§eceksiniz. Bu gibi va:t. ·. Yani vücudun hararetini soğutamaz. 
yetler karşısında, yıldırım aür' ı. \. Yaz günü ise, dışardaki harareti içe· 
le hareket ediniz. Hem vazifeni- ri geçirmediği için ayni rolda işler. 
zi yerine getirmek, he= de ! .. ·.rıı- Hatta fazla yol yürüyeceklere 
tınızı korumak üzere, yıldırım \ 1• üst Üste iki YÜn çorap bile tavsiye 
ziyle harekete geçiniz. Ayni ~a- ederler. Fakat, bazı insanlar var ki 
manda bütün memurlarını!!"' ;ı. yün çorap derilerini dalar, Bunlara 
fasına fU esası tekrar tekrar soku- tavsiye edilecek şey, hiç çorap giy . 
nwı: Yıldırım gibi davranın,Jc! memektir. Bu da belki ilk zamanlar 
Yıldırım gibi inmel~ ! Mücadele e- biraz zor gelir, fakat alışılması her -
derken, bir taraftan ihtiyat ve bm halde, yün çoraba alışmaktan daha 
kini elden bıralanayınız, bir tıı· kolaydır. 
raf tan da soğuk kanlılık ve ç:.!ik-
Iik gösteriniz.. Her lahza, akla : ........................................................... : 

gelebilecek vakab.ra, müaademe· I Tatil aylarında ·:i 

lere timdiden hazırlanmalııınıı .. 1 okunacak gUzel 
O sıralarda, ihtimal yanınızda a- • bir kitap : 
kıl danı§acağınız ve kendisin~en J ! 
herhangi bir emir alacağınız kim- • c E N G E L 
se gönniyeceksinh:. Batlı başını- i 
za karar vermek zorund:ı l::ıla .. :ık- • H • k A. 

sınız. Siz ve memurlarınızdan h~: 1 8 yel eri 
hangi biri! 

ilk defadır, ki biz, Birleşik A
merika hükfunetleri tebuında!1 
birinin kanını helal ad ve ilan et
mek ce~buriyetinde bulunuyoruz . 
Fakat, bu adam artık t~':>a, vatan
dat değil, devletin, halkın bir dü§
manıdır ! 

(A r1oası var.) 

Birinci ve ikinci 
kitaplar satıllğa 

çıkarıldı 

Radyar Kiplingdeo 
Çeviren: 

NUREDDJN ARTAM 

Yerli Mallar sergisi 
··························································· 
Mısır Krahnın taç giyme 

mUnasebetlle 
(Vst yanı 1 incide) 

(fa milli ekonominin icaplarından sa 
yarız. 

Bu meyanda, lstanbulun sanayi ha 
reketlcrini mütalca edersek, bu gü -
zel §ehrin büyük sanayi merkezlerin 
den biri olduğunu görürüz. İstanbul 
sanayi hareketinin bariz vasıfların • 
dan biri, istihsalatım ve istihlakatını 
kendi bünyesinde toplamış olması . 
dır. Bunun için lstanbulun aynca bir 
ehemmiyeti vardır. 

"Diğer cihetten, Türkiyeyi ziya -
ret etmek isteyen her seyyanın, ev -
vela bu güzel şehri görmek istediği. 
ni müşahede ediyoruz. Onun için 
burada daima sergiler vücuda getir -
mek bir zarurettir. İstanbulun daimi 
bir sergi sarayından mahrum olması 
bir noksandır. 

"Alakadarların teşebbüsü ile An· 
kara ve f zmirde açılan sergilere hü . 
kumet nasıl müzaheret etti ise, lstan 
bulda açılacak böyle bir sergiyi hü -
kumet himayeye amadedir. 

Milli Sanayi Birliği bize dokuzun· 
cu ııergiyi verdiği için kendisine te . 
şekür ederiz ve muvaffakıyetle de -
vamım arzu ederiz.,, 

SERGi GEZiLiYOR 

Bay Celal Bayar allcı§1arla biteı 
nutkundan eonra kürsüden inerek 
kapının öüne gerilen kırmızı kurde -

layı kesti ve sergi gezilmeğe başlan- Mısır Kralı Birinci Faruk'un 
dr tac giymesi münasebetiyle Mısır 

B. Celal Bayar, önce Sümer Bank krallığı Türkiye Elçiai B. Gaı:aerli 
sergisini gezdi, bilhassa lzmit kağıt· ve bayanı tarafından yarınki 29 
lan üzerinde durarak, İzmit fabrika- Temmuzı per§embc günü saat 5,30 
sının daha iyi kağıt çıkaracağının dan 8,30 a kadar, Bebek saraym
şüphesiz olduğunu ancak, "teşhir sa da bir kabul resmi tertip edilmiş 
natmm kağıt yapmaktan daha zor ve bu toplantıya ,ehrimizin bir
olduğunu,, söylemiştir. çok tanınmıf zevatı davet olun-

Nazilli fabrikası işlerini seyreder • 
d 

.. mu§tur. 
ken, o fabrika a usta yetiştirilece-
ğini ve bunun çok bir iJ olduğu • BUyUk bir orman yangını 
net., i§Sret etmi§tir. Atina, 27 (Hususi) - Taıoz 

Eti Bank sergisini gezerken: "E - ad ast ot'!manlarında çıkıp üç gün 
ti Bank, sahneye yeni çıkan bir uz - devam ettikten sonra söndürülen 
vumuzdur. Fakat sahneye kuvvetli yangında 5.000 dönüm orman kül 
çıkmıştır. Madencilik işinde bütün olmu§tur. 
kuvvetimiz beş sene sonra görüle - -------------
cektir.,, demiştir. 

iktisat vekili, dokuma tezgahların 
da yapılmış bezleri gösteren bir sergi 
tetkik edip şu fikri ileri sürmüştür: 

"Dokuma bezleri ... benim ninem 
dokurdu ve biz bunları giye -
rek büyüdük. Serin tutar... Bu 
sanayiin, halk indinde itibar kazana 
cağını ümit ederim.,, 

B. Celal Bayar çorapçıların sergi
sinde, "Bayanları memnun edemi -
yorsunuz. Onları memnun etmek la 
zım. Çünkü lehinizde ve aleyhinizde 
en kuvvetli propagandayı yapacak 
onlardır., 

Çorapçılar bunun üzerine hariç -

ten gelen suni ipeklerin kötülüğün -
den baİısetmişler ve iktisat vekili ye 
ni bir suni ipek fabrikası kurulaca • 
ğından bahsetmiştir. 

İktisat vekili bundan sonra lnhi -
sarlar paviyonunu da gezmiş ve bu 
sene icat olunan sodalı veya gazoz
lu likörden içerek takdir etmiştir. 

Bu likörden dün, sergide yüzlerce 
bardak satılmıştır. 

Serginin diğer kısımlan da gezil
dikten sonra, bahçede hazırlanan bü 
fede misafirlere çay, pasta ikram e
dilmiştir. 

Saat tam 18 de sergi herkese açıl· 
mıştır. 

Y epgeni bir mevzuda~-......._ 
b~ memleket hl!!__ 

Kendisine ayı süsii 
veren adam 

Yazan: Sadri lEırtem 
kat kömür tabakalarını . r 
yontmak o kadar güçtü k1_._.-

-10-

- Vay nekes herif vay .. Bu ka· 
dar çene döktüm bir cigaralık tütün 
bile vermedi. Böylesinin elini ayağı· 
nı bağlamalı üstünde ne varsa alma· 
lr.. Ama herifin vücudu sağlam .. 
Beni haklar ... Muhakkak herifte tÜ· 
tün vardı. Yalnız tütün değil, biraz 
da para .. 

Koynuna beş on para koymadan 
insan böyle diyar diyar aşık Kerem 
gibi dolanmıya çıkar mı? Çıkmaz e· 
ğer parası yoksa... Kendini alsın bir 
kayadan aşağı fırlatıversin 1 Hiç ol· 
mazsa kurtlar kuşlar karınlarını do
yururlar... Şu ayağım sağlam olay
dı ben ona gösterirdim .. 

Benden bulmasın allahtan bulsun! 
• • • 

Topal Kara Mehmedi unutmuş -
tu. 

Kara Mehmet de topalı artık ha • 
tırlamıyordu. Yani kısacası üç dört 
saatlık daha yol almışlardı. Belki de 
topal dilenci, hanın araba beygirleri 
nin bağlandığı ahmn bir köşesinde 
fışkılarn üstünde kıvrılmış ve yarın· 
ki kazancının rüyasını görüyordu. 

VI 
Ocaklar işliyor, fabrikalar tütü • 

yor ... Yollar yapıyor, raylar döşeni· 
yor, tuneller açılıyor ... 

Kara Mehmet işi; ancak toprağın 
altında 130 metre derinlikte yakala· 
yabildi. iş on~n dertleri üstüne bir 
merhem gibi sarıldr. 

Bütün düşüncesi, biraz para birik
tirmek bunu köye göndermek, ço • 
cuğunu bakkalın evinden hizmetçi -
likten kurtarmaktı. Gelen bu haberi 
v uc uıcl..lupla, ue lle agu:llau ısvu. 
derilmişti. Bir sözle öğrenmedi. 

Bir çok köylülerle temas ede ede, 
onları dinleye dinliye bir bilmece hal 
leder gibi bu hakikata vardı. 

Sonra büyük derdi onu zaman za
man sarmaktan, korkutmaktan, rengi 
sapsarı etmekten geri kalmazdı. 

Öldürdüğü şoförü, ölen karısı ile 
birlikte hatırlıyordu. 

Bu hatıra korkunçtu. Kendini ka· 
rısının ve şoförün katili olarak bir 
türlü affedemiyordu. 
Hoş b3.zan; 
- ikisinin de eceli gelmişti 1 Al· 

lah heni vasıta etti. Ne yapayım di
ye kendi kendini teselli ediyordu. 

Fakat bunu kendini azaptan kur
tarmak için icat etmişti. içinde bir 
tufan inlerken o her gün ayağına 
siyah botları giyiyor, siyah muşam· 
bayı geçiriyor, kösele kasketi basına 
takıyor, maden lambasını eline ~lı -
yordu. 

Her sabah (Kafes) bannda her 
kesten önce hazır bulunu;du. Bir çe
lik üzerine üç defa çarpan demir se
si ona güneşten, yer yüzünden uzak
laşmanın, bir nevi yeni bir dünyaya 
girişin ifadesi idi. 

içindeki dertler ona yaşadığı ale -
min dışında bir alem yaratıyordu. 

Kenarları, ağaçlarla örtülmüş, e • 
lektrikle aydınlatılmış bir yolda, tu· 
nellerin boyunca uzatılmış dekovil 
hatları arasından geçmek, sonra yüz· 
!erce adamı yutan, fakat bunları bir
birine göstermiyen zifiri karanlık i· 
çinde günleri harcamağa ona bu yer 
altı hayatından şikayete imkan hı -
rakmadı. 

Bazan tepesinden su sızan bir 
dehliz içinde ve karanlıkta pırıldayan 
ateş böcekleri gibi kımıldanan insan
lar arasında güneşi hatırladı. Fakat 
güneşi hatırlamak neye yarardı. Gü· 
ncş altında aç bir köpek gibi dolaş -
mıya mahkumdu. Günün ışıkların -
da ona biı \emik parçası kadar fayda 
yoktu. 

