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CiN ZA YIA Ti 50000 KOYLUYE TOPRAK VERiLiYOR 
2223 

Pekin Civarında , 
J 

Dün Kanh 
Bir Harp Oldu 

Harekat • • 
lçın Japonya, 

30 Bin İngiliz Lirası 

Harcamıya Karar Verdi 

işe Mogollar da Karışıyor 

' ıŞimJi İfinde Japon askerlerinin geçit.resmi yaptıkları 
· Pekin ıehrinin umumi görünüşü 

Londra, 9 (TAN) - Bugün larla müsellah Japon kıtalan Pekinin 
Şimali Çinde Pekin tehrinin şi- başlıca sokaklarında resmi geçit yap. 
mali garbisinde iki taraf arasın· mışlar ve taraftarları tarafrndan al
da yeniden tiddetli muharebele- kışlanmışlardır. Fakat Çinli ahali hu. 

sumet eseri olarak evlerinde kalmış
rin vukubulduğu bildirilmekte- lardır. Çin makamatı tarafından ve-
dir. rilen rnalfımata göre Çinlilerin şimdi

DUn öğle vakti 5000 kişiden mUrek ye kadar Şimali Çindeki zayiatı 
kep, tanklar ve birçok zırhlı kamyon- (Arkası 10 uncuda) 
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Hazırlanan Layiha Son 
ve Kati $eklini Aldı 

Proienin Esasları: Sahipsiz Topraklar Devletindir, 
Bu Topraklar, Topraksız Müstahsile Verilecek 

Ba§vekil Ismet Inönü geçen sene 
Izmire gitti, istihsal vaziyetini tet
kik etti ve sonra şu müjdeyi verdi: 
"Topraksız müstahsil, topraksız köy 
lü kalmıyaçak. Her çiftçinin, hiç ol
mazsa kendi ailesini geç.indirecek top 
rağı olmalıdır . ., 

Başvekilin bu müjdesi, Millet Mec 
!isinin önümüzdeki devresinde kanun 
halinde tahakkuk edecektir. Çünkü 
topraksız müstahsile toprak temini 
hakkındaki kanun layihası, yapılan 

tetkiklerden sonra son ve ~ati çek -
lini almıştır ve Millet Meclisine gön
derilerek bu devre içinde kanun şek
line girmesi dilenecektir. Yeni proje
run esbabı mucibesile metnine ait e
sasları şu satırlarda hulasa ediyo-
ruz: 

(Arkası 10 uncuda) 

lzmir Belediye Reisi 
lzmirlilerin • Atatürke 

Tazimlerini Bildirmiye 

Memlekette topraksız. köylü bırakılmıyacağını söylemi, olan 
Başvekil lımet lnönü köylü ile beraber 

Adliye Vekili tstanbul Yolunda 

Hareketinden Önce 
Adliyemizin Başaracağı 

Geliyor~~-==-~~-~ Yeni İsleri Anlattı 
' 

lzmir, 9 (TAN Muhabirin· 
den) - Belediye Reisi ve Fuar 
Komitesi Başkam B. Doktor Beh 
çet Us, lzmir vapuruyla lstanbu
la gitmiştir. B. Beh!:et Us, Reisl
cümhur Atatürke, lzmirlllerin 
tazimlerini bUdJrecek ve hasret
lerinln giderilmesi için Fuar za.. 
manlaraıda lzmiri şereflendlr

meleriıü istirham edecektir. Ay
nca Başvekil ismet lnöntine de 
937 lzmir Entemuyonal Fuan
nın son hazırhklan hakkında iza.. 
hat vererek, kendilerini de Fua
ra davet edecektir. 

Dahiliye Vekili 

Ankaraya Vardı 
Ankara, 9 (TAN) - Dahiliye Ve

kili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya, yanında, siyasi müsteşarı Ab· 
dillmüttalip Öker ve Ankara mebusu 
B. Mümtaz Ökmez olduğu halde bu 
sabah Ankaraya gelmiş istsyondA An 
karadaki mebuslar ve Dahiliye Veka
letinin ileri gelenleri tarafından kar· 
şılanmıştır. 

Dördüzlerden 
ikisi Öldü 

Londra, 9 (A.A.) - Evvelki akşam 

Thetfordda bir batında dünyaya ge
len dört çocuktan ikisi dün akşam 

ölmüştür. 

Ankarada Feci 
Bir Otomobil Kazası 

Ankara, 9 (TAN) - Ankara ile 
Kızılcahamam arasında, tüyler ör. 
pertici bir otomobil kazası olmuştur. 

Ankaradan Kızılcahamama giden bir 
otomobil Kargasekımez denen bir uçu 
rumdan yuvarlanmış içinde bulunan
lardan Emine ve Mehmet adlı iki ço
çuk, derhal ölmüş, babaları da ağır 
BUrette yaralı olarait Ankaraya geti
rilmiştir. Hadiseye şoförün dikkatsiz 
liği sebep olmuştur. Tahkikat yapıl
maktadır. 

Vekil, Bu Çok Mühim Beyanatında Adll 

Sahada Her Noktaya Temas Etti 
İzmir, 9 (TAN hususi muha- tığı tetkikler hakkında malfunat ver 

birinden) _ Adliye y ekilimiz mesini .:ica ettiğim Vekil, ihtisasatı· 
B. Şükrü Saracoğlu, bugün bele- m .~u cOudmlel_erlTie .anlaBttı: d T ba • 

ıye tara ından feref ine verilen ıı, Bergama, Menemen ve Çandarlıyı 
1 

d
. f - emış, re, ayın ır, or • 

ziyafetten sonra İzmir vapurile, dolaştım. Köylülerle temas ettim. 
lıtanbula müteveccihen yola çık- Intibalarım çok zengindir. Köylümü• 
tı. Adliye Vekili, Kordonda aı· zün çalışkanlığının biraz daha arttı
keri bir kıta tarafından selim- ğmı sevinçle gördüm. Bu mmtaka 
Ianmıf ve dostları ta f d halkının, vaziyetlerinden çok mem • 

w ra ın an nun olduklarını hissettim, hissettim 
ugurla~ıftır. değil, elimle tutar gibi gördüm. Bu 
~rek~t~den ev~el . kendisinden çalı§ma, bu azinı ve ahenk kıymetli 

adlı ışlerımız ve Izmır cıvarında yap- (Arkası 10 uncuda) 

11 Lokanta Kralı 11 Öldü 

Fakat "Lala,,nın ölümü 
Şüpheli Görülüyor 

Gırtlağına Şeftali Çekirdeği Tıkanmış, Karısı 

Bunu Mum Sokarak Çıkarmak istemiş 

M efhur lokanta ve birahane 
kralı Koati Lala 

lstanbulun "lokanta kralı,, öldil. 
Bunu birçok İstanbullular iyi tanır
lar: Lala ... Senelerdenberi Beyoğlun
da Tcpebaşmda kendi adını verdiği 
oirahaneyi işletmekteydi. 

Lala daha önceleri Kohut ve Spil
nek birahanelerini de işletiyordu. Öl
lcceği dakikaya kadar beş altı bira. 
hane \'e lokantanın sahibi idi. Bun
lardan birkaçını sayalım: Tepebaşın
daki birahane, lokanta ve otel, Tak· 
sim bahçesinin alafranga gazino kıs
mı, Büyükadada Splandit oteli, Be
yoğlunda .Nuri Ziya sokağındaki aile 
mutfağı ve saire ... 

Fakat Kosti Lala'nm ölUmünde 
şüphe görülmüş, cesedi morga nak. 
!edilmiştir. Morgun vereceği rapora 
göre adliyece bir karar alınacaktır. 
Şüpheli görülen bu ölUm hakkında 

biz şu malfımatı aldık: 

Kosti Lala evvelsi gün akşam üze
(Arkası 10 uncuda) 
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: ı dızdan San Remoya Limandaki 
İşçiler İçin 
Dispanser 

Köprü Üzerinde Yurtta Yol 
! ...................................................... . Bugünden sonra işaretli 

yerlerden yürünecek 

lnsaatının 
No. 9 

1 

ARAYDA OYNANAN 
OYUNUN iÇYÜZÜ Bu iş için 150 Bin 

Lira Harcanacak 
Belediye, Hamalhğın Her ·çeşidini Kaldıran 

Proieyi de Tatbika Başllyor 

Hızı Arttı 
• 

Yeni Y aptlan Şoselerıll 
Uzunluğu 9179 

Kilometreyi Buluyor 
1 Yazan : S. S. 1 

Liman işçilerinin korunması ve 
sıhhi şartlar altında çalışmalarını te. 
min için yeni bir proje hazırlanmak

tadır. 

Yeni 
Yeni şoseler ve köprüler karilI1

11
" 

nun tatbikinden bugüne kadar ııeıfl; 
leketin yol ihtiyacı bakıınmdan ço 
büyük ve verimli neticeler alınmııt_ır· 

Universite Içtimaiyat Profesörü 

Von Miser'in meşgul olduğu bu pro

jeye göre, bellibaşlı olarak liman iş
çileri için bir dispanser kurulacak, 
aynca sigorta edilmeleri temin edile
cektir. 

Bu teşkilatı korumak ve işletmek 
için 210 bin liralık tahsisat ayrılmış
tır. Bunun 150 bin lirası dispansere 
sarf edilecektir. 
İnşaata sUratle başla.nıması için ha

zırlıklara girişilmi§tir. Dispanserin 
yerini şehircilik mütehassısı Prost ta 
yin edecektir. 

Köprü üzerine geçit yerlerini gösteren pirinç iıaretler konuluyor 

Cümhuriyetin ilk senesinde tnrJJ: 
muhtaç 13885, toprak olarak 
4450 kilometre yol vardı. BU~ 
memleket, 9179 kilometrelik şoset 
sahip olmuş, 7750 kilometrelik yol&ll 
tamire muhtaç yerleri yaptırı1Dl~' 
6127 kilometrelik toı.>rak yolun nıeı· 
tezleri hazırlanmış, 16008 kiloı:nctı' 

tB' 
de adi toprak yol açılmı§ttr. Bu . 
kamlar, gittikçe de büyUmektedır. 

10 milyon liraya yakın masr~ 
Şose :ve köprUler kanununa goret 

Nafıa· Vekfi.letinde toplanan .tahS~~e 
ile masnı.flarının fazlalığ! dolayıs1Y. 
başarılamıyan yollardan devletçe bit 
an evvel yaprlması istenenler, ehe: 

Hain Vahclettin lirarınclan sonra Malta adaaına çıkarken 

Profesör Von Miser, ayrıca, işçile
rin vefiyat ve kaza istatistiklerini de 
tetkik ettirmektedir. Alınacak netice. 
ler, işçiye veriecekl tazminat miktarı 
tespit edilirken göz önünde tutula
caktır. 

Kara.köy köprUsünde halkın kaJ"5ı- fif olacaktır. Diğer taraftan bir türlü mlyeti sırasında ve tahsisat nispil 
dan karşıya muayyen yerlerden geç- meyva ve sebzenin sepetlerle elde sa. de yaptırılıyor. d3 

M Utareke günlerinin saray et
rafındaki faaliyetleri insa

na şu hissi veriyordu: Ortada sah. 
tc bir oyun oynanıyor. Bunun için 
de hükumet oyunu var, hUkUmdar 
oyunu var, saray oyunu var. 

TürlU türlü insanlar; vazifeleri
ne göre kıyafetlere girerek, ünvan 
lar takınarak bir dUzüye rollerini 
oynuyorlardı. 

Bunun içyüzUnU yakından 

ve kulis cihetinden seyreden mü
n evver vatanperver bir seyircinin 
bu oyunu ciddiye almasına ihtimal 
yoktu. Sarayda Jttihatçı damgası 
vurulan milliyetperver gazetelerin 
okunması menedilmişti. Fakat ke
nar ve köşedeki milliyetperver un
surlar bunları gizlice okuyor ve ya. 
kıyorlardı. Dünya siyaset sahnesin
de bizim için elemli bir akıbet ha
zırlandı&,rmı, yabancı devletlerin 
h epsi işbirliği edip bizi boğmrya 
ezmiye, yurdumuzu, milletimizi e. 
sir haline indirmiye çalıştıklarım 

görmek, anlamak için büyük bir 
zeka ve ferasete ihtiyaç yoktu. 

Bu tehlikeye kar§ı millet çırpmı
yor, yaşamaktan, istiklalinden vaz 
geçmiye razı olmuyor .. 

Fakat saray muhiti bu mücadele . 
ile birlik halinde değil... Kendine 
memleketin bir parçası, milletin 
ferdi göziyle bakamıyor. Irsi hak
larla devletin reisi olmak iddiasın
da bulunuyor, fakat kendini bu 
milletle ayni gemi içinde hissetmi
yor. Kendi gemisini kurtarmak ve 
yüzdürmek için milletin gemisinin 
batmasına razı, fakat Unvanını, teh 
likeye koymıya razı değil ... 

G 
ittikçe gözU açılan, sarayın 
keyfini ve ananelerini tabii 

göm1iyen, hakkını ayıran milleti, 
kendine karşı müttefik değil, düş
man sayıyor. Bu düşman zincirle. 
re vurulsa, eli ayağı biraz bağlan
sa memnun olacak. ÇünkU ecnebi 
kuvvetleri yaldızlı bir tahtı kurtar
mıya yardım etmezse, yani yabancı 
larla işbirliği yapılmazsa milletin 
arzusile ve nzasilc buralarda kala. 
mıyacağını farkediyor. 

60, 70 senelik millet mUcadclesi
nin uyandırdığı bir tel9.ş ve endişe 
var ki Türk milletinin aleyhine ha
riGte mlittefik aramak ihtiyacını 
yaratıyor ... 

O acı günlerde sarayın iç ta
rafından görülen manzarayı anlata 
bilmek için çok kudretli bir kaleme 
ihtiyaç vardır. 

Her gün memlekette bir tarafın 
<;öktUğii, bir tarafın işgale ve teca
vüze uğradığı duyuluyor. Fakat sa
ray muhitinde bu haberler teessUr 
uyandırmıyor. Çünkü kazanan zan 
nedilen taraf, sarayın kendi tara. 
fı . .• 

l!."'trnftaki birçok gafiller bu ha
diseler karşısında ferah duydukla
rını bile itiraftan çekinmiyorlar. 
Ehli salip muharebelı!rinin en so. 
nuncusu saray etrafındaki sahne
de oynanıyor. Gaye, Türklüğü ya
şatmamak, yurdunu taksime uğ. 
ratmak ... 

Fakat bu garip muharebede Ehli 
salip kuvvetlerinin çok garip ımUt
tefiklerl var ki onlar da Osmanlı 
Hanedanının sarayı, bu sarayı be-

nimsiyen bir kısım unsurlar, yeni. 
likten korkan ve ecnebilerin gölge
sinde taassubu kurtarmayı düşü

nen birtakım cahiller ve §ahsi men 
faatlerini vatanın yıkılmasında arı 
yan yurtsuzlar ... 

B Uyilk sahnede bu oyun oy
nanırken, saray muhitinde 

oynanan oyun daha yakından ta
kip edilmiye layikti. 

Uzaktan bakılınca belki de insa. 
na öyle geliyordu ki ne istediğini 
bilen birtakım unsurlar, kendi ga
yelerine göre sarayı, hükumeti kul 
}anıyorlar. Ne yaptıklarını biliyor
lar. Aralarında müşterek bir hede
fin beraberliği ve ahengi var. 

Gözönünde bazan planlı bir kuv
vet manzarası görülmesinin sebebi, 
işin ecnebi eller tarafından bir pla
na göre idare edilmesiydi. Yoksa o. 
yun:µn yerli aktörleri arasında gö
rülen manzara, ancak aciz, şaşkın
lık, kararsızlık kelimelerile ifade 
edilebilirdi. 

Ecnebi işgali altındaki bir muhit 
te, yurtsuz bir devletin hUkUmda. 
n, sadrazamı, nazırı rolünü oynı
yanlar, devlet oyunu oynamıya yel 
tenen çocuklara benziyorlardı. Çok 
çok gülünç oluyorlardı. Sonra yine 
yaramaz çocuklar gibi her saniye • biribirlerinin gözlerini çıkarmıya 
da hazır bulunuyorlardı. 

B 
azan Altıncı Mehmet yakın
larına. içini dökerdi. O za

man kendisine sorarlardı : 
- Niçin Damat Feride kapılı-

yorsunuz? Niçin memleket aleyhi 
ne yabanfuların entrikalarının çev 
rilmesine fı.let oluyorsunuz? 

- Ne yapayım, hemşiremin ko
casıdır. Hemşiremin hatırı var. 

- Hemşirenizin hatırı koca bir 
milletin hatırından üstün mü? Ni
çin yannı, tarihin vereceği hükmü 
hiç düşünmüyorsunuz? 

O zaman anlamadığı bir lisan 
konuşuluyormuş gibi garip garip 
etrafındakilerin yüzüne bakardı. 
Böyle düşüncelerle kafasını yorum 

yordu. Bu kafanın alıştığı anane ve 
görgülere göre if;leyişine müdaha. 
leden hoşlanmıyor, rahatsızlık du
yuyordu. 

(Arkası var) 

~ç Büyük Seyyah 

Vapuru Geliyor 

mesi yolundaki belediye karan bu sa tılmalanna da izin verilecektir. Bu- Bunların en mühimleri arasın 
bahta.o itibaren tatbik edilecektir. nuııla beraber umumiyetle el araba.- Balya - Çanakkale, Hopa-BurÇ1'11~ 
Geçit yerlerbıi işaretlemek üzere ha- ı usuJünün kabulü clhethıe gidilecek Trabzon - Erzurum transit, Jst.8 

300 Terkos 
Çeşmesi 

l . i ·at· zır anan pirinç çiviler dünden itiba- t r. bul - Edirne asfalt yollan da. 'ıu· 
ren tespit cdllen noktalara yerleşti- Belediye sırt hamallığının lflğvı do- dır. Londra - Istanbul turizm Y0ı:ııı 
rilmlştlr. Bu iş, sabaha kadar bitiril. layı ·fyle nakliye Ucretlerfnin arttı- nun LUleburgaz - Istanbul JaS ~ 
miş olacaktır. Bundruı ayn olarak kal ğı, bu yüzden halkın aldığı sebze ve bu sene bitirilmiş olacaktır. Vekfıle. 
dırımlann Uzerine de sağdnııı ve sol- nıcyvalarda kilo başına en az 2 kuruş 929 yılmdanberi bu yollar için 10 ~
dan gidilecek yerleri gö teren boya- zarar ettiği baklandaki iddialan ka- y~n liraya yakın bir para sarfet~ .... 1, Daha Yapılıyor 

Kırkçeşme ve Halkalı sularının ke
silmesi üzerine şehrin susuz kalma
ması için belediye yeni tedbirler al
mıştır. Bu arada evvelce lstanbul ci
hetine konulan 88 terkos çeşmesin
den maada on gün içinde şehrin muh
telif susuz yerine yeniden 300 terkoa 
çeşmesi yaptırılacaktır. 

Köprünün Dubaları 

Cumaya Geliyor 
Gazi köprUsüne ait 26 dubadan 

beşinin yapılması bitmiştir. Bu du
balar cuma günü Almanyadan par
çalar halinde şehrimize göııdcrile -
cek, Balat atelyesinde monte edile -
cektir. Diğer Uç duba da bir hafta 
sonra gönderilecektir. 

la.r konulmaktadır. bul etmemektedir. tır. Mevcut 38 bin kilometrelik ~ 
Hamallığın çeşidi de Çöpler tenekelerin içine mütemadi tamire muhtaçtır. yoJI rt~ 

konulacak mızın beher kilometresi, muhite gliuo-
kaldırılıyor Ev ve apartııruın ııhlplerinln Ustle 10 - 20 bin liraya, asfaltların k Jt• 

Sırtta, sırıkta, omuzda ve başta ri kapalı birer çöp tenekesi yaptınru. metresi 30 bin liraya yapılabilDle 
seyyar satıcılığı ye.sak eden Jlrojenin ya mecbur edilmeleri hakkındaki ka- tedir. eJı 
tatbikine bir Eyllılde başlanacaktır. rnnn tntblldne bu nyın on b inde Vilayet yolları fO•eye çevril~rlfj 
Bir Eylfllden itibaren 1',ntih ve Emin- g~lecektlr. Her bina sahibi çöplerini Turizm, mUdafaa ve iktısadi bıı.~ 
önU kaznlnn içinde ve bir Teı:rlnisa- kapn.klı tenekelere koyarak uyuma- lardan birinci derecede ehcmınire 
niden ltlhıu·Al\ de §ehir smırlan için- dan önee kapısının önüne bırakacak, olan yolların avanprojeleri hazrrlııJl'ct 
deki diğer kazalara"' uu. 9..-ı~u .... --ı• il ı!I t 

1 
k k dil 1 tir ı.ı:rsmc.,. c;n.at ikiden onra dolaşarak mıştır. Bunların hepsi 22 bin k o_ .. ~· 

yar sa. ıcı ı yasa e m " · bunları toplı)•acnI<lnrdır. Kapaklı te- revi bulmaktadın. ~ ve ıslnh :llW"' 
Bu yasağın tntbfühıden onrn bu- neRe veynlmp ynptrnruyanı"kr '\tıJ ....... 1•.M • .,,. w ;,v•• ı !T cı.a 

güpkU şekil yerine ıı.t, üç ıcyçerlekli geceleri hından kapılarının önlerine mekt.edir. M~ q~9;lelj;rin fnşııs ub• 
araba, el ~atışı u ulü ile seyyar satı- bırakmıyanlar cezalandınlMaklardır. yolların mümkün olduğu kadnt .:ziııe 
cılık yapılacaktır. telif mmtakalarr hUkO.met merlt tullY . L k t•f bağlaması esası göz önünde tu 

Uç tekerleklı arabalara 0 0mO 1 caktır. Bu yollar Uzerindeki kÖP~; 
müsaade edildi y rin veklletçe yaptınlmasmıı de'.0ı. 

Atlara 3imdi olduğu gibi kUfe yük- Ve QCj0ft olunacaktır. Birinci sınıf vilayet~ ye 
ıenerek satcılıkta de,·am edilecek, F b •kaları ları _peyde~pey ıslah edilecek, şase 

ebze, rne"-vı:ı.lar istenildi~ takdirde a rı çevnlecektır. 
" Memleketimizde kurulacak vagon -----

Sırasında iiçer tekerleldi el a:mbaJari> le satılnr ve lokomotif fabrikası için hUkume-Tamir ca.ktır, yoğurt, dondurma helva gibi tiimze bazı teklifler hazırlıyan Mister 
Bir Ev Çöktü maddeler de her tanıfı kapalı cam Prilst Vayt. dün şehrimize gelmiş

kaplar içinde ve elde satılabilecektir. tir. Mister Vayt'ın beraberinde iki 
Aksarayda Iğnebey mahaılesiııde Ancak ele o.lmacak bu cam kaplar h1l- mühendis vardır. Mister Vayt, bugün 

Kızkardeıi için 
Eniştesini ÖldürdU 

Inkılap sokagıv nda Emineye :ıit blnıı.- c============= ,r şehrimize gelmesi beklenen Nafıa e 
nın tamiri esnasında, bir ~ökme ol - re kili Ali Çetinkaya ile görU§ecektir. 

l BiRKAÇ SA IRLA Vagon fabrikasının Kara u te uru. muş, üst katın beton yapısı old_u~ T 1 b'"k k 
gibi çökmU§tür. Beton döken i~çı er- lacagı~ ve Mister ayt'ın da tekliflerini 
den Ahmet ve Hasan, yıkıntının al-

b ~------------: ona göre yapacağı tahmin edilmekte-
tmda kalmışlar, Ahmet Salih aca- K U~Uk <lenlz nalcliye esnafı ceml-
ğından, Hasan da. kalçasından yara- yeti A~usto un ylnnisinde ye- dir. 
!anmışlardır. Yaralılar hastaneye kal oi idare seçimini yapacaktır. 
dınlmı§tır. • 

Şehirde Diin 
Ceza/ananlar 

Son 24 saat zarfında. belediye e
mirlerine riayet etmiyenler ve ceza
landırılanlar ıjUnlardır: 

Tramvaydan atlıyan 50, vapura at

lıyan 1, belediye nizamlarına aykırı 
hareket eden 131 kişi. 

B azı açıkgözlerin seyyahlara ta
rihi Türk pulu diye su hte pul 

sattıklan görülınliş, humm moo'i h;ln 
belediye turizm uıüdürlUğUnce t~rti. 
bat aluunıı:;tır. 

• 
Y olcu salonuna. ı:cnilccek otacı 

eski gümrUk bina.sının da
hili tcz~inatı için GUzeJ Sanatlar A
kademisi dekorasyon muaUlmi lsma
ll Hakkı tarafmdnn bir proje hazır-

)anmaktadır. Proje biter bitmez dc-

1 ktisat Vekili 
Seyahatten 
Dönüyor 

Ipar yatı ile Akdenizde seyahate 
çıltan lktısat Vekili CeUU Bayar gele
cek Salı günü şehrimize dönecektir. 
Celal Bayar, bir iki gün şehrimizde 
kalarak daimi sergi binası etrafında 
görüşmeler yapacak, Zonguldak ve 
KarabUke gittikten sonra Izmir Fu. 

Fatihte Faikin kahvesinde otu;~ 
Bekir oğlu Abd.Ulvehap, kız kB~yeJI 
Ayşe yüzünden eniştesi Malll ,..rı . ıcaH,-
Mehmet ile kavga etmiştır. . lJ1 U• 
esnasında, AbdUlvehap, eni§tesıı:ı ıııl• 
zerine atılmış ve elindeki bıç.aklll tılet 
desi üzerinden yaralanmıştır. :M~lı u~ 
aldığı yaranın tesiriyle derhlll öl~ ~d· 
tür. Katil, bıçağı ile yakalane.rıı.1> 
liyeye teslim edilmiştir. 

Bir Yatla lıviçreli 
Seyyahlar Geldi tv 

Kıbrıs adlı bir yatla Isvtçreniıl ı<tV 
nmrdış şahsiyetlerinden rnurel< gel' 
bir seyyah kafilesi diln şehriırıtze ttisı 
mi§tir. Ieviçre sefiri, B .. Hen.ri ?t!~fll' 
dün gece, Tarabyadakı Isvıçre fi11' 
retinde Ieviçreli seyyahlar şer~ctt• 
bUyük bir ziyafet vermiş ve ziY ut· 
bUtUn kordiplomatik buıunınuşt 

16 kuyu, sulan mikroplu olduğu 
için kapatılmış, 23 sırt hamalı, 5 mar 
kasız hamal işten menedilmiştir. Bo
zuk 128 pasta, 20 kilo domates müsa
dere olunmuş, sokakta dolaşan 245 
kedi, 57 köpek yakalanmıştır. 

arının açılış merasimi için tekrar Iz-
korasyona ba~lanacaktır. HAMAMCILAR mire geçecektir. 

• t ğı t tk'kl CEMIYETlNDE ~ 

K 
ambükte te isine ha lanan bii. Ticaret Odası, yap 1 e 1 er Jle)ıC 

neticesinde sergi evinin GUlhane par- Hamamcılar cemiyeti idar~ ·c:til'• 
~iik demir ve çelik fabrikası- r . Ü 1 k bul edıltt11., Jf 

.. .
1
. B ·ııı.ı k zı b c kında kurulmasını muvafık bu muş- azalarının 1st a an a 9 ııııv nm mwnessı ı ny u a en u umn 11 y . 'd h ti · · yın 1 .. .. · . .. _ . tur. Sanayi Birliği raporunu henu.z enı ı are eye seçımı a 

Bugün Holas adlı Fransız vapuru 
ile 150 Fransız seyyahı, yann A vus
turya vapuru ile 450 Alman ve Avus
turyalı seyyah ve öbür gün de Krali-

'" ..... ''-'~" ~- ..... .....,_ '-''-''1-

~ D ·· k .. T ·ı t ~ un u ııo -

gunu ehrimıze gelerek Knrabul~e gı- i ti yapılacaktır ~ 

d;~~1:·.~:~ı:şıe~:!!~e ~ rrAkvi/t\IJ~ HAV~ 
çe Mari ile 170 Ingiliz seyyahı gele

cektir. 

NAŞlT ''KöŞKLO,, 

14 Ağustosta Taksim stadyomunda 
yapılacak itfaiye §enliklerinde Sanat. 
kar Naşidin mahalle bekçisi rolünü 
yapması kararlaştırılmıştır. N~it, 
mahalle tulumbacılan harekete geç-

meden evvel stadyom sahasını eski 
mahalle bekçisi "köşklü,, kıyafetiyle 
dolaşacak ve "yangın v.ar ! ,, diye ba-

ğıracaktır. 

i ~~~~!,~~!:·z~~at ~ 
~ içinde yeniden hiaaedilir bir t 
~ artma göatermiş, cum~rt~·~ ~ 
~ günü 6 vaka kaydedıldığı -
\ halele dün 13 e çıkmıştır. -
~ Aşı i6lasyonları dün de faa- -
~ liyetlerine devam etmişler- t 
~ dir. ~ 
~~~,. 

vermi~tfr. j _ --
• \ılO Ağustos 937, Bugünkü Hava: AÇIK 

Hariciye Vekili Tevfik Rilştü A- SALI 1 
ras, dün öğleden sonra YaJo- Yeşilköy meteoroloji • istasyonun- s inci ay Giln: 31 Hızır: ~3 

dan alman malumata göre, havanın Arabi 1356 Ruınl 13 
va.ya. gitmiştir. bugün doğu, Eğe ve cenubi Anadolu . zS 

mıntakalarında açık, Karadeniz, Ko- Cemaziyülahır: 2 TemınuZ· 9 

Kolu Kırlldı 
Defterdarda Dikimevinde <;;alışan 

25 yaşlarında Mehmet km Ayşe, iş 
esnasında sol kolunu makinE>ye kap
tırmıştır. Kolu kınlan Ayşe, h asta -
neye kaldırılmıştır. 

caeli, Trakya mıntakalannde. yağışlı, GUneş: 5,05 - Öğle: 12·~1 diğer yerlerin bulutlu olması, rUzgar- 19 > 
İkindi: 16,12 - Akşam: ~·0a lann doğuda şimalden, cenupta ce- ... o 

nuptan, diğer mıntakalarda garpten Yatsı: 21,20 - lmsak- · : 
orta kuvvette esmesi muhtemeldir. · ctre > olarak kaydedilmiş, 3 milı~ ıJi ~ 

DUNKU HA VA mur yağmıştır. Rüzgarlar şı~ ııte' 
Dün, .barometre 7~9 milimetre, ha- kt istikametinden saniyede ı. 

raret en ~ok 26, en az 18 santigrat silratle esmiştir. 



=======================:rAN 

lngiliz· • ltalyan 
Müzakereleri 

tde~IQlde Başlıyacakmış 
1 r Gayda Bir Makalesinde, iki lmpa· 
ratorluğun Bir Tek Bahrıahmer Yoluna 

Bir Ana Çocuğunu 

~satmış~ 

Fakat babcuı yavru•unun 
ha.retine dayanamayıp ço
cuğunu kaçırmıya kalktı 

Nevyork, 9 (T.\N) - G~en
lerde, şehrin en kalabalık sokak
larından birinde klasik bir çocuk 
kaçırma h&d!~esl olmuş ve son
radan hiç umulmadık bir ııekllde 
biten '\"aka, şöyle cereyBB etınl.,. 
tir: 

Bir lngiliz Amiralı 
lspanyol Asilerini 
Şiddetle Protesto Etti 

l Muhtaç Olduklarını Anlatıyor 
hu~~r;ı.~ ~!AN) lngilteren!n Roma Sefiri Sir Eric Drummond 

liariciy du . ruhaı Nazın Lord Halif akıi ile görüttükten sonra 

tere • ıı:ı aııni ınüıtetarı V anritard ile görü,müt ve üçü de lngil

da. Rorna.:a anlatınaaını konutmutlar, bilhassa Eylul batlangıcın-

Orta yaşta bir kadın kucağın
da bir çocuk olduğu halde 80· 

kaktaıı g~erlien, karşı taraftan 
gelmekte olan fakir kıyafetli bir 
erkek, birdenbire kadıncağızın 

üzerine atılmış, kucağmdakl ço
cuğu kaparak bir otomobile atla.. 
yıp uzakl~mıya başlamıştır. 

Bu Bombardımanlara ve Korsanlıklara Karşı 

Ciddi Tedbirler Alınması Düşünülüyor 

a vukua gelecek müzakereleri mevzuu bahsetmitlerdir. 

Londra, 9 (TAN) - Akdenizde muhtelif devletlere ait gemile

rin bombardıman edilmesi günün en mühim meselesini tetkil 

etmektedir. 
ilk mesele Akdenize ait olan Gerıtl

men Agreement'nln fiiliyat sahasın· 

da tatbikldir. ilk görüşmeler iptidai 
mahiyettedir. lngilterenin Roma se. 
firi Sir Erle Drummund bu görüşme
leri ileri götürmek için Loodrada Ha 
rlci)·e erki.ru ile birkaç kere tema..11 
edecek, ondaın sonra Roma~·a giderek 
müzakereleri ileri götürmiye çalışa-· 

cakbr. 

' Sonradan yakalanaa bu adam, ' 
' sorguya ~kildiği vakit: , 
~ - Çocuğun babası bendim, iş. -
t siz olduğum için para..«11zdım. Yav- , 

hıgiltereniıı üçüncü kruvazörler filosu kumandam Amiral Wels son 
bombardıman hidi«1elerlni protesto ettikten ba.5ka Majorka asileri nez
dbı.de Britsh Corporal namındaki in giliz devriye gemisinin bom bardı 
nuuı edilmiş ohnasmı da protesto etmiştir. 
Jn~iliz Hariciye Nezareti, ~glltereı CIDD--1-T_E_D_B_IR_L_E_R_A_L_I_N_MA __ S_I 

sefirme talimat vererek aynı protes-
1 . h''k~ LAZIM ~ nımu elimden almışlardı. Onu - toları yaptırmıştır ngiltere u ume. . . .. 

. . .. bir t 1 Populaıre gazetesıne gore gayet 

! 
tekrar yanıma almak istedim, -
demiştir. ' 

Filhakika yapılan tahkikat, t 
tin111 aldığı raporlara gore, pe r~ ciddi tedbirler almak sırası gelmiştir. 
gemisi, Cezairln, Garbında otuz mil Bu tedbirler denizlerin serbestisini 

GIORNALE D'ITALIA'DAKl 
MAKALE 

İtalyanı; en salahiyettar muharriri 
Sinyor Gayda Giornale d'ltalia ga
zetesine yazdığı makalede iki taraf 
arasında mevzuu bahsolan ilk mese
lenin eski ananevi dostluğu iade ve 
ihya olduğunu söyledikten sonra iki c· ıor11ctl , memleket arasındaki menfaatlerin 

e d ltalia' daki makaleyi biribirine mütemmim vaziyette ol -
)'aza,. Sinyor G d duğunu anlatmakta centilmen an·.aş-

çocuğu ta§ımakta olan kadmm, i 
k~ıran erkeğin eski kansı olan 

' Lydia Rega.n'dan yavruyu blrk&( 
~ dolara satın aldığını meydana i 
' çıkarmıştır. 
' Evladını satan ana. tevkif edil-
t miş, zavalh işsiz baba da serbest ~ 
- bırakılımştır. 
~" '' ",,,..,,,.. ''"',,,..,,,..",,,.. 

mesafede bir takım tayyareler tara-
fından bombardıman edilmiş ve bu 
tayyareler gemi üzerine mitralyözle 
ateş ~mışlardır. 

PEK SIKLAŞTI 

Fransız gazeteleri bu mesele ile u
zun uzadıya meşgul olmaktadır. Jour 
nal gazetesine göre Akdenizde bom
bardımanlar okadar sık sık tekerrür 
ediyor ki bunları tesadüf saymıya 
imkan kalmamıştır. 

temin etmek ve Akdenizde scyrisefcr 
emin olmalıdır. Bunun için Fransız 

deniz ve hava filolarının bu işle meş
gul olmaları gerektir. 

BiR ZIYARET 
Valcnsiyadan bildirildiğine göre 

ispanya Cümhurreisi ve Dışbakanı 

bugiln bir Fransız halk cephesi heye
ti ile Ispanya Cümhuriyetçilerine yar 
dım beynelmilel komitesi delegelerini 
kabul etmişlerdir. 

ay a · · f rl "b · manın ıki tara ça me ve mu eşşır Atl ~-------ı olduğunu ilave etmekte ve Akdeniz -

Nafıa Vekili Bugün 

Seyahatten Dönüyor 
Berlin, 9 (A.A.) - D. N. B. bildi· 

riyor: 

.............. ------------------------------------------~ as Rekoı u de serbestiyetin Ingiltere ile ltalya. 
yı ayni derecede alakadar ettiğini, J<. /d SUveyş kanalı ile Şapdenizinin ayni 

l l r ı l §ekilde iki memleketi alakadar et - Türkiye Nafia Vekili Ali Çetiııka· 
ya, zevcesi, kızı ve beraberindeki ze· 
vat ile birlikte dün ekspresle Anka -
• e:ıyi:l ı:;u .. uu .. ı. '"-v~ v ıı.s::.-;++ .. ,., hareket 

Dost Mısır Kralı Birinci. 
Faruk'un Kılıç Kuşanması 

t\ i on~ra, 9 (A.A.) _ Cambre- mekte olduğu.o~ i~a~ etmek~e ve şu 
6 ,,:ın•ndeki d . . şekilde sözlennı bıtırmektedır: 
·~ de F enız tayyaresı saat BİR İNŞA SİYASETİ 

~' c-ıed OYneı'te denize İnmİf "JteJya ile Jngiltere arı:>aıuı.Ii'l tP§ -
'"'\\lgı r O~! . 'h 
'-'~· eıcoJli' t&l'Yaresinin teıiı riki mcısa.ı sıyaselı, Avrupa ve cı an 
.~ 2 daL• ' &ynı 'IDelateyı J"' 1..1cu.ı.uıuı. Dlr ~ b!.)<M>.-U ~kil et 

tile kı -.ıkada. 'katetmek ıure- mekte ve bu siyasetin diğer milletle-
l'lnıttır. rin hayati menfaatlerini zamin bir 

Be;~lS 
ıı.... l evkif 

t.,._ hı, )} ( A 

-ıs111aı "1.A) - Reuter A. 
Q,... lntıhabiri bildiriyor: 

ta -:.-etıde te ki 
hipJerı ~ • v f edilen protestan 

~_ııasllıda 1~1nd~ Yapılan nüma)iş 1 
~. 5 ki,ı tevkif edilmiş-

BirR- -
us Tayyaresi 

tarzda inkişafı icap etmektedir.,. 
Sinyor Gayda nihayet Roma Ber

tin mihverini mevzuubahsederek in -
giltere, Italya anlaşmasının bu mih
veri takviye edeceğini izah ederek 
makalesine son vermektedir. 

Rus Tayyarecilerinin 

Katettikleri Mesafe 

8582 Kilometre 

etmiştir. 

Istasyonda kendisini Türkiye bü . 
yük elçisi Hamdi Arpağ, elçı'erden 

M. Hertwing, M. Koll, M. Reinhardt 
ve sair zevat teşyi etmişlerdir. M 
Rcinhardt ile müsteşar M. Hennstein 
kendisine hududa kadar refakat e · 
deceklerdir. 

Ziyareti esnasında birçok mühim 
müesseseleri gezmiş olan Türk ve
kili, Almanyada kendisine karşı 
gösterilmiş olan dostane hüsnü ka· 
bulden dolayı derin minnettarlığını 

izhar ve Almanyanm umran sahasın
daki teceddüdüne karşı duymakta ol· 
duğu hayranlık hislerini ifade etmiş· 
tir. 

Ali Çetinkaya, yapmış olduğu zi- 1 
yarelhı iki milet arasındaki dostluğu ! 

takviye edeceğini söylemiştir. 

Yere Düıtü 
~Ölü Yar 

l'rag ~ 9 (l'AN) - Moskova -
ta~ltıa.kta fllda Yolcu seyrlseferlerl 
~Yasnı.ı-~laıı "Aeropfat,. Jmm. 
l''da b ~ bir ta Ro 

Moskova, 9 (A.A.) - Sovyetıer 
Birliği hava merkezi spor klübü, ha
va kahramanları Çkalof, Baidilkof, 
Baliakof taraflarından Moskova _ 
Şimal Kutbu - Vankuver güzerga . 
hında düz hat üzerinde uzun m(;safe 
rekoru olarak başarılan uçuşun ne _ 
ticesini neşretmitşir. Tayyaciler düz 
hat üzerinde 8582 kilometre 960 met 

Türkiye Nafia Vekili B. Ali Çetin· 
kaya, yarın sabahki ekspresle Istan· 
bula dönecektir. 

re katetmişlerdir. Halbuki münkeslı 
hat ü~.:rinden katedilen mesafe da -
ha büyüktür. 

Karöeş Mısınn ilk hür Kralı B"ırinai Faruk, 21 Temmuzda Mısır Me. 
busao Meclisinin önünde resmen Kral ilan edildi. Bazı zevat Krala hakiki 
bir taç giyme merasimi yapdmasını ta,·siye ederek, 8,000 senelik Tut • 
Ank - Amon tacının giydirUmesiru tavsiye ettilerse de Nahas Paşa bütün 
blHllara karşı koymuş ve sade blr merasimle iktifa edilmesinde ısrar et
miştir. YukarıkJ resim Mısır l\lebusan l\lecli'>indeld merasim sırasında 
almmıştır. Mikrofonun ba.,ındald zat Nahas Paşadır. 

) Qlstritsa, yyare man-
~~ döş kasabası yamnda 

kışı ~ş ve içinde bulunalla 6 
.U... l le Yanarak ölmli§ler- Japon Emperyalizminin Hududu 

/f e,. ~ c ~m) ::ı:.bJ:::-.::.:;:: r····••n••••••n•••U••U•U••••••u• .. U• ............. j 

Oı llt :;n yBi: :;::::[;;~ =1: L ..... :~.:~~-~-.?.~~-~-.. ~~~ .. ~~:~~~ ....... :J 
'be J'\. .,. er ti Şimali Çinde yapacağı masraf. )'acağı, en saJibiyetJi müşahitler herhangi ta'\'8SSUt veya müdahale 
ı,,,. ~ IJO ~Ulll lan, Diyete kabul ettirmiş ve 506 tarafrndan anlatılmaktadır. imki.m ortadan kalkmıştır. Çünkü 
«\Q "" milyon yen (aşağı yukan iki yüz Bu türlü gailelerin başlaması için, Uzak Şark vaziyeti ile alakadar 

.... _,_agldı Olacak m.Uyon Türk lirası) tahsisat temin herşeyden evvel harbin durması li- devletlerden herhangisinin veya. 
li -~, etmiştir. Bu milyonlarla beraber hepsim.Hı müessir bJr müdahale ile 

11.ıt{l ra, 9 ('l' binlerce caa harp meydanlannda zım geldiği halde, lkl taraf arasında vaziyeti değiştirmeleri veya sulbü 
lı\ltı,, tlıet Yeııı· an rnuhabirinden) - ticed J büyük bir harbin kopması ihtimal- koruma.lan beklenemez. O halde 
l'i~·" lir hazırı yanıp eriyecek ve ne e apon. 
-"'1 b Ojesi ·· . anan nüfus ka- Uf ta- leri henüz bertaraf edilmemJş, hl- harp koptuğu takdirde iki tarafa 
ıı, •-ı~i~:~zerind. eki son tetkikle- ya, Şimali Çinde yenin u.ı mm lı:.•-•A b 

"l.lh ~'-'.(" p kalan -•---•-+ır. -il'), u ihtimaller büsbütün kuv- münhasır kalacak ve bir taraf mül-ltu ..... , t<Yektı11 • roJe nüfus işlerimi- ~" ti 
bu ~er ihtı"aıaıaıı edecek esaslı hü- Japonlann bu maksatla hazır- ve en:ıniş bulunuyor. ki taınaınfyetini kurtarmak, diğer 
lııııı...e"res. inde ~~rn. ek_tedir. Meclisin landıklan bu sırada Çlnlller de D taraf nüfuzunu yaymak ve emper-
'rı.ı:'ll.!l hı ..... - go..;ı U dini -..:ıı löl.iwncaJe doğru ış görünüşe göre iki taraf ta 
"ll...... ~"'1zıcı' • uş lecektir. Bu ka- durup eomcueıı ~ yali«1tik ihtiraslannı tatmin etmek 
l' '"'• ""'k llla.ddesin .. h asker göndermekte ve Japon em- huwudur. Çin milli lideri 
eli ~il?' iy~- e gore er ecekl ri Çaııg - Kay _ Şek, bundan son- için elinden geleni yapacak ve bü-f tORt __ · ~devamlı b. peryallzml Ue mücadele ed e • 

~ Ug ltu --:rerek k . . ır oturum ra iki taraf arasmdald meseleyi tün dünva seyirci kalacaktır. ~Ilı tUğUrıe endinı 0 yerin nU- nı göstermektedirler. ., 
vlttt) ltağıdı Yazdırmıya ve bir do- Buna rağmen daha şimdiden va- sulh miizakerelerl yoluyla hallet- ' 
Ve lt~ ot,lınuYa mecburdur. De- zlyet, Çin namına kayıp ve Japon· menin mevzuu bahsolamıyacağmı 8 ugün bllinmiyen bir nokta, 
ltUtu~lere ha-ferleri, şehir, kasaba ya namına kazanç ifade ediyor, söylemi§, ve bu yii7.den büyük bir Japonyanın Şimali Çindeki 
lıaı 'l!el'iııe k~ ı olacaktır. Bu nüfus hattl arada büyük nnıbarebeler harp endi§eleri bUsbUttin kuvvet- statükoyu ne derece değiştirmek 
~ tlıı~,rııac:11 olmıyanlar, der- vukuu takdirinde dahi netice. lenmiştir. niyetinde olduğudur. Hatta bir di-
>ı.._ .. ;1~etı .. _ a.rdır. Mekteplere, nin b11lldan farklı olmıyacağı an- lngU"- ylşe göre Şimali Çindeki statüko-
- ... Q"••t-- .,.."' ask ...:re he Amerika Uzak Şark-
--~ ''1lllle1'lk 'aı ere alınmada gay- laşıbyor. nun iadesi gün, sene meselesi de-
h.;-.. l\. 4-' ·"" ıın 00· le ld ğu kabul edU ta sulbü korumak 1,.in m'"·'- "-
""! ~etinde _ \'e satmımda, pa- Bunun Y o u • ~ tuuıu "°' ğU, bir lkl asır meselesidir. (Tay-
..._ - ..... 1..k akk-1• 1-- bir n-'"''" şebbüslerde bolmıduklan halde J•-~'"n ~ı:e mu cu..ı e.melere ve rea 18 de moh dAA o.... .,.._, -- mis), Şimali Çinin mukadderatına 
'~-~ w.~~a:~arda doğ~ Çin - Japon plleslnbı harp bit- ponya hükftmetı hiçbir tavauut dair tahsis ettiği bir makalede bu 

''<t'l) ~~ ası tfkten 90nra da devam edeceğldlr. veya mtldalıaleyt iyi kartılıyanu- bir, Dd asn asgari zaman saymak-
..._~-~~~,-......~~----ııaaııı-~r.:aca21nı..:ınlruliDl&.-.J~lnı..-all!Bitle...~ta..~HillitJJJ•üzde · erdeJa a-

rın Şimali Çindeki vaziyetlerini 
sağlamak için mahalli, fakat kati 
tedbirler alacaklarmı söyledikten 
sonra Japon emperyalizmi hakkın
da şu mütalealan ileri sürmekte
dir: 

"Japonlar, emperyalist olmak 

bakımmıdao, iki sıfattan mahrum

dur. Birincisi sezi kabiliyeti; ikin
cisi, istila ettikleri yer halkına iti
mat telkin etme.k kudreti. Onlarm 

Asyada karşılaştıklan gü!;lüklerin 

en başh sebebi de budur. Jap<mla

nn kendilerine yiir sandıklan bir-

takım Çinlileri soora aleyhtar gör
melerinin sebebi de bundan ibaret
tir. Tungchaw'daki Japonlan \'e 
Koralılan öldürenlerin, Japon hli. 
metinde olaA Çinli askerler olmala
n da bu noksanla.rdaıı ileri gelmek· 
tedir.,, 

Nihayet (Taymis) bütün son hi
dlselerin Japonyayı "mesuliyet his
sinden bade,, olarak göstermiş ol
duğunu söylüyor. 

Bütün bunlar, Japon emperyaliz. 
minin Uzak Şarkta hudutsuz ve 
mesuliyetslz hareket ettiğini an
latmaktadır. Hakikatin bundan 
başka olmadığı, zaten aşikardı. 
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flEK 
Beş Sene Kendini 

Unutmuı 
A vnıpa gazeteleri Fra.nsada Al as. 

h bir adamın beş sene ilk ve asıl hü
viyetinden ayrıldıktan sonra kendine 
gelip eski ismini \'e hüviyetini kazan
dığını haber veriyorlar. 

Bu gazetelere göre bu adam birgün 
(Meç) şehrindeki evinden çık"llllş, bil' 
daha dönmemiş. O arada ismi değiş
miş, mesleği değişml~, hüviyeti değiş. 
:rniş fakat birdenbire bu uyanık uy
kudan bidar olup eski hü\iyetini ha
tırlamış. 

Gerçi ilk vehlede vaka insana ga. 
rip geliyor. Li.kin bunun baı ka tür
lüc;ü bizde hergün görülen şeylerden
dir. 

Ben on senedir gönnediğim arka.
da.~lanma tesadüf ettiğim zaman on. 
lantan birçoğunun hakikaten içtimai 
hü\•iyetlerlni hatırlatımyacak kadar 
değişmiş olduklarını görüyor ve şa
şıyorum. 

Ger~J tabiat daima teceddüde, da
ima. değişikliğe doğru giden ve kanon 
lanın hep böyle değişikliğin esaslan. 
na dava,·an bir kuvvettir, anıına bil· 
hassa· m°saıııarda bu değişiklik hele 
karaktere sirayet edecek olursa hoş 
veya nahoş olması §(>)'le dursun, 
cidden yadırganıyor. 

insan on sene e\ıvel şu tarzda gö
rüştüğü arkadaşiyle bugün yine ayni 
tarzda yarellliğe ba..~larken falsonun 
farkına vanp irldliyor. 

işin insanı afallatan tarafı şudur 
ki; eski şuurundan ayrılıp beş sene 
hü\iyetini unutan adam sonra.dan es
ki hüviyetine dönebildiği halde bo 
benim anlattıklarım bile bile aynldık. 
ıan eski hüviyetlerini hiç derhatll' 
etmezler ve)a etmek istemezler. 

B. FELEK 

lngilterede 
Bütün Posta 
Nakliyatı 
Tayyare ile 

Londra, 9 (A.A.) - Gazetelerfn 
verdikleri haberlere göre, çok kısa 

bir zamanda imparatorluk dahilinde 
bütün posta nakliyab bir munzam Uc 
rete tabi olmaksızın, tayyare ile ya
pılacaktır. Posta, Avusturalyaya 7-10 
günde, cenubi Afrikaya 4 ila 7 gün 
de, Şarki Afrikaya 2 buçuk ila dört 
günde, Hindistana iki buçuk ila 4 
günde varacaktır. Bu servis, bu ışe 
tahsis edileceic olan 28 deniz tayya.. 
resinin inşaatının bitmesi üzerine 
derhal başlıyacaktır. 

Gemilerimizin 
inşaatı ilerliyor · 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -

Ticaret filomuzun kuvvetlenmesi i
çinmeclisin hükumete vermi3 oldu 

ğu 10000 liralık mübayaat salahtyeti 
le İktısat Vekaletinin Alman tezgah

lanna ısmarlamış olduğu yeni vapur • 

lanmızm inşaatl faaliyeti devam et
mektedir. Vapurlanmız, Mersin ve 

Karadeniz olmak üzere iki tiptir. Bu 

gemiler Alınan Loydinin bu tipler 

için kabul ettiği en yüksek sınıflara 
göre inşa olunmaktadır. Ismarlanan 
vapurlanmızın sayısı dördü Mersin 
ve yedisi Karadeniz tipinde olmak ü
zere on birdir. Karadeniz tipi gemile
rin uzunluğu 122 metredir. Ana gü
verte yüksekliği 9,20 metredir. Yük
leme kabiliyeti 2600 tondur. Azami 
sürat 16,5 servis sürati 15 deniz mili 
dir. 

Alman yada 

64 Papaz 

Tevkif Edildi 
Berlin, 9 (A.A.) - Havas Ajansı

nın muhabiri bildiriyor; 
Dahlem'de kain Sainte-anne kilise 

sinde yapılan dini ayin esnasında ra· 
hip Thuringen ve Brandeburgda bir 
kaç papasın tevkif edilmiş olduğunu 
bildirmiştir. 

Şimdiye kadar tevkif edilen papaz 
lann miktan 64 e baliğ olmuştııır. Ya 
kmda mahkeme huzuruna çıkacak 
olan rahip Hildebrand'e Diemoeller 
için dua edilmesi istenilmektedir. 



Bir heybedolusugümüş 
mecidiye çalan tüccar 
Dün Mahkemede Altı Ay Hapse 
Mahkum Oldu, Paralar Sahibine 

iade Edildi 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza mahkemesinde dün bir çuval 

gümüş mecidiye çalanların davasına bakılmıftır. Bu hadise iki 
gün evvel tehrimizdeki otellerden birisinde geçmİf ve dün adli
yeye intikal etmittir. Hadisenin dün öğrendiğimiz yeni tafsilatı 
töyledir: 

Çalıp 
Kaçarken 
Tutulmuş 

I 
'.Anadolu tüccarrndan Abdullah, 

şimdiye kadar biriktirdiği gümüş me. 
1 cidiyeleri Merkez Bankasına satmak 

Hizmetçi Kız 

Mahkum 

Hapse 

Oldu 
Fatihte oturan yağ tuccan Rüstem, 

22 giln evvel evine Cideli Feride ad
lı bir hizmetçi almıştır. Feride, evvel
ki gün sabaha yakın evde ne kadar 
mücevherat ve para varsa bunlan 
toplamış, bir iki yorgan almış ve sa
at beşte sokağa uğramıştır. Feride, 
Zeyrekten Unkapanına inerken bir 
bekçinin nazarı dikkatini celbetmiş 
ve karakola getirilmiştir. Bu sıra 

B. Rüstem yataktan kalkmış, sokak 
kapısını açık bulmuş, Ferideyi göre
meyince hemen sandığına koşmuş ve 
mücevheratla paraların çalındığını 

anlayınca karakola gitmiştir. Kara
kolda Feride ile karşılaşmıştır. Hiz. 
metçi kız, çaldıklarının hiçbirisini 
saklamıya imkan bulamamış ve dün 
Sultanahmet Birinci Ceza hakimi Re
şidin önüne çıkarılmıştır. Haklın, su. 
çu sabit gördüğü için Ferideye altı 
ny hapis cezası vermiş ve derhal tev
kif etmiştir. Firardan sonra Bay 
Rüstem, aylığını hesap ederek 22 
günlük alacağını ha.kimin huzurunda 
Feride ye vermiş ve: 

- Al bunu hapisanede harcarsın, 

demLstir. 

üzere heybelere doldurmuş ve Istan
bula gelmiştir. Abdullah, Karadeniz 
oteline inmiş ve paraların emniyetini 
temin için de heybeyi yattığı karyola 
nın altına koymuştur. Oda Uç yatak
lıdır. Yataklardan birisinde de yine 
Anadoludan gelmiş koyun tüccarı 

Bay Mahmut yatıyormuş. Mahmudun 
Mehmet adlı çobanı da alt kattaki 
bir odada uyuyormuş. Bay Abdullah, 
sabahleyin saat 5,5 ta uyanmış, hey
bedeki mecidiyeleri yatak komşula

rının yanında birer birer saymış, ve 
heybeyi yerine koyarak dışarıya çık
mıştır. Bir, iki saat sonra otele dön-
düğil zaman heybesinin boşaldğını 

görmüş, polise şikayet ederek Mah
muttan şüphelendiğini de söylemiştir. 
Mahmut, herşeyi inkar etmiştir. Ço

ban Mehmet te evvela inkara sapmış, 
fakat sonra patronu ile beraber me
cidiyeleri Okmeydanmda bir yere 
gömdüklerini söylemiştir. Polis ço
ban Mehmetle Okmeydanına gitmiş 

ve toprağa gömillen 18 kilo 150 gram 
gümüşU çıkartarak müddeiumumlliğe 

teslim etmiştir. Koyun tUccan Mah
mudun da Karaköyde sarraf kuyum
cuya mecidiye bozdurduğu aıılqılmış 

tır. 

Hakiın Reşit, muhakeme sonunda 
hırsızlığı Mahmudun yaptığı neticesi
ne vardığı için kendisini altı ay hap
se mahk\im etmiştir. Çoban beraet 
karar almıştır. 821 adet gümüş me-

Bir Kadın 
, 

KCitibi İcra 
Mahkemede 

Vazifesini 

Muhakeme 

En emin, en rahat, en seri 
Ankara - I stanbul Y olculu~u 

Günün programı - ısta.nbııl 
Oğle N cı:;riyatı 'kj;i 

Saat 12,30 Plakla Türk ~~;151pıv 
12,50 Havadis, 13,05 Muhwıu
neşriyatı, 14 SON. 

1 
Akşam Neşriyatı · ·)<LSİ 

Saat 18,30 Plakla dans ın~~·a!' 
19,30 Konferans Eminönü s.~Y51 (ÇO' 

1 dım şubesi nfımma Galip Bı~ oıll e

ihmalinden 

Ediliyor 
i 

cuklann erken ha.yata atı.lm!~ra.ı&e 
ı hemmiyeti) 20 Nuri Halilın ıt ~ 
Türk musiki heyeti 20.30 Ö~rved;' 
tarafından Arapça söylev 20,45 'l'Ür~ 

1 Rıza ve arkadaşları tarafında.saat a· 
1 musikisi ve halk şarkıları ( (lÜ 

Dün Asliye Birinci Ceza Mahkeme- yan) 21,15 Radyo fonik d!11Il'l ve lJOl' 
sinde Adliye icra muhasebesi katip- I las ve Molisande) 22,15 A3ans 10crra· 
!erinden Bayan Münevverin muha- sa haberleri ve ertesi güniin P :Cer 1 mı. 22,30 Plfıkla sololar, opera 
kemesine bakıldı. Münevver, vazife- N f' - peret parçaları. 23 SON. 
sini ihmalden, muhasebe işlerini kar- a ıa Bakanlıgına bağlı Hava yollan Devlet işletme idaresinin • 
makarışık yapmaktan ve bu suretle yolcu ve posta tayyarelerinin Ankara - Istanbul - Ankara gün· Günün program özU 

lUk seferleri muntazaman deva rr.dadır s alakadarların işlerini geciktirmekten E~'FO:~·HLER nısı. 
suçlu idi. Dün mahkeme, icra rnuha- Hava yollarının acentalan: 18 Varşova: Leh Filha.rJ:1° kOıı 
sebecisi Bay ismeti şahit olarak din- A - Ankarada - Bankalar Caddesinde P. T. T. binasında (Te- 21.30 Bilkreş: Plakla Senfonıl< f<Jlİ 
ledi. Şahit şunları söylüyordu: lefon No: 3682) ser. 22 Milano Florans.: . s~n dd°• 

B - Istanbulda - Karaköyde P. T. T. binasında (Wolf - Ferrari, Calabrını, a 
- Bayan Münevver bize icralardan Mendelssohn). No: 40374) (2339) 

gelmişti. icralarda yol tavizatı bulun- HAFiF KONSERI~ER ;ı~ 
duğu için eline maaşından daha faz. 7.10 Berlin kısa dalgası: J{a~ 
~p~~~~.Y~~~ p~,-~----~--------~~~~~~~~~~~~ m~hl(S~:~w~).9~~~ 
mek için bizim işlerimizi ihmal etti. lstanbul Belediyesinden: kısa dalgası: Plak musiki!•·. ~ıJ· 
Mesela bir borçlunun 250 lira borcu Berlin kısa dalgası: Eğlencelı l'~ 
varken bu 400 lira gösterdi. 6 kuruş 10 Ağustos 937 Salı gününden itibaren Karaköy köprüsü Ü· siki. 

9
•
45 

Paris kısa dalga~:J{eı&-
borcu kalan bı"r borçluyu 176 kuruş z · d ·· f · b B l d" b l' konseri. ıo,30: Keza. 