Göz denen vasıtanın çok az i e 
yaradığına yavaş yavaş gö7..leri ina -
nır gibi oluyordu. Ocağa inen bin ki· 
şi karanlık içinde kayboluyordu. Üç, 
dört kişilik gruplar lo bir avdııılık 
altındn birbirlerini görebilirlerdi. Fa-

de, ayakta ve toprak çal~ 
di kollannı, bacaklarını ., ~ ·c 
parçalarını içinde uğTa§~ ai 
tabakalarından güç ayıra ~ di 

Kazmalann takırdısı, k~ hi 
çatırdısı kulakları 8Öze ~e c;ıef:Jbı 
nın seslerine kar§ı duvarla d't d·· 
mrılar topraktan 150 mette ~h 
te çalışanlar arasında u~ iJ" 
lerden daha unuttunıcJJ bı.t 
lık örerler. . ... a 

Karanlıkta gök gürültu•~.J 
ran oğultular, raylarda~ 
gürültü halinde dolaşan bit tr 
san kulağını da lüzumsu~-
haline koyarlar. Mamafih 1

1
af\ ./ • 

yavaş, yava§ bC§ hassasınCJ1P· t 
üçü ile ya§Smıya ba§lar. -"" 

Kara Mehmet de yava~, ,.-~ 
hissile yaşayanlar kafiJec;ııı~~ ~ 
Bir maden ocağında suyu~ 1 ;;.Jı l 
yun hiddetli homurtuları ılk 
da ona dehşet veriyordu. 

Toprak altında insani~ • 
bir bendin, bir su çökünt~ 
dında biriken suların insan ,...
ğırdığına, çığlıklar kopardıid"~ 
mak ilk zamanlarda ona . 
müşkül bir hakikat gibi gel~ 
günler onun itiyadlarmı da~ 
pılara göre döktü. Böyle, 
toprak üstünden toprak~ _.l:. 
yata bütün itiyadlan ile 1JlU"' 

altı hayatına bu kadar kola~ 
veren insan çok iş çıkaran ~ 
kine halini almakta gecikmedi'. 

Galeriler arasında dol~ ~ 
ocagm kedisi ile deruni~ b 

E3~~~a;:1:!~; .. T~~~#>~~~ 
yü_şlerine insiyaklarına bü ,ı. ~ 
metler veriliyordu. Zehirli ~ 
rağın neresinden gelip çarpa. rı_ 
san zekası değil fakat fareoill 1. 
kedinin miyavlamasıdır .. K-r' Jlc 
met iş haytında en teh!ikeli e!ı ~ 
arkadaşları, boz fare ıle kat9 A 
dir. Kara kedi ile o kadar 7 
olmuşlardı ki hergün iı batın'~ 
!erken onun ciğerini götürdl ~ 
nutmuyordu. Bu sebepten .. ~ 
Mehmedi, Mehmet mi kedi~Ji 
bctmiyordu. Pek kes tiri lem~.» 
kat birbirlerinden pek uzak ~ 
ları yoktu. Kedi hazan y~ 
sırtını okşatır sonra önüncle "~ 
tü yatar, mırıldanır, o~ ~ 
gözlerile tatlı, tatlı Mehmede 
Mehmet onun sırtını sıvazlııt 
kabına su koyardı. Jtl 

Mehmedin kedi ile bu sıkı . 
luğunu gören maden ça'Vl!f~~ 

- Kara Mehmet diyorJaJU" 
sırtın yere gelmez. Kara kedi 
da, ocakta zehirli gaze kartı 0 

korur.. ~ 
Bu söz Mehmedi takdi~..id 

de yani güç işlere göndermek.~ 
esbabı mucibe vazifesini göriP"'" 

Bir gün çavuı ona: 
- Kara oğlan dedi, haydi· .. 

kazmanı.. .. 
Yanındaki adamlara döndü~ 
- Kara Mehmetten örne~ "'..J 

Nedir yaptığınız iş kazma ~ ~ 
nuz, vuruyorsunuz ne ta'V~ r, 
tabanda değişiklik oluyor ... ~ 
mürü üfürükle ;·erinden ıo ~ 
tiyorsunuz .. Tabii arabanız "'Jlll'.'. 
yor.. Haydi bakalım Kara og et'-., 

Kara Mehmet gösterilen r . ~ 
ru yollandı iki kişi ele kenclifll ~ 
etti. Kara kedi miyavlıyarak pf f 
medin ardından yola çıktı, 0 .. 

tişti, bacaklarına sırtını sürtt\J· 
Kara Mehmet kazmaya ·,ji. 

Fakat mukavemet pek fazla 1 

raz daha uğraştı. . 
Evvela bir sarsmtı hisset!{:

tavandan, yandan kayalar . 
başladı. Bunu tavan çökmet• 
ladı. 

dı. 

Etrafı kömür tozu ka 
Etrafı kömür çökmesi 



J Poliste 
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tı~~l-fEP KAVGALARl. 1 m~~0!~ay~!! ~;e~i~! 
Tefrik Na nl L 1 K VE S J J L f K MÜ CAD E L E.SI genç bir erkek cesedi bulunmuı-

umarası• 1 tur. Tabibadli Bay Enver Karan 
· 25 Yazan: Ziya Şak r cesedi muayene etmiş, morga kal~ -~,· ~l 'k A d . ~ırm~ştır. Hü~yeti belli değiJdir. 

y~ l l - na _]olu Q Üzermde elbıse yoktur. Bir mayo U 1 vardır. Bundan da yüzerken boğul 
duğu anlaşılmaktadır .. 

nasıl l/ ,, J ? Baldırından yaralandı - Has-
~. O • . Qljl Ule köyde Ka:,aağ~ç caddesinde aşçı 

(s 
n bırınci i Vangel dun dukkinında oturur-

e-.. ınanı Ha A k . b' deni k b' d 
D' ··~enrey) k san s erı rekkepti. Çünkü, eski ır.me. - en ır a.~a yu."zünden arur açık 
ela) . • :ısaba d o b ı -iİl d' 18lllınue b' T" sın a, (Ner- yetin hatmeti içinde yetıfDllŞ · ~ una.n cıg7rcı Recep içeriye gir· 

•. :ı-h~"aç etıni•t' Vır burk kızı ile iz- lan bu lran münevverleri, Arap· mıf, elındekı bıçakla Vangeli bal-
v: •tr r '\' ı. e u . d' 1 d' d d tı e 1n 255 · . ız tvaçtan d~ fardan nefret etmekte er 1• ırın an yaralamıştır. VangeJ te· 
: d~~ on beşı· ı~cı senesi Sahan ayr- Araplar, - Türkisl.'.\nı istila et· davi altına ahnmı!l, Recep vaka-

Utı,. ncı gece · b" T k de l 'S' t! h .ra}'a !'!el · . sı, ır çacuk tiklei zaman, büvük ~r me I~ anmışhr. 
atlltn"'d1 ', ınıstı. Bu cocuğa (Muj niyetini nasıl imhtt ettıler~e - . 29 lira ceza vereli. - Fatihte 

"erif,,,.1· t' tsını ile (Mehd"ı) la"k b d • . d aynı kahtr bekçi Eh k G 1· •. 
~·•ı ~ ı. a r ran me enıyetıne e uzer arısı ü ızarı c:. ~v· 

h · 1 d' M h' -~"'m ki J e d· b darbeyi 'ndirmı!O n ı... u ~ me e maınun olarak üçünr.ü sulh 
ı:rıl\ .. h ı, eıı Yaıt. Jd • .. . 1 • rl" ... ;;~ ka· c hk . et ''.• aba H ylna ge İği za ve mutan,_,..., C\V1

"'1 ~r'~ . eza ma emesıne verilmiştir. 
J llııştj C 51 ._asan Askeri vefat maştıran (Zerdüşt) mezliebı, 0

:- Bekçi Ebuzer dün yirmi dokuz li-
\ a... · or .. H" '-ab k d ·ı· · t• f ana büyük hır ra pa hk" 1 

t 
""erdi O · u asını pe faz- ta an sı mmıA ı. r • ra cezasına ma um o muş-

rnı · nun · · ı c: yan salta· tur &ah!a-
1 

ıçın, onun vefa. varlık ı-~h~pnen ~ as&n .. · 
··ıt~ ar _ı·ı · · f an m11nev Y ·· k k '{ Ak - n '. : nah mahVf''lJ mJ"t'· r Uzer en avga ettı er - -

tun 
11 

aban rıezl?"""y · . 
8 

verleriniıı. her ~ ... .,dert üıc.tün tu~- bıyıkta oturan 12 yaşında Hamdi 
De O~rC\, l!elecek: e gıttı. irkaç tukları (İran milHyctİ) de tehlı· ile Feri dun dün denize girmişler , 
l\ii~~ıhrdi. keve girmişti. yüzerlerken aralarında kavga çık 

llıif ~u Mehdi .. I Ruhlarındaki azameti hiç bir mıştır. Hamdi neticede Feridonc 
~ " akat b ı_ ' gun erce bekle· t I 1 r· sahilde buldugu" bı'r teneke parça-
'tna k aol.sı gel · · O şeyle ölçmek istemeyen ran 1 a ' 

l't ll iirük ak] . memıştı. · I ku akla siyle ba!lından yaralamı•lrr. Feri->'ıp b '" ı ıle b h altlarında eğersız at ar, § - 'S' 'S' uJ.... • a asmr a- '--1 J I k dun hastahaneye kaldırılmı•tır. 
b ·••aya k rına iple bağlanmış ıu ıç ar a or· 'S' 

"" 0 ir ft" arar vermişti. l · 'l"' d n Bir dö•eme röktü -Tahtakale-ııab 5 Un nnsıl d kunç bir sel gibi ram ıstı a ; e -s 3' 

..... asııı 1 !I .. ev .. n rıkm1 '.r. ) k l · "l"' · ve esır ol- de Halit hanının üst katında kar-
•qıır aranı k . . çö sa in erme mag up . 1 Ö 
biı- l. 1'\a~aba a . ıçın kırlara git- mayr bir türlü hazmedeınıyorlar.. yo acı mere ait 15 numaralı o-
l>,. taaff .. r.. rıv"'"'nda, büyu''k 1 danın döıt.eme·ı· ço"kmü•, nüfusc'" "" ~·· .... d MilJi varlıklarını yabancı ann a- 'S' ~ 't " 

St{l:fa d,ı 01"t\r r. Cocuk, bu ma- yaklarr altında ezdirmek istemi- bir zayiat olmamıştır. Döşeme fa-ı 
~arnıst tştı. Fakat bir daha 1 d la karyola istif edilmesinden do· 

,_ ~~... . ı. . yor ar ı. layı çökmüştür. 
..... S'aray1 tek fstilacıların getirdikleri dini lk' 
t ... k, Çac.u!i b rar tekrar aramı•- d' F k t b d' 'n ı çocuk aranıyor - Orta kız " -.un ' kabul etmişler 1. a a u ını il ';; .a. l'ho]..... u esrar engiz suret · · h · mua iıtn mektebi son sınıf talebe-ıc,.,, ' •••as milli varlıklarını ım a etmemesı · d ·d :tUlf b' rnı izah edecek en I • 'h · sın en 20 ya•ında Nedime ile 
ı .. () ır eser b .1 b I • için derhal tedbir er ıttl azına sn- K b 'S' d T 

'~ : ~a 1 e u aınamış!ar- rişmişlerdi. Bunun için ~e derhal um aracı yokiışun a ercümarı 
'(ş'·~lli. ll"ıa~·an bu kaybolma hadi- (Şii) liği benimsemşlerdı. çıkmaz sokağında 18 nuınaralı ev· 

'ı) l:!,.. ne"i bir tesire atfeden de oturan 12 yaşında Artin ismin-
' l · lranın mili ruhuna, Siilik çok d b. k ı d k I flt'ı llıa H e tr çocu ev erin en çı mış ar, 

t...· 1·'· ır • .?1n . asan Askeri'nin ve- uygun gelmişti. Cünkü Şiili':. baş- bir daha dönmemitlerdir. Zabıta 
~'- l '""' ını lıca iki esasa i~tinat ,. .. ,..... .. ' .• -vdi. h k' · • d akt d ~ o Wtı an1et mevkiine t er i ısını e aram a ır. 
~&.C\~~~) db.~ş Yaşındaki (İmam~ Biri, (imamı Ali) ve (İmamı llü
ti fıyaltl; unvanın levsi içinde, seyin) in kahramanlık menkibele- 19 lffo va kası daha 

I', &· Yari\k k d' · · l . ri.. Digv eri de, - Emevilerin isla-
t~k ır 111 .. dd en ını gıı emış-
l&L tal' ~lıh et geçtikten !-,ra, miyeti dar bir çerçeve icine sıkıf· 

':._ ty}i"e arke.dccek.. ve alemi U· hrmaJarına mukabil - Şie rüesa
Vı' .T ce tır sının hür zihniyet ve telakkil~·i ... 