11
•
5 d·a1mı.sı: erın e seyruse er ıca ı ve e e ıye - za ıtası ta ımatnamesi 13: Konser. 13 Berlin kısa .ıc:;ş : 

borçlu gösterdi. Ben kendisini muha- ile Belediye tenbihi hükümlerine göre &,fağıda yazılı hususat Eğlenceli musiki. 13,10 Bil ·s ~ı 
sebenin her şubesinde istihdam ettim. tatbik edilecektir. Stanescu orkestrası. 14.15 par~Jdi: 
Nihayet en kolay olan taşra masası- sa dalgası~ Limoj'dan konser 

11 
celi 

na verdim. Vazifesi taşradan Istan- Sayın Halkın ve bütün vesaiti nakliye sahip- l4.15 Bcrlin kısa dalgası: Eğl:JlJ{oll 
bul · d f 1 · ·ı f'" 1 • b musiki. 15 Paris kısa dalga51· 1-aı terasına gelen paraları bir ete- erı ı e fO or erın ara acı ve sürücülerin afa- ser nakli. 15,15: Berlin kısa d!~;~ 
re kaydetmekten ibaretti. Bu işi de ğıdaki maddelere riayet etmeleri ilan olunur. Silezya milli aksamı. 16.15 l" 60p 
karmakarışık etti ve bunları da yine kısa dalgası: Orkestra, pi)•an°•. ~e 
tahsisatı olan icra dairelerine geç- 1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraftan ran. 16,45: Berlin kısa dalgas~os-
mek için yaptığına kaniim. diğer tarafa ancak çivi ile isaret edilen saha dahilinden sreçe- ni sesli film musikisi. 18,30: }\ısl' 

kt
. kyova: Konser. 18,30 Rouıa trft 

Bayan Münevver kendisini şöyle ce ır. dalgası: Şarkı ( Sopran) ve CU ot 
müdafaa ediyordu: 2 s·· .. k"I I b h orkestrası. 19 Bükres: Eulence0, ... : - utun na ı vasıta arı, usa aya geldigwi vakit buradan tt ..c '" - Ben icradan muhasebeye yeni kestra musikisi 19,15: Va•.,. 551. 
gelmiştim. Mesleğimin acemisi idim. yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtikten Meşhur vals plaklan (J. Strn~851. 
Birdenbire işleri kavnyamadım. Mu- sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtaları 19,30: Peşte : Salon orkcS uıer 
hasebe işlerini yapamarlım. Mütead- bu sahaya gayet ag·ır gelmelidir. "B,, "4880,, 19,45 Berlin kısa dal~ası: POJ ııı· orkestra konseri. 20.30 Holan 11d8ıı 
dit defalar da bunu Bay Ismete söy- sa dalgası: Filips laboratua;;~cil1' 
ledim. Yoksa bililtizam hi,.bir vanlrş kanşıl" musı'kı" 21 Varşova · ~u 

... .J B · K d YENi NEŞRIYA-r ~ · · vuıc· yapmış değilim. Olan şeylerin hepsi iT Q lll radyo orkestrası (Şarkılı). 21 ıoıı· 
acemiliktendir. Halkbilgileri Haberleri reş: Dain orkestrası. 21.10 J{o tr'· 

Reis tekrar aahide sordu: 11/Te
19
1'ku/ OJ-'U ya: Eğlenceli musiki (0rke

5
jsO 

!li' l VJ ı - ı U ı T<:.minönü halkevi dil, tarih ve e- sopran, ııaksofon, akordeon). 2 : .. t 
- Bakınız, bayan, bunları acemi- debıyat ,. · · f k d ı Tü' · r..,l!Y' Evvelki gün Ista.nbul tevkifhane- ,_uı.,c.g, tara ından her ay er· Berlin ısa a gası: rıno o ,,,. şı\t 

likten yaptım. Bilerek yapmadım. sinde ihtrsas mahkemesinin kararile lt~ılmakta olan (Halkbilgısı Hab;r. 21.40 Prag kısa dalgası: J{arı et 
Bunları da kendisine söyledim div9r? k 1 1 k k f lo.ı .. > -··-~--- "'0 

.. ..,. .,.,,, .... " R"&ô1Hrnsı~ı~2z.Y~ı.:a~Jftı:!"}Jr·ı$!1s l'· 
. Şahit au cevabı verdi: ve kaça çılık suç usu o ara mev u mıştır. O ı:8 

!li' bul b' b b" d b' h t celi karışık musiki. 22,3. -o rli·flı• 
_ Verdiğim işler yapılamıyacak unan ır ayan, ır en ıre as a- Halkbilgisi Haberleri memleketi - T. T. Büvük halk konsen < pC eri· 

işler değildi. Hele en son verdiğim lığa tutulmuştur. Tevkifhane dokto- mizde çıkan yegane ve çok kıymetli Aubert. Debussv. Ravel, Wagn c:et 
vazife çok basitti. Taşradan gelen ru vesaiti bol bir yerde ani ameliyata folklor mecmuasıdır. Bu ilmi mec- 22.45 Bükreş: LOkantad~n khl~İiği 
paraları bir def ere sıralamaktan iba- lüzum gösterdiği için kadın Haseki muayı tarihçilere, edebiyaçılara ve nakli. 23 Varsova: Amala~ ıı ot• 

rettı·. Bunu b'ıle karmaka ... cık ettı·. kadın hastanesine kaldırılmıştır. Mev d'l .1 t . ed . orkestrası. 23.10 Peşte : Ci:r1ıı gi11' ~ ·&>;/ f k t ı cı ere avsıye erız. kestrası. 23.20 Viyana: Eskı J1 
Muhakeme bitmişti. Sıra mUddeiu- kufa orarla ameliyat yapılmış, a a y 

M
"dd · biraz sonra da ölmüştür. Tabibi adil eni Türk musikisi. vn 

muminin iddiasına gelmişti. u eı- Eminönü halkevi tarafından her ...... .., AI.AR. OPERJ~Lı:.•• .... 
· t d' Enver Karan cesedi muayene etmiş opeı·· umumi, evrakı mUtalea için ıs e ı. ay çıkarılmakta olan (Yeni Türk) 15.35 Roma kısa dalgası: . .,_ııt 
t·ı·k ve gömülmesine lüzum göstermiştir. 22 R p ccınılV'" Muhakeme de başka bir güne a 1 ün (56) ncı sayısı çıkmıştır. Bu sa- parçalan. oma: u 

Mechur aı·r Hırsız edildi. .-----------, "Turandot" onerası. :'f ' nalkeV er•nde 1 y~~a: H. Na~ık Orkun, ~· Şakir UI- ODA MUSiKiSi .r )'11 

T 
t ld Tramvayda Öldü _____________ , kutaşır, Tahısın Bangıoglu, Raşit 22.25 Prag kısa dalgası:. J.;1s1 

U U U Tekirdağ Müddeiumumilıiği LlSAN DERSLERİ Gökdcmir, Hikmet Turhan Dağlıoğ- sazlar konseri. 22.30: 13eriın ebet 

cidiye de sahibine iade edilmiştir. 

lzmit, (TAN) _Bir aydır Izmitte Tütünciyan isminde bir tUccar dlln Tekirdağ müddeiumumisi B. Ata, lu, Şerif Hulusi, Bedriye Yeğinsoy gi dalgası. Eski oda musikisi ~~sı: 
muhtelif hırsızlıklar yapan, bu arada sabah saat 8,5 ta Kurtuluştan Emin- müddeiumumilik salahiyeti ile Istan- Şehremini Halkevinden- Parasız bi tanınmış imzaların yazılan var - Triyosu). 22.45: Prag kısa d 
muallim Zeynullahın evini de soyan önüne inerken tramvay içinde ölü- bula gelmiş ve Istanbul mUddeiumu. fransızca, ingilizce dersleri veriliyor dır. · &~~;'~~fı.!si· ,, 
meşhur sabıkalılardan Düzceli Çer- vermiştir. Tabibi adil Enver Karan mi muavinlerinden Bay Ferhat ta ay Evimizde ikmale kalan çocukların Gençlerle münevverleri alakadar •'Jt{ol 

· ı d b kk 1 Abd r cesedi muayene etmiş ve kalb sekte- nı' sala.hiyetle Tekirdagm· a tayin edil. derslerine ve kayıtlarına devam edil eden yazıları toplamıa bulunan bu 16,30 Paris kısa dalgası: ~oııı• kes Isa, dcmıryo un a a a u s isimli tiyatro piyesi. 19,30: J" us!· 
rahimin dükkanına arka penceresin- sinden öldüğil neticesine vardığı için miştir. Bay Ferhat henüz Tekirdağı- mektedir. Bir an evvel ev katipliğine mecmuayı okuyucularımıza tavsiye kısa dalgası: Arapça, rumca :ı:tı 
den girerken yakalanmıştır. gömülmesine müsaade etmiştir. na gitmemiştir. müracaatları. ederiz. kili ve türkçe sözlü neşriyat. 
~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Hah! aklıma geldi. Ela gözlü Fadime Bacı! f&• 

·~~SiMDiLiK Dünbelek bunları söylerken, Kadı: "Bilmez mi
yim, bilmez miyim efendim?" diyerek başını sallıyor, 
fakat sağ tarafta iki çavdan şeyhi manalı manalı ba 
iuşarak bıyık altından sırıtıyorlardı. Kadı da neden 
böyle kaza kaza dolaşmıya mecbur olduğunu bin bi
rinci defa izah etti. Ona kalsaydı Abdülhamit zama
nındaki hürriyet mücadelelerinin yorgunluğunu çı-
lırnrmak için Istanbulda merkezi umuminin bir köşe-

1 

sinde çekilip oturacaktı. Fakat merkezi. umumideki 
lcr razı olmuyorlarmış. Memleket hakıme, hocaya 
mühtaç. Kendisini icbar ediyorlar. Böyle sık sık ka 
zalan gezerek bizzat tetkik-atta bulunması vatan için 
mukaddes bir vazife, bir hamiyet borcu. 
I Bu laflan da (işitmedim mi! haberim yok mu?) 
diye bilmukabele Dümbelek tasdik ediyordu. Çay
dan şeyhleri bunun için de bakışıyorlar ve gizli gizli 
gülümsüyorlardı. Nihayet teravih vakti geldi. Sofa
ya çıktılar. E:namcte büyük Şeyh Efendi geçti. Saf
lar düzülürken kimi sıvıştı, kimi sıkışa kaldı. 

Namazdan sonra misafirler dağılmıya başladılar. 
Dünbelek te yeğeni ve iki şeyh ile itizar etti : 

- Mühim yazılarım var, biraz gidip çalışayım. 
Malüm ya. burada da bize rahat yok. F-ırkadan bir 
tahrirat aldım. Lehistan krallığı meselesi için reyimi 
soruyorlar. Sanki ben olmasam bir karar veremez
lermiş gibi. 

Mollalardan biri önde, çifte mumlu fener çekiyor, 
arkasından da mebus yeğeni, iki şeyh yilıilyor. Bun
ları da sakosunun altında koca bir lobut olduğu hal· 
de iri yarı, diğer bir molla takip ediyordu. Karanlık 
ve eğı'i bUğrli sokaklardan geçiyorlarken birdenbi
re dar bir çıkmaz önünde aykırılamak lazım geldi. 
Iki şeyh bir su birikintisi üzerine konmuş basamak 
taşlarını süratle geçtiler. Arkadan mebus ta sıçra
mak isterken sol ayağı kaydı, kendini toplamak için 
yana çarpıldı. Ellerile çıkmazın köşesine dayandı, 
cok sükür. camura basmamıstı. Fakat o ande sol ava-

-88-
gmm yumuşak b1r şeye süründüğünü hissetmesile 

- Aman! Ulen ! 
Diye haykırması bir oldu. Arkadaki müderrisle 

molla hemen yaklaştılar: 
- Vay! Of canına! Galiba birşeyr ısırdı. 
Demiye kalmadı, Molla seslendi: 
- Kelp var, galiba kelp savlet etti. 
Kelp sözü üzerine iki kardeş telaşla karşıya atladı 

ıar. Telaşlı telaşlı sordular. Bir kelp tarafından ısı
rıldığını söyledi. 

- Fakat haykırma filan işitmedik. 
- Belki eniklidir. Yuvasına mı uğradım ne oldu? 
- Aman tehlikeli olmasın. Fazla ıstırap veriyor 

mu? 
- Biraz, galiba kan da sızıyor, maahaza geldik 

demektir. Birşey değil. O kadar sancı vermiyor. 
Arkadaki Molla: 
- Ha! diye haykırarak lobutunu karanlığa havale 

etti. Çıkmaz sokağın kuytularından derin bir inilti 
geldi. Molla söylenip geliyordu: 

- Tam kafasına yerleştirdim. Orada duvarda bir 
in yapmış. Galiba enikleri var ki saldı. 

Mebus topallıyarak yUrüyor ve canının acısını 

belli etmek istemiyordu. Eve geldikleri vakit, kendi
lerini ikaz eden kadınlar oldu 
Emiş te18.şla : 
- Ay! Efendi dayı! dünkü kuduz olmasın! 

Şimdi hepsini bir telaştır a1dı. lki Mollaya seslen-1 
diler : 

- Gidin şuna bakın. Dünkü kuduz kclp san tüylü 
imiş. kulakları da yınkmış .. 

Mollalar hemen seğirttiler. Feneri tuttular. Lo
but tam kafasına isabet etmiş, olduğu yere kıvrıl
mış kalmış. Yalnız tarife uygundu. Lobutlu molla: 

- Hafız Mamat, dedi. Doğru imiş. Nah bak! Tüy
leri sapsarı, kulakları da yırık. 

Hafız Mehmet köpeğin ayaklarından tartaklayın-
ca : 

- Hele bir bak, dedi. Arka ayakları da kan içinde. 
Nah işte işte! Dünkü kurşun yarası .. Emme dedik
leri gibi iki yerinden değil, kalçasını delmiş geçmiş .. 
Ta kendisi be! Hay canına! 

Telaşla dönüp geldiler. 
Soranlara endişe ile boyunlarını bükerek köpeğin 

söylenilen kuduz köpek olduğunu bildirdiler. Telaş 
ziyadeleşti. Çavdan şeyhleri itidallerini muhafaza e· 
diyorlardı: 

- Kasabada bundan anlıyan yok mu? 
Diye sordular. Yine kadınlar imdatla yetişti. Bir ta

raftan akan kanları sıcak su ile yıkıyorlar, diğer ta
raftan da konuşuyorlardı: 

- Derviş Hanımgile haber etsek? 
- Gı ! Derviş Hanım yılancığa bakar. 
- Berber Murat usta .. 
- Hecernat değil bu, gı! 

dime Bacı! 
lçeriki odadan büyilk şeyh seslendi : 11• 
- Doğrudur, birkaç defa işittim. Fadime Bacı b 

nun ehlidir. Habar salın .. Aşağıdaki Mollalara soYıe
yin, ala gelsinler. ıı 

Fadime Bacı gelinciye kadar, iptidai tedbir oll'll
6 

üzere karşılıklı dört dişin açtığı dört irice delik uı;. 
rine birer parça örümcekle tütün tozu bastırıp bil 

!adılar. . ~ 
Fena halde acıyordu. Şeyhlerin odasına girdı. 1_ 

miş başına geniş bir mahrame alarak arkasından ge 
di : 

- Uvayım azıcık, sancısı geçer. 
Şeyhler de muvafık gördüler: ıs-
- Hakkı var, kan cereyan halinde bulunursa 

tırap mündefi olur. 11 
Kuduz dalamasının korkunç bir tehlike oıduğıll'lr• 

herkes biliyordu. Onun için telaş etmiye ıuzuıu vıı 
dı. Mebus sordu : 

- Mollalar gitti mi ki? 
- Hemen o dakika. Nerede ise alır gelirler. c;er-
Büyük Şeyh - Meraka; endişeye hacet yok. ·et 

çi mucibi teliı.ştır. Emme çaresi, ehli bulunınıyan ) g. 

ler için. Çok şükür burası öyle değil. Şimdi Fatıı1 
Bacı gelir. 

Kardeşi söze karıştı: ıı-
- Pek ehlidir zahir, bilirim. Mücerrep bir battı 

dur. sıı 
Fakat Mücerrep bir hatun olan Fatma Bacı. lı bit 

ortada yoktu. Mollalar kapı kapı dolaşıyor, bıÇ. , .. 
yerde bulamıyorlardı. Çünkü Iı"atma Bacının ilı~5511 
sı yalnız kuduzda değildi. Güzel mani söylc..r, ı;ıı.)~:lğ 
masal bilirdi. Ondan maada kınk sarar, yıla~cılt r'' 
lar ve sarılık keserdi. Bunların hepsi dualarıle bf 0e 
ber büyük ninesinden kalma idi. Büyük ninesine 
rivayete göre bir Hintli seyyah derviş vermiş ... 

(Arkası var> 

1 

' 
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UndeHk Gazete -
A BAŞMUHA=;RIRI 

1' .\fit hın.t Emin y ALMAN 

kirde,~ hedefi: Haberde, fi· 
l'iiıt, ~eyde temiz, dü· 
raıet..: lıruy0lınak, kariin 
~ -.o 1 a ça ııınaktır. 

ON MESELELERi CUN -] 

l11kılap~M~.-. ----
I ti llZesi 
s voruı 
o~lkl ltbı T 

•• ~ ~da ~aıı anketi 
fcıııP D1llzeet ur.cıur. lata.nbuıda bir ın. 
llJQ '-'lede .:._Ildır. Fakat bu müze
~ ~ oıcıugu dufunu, ba§ta Köp. 
~ hfllllea de hl haJde münevverler
~':' I~ ~ kimse bilmiyor. O .,. ldeauı.ı -.Jıe ufrıyan ve Jnkı. 
laaetgqı olta :c'nılekette yaymakla 
~ IO'llırl-•~ mebus muharrir 
ıııar. ·--. Onlar da bllmedl-

lıtı~ lldbı 
:-.P ~er1er1 htanbulda In-
~ol'larta lw.L-~e~e olduğunu bil-
~ ""-wıat kimdedir'!. 
~- taluı.t 1 bir lnkııip mtbesl var. 
,. -~cismi yok gibi 

"" &it hJtıbalanıu Jntizeyi ziya. 
~lr okuyunca in-

laQ lrıibe oluyor. 

~~iın.ş~ ~ oraya öyle eş
_........ etoıiş ' ve bu mtize~i o kadar 
tıtı ltaıoılba ler ki, lnaanm bu zatla
l!deeeif ıeUy lnandıkJanndan §Üphe 
~ or. 

ıı.. bir lblU lıııaıap mttzesı, lnkılAbı ya
~. fG et ~ en ltizumlu bir mtt
~ Celtr ~tll bir mektep olmak 
~ ~hı Sovyet Rosyada, halka 
~~l ~ edllınedesı evvel lnkıli.p 
ll6tt kÖ§estn 111a.r. Sovyet Rwıyanm 
~~ 'fit~ df!Q Moskovaya gelenle
_:....., ldet.a e göttlriip gezdirdiler. 
lltdner. lnkııa.p mektebinden ge. 

1aı_~e de bö 
"SQl \'e buncta!le bir mtlze yeni nesli 
~ ~ SOnrakf nesiller için 

~: hh IDektep va.zifesinJ 

~ l Istanbuı .. - --.. 
-~ı olabilir 11.n en kıymetll mü-

._""'IQJAp lb~ 
-'4fe içinde 1 inde inkılabın on beş 
:•ııta Yaptı:hnai ve iktisadi hayatı-
ıt ecıtıebbtr htittbı değişiklikler tes
~ lleYfı v • orada dün ne idik, bu
~l'ehlhneu~u.ı nereye gidiyoruz! 

e11n ret Bu nesu, yannkl ne· 
tbı ile f ed aJııını ve saadetini temin ı
~11 loJaıa aklrtıkJara katlanmıştır, 
•q, P 'l'ltt1zes1nde bulabllmell-

Slıncuy k 
~~e~e adar ihmal edilen ve en 
bı e)r bıtıy re hUe tanımak ve gör
~ ~bıı :: duyuruımıyan inkılap 
bı~l'e)( j.~Ye ve hükumet elele 
ili~ ~ tewı inkılaba J.i.yık bir 
le it ~ getfrmelidlrler. Bu müze. .:Ye tes:::Uz üzerinde yapacağı 

ecıtıeeek dtlşünmek, bu uğurda 
~etsıı Old Paranın ne kadar ehem
....,, uğqnu göstermiye kafi-

~lsi11 • 
&o 4z Et Yiyoruz? 

lg il lle§h.111 
b..~bQQ11-~eıı rakamlara. göre her 
~-""1 et Yl Ktinde vasati olarak 48 
tı en Yor. 

:,. Gt"«le muhtaç olduğumuz 
~ktıl' de 43 gra.m et bir lokma 

1 

it!Q b 
~ u kadar az et )iyonız! 
~~ ~t Pahalıdır. 

~lt.e hQ lılbnlda et pahalıdır'! 
\1 ... hl.. ha "'1aUn cevabmı verebilmek 
l't~ teUY'vatun ıtehre girdikten e. 
~ lıer _:cıye kadar geçtiği yolla
a:...."lletlııe llnda alınan rüsum Ue 
~ Jt.ıı ekıenea parayı göstermek 
~ clllztre bir hikayedir. Yalnız 
tıı;;" 2() "a.rındaki köylerde ayni 
~~ Sö; 30 kuruş daha ucuza sa-
'"' ti elbek kafidir. Halkm gı
b1t ·0..'1Q ;:reı ve ihtikar yapıla-

" ~el 10 bu et meselesinin de 
~ hant lhundır. 

~lin--:d--===========-========-
t.!u e l0ıkanta Açan 

ta~t ~b~ı Bir Vatandat 
i8~ı, ~ l8tninde bir Türk va
tUıı. llltıllda r 1~de "Bolu Lokantası" 
btt 1 1'trıt bır a, evi açmıştır. BU· 
)~~ ~lllekletinin bulunduğu 
bit ~ 'l'Uı'.kl sa bir zamanda Alman
ıtıu~ de 1'ğ ~ .o~uğu kadar ecne
tlı, ıe.ebbie \'a betinı kazanmıştır. Bu 

tandagıınızı tebrik ede-

1Sokaktan 
~ıı ~~~~~!!!!!!!i~·· 

Gördüğüm Amerika 
. ı 

··~!!l!!!!!~~~!!!!!ii!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!i!!!!~~~ 

DOLAR MEMLEKETiNiN 
SEFALETLE BUNALAN 

2 22 We1t (Yukarı Şe
hir) den yeraltı trenine 

bindim, üçüncü Aveneu' de, A· 
taiı Şehirde yerüatü treninden 
indim. Dolar memleketindeki 
sefaletin en büyük merkezi o

lan Goerk 80kaima ıidece
ğim. El arabaları içinde ıiye
cek etyadan tutunuz, 9Qfan, 
lihana her feY aablan pazar

dan geçiyorum. Sokaklar çöp 
içerisinde. Nevyork belediye.i 
ıaliba tehrin çöplerini bura
ya döküyor. 

Bir el araba.sının önUnde saçlan 
darmadağın , şişman bir Italyan ka 
dmı sesleniyor : 

- Dünyanın en ucuz deniz ma
yoları .... 

Dünyanın en büyüğü ile öğünen 
Amerikada, pazar, en ucuziyle öğti 
nü yor. 

Yürüyorum. El arabasmm içinde 
çürümüş sebzelerin kokusu bur. 
numa asitfinik gibi giriyor ... Ara
banın önündeki halk alabilmek i
çin biribirlerini itip kakıyorlar ... 

Yerlerdeki karpuz kabuklarma 
basıp düşmemek için yere bakmak 
lazım, gözüm pazarda... El araba. 
lan sokağın iki tarafına dizilmiş .. 
Satıcılar hepsi birden bağırıyorlar. 

Amerikan tabiriyle dünyanın en 
kötü eşyası, dünyanın en kötü gı
dası, dünyanın en pis paa<u 1ııda, 
sent sent, (nıetı::llk metelik) satılı-

Pazar üç sokak uzanıyor. Bu pa. 
zarın bir ucundan öteki ucuna gi
dinciye kadar, ciğerlerime kadar 
dezenfekte olacağım. Pazarın ucu 
göründü, terlerim.i siliyorum. 

KOSELERI 

Amerikada büyük grevlerde, a~lık yüriiyüflerintle elleri tcıflı, 
•opalı ve hatta tabancalı kaJınlur ön salta yürürler 

odasında Uç ytı.z aile oturan apartı
manlar .•. Her pencereden iki Uç ço 
cuk başı uzanıyor. Sokaklar çocuk 
dolu. Memedeki çocuklarm ciyak el 
yak ferayatlan duyuluyor. Bu so. 
kakta çocuk galiba yerden yaba
ni ot gibi büyüyor •.. Her evin önün
de bir grup, sandalyelere dizilmiş, 
pazardan dünyanın en ucuz esva. 
brnı almış, senelerce giydikten son
ra rengi uçmuş, perişan kıyafetli fı 
kara kadınlar ... içlerinden bir tane 
si sesleniyor: 

- Mrs, Mrs ! Birisini mi anyor. 
sunuz? ... 

- Hayır ... Kendi kendime konu 
şuyorum: Birisini değil, sizi, hepi • 
nizi arıyorum. 

ana.sı hergUn suyun içine bir kaşık 
süt damlatır, onu içirirdi. OU-kller 
sokaklardan ekmek toplıyabilirdi, 
bu kUçükttt .• Zavallı açlıktan öldU .. 

Kısa boylu, şişman, esmer bir ka 
dm, galiba lspanyol: 

- Dorothy, Dorothy diyip duru. 
yorsunuz. Hepimizin çocuğu onun 
gibi değil mi? .. Ben bizimkılere ka
rınları acıkmasµı diye Amerikan sa 
kızı çiğnetiyorum. 

Kadınlar heyecanlanıyorlar, li. 
san değişiyor, anlamadığım bir li
sanla konuşuyorlar .•. 

• 
Meçhul sokağı bulamadan yan 

larmdan aynlıyorum .•. Ba
sık tavanlar, dar uzun pencerele. 
rinden dışarı kırmIZI !§Iklar saçan 

kabarelerin önlerinden geçlyonım. 
Kırmuı derililer zamanından kal
Illll gibi, bir evden ziyade çadıra 
benztyen bir bina.. Genli kapısın. 
dan içeriye bakıyorum. Bir Iokan· 
ta.. Sefaletin lokantam. içeri girl. 
yorum. Uzeri örtUsUz, pia, tahta 

masalar. Alçak sandalyeler. Duvar 
1arma, bizim mahallebici dUkkln
ları gibi resimler dizilmiş .. Grevle. 
rin, grevcilerin resimleri. OnlUğU
nün rengi beyaz mı, siyah mı belli 

olmıyan bir garson masama yalda
şıyor : 

- Ne yiyeceksiniz ! . a 

- Burada birfey yenmez. •. Bir 
gazoz istiyorum. 

Gazozla beraber bir de sandviç 
getiriyor .. 

Etrafımdaki masalarda, kollan 
sıvalı, göğaü bağrı açık ameleler er 
turuyor ... Kocaman bira kadehleri
ni bir solukta içiyorlar •• Bu sefalet 
8.lemine mahsus bir ingillzce konuş 
tuklan için ne söylediklerini anla. 
mak mümkün değil .•• Genit kapı· 
dan, çıplak ayaklı, beyu donlc ço
cuklar giriyor... Masaların önünde 
dikilip duruyorlar. 

- Sizin yediğiniz ekmekten, ben 
de bir parça yesem olmaz mı! •• 

- Olur ... Sandviçi sen, afiyetle 
yiyebilirsin .• 

Lokantaya gözleri kanlı, iri yan 
adamlar giriyor.. Bovery'nin pa. 
likaryaları, Bovery'nin ldlllıaııbey
leri... Gece kararmıştır ... Bovery so 
kaklarmda açlar aellm durmU§tur. 
Kırmızı derililer zamanından kalan 
çadırdan çıkıyorum. Beyaz donlu 
çocuklar .. ta.bur tabur dizilmişler ... 
Sokaklardan biraz sUratll yUrüyo • 
rum ... Evlerin pencerelerinden, gaz 
l&ınbalarmm IŞikları sokaklara ak· 
&ediyor.. Kadınlar pencereden pen 
cereye konuşuyorlar.. Dilendikleri 
paralan paylqmak için çocuklar 
alt alta, üatüate dövüt11yorlar ... 

• East River nehrinin kenarında-
yım. Arkamda Nevyork .• Nevyor. 
kun göklere ba§vuran yüksek bina
ları .. Rokfellerin 70 katli demir lbl 
desi... Eski vali All Smith'in yüz 
katlı Emptre bin&BI... Yükseklik 
rekorunu kaybeden Voolvorth bina 
sı, milyonların, milx_arlarm kasası 
olan W all Street sokağı ... 

Hey, hey, hey ..• Nevyork ... Bo. 
very'nin başı üstünde kurulan bU· 
yük medeniyet. 

' Kulakta~ 
Kulağa ... _____ . . . 

Kadınsız Lokanta 
Arıyadursunlar _ 

Knıkançbk dünyada az görülen bir 
buy deilldlr. Hele kadınlar arasmda. 

Son günlerde Bayan (X)e doktoru 
Avrupa baııyolarma gitmesini tavsi
ye etmlttlr. Fazla çalı11ma, sinir, bel
ki de kıskançlık yttztinden karaciğeri 
yorgundur. Bir ıu ıtehrine gitmek 11-
mn. Bayan ( X) her ıteyden evvel 
ııhhatfnl korumak için bu tavsJyeyl 
kabul ediyor. Ukln dedik ya! 

Ekseri hemcluJerl gibi o da kıs
kançtır ve belki de biraz gözleri dı
tü'da olan kocuı da buna aebep ol
maktadır. 

Kadmcaln: llhha.tlnl mi kaybetsin, 
kDCUllU mıf ikisinden de aynlamı
yacağı için işi ıtöyle hallediyor. 

Avrupada tedaviye gittiği zaman 
kocasmı, oflunun kontrolü altına bı
rakıyor. 

- Oğlum! 8&buıı sana emanete
diyorum. Ben yokken tabU yemekleri 
dışarda yiyeceksiniz. Bu vesile ile ka
dınlı lokantalara girmesine sakın mü 
samaha etme! 

On Uç, on dört Y8fllld&ki delikanlı, 
aDUIDID kendisine verdlil vazifeyi 
o kadar büyük bir ciddiyetle ifa edl· 
yor ki, kendi de, babası da hazan aa
atleree kadmNz lokanta aramakla 
vakit kaybediyorlar. 

Çtinkti çocukcağız, anasmm, bar ve 
mmkalı lokantaJan aalatmak için 
sarf ettiği kadmlar lokanta tabirini 
umumi manada alıyor ve her lokanta
nın önöııde babanı&: 

- Babai Sen burada biraz dad 
Ben içeri bir bakayım! diyerek içeri 
girip bakıyor ve kazara i~inde yetnılt 
betlik bJr tek kadın görürse: 

- 8111'881 olmaz! KadJn var, diye 
baJ>Mml oraya bın.kmıyormU§. 

Bu yüzden baba oğul çok defa için
de kadma tesadttf edilemlyen piym 
ve ciğerci dtlkkinlarmda safra bu
tumakla lktJfa ediyorlar. 

• • • 

; Okuyucu 
;~ekt~~ 
Kadıköy T&fOC&klannda 

Kedi Sürülen 

Okuyuculanmımzdan B. Akçfz 
yazıyor: 

"- Kedilerle mücadele ediliyor. 
Serseri kediler yakalanıyor, toplat
tınlıyor. Hayvanatı himaye cemi
yeti tarafından işkencesiz öldUrtllil
yor. Ancak Kadıköy ve civan çöp
lerlnirı dökUldUğü uzun çayır mev
kiini görmeyiniz. T&f ocaklarma 
gelen arabalar, oraya canlı cansı 

IUrlllerle kedi bırakıyorlar. Bence 
bu yolda daha makul bir sistem bu 
hınmalı, umum! sıhhat korunmalı
dır.,, 

A kşam, hava kararmak üze
re ... Goerk, sokağına gi

riyorum. East River (Şark nehri) 
uzaktan görünüyor. Nehrin kena
rındaki evler, Nevyorkun meghur 
fakir ve sefil evleri, Eski, hepsi bi. 
ribirine benziyen evler ... Seneler. 
denberi badana yüzü görmemi§, 
yangından çıkmı§ gibi simsiyah ev
lere bakıyorum. Pencerelerinden, 
yorganlar, battaniyeler sokağa sar 
kıyor ... Sokağın bir tarafındaki ev 
!erden ötekine gerilen iplerde ça. 
maşırlar kuruyor. Yangın merdi. 
venlerinin en üst basamağında bir 
kadın, bir gaz ocağı üstünde balık 
kızartıyor. Pencereden pencereye 
italyanca konuşan iki genç kızın 
biri saçlarını tanyor, ötekisi yarı 
beline kadar pencereden sarknı.ış, 
elindeki muzun kabuklarını sokağa 
atıyor. 

Hayır dediğime pişmanım. Bu 
sefalet köşelerinin yalnız sokakla· 
rmı, evlerini değil, insanlarını gör
mek, onlan da tanını.ak llzmı. 

- Evet, bir sokak anyoı:u.m. Bo. 
very'ye nereden gidilir? 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kadınlar, sokak kapılannm önü
ne sandalyeler atmış, oturuyor, ko. 
nuşuyorlar... Kapının önünde bir 
erkek henüz uykudan kalkmış, ge. 
rinip esniyor ..•. Muhakkak gece ça 
lışan bir amele ... Çıplak ayaklı, yır 
tık pantalonlu çocuklar, sokağın 
pislikleri üstüne oturmuş zar tutu. 
yorlar ... Karanlık evlerin içinden 
gelen kokular, evlerin içindeki pa
zar, kendini dışan veriyor. Sokağın 
köşesinde genç bir kızla erkek gü

lüşüyorlar. 
Biraz ötede bir grup, kadın er. 

kek yüksek sesle konuşuyorlar. 
_ Bugün polis, Mister Brow'nun 

eşyalarını sokağa atmış ... 
_ Haniya kiralar yilkselmiye

cekti?. 
Şişman, uzun boylu bir erkek 

anlatıyor: 
-Artık yardım bürosu kapılan-

nı kapadı. Yarın hepimizin eşyalan 
sokaktadır. 

K adın, erkek hepsi bir a!ız· 
dan konuşuyorlar .• Ne söy

lediklerini ben değil, belki kendile
ri de anlamıyorlar .. 

Yandaki sokağa sapıyorum. De
kor değişmiyor. Yalnız burada bil· 

.. rt manian var. YUz 

- Bovery, bütün buralan Bo
very, siz hangi sokağı arıyorsu-

nuz? .. 
Evet Bovery, bUtUn Şark nehri 

kenanndan uzamış, uzamış, şehrin 
ortasını geçmiş, on dört sene evvel 
zenginlerin çalım attığı tA. Genox 
caddesine dayanmış ..• 

N evyork şehrinin ha!ltasm. 
da adı yazılı olmıyan bir 

sokağın ismini veriyorum. Hepsi 
düşünüp, araştırıyorlar. Bu meçhul 
sokağı araştırırken, onlarla dost o
luyoruz. Yahudi, ltalyan, Alman, 
her milletten var... Yavaş yavaş, 
birer birer bana bu sefalet kö,esi
nin dertlerini .anlatıyorlar. 

Dorothy Rizgo, açlıktan ölen, bü
yük bir heykeltraşm he31kelini ya
pıp, tabutunu sokak sokak gezdir
dikleri sefaletin çocuğu, bir kahra. 
man gibi, bir destan gibi kadınla
rın ağzında. Ince, uzun boylu, ku
laklan uzamış, rengi yemyeşil bir 
kadın anlatıyor: 

- Dorothy tosun gibi bir çocuk. 
tu. Birden hutalandı. Gece gün
düz ağlardı. Babası senelerdenberi 
işsizdi. Yardım bürosundan Uç haf· 
tada on altı dolar alırdı .. Iki ay ev. 
vel parayı kestiler. Dorothy'nin a
nuı da ha.ata ve işsizdi. Dorothy 
vedi çocuğun beşincisiydi. Zavallı 

RESMi DAiRELERD E 
MEMURLAR ve 
Bafka bir arkadat antatıyor: 
Garip, ben de HaziramD 9 • 11 

raddelerinde bir polis merkezinde 
t()yle bir muameleye maruz kal
dım: 

Bay komiser evrakmu aldı. Oku-
madaın lk&nıetgih aordu. Verdi
flm cevap Uzeiine " •••• polll ka
rakoluna" diye havale ettL Ne lka
metgi.hın, ne de k&ğıtlarm bu ka.. 
rakol ile h19 bir DIÜDB8ebetl yoktu. 
BlHlo Bay koriıhıere IÖylememe rağ 
men o ısrar etti : 

- Hele bir kere oraya götürü
nü de .. Bakalım ae diyecekler'! 

Resmi bir makamın bu 11ran 
karpmıda bana pek u.pa ve uzak 
dtqen • • • • • • karakoluna kadar 
git.mi.ye mecbur kaldım. Karakol
daki poU. memuru kiğıdı görikıce: 

- Yaalıfl declL Havale Galata 
merkezine olacaktl. 

Ve klgldlll üzerine bfrteyler yu 
dıktm 80lll'& bana uzattı. 

Bir Polis 
Karakolunda 

Ben - Demek şimdi buradan 
doğru Galata Merkezine gitmek li 
ZIDI, öyle mi f 

Memur - Hayır, dedi, tekrar 
bizim merkeze döneceksiniz. Ko. 
miser imza edecek, ondan 80llJ'& 

Galataya gldecekslıılz. 
Böyle olacağau evvelden blldl

ğlm için ses çıka.rmadmı. Allahm 
sıcağında tekrar yokuş yukarı mer 
keze döndüm. Beni yanbt yere gön 
deren komltler Jcilıdı aldı ve kma
ladı. Bu kadar 1 Fakat benim komi. 
d•nwhlnm görttnce: 

- Galata merkezine götttrecek
ılnb. declL 

Ben, yine yerimden knmldama
don. Uzun uzadıya komiserin yll-

HAL K 
züne baktıktan sonra: 

- Evet, dedim. Ben Galataya 
gitmek icap ettiğini biliyordum. 
Bunu sizin benden iyi bilmeniz 1'
zongellyordo. Siz beni • • • • • ka
rakoh111a göndermekte ısrar etti. 
nlz; benim bot yere bo kadar va
kit ka.ybetmem~en ve yorulmam
clan siz bfrtey kazandmız mı 'f 

Mtin&kaşa. neticesinde komiser 
haksız oldufmm ka.bol etti. Etti 
amma ak'8ftl da olmu§tu. Bu sefer 
ben ca11 sılmıtmu yenemlyordom. 

- Ne olor'f dedim. Şurada., o
daıuzdald duvara hangi sokağın, 
hangi ma evlerin, hangi polis mev 
ldlne ti.hl oldoğunu gösterecek bir 
harita, bir kroki bulundursanız! 

Bu o kadar sade ve kolay bir me
aele ki.. 

Aldığım cevap kulalda.nmda ~
byor: 

- Olacak, yavaş yavaş o da ola. 
cak •• 
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( SP O R ) 
AL L O 1 

AL LO l 

Cim Londos ı 1 

1 

Bugün Pariste ; ı 
Güreşiyor ~ 1 

Yunanlı Chn Londosmı Parls- ~ j 
te ~ ve buraya gele- 1 
mlyeceiiol evvelA biz haber ver-
miştik. Yunanh pehlivanla kar- 1 • 

T ekirJağlımn bir Mat gİirf!ftİğİ V anJervelt Afrika 
fGlrlpiyonluğrınu kcuanırken 

·Tekirdağlı Hüseyine 
Zamanın Koca Yusuf u 
demek mümkün müdür 

Türkiye bafpehlivanı Telrirdaifı Hüseyin Taksim ıtadıncla kar-
9ılq~~ Cenubi Afrika pmpiyonunu üç saniye ıırtüıtü zaptecle
medıgın~en rakibile berabere kaldı. Eğer T akıimdeki IÜl'ef ala
f~ıa nızamlar albnda icra olunsaydı, Tekirdağlı baammı en 
afili• on kere yenmi9 addolunurdu. 
~kü, bir saatlik güreşte Afrika 

1 tampıyonunun iki omuzunu birer .sa- B ..., 
niye olmak üzere behki on keremin- oqazı geçme ve 
dere yasladı. Fakat tuttuğu güreş 
profesyonel serbest güreş nizamları- 11 k f 
ııa .göre idare olunuyordu. 0 güreşte l VI. U QVeme 
galıp gelmek için de hasmın iki omu- y 
sunu hakem Uç sayı sayıncıya ka- arış/arı 

tdaşmak U7.ere seçUm pebllvaa, 1 
Nowhıa isminde pek mahir ve 
çok çevik bir adamdır. 1 

Fransızlara "yıluı gibi gtlre-
tlyor" dedikleri Nowlna cüssece 
hafiftir. Adeta bir atlet kadar 
ince ve hafif olu bu mebaretll 
gllrefflnln müteaddit aerbe&t gtl
ret oyunlanm bilen Yananh 
Londosla yapacağı müsabakanaı 
çok cazip olacağı tahmin edlJ. 

mekUıdlr. 
ikisi de fenal gttrenen rakipler 

aruaadald mtlllabakanm ya pek 
1181'1 lılteeeti. yahut hayli uzayıp, 
balb serbest gtlretbı btittin ln
eellklerlnl farkettlrecek sahne
len velllle olaeab mttnekldtler 
tan.fındall yaalmaktadır. 

iki Yeni 
Alman 
Rekoru 

Ağustos başında Berlinde dokuz 
millete mensup yilzlerce atletin iş~ 
r8k ettiği beynelmilel atletizm milsa... 

dar yerde zaptetmek icap ediyordu. 
Nizamnamenin bu noktasını tamam
Jıyamadığmdan Tekirdağlı pek hlkim 
ve çok e7.erek çarpı,tığı bir hasma 
karşı galibiyet htıkm\intı alamadı. 

lstanbul su sporları ajanlığından: bakasında ild yeni Alman rekoru kı-
14-8-937 cumartesi günü saat 11 de nlnuştır. 

Tekirdağlmm taraftarları başpehli 

nnımızın Afrikalıyı üç saniye zapte
da:nemesine rağmen kendisine "zama 
nın Koca Yusuf,, u lfıkabmııtakmak
ta tereddüt etmiyorlar. 

Biz evvela Tekirdağlıya "zamanm 
koca Yusuf,, u denebilir mi, dene
mez mi? Meselesini tetkik edelim, on 
dan sonra Tekirdağlmın serbest gUref 
te eşsiz bir pehlivan olabilmesi için 
neler llznn olduğunu hesaplarız. 

Hiaarla Bebek 15-8-937 Pazar günü Bunlardan birisi (LAyipzig) l1 at
Jtae -- 11 ele Belaetde lleda tt.l'Um ~ (Loq) r elde et
da iki mukavemet yüzme yanşı yapı tiği 7 metre 90 snO:nın"Te
lacaktır. kor 7 mett. al ~ yine 

bu atlete alt idi. 
Su sporları federasyonu amatör o

lan her yüzücünün bu yarışlara işti
rakine müsaade ettiğinden müsaba
kaya girmek arzu edenlerin müsaba
ka gUnleri saat 10 da Bebekte Gala
tasaray klübUnde tertip heyetine mü 
racaat etıneleri kifayet eder. 

Yüzücüleri her iki günde de bir 
motör saat 8,30 la Sirkeciden alarak 
mUsabaka mahalline götürecektir. 

Bu yarışın dünya rekoru 8 ımetre 
13 santim olup Amerikalı meşhur 
Owens imnindeki zenciye aittir. 

Diğeri (Dresden) şehri atletlerin
den (Harbig) in 400 metre düz koşu
da elde ettiği 47 saniye 6/10 dur. Es 
ki rekor 4 7 saniye 8/10 olarak Mag-
deburglu Btlehner'ln idi. 

Merhum koca Yusuf kendi zama
nında, Aliço, Katrancı, Makarnacı, 
.Adalı, Kurtdereli ve Kara Ahmet gibi 
okkaları ve pehlivanlıkları çok dol- Topkapıdaki Ma~lar 

Bu mesafenin dtlnya rekonı 46 sa 
niye 1/10 dur ve Amerikalı Williamsa 
aittir . 

Rus Takımı 

lngilizleri Yeneli 

pm. güreşçiler arasından seçilmifti. 
Tekirdş.ğlı da kendi zamanı olan 

bu seneler akranları arasında seçil
miş ve ayarındaki pehlivanlarla bir
ke.ç kere imtihan olarak kıymetini 
göstermiştir. Yalnız Tekirdağlmın 
emsalleri içinden şüphe götürmez 
bi}' şekilde sivrildiği güreş yağlı gü
reetlr. Merhum Yusufun ak
ranlarını yukanda saydık. Tekirdağ
lmm emsalleri de malumdur. Rakip
leri arasındaki f arklan gözetmek, ve 
yağlı güreşe ait kalmak şartile, Te
Jdrdağlıya "zaımanm Koca Yusuf,, u 
Jlkabmı takmakla bu zaman pehli
wnlanndan birinin hakkı yenmiş ol
maz zannmdayız. 

Yalnız Tekirdağlıya alafranga ve 
serbest güresten de "zamanın koca 
:rwmt,, u lakabım vermek şimdilik 
pek doğru olmasa gerek ... 

Çünkü, Koca Yusuf yağlı güreşte 
vatandaşları arasında nekadar na
mağli'ıp idise, alRfrangada, ecnebi 
pehlivanlan içinde o kadar emsalsiz 
bir güreşci olduğunu Pariste ve A
merikada cihana karşı ispat eylemiş
tir.Vakıa Koca Yusuf alafrangayı pek 
uzun boylu bilme1f.'Diş. Amma onun 
fevkalbeser kuvveti meşhur cihan 
pmpiyonlıırını haklamıya kafi gelir
miş ..• 

Dün Topkapı sahasında Fener
yılmaz klübüyle To}itapı arasında 
genç B ve A takımları olmak tize-
re Uç maç yapıldı. 

Genç takımlar maçını Topkapı 

1 - O kazandı. B takımları 4 • 4 be 
rabere kaldılar. Son olarak yapılan 
birinci takımlar maçında gllze1 bir 
oyun çıkaran Feneryılına.zlılar Top 
kapıyı 5 - 1 gibi kati bir sayı far. 
kile mağlllp ettiler. 

Angelidiı için Çıkan Şayia 
Fenerbahçeli Angelidisin müslUman 

olmak için vil!yete mtıracaat ettiği 
bir şayia olarak sporcular arasında 
çıkr.nı'1J. Yaptığımız tahkikata göre 
Angelidis viliyete müracaat etmiş de 
ğildir 

Kürek Y antlarmda 
Pazar günkü kürek yarlf1an müna 

sebetile Galatasaraym birincilik ka-

zandığmı gösteren yazının serlevha
sında (Galatasaray bir de kupa ka
zandı) yerine kupa kelimesi yanlış
lıkla birincilik şeklinde dizildiğini bil

diririz. 

adedi Amerikada düzineyi geçmekte
dir. 

İşte Tekirdağlınm bilmesi icap eden 
en canlı nokta budur. Allahm verdiği 

Bizim Tekirdağlmm da sivrilmiş 
ecnebi pehlivanlarından nekadar daha 
yüksek kuvvette olduğunu cenubi 
Afrikalı önünde de gördük. Kendin
den on bes kilo haf'f olsa da, doksan 
eekiz kiloluk bir adamı yerden yere 
çarpmak kolay bir iş değildi. Yalnız, 
Tekirda ·ıı bugUn bildiği kadar oyım- kuvvetin yarısı kadar, serbest gtlret 
la AmP.r'kava rddersP. Knca Yusuf oyunlarmm bilba888 ra.kibi altta Uç 
gibi cihan şampiyonlarının şamplyo
au tinvanmı k~bihr mi? S ni 
tasdikle karşılamak güç olur. ÇUnkU 
cenubi Afrikalıdan daha ağır, daha 

etli ve daha usta nelılivanlann 

saniye zaptetmek taraflarına iyice a
lifJrS&, o vakit başpehlivanımıza "Tür 
klyede ve clhande zamanımımı koca 
Yusuf,, u lakabım gönül rahatlığile 
takabiliriz. 

Pariate yapılan iıçiler futbol turnu 
vaımda Rusyayı temsil eden Spartar 
takımı lngil:z itçilerinin eeçme takJtD 
larım dört golle yenmiştir. 

M. Kemalpaıada 

Güreı Müsabakalan 
M. Kemalpaşa, (TAN) - 29 Ağus 

toe Pazar günü ilçemiz Kızılay Kuru
mu menfaatine serbest ve yağlı gUreş 

müsabakaları yapılacaktır. Güreşler
den başka muhtelif spor mUsabaka
lan da tertip edilecek ve serbest gü
ret birincisine 100 lira, yağlı güreş 
birincisine 80 lira, ikinciye 40 lira mil 
Wat verilecektir. Derece alan diğer 
pehlivanlara ve mtısabakalarda kaza
nanlara muhtelif hediyeler ve mük&-
fatlar dağltılacaktJr. 

Bilecikle Spor 
Hareketleri 

Bilecik (TAN) - lki sene e •. .:1 
gayri federe Uç ldüple kurulmuş 

olan spor bölgesi vilayetin her tara
fına kol budak salarak ve bütün genç 
1111 ele alarak geçen sene yeniden ye 
dl klilp açmıt w bu eene ise klüp 
adedini 15 e lbllt etı:niştir. 8 Ağustos 
ta ilk maç Bilecik - Söğüt ikincisi 
Bozüyük • Gölpazarı arumda yapı
lacak ve birer hafta faaıla ile diğer 
kIUplerin müsabakasına devam edi • 
lecektir. Birinclliii kaunan klUbe 
bölgece bir Atattlrk büstü hediye e
dilecektir. 

D ört sene sonra güntln birin· 
de motöründe çalıştığım a

dam. sizlere ömUr oldu. Oğlu mo· 
törcülükten anlamazmış. Motörleri 
aatb. Yeni mal sahibi motörleri alır 
almaz ilk iş olarak bizi çıkardı. Da 
ha o zaman yirmi iki yaşında var 
yoğum. Dört senedir de motörde ça 
lıfmışım. 
Başka iş istemiyorum. Motör 

cillUğU, denizi seviyorum. inat et
tim. Sekiz ay boşta dolaştım. Mo
törcülUkten başka iş aramadım. 
Fakat pederin bir apartıman ka
pıCJSJ olduğunu söylemiştim gali
ba. Onun evinde yatıp kalkıyor, yi 
yip içiyordum.. lşte bu arada a
nam hastalandı. Ay, vay demiye 
kalmadı. Giirt ... ~; tr'"": :n-ı.-- .1-

A.Uııt.D hayırlar yazsın başına, onu 
bcldiyormuş sanki, hemen dördUn 
ctı katta hizmetçilik eden bir yos 
!lftyr nfltlhla:dı. Aldı getirdi bizim 
alt kata. Birkaç zaman sonra da 
baktım beni kıskanmıya başladı ..• 
Ah Beyim, Paşazadem, efendim ... 
Mütehassıs işçi demek kolay, gel 
de sen bizim hayatımızı bir geçir, 
görürsün. İnsan istediği bir i9i 
sonuna kadar muhafaza edeyim di 
yince yaşıyabilir mi?. 

Ha, ne diyordum.. Affedersin, 
sözüm, ,u demekti ki.. Bizim mo
ruk beni kıskandıkça kart yosma 
da böbürlendi, böbürlendi, başladı 
bu defa mahsus babamın kıskanç 
lığını alevlemek için onun yanın
da bana iltifat etmiye. Baktım ba
bamı kan boğacak ... Uste bir de ti
tizliği tuttu. Tanrının günü söylen 
miye başladı : 

"- Koca herif, utanıp arlan
man yok mu? Bu yaşımda bir de 
seni mi besliyeceğim. Motörcülü
ğU Allah sana o cehennemlik ana
nın karnında mı eline verdi. lş mi 
yok?. Al bir küfe hamallık et, tak 
omuzuna bir değnek, yoğurt sat. 
O da mı yok, enayi misin, motör
den anlıyorsan, elektrikçilik yap. 
Yahut ta bir sobacının yanma çı
rak gir ... Sekiz ay bu. Sekiz aydır 
seni besliyorum." 

Serde gençlik var. Bu sözler pek 
anma gitti. MotörcülüğU kim dü
şünür, ne iş olursa olsun yapmıya 
karar verdim. Aldım başımı nasıl 
olursa olsun iş aramıya koyuldum. 
Ne olursa olsun diyordum. Fakat 
ancak be şay iş aradıktan sonra 
girdim bir dökümhaneye... Döktlm 
hanede iş bal gibi idi. Kalıplarda 
çalışıyordum. Enayi de değiliz .. 
Oğrendim beyim .. lki sene kadar 
orada çalıştım, çalışmadım. As
kerliğim çıktı. Vatan millet vazi
fesi... Kaçanın Allah belisını ver· 
sin.. Girdik askerliğe.. MUddetimi 
zi ikmal ettik, çıktık... Fabrikaya 
döndük ... Şimdi iş yok dediler. Ye
rime bir başkasını alml§lar. Bunu 
görünce: 

"- Burası benim yerimdir de
dim. Ben askerlik vazifemi yap
mak için çıkmıştım. Bu nası! olur. 
Ben gelince yerime alınanın ç.ka
nlınası llzım. Lazım amma o yeni 
geleni çıkarmadılar. 

"- Olamaz!" dediler. 
Sonra öğrendim ki, bu ada'll bi

zim fabrikadan en fazla allf verit 
yapan tüccarm oturduğu apartıma
na, elektrikleri takan ustanm ye-
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MOTEHASS I 
AMEL E 

} Yazan: 

i Suat Derviş 
ni evlendiği kadının, erkek karde
şinin sevdiği kızın ağabeyi imiş. 

Bu erkek kardeş, sevdiği kadına 

hoş görünmek ve ağabeyinin gözU
n-. 8!.nnek için ablasına söylemiş, 
ablası 'Kart kt1eo.smA, kocası da ttıc 
carın elektriklerinin y.phlmdıın 
~ AACfW'.\U.!"Jıltl.U ._ ... !ilıj .... ~llıWi·~~ 
mit- Bayan da tüccara yalvarmış. 
Tüccar da efendicağınma .ayllye
ylm, bu adama lltbiıU etmif. Bak· 
bm, herif nüfuzlu... "Bununla biz 
boy ölÇil§emeyiz." dedim. Orad'an 
kiri3i kırdım. 

B u sıralarda yaş ta yirmi be
şe yaklaştı. Siz bizim bey 

babamız, aımcamız sayılırsınız.. Siz 
den saklamıya ne hacet, insan o 
yaşlarda başka şeyler düşUnmiye 
başlıyor. Genç kızların bakışlan in 
sana daha süzgün, belleri daha kıv 
rak, adım atışları daha oynak gö
rünüyor. Meseli. eve gidince: Gönül 
sizi karşılıyan bir kadm olsun Ulti
yor .. Cahillik işte!. insan öyle zan· 
nediyor ki, evdeki bu kadın yalnız 
gWer, yalnız okşar, yaltaklanır, se
ver. Ne su ister, ne ekmek ister, ne 
de Ç'ocuk fabrikası gibi senede iki
şer ikişer yumurcaklar dünyaya ge 
tirir ... Ah bayım .. Ah. 

Siyah gözlüklü adamm yüzüntln 
yarısını bu gözlükler örtüyor, başı 
hep ayni vaziyette, kollan kımıld3.
mıyor. Yüzünün açık kalan kısmın
daki çUgilerin mi.nası hiç değişme 
den sakin, sakin duruyor ve onu 
dinliyor .. Oteki içinden taşıp du
daklarından dökülen derdine k('.n
dini kapmış koyuvermiş, eliyle ge
niş, geniş işaretler yaparak h~p 
söyleniyor: 

- işte bu akla uyduk .. Bizde de 
bir eksik etek olsun dedik. Fakat 
ne mümkün, biz o sıralarda beş al
tı ay han köşelerinin beki.r odala
nnda kıvrandık. Çünkü babam be
ni evden kovmuştu. Ya! .• Baba giı
ya !.. Ah bayım bir de o faslı anlat
sam, ağlanın. Benim hayatım ha
yat değil, roman.. Roman· amma 
ben şimdi ondan bahsedecek deği
lim.. Evet ne diyordum. Beklr o
dalarında beş ay sürüm sürüm sil· 
ründtlm ve işte böyle inlediğim gün 
lerden bir gün yolda askerlikte ı
ken bana çavuşluk etmiş olan bir 
lstanbulluya rastgeldim: 

"-Hayrola, halin nedir ... Uyuz 
mu oldun, miskin illetine mi tutul· 
dun!" dedi. 

Ben kendimde değildim. MeğeT 
yüzüm, gözüm pire, bit, tahtakuru
su, tatarcık, sivrisinek, karasinek 
yeniğinden yara bere içinde kal
llllf. Hali aıJattım: 

"-Gel bizim dükklna dedi, A-

mı ye •• göd 
ra ağırlaştı. Kum altı a~hıdl!' 
pek büyüktü. Içime hAt& ~ 
runuzdan ıtıphe bile geldi. ' 
mız üstünden dokuz ay on gUJJ ~ 
marn oluncıya kadar mahalle ~ 
vesine çıkamaz oldum. ~ ~ 
rmın namusuna söylenecek a6I 1;. 
muş meğer. GHMhmı aı.mifll- O'. 
nız karının cinsi l&neUi imif. -
kuz ay on gün sonra biri kdrUİıt! 
erkek iki tosun gibi ya~~ W 
ya getirmez mi? ikizleri DfW""'1"' 
rakacağız? Karı evde kaldL -
zikli, iştiha da açıldı.. oerkell il. 
beş lira, marangoz ~ 1 
lığı yetişmez oldu. Bakkala ~ 
sahibine borç... borç, borç... ~ 

yacak, daha iyi bir iş araya1f1A ~ 
dim. Dokuma fabrikasmm k&~ 
bizimkini tanıyordu. Bana ~ ~ 
timas etti, dokumaya girdiJIS. .. .Aij 
mişbeg, seksen çıkıyordu ":ij 
Fakat bu defa da yine kör~ 
daha doğrusu, yeni idare ırı;-~ 
Salih yetişti, fabrikada ıal~, ~ 
b. Yaşlı işçileri çıkardı. Er1" I! 
çileri çıkardı. Fabrikaya çol~ 
Cl!k doldurdu. Parmak kadar '":.ili 
le kızlan makine başına ~ 
mektebe gidip okuyacak ~ 
ibadullah, be~ çeyreğe, yani ~ 
kısası günü yirmi beş, otuza ~ 
haydi kırka ... Bu sırada, bislJO 
ler, btıyUmeden ardlanna bit 

iki, bir kere daha iki geımif• 
ce ilk ikizlerin üstüne dört 
geçmişti. Ev, ev değil, ma,.~·+ 
rmm cinsi kötü imiş. Meğer 
si de zaten üçUzmüt ya! .. 
alır mıydım böyle soyauzıınU 
sı üçüzden aşağı doğumı~ 
hus kan ... Hem de hepsit1i 
türmüş. Amerikada bir k~ra bit 
nesi beş doğurdu, kıyametler 
buraya sineması geldi, bU•üO :lf 
ya onunla meşgul. Bizim k&~ __ ..... _. ... 
se, fJLbrikalamı yolladığı 
prinç unlarile değil, daha altı 
ken, sovan ekmek verere" _.atıl 
rerek onların hepsini aslan v-:i 
yUtınüş. Mesela bizi~ 
kardeşlerinden biri ı:aı>rÜ'~ 
bun kazanma düştlp ölmÜf. 
vanlık edermiş, biri de ~ 
tifodan gitti. Otekiler de ti 
duruyorlar. Altı yedi tane 
hepsi de iri, yan yemezıer, i 
ler, yine de şffer dururlar· 

(Arkul 9 
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~iN ~~~~:::::,.,.......__.... 
liARPUT ELAZIZININ 
ESIGINDE 

'<ASIYANLAR 

~ u Kardiyografi çizgilerine benziyen uzun dağ 
lea~~ırtnun biraz düzce görüniln yamnıyumru ka· 
ına1azaı e Harı>ut diyorlar. Içinde oyuklar varmış, 
~. ar "arınış, '&Unıem nenin ne ef san~si oraıı.s. 
Yeni" b '8eııuu bu kadar eskiye aklım ennıyor. Her 

llUJı için ana daha ya.kın ve daha "bizim" geliyor. 0-
~ çıplak Yalçnuıı eğri büğrü kıvnhtılarını tır-
ki Ji!ıı~ da liarputun on iki bin adım aşağısında-
~ kaldnn. 
?a bir Yali Az' 

)a}ıut Abd" •.. ız Paşa varını§, 
taaı 1 Ul8.Z1zin saltanat devrine 
lni§le~e ~ği için Mamuretüli.ziz de
lede ~d e 0Iınuesa olm.uş, hende
hYretıi ~·hattı müstakimi bilen 
dan bat lrisi çıknuş, ovada doğu
(bunUn 

1:ı UZUn bir çizgi çekmiş; 
Sonra b cadde olsun} demiş. 
2ni§; (b u caddeye elik çizgiler çiz
ibırakzn unlar da sokak) tır demiş 
leciiye 

13
: Bırakış o bırakış. Eski be 

ıııı Bak1:1slerinin nıarif eti değil, yal 

Harput belediye parkının ~ir köşeıi 

~""""! çin. Teknik işe karışmak doğru ol
maz. Yalnız insanın memnun oldu-Y azan: ğu birşey var: Planın bozulması. 

tUı ve :ı ": ç.~§kan halkın iyi gö
çiıgiıeri d~U§lyle bu sokaklara 
ltııg, Ond ogru dürüst evler yapıl
bı.erkezı an sonra Harput vilayeti, 
tUla..;_ )daınuretülaziz uamure-
~ Yil" . .. ıu 

Put, Yeni ayetı, ~ski merkezi Har-
>dezrea nıerkezı Mamure, veya 
llın de;~uş. Karışık bir§ey. Bi
Olnıug. llniıde kısaltmışız: Eliziz 

.. B ~i~ "akıt El8.ziz kelimesini 
türken Old .;n. :aimdi yakından gö
&aylav B ugu gibi, bizim rahmetli 
larını li ay Hüseyin Elazizi hatır
li, k;hğıez:ı nıuu mücadeledeki ha
liUseYin il:. ~ele kış günleri koca 
o Eıaziıi g" k .. ürd' .. .tanıa orme om u. 
nakil "nın en ınUhim ve modern 
bUrgaı~ıtaıarı palanlı eşekle, ka
seYin l<e ~.~knıış beygirdi. Bay Hü
du " çıoren bag~lannda oturur-· uon Q · tan biı- uıchotte'un atma taş çıka 
bir eğe:U- atı vardı. Bu atın üstünde 
bı.inder ta.kınu, eğerin üstünde bir 
8an Y ' nıınderin üstünde bir yor
~iın~ ~r~~run üstUnde bir cicim, ci
OrtUnu stu~de ipek saçaklı bir örtü. 
~Y li~ ~t~de Bay Hüseyin. 
~n tanu Y1nin üstünde iki kalm 
bı.uklu h e, fanilenin üstünde pa
taı Yiin Irka, hırkanın üstünde çap 
lstarh Y~lek, Yeleğin üstüooe yün 
lU Palt ce et. Ceketin üstünde kürk 
atlcısı. ~ Paltonun üstünde kürk 
~. Sa tknun üstünde boyun sar
lca.ıııak. ;rıun üstünde astragan 
lıfı. Başıı =-1Pağın Ustiinde Uz baş
lu tökij guı üstünde Tanrının pus-

lt . 

' 

ahnıetıı Çok u.nı .. d" Bir gU 
\l kılık :t .... U. D 

bana, .. kıyafetle şaka etmiştim de 

be~Yle - Yalandan - kızmıştı ki.. 

ltahtıı ek 0 devirden bende bir tesir 
,,_ 11. ~az· · 
"illa Ba .. 1zı ne vakit işitsem ak-
!ıe "aki; liUSeyin, Bay Hüseyini de 
lr~- .. aıısaın, gözlerimin önüne 
-ıa .. gib' 
~lııı .1 kaynıyan, sımsıcak bir 
le gircı~elırdi. Ve bu tedai ile Eli.zi 
le8inı11 ıın. Burada Atatürk mücade 
<>lan 1• ~n sadık ve temiz bir neferi 

Yı YÜr . 
tahrnetu li" ekl~, yüksek vicdanlı, 
ti Ve d UseYln Elazizi saygı, sev 
\>i biıir~Ygu ile anmayı gönill öde
(lu, te:;1· "renıiz ya.şadı, temiz öl
l>e~r. z anıııyor. Bir faniye bu, 

Ş i~~· Yeni ve güzel ilkokulun 
bılitıt. :E:~~n.den geç.ip Elazize gire
:alatya aıız, Malatya gibi değil. 