,. \ h. . 
~eç1tik~~ ~ te"ife girişmişler .. Güıı Bu iki mühim esasa, lramn """H
d ~ ~ &iisİ u. tevili birçok hifr:ıfe· li ruhunu taşıyan (Zerdüşt) mez
~~ bir ta.k~Ş~erdir. Hatta bu yol· be1.;inden birçok şevler, · ·.-:ca 

~ f:oster •u. ayetler ve hadisler ilave edilebilecekti. İşte o zaman, 

b 
.c\al} a .'!l'ltşlerdir. Iranın milli varh~rnı teh-

1
i• eder 

~ t g rıbi bir felaketin önüne geçilebilecek-
"" efakL· §~rasıdır ki, Şii'lerin 
" 1l:f ~• \'e zıh · 1 · Ş'" ı ti d' arı zij nıyet erıne, ıı o - · 
bil'. Su g:~elerde iştirak etmisler- lran münevverleri. bu kararı 
teri tnah· tıp zihniyet asırlardan· verdikten sonra, artık Şiifü{e dört 
~J~ 1 Yet' d ' 1 1 d le ... ~qİYerek, ın ~~ hiç bir şe~ ~.ay elle !arılmış ar.. maksat arın " 
(1~'1? Relıni ~ugune kadar suruk- muvaffak olmak için, Şiiliği der· 

l,"llılen -·· ştır. Hatta, (Ülema) hal siyasi bir mezhep haline sok· 
l :t" •uune 1 d ~t l.ı.bıre b'J \'Ver ve muhakeme- muş ar ı. 
bıekten 1 ~·ayni kanaati izhar Artık bu siyasi mezhebin ""t"O· 

Dün öğleden scnra akşaıma ka
dar şehrimizde 19 tifo vak'ası da
ha kaydedilmistir. Yeniden 9165 
kişiy~ de ikinci aşı yar-1 

Sayflyelerln pllnları bitil 
Şehir mütehassısı Prost şehir 

planına ilave olmak üzere mevzii 
planlar yapıyordu. Floryaya Me
cidiyeköy, Kalamış ve Fen~rb::ıh
çeye ait olan knımlar bitmiştir. 

lzmil e getirilen 
göçmenler 

İzmir, (Hususi) - Birkaç gün 
evvel Nazım vapuriyle Bulgaris
tandan getirilen 1800 göçmen, Ur· 
lada karaya çrkarılmıtlar ve Sö
ke, Torbalı, Menemen iskan mm-
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--~ 
Enternasyonal lzmir 

fuarı hazırlıkları 
Yunanistandan beşyüz kişilik 

segyeh kafilesi geliyor 

Behçet Salih uz, geçen smeld fuara f zmı'r fuar komitesi reisi beled' · · • 
· • k d ı.)e reısı 
ıştrıa · e en ekspor.anlarla konuşuyor. 

İzmir, (Hususi) - EntE:::-nasyo- Büyük vapur kumpanya) Ak 
1 d. · l · f w arı, • 

na ye ıncı zmır uarı, agustosun denize çıkmı• olan aeyy h 
. . . d B k'l 1 1 .. .. T a vapur· 

yırmısın e aıve ı smet nonu larrnm, ağustos ve eylul aylarında 
tarafından açılacaktır. Zaman İzmire uğramalarını tem· tf k 
yaklaşmış ?lduğu.ndan, .. fuarda lerini fuar komitesi riyas~~i:e bil: 
hummalı bır faalıyet gozer.arp- dirmişler ve gelecek olan se a}i. 
maktadır. Ekspozanlar büyük bir ların yalnız fuarı ve İzmiri ?' .... l 
' t' ·ı 1 • egı ' ı ına ı e pavyon ~rını tanzı?1 et- ayni zamanda civardaki asan ati· 
mekte, memleketın muhtelıf yer- kayı ve büyük tarihi kıymeti haiz 
]erinden geti~dikleri ~eşitli eı>va- harabeleri de görebilmeleri için 
larmı yerleştırmektedırler. vesaiti nakliye teminini iıtemit-

Sovyet Rusya, İngiltere, Yuna- lerdir. 
nistan, Mısır pavyonlarının da ha- Eylulün ilk h'aftasnda, Yunaniı
zırlanm:'-sın~ başlanmıştır. Fuar- tandan da beş yüz kişilik bir ıey
da teşhır edılecek Sovyet malları, yah kafilesi gelecektir. Hususi 
birKa.ç güne kadar Odesadan ge- bir vapurla gelecek olan Yunanh 
tirilecektir. seyyahlar, şehrimizde bir liafta 

Bu sene fuara iştirak daha faz. kalacaklardır. 
la olmuş, mevcut pavyonlar ihti- Fuar komitesi fuar zamanında 
yaca kafi gelmediği için arka kı- lzmirde beynel~ilel spor ter."'as· 
sıında yeniden birçok pavyon. in: ları yapılırken, memleket 'd;-' ·ıı 
şası zarureti hasıl olmu~tur. lkıncı temsili maçlar da tertibini muva· 
defa olarak Kültür parkta kuruları fık görmüş ve üçüncü umumi mü· 
enternasyonal foar, $!'eçen seneye fetti§lik mmtakası muhtelit fut
nisbetle çok deği~mi~tir. Yeni ha- bol takımını davet etmittir. Gelen 
vuzlar yapılmış, yeraltı tesisatları cevapta, muhtelitin eylulün 11 ve 
vücuda getirilmiş, büyük gazino- 12 sinde İzmir muhteliti ile iki 
nun ark:ısında bir de hayvar;ı.t maç için gelebileceği bildirilmiş• 
balıc.esi kurulmustur. tir. Altr vilavet fotbolcülerinin t - • 

Fuar zamanında hr1ıire sayvah kil ettikleri üçüncü umumi müfet
akını ~aslıyaca'lından, be!ediy~ 1 :~(ik futbol takımı çok kuvvetli
her türlü kolaylıihn gösterılmesı dir. ::ı 
için şimdiden t,..dbirler almıttır. 

Balıkesirde bir katil 
f l'atihı hçe .1nrnemiştir. pagandacıları her tarafa dağıtmış· 
lttdaki (1 akıkate gelince; beş ra- tı. Kahramanlık ve hürriyet. mev
:~ta Yakın~~ Mehdi) nin, on bir :zuu etrafında müessir telkınlerf' 
~ :t ke!fediJ ır ~amandanberi, he- başlamışlardı .. 

takalarına sevkedilmişlerdir. Bun Av hk . • 
lara .derhal arazi verilecek, pulluk gırceza ma emesınce ıdama mah-

hotrengiz b'enııyen bir sebeple, Kahramanlık, ve hürriyet mev· 
1. l'na,1 ·· ır surette ortadan kav zuu etrafında s<;ylenen . s.özle:, 
Qıta Uzeri I k) Y~ ltla er . ne, artık (ima.m ı Türkleri kolayca cezbetmıştı'. • . ~1 

b. Ottı nıı~ti. lerı"nde arzettiğirniz gibi, Şnhk. 
•t- 'lllr Al') A b n bttl Ç()ltlar 1 nin ahfadından bilhassa Horasan ve . z~r ~yca. 

d, ttntaaı ının henüz hali hayatta havalisinde çarçabuk ıntıF . cdı-
1.tıt~ hi,. ha.rı.na rag"' men, bunlar - · t' ıQ ~ ırı (. .. vennı§ ı. . 1 '!). ed'I • 1ll?amet) mevkııne Şiilik propagandacıları, ~ahı. · 
~11111( ı r.ıer.niıı.ti. davranınış!udı. Şehırlerın 

Anadoluda nasıl ra::evver ve Dluhakemeli .ziın:I. -·d:~-
Yay ı nı . d · uzak kaçmış ar 1

• 
(O . 1 dı? lerınde~ aıuıaTürk köylülerinin. 

il.at n •ki iın Daha zıyade, . 1 . . f 
~· a.n a a.nı) ın tarihini hü- T·· 1--en asıret cr.:un ıa 
.q\tı r:ıet- kl , r·· k ve urıu.u . fik• en llı~>L • .... e e, Şii mezhebi- ur .. •· J' halkı arasme ır "'lllrrt b' ve basit dusunce ı 
•ti h \>eı-tniıı l esası hakkında ır l d 
...... edefj-. "! o UYoruz, ve artık a- yayılmış ar ı. . .. . 
• "2:, .... ı ola k . Türk ve Türkınenlerın muhnr 

n ııma geçıyo- . öçebe hayatı ya· 
Şiı'I' ... bı·r kısmı. hen uz g • • .. "k 

J • ·~un ı B ı da yıne ·uyu erı , ra şıyordu. un arın .. 
had·ara.aınd n ve Horasan Türk· bir ekseriyeti; her sene mua!Yc .. 
etti~~e!ere ~~.ne gibi sebeplere ve zamanlarda Anadoluya .~-1- ·:-ı~, 
d ~tnı a ırı,.. ,.d,,---lc !-· ·-"r . . . sıcak gun erım, 
a ıla t:ıetıni t'k l yaz mevsımının .. 

Ca b· "e edeı· ' ı. . Şimdi, ıunu Anadolunun yaylalarında geçırı -
lta.ı~r ıanıanırrı kı; (Şiilik) uzun· d 
.L · ıştır. b ' tarnamiyle rakipsiz yor u. b · ti 
~ h ou d Şı'•ıJı'gWı' kabul eden u aşıre eri 
M-.._ asit "'ı'h • a. saf ve cahil hal- b k -"lllel~ .., nı 1 d'l . hissetmt.den, ve aş a-
Solc ,re. iateye Y~t erinden istifade ken 1 ehr~ settirmeden, pelt tabii 

b •tine ~.tn •ıvasetçilerin pek larına ts b ı o ,,. .. aın . ..k'Id Siiliğ; yaymaya a~ a· 
~r u sthset . I§tır. hır !- ı e ~ 

, (ll'aıı) ~.ı_lcrin ınühim bir kıs· nııılaraı. (Devam edecek) 
un~vverleriıi(!en mü· 

ve çıft hayvan dağıtılacak r-·:s- ·ıd• 
tahsil vaziyete geçmeleri t~min i!· kiım edı ı, karar kendisine bildirildi 
dilecektir .. 

Geçen sene Romanya ve Bı ı. 
g3.rİstandan getirilen göçmenler 
kendilerine dağıtılan araziyi i-' '~ 
mişler ve bu sene ilk mahsulü al
mışlardır. 

Menemen, Ku§adası, Sök~ J_:i
ağa, Torbalı, T epeköy ve Ala.çatı
da yerleştirilen göçmenler için 
tek - çift olarak modern evler ku
rulmaktadır. 60 - 90 hanelik yeni 
göçmen köylerinde birer de mek
tep bulunacaktır. 

Bir kadmla b'r çocuk 
boğu!du 

Adanada Sarıbahçe köyünden 
Şaban kızı 50 yaılarmda Nazife 
ve İsmail oğlu yedi yaşlarında 
Kazım Ceyhan nehrinde boğul
mu!tur. 

Küçük Kazrm nehir kenarınde 
1 

oynarken suya düşmüştür. Çocu -1 

ğun dü$tÜğünü gören ihtiyar ka -
dın derhal suya atılarak çocuğu 
lrurtarmağa koşmuşsa da huna 
muvaffak olamamıt ve kendisi de 
boğulmuttur. 

Bay Necmedd.in Ye§il, BaWcesir müd
deiunıum& muavini 

30 • 4 - 934 tarihinde Bandırma
nın Edincik nahiyesine bağlı r~o
ni köyünden ana bir baba ayr;k~ 

deşi kahveci Kara Mehmetle üç 
arkadaşını öldüren ve bunlardan 
başka daha iki !cişiyi yaralıyan bu 
köyden Numan oğlu 325 doğumlu 
Kara Hasan Balıkesir ağır ceza 
mahkemesinde rr:ıuhakeme edil • 
miştir. Dava neticelendiği için e -
sas hakkında iddiasını serdeden 
müddeiumumi muavini B. Nec • 
mettin Yeşil, hadise günü, suçlu 
Kara Hasanın eski bir kin ve in
tikam yüzünden Kara Mehmedi 
silahla öldürdükten sonra yanın -
da oturan Mahmut oğlu Mehmedi 
de yine silahla yaraladığını ve ya
ralının evine giderken önüne ı:e
çerek rica ve istirhamı nazarı iti· 
hara almayıp tüfeğini varalının 
göğsüne dayayıp ate" ettiği ve o
nu da ölclürdiT<rü ve bu rsna--Ja o
radan geçen Mehmet oj?t., Ahme
di de yaraladığı; suçlu Kara Ha
samn bunu rr.iiteakıp orada be lu
nan kahveve giderek korkudan 
ırizlenen Mehmet oğlu Mustafayı 
da yine silahb öldürdüğü ve evi-

tLzltffm sayfayı çeviriniz), 
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Japon ultimatomu karşısında 
Cevap verrneğe 

generali 
nıecbur olan Çin 
istifa etti 

Harp iki misli şiddetlenecek 
Pekln'de örfi idare ilAn edlldl - Çarputmalar devam ediyor 

okyo, 27 (A.A.) - General ı 
Sunı - Çe - Yuan, dün Japon ulti
matomunu kabul etmiıtir. Eğe?' 
buıün taahhütlerini ifa etmiyecek 
olurıa ultimatom ahki.mına tev
fikan otomatik olarak tecziye ted
birleri ittihaz olunacaktır. 

Red mi etti? 
Şanıhay, 27 (A.A.) - Central 

Reva adındaki Çin ajanıına res 
men Nankinden bildirildiğine gö
re General Suna· Çe - Yuan, Ja
ponyanın ultimalomunu reddet
miıtir. 

lıtila Etti{ 
Tokyo, 27 (A.A.) - Nankin

den alınan bir gazel~ haberine gÖ· 
re, General Sung • Çe - Yuan, Ho
pey • Şahar siyasi konseyi reisli
ğinden ve bütün diğer siyasi vazi
felerinden istifa dmiştir. 

Japonya Çini Almak isteseydi 
Tokyo, 27 (A.A.) - Bugün öğ-

1eden sonra mebusan meclisinde 
Minseito fırkasının uüfuzlu aza 
sından B. Gotaro Ozava'nın sor
muş olduğu bir suale cevap veren 
Ba!vekil B. Konoye: "Çinin iddia 
etmiş olduğu veçhile Japonyanın 
arazide gözü olmuı olsaydı Şima
li Çin çoktan Japonya tarafından 
işgal edilmiş olcrdu" demiıtir. 

Hariciye Vekilinin Sözleri 
Tokyo, 27 (A.A.) - Hariciye 

Na.::ırı 8. Hirota, Diyetin 71 inci 
içtima devresinin açılmaaı müna
sebetiyle irat etmit olduğu r.utuk
l:ı, bilhassa demiştir ki: 

"Siy::.:;etimizin Eayekrinden bi
ri, Japonyaya Şarki Asyad:ı istik
nrı temin eden bir devlet v;.=::y~
li temin ve dünyada hakiki bir ıul· 
hün tesisine yardım etmektedir .. 

HükUnıetiımiz, Çindc bu mem 
leket c::carı umumiyesinin vahd~ 
tini milli vicdanı tahrik etmek su
retiyle temin e;;lemek gayesine 
matuf olarak Japonya aleyhinde 
birtakım hissiyat v~ h~:-:kitın teş 
ci, bu:::arın muttar;t suret:.::: :: :i:s
m:;ı.r edilmesini derin bir t::: .• ::rle 
l-:\r: 1.:!::1aktad ır. 
Souyet-Ma.-:~urya Hadiıeıi 
Sovyet • Mançurya hut:_.::u:ıtla 

da birtakım h~~:seler vukua gel
f.'1iş:ir. Bu hadise!erin en ciddisi
ne Sovyct kuvvetlerinin Arr.ur neh 
ri üzerindeki ve Mançury:..ya ait 
olan r..~;ıları İHal etmeler: sebebi· 
vet ver.m~ttir. Mesele pek ziyade 
-.·:ıhamet keahetmek tehlikesini 
,..ö~tennitıe de, Sovyetler bu ada-

r.:::dönerken evinin kapısı önünde 
rluran Haccı Ahmedi de öldür
düğü ve ıilih seslerini işiten 
köy muhtarı Mustaf anın, arkasın
dan koştuğunu görünce ona da 
birkaç el ateş ettiği, fakat kurıun
ların isabet etmediği ve caninin 
takibine memur edilen köy koru
cusu Mahmudu da öldürmek kas· 
dile yaralamış olduğu kuvvetli de· 
)illerle anlatılmıt olduğundan suc· 
lunun Türk Ceza Kanununun 250 
inci maddesinin 5 inci bendine tev 
fikan hakkında idam kararı veril · 
metini istemiıtir. 

Bu talep üzerine mahkeme he
yeti uzun bir müzakereden sonra 
suçluya, kanuna ve hadiseye uy
gun bulunan bu talep veçhile ida
• ~ c~Mre:n edildiğini bildimıit-
tfr. 

Malılcemenln hu icar rı tef!ıim 
edilirken, suç1u metanetini bo1mı
yarak soğuk kanlılığını muhafaza 
ediyordu. 

larda bidayeten mevcut atı.~üko· 
yu iadeyi kabul etmit olduklann
dan, mualihane ıurette halledil· 
mittir. İleride h:.::!ut hidiıeleri vu
kuuna mini olmak için l::takım 
tedbirler ittihaz etmek zaruridir, 
zira, bu makaat::ı, tahdidi h ·:fot 
komiıyonları tetkil edilmesinJP
hiçhir mahzur ıör ... ıüyoruz. 

Japonya - lngiltere 
B. Hirota, netice olarak, Japon

ya ile lnıiltereyi :..~ribirine h:- :· ı
yan an'anevi doıtluğu ve Japon
ya ile Almanya ar~ındaki ııkı ve 
d ~ .. ·ı· h. ::..ane munaae=>et erı e ~m-~· -

yetle kaydetmittir. 
Japon hariciye nazın, Japonya

mn bütiin memleketlerin İptida\ 
maddeler elde etmesi ve beynel
milel ticaret serbeaetisinC.: n mfü
: .:!id olması meselesine atfelır.:!k 
te olduğu cheır_-n:~·etten bah:~y
Iemit ve Japonyanın bu t· ::ni· 
Ieri teniyetler haline getirmeğe 
memur olduğunu söyle:niıtir. 

Pekinde Ôrli idare 
Pekin, 27 (A.A.) - Örfi idare 

ilin edilmittir. 
Şanghay, 27 (A.A.) - Pekinde 

sükun ıüküm sürmekte olduğu iyi 
bir membadan bildirilmektedir. 

Japonlar Çekilmiyor 
Pekin, 27 (A.A.) - Yüzlerce 

Japon askeri, mitralyöz ve topla
riyle <lün Pekinin garp cihetindeki 
kapısı önünde toplanmı•lardır. 

Çin muhafızlarının ihtarlanna 
rağmen Japonlar, geri çekilmemi§ 
lardir. Bu vaziyet kar!ııında he-, 

men bir muharebe vukua gelme
sinden korkulmaktadır. 

Daha şimdiden birçok nokta
larda birtakım çarpıı::ıalar olmuş
tur. Japonların umumi harekat İc· 
ra etmek üzere oldukları zanno
lunmaktadır. 

Harp iki Misli Şiddetlenecek 
Tokyo, 27 (A.A.) - Kabine, 

Langf ang hadiseleri dolayısiyle 
Şimali Çindeki Çin kıtaatının has
mane hareektlerine kartı kat'i ted. 
birler almağa karar vermitlir, 

Siyasi mahafilde bu karardan 
sonra mücadelenin iki misli şid
detlenmesine intizar etmek lazım 
geleceği beyan olunmaktc.:lır. 

Son Çarpııma 
Tokyo, 27 (A.A.) - Dc.:r:ey a· 

jansının Pekinden bildirdiğine gö 
re, saat 17 de Pekinin 10 kilomet
re cenubunda ciddi bir çarpışma 
vukua ıelmiş ve 38 inci fırkaya 
menaup unsurlar tarafından hiicu
ma uğrayan Japon kıtaları, düş
manı sükut ettirmiıtir. 

Japonyadan Haberleri çabuk 
alıyoruz. 

Anadolu Ajansının notu: 
Domey Japon ajansı ile ar~r.-u:

da haııl olan bir itilaf mucibince 
mezkur ajanı bize kısa dalgalarla 
biri sabah vebiri ak~ olmak Ü· 
zere iki hususi serviı yapmaya ha§ 
la.mııtır. Bu serviı, Tokyo • An
kara arasında doğrudan doğruya 
yapılan bir ıerviı olup kendi cı
hazlarımızla alşmnaktadır. 

Nafıa Vekili lsveçten 
dört mühendis getiriyor 
B. Çetinkayanın ayrılırken veıdlği beyanat 
lıtokholm, 27 (A.A.) - lıveçf 

ajansı bildiriyor: 
Türkiye Nafıa Vekili B. Ali Çe

tinkaya, lsveçten ayrılırken, gaze
tecileri kabul ederek, lsveçteki 
tetkik seyahatinin çok faydalı ol
duğunu, bilhassa laveçte amele
nin yalnız çalıtma ve hayat şart· 
larmı değil, onların atelye ve sıh
hi teıiıatlarını da tetkik ettiğini, 
sekiz saatlik gün kanunu genit bir 
mikyaata Türkiyede de k-. 1 \11 r -· 

diği için, bu seyahat vesilesinden 
istifade ederek bu karınn hüküm· 
lerinin tatbiki hak.kında müeaair 
bir kontrol temini tarzına dair de 
tetkikatta bulunduiunu ıöylemit 
ve demi,tir ki: 

"lıveçin, Türk demiryolu inpa
tına malzeme vermesi me·:.'~.:ne 
gelince, bu, hiç ,üpheaiz bir kon
jonktür itidir. Bununla beraber 
biz lsveç mamuli.bnın evaafmı 
d . akd' d. " aıma t ır e ıvonız. 