1tlden bi~utaassıp, güzelliğini ken 
~or. 1'e e kıskanan kızlara benzi
~eracey: b~e~. topuğa kadar yeşil 
~ u bıle runınüş, burnunun ucu-
~de g.oste~ekten sakınıyor. 

~ n Şuh guzellıgıni göstermek isti
~Çekli fi:ı: Şe? gelinlerin hali var. 
.:ı~inı bıı nı ~e beraber temiz de-

n l'ıl :t e gorebiliyorsunuz. Sek unee . ·ı . 
ÇJ.zı ınış ana çizgi ger-

~ Bozulmamış olsaydı, Elaziz başka, 

Aka Gündüz - güzel bir hastan~ binasına kav_u~~~ 
~ yacaktı. Ve bu bına Kız Enstitusu 

~"' '- ....,, ~,. .... - olmıyacaktı. Bir yanlışlık Eli.zize 

Eski Etaziz Mebusu 
B. Hü .. eyin 

çekten cadde olmuş, hem parkE>li. 
Neresini söyliyeyim bilmem ki.. Şa 
şırıyorum.- Kapalı çarşısı, hali, ku 
yumculan, avukatlar sokağı, yan 
sokaklar, hep temiz. Bir düzüye de 
yapılıyor. Çarşı parkı, ordu evinin 
parkı, kilittir parkı, Istanbulda bi
le Ankarada bile bulunmıyan ço
c~k bahçesi, Halkevi .. Hele Halke
vi hele kocaman hastane, hele o .. 

1

Haikevini her şubesinde azami 
derece faal buldum. Sesli, sessiz si
nemaları, konferans serileri, top
lantıları kronometre gibi. Memleke 
tin kadın erkek bütün gençliği ora. 
da. 

Y
ılnız zevk heyecanına düşüp 
övmek olmaz. Biraz da. ten

kit etmeliyim : Halkevi her akşam 
Ustil bütün halka radyo dinletiyor. 
muş. Evin önündeld meydan kadın 
erkek, köylü falan dolup sıralara o
turuyorlar ve Cümhuriyet devrinin 
haberleri, müziği ile vakit geçiriyor 
lannış. Fakat - olur a - radyo mu 
bozulmuş, hoparlör mü çatlamış, ne 
olmuşsa olmuş, ben orada iken rad 
yo işlemiyordu. Halkın buna canı 
sıkılıyordu. Küçük bir ~dyonun ta 
miri günlerce sürmez ki, yapıver
sinler de halk akşamları birer zevk 
nefesi alsın. Kültür parkının güzel
liğini henüz yapılmakta olan jim
nastik evi biterse tamamhyacak. 
Bu park sade su ile sade kahve için 
yapılmamıştır. Buraya Ankara bı
rası ister. Ortasındaki güzel sahn~
ye müzikle şarkıcılar ister. Temsıl
ciler ister. Bando ister. Hele ban
do mutlaka ister. Çünkü önünde 
modern bir hastane yapılmıştır. Me 
deni dünyanın her yanında hastı~.
nelere akşam üzerleri muzikalar gı
der ve hastalan eğlendirir. Halbu 
ki burada hazır. Yalnız hastane bu
radan kaldırılıp başka yerde yapıla 
cak. Birkaç odası yerini değiştir
miş, teknik pli.n bozulmuş, onun f. 

iki mühim müessese kazandırmış. 
Hastane yapılıncaya kadar mahal
le arasındaki örümcekli binayı der
lemişler, toplamışlar, onarmışlar, 

bir muvakkat hastaneye döndür-
müşler. 

Ş u küçük te?.~~tlerim .s~.i~i 
ve hoş görulunce Elazız ıçın 

diyecek kalmaz. Bütün bu işleri ya
pan, canla başla çalışan Cümhuri

yet valisi - adı ya Refik, ya Tev
fiktir ( 1) - vatandaşı tebrik ede 
rim. Çalışkan ve yumuşak Elaziz
lilerin de ona karşı büyük sempati
leri olduğunu gördüm. Gerçi bunu 
meydana vurmayı münasip görmü

yorlarsa da içlerinde daimi ve sar
sılmaz bir sevgi taşıyorlar. Muş ve 
Mu§ halkı ne bahtiyarmış ki böyle 
bir valiye kavuştu. Bugünkü Muşu 
bilenler, oraya iki sene sonra gider 
terse neler olduğunu görürler. Ak

lıma geldi. Bir küçük tenkit daha : 
Halkevinin üst katındaki misafir o

daları azdır. Birkaç oda daha ya
pılabilirdi. Sonra dl.işemesi pek kü

biktir. Bizde kübizm henüz iki üç 
yaşındadır. Ucuza mal olsun diye 
bunlar almacağina biraz daha f e
dakarlıkla daha ağır ve stil bir dö
şeme temin edilebilirdi. Bir de ka
bul salonundaki orta halısını bele
diye (benim malımdır) diye çekip 
almış, doğru birşey değil. Belediye 
kimin, Halkevi kimin, park, mek
tep kimin? Elazizi Ankara kadar, 
Mardin kadar, SUrüç kadar sevdim. 

(1) Tevfik Gür'dür. - TA.~. 

1 Zonguldakta 

Havacıhk 

Haftası 
Zonguldak, (TAN) - Hava kuru

munun Zonguldak şubesi, havacılık 

haftasını, Zafer ve Uçak bayramım 
geçen yıllardakinden .daha geniş ve 
zengin bir programla kutlamak için 
çalışmalara başlamıştır. Kurum baş
kanı vali Halit Aksoy, bu çalışma
larla yakından alakadar olmaktadır. 
Hazırlıkların başında, Zonguldak -

Devrek yolu üzerinde ve birkaç kö
yün merkezinde bulunan çamlıklara 
yapılacak büyük aile gezintisi var
dır. Çamlıklar arasında bir kır ba! )
su verilmesi de kararlaştırılm.ıştır. 
Bu gezintiye gidecek davetlilc!i Zon
guldaktaki bütün otomobilciler para
sız olarak ve hava kurumu menfaa
tine götürüp getireceklerdir. Ayni 
günde halkevi tarafından burada 
köylü günü yapılacaktır. 

B. Morgenthau Amerika Mtit- ~ 
tehit devletlerinin Maliye Nazı- ~ 
ndır. Cüınhurreisi B. Boosevelt' ~ 
in sağ ell gibidir. Bugün a.,ağı ~ 
yukan yetmişini geçmiştir. B. ~ 
Morgenthau'm geçen gUn fazla 
çalışmaktan olacak, fena halde ~ 
cam sıkılmı!J, doktoruna telefon ııı. 

ederek can sıkıntısını giderecek ' 
bir çare sormuştur. J 

Doktor düşünmüş, taşınmış, ~ 
me,şhur küçük sinema yıldızı 

Shirley Temple misafir gitmesi- ~ 
ni, orada küçük yıldızla bir saat 
kadar görüştükten sonra can~ sı- ~~ 
kmtısından eser kalmıyacagmı 
söylemiştir. 

Maliye Nazın bu tavsiyeyi 
rhal yerine getirmlş ve küçük ~ 

rıldızla bir saat kadar hoşbeşe- ~ 

erek içi ferahlamıştır. " 

• 

,.... ........, .... , 
, _______ _,,___ ___ _ 
• 

Küçük Shirley'in yeni 

ruimlerinden biri 

Dünyanın 

En Büy· k 

Otomobili 

Bunun Motörleri 

3000 Beygir Kuvveti1tde 

Londrada çrkan Daily Herald gaze 

tesi bildiriyor: 

Dünyanın en büyük yan~ otomobi
li ikmal edilmek üzeredir. Şimdiye 

k~dar buna benzer bir otomobil ya
pılmamıştı. Otomobllin boyu on bir 
metreye yakındır, motörleri 3000 bey 

gir ikuvvetindelir ve teker~ekle~~ 
sayısı da sekizdir. ön lastiklen ıse 

hep el ile yapılınuş ve her biri lOO İn
giliz lirasına mal olmuştur. 

Otomobil yüzbaşı Corç Eyston ta
rafından hazırlanmıştır. İki hafta 
sonra otomobil Amerikaya götürüle
cek ve orada Utah'daki Salt Lake 
şehrinde sürat rekorunu kırmıya te

şebbüs edecektir. 
Yeni otomobilin saatte 400 .mil yap 

ması beklenmektedir. Muazzam bir 
balık şeklinde olan otomobil, iki se
ne evvel 301 mil yaparak sürat reko
runu kıran "Mavi kül)!,, un iki misli 
kuvvettedir. Mavi kuş, sürat kralı 

sayılan Sir Malcolm Campell tarafın
dan kullanılmıştı. 

Yeni otomobilin ön tarafında dört 
tekerleği vardır. Arka tarafındaki te
kerlekler kamyon tekerleklerine ben
zemektedir. 

Yeni otomobili kullanacak olan yüz 

başı Eyston 38 yaşındadır. Yeni ara
bayı kendi hesabına yaptırmış bulu-
nuyor. 

Birkaç zamandanberi Amerikada 
tetkik seyahatleri yapmakta olan bir 
Fransız gazetecisi, dünyanın en ga
rip adam.ile tanışışmı şöyle anlatıyor: 

İnsan Amerikanın Arizona eyale
tinde, Tuscon şehrinde bulunduğu ve 
orada bir gece geçinniye cmecbur ol
duğu zaman, yapacağı hiçbir şey yok 
tur. Şehrin biricik barına gider, bir 
iki viski çeker ve uykusu gelince de 
yatağına yatar. Ben de Tuscon'da 
kaldığım geceyi böyle geçirmek iste
dim ve şehrin barına gidip, peykenin 
önünde oturarak. viski kadehlerini sı 
ralamıya başladım. 

Daha ben barda oturalı on dakika 
olmamıştı ki, kapı ardına kadar açıl
dı. İçeriye, hayli temiz giyinmiş, yaş
lı ve iri yarı bir Kovboy girerek bağır 
dı: 

- Bu akşam herkes benden içe
cek .. 

Barın bUtün müşterileri ayaklan-
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mışlar, yeni geleni selamlıyor ve: Walter Scott 

- Yaşa Scotty yaşa!. diye bağın- madeninizde tescil edilmiş olacaktır. 
şıyorlardı. Bana yerini söylerseniz ben madem 

Scotty dedikleri adam, ağır çizme- nizi ala.marn ki .. 
lerile yeri ezerek, meyhanecinin ya. _ Ben öyle şeylerden analamam, 
mna yaklaştı. Mühmel bir vaziyetle dedi. Madeni kim buldiysa, mal da o
pantolununun cebinden bir banknot nundur. Ben hükumete değil ya, f'D 

. çıkardı. Baktım: 10,000 dolarlık. yakın dostuma bile madenimin yerini 
1 Havretimden küçük dilimi yuta- göstennem. 

" Bu meşhur zenginin aklından ya. 
caktım. Meyhaneci şaşkınlığımı ha- vaş yavaş şüphelenmiye başlıyor. 
limden anlamış olacak ki: • dum. Fakat herif bol bol para harcı· 
_Tanımıyor musunuz, diye kula· yordu. Bunun da şüphe edilecek bir 

ğıı'.'na fısıldadı. Şaşarım doğrusu .. Bu. tarafı yoktu ya .. 
dünyanın en zengin altın madenini bu Aradan zaman geçti. Bir gün Loı 

b Angeles'de gazetecilerle konuşurken, 

1 
lan, milyonerlerin milyoneri, para a 

onlara Walter Scott'u anlattım: 
bası Walter Scott'tur. Öli.im vadisin- _ Ha .. Biliriz, biliriz .. Dediler. Ne 

1 de büyük bir köşkü vardır. Avuçla madeni vardır, ne de bir şeyi.. Bütün 
ı para harcar. o paraları, Amerikanın en meşhur 
1 Aradan az geçmeden bu, dünyanın bankerlerinden biri olan A. Conson'· 

en zengin adamile de tanıştık. Birkaç dan almıştır. Denildiğine göre zengin 
kadeh viski daha yuvarlayınca, ah- liği 30 milyona varan Conson'un yer-

yüzünde Scott'tan başka arkadaşı da baplık ilerledi. Kendisini tammadı-
yokmuş. 

ğımı söylediğim vakit Scotty adeta 

ahnd · ı--

- ~h~ şey de.di. _zamane ge~çıe- Jean Harlow'un 
ri de hıçbır şey bılmıyorlar. Oglum 
ben, bundan otuz sene evvel burada 
dünyanın en zengin altın madenini 
keşfettim. 

- Madeniniz nerede ? 
Acayip acayip yüzU.me bakarak: 
- Senin ağzın daha süt kokuyor 

be! .. dedi. Madcnimin yerini otuz se
nedir kimseye göstermedim de sana 
mı göstereceğim. Vay açık göz vay. 
Lakin ne de olsa, doğru özlü bir insa
na benziyorsun yarın bize gel de içe
lim. 

Ertesi günü bu kadar zengin olma 
sına rağmen, ~öhreti bir türlü Ameri 
kanın dışına sızamamış olan bu bü
yük adamın Ölüm vadisindeki köşki:. 

ne gittiı."ll. Beni iyi ağırladı. Birkaç 
viski de orada yuvarladık. 

Anlattığına göre, meşhur kır kah· 
ramanı Buffalo Bill'in de en samimi 
arkadaşlarındanmış fakat sonradan 
bozuşmuşlar, bir daha görüşmemiş

ler. Bulduğu madeni binlerce kişi a
ramış amma, keşfetmek bir kendisine 
nasip olmuş. j 

- Peki amma, dedim. Bugünkü A
merika kanunları, madenleri daima 
keşfedenlere vermez mi? Herhalde 

lhsaniyeköyün 

Üç Sınıflı Mektebi 
Ihsaniyeköy, (TAN) - Çatalca ka

zasına bağlı bulunan köyümüzde üç 
sınıflı ilkmektebin beşe çıkarılması 

için teşebbüsler yapılmıştır. Verilen 
cevapta dördüncü ve beşinci sınıf der 
S"neleri hemen yapılmazsa buna im
kan olmadığı bildirilmiştir. Halbuki, 
beşinci sınıf dersanesini şimdiden 
yapmağa ihtiyaç yoktur. Çünkü bu 
yıl beşincide okuyacak talebe olma
dığı için nasıl olsa bir sene boş kala
caktır. Bu itibarla bu yıl yalnız dör
düncü sınıf dersanesinin yapılmasına 
müsaade edilmesi köylüleri sevindire 
cektir. 

Benzeri 
Bulundu 

Dünyann. erı bıtmez tlikenmez yıl
dız kaynağı olan Hollyvood, geçenler 
de ölen Jean Harlow'un yerine bir 
başka artist büldu. 

Avrupa gazetelerinden öğrenildiği. 
ne göre, Mary Dees ismindeki bu 
genç kız, Jean Harlow'a fevkallde 
benzemekte imiş. Hatta bu benteyiş 
o kadar kuvvetliymiş ki, kumpanya, 
ölen yıldızın başlayıp bitiremediği 

Saratoga filminin son kısımlarını 

Mary Dees'e çevirtecekmiş. 
Kumpanya, yeni yıldızla daha :;;im• 

Dağa Kaçırmak lıtemitler 
Emet, (TAN) - Virancık Şıhlar 

köyünden Çolak oğlu Halil, yedi ar
kadaşı ile beraber Ibrahim kızı Asi· 
yeyi evinden dağa kaçırmak istemi" 
yetişen komşular tarafından önüne 
geçilmiştir. Bu arada AsiY.enin boy. 
nundaki ziynet altını ile elli lira kl· 
ğıt parası kaybolmuştur. 
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lzmir fuar ıahmında •on in,aat. hazırlıkları da hummali bir faaliyetle bitirilmiye çalııılıyor. Solda 
Türkiye Ticaret Odaları paviyonunun inşaatı görülmekedir ____ Z_i_r_a_a_t__ lzmir Fuarında 

Talebesi Aydında Hemen bütün pavyon
larda inşaat başladı '.Aydın, (TAN) - Ege bölge8mde tetklk gezisine çıkan yüksek zi

raat enstitüsü talebelerinden 20 kişilik bir kafile, ba.slannda do~ent-
lerf Dr. Esat Bozkaya olduğu halde Aydına geldiler. Talebeler, Forbes 
kumpanyasına giderek mlyankökü üzerinde tetkikat yaphlar. Akşam 
parti tarafından erefierine \'erilen yemekte buhmdular. İncir bahçele
rinde, ziraat mücadele müdürü tarafından, incirin istihsali etrafında 
verilen izahatı dinlediler ve sonra eikspresle Nazilliye gittiler. Orada., 
pamok ıslah istasyonunda. tetkikat yapacaklardır. Doçent Dr. Esat 
Bozkaya; hareketinden önce ~u beyanatta bulundu: 

"- Yüksek ziraat enstitüsü her yıl yurd içinde talebelerine geziler 
yaptırır, bu gezilerden maksat, talebenin ınah ullerf yerinde görmesi, 
incelemesi, müstahsille temas etmesi ,.e mahallin zirai hususiyetleri 
üzerinde etüt yapmasıdır. Bize karşı büyük misafirpen·erlik gösteren 
Aydın ilbay ve parti heyetine, belediye reisine t~ekkürlerimizi bildir-i menizi dilerim.,, 

lzmir Vilayeti, 
Mükemmel 

Ege Zeytinciliği lç·in de 
Bir Pavyon Kuruyor 

Izmir, (TAN Muhabirinden)- Fu-1 ke olarak döı;ıenmektedir. Fuarı çev
ar hazırlıklarının bitirilmesi için ge- reliyen bütün caddeler de parkeye 
celi gündüzlü çalışılıyor. Izmir vilıl- çevrilecektir. 

yeti pavyonu ile Türkiye Ziraat O- Vil.ayet, Egenin bellibaşlı mahsullc
daları ve İzmir Ticaret Odası pav- rinden biri olan zeytin ve zeytincilik 
yonları bitmiş gibidir. Hususi müesse için mükemmel bir pavyon hazırla
selere ait olanların da dekorasyun 
işlerine ba§lanınıştır. 

Fuann en büyük antresinin öolln
deki Lozan meydanı ile ikinci antre· 
sinin önündeki Montrö meydanı çı r-

maktadır. Bu pavyonda zeytinin a
ğaçtan toplanarak zeytinyağı ist~hsa
line kadar geçirdiği bütün safhalar 
gösterilecektir. Evkaf idş.resi de ayrı 
bir pavyon kurmaktadır. Kozlu maden ocakla-

Mcinisada 
rında yapılan tesisat ÇokÇalışkan 

Önümüzdeki Aydan itibaren İstih- Bir Köy 

Şarkışlada 

Bir Hal 
Kurulacak 

sal Miktarı Bir Hayli Artıyor 

Kozluda Kömürif ocaklarının harici görünüşü 

Zonguldak, (TAN) - Vali Halit yapıldıktan sonra buranın istihsalatı 
:Aksoy, daimi encümen üyesinden da ayni suretle artmış olacaktır. Bu 
Akın Karauğuz ve Ahmet Gürel ile suretle şimdilik kuyulardan birinde 
birlikte Kozlu maden mevkiine git. (-100) ve diğerinde de (-140) ka
mişlerdir. Vali, Kömüriş sosyetesi dar olan kısımlarda on iki milyon 
genel direktörü Ihsan Soyakı ziyaret ton kömür hazırlanmış vaziyette o
etmiştir. Direktör, maden sahasında. lup sosyete her yıl bir milyon ton 
vilcnde getirilmekte olan yeni tesisat kömilr çıkardığı takdirde on iki yıllık 
hakkında izahat vermiş, Vali, bu mil- kömürü tahtı temine girmiş bulun
ll müessesenin çalışpıalanm hararet· maktadır. 
le takdir etmiştir. 
Kömüriş sosyetesi, ocaklar civa- Ceviz 

nnda daimi işçilik teşkilatı için ilk Ağacından 

Düşüp Yaralandı muvaffakıyetli teşebbüse başvurmuş 
tur. Müessese şefleri, memur ve işçi
leri için en modern tesisatı haiz yeni Emet, (TAN) - Ayrış köyünde 
binalar vücuda getirilmiye başlan- Ibrahim, ağaca çıkıp ceviz toplarken 
mıştır. çürük bir dala basmış, yere yuvar -
Müessese bunun için geçen sene yüz lanmış, belindeki bı_çak göbeğinin üs

yirmi bin lira sarfetmiş, bu sene de tüne battığından agır surette yara-
yüz kırk bin lira daha tahsis etmiş- lanmıştır. 
tir. Kömüriş köyü adını alacak olan 

Zongurdakta 
Çocuk Bahçesi 

Yalnız Tütün, Mühim 

Şarkışla, (TAN) - 1294 te t~şki
latı yapılmış olan kasabamız beledi
yesinin varidatı şimdiye kadar an
cak sekiz bin liraya çıkanlmıştır. 

• • • Bu gelirle Şarkışlanın her yıl artan 
Gehr Temın Edıyor ihtiyaçlarının tehvinine çalışılıyor. 

. 14 kişilik belediye kadrosuna bir 
Afanısa, (TAN) - Merkez kaza- 1 buçuk yıldır riyaset eden Mustaf anm 

sına bağlı Kuım - Kuyucak köyü, ya iyi çalıştığı görülmektedir. Bu saye
nmdaki Tiyenli ile birlikte bölgemi- de kasabamız bir otel, lokanta ve ga
zin en zengin' ve çalışkan köşelerin- zino kazanmak üzeredir. Belediye ga-

1 den biridir. Burası Manisanın en ne- zinosunda bir tiyatr~ ~alonu.da hulu-

l f. t••t" ·· .. t• t• d. -· .b. u··z ·u·nı nacak. inşaat bu yıl ıçınde bıtecektir. 
ıs u ununu ye ış ır ıgı gı ı , . 

.. .. Kaldınmlarm ıslah ve ınşasma, SJ 
ı karpız, kavun istihsalatı da buyı~.k işinin de tanzimine çalışılmaktadır. 
1 bir yekun tutmaktadır. Bu yılın tu- Belediye muntazam buğday mağaza-

tünleri de çok nefis ve boldur. lan da yaptırmıştır. 
Geçen sene teşkil edilen koopera - lstasyon yolu ile kasabamız ara-

tife 4500 lira sermaye temin edildiği smda büyük bir kö~rü kurulduğu gi-
b. k.. 11 dan ıcap ed l d 'b" t"t·· t l bitince bu para 1 oy yo arın en ere e 

gı ı . u ~n sa ış arı . köprüler ilave olunmuştur. 
45 bm liraya çıkarılacaktır. ~ıvarda- Belediye bu yıl bir hal inşasını dü-
ki Tiyenli, Hacıbaşlar, Degnekler, şünmektedir. Ileride varidat art.arsa 
Lfıtfiye, Kemiklidere köyleri de koo- elektrik tesisatı da yapılacaktır. 
peratifin ikrazatından istifade etmek 

tedir. 
Bin lira. sarfedilerek yapılan köy 

evi de takdire değer bir vaziyette • 
dir. Bu bina bir sahne ve müsamere 
salonu ile heyeti ihtiyariye, okuma, 
koopcrtif ve misafir odalarını ihtiva 
etmekte, ayrıca bir de eczanesi bulun 

maktadır. 

Ogretmen Ahmet Bulgayın gayre· 
tile bir araya gelen gençler munta

zaman faydalı temsiller vererek hal· 
kı tenvire çalışmaktadırlar. 

Köy alanı mükemmel bir park ha

line getirilmiş, ortasına Atatürkün 
büstü için güzel bir yer ayrılmıştır. 

400 lira mukabilinde temin edilen 
büst yakında dikilecektir. 

Bütün bu işler için Parti ve koope
ratif başkanı Veli Unlü ile muhtar 

Zonguidak 
Trene 
Kavuşuyor 

Zonguldak, (TA'N) - Maden kö
mür havzasını Ankaraya bağlıyan 1 

demir yolun inşaatı bitmiş gibidir. ·ı' 
Şimendifer 13 ağustosta onguldağa 
gelmiş olacaktır. Ilk trenin geldiği ı 
gün büyük bir bayram günü olacak, j 
halk tarafından tezahürat yapılacak
tır. Hattın işletmeye açılma töreni- ! 
nin Cümhuriyet bayramında yapılma I 
sı çok muhtemeldir. 

Davasından Vazgeçti 
bu yeni inşaat sahası şimdiden bü
yük bir faaliyet merkezidir. Bekar a
mele için kurulmakta olan mahalle 
inşaatı da çok ilerlemiştir. 

Sosyetenin 21 numaralı ocak kuyu
sunda vücude getirdiği (Skip) tesi
satı bitmek üzeredir. 26 Ağustosta 

açım töreni yaınlması kararlaşan bu 
tesisatla kuyudan saatte yüz ve gün
de iki bin dört yüz ton kömür çıka
nlacaktır. 

Zonguldak, (TAN) - ÇoC'Uk Esir- Sadullah Çetin çok çalışmışlardır. 
geme Kurumu şubesince çocuk balı- Yanm saat ötedeki Tiyenli köyü 
çesi için yaptlan hazırlıklar bitmek ile müştereken yapılmış olan 3 sı -
üzeredir. Bahçe en son yenilikleri ih- nıflı okul ihtiyacı karşılayamaıdığın
tiva edecek ve yedi bin liraya mal o- dan, beş sınıfa iblağı için yeniden i
lacaktır. lavesi kararlaştırılan iki odanın te -

Balıkesir, (TAN) - M. Kemalpa- 1 
şalı Mehmet oğlu Ismail tarafından 

karısı ve beraber kaçtığı sarraf Mi -
§On oğlu Albert aleyhine açılan da
va neticelenmiştir. Hakim Bayan 
Makbule, lsmail davasından vazgeç -
tiği için gayrimeşru münasebet mad
desinden açılan amme davasının da 
sukutuna karar vermi§tir. Ismail 
mahkemeden karısını koluna taka
rak çıkmıştır. 

incir harmanı namındaki diğer ma 
den kuyusunda (ki halen günde 900 

knmli'" rılnırol hn mnı'IPrn tesisat 

Bahçenin tesisi masrafına yardım mel atma merasimi vali Lfıtfi Kırdar 

olmak üzere tertip edilen iki bin beş kültür direktörü, mektupçu, emniyet 
yüz liralık piyango biletleri on beş direktörü ile birçok misafirler huzu
gün içinde satılmıştır. Bahçe eylfll nında yapılmış, ilk harç valimiz ta -
içinde açılacaktır. rafından atılmıştır. 

Istanbul dördüncü icra menıurlu· 

ğundan: Tamamına (4760) lira kıy- ı Başı ağrıdan. 
met takdir olunan Tatavlada Punccu 
Hristo mahellesinin Tatavla cadde - Ç8tlıyacak gibi 
sinde eski 39 yeni 216 numaralı iki :_ ___ ....;;;_ ____ ,,_ __ 

tarafı mukaddema Kalyopi ı>lyevm 
Nikola Galanos ve Kleopatra hanele· 
ri diğer tarafı Viniros ve Ehalini 
menzili ve bahçesi tarafı rabii tariki 
am ile mahdut knyden miktarı zirai 
gayri muharTer ve mahallen .ııı:um 
mesahası 104 metre murabbaında gö
rülen ve 62 metre murabbaı mahal
lin binayı üst tarafı bahçeyı teşkil 

eden bölme ve beden duvarları kagir 
olan maabahçe bir bap hane daire -
mızde açık arttınııa ile satılacaktır. 

Evsafı: Demir kapısından i~erl ';i
rildikte mermer antre bir koridor U

. zerinde iki oda bir kiler, karesimin 
1 bir .teras ... Bodrum kat:. Çimento ~r 
kondor uzerinde mcrdıven altı ko
l mürlük, bir oda, zemini çimento ala-, 
franga ocaklı bir mutfak, merm~r 

musluklu bir yalak, çamaşır kazanı 
hela, bir kiler. Birinci kat: Bir kori
dor il.zerinde iki oda (birinde halken 
birinde çıkma vardır) zemini kare
simin termosifonlu banyo. !kinci kat: 
Birinci katın ayni olup banyo yerin
de mutfak ve alafranga hela, iki te
ras. Bahçede meyva ağaçları ve mili 
terek bir kuyusu zemini çimento ge
zinti mahali vardır. Elektrik, su, ve 
havagazi mevcuttur. Mezkur gayri 
menkulün tamamı aQık arttırmaya 
vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iş
tirak edecek müşterilerin kıymeti 

muhammenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamil olmaları icap 
eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
viriye ve vakıf borçları borçluya ait· 
tir. Arttırma şartnamesi ilan tarihin 
den itibaren dairede mahalli mahsu
suna talik edilecektir. Birinci aıt -
tıınıası 13-9-1937 tarihine müsa -
dif pazartesi günü dairemizde saat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek. Bi
rinci arttırmada bedel, kıymeti mu -
hammenenin % 75 ini bulduğu tak -
dirde üste bırakılır. Aksi takdirde 
s~n artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün daha temdit 
edilerek 28-9-1937 tarihine müsa
dif salı günü saat H den 16 kadar 
dairede yapılacak ikinci arttırma ne
ticesinde en çok artıranm üstünde bı
rakılacaktır. 200* .numaralı icra ve 
ifl!s kanununun 126 cı maddesine 
tevfikan haklan tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 

alakadaranın ve irtifak hakkı sahip-

NEVROZiN 
En Şiddetli baş ve 

diş ağrıları nı 
dindirir. 

NEVROZiH 
Bütün ağrı, sızi ve 
sancıları keser. 

• 

NEVROZiH 
Nezle, grip ve ro
matizmaya karşı 
çok müessiroir. -========================~ ·1 fail 

lerinin bu haklannı ve husus~ e rıııJ 
ve masarife dair olan iddııı.lıı 

ilim tarihinden itibaren 20 gün. ~; 
f ında evrakı müsbitelerile bır ~ 

dairemize bildirmeleri lazımdır. ı\!ıt 
takdirde hakları tapu sicillerlle sa 

ııırı•· olmıyanlar satış bedelinin payl~ , 
sından hariç kalırlar. Mütera!dıı1 'ff'• 
gi tenviriye ve tanzifiyeden ibate;; 
lan belediye ril.sumu ve va~ı~ i~elf 
ve yirmi scnelık evkaf ta vı:ı:ı & 

müzadededen tenzil olunur. ~\\il\ 
fazla :w.aıiı.mat almak iste •ell v~ıt 
935/3125 numaralı dosyada uıe diı1 
evrak ve mahallen haciz ve tsk 1'
kıymet raporunun görüp anla) ,ıı 
lan ilan olunur. (34378) 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 
Siyasal Bilgiler okuluna Lise mezunları arasında yapılacak seçme sı; 

navmda kazananlardan 65 i meccani leyli ve 35 i nehari olmak Uzere b 
yıl 100 talebe alınacaktır. _ ga1 

ücretli leyli talebe almmıyacaktır. Namzet kaydı 15 - Agustos -
den 18 Eylfıle kadar muayyen günlerde Ankaraıda Siyasal Bilgiler okU-
1 unda, lstanbulda Yüksek Oğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla iZJ" 
hat için bu okullara mUracaat olunması. (2240) (4642) 

Devlet Demiryolları 9. cu işletme 

Direktörlüğünden: 
7- Ağustos -1937 Cumartesi. gününden yeni bir iş'ara kadar !!' 

tanbuldan saat 22,10 da kalkan 56 No. lı Banliyö katan her gün KüçU1'" 
çekmeceye kadar uzatılacak ve 8 Ağustos 1937 den itibaren de "K. çe'I>" 
meceden saat 0,30 da kalkıp Istanbula 1,17 de varmak üzere" 227 r'JO. 
lı banliyö katarı yine her gün K. Çekmece - Istanbul arasında i§liYr 

cektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat olunması. ( 4970) 

Türk Hava Kurumll 

BUYUK PiYANGOSU 
4. cü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 

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

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

Bilet alan herkes 7 / Ağustos/937 günü aktamına kadar bi

letini değittirmit bulunmalıdır. 

Bu tarih ten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

--~~·~~~~~~--~~~~~-- - ~ 
lstanbul gümrükleri başmüdürlüğünde"' 

Ağustosun 9 uncu gününden itibaren satılacağı ilan edilmiş olan Gll~ 
antcp ve Urfa gümrüklerinin kaçak pamuk ve ipekli mensucatının 511tl~ 
ları 16-Ağııstos-937 den itibaren her gün saat 14 den 17 ye Jcsd$ 
yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte Reşadiye caddesinde auııt• 
rük satış idaresine gelmeleri ilan olunur. (5018) 
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Yazan : Ziya Şakir 

Muhtar, Şah lsmailin Emrini 
$ahkuluna Anlatmıya Başladı 

Azerbayc 
cereyan d an ve Horasanda 
kuıuna b~r en ahval hakkında, Şah
lerdi. Çok havadisler getirmiş-

Şahkuıu aldı~ .... 
r:ı birıeşti.rnu gı butun mahimatla-
~~ebıı tekk ş.: . Yakın zamanda, 
butün başk esı?ın vaziyetinin btis· 
hUknıetnu ~ hır şekle gireceğine 

lşt . ştı. 
ler. e, Şahkuıu Bey b d .... 

ıçinde lk • u uşunce-
- 'l' b . en kahyası gelmiş. 

· e rızde ' 8U\'arj elnı. n, at çatlatarak bir 
Yo.r. g ısı. Acele görüşmek isti-

! benıişti, 
Şahkuıu b'· .. 

Eılivatiyj h' UYük bir merak ile, 
l'a.ın UZuruna istemişti 

sız on Sekiz ·· d · 
Yolcuıuk gun enberi fasıla-

\>e bitkin b' eden Muhtar, yorgun 
~a çık ır halde Şah.kulunun hu 
Slllde ın barak, meşin bir kese i
:\lel'tı:ıiş ; a.faza ettiği mektubu 

- ~ erırken de: 
~ttiler h lla.ıretıeri, seıa.ın ve dua 

1 Sözİer·ni Şah ı ilbe etmişti 
li ···Bu kel' P ge~r ınıe, Şahkuıuna ga· 
lıekıenıiyer~ ~ektubu açmayı bile 

- aangı ş' 
ben:ıi""· ah? .. 
ıt ... ~ı. 

Ulıtar. sav 
ile ko~p hi.i. g elini göğsUntin üstü 

- J.t;.::.. - z::rnetıe başını eğerek: 
))• ~~etı ·· · 
azır ols • UZerunizde hazır ve 

~au... un .. Yeni şahmıız .. Şah Is 

Diye CC'\l! 

.~ahkuıu,a~·· v:~ştl. 
~ heyeca~Uytik bır sevincin ver 
~ 8abırs1zı a titremişti. Mektu

bıışti. ı.tektıkla açarak gözgezdir
dan lrı\itekkup kısa, ve şu satırlar-

11:._ epti· 
~ llıfirit . 

lleye; . lP.r.tınizden ahkulıı 
<Ebu Be 

teıııel'fniıı ~ ~ ln: gaip ve zaJıJ.r e-
§eyh Safi 8hinunetiyıe; ceddimiz 

~e iıafetıe b ?1t~ mübarek lsmi-
ik.. Ve h. ır hükfunet teşkil et

l'ek, Sey;r likllınetin tahtına. geçe. 
~erga,hnn1ikle Şahlığı birleştirdik. •• 
~ nı1lhab~ Ve llanedanmuza. o

da.n, b·· t Ve tnuhalasatin bun 
trı oyıe d ha ' 
h esi nıatı. a kuvvetle devam et 

az. biım ubuınuı:dur, Uhdenize, 
lıaıu etıer te'Vdi dilm' ı· B ı._ enıizi h~ e ış ır. u 
uııpta, She aınu olan Muhtar, bu 

lllalUnıat verecektir. 
Şah Ismail 

llıuhtar ş iYi d • ah Ismail tarafın-
~ahkuıunan Verilen şifahi talimatı, 

- Şaha şu suretle nakletmişti: llu. .... ı ltnızın .. 
h .. «.ıardan, . . ~~ maksadı var .. 

lPierj . bırıncı.sı; Ehli beyt mu-
~ lti Ve ii 

l'ap ka . ~ mezhebi saliklerini 
ttttdaı:ı ~ın tesir ve nüfuzu al
bıllhteıif urta.nnaktır. .. !kincisi ; 
birt ı. fırkalara b··1·· ··1·-· ,.. e~ eo. .. o unen şıı ıgı 
\Jç" "as uz . llncUsu erınde toplamaktır .. 

'l'u~U.raya b ' 'l'atarıarm istilasında 
ura l'krne Ya dağılan şii Türk ve 

l':ı n ~a· 
Olan ıı0;1retıerini, anavatanla-

tııı da i t· asana celbederek bunla
lrıet k ş ırakiyle büyUk bir hükft
th..:ı llrınal{ln. ş· di 

'"\{en be ~-·:· un , Şahımızm 
~\'\tela .kledıgı hizmet, şudur : 
tı ' sııe t• b. llıkı81 .,.... a ı olan aşiretleri kı-\r <I! b" . 

e ci"a~ lZi.?n. tarafa geçirmek .. 
~O.hı... lZda olan aşiretlere de 

•• arzu ' 
Ca)c eu. sunu bildirmektir ... An-
lrıa "ar k. <:ı 

. tı.11 huı. 1
• ':.'ah Hazretleri, Os-

tııt . 1\fıımer il h l'iııded. 1 · e hoş geçinmek 
(~ta oı:::· ~atta, gayet ihtiyar ve 

._aba) d' sınantı padişahına da 
~Otı..:ı 1Ye bit 
liı" ~el'tı:ıi§f ap ederek bir nazr.e . 
Uhıın ır. Onun için Şahın en 

'tııa. arıuıa d ' 
~ ll.Jı hüıt. rın an biri de, Os. 

b~l'ıltna ..... Urneti ile hiç bir ihtilaf çı 
t(t" ·~ası 

hıı lltı blllıı merkezindedir. Sonra .. 
~lı<i131lısi bit ~~a. ~la veten, Şahımızm 
Ye)ll.r: ))

0 
egı daha var ki, o da 

~ . lıaltiın~tunuz olan, (ZülkacUri
h eUtilll~i l'\a

1
k_(Alaüddevle) nin bir 

sııu t' lzes. 
Oe cenıali 1

. varmış. Bunun 
ti llç Şah ' dillerde destanmış. 
Q.'1 li:hli ~.' ce,ı.abı hakkın da em 
ci'. her lladi ın sunneti üzere, bu 
ıva... de ve n .. "d . 

' v4 arzu. b aşunı e ile ız-
llsta d u~ruyo l B h teq· a aiıin r ar. u u. 

1Yorlar vasıta olınaDIZI em-
. lieınen bu hayırlı işe 

de teşebbüs edeceksiniz. Ve netice
.yi de, en tez müjdecilerle, Şah Haz 
retlerine bildireceksiniz. 

Ş ahkulu, Muhtarın bu sözleri 
ni büyük bir dikkatle dinle. 

mişti. Ve dinledikten sonra : 
- Hay, hay .. Şah Hazretlerinin 

emirleri, can ve baş üstüne. 
Diye cevap vermişti. 
O gece, Şah Ismailin bu hususi 

elçisi şerefine Şahkulu.q.un şatosun 
da parlak bir eğlence tertip edil
mişti. 

Fakat, tam bu eğlencenin en tat
lı bir zamanında, atlarından köpük 
ler saçılan birkaç atlı gelmiş .. Hiç 
ümit edilmiyen acı bir haber getir
mişlerdi. 

Bunların getirdikleri habere na
zaran, birgün evvel Osmanlı hüku
metinin memurları, bir bölük Yeni. 
çeri ile aşiretin yaylasını basmış
lar .. Orada buldukları aşiret halkı
nı önlerine katmışlar.. Sürüp gö. 
türmüşlerdi. 

Ve .. götürürlerken de; yolda te
sadüf ettikleri, diğer aşiret adam
larına : 

- Hiç merak etmeyin. Onları, 
rahat yere götürüyoruz... Küffar_ 
dan henüz fetholunan Kurun ve 
Mudun şehirlerine gidip, oraya yer 
leşecekler ... ŞevketlU Hünkarrnuzm 

fermanı, böyle... Hiç, hem tasa 
çekmeyin.. Sıra, size de gelse ge-
rek .. 

Demişlerdi 

Bu hadise bütün aşiret halkına, 

büyük bir dehşet ve heyecan ver
mişti. Onun için koşmuşlar; reisle. 

ri ve şeyhleri olan Şahkuluna ha

ber getirmişlerdi. 
Şahkulu, bu vaziyet karşısında 

ne yapacağını şaşırmıştı : 
· - Zaten, Ali Osman bizim düş. 

manımızdır. Anlaşıl.an, böyleHkle 
bizim kökümiızü kesecekler ... l'<>z, 
etrafa haber yollayın. Eli ::ıilah iu. 
tan, atına binsin, gelsin. Adamları
mızın ardından varalım. Onları Ye 

niçerUerin ellerinden alalım. 
Diye bağırmıştı. 
Fakat Muhtar, derhal vaz1ycte 

müdahale etmişti: 
·_ Beyim!.. Şahımızm Osmanlı 

Padişahı ile dost geçinmek hususun 
daki arzusunu unutma .. Şimdi sen; 
silfilı ile Yeniçeriler üzerine varrr
san, hiç şüphesiz kıtal olacak. Iki 
taraftan da adamlar kırılacak. Bu. 
nun ucu da, Şaha dokunacak. 1:,isi 
mi, sabret. Ben, yarın dönecegım, 
Yine, at çatlatarak giderim. Mese-

leyi Şaha arzederim. O' el bet bir ça 

resine bakar. 
Demişti. 

Muhtarın bu sözleri, Şahkulunun 
hiddetini teskine kafi gelmişti... J.;"'a 
kat bu zeki ve tecrübeli Derebeyı; 
aşiret halkının bakiyesini kurtar
mak için der hal her tarafa a~lıl~r 
çıkartarak emirler göndernıış:-1•·• 
Bu emirlere nazaran; bütün aşıre~ 
balkı, çarçabuk hazırlanacakb. Elı 
silah tutanlar, bölük bölük ayrıla
caklardı. ve bunlar, silahıarmın 
himayesinde olarak aşiret halkını 
kısım kısım yola çıkaracaklar .. Hu 
dudun öbür tarafna kaçıracaklardı. 

~ 

B u hadise, bütün aşiret hal
kına büyük bir heyecan ver 

mişti. Zaten aşiret halkı, öteden
beri hükUınetıe iyi geçinememekte 
idi •.. Mürtekip memurların, en süf. 
li rüşvetlere kadar tenezzül eden 
kadınların zulüm ve seyyiatı, herke 
si canından bıktırmış; bizar etmişti. 
Birçok defalar; ardı arası gelmi
yen tekliflerden dolayı halk ile hü
kumet ımemurları arasında çarpış
malar vukua gelmişti. 

Şimdi bu yeni hadise zuhur e
der etmez, artık aşiret ile hükumet 
arasındaki vaziyet büsbütün ger
ginleşmiş .. Şahkulu, bütün adamla. 
rma: 

- Her dakika, harekete hazır 

olsunlar. 
Diye, yeniden haberler gönder

mişti. 

Hükumete gelince ; Şahkulu ile 
ona tabi olanların aldığı bu ihtiyat 
tedbirlerinden şüphelenmişti. Bahu 
sus; aşiret haikından bir kısmının 
Azerbaycan hududunu geçtikleri 
haber alınır alınmaz, derhal hudu
da müfrezeler gönderilmiş .. Hicret, 
şiddetle menedilmişti. 

(Arkası var) 

Sirke Ne 
Herşeyden önce, salata yapmak 

için kuJJandığmıız tatsız sebzelere 
lezzet vermiye. Salataya, limon sık
mak daha ıkibar sayılsa bile, doğ
rusu, limon sirkenin yerlııi iyice 
tutamaz ... Sirke halis olursa iştahı 
artırır, et yemeklerinin hazmedil
mesini kolaylaştırır. Fakat halis 
olmaz, yahut fazla k~ırılırsa. mi
deniııı ekşiliğini artıracağından haz
mın bozuJmasma sebep olur. 

Bir slııkenin halis olduğu hi~ a. 
cımtırak oJmada.tt sadece ekşi ol
ma.siyle, renginin berraklığı ile, diş 
etlerini rahatsız etmemesile, boğa,.. 
zı yakmamasile belli olur. Böyle ol
ınaymca, başka bir ekşi maddeyle 
yapclmış, yalancı sirke demektir ... 

Sirkenin faydası yalıuz böyle sa

latalara lezzet vermek yahut pat

l1ean kızartması yerken yoğurt bu
lunmadığı vakit vonun yerini tut
mak değildir. Sirkenin iliç olduğu 

yerler de vardır. 

Vaktiyle, bayanlar için sinirli ol
mak pek yayılmış bir moda ve !\ra

da sırada bayrhvermek bir adet 

iken sirke onları ayrltmıya çok ya. 
rardı. Bayan~ kendi tabuiyle, 

"şark,, tliye minder üzerine veya 

halı üzerine düşünce onun bu nın
rifetini görenler hemen kilere ko
şarak sirke şişesini getirirler ve 

bayılmış bayan onu koklayınca, ağ
lıyarak yahut gtllerek, ayılmlı. O 

türlü sinirden bayılma modası ar. 

tık gittikçe azalmakta olmakla. be-

.___E _K_· _O_N_O_M_i_f 

Buğday s Ziraat T eşkilitKadrosu 
Par~ kadar ~ Eylôlde T atbikEdilecek 
DünI?::!:~~~ buJ Ziraat Mektepleri Muallimleri Ankara 

day, 6 vagon arpa, bir vagoo ~ 
~vdar dört vagon yapağı, bir' Köylerinde 
vagon tiftik, bir vagon yulaf, iki ~ 

Tetkikler Yapıyorlar 

vagon kepek ile Doğança.ydan iki ~ 
vagon kereste gelmiştir. Hubu- ~ 
bat piyasası Cuma ve Cumartesi 
günlerinin aynidir. Fiyatlarda 
şimdilik bir tebeddül olmamıştır. ~ 
Fakat, bugün ve yarın yine fazla ~ 

~ 
mal gelirse buğday fiyatlarının 

4.5 para kadar daha d~eği k.uv 
vetle tahmin ediliyor. Şehrimiz 

değirmenlerinde st-Ok buğday a
zalmış olduğu içiırı fiyatlar yük
selmemiştir. Eskişehirin kuvvet
li arpalarına alıcı vardır. Fakat 
Kütahya arpalarına verilen fiyat
lar gevşektir. Gelen malların ya
rıya yakın bir miktarı satılmış

tır. 

Amerikanın Ticaret 

Muvazenesinde Açık 
Senelerdenberi Amerikanın ticaret 

ımüvazenesi hep Amerikanın lehinde 
devam etmişti. Bunun için ticarete 
kayıtlar koymak ve takas aramak 

hiç hatıra gelmemişti. 

Bu sene Aımerikan ticaret müvaze
nesi açık vermiye başlamıştır. 1937 

senesinin ilk altı ayında Amerika ha
rıçtan 1,683,701 dolarlık mal almış ve 
1,536,380,000 dolarlık mal ihraç et
miştir. 

Yunanistan 

Nohut istiyor 
Yunanistanm bu seneki nohut malı 

sulü az olmuştur. Atina tüccarlarm
lan bazıları Ticaret odamıza müra
caat ederek TUrkiyeden ve bilhassa 
Çanakkale ve Biga cinslerinden 
nohut satın aLmak istediklerini bildir 
mektedirler. 

işe Yarar? 
raber, başka bir sebepten, bilhassa 

sıcaktan bayıJ.ına.k hervakit müm
ktindür. Sirke bayılmıya. karşı yi

ne işe yarar. Bayılan kimse bir ye
re yatırılıp ta sirke şişesi -tabii 

ağzı açık olarak- burnuna tlıtu

lnrsa hemen ayılır. 
Bayrlıwlk kalb hastalığından ile-

ri geldiği vakit sirkenin, şüphesiz, 

faydası olamaz. Bununla. beraber 

hekim yetişip te ıazmı gelen ilacı 

yapmcıya kadar bayrlaın kimseye 

sirke koklatma.ktan bir zarar gele. 

mez. 
Kokulu sirkenin tuvalette de işe 

yaradığını bilirsiniz. Hele yaz mev

siminde koltuk altJamıda.n, yahut 

ayaıklarmdan pek fazla terliyerek 

yakınlarında buJunanlan kaçıra

cak kadar koku çıkaranlar kokuJu 

sirkeden çok istifade ederler. Çok 

· terli yen ve fena koku çıkaran yer 

üzeriıne lıergün -hatta günde bir 
iki defa-- kokulu sirkeden uğuş

turuJarak sürülürse terleme aza

hr, fena koku da kaybolur. 
Şimdi mevsimi değilse de, kışa 

kadar belki hatırınızda kalır diye 
söyliyeceğim: Soğuktan insanın 

burııu, parmaklan çatladığı vakit 
sirke o çatlaklaım kapanmasına 

da iyi gelir. Ancak çatlaklar pek 
derin olmamak ve üzerinde kabar
cıklar bulunmamak şarttır. O za
man sirke çok yaıkar ve hiç te iyi 
gelmez. 

Zirıaat te~kilat kadrosunun Eylulden itibaren tatbik edileceği 
haber verilmektedir. Ziraat Vekaleti, mevcut ziraat mektepleri
nin muallimlerini Ankaraya getirtmişir. Vekalet, her muallime 
Ziraat Enstitüsünden mezun üç ziraatçi vermiş, onları Ankara, 
Eskişehir, Çankın vilayetlerinin on dokuz kazasına göndermiştir. 

Bu on dokuz ziraatçi grupu, gittik
leri kazaların en uzak köylerine kalar 
gezerek zirai ve iktisadi bakımdan 

tetkikler yapacaklardır. Neticede 
kendi mütalealarmı ilave ederek bi
rer rapor hazırlryacaklardır. Vekalet, 
bu usulü faydalı görürse gelecek se
ne memleketin diğer vilayetlerinde de 
tatbikine karar verecektir. 

Borsadaki 
Muameleler 

Dün borsamızda Türk borcu üze
rinde az muamele olmuştıur. Sabah 
14,70 liradan açılan Ünitürk 14,80 u~ 
raya kadar yükselmiş ve öğleden son 
ra 14,65 lirada kapanmıştır. Milli tah 
villerimizle Anadolu tahvilleri ayni 
fiyat üzerinde kalmış ve hiçbir mua
mele olmamıştır. Aslan çimentosu 
13,05 liradadır. Merkez Bankası bir 
İngiliz lirasına 630 kuruş tespit et
miştir. 

Gümrük Ambarlarında 
Bekliyen Mallar 

Satıbyor 
Eskidenberi gümrük anbarlarma 

veya antrepolarına girmiş olup ta an

barlarda iki ve antrepolarda dört se
nedenberi beK!iyen eşyalar, bu müd
det zarfında sahibi tarafından müra
caat edilmemişse sahipsiz sayılarak 

satılacaktır. Bu gibi mallar, konten
jana tabi olsalar da yeni kararname 
mucibüı.ce satılacaktır. 

.•. -···----·--""""""""""'"'\ 
BORSA 

9 Ağustos PAZARTESİ 
PARALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin A vusturya21.-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron tsveç 30,-

Altm 1052,-
Banknot 257,-

Ç EKLER 

631,-
127,-
100,
ll5,-
84,-
23,-

580,-
23,-
70,-
84,-
23,-
31,-
23,-
25,-
14,-
52,-
32,-

1053,-
258,-

1 

Londra 
New-York 
Paris 
Mil an o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varsova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

630,- 630,- 1 
0,7920 0,7908 

21,0875 21,08751 
15,05 15,04 75 
4,7032 4,7035 

86,7460 86,7460 
3,4480 3,4475 

63,4920 63,4920 
1,4363 1,4355 

22,6785 22,6785 
4,1857 4,1857 

13,73 13,73 
1,9675 1,9675 
1,1810 4,1810 
3,9880 3,9880 

106,6666 106,6666 
34,2857 34.2857 

2,7268 2,7268 
20,40 20,40 

3,0787 3,0787 

-
<Hikciyeden Mabaat> 

Mütehassıs Amele 
(Ba51 6 mcıda) 

H ani lakırdı lakırdıyı ac:a.r 
derler bayım. Kaynanam 

da üçüzmüş ha! Galiba o~ dolm.~ 

kardes mi ne imişler. İkisi Tesalya 
muh~ebesinde şehit düşmüş, biri
sinin kocası Trablus Garpte kapalı 
kalmış ta kadın kahrından çıldır
mış, kendini kuyuya atmış. Uçü bil 
yük kolerada ölmüş. Bir tanesı Et
yemez yangınında yanmış. Balkan 

harbinde sakat kalan hala evde ya
talaktır. Umumi harbe 'ördü i1ti
"ak etmiş, bir daha dönmemiş. Dört 
kadın da umumi harpte lstanbulda 
açlıktan ölmüş. Otekilerden bir iki 
mi ne kalıyor, onlar ecellerile öl
müşler. Bu kadar kardeşten bir kay 
nanam, bir de en kilçükleri kalmış 
lar. O da Sakaryada - •hit düş
müş ... 

Beni affedersiniz, sözümün kısa
sı, ben malın gözüne çatmışım. Ta
bii böyle bir kadının bana hediye 

ettiği yumurcakları beslemek için 
bin bir kalıba girmiye mecbur kal
dım. Dokumacılıktan çıkarılınca n.e 
yapacaktım ... insanın yüzüne t:ım 
sekiz çift göz "açım!" diye bağırır 
gibi bakarken, ben motörcü idim. 
Mesleğinin, zanaatinin ehli bir i§';İ 
idim. "Benim işim.in haysiyeti var. 
Ya motörcülük yaparım. Ya yapa
mazsam hepiniz açlıktan geberiııiz" 
diyecektim. Bayım burası İstanbul, 
burada kimse kimseye bedava bir 
lokma ekmek değil, tifolu bir Kırk 
çeşme suyu bile vermez. Artık ta· 
bii her işi yaptmı.. Becerikli ada
mrm. Elim işe yatkındır. Apartı

man inşaatında çok çalı~nn. Soba
cılık yaptım. Kaynakçılık yaptım. 

Hatta bir ara kauçukta bile çalış-

tım. Her sabah kalkınca yapabile-· 
eeğım herhangi bir işi yapıp o :;ü
nün ekmeğini kazanmıya gayret et 
tim. Şimdi ilk ikizlerden kız on iki
sine geldi. Bu sene mektebiu üçün
cü sımfından aldık. Kordelaya ver
dik. Oğlan pazarlarda küfecilik e.. 
diyor. Onun küçükleri var. Biri kun 
duracı yanında, biri de konakta gö 
ı:ür getire çalışıyor. Oteki ıkizlerin 

ikisi de bu kış soğuıktan öldüler .. Ah 
bayım, en sonunculannuz l<ıha em 
7ikteler. Anaları bekar çanıaşırı yı
kıyor da ekmek teminine çalışıyor. 
lşte ben karımın, çoluğunıun. çocu 

ğuımun sırtından yaşıyorum. Ben iş 
s•zın1 Tam üç buçuk senedir de
vamlı bir iş bulamıyorum. Yapma, 
etme, tesviyecilik te yapar cğre11i· 
rı.m. Ben sebatsızlıktan mesleğim
de kalmamazlık etmedim. Becerik
::ıızlikten de değil hem ... 

Bu ara telefon zili bir imdadı sth 
hi otomobili gibi acı acı çalıyor. 

Ve demindenberi sakin bır vazi
yette durduğu için söz dinliyor zan 
nını veren Bay müdür sıcağın şıd
detile daldığı uykusundan sıçrıya.
rak uyanıyor. Karşısında yine ayni 
&damı görür görmez daha telefona 
ehni uzatmadan evvel şiddetle ve 
hiddetle bağırıyor: 

''-Hala burada mısın? Sana iş 
yok, dedik be oğlum! Ne beklıyoı. 
sun':' Anlamıyorum. Çrk git be! .• 
Söz anlamıyor musun? Git diyo
rum sana! .. " 

Ses o kadar gür ve öyle yüksek 
k, uzun boylu zayıf adanı boyun. 
ca sıçrıyor ve korkusundan bir ke
lime daha ilave etmiye cesaret ede
meden arkasını dönüyor, adela kO· 
garak kapıdan çıkıyor. 

-BiTTi-
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yardıma davet eder. Bu sayede Ame
rikada birçok yeni çocuk hastaneleri 
vücut bulmuştur. 

Bugünkü Cümhurreisinin uzak
ça akrabasından olan eski 

Cümhurreisi Roosevelt te Amerika
da çocuk meselesini halletmcsile meş
hurdur. Bir gün Roosevelte Acneri
kada çocuk ölümünün çok olduğun
dan bahsedilmiştir. Roosevclt derhal 
malumat toplanmasını istemiş ve A
merikada çocuk ölUmil nisbetln İs
kandinavya memleketleri gibi bir
çok Avrupa memleketlerinden yük
sek olduğunu görünce şu beyanatta 
bulunmuştur: "Dünyaya gelen Ame
rika yavrularının canını ve sağlığını 
korumaktan daha anühim bir milli 
mesele olamaz. Amerikanın bütün 
kuvvetleri, başka her şeyi ihmal su
retile çocuk işi üzerinde seferber ol
muştur.,, 

Amerikada hUkO.met, halk ve mat 
buatın elbirliğile seferberliği sayesin 
de çocuk ölümü nisbeti az zamanda 
indirilmiş ve çocukla alakası olan 
birçok içtimai meselelere çare bulun
muştur. 

Evvelki a:kşam Yat KlübUn
de seyrettiğimiz gUzel levha

lar, pek açık bir surette gösteriyor
du ki, Büyük Şefin al8.kaları çocuk 
meselesi üzerinde toplanmıştır. Tali
hin menhus gidişini büken ve Türklük 
içinde yepyeni bir varlık yaratan ya
man iradenin altı, yedi yaşındaki yav 
nınun iradesini her şeyden üstUn bir 
kudret diye kabul etmesi, en derin 
insanca duygulan coşturan bir man
zara idi. 

Bir aralık Atatürk etrafında.ki yav 
rular arasına karıştı. Onların oyun
larına iştirak etti. Hepsi de bu oyun 
arkadaşını hoş bir teklif sizlikle ara
larına aldılar. 

Sonra Büyük Şef, bir Türk yavru
sunun mücadele ve cüret insanı ol
ması lazmıgeldiğini kendilerine an
lattı. Çocuklar hep bir arada bir kuv
vet müsabakasına atıldılar. Atatürk 
mücadeleyi alaka ile takip ediyor, 
mücadelecileri teşvik, teşçi ediyordu. 
En sakin yavru, sihirli bir kuvvetin 
tesiri altında bir anda istihale ge
tirmiş, bir mücadele insanı olmuştu. 

1
Atatürk ile yavru Türkler ara-

sındaki bu yakınlık insana şu 
fikri veriyor ki, BüyUk Şefin eserini 
en iyi duyanlar ve anlıyanlar, en i;i 
yaşatacak olanlar eskiyi hiç bilmiyen 
bu taze inkılap neslidir. Bugün mem
lekete bir mozayik manzarası veren 
küçücük farklar, yeni nesilde birden
ibire ortadan silinecektir. Yeni Türk 
milleti, diktatörlük memleketlerinde 
olduğu gibi tesirleri satıhta kalan taz 
yik ve şiddetlere ihtiyaç görmeden 
dünyanın en birleşik, en ahenkli mil 
leti olacaktır. 

Atatürkün en güzel eseri, uyanık
lığı ve inkişafı ile bütün ecnebi mü
dekkiklcri hayran bırakan bu yeni 
nesildir. Bu neslin sağlığı ve terbiye
si bakımından memlekette henüz bü
yük noksanlar vardır. Fakat şuna 
~üphe etmiyoruz ki, Atatürkün ilha
mı ve alakası karşısında bütün bu 
noksanların ortadan kalkması ancak 
kısa bir zaman meselesi olacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

İki Kişi Bir Olup 

ıçakla Yaralamışlar 
Feriköyünde oturan Hüseyinin oğ

lu Hiı.mit, arkadaşı Aslanla beraber 
Marmara sokağında oturan ~fosta -
fayı bir mesele yüzünden sıkıştırmış 
lar ve beraberce zavallıyı muhtelif 
yerlerinden bıçakla yaralamışlardır. 
Suçlular yakalanmıştır. 

T cıı simde Bir Yeraltı 

Helası Yapllıyor 
Şehrimizde yeniden kurulacak u

mumi heHi.lann yerleri ve sayıları 
tespit edilmektedir. Her şeyden önce 
Taksimde sular idaresinin karşısın
daki iki dükkanın istimlak edilerek 
bir yeraltı aptesanesi yaptırılması 
kararlaşmıştır. lngitiz sefarethanesi -
nin arkasında da bir asri hela yaptı
rılacaktır. 

Köylüye toprak veriliyor Ad iye Vekili lstan~~ı Yolun~ci 
h~ın c!~~rd~ki emsal ar~~e teka- Ha re k e +·1 n d en on c e 

Bir mevsimde 
30 bin kişi (Başı 1 incide) 

bül ettigı miktar kabul edilir. Fakat l :.,cide) 
(Başı ... Nüfusumuzun büyük ekseriyeti 

köylü ve çiftçi olan yurdumuzda iktı
sadi hayatın geniş bir inkişafa erişe
bilmesi toprakla uğraşan vatandaş
ların işliyebilecekleri kadar yere sa
hip olmaları hususu ile sıkı bir şe
kilde alakalıdır. 

bu miktar yazılı hududun çerçevele- d v 

~~.:::,~~~-an fazla olamaz. Fazla- A iyem izin Başaracagı harice hiç çıkartmamakt~~ı~~desi 1" 
Bizde harice seyahat anus tcdı 

tiyenlerden ekserisi, sıhhat v~vvelı.ı 
sebeplerini ileri sürüyorlar: tik· pilli 
gün bu meseleye temas ctJnlŞ 'filrl<l~11 
de yine bu mevzu etrafında . i ~~ 
Ttlring ve otomobil klüb~ r~~fet d • 
Saffetle konuştuk. B. Reşıt 