Vekil, karaılıklı ticarc~ - · :a· 
deleıinin iıtikbaldc çoilllacaiı ve 
bu turetle de Türkiyeye I···-- -nal-. 

zemesine müracaat imkanını ve
receği ümidini izhar ederek ıu ıu
retle sözlerine de·:::-1 c: -: · • . :. : 

"Halen, Türkiyede en : ıühim 
ve ba;::ınmak üzere ola.ı :,, sula
rın ıe+iyeıinin tan: .. imi : ~ :..:·... Bu 
it için de lsveçin te;riki r.:eıaiaini 
arzu ediyoruz. lstokholr.ı ·do.ki i· 
kametim esnasında, dört kö?>:-:.i ve 
şose mchendisi .•ngııje ctth .. Baş
ka daha mr:. --(.::! b~ı~-:r . J, on· 
ları da alacaktım. Zira :_. · -· : ıer 
bu ıah::;.da büyük bir t:. . ... ::ye 
maliktirler." 

SU TETKIKA Ti 

Ankara 27 (Te!efonla) - Tr:ıbl 
zon, Erzincan ve h:ı,·:ıli!:nch su 
i~!:?ri üzerinde tetk=klen, · · · ·n
ma!< ü~~:e gitmiş olan Nafı:\ Ve
·~~leti sular umum müd::r·· B. Sa· 
: · h:ıttinle, ln::.·ı:nlerd~- '"' ~:-ij. 
neı· ~ - · ·--.:='.! dönm:lşlerdir. 

C. Grüner, bir ay i:.inle h··!cre
ye gitme> :: :;:~re An!~ar;ı :.' • '· - re
ket etmiıtir. 

Türk - Alman. işbirliği 
Bir Alman gazetesinin dostane makalesi 

Berlin, 27 (A.A.) - D. N. B. 
A,jamı bildiriyor: 

"Berliner Bönen Zeitung'' a. 
Ali Çetinkaya'nın Almanyayı zi
yareti hakkında nqrettiği bir ma
kalede diyor ki: 

B. Ali Çetinkay1ı1.'nın ıahaında, 
umumi harp esnasında yanyana, 
birlikte harp ettiğimiz, Harp Son· 
rası tarihi Almanyanın f eli.keti ve 
yeniden kalkınmuı ile i:likkate 
fayan bir yakınlık ıötteren bir 

·ispanyada muhare 
şiddetle devam edi 

HOktlmetçllere göre A~ller yirmi bet 
bin telefat verdi 

Nasyonalist/ere göre 
zırhlı otomobili alındı ~ 

Madrit 27 (A. A.) - Erkanıhar ASİLERE GEÇEN MiLi 
biye asilerin Madridin garbinde uğ- SÖYLEDlKLf.Rİ 
ramış oldukları zayiatın yirmi beş ) H•"" Avila 27 (A. A. -bine baliğ olduğunu tahmin etmekte 
d" muhabirinden: ~ 

ır. Milislerin bir taburu, ı 
NASYONALİSTLERIN silahları ile, asilerin tar8fırı• 

İDDiALARI lerdir. Bunlar, hükumet . 'iJfll' 
Rahat 27 (A. A.) - Nasyona - icin son taarruzun son bır · 

listlerin radyo ist:ısyonları c!;in <ık- d.uğunu ve halihazırda kıı~ 
şam yapmış oldukları neşriyatta, B· viyclerinin kmlmı§ bulıınd 
runete önünde düşmana ağır zayiat yan etmişlerdir. ($ 
verdirilmiş olduğunu temin etmişler GRANDi MAKYEVELI -' 
dir. Bu mıntakada nasyonalistlerin E (E k) S':! 
yapmı~ oldukları ileri hareketin pek Paris 27 poque po eliıt ~ 
mühim olduğunu iddia etmektedir - 1 .. Grandi ,dün Makyev ~ 
l kine çıkmış ve f ngiltere ~ ~ 
er. zaretinin sua1namesini go~~ ~ 

Bu İstasyonlar nasyonalistlerin ne mani olmuştur. Cran:fi• 
Madrit cephesinde havaya tamamile sualnamenin esasını teşki 
hakim olduklarını da iddia ediyor - 1 · e 1 vak kat n~iliz: sureti tesvıY ~ 
5a~. SOVYET ZIRHLI OTOMO - nin müdafii kesilmi§tir. De IJ. 

yada olmıyacak şey yoktur~tll 
BiLi ALINMIŞ.. di, geçen hafta "lt~lyanın P"' 

Salamankada neşredilen tebliğde reketini hayrete şayan bir ~ 
yazıldığına göre Brunete muharebe İngiliz planını torpillemeği f 
meydanı ölü hükumetçilerle doludur eder,. §eklinde göstennit olall 
Elli tane Sovyet zırhlı otomobili tah- sız matbuatına karşı taarruz.' 
rip edilmiştir. Milliyetperverler yÜ7.- mİ§tİr. 
den fazla esir almışlar ve "lt' yiiı. mi INGIL TERE FRANK ON~ 
lis de kendi taraflarına geçmiştir. HARIP HAKKiNi T ANıı· 

BASK HOKOMETI REiSi CAK MI? 
FRA~SADA J ' 

Londra 27 (A. A.) - ~ 
Le Bourget 27 (A. A.) - Bask 

hükumeti reisi B. Aguirre, berabe -
rinde karısı ve kızları olduğu halde 
buraya gelmiştir. 

NiÇiN GELMiŞ? 
Paris 27 <A. A.) - Bask hüku

meti reisi B. Aguirre, hu sabah, Bask 
hükumetinin Paristeki miımes:1i1!iği 
binasına gitmiştir. 

B. Aguirre, Havas ajansına y;)p -
tığı beyanatta ezcümle dem ittir ki: 

•• Parise, Bask memleketinin si -
vil halkından bir kısmının F ransaya 
nakli meselesi ile meşgul olmak mak 
sa dile getclim.,. 

sinin milli konseyi, ncşrettif 
yannamede, ezcümle §Unları 
mektedir: 

İşçi partisi, İspanyol asil~ 
harip taraf sıfatı verilmesi . 
muhaliftir.Milli konsey, Jııgtl.t 
metinin tuttuğu hattı harek 
sında mütehayyir kalmıft11_,IJ 
konseyin fikri, hükumetin, P" ... 
tonun tatil devresinden istif~ 
rek, Burgoı hükumetini ~:; 
nıerkezindedir. İspanyol asıleT 
lev müfit bir tarzda dahi ol8'• 
rip taraf hukuku tanınam,,ı. 

Ahmet Rasi~ 
Gecesi 

memleketin mümt-ssilini selim 1ı. 
yoruz. Ayni mukadderat, her iki 
memleket için de, müıterek mese
leler ibdaı ediyordu. Bu suretle, 
Türkiyenin istiklal mücadelesi, ,1 
milli ve ıulhperver kallunmas,, Yarın ak,am radY 
Almanyada hususi bir ıempati ile bir konferans .,.r J 
kartılanmıttır. Ve Türkiyenin ye- ter"• 
ni inl:itafının bazı fer't cihetleri Şehremini Halkevi 30 ~ 
kolayca anlatılır mahiyette olma- cuma günü Ahmet Rasi~ O 
maaına rağmen, Türkiyenin haya•. için bir gece tertip etmİ§~ır· ~ 
icaplarına kartı Almanyarun hat- Şehremini halkevi di1, tarıh~ 
tı hareketinde hiçbir deiitiklik yat komitesi reisi Baha 
vukua ıelmemittiı·. 1 Ahmet Rasimin nükteleri i ~ 

Almanya, Türkiyede ıiyui men Münir Süleyman Ahmet 2' 
faatle alikadar hiçbir ıaye takip DarÜ§§afakaya giriıi, mu ~ 
etmediğinden Türk. Alman müna muharrir Naki burada Ah111e~;I 
ıebetleri daha iyi bir surette inki- minjanrı ve orijinalitesi; 111e~ 
ıaf edebilecektir. Almanya, iki torunu Os~an, A~met ~asi ~ 
memleket arasındaki itbirliiinin hayatındakı hususıyetlerı; ~ 
genitlemesini ve ticaret mlibade.I Reşat Ekrem Kom "lstanb "'-"u 
1 1 nonim sesler., adlı birer "!\J~ !Sil 
elerinin fazlalaımasını arama• · "· ki L _ - k" b rı y, yapaca ar, oeate ar tan ~ •-_ _o 
dır. Bu suretle hareket etmekle, · Ah R · · 'k ,ıtl't. tın met asımın musı ı beJ' 
Atatürk Türkiyesi de kuvvetli ve besteleri hakmda bir musaha 
müstakil olmak azmini göıterecek hmacak. 
tir. T anburi Selahattin de bazı P8 

B. Ali Ç~tinkaya'nın bu ziyare- rını ça1acaktır. 
ti, son seneler zarfında Türk -, Bay Baha Gök oğlu ayrı~~ 

akşam lstanbul radyosun~ ~ 
Alman i~birliği sahasında altna~ı 1 Rasimin türk matbuatında ılk 
iyi neticeleri hatır1atmak için en yazısı nasıl intişar etti,, pıe 
iyi bir vesiledir. Bu sahada, yal- bir konferans verecek, bunbl' 
nız Ankara vüksek ziraat enstitü- stüdyo İnce saz heyeti iis•adJıl 
.. d k' 22 ~I f ·· ·· ·· 1 )erinden parçalar çalacaktır. aun e ı A man pro esorunun 

itbirliğini hatrrlabnak ki.fldir. ·ı- --
B. Ali Çetinkayanın kendi mesai Franku hUkGmef 
sahası olan Türkiyede demiryolu, 8e%1nlk konsolo ... 
li-:r.an, inıaatı ile hava yolları te- Atina, 27 (Husuai) -
ıiı itleri misafirimize iki memle 

1 

F ranko hüku:ı:eti tarafınd_.. 
' •• 1 niie konaoloa tayin edilell • 

ket arasında mevcut mükemme. 1
• z , · etiati' .. • • . . ımo ozo nun memurıy •• ..ııl 

munasebetlenn ıenııletılmeaı gay nındıiı hakkındaki emir~~ı 
retinde devam için mükemmel birJ ıünkü reımi ıazete ile İJJ 
temel tetkil edecektir. l mittir •• 



11 1rt tıhanı 
\1 !tfllbc IİlnU men bedeli (3397) lira olan muhtelif cinı eğeler 9 - 9 - 1937 per· 
~tr, aaat 15•30 d~ kapalı zarf usulile Ankara.daidare binasında satınalına· 

e~ · Bu ite girın k · · t 
)'ırı ettiği ... e "k 

1 
e ıstıyenlerin (254,77) liralık muvakkat teminat ile kanunun a· 

lu nushaıar aıd a ~I~ resmi' gazetenin 7-5 - 1936 gün veya ı - 7 - 1935 G. NO. 
tckrn . ın a ıntışar et . 1 . . vesika ve 1 erınj a . .. mı1 o an talımatnameler daireaınde alırmış 

e Şarına:~ı gün saat 14,30 a kadar komi!yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
•cU:irn 'Ve .. eker parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa.da te· .. e" ırı.cfr v • d Af -s ıgın e.;1 dllğıtılmaktadır. ( 4529) 

: ka.ıe:ı:::en bOOeli 5207 lira 60 kuruş olan 166 takım ustunç takımr ile 
iUa.81 dahı'ı· 1 dalet 16 I 8 I 937 pazartesi gun" ü saat 15 de Hayda.rpaşada gar 

tak lD ek" t tın alına· ttr. Bu i . 1 sa 1?a~ma komisyonu tarafından kapalr zarfla sa . t ve 
• s kanuı:ıun t ~ gınnek ıstıyenlerin 390 lira 57 kuru§luk muvakkat temına 