Fuzuli işgaller: y • • 1 • A 1 
Bu kanunun neşri tarihinde tapu· en r 1 S e rı n at 

da mukayyet olmamakla beraber ba§ 
1 

· 1 
800.000 kilometreye yakm Tilrkiye 

topraklarında kilometre murnbbama 
22,5 nüfus düşmekte ve 17.000.000 
nüfustan yüzde 74 il köylerde otur -
maktadır. Bu büyük köylil ekseriye
tinin topraktan elde edeceği gelir. ye
ni kanun tatbik sahasına geçtiği gün 
şimdikinin ke.t kat üstüne çıkacak
tır. Çünkü ilk temin edilecek gaye. 
hatta toprak derdinden daha evvel, 
toprak mülkiyetinde emniyet ve is -
tikrann teminidir. Eldeki arazi ka -
nunnamesindeki "toprakta hududa 
itibar olunur,, hilkmü yurdun imar 
ve huzurunda menfi bir rol oynanıı§· 
tır. 

Escular: 
Projenin esasları şudur: 
Madde 1 - Türkiye Cilmhurlyeti 

dahilinde şehir, kasaba ve köy hudut
ları dahil ve haricinde hakiki ve hük
mi şahıslara aidiyeti muteber tapu 
kayıt ve senetleriyle tevsik edilemi
yen topraklar devlete aittir. 

Hususi kanunlariyle şehir, kasaba 
ve köylerin amme ihtiyaçları için ev
velce tahsis edilmie olan toprakların 
vilayetten kaza idare heyetlerince 
ihti)"açtan fazla olduğu tespit edilen 
kısımları devlete intikal eder. ldare 
heyetinin karan aleyhine hiçbir ka
nun yoluna müracaat olunamaz. 

iki •ene mühlet: 
Birinci maddeye yazılı topraklar 

üzerinde tapu kaydı olmaksızın mül
kiyet hakkı iddia edenler; bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren iki sene 
içinde bu haklarını usulen ispat ede
rek tapuya kayıt ve tesçil ettiri:~er. 
Bu müddet bittikten sonra topraklar 
üzerinde tapusuz .iddialar dinlcnmi • 
yecektir. 

Madde 5-A) Alakadar devlet da
ireleri tarafından yapılmış muntazam 
planlara göre toprak üzerine konul
nıuş sabit işaretler ile hudutları tayin 
edilmiş olan toprakların sathi mesa
halan arasında fark görülürse asıl 
olan plandaki mesahasıdır. 

Madde 6 - Tapu sicillinde mesa
ha kaydı olmayıp yalnız hudutları 

yazılı olan topraklarda mesahanın ta
yini ve tapu siciline kaydı için bu 
topraklara tarhedilmiş vergi matra-

ka türlü tasarruf vesikasına da isti
nat etmediği halde yalnız vergi ve
rilmek suretile işgal edilmiş toprak
ları on senedenberi muntazaman vt:ı 
gi vererek bilafasıla işletmi~ olan -
ı~ra adi iskan haddi dahilindeki mik 
tar meccanen temlik olunur. 

On senedenberi muntazaman işle
tilen topraklardan bakiyesi şagili ar
zu ettiği takdirde verilen vergi mik
dannın sekiz misli üzerinden kendi
sine borçlanma suretiyle verilir. 

Topraklandırma: 
Madde 8 - Mübadil rumlarla fira

ri ve mütegayyip şahıslara ait iken 
devlete intikal eden eşya muhtelif 
hususi kanunlara göre devlete ait o
lan toprakları alakadar devlet daire
leri tarafından kendilerine tahsis e
dilmeden evvel işgal etmiş olanların 
ellerinden bu topraklar geri alınır. 

Eğer bu işgal edenler bu kanuna göre 
devletçe topraklandırılacak kimseler 
den ise bulundukları yerlerde veya 
münasip görülecek mahallerde toprak 
landırılır. 

Kurutulan yerler: 
Madde 9 - 839 sayılı sıtma mü -

cadelerl kanununun 6 mcı maddesine 
göre kurutulan tabakalardan meyda

na çıkacak arazi bu bataklığı kurut
mıya iştirak etmiş olan toprakı1ız 

halka iskan haddi dahilinde mecca -

nen dağıtıldıktan sonra bakiyesi bıı 

yerlere devletçe nakil ve i.:ıkan er.Iile

cek muhacirlerle topraksız yerli hal
ka verilir. Bu bataklıkları kurutmak 

için yapılacak küçlik mesainin ilanın 
dan itibaren altı ay geçtikten sonra 
bataklık yerlerindeki millkiyet iddia 
ları dinlenmez. 

l6timltik: 
Topraklarından bir kısmı eşhas 

mülkiyetinde bulunduğu tapu kayıt
lnriyle sabit olan bataklıklar devlet 
tarafından kurutulduğu takdirde ku· 
rutulan yerlerdeki eşhasa ait olan 
toprak mikdarları da ayni esaslar da
hilinde istimlak olunur. Bu takdirde 
mülkiyet iddiaları kurutma ameliye
sinin ilanı tarihinden itibaren bir se 
ne sonra mesmu olmaz. 

Çin Zayiatı 50000 
(Ba51 1 incide) ŞANGHA YDAKI VAKALAR 

(5,500) dür. Japon askeri maka.matı son Şang-
50,000 ZA YIA T hay hadiseleri hakkında. atideki res-

Japon erkanı harbiyesine göre mev mi tebliği neşretmişlerdir: 
cudu (80,000) olan yirmi dokuzuncu Şanghay ihraç kıtaatı birinci böIU. 
ordu zayiatı ve firar hadiseleri dola- ğü kumandanı ikinci mülazım ?hima, 
yısiyle ş:rndi (30,000) kişiden ibaret otomobille tayyare meydanı cıvarın
kalmı tır. da dolaşırken saat 17 de Çin as.~erleri 

Di/er taraftan Çin merkez ordula_ tarafından öldürülmüştür .. Şofor mev 
rı Şimnl istikametinde ilerlemiye de-ı kiinde bulunan bahriye tıran~~zlan 
vam etmektedirler. Tokyonun resmi Saito, kayıptır. Fakat otomobilın şo
bir tebliğine göre: för mevkiinde kan le~e:eri .bu~u~~uş 

Bu ordular Pastingfu civarında iş- tur. Ihraç kıtaatı, hadısenın adılane 
gal etmekte olduktan müstahkem bir surette halli için müzakereler~e 
mevkileri takviye etmektedirler. bulunmıya çalışmaktadır. Fakat Çın 

Merkez ordularına mensup 84 ve makamlarının, bu gayrikanuni h8.di-
89 uncu Çin fırkaları Chahar eyale- senin mesuliyetini Uzerlerine alma-
tinin Cenubu Şarkisinde bulunmakta ları icap eylemektedir. • 
dırlar. Çin merkez ordularına men- 30 MiLYON !NGILlZ LIRASI 
sup olan 132 inci fırka Kalgan'da ka- Tokyodan verilen haberlere göre: 
in Chankiakow'da bulunmaktadır. Japon Diyeti bugün 30 milyon Ingilrz 
Çin orduları askeıi hareketlerde bu. lirasını fevkalade masarüi askeriye 
lunmak üzere hazırlıklar yapmakta- olarak kabul etmiştir. Bugün lmpa-
dırlar. rator Bahriye Nazırını kabul etmiş 

Yang - tese'de Japon aleyhtarlığı v~ziyet hakkında malumat almış-
gittikçe vehamet kesbetmektedir. ve 

Japon kolonisi Hankov'u 7 Ağus- tır. 
tosta tahliye etmiştir. Japonlar bu- Japonya hükumeti merkezi hükft
gün Nankini terkederek Şanghay'a met ordularına mensup 3 fırkayı nak-
gidcceklerdir. letm,ekte olan 50 askeri.tr~ni Tirinan 

TAYYARELERE KARŞI dan Tiyençine sevketmıştır. 
MUDAFAA 120,000 ÇIN ASKER! 

Şanghaydan bildirildiğine göre l\la 
reşal Çang-Kay-Şek büyük Çin şe
hirlerinin tayyarelere karşı müdafa. 
ası için tedbirler alınmasını emret
miş, birçok büyük §ehirlerde tayya
relere karşı müdafaa manevra.lan ya 
pılmıştır. Nankin hükf1meti bundan 
başka pirinç ihracatını menetmiştir'. 
Dün akşam Şanghay tayyare meyda
nında bir arbede çıkmı§, ve buna si
vil kıyafetli bir takım Japon zabitle
ri sebebiyet vermiştir. Bu yUzden Çin 
lilerle Japonlar biribirlerine ateş et. 
mişler ve bir Çinli ile bir Japon öl
müştür. Japon tebcası endişe içinde
dir. Bütün Japon mağazaları kapan
mıştır. 

Halihazırda Pekin ve Tiyençln hat
tı üzerinde 120.000 Çinli asker bulun 
duğu buna mukabil Şimali Çinde 
45,000 Japon askeri bulunduğu haber 
verilmektedir. 
MOGOL ORDUSU TAHAŞŞüT 

EDIYOR 
Şanghay, 9 (A.A) - Ta kung Pao 

dan bildirildiğine göre Tsinan'da Ja
pon ve Çin ileri karakolları arasında 
Tientsin'in Cenubu Şarkisinde şimen 
difer hattında hafif müsademeler ol 
muştur. Çin müfrezeleri Şimal istika. 
metinde geri çekilmek mecburiyetin
de kalmışlardır. 

Kalgan'dan bildirildiğine göre bir
kaç bin kişilik bir Mogol ordusu 

(Başı 1 incide) 
neticeler verecek mahiyettedir. Ida
re adamlarile halk arasında ahengin 
gittikçe artmakta olduğunu görilyor 
ve çok seviniyoruz. Böyle çalışır, 

bunlan telif etmekte devam edersek, 
içtimai ve jktısadi seviyemizin emin 
basamaklardan, daima yukarıya 

doğru çıkacağına kanaat getirebili -
riz. Işte ben, buradan bu kanaatle dö
nüyorum. 

- Çocuk hapisanelerl ihdası ta
savvur edilmekte midir? 

- Bu sefer Kamutaydan, bu iş 
için ufak bir tahsisat aldık. Şimdiye 
kadar bakımsız bir halde ha~isaneler
de kalan suçlu çocukların, ahlakları
nın büsbütün bozulmasına mani Ol 

mak ve onlan ıslah etmek, kendileri
ni çalıştırıp birer sanat sahibi yetiş
tirmek için, bütün suçlu çocukları 

Türkiyenin birkaç yerinde toplıya 
ğız. Vekalet bu işi memlekete az bir 
yük teşkil edecek bir şekilde başar
mak kararındadır. Bunun için de bu 
çocuklan çalıştırarak alacakları pa
ranın bir kısmiyle kendilerine ba -
kacağız. Çocuk hapisaneleri işi, he
nüz mütalea halindedir. Vekalette, 
bu iş için ehemmiyetle çalışılmakta
dır. Eğer işin miltaleası biraz fazla-

ca uzayacak olursa, şimdilik Isı-an -
bul belediyesinin çocuklar için, aç -
tığı ıslahhaneden istifadeye çalışaca
ğız. Gidince ilk uğraşacağım işlerden 
biri, bu olacaktır. Burada ayn bir 
dairede sevki talihle mücrim olmuş 
olan çocukların ahlak ve terbiyelc 
rine hususi bir ihtimam göstereceğiz 
ve muallimler nezaretinde ileride 
memlekete faydalı birer uzuv olmala 
rıru temin edeceğiz. 

Mahkumlar yediklerini 
kazanmalıdırlar: 

- Yeni ceza evleri kurmak hak
kında bir karar verilmiş midir? 

- Yeni ceuı evleri kurmak için bi
naya ihtiyaç yoktur. Ceza evleri, ce
zai rlnsanlan barındıran, doyuran, 
bir yer değildir. Bu itibarladır ki ye
ni ceza evleri meydana getirmek için 
acele etmiyoruz. Ben, hapisaneye 
geldiğinin ertesi günü her mahkft
mun yediğini kazanmasını istiyorum. 
Ben Ankaradan ayrıldıktan sonra, 
başlanılan etütlerin nedereceye ka -
dar ilerlediğini bilmiyorum. Fakat 
bu hususta şöyle dUşilnüyorum: Her 
mahkumu, yediğinin ücretini kaza
nır bir hale getirmek için, kurulacak 
yeni hapisane yerlerinin seçilmesin
de titiz davranılacaktır. Mevcut dev 
let fabrikalarının yanıbaşlanna mah 
kumlar için de birer iş pavyonu ku -
rulmasıru düşünüyoruz. Ve hatta bu
nun için, Silmer Bankla temaslar ya
pılıyor. 

Bu tasavvurumıb; kuvveden fiile 
çıkınca, mahkumlann çok müstefit 
olacaklanru tahmin ederim. Bu suret 
le mahkftmlar, kendilerine verilen çor 
banın da parasını ödeyeceklerdir. Biz, 
hapisanelerde hazır yiyen ins~n iste
miyoruz. Bunlar da çalışmaya alış
malı ve faydalı fertler ·olmalıdırlar. 
Arazisi ve muhafazası kolay yerler
de tedrici şekilde, Imrahda ve E -
dlrnede kurduğumuz tarzda hapisa -
neler kuracağız. Çünkü oralardaki 
tecrtibelerden iyi neticeler aldık. 

Bu hapisanelerin meydana getiril 
mesinde bile, yine mahkO.mları kul -
la nacağız. 

Türkiye hapi•aneleri hep 
ayni tipte olacak: 

- Yeni tip hapisaneler nerelerde 
kurulacaklardır? Natamam binalar -
dan bu hususta istifade etmek niye
ti var mıdır? 

- Biz natamam binaları ikmalden 
ı:ıarf ı nazar ettik. Hapisaneler i~in 

Prens Teh'in kumandasında olarak 
Chahar'in Şimalinde tahaşşüt etmek 
te ve Japonlar tarafından himaye e
dilmekte olan Sua Juanın Şarkım teh 
dit etmektedir. 

Central Wevs Ajansına göre hUkO.
met mahfellerinde Şanghayda çıkan 
Japon gazetesinin Harbiye Nazırı 
General Hoyingçinin esir edildiğini 

ve Uanginci'in genç zabitler tarafın
dan katledildiğine dair \'erdiği haber 
leri gülünç bulmakta olduklarını bil
dirmektedir. 

yeni bir tip ele aldık. Nazillide yeni 
tip bir ceza evi ikmal edilmek üzere
dir. Bundan alınacak neticeye göre, 
Türkiyenin daha beş altı yerinde ye
ni tip hapisaneler kuracağız. Yapıl -
dıktan sonra noksanlarını tetkik e -
deceğiz ve gittikçe ihtiyaca uygun 
hapisaneler yapmağa çalışacağız. 

Türkiyenin her tarafında, hapisa
nelerin ayni tipte olmasını at'Zu edi
yoruz. 

Bir ceza komisyonu kurulacak: 
- Ceza kanununda yeniden bazı 

değişiklikler Ylij>ılacağı söyleniyor, 
buna lUzum hissedilmiş anidir? 

- Çok yakın bir mazide ceza. ka
n ununda esaslı değişiklikler yaptık. 
Yalnız şimdiki ceza. kanunundan mil
li bir ceza. kanununa intikal, takip et 
tlğimiz yolun tabii bir neticesidir. Bu 
nun içindir ki, 933 yılındanberl, top
lanmıya başlanmış olan istatistikler 
alelftmum adil ve cezai olduğu kadar, 
adÜyenin ceza kısmında yapılacak 
değişiklikleri de vazih bir şekilde ha
zırlamaktadır. Bu istatistiklerin vere 
ceği kanaate göre, tedricen, milli bir 
ceza kanununa intikal etmeyi ve 
ımemleketi intikal ettirmeyi adliye
nin vazifesi cümlesinden addediyo. 
rum. İstatistik malumat bir hayli Her 
!emiş olmakla beraber, kat'i bir ıkarar 
almamız için, kafi derecede geniş de· 
ğildir. 

Bugün elimizde gerek umumi ceza 
kanununun ve gerek hususi kanun
larda.ki cezai hükümlerin her çeşit 
cürUm için, · hapisaneye gönderdiği 
kimselerin yekunları, cüri1mlerin ne
vi ve saikleri bulunuyor. Yakın bir 
zamanda bir ceza kanunu layihası ha 
zırlamak değil, yakın bir zamanda 
mesaisi birkaç sene sürecek bir ceza 
komisyonu teşkil edeceğiz. Komis
yon, bu istatistiıkleri tetkik edecek, 
ceza kanununun bazı hükUmlerine 
vüsat vermek, bazılarım darlaştır

mak icap ediyor_ Cinayet ika. eden 
kimseler, cürümlerini nerede ika et
tikleri, sebepleri nelerdir, tetkik edi
lecek neticeye göre alınacak tedbir
ler taayyün edecektir. Bunlar ya mm 
tııimvf, yahut ta umumi olacaktır. 

Meşhut Cürümler Kanunu 
teşmil edilecek: 

- Meşhut cürümler kanununaan 
elde edilen neticeler vekaleti tatmin 
etmiş midir? . 

yor ki : e sııı?:5 
- Seyahat lüzuımu, ahval ' 

te, yaşa göre değişir. h·t değir 
Bazen tedavi, bazen mu \etkıı;&t 

tinnek ihtiyacı, bazen d~ teşvflt e
yapmak zarureti, seyahati 

der. . çUğitıl' 
!tiraf ederim ki, benıın ge~ 1,teıı· 

. rogu. 
de yaptığım seyahatıerın :s. , de ıtıe-
di isteğimle olmadı. Daha Zl)~tıtıl '.. 
muriyet vesilesile seyahate çı ıı.ıı1v 
o münasebetle teijdkatta bUIU 
fırsatını bulduım. bjl'I' 

- Sıhhi lüzum ve zarure~t ).,. 
cinde Avrupaya sık sık s~Y uıf 
panlar hakkında ne düşünUI'S~ 1~ 

- Tedavi ihtiyacı ve tetk se"~e-
mu haricinde insanı seyah~tedeğiŞt1 
den amiller arasında, ınuhıt ,, ııı~· 

l . "'"cal\• mek ihtiyacı başta ge ır. ~ e.1' d? 
bit değiştirmek, eğlence a.rtıııı yab'ı 
ğildir. Ben kendi hesab~a, s~ ~ 
te eğlence aramam. EglenJJl 
basit ve aşağı bir ihtiyaçtır· . su~ 

Bay Reşit Saffete, bura.da bit 

sorduk: de (2~1 
- Döviz için verilen mUsaı8 p-tJ 

lirayı tecaviiz etmediğin.e gö~ ıır 
paya gidenler, orada ihtıyaçl 
sıl temin ediyorlar? e ..ıı· 

- Bu, haklkafon tetkik ~ııtı st' 
kike değer bir meseledir. ')"a ıı1d.J 
yahat edenler debıil, ıst~:ıç gtl' 
varidatlyle, memle}{etbniıe rıı11~ 
rneden de A vrupada yaŞQ b~ 
vardır. Bunlar, hangi ıne:1111rt0' 
dan para tedarik ediyorlar, J{lnf 
Reisi bulunduğum Ttlring ııa~ 

Türkiyeden harice yapılan seY3 ıııe 
Je meşgul olmadığı gibi, yab~c~e$ı 
Ieketiere seyahati de teşvık Jçte' 
bizim bütUn gayretimiz, b~. • 
memlekete yabancı seyyah ge 
matuftur.,, a~ -ıi· 
Reşit Saffetin beyanatı burll 8t 

tıyor. :tstanbulda çalışa.n ~:n ' 
centaları Turing Klübü reı rice 
le'rinden mülhem olarak, )la ~ıelı 

1 nıeııv 
kardıkları seyyahtan faz a ı;fü 
te tUrist celbine ça.lışmalıdırlet·ıııe~ 
lece, daha semereli çalışm~ş "~e o 4 
leketin iktisadi mUvazenesıne 
rece hizmet etmiş olurlar. 

Lokanta kralı 
- Bizim karar verdiğimiz mühim ••ıd •• 

bir mesele vardır: Meşhut cürümler O U 'de) 
kanununun, hem cürüm sahasını, (Başı 1 ıncı ·e 
hem de tatbik sahasını genişletece- I ri aile sofrasında yemek yi):.or 'fel 
ğiz. Tatbiık sahasını belediye hudut- leniyormuş. Birdenbire Ustune td~ 
!arından zabıta teşkilA.tı ımıntakası- lık gelmiş ve biraz sonra da 0 c~t 
na nUfuz ettirmek istiyoruz. Meşhut yere yıkılıvermiştir. Lala >'.e~ ~ 
cürümler kanununun müspet netice- sonra şeftali yiyormuş. Refılt~ 
!er verdiğini zabıtanın ve avukatların nun şeftaliden boğulduğun~. 

011
& 

ma."llnun olduklarını ve hatta cürmü etmiş. Esasen masanın ust)"eıı' 
işliyenlerin de bu kanunun teşmiline şeftalinin sayısını biliyomnUŞ· ~ 
lüzum görmekteyiz. Ve hatta ağır ce likte 20 şeftali varmış. Lala bO ~cP 
za cürümlerine de teşmil edeceğiz . alametleri gösterirken hemell ~ 

Devlet yuvanın 1i çekirdeklerini saymış, bir ı-o'' 
yıkılmamasını i•tiyor: nin noksan olduğunu görünce ğtlıd 

sının bir çekirdek yutarak bO ~ 
_ Boşanma ve evlenme işlerinde gun· a kanaat getirmiş ve bun~_..tb 

bazı kolaylıklar yapılacağı söyleni- 1 tP' 
rillnesi için kendi kendine an_,,[Jl yor. Bu hususta verilen bir karar aszı.'-. 

var mıdır? ler düşilnmüş ve odada. m co 
- Evlenmeyi kolaylaştırmak iste- tünde bulunan bir mumu k01p-ıif 

riz. Boşanmadaki kayıtların gayet gırtlağına sokmak hatırırtlına ~il ~ 
uzun mumu Lalanın g ne·· ,.,, 

geniş tatbik edildiği kanaatindeyiz. ı.nnJJl 
Evlilik memleketin ve devletin büyük dar sokmuştur. Fakat has ııe~ 
hissesi olan bir müessesedir. İzdivaç yeti düzelmediğini görünce d~ııı ııt 

bir otomobile koyarak Bcy?g ;.11 
mw.'<avelesile iki kişinin müştereken diye hastanesine götürmüştUr. ~-ti' 
tasarruf edecekleri bir mtressese ku- ts 
rulmuştur. Onun bozulmaması için meşhur birahaneci ve loka.~rilı'OrO 

Kosti Lala hastaneye, ge ·ıll< d 
çok çalışmak lazımdır. Bunda cemi- yolda ölmüştür. MüddeiumuJ111 ı ll" 
yetin büyük hissesi, emeli ve endişe- sabah tabibiadil Enver J{afll.tl n' 
si vardır. Hele 8.ımme menfaatini tem . J11ıl"· 
sil eden devletin; ailenin kuruluşuna taneye göndererek cesedi dil. ııı 

ettirmiştir. Cesedin gırtıağın ~1 fC 
iştiraki daha fazladır. Bu mUesse~~- eserleri ve kıznrtılar görUldU~~ 
nln yıJulmamasında devlet temamen Morga kaldırılmasına lüzuın gır>· 
alakadardır. . 1 

miştir. . eğill" 

Ad aka le 
Türkleri de 

Göç Edecekler 
BUkreş, 9 .(TAN) - Büyük Harp

ten sonra Tuna Uzerindc Romanya
nın idaresine geçen "Ada.kale .. namın 
daki güzel adacığın yalnız 150 Türk 
ailesinden ibaret olan nüfusundan 80 
aile, TUrklyeye göç etmeyi istemiş
lerdir 

Lala Ko.stinin şeftali çekırd ~ıır 
mi öldüğü, yoksa mum mu S-1"".~ 
tıkadığl morgun vereceği rııF° 
anlaşılacaktır. 

Sıhhat Vekili 

Manisaya Gitti 
ııtf 

İzmir, 9 (TAN) - Urladnn ~ 
avdet eden sağlık ve sosyal ~ a 
vekili doktor Refik Sayd~t111~ 
ruca karayolu ile Manisaya gı 
Oradan Aılkarava ~deeektit· 
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~enin, Grip. Nezlet Bas ve Diş ·Ağrllarının lafı ilacı KESKİN KAŞELERiDIR. s:ıih~Ne7ati 

1\ıf.~~?1:~ .. Bank Umumi 
ı~ıudurlugünden: 
Ura ~~ınızın l~mitte yaptıracağı muhammen keşif bedeli 582263,70 
likası ikin . Seksen ıki bin iki yüz altmış üç, yüzde 70) olan sellüloz fab
ıart uauıu e~ kısım <Esas fabrika binaları) inşaatı vahidi fiyatla ve kapalı 
. 2 _ !ı!Un e eksiltm.iye konulmuştur. 

lisınden al akasa evrakı 27,50 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat ser-
3 ınabUir. 

- Eksu 
itler Bank tnıe .23 ağustos pazartesi günU saat 14,30 da Ankarada SU-

4 _ ııtu Uınuını müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Ist::~ka~ t~minat 37000 (Otuz yedi bin lira) liradır. . 

kat Sery· . hlerın ıhale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank ın
iaııat içinı~ıne gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini , 
\'~" ıca~ eden vesikalarla Nafıa Vekaletince verilmiş müteahhitlik 
itibar nıe~ nıuıt bankalardan birinden alınmış 200.000.00 liralık bir mali 
ltıaları hrt ubunu ibraz ile eksiltmiye girebilmek üzere birer vesika al-

6 tır. 
- 'I'ekJif 

)e kadar nıektupJannı havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 12 
ltıtidtirlUğUlllakbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaberat şubesi 

7 _ B ~e teslim edilmiş olmalıdır. 
hataza ed u ınŞaatı Sümer Bank dilediği müteahhide vennek hakkını mu
~ er. (2585) (4993) 

Meınurluk Müsabakası imtihanı 
i. c z· 
~ ıraat Bankasından: 
~ merkez, şube ve ajanları için LUZUMU KADAR MEMUR 
Altı.abaka t1ZERE .müsabaka imtiham açılmıştır. 

18 cleQ lfa,:8- rirebılmek için en az orta mektep mezunu olmak ve ya11 
<BQ Yattan 30 d~n Yllkan olmamak şarttır. 

''llrluk ILfagı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel 

1 Orta ırıe~ınıtına geçemezler) . 
~bir lene ep mezunıarı için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunlan 
~lrnıa 3 devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep me
~aıın O, 0 rta ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi 
~ nıuvafa 80, Yiiksek mektep mezunlarına 100 liraya kadar ve imtihan-

l)'ı der fakıyet derecesiyle mütenasip surette Ucret verilecektir. 
~k e:e Yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az 

Sttj dey ı:e .Yilksek tutulur. 
~ u,.;:ını ~kiben yapılacak meslekf imtihand~ m~vaf~k olanlar, 
-~Ut>E &Şa.gı olmamak kaydiyle yüzde yirmı nısbetınde zamla 
lıL~ilaabak 'l'.ABı DAJ.MI KADROYA alınırlar. 
~. B a hntihanlarma Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Ba
~ ~raa, Canakkale, Diyarbekir, Denizli, Edirne, Edremit, Erzu
~~ri R C&rı. Eakifehir, G. Aymtap, Istanbul, Izmir, Kastamonu, Kars, 
~ ~e~?Ya, Kütahya, Giresun Malatya, Maraş, Samsun, Ordu, 
'1 ktep "' 1', S~aa, Tokat, Trabzon, Van, Yozeat. şubelerimizde orta 
ektep -.:~ tıc:a~et mezunları için 19 ve 20 ağustos ve lise ve yUkaek 
en..~~ ıçın 23 ve 24 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 
~"lir, ) ~\Ud&ki imtihanlara orta mektep mezunlan almmıya-
h ~baka 
ı:- )apııa~ ~e"l1etden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden lıntl-

lııı1nıeıercı ~~anda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek 
r ... ı.1.. e roriilehilır· , ... te~erin . 

ta lı!~dürıtığU lklUsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka ıube
<--&.-1937 ne .ve Ankarada Bankanın personel işleri MUdUrlUğUneı 

~"~~ra Belediyesinden: 
~ \te ka hırde Yapılacak muhtelif yollann inşası işi on bet gUn mUddet-

2 _ ;.a11 zartla eksiltmeye konulmuştur. 

tanbıne kadar müracaat etmeleri llzmıdır. (4:673) 

a - )4e,if. bedeli 315000 lira.dır. 
i _ UYakkat ,teminatı 16850 liradır. 
~ l ~amesini 790 kuruş bedel mukabilinde almak isteyenlerin her 
lllııtı':: itleri kalemine müracaatları ve ihale 20-Ağustos-937 Cuına 
tt a.ı b t on bir buçukta Belediye Encümeninde yapılacağından ° gün sa
'leclı UÇUfa kadar isteklilerin teminatlarile birlikte teklif mektuplaruu 
'---Ye tntünı 
~ enine vermeleri. (2563) (4955) 

~··L_-------------t llqek Mühendis Mektebi Sa+.nalma 

~Yotı11ndan: 
~it lÇtkbbı l937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan < 41700) kilo ek. 
~- beıte:ksiltıneye konulmuştur. Dk teminatı (344,~). lira ve muham. 
:""1 ltbıu(ll) kunıı~tur. Ekı:1iltmf"si 23-8-1937 tarihine rastlı:.an Pa
~~/'~·at .. (14) de yapılacaktır. . . ~ ı• . 1 21 
Ilı 1 RUıı llli gorınek isteyenlerin her gün ve eksıltmeye gıreceklerin 
~ ~l:te Gümüşsuyunda mektep binası dahlllndekl koıııllyorıa 
~ilin olunur. C4905l , • 

ı. ;na vekaletinden : 
"4e tJraıiı!! 1937 Salı günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekileti Malze: 
::ı~ komisyonu odasında cem an 5427 lira muha~en • ~ellı 
~ t.arf 30 ton. ~ m. lik telgraf teli ile 150 kilo 1,5 m/ m. ilk bag telinin 

lrlı.~~tQı usu1u ıle eksiltmesi yapılacaktır. 
~fl&r~ !artnamesi ve teferrUatı parasız olarak Vekllet Malzeme 
~~~llnden almabilir. 
'~at teminat 407 lira 3 kuruştur. 
'-t 'l'iıı teklif mektuplarını talimatnamesine göre Veklletten alm
~ t lf e ~e müteahhitliği vesikası ile birlikte 14 EyUU 1937 Salı ~U 