8• 329 ayın tt· v. 37 gün ve 
7 Veya 1 / 

7
e ıgı vc~.aikle birlikte resmi gazetenin 7 / 5 I 9. lan tali-

jt!t(. :atııaıne d . / 937 gun 3645 NO. h nushalarmda intişar etmış 0 d 
f. ay~aş ~ıresinde: alınan vesika ve tekliflerini ayni gün sa~t 14 e ka tr 
~ı 'koınısyond:n a komısyon reisliğine vermeleri iıizımdır. Bu jşe aıd şartname er 

·ıııı ~parasız olarak dağıtıl maktadır. (4647). _ 

eiıtl A k 
ğıJ~ ~ "-nk~ .~ra Vilayetinden : .. men 

r1' ~OYi.inde Ya ~ılayeti dahili'ldc Sincan köyünde yeniden kurulacak .. g~ç saat 
gı,.• 5 de A.nk p acak 100 yüz adet göçmen köy evi 4/ 8/ 937 Çarşamba ~un . 

pıı~ ara vilay t· b" . unda ıhalcsı ya 
g;.ı; "4Jllak iize e ı ınasmda toplanacak komisyon huzur 
dt ı _ trre_ kapalr zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

• ·ı-t .{~eşıf bedel' b h . . t. ıcı 2 _ }d ı e er ev ıçın 632 lıra 77 kuruş ur. : t' u. 
erri llııııtıi tf k u~akkat teminat 4413 lira 85 kuruştur. (Teminat Krıılay Cem. ye 

1 ı 
ıt1 1 '- A..ı~~rdezı namına Malsandıklannca emaneten kabzoJunacaktır.) • 

ara,s a arların k . . Ticaret Odası vesı deP k ını ve 93 ~ arıda adı geçen günde tekliflermı, .. 14 30 a 
prl atlar .Ank 7 senesı mUteabbitlik vesikasını nihayet aynı gunde s_aat ' 
e~ l>tuıuıa.s, ara Vilayeti evrak kalemioeteslim edip mukabilinde bır numara 

f3 G 1ate altnaları şarttır. 
arı: ~ltln },f~~~e~ İdari, Fenni şartname ve keşif ve planlan Ankara ve İstanbul 
jtO l.lrlüklerinde görebilirler. ( 4350) 

D. Denıiryolları ve Limanları işletme 
lll , Umum Müdürlüğünden: 

118ıı~aat maddelerine mahsus tarife değişti. 
ilıtı 37 tarih· ·r d · t maddelerı Yaca .. ınden itibaren tatbik edilecek olan veni tarı e e ınşaa 

l:ı~r gore tasnif edilmiştir. • 
. ı ~ tetiı, U ln&.ddelerin yeni tarifenin dört r.evi ücretinden birine tabi tutulmak su-
1 (2237) c(retıeri değiımiştir. Fazla tafııilit için istasyonlara müracaat edilmesi. <22 

S• 4517) 4 . 
lllla,-a-ı s_t_a_s_g_o_n __ m_e_g_d_a_n_ın_ı..:...n-=1-a_n_z-=-;m--=-;-,-=-. ç-=;n-

~"~'t•. yapılacak işleı in eksiltmesi . 
~lfatıa 1•tasyan meydanının tesviycsı. türabiyesi, Blokdjlanması, şoselenmesı 

aıt hu/lıtıaır, BordUr taılaımın yapılmasr elektrik tenviratı için ve kanalizasyona 

l ...._ ~n ~csisatin yapilmasi kapali zarf usulile eksiltmiyc konmuştur. 
ı , 1 u l§lerin muhammen keıif bedeli 83058 liradır. 

Sirkcc· steklüer bu işe ait ıartname, plan ve sair evrakı D. D. Yollacinin Ankara 
ıf'" 3 ~ liaydarpaşa ve İzmir veznelerinden 4,15 lira mukabilin.de alabilirler. 

,irıt l'oııa . Eksiltme 2;8; 937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Ankarada D. D. 

~ ltobıi:~~~letıne umum tnüd\irlülü Yol dairesi binasnda toplanacak merkez birinci 

4 -~ un.ca Yapılacaktır. . .. 
qYtıj kaıltntiye · b"il k • • 'steklılerin aşağıda yazılı temınat ve vcsa1kı gij gıre ı me ıçın ı 

~ 
n saat 14 d .. k d k . e'ı!lli ·Yine teslim etmiş olmaları lazımdır. a _ " a ar omııyon r • " 

llıı.ı.,, 2490 sayıl k 16 ve ı 17 nci ma.ddelerine uygun 5403 liralık 
ilkltat . ı anunun ncı 

b ternınat 
- 2 , . c 490 sayılı kanunun tayin ettiği vesıkalar, 

. s : Nafıa 'Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, .. J- ~o.... Teklif k 1 'h 1 ..:tnü :.aat 14 de kadar makbuz mukabılınde 
11 ··•ısy0 me tup arı ı a e ,,... · kl'f · ·· ~ı· n reislig~ in .1 k . p ta ite gönderilecek tc ı mektuplarrrırn ıa · 

· ı te h e verı ece tır. os · . . la a hütıü ol . b sarı te kadar komısyona gelmış bulunması 
<:ıtndı ınası ve nıhayet u r. 

Yot 
6 

- :Su icı. h kk 
1 

h t ını:ık isteyenlerin Ankarada D. D. Yotıarı 
d'lires· '.t a ında fazla za ı a 

ıne 111•• ) 
...__ uracaal etmeleri. { 4300 

:/;;(;;, ma Genel Komutanlığı Ankara 
~ 1 1 komisyonundan : 

,_ l -13· 8 tna ma k ymet biçilen 3475 Zincirh şa.plı yular 
.ııa"al ır tane · ·k· ·· ıı· kuruş 1 

1 t' ı Za.rft sıne 1 1 yuz e ı be günü saat on beşde ~rlıkla satırı 
a 1llacaktı an tahvilen 29 / 7 /937 Perşem 

2 r. y • 

llıek. . - Şartna . . arasız alınabilecek olan bu pazarh?a ~ır 
heı . ıauYenı . rnesı Komısyondan ~ ntlna.t ve şartnamede yazılı vesıka ıle 

lı irtln v erın 651 lira 59 kuruş ılk te 1 J (2004) (4118) 
e saatinde Komisyona. ba§ vurma. ar· -

. 1' ek ·k k .. müdürlüğünden 
Cıtıaf n) 0 U l U Tutarı tık teminat 

Miktarı Tahmin bedeli Vra Lira 
~tiit Adet Lira 
'l' sıraır ---

abure 80 45 
200 2,5 

3600 
500 

307,50 l) 4100 
trs sıraır 3 7 50 281,2 5 

. Okul 150 25 "ktarı tahmin bedelleri, tutarı ve 
ıl1t umuz ih · · ı ve mı k .. 
9 teminat tıyacı olan yukarıda cın tname.de ihalesi yapılma uzere 

/ 8; 937 o-;:ı ~azılı •ıra ve tabureler iki a~rıE~"rt sırası ve tabure 14 de ve ders 
•ıra e.~nune · ....;ı nü tu . k ı 

Sr saat 1 rastlayan pazartesı b.. İsteklilerin Yıldızdakı o u umuz-
da 4 30 d Jacaktrr. · h 
b n alacakl ' • a açık eksiltmeye konu Yüksek Muhend:8 mektebı mu ase-
~ciHğine arı ırıaliyelcrle ilk teıninatlannı e belegeleriyle yukarı.da sözü geçen 

~hun \'e laatYatırarak alacakları makbuzlarla v ğ Yüksek Mühendis mektebi mu-
aaeb tc &atı planaca ı 36) esine nalrna komiıyonunun to (44 

~i ...----::::;:;;;;;;;;;;-;;;~;;~~~~~~~;;;;;;;;;.ıl 
~......__ -- ı=- Gorio ea_ı:,a 

S .«\ F 0 H. Balzak. H. Rifat 

A. l>ode . ' Sayfiyeye gitmezden e~el Bmu.~ytUJ~ 
SaYfiyede • H. Rifat 1 bir tane tedarik edın. 

b" okunacak gUzel ka roman 
V Juoır l{f;r ro~an V AKIT J{itabevi • ıoo kuruş 

abevı • 100 kunı~ _ _;:;:~~-------------............. ~~:.:_: ....... .-~~ ..-

Blz,alaruıda yı.Jds lpnUt ola.alar, llM, 
tlade muameıe &ören.lercllr. flıakemla• 
_., l:l Cltı k.ıııpıuue 911llf D,yatıanııır. 

PARALAR 
• :;ıerllD 
•Dolar 
•Frank 
• Liret 
•Belçika Fı 
•Drahmi 
• l.ev1çre Fı 
•Leva 
• B'lorlD 
•Kron Çek. 
•Şilin AVUI 

63l.- Pezeta -
l:.?7, - •Mark lH,-
100 - • Zloti 2ô -
115- • Pengo 2:J.-
ti4- • tAy H-
:.?3.- •Dinar ~2 -

:.so, - Yen -
23 - • Kron Iaveç 32 -
68. - • A.llol ıOH -
84- • BRnkno1 :!ö7 -
23-

ÇEKLER 

• LoDdra 630 •Viyana U762 

• Nevyor• 
•Parla 

0,18t6 • M.adrld 13.65 
2 L 09;; • BerllD l OOW 

• MUAJlO 15 0317 • Varıon 4,17H 

• Br1lk.sel 

•A~ 

4. 6004 • Budıı.peftl 5,.920 
• 6 7i60 • Bllkret 106 6666 

3 4420 • 13el~&(I 54 2357 
63 49'.?0 • !'okoh&m• :l 7268 

• Cene-Tl"t 

• MoekoH ~o 40 
• Sotya 
• Am&tercıam l.4315 
• Pnıl ~2.6380 • StokbOlıD 3,0787 

ESHAM 

lş Bankıtsı 9 so 
A.mıdolu 24 20 
Rejt t GO 
Şlr. HayY1y , 

Merkez Rımk 87. -
U. Sigorta -

Somonu !J 20 

l&tlkrazlar 

rr.unvaJ 
• Çtmen'tD 

GbyOD DeL 

Şsrlr Del. 

B&IY• 

1300 

.-
!Şark m. 9C1'• -

Telof08 -

Tahviller 
• 11133 T.Hor. ı 1515 tmektrlk -

• • • • D 14 4.5 fra.mftJ -
• • • m 14 ı~ R.lbtzm -

!atık.Oatııll O·i - • A..ıWlOJO 1 to 55 
• Ergeni tstık 95 - • Anadolu D 40.55 
lll2A .A M 00 A.nadoJn m · • 

• s. Erzurum 97 25 • MUmeossU A 43 65 

T k 
• Çartamba Perıembe 

8 VJm f.!8 Temmu 29 Temmm 

====~r9C.Evvel ~oC.Evvel 
O Uıı doğU§tı 
GUn batl§l 
Sabah namazı 
Oğle ıwna:.ıa 

CklndJ aauıazı 
Akşam namazı 

Yılın geçen günlen 
Ydm kalan günleri 

452 4 53 
!9.~0 19 29 
300 3,00 

12.20 12 20 
16,17 16.16 
19,30 19 29 
21 22 2I.21 

2 47 ~.49 
209 210 
156 155 

'T - 'KURUN '2S rrEMMUZ ,193 7. 

Başvekilimiz bildiriyor 
(Vstyanı 1 incide) ları haricinde kurulmamuı için sa • 

den sonra, en son 4 temmuz vakası pmanlarm zararlı tesirlerine nihayet 
üzerine Türk Spor Kurumu genel verilecektir. Hazineden yapılan fe • 
merkez heyetince münasip cezalar .;erlıklar, C. H. Partisinin sporcu• 
tertip edilmiştir. Dikkatimizi celbe - la.ra gösterdiği kolaylık ve yardımlar, 
de nmesele, spor terbiyesinin bazı sporun asd maksadını temin ebnek 
muhitlerde, spor maksadına ve cen- içindir. Spor terbiyesi, Partimiz ve 
tilmen terbiyesine münafi bir istika· hükfunetimizce esaslı bir terbiyedir. 
met almasıdır ki, bu istikamet ıslah ki burun doğru istikamelten şaş1rtıl 
olunmadıkça, derdin esası tedavi e~ masma asla müsaade etmeyeceğiz. 
dilmemiş olacaktır. IIk alclığunız tedbirler ıunlarclır: 

Cumhuriyet, hükumetleri, ilk l- 4 temmuz hadisesinin doğru ... 
günden itibaren spor terbiyesi ile ala dan doğruya alakadarları tecziye o • 
kadar olmutlardır. Tecrübeli çorcu lunmuf'lur. 

' olarak karşımıza çıkanlar,,idareyi ku 2 _·Spor ahlakı mazbut olmayan 
lüplerin elinde ve sporcu tanınmış ve spor edebiyatım nifakta ve genç· 
bir kaç mütesanit §ahsın selahiyetin }eri zehirlemekte zanneden unsurla· 
de tutmak için her gayreti sarfetmiş- n spor sütunlarına kabul etmeme • 
lerdir. leri icin bu beyanatrm gazete sahip 

lktidarlarma ve hüsnüniyetlerine lerin; t~vsiye olarak yazdmıştrr. 
ihtimal verilerek mahdut selahiyette 3 _ lctimai ve mesleki mevkileri 
bırakılan İdman Cemiyetleri 1 ttifakı ni spor bakımından nifak yoknda 
şeklinde bir idare vücuda gelmi~ ve kullanmış olan zatlann, böyle nu .. 
bu idare şimdiye kadar iktidarsızlık fuz kullanamıyacak vaziyette bulun 
hesapsızlık ve anarşi içinde memle - durulmaları mercilerine takip ettirile 
keti spordan mahrum tutarak infisah cektir. 
etmiştir. 4 _ Maarif vekaleti, Galatasaray 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türk talebesinin yanlış spor zihniyetinde 
Spor Kurumunun teşekkülüne dela- bulunmalarına mektep talim ve ida· 
let ettikten sonra, sporu eski müte · re heyetinden sebep olanları tahkik 
reddi ve anarşik vaziyette tutmak edecek ve tedbir alacaktır. 
sevdasından vazgeçmeyen anasırın 5 _ Türk Spor Kurumu, nizam• 
bı·r taraftan Spor Kurumunu çalış ~ ..... t k"lAt .. ti namenin emrettıgı eş ·ı a ı suro e 
maktan menedecek maddi, manevi tahakkuk ettireceK. ve nizamname • 
•edbirlere, diğer taraftan genç spor - nin emrettiği vazifeleri ciddi ve serte 
culan yekdiğeri aleyhine düşman bir surette murakabe edecektir. 
zihniyette tahrik etmeğe ..:.oyulduk .. Anarşinin izalesi ve spor terbiyesi 
ları anlasılmıştır. Bazı gazetelerimi • nin iadesi için bilhassa Istanbulda 
zin bu kabil menfi spor anasırına if- sürat ve katiyetle hareket etmek la· 
sad vasıtası olmaları, şüphesiz ki bu znndır. 
ı;azetelerin sahiplerini de müteessir 6 - Bu tavsiyelere ve alman ted 
edecektir. Bu zihniyetin tezahüratı birlere rağmen sayılan bu fenalıkla· 
lstanbulda şu şekilde görülmüştür: rın devamı görülürse, kulüpler lağ • 

Türk Spor Kurumu nizam~amesi vedil~rek yeni şerait altında kurula • 
lstanbulda tahkik olunmadıgmcfan, caktrr . 
hadiseleri hükümlere rap!dec~1' ve ---------------
zamanında müdahale edecek heyet • ~-------------. 
ler teşkil olunamamıştır. Genç spor-ı Göz hekim! 
cula~a iyi ~hlak nümuneleri verme - Dr.Muıal Rami Aydın 
yen ıdarecıler bulunması teessuf o- B yl M' k ... N t 5 . eyog u • ıs so agı o. 
lunacak bir şey~r. • . . • 1 Telefon: 41.S 5 3 

Efkan umumıyenın bılmt-sım ar- Pazardan maada her gün: Öğle-
zu ederim ki, arbk ıporun kaldırnn den sonra saat 2 den 6 ya kadar. 
kavgası halinde devam etmeıine ve :..-------------' 
muntazam sporun kendi tesir saha • 

Milletler arasında serbest ticaret 
(Üst yam 1 incide) ı 

Hakikaten bagün beynelmilel 
ticaret serbest değildir. Fa'.tat bu 
serbestiyi ilk önce kaldıran kim
dir? Hangi memle?;etler r · · -ı bu 
günkü iktııadi ıar:!arın meydana i 
gelmesine sebep CllmU§t::r? B~y
nelmilel ticaret ıiıtemini ~ • .numi 1 

'. t . k ·.arp en evvelki hale çevırme 

müımkün müdür ve doğru mu::~:r? 
Umumi Harp içinde kı~.ı!ar '\ 

rasmda mübadele serbestisi kal!'\· 
lığı zaman bir takım meml :!.:.-;:~ler 
yeni şartların tazyiki altında eko
nomi cihazlarını tleğitti:rdiler; o 
güne kadar hariçten tedarik ettik· 
leri bazı e§yayı kt:ndi vas;~alariy· 
b vücuda getirmek iç:.ı L:::ikı:ı· 
lar kurdular; diğer tar~:tan eski 
dünyanın en mühim bir parr.ası o· 
lan Sovyet Ruıya da bo:.ı .. -,.!klik 
sistemi teessüs ~tti; bu memle
ket hudutlarını harici :..!c::ıe !:ar
şı tamamen kapadı; eski ve yeni 
dünyanın ekonomi cihazlarında 
ve sistemlerinde vukuagelen bu 
değişiklik ha§lı ba_ıına bir müva
zenesizlik yaratmıya kafi idi. 

Araya bir de para aiatemlerin
deki değişiklik k<ı.rıştı: Harp ihti· 
yaçlarınm tesiriyle birçok mem· 
leketlerde yapılan fazla sarfiyat 
yüzünden altın para tedavülden 
kalktı, kağıt para. pi~asaları k~p
Jadı, sabit bir nakıt sısteı:ni yen.ne 
mütemevviç bir mübadele vasıta· 
ıının yer bulması ortaya bir yen\ 
döviz meselesi çıkardı. 

işte bu türlü amili•>" ~örondi.iği; 
aırada Amerikada eski Cumhur· 
reiıi Hover eıki dünyaya kartı 
çok yüksek gümrük duvarları ör
meye başladı. Bu hareket beynel
milel ticaret hayatında genis mik· 
yasta himaye siıteminin tatbikın· 

dan başka bir ıey değildi. Amerİ·1 
ka ilk eserleri görülen iktısadi 
buhranı önlemek için ağır gün
rük usulüne müraco.:ıt edi:,• .. . Ju. 
Amerikalılar eski dür.yaya çok 
mal satmak, fakat müm!.:ün oldu
ğu kadar kendileri onlardan nz 
almak fikrini takip ediyorlt-.:-clı. 

Amerika gibi büyük bir mem
leket bu tarzda bir teşebbüse gİ· 
rerse mukabelesiz kalabilir mi? 
Bundan sonra İngilizler harekele 
geçti. Beş yü~ milyon ~~f~.su ol~n 
kıta!ardan ınurekkep bı:y~.;: lngtl· 
tere imparatorlu~ ister i.se ıııİ? 
bir otar~i siıtemıyle kendı ~endı
ne yetebilirdi. lmparatcrluga da
h"I olan Kanada, Yenize!.:;ıda, A· 
v:ıstralya, Cenubi ~frika gi~i do
minyonların, Hindıs~nın, r. ;:;ırm 
ve diğer sömürgelerın kendı ara: 
Jarında hususi: bir gümrük ıiıtemı 
ile bağlanmaları bu maksadı te· 
min edebilirdi. 

Ottava konferans ve kararları 
bu mülahazanın neticesi oldu. A· 
merikadan sonra İngiliz . impar~· 
torluğu hudutları d~ ~enıf hır hı
maye suru ile çevrıldı. . 

Bundan sonra da Fransa kend1 
sömürgeleri ile iktısadi anla~ma
Jar yaptı. 
. Amerika, İngiltere, Fransa böy. 
le yaparsa esasen U~umi Harpte 
bütün sömürgeleri elınden a.lm · 
mış olan Almanya, sömürge kif a· 
yetsizliğinden şikayet eden İtalya 
ne yapmaz? Onlar da kendi iktr
sadi ıiatemlerini en sıkı bir otarşi 
rejimine çevirdi. 

Şimdi görülüyor ki Büyük 
Harpten ıonra en evvel eski tica· 
ret serbeıtisi usulünü terkeden 
devletler ikbıadi zorluklardan ıi
kay_ete baılamıılardır. Bunun ae-

bebi, lieynelmilel ticaret zorlukla· 
rmın beynelmilel refahı temin e-
demedikten başka dünya sulhü 
için yaw yavaş bir tehlike olma· 
sıdır. Belçika Kralı Leopold'un 
Başvekil Van Zelan·d'ın raporuna 
yazdığı başlangıç bu hakikatin 
ifadesinden başka bir §ey değil
dir. 

Fakat §unu da açıkça itiraf et
r:ıek lazımdır ki bugün ar-1!t Bü
yük ·Harpten evvelki vaııiyet ol· 
duğu' gibi geri çevrilemez. Muhte· 
Jif memleketlerin hayati zaru::-et
lc:rinden doğmuş birtakım emri
vakiler vardır. Evvelce sanayi mü
esseselerinden mahrum olan bazt 
memleketler yalnız kendi refahla~ 
rını değil, milli mevcudiyetlerini 
korumak için de birtakım fahri· 
kalar kurmu~lardır. Bunları hiına
ye tedbirlerini bırakama.§. Diğer 
taraftan milli paraların kıymetini 
muhafaza tedbirlerini de ihmal 
edemez. Beynelmilel ticaretin ıer· 
bestisine ancak bu istika.metten 
gidilebilir. 

Nitekim İktisat Vekaletinin son 
defa ilan ettiği serbest ithalat re· 
jimi bu zihniyet ile hazırlanmış 
bir sistemdir ki beynelmilel ıer• 
beşt ticaretin imkan yolunu ve hu· 
dudunu da gösterecek bir mahi· 
yettedir. Daha doğruşu Türkiye· 
nin kabul ettiği usul diğer memle 
ketler tarafından da tatbik edile
cek olursa bugünkü hakikatlere 
göre ınüı:ıkün olan beynelmilel bir 
şerbest ticaret rejimi tahakkuk' et• 
mit olur. 

ASIM US 
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1 Um n 
Ecnebi memleketlere talebe 

gönderilecektir 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas ıubelerinde yetiıti 

rilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek eaıebi melnleket· 

lerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetler:n, afa§ıda yazllı şartları haiz 
olmaları llzımdır. 

Umumi şartlar: 

1 -Türk olmak, 
2 -Tamüssıhha olmak, 

3 - 18 yaşından aıağı ve 25 yatından yukan olmamak, 
4 - Liselerin fen kısmından mezun olmuı bulunmak. 

Hususi şarllar: 

1-1933. 1937 seneleri araamda liselerin fen kıımmdan mezun 
olmuı bulunmak, riyaziye, fizik, kimya derslerile yabancı dilden iyi 
derec~e not alınıı olmak, 

2- T ahıile gibneğe ve avdette banka hizmetinde çalıımağa ma 
ni rt.smi veya hususi bir taahhüdü olmamak, 

Taliplerin nihayet 10 ağustos 1937 tarihine kadar qağıdaki ve 
saiki (M. E.) rumuzile Ankarada Sümer Bank umumi.müdürlüğüne 
ve İstanbul Sümer Bank lstanbul tubesine göndenneleri lizımdır. 

1 - Hal tercümesi, 

2 - Mektep ıahadetnamesi ve imtihan notlan cetveli, 

3 - Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukarda yazılı ıdıhat 
ve bünye ıartlannı muhtevi bulun.mut bir sıhhat raporu. 

-: - 4adet fotoğraf, 

5 - Tas tikli hüsnühal varakası, 

Bu vesikalar makine ile yazılmıt üçer nuıha olarak gönderile· 
cektir. İmtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir • 

Sinop C. Müddeiumumiliğinden: 
Sinop Genel ceza. evindeki mahkum ve mevkuflara. ihale tarihinden iti

baren 1 / 6 / 938 gününe kadar verilecek ekmek 9 / 8·/ 937 gününden itiba
ren 15 gün müddetle kapalı .zarf usullle eksiltmeye çrkanlmı§tn'. 

1 - Verilecek ekmek 650 randımllnlı Sam.sun bir baş unundan yapılacak 
ve beher ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. 

2 - Ekmekler Cezaevi Direktörltiğünün göstereceği lüzum üzerine yev
miye 700 ila 1000 adet arasından hergi.in nihayet saat 14 de kadar Ceza.evine 
teslim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin yilzde yedi buçuk olan 2239 lira 92 
kuruşluk teminatı muvakkata verecektir. 

İhale 23 / 8 / 937 pazarteşi günü sa.at 15 de C. Müddeiumumiliğnide 
müteşekkil komisyonda Adliye Bakanlığının mezuniyetine talikan yapılacak
tır. 

5 - Teklif mektupları 23 / 8 / 937 pazartesi günU saat on beşe kadar 
sıra numarasile makbuz mukabilinde dördüncü maddede yazılı komisyon re
isliğine verilecektir. 

6 - Mektupların beşinci maddede gösterilen sa.ata. yetişmek üzere l
e.deli taahhütlü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfın mühür 
mumu ile ve iyice kapatılması 18.zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

7 - Şartnameye muvafık olm.ryan veya içinde şartname dışında şartları 
ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellid bilcümle rüsum tekalif ve damga resmi ile 
ilan ücretleri indelhace ekmeklerin veya. unun tahlil ücret ve masrafı vesair 
bilcUmle masarifat müteahhide aittir. 

9 - Şartnameyi görmek ve daha. fazla izahat istiyenler tatil gilnlerinden 
maada her gün Sinop C. Müddeiumumiliği kalemine müracaat etmeleri iln o-
lunur. (4639). 

Galatasaray Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Sallflk arsalar 
1- SUADİYE ile Bostancı arasın· 

da. demir yolunun deniz cihetinde 1,5 
ila. 2 dönümlük ve beher dönümü . . ~ 
920 ]. ··r k 1 Bır 1D1etre murabbaına 4 !ıra kıymet konulan Fatih yangın Y _.Mf 

ıraya mu rez ve uyu u ar!'la- , , , W n 7 JllP'A 

ı tı]ıkt T 1 f 52 148 - masti mahalelsının Boyacı kapı sokagında 74 ilncli adada yiiz1 • __ ..,.,ır ar sa ır. e e on , mura· . .. u;.-' 
t santimetre murabbaı arsa satılmak uzere açık artırmaya konulın 

caa namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 229 kuruşluk ilk 
2 - YILDIZDA İhlamur cadde· makbuz veya mektubile beraber 12 /8 / 937 perşembe günü saat 14 de 

sinde birer e,·)ik ve beher metre mu· Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (466'1) 
rahbaı 100 ila 150 kuruşa satılık müf- ____________ __, ____ ....._ _____ ~ 

rez arsalar telefon 52,148 e müracaat. 

iLAN 

bir borçtan dolayı mahcuz olup fü- S t' h 
ruh k b 1 h. b .. em ıme§ ur ve tu mu arrer u unan ır a~ sut· 1 ll . 

Cadde ve so-'NO..m Cinsi 

1 .. · .... I "' 937 ·ı · ma ı..a esı. u ınç_2:ın a tı agustos tarı une kağı. 

müsadif cuma günü eaat 11 den 12 ye T .. y 
13 ercuman unus Drağman Baraka mu.bahçe 

ka~ar satılaca~.mdan mübayaasma cadesi f 
talıp olanların Üsküdar At pazarmcla Rami Cuma. Cami 42 DilkkAn. 2 
satış memuruna müracaatları lüzumu ' 1 ... 
j)an olunur. (22693). Yukarıda yazılı mahaller 938 senesi mayıs nihayetine kadar par.al' :,/. 
-------------- raya verileceğinden istekliler 2 ağustos 937 paazrtesi günü saat 1~ 

tş ARAYORUM pey paralarile beraber Çcmbelitaş'ta İstanbul Vakiflar Baş mUdürl 
Odacılık ve kapıcılık yapılabilecek karat kalemine gelmeleri. (4651). 

bir iş arıyorum. Adresim budur: 
Şehremini tramvay oaddesi No. 391 

IS1n.aiZ 

Kapah zarfla eksiltme HAnı: 
istatistik Genel Dlrekt6r1Uğll Ekslltoı' 

ve ihale Komisyonundan: ~ 
. . ZAYi 1- Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan iş 74 forma tahmin olUJl~ 

1924 sıcıl nunıı.ralı İstanbul seyri- nüfus sayımı neticelerini gösteren 12 cilt kitaptır. Beherlnden ikişer 
sefe:inden ~l~ı~ şof~r vesikam~ ~~Y bastırılacaktır. . ol, 
bettım. Yenısını alacagmıdan eskısının 2 - Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 ııra 
hükmü kalmamıştır. den 2590 liradır. Muvakkat teminat olarak 195 liralık banka meıctulıd 

lsmail oğlu Recep tahvil verilecektir. 
3 - Teklif zarfları 1937 senesi eyliıl ayının 6 mcı pazartesi gUn6 

.---{Ç u R u ~ / ---.ı~!:~O da. genel direktörlük binasında toplanacak olan komisyonda. 

ABONE TARiFESi 4 - Muvakkat teminat vesika.siyle teklif mektuplan eksiltrneııil' 
masından bir saat evvel komisyon reisliğine verilmesi liı,zımdır. Bu;;.! 

Memleket Memleket şartname komisyon katipliğinden istenilebilir. Nümune de dairede gö 1~1' içi.ad• dlşmda '-fi' 

Aylık 

a aylık 
e ayhk 
Yıllık 

260 

''75 
900 

15~ Kq. 
'.'tŞ KrJ. 
820 KrJ. 

1600 'Kı1· 

Tarlleal.aden Balkan birliği için ayda otuz 
kUruf dll§WUr. Posta birliğine gtrmlyen 

yerlere ayda yetmiş be~er kurut 
zammedilir. 

TO.rldyenln beJ' posta merkttinde 
KURUNa abone yazıla. 

Adru defftUrme Ucretf 215 kunııtur. 

ı------·--· Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Kaprilba1: 
TeL 423f2. Sirkeci MUhUrdar Zade I•-- Han telefon: 22740 •••I 
ilave lzmir Sür'at 

SUADiYE PLA~ 
Bu Çaırşamba ~üırılQJJ akşa 

Münür Nureddin ve arkadaşlı 
N 

•••••• :sınema<la : Hır kış gecesi rtıynın ---~ 

Türk Hava Kurum 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 detlif• 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradıt• 

Postası Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liral~ 
lir ahlı (Konya) vapuru 28 temmuz çar- ikramiyelerle, ( 20.000 ve 10.000) 

şamba. gUnü sa.at 20 de Galata. rıh- iki adet mükafat vardır. 
, ____ .dan ~.zmir sür'at pos~asma ha- Dl K KAT: -: , 

reketle cumaartsa~ah161 İzmd ır!ezm;;rad - Bilet alan herkes 7 Ağustos 1937 günü akıamma kadar biled01 

kalkarak pazar 18 de İstanbula 'ti§ ıı unm • 
cak ve cum esı a en 

1
. · tinn. bul alıdır 

dönecektir. ( 4592) · Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı salat olur ••• 

TiFOBiL 
---Dr. iHSAn SAMi 

filo ve paratıfo hasıalıldanna tutul 
nıamak için ağızdan aiınan tllo hap
landır. Hiç rahatsızlık verme?.. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. ·----
• 

Lisemiz binasında ~artnamemiz mucibince (2500) l!ra keşif içindeki ta- fl-
mirat 13 / 8 / 1937 cuma günü saat on beşte İstanbul kültür direktörlüğü bi 1 
nasında lisc!er Muhaseb::ciliğinde toplanan okul komisyonunda açık eksiltme-

Dr. Ihsan Sami --1111 
TiFO AŞISI 

si yapılacaktır. 

Bu işe aid fennt ve eksiltme şartnamesi ve keşif evrakı okulda görülüp 
öğrenilir. 

183 liradan. ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel Liseler Mu
hasel:e vez."lesine yatırılacaktır. 

!steldilerin en az. (2000) liralık bu işe benzer i§ göreceği vesikalar üze
rine almış olduğu müteahhid ve ticaret odası vesikası veya tem!nat mak-
buzlarivle belli gün ve satte komisyona gelmeleri . ( 4638). 

Jandaıma Genel Homutanllğı Ankaıa 
Satınalma komisyonundan : 

1 - Kilosuna 230 kuruş kıymet biçilen V:rnıf ve örneğine uygun 12129 
kilo Çoraplık Yün ipliği kapalı zarf usuliyle 30/ 7/ 937 Cuma. günü sııat onda sa 
~alınacaktır. 

~ - Şartnamesi 140 kui11ş karşılığında Komisyondan alınabilecek olan bu 
ekeııtmeye girmek istiyenlerin 2092 lira 25 kuruşluk ilk teminat ve şartnamede 

yazılı vesikalı teklif mektuplarını belligün en geç saat dokuzdan evvel Komis 
yona ba§Vlll'lllU§ olma.lan (2005) (4119). 

Tifo ve paratifo hastahklı.rına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin tv.e aşıdır. Her 

eciahanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruştur. -ı·--

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEK™ 

Dahiliye Mütehauışı 

Pazardan ba~ka günlerde Ogteden •onn 
saat 12.~ tan 6 ya ı kadar lstanhıılda L>1vı...."' 

yolunda ı 104 ı numaralı bususı kablıesUıdt 
butaıannı kabuJ eder. Salı, cumartesı gUo 
ıerı sabah "9.~12" aaatlert bak1k1 fukarayı 
mahauatur. M.uayenebane ve ev telefon 
2239ıt Kqhk telefon: 2104~ 

Sahibi: Asım U a 
Neıriyat Direktörü: R. A. Sevengil 

BANKAYA 
YATIRILAN PAQA i;Yi 
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KARAKOY PALAS 