dıt. <233 adar Ankarada Vekalet Malzeme MUdürlUğtlne vermelen ll-
ı,1 2> (4713) 

' ' buı k · ~o'l ız öğretmen okulu satmafma kom ıs-
oı.._~ndan· la 'Q!llıb • 
~-~ob~ ~evcut Kitap evinde 2447 liralık keşfi mucibince yaptın· 
l'~~~ 1teaısatı işleri açık eksil tmeye konmuıtur. • 
ıı.llh.;~J\iftı b,6-..s-937 Pazartesi günü saat 11 de latanbul KWt~ Dl 
~ l'apıı lnasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komısyo-
ıalt ~C&ktır. 
~ite ait 183 lira 52 kuruştur. 
-.S tl?ece: t&rtname, keşif, proje, Okuldan görUlUp lSğrenilir. Eksllt
beıu~ ~ lerin en az bin liralık bu nevi moble işi ya.ptığma dair res· 
~ •e Ticaret Odasının yeni sene vesikası ve temınat makbuzU ile 

laatte Komisyona müracaatları. (4730) 

iş Bankası asgari 25 llra mevduatı bulunan bütün kumbara sahlplerlne 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri: EylOI, Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. 

ILAN: Şirketi Tüccariye, Sanalye 
ve Maliye T.A.Ş ti. hissedarlan aşağı 
dakt hususları görüşmek üzere 15-9-
937 tarihine rastlıyan çarşamba -gü
nü saat on birde tirketin Galata, 
Karamuırtafa sokak, Hovakimyan 
han 4 cU katta ki.in idare merkezin
de içtima edecektir. Şirket nizam -
namesi mucibince en az 20 hlue sene 
dine malik olanlar asaleten veya vekl 
leten müzakereye iftirak edebilece • 
ğinden hissedarlarm içtima tarihin -
den li.akal on gUn evvel hisse senet
lerini şirketin idare :merkezine tev -
di etmeleri veyahut mali müessesele
re teslimile mukabilinde alacakları 
makbuzu göstermeleri iktiza eder. 

Ruzname: 1 - Tasfiye muamela
tına ait husuaat, 2 - Mevcudat defte 
rile bilinçonun tetkik ve tasdiki. Ha
li tasfiyede Şirketi Tilccariye ve Sa
naiye Maliye T. A. Ş. tasfiye memu-
ru. 

Tasfiye halinde TUrkiye milli si
gorta ıirketi tasfiye heyetinden: 
Tasfiye halinde Türkiye Mu_ti Sigor
ta şirketine 30 ikincite,rin 1928 ta
rihinde on bef eene müddetle ve 1250 
Ingiliz lirası müemmen mebliğile 
3601 numaralı hayat sigorta muka -
velesi aktetmif olan Taksim Şehit
muhtar caddesi Mede App. 3 No. lu 
katında mukim Stepan Haçatoriyan 
müracaatla sigorta mukavelenamesi 
ni kaybettiğini bildirmiş, kendisine 
bu suretle sigorta mukavelenaıneel 
aktetınif olduğunu mUbeyyin bir ve
alka verilmeeini istemiıtir. Bu itibar 
la işbu ilin tarihinden itibaren 15 gUn 
içinde hiç bir mUracat vaki olmadıjJ 
takdirde tasfiye halinde Ttırkiye 
Mlllt sigorta firketine ait mezkftr 
3601 numaralı ha)l&t sigorta muka • 
velenameBinin hiçbir hUkmU kalmı -
yacatı ve müracaat edene o yolda bir 
veaika verileceği illıı olunur. 

ihtira ilim 
'"Kovanlar ve kurşun gömlekleri 

soğuk halde basılabileceği godelerin 
imaline nıahsua tertibat,, hakkında 
altıınUf olan 10 Nisan 1935 gUnlU ve 
1938 sayılı berat ile .. Kovanlar ve 
kurşun gömlekleri soğuk halde buı
labileceği godelerin imaline mahsus 
U8111" hakkında alınmış olan 10 Ni
san 1935 günIU ve 1939 saydı berat 
bu defa mevkii fiile konmak üzere 
ahere devrUferağ veya icar edllece • 
ğinden talip olanların Galatada, lk
tıaat Hanında, Robert Feni'ye mUra
caatlan ili.n olunur. 

~ ........................ mllll! ........ . 

Baya.ı:ılar. 
üyük Dertten Kurtuldunuz! 
E M 

• L Kadının ldet zamanlarında kullanacağı yeni ve mhhl 
bir tuvalet ••aerviyetl,, dir. Husua! (FEMIL) bajJ F 1 denilen bir bolla kullamhr. En ince ve en aıkı el-

er altında görUmnez, çıkmtı ve biçimaiıllk yapmaz. FEMIL sıhhi ve 
ennt bir tekilde hU8U8l bir pamukla hamJ.anmıttır. Emici kuvveti fazladır. Kanı 
erhal emer. Asil kurumadJfı gibi, mlaklık da vermez. Gayet hafif w yumuf&k· 

tır, cilde yapqmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda vuifede, mek
tepte seve seve kullanacağınız FEMn. stzf çamqır zahmetlerinden taınamile kur
tarmqtır. FEMlL ve bağlarını bir defa aybaflarmızda kulJanmak bUtiln dünya 
oktorlarmm bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamafa kifayet eder. Her 
zanede, parfilmöri ve büyük tuhdiye mağazalarında bulunur. • 
Iamet Eczane ve Llboratuvan Galata, Iltanbul Tel. -i9247: Eczaya mllteallik 

er siparifi milfterilerint memnun edecek bir tekilde dikkat ve Btlratle gönderir. 

Maliye Vekaletinden : 

yazıldıktan aoııra siyah olan mürekkep 

Zamk 

Afaç Tampon 2020 numara penkale mamulitı 
sisteminde. 
Evrak sepeti dibi ve kenarları KontraDllk ve 
bez kaplı 
Fenude kiğıt 1epeti No. 1 
Fersude kAğıt sepeti No. 2 
Fersude kl#rt sepeti No. 3, 4 

Cili.lı ağaç klğrtlık s gözltt 
Istampa Mürekkebi ~ gramlık 
Dolma kalem mürekkebi 100 gramlık 

14000 Şifeai bir litrelik 
10000 Şifesi yanın litrelik 

4000 Şleeat çeyrek litrelik 
olmak tu.ere 20000 Kilo 
1500 Şifesl 500 gramlık 
2500 Şifeai 250 gramlık 
4000 ~esi 125 graml* 

15000 Şifeai 75 gramlık 
olmak üzere 23,000 fite 

3000 Adet 

1000 Adet 
500 Adet 

1000 Adet 
1000 Adet olmak üzere 
3500 Adet 

200 Adet 
15000 Şişe 

8000 Şife 

Tahmin Muvakkat 
olunan bedel teminatı 

L. Kr. L. Kr. 

) 
) 11980,00 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

4115,00 

, R.llliO. 00 

4005,00 

180,00 
1500,00 
1040,00 

898,50 

308,63 

123.7S 

13,50 
112.50 
78,00"~ 

1 - Yukanda cinsleri yazılı yedi kalem kırtuiye levazımı kapalı zarf uauliyle ayn ayn eksiltmeye konul· 
m111tur. Bunlara aid p.rtnameler Ankarada lurtuiye mUdUrUlğUnden, Utanbulda Dolmabahçe, kırtasiye 
Depoeundan a.Jmacaktır. 

2-Ek&iltme 11-8-937 tarihine mUsadif Çarfanba günü aaat 15 de Ankarada Yenişehir Lozan meydanında 
Kırtasiye MUdUrlilğUnde mUtefekkil Komiayonda yapılacaktır. 

3 - Ebiltmeye ayn ayn veya hepeine birden iftirlk edecek isteklilerin hizalarmda gösterilen kıymette 
teminat mektuplan ile ve istekli firket olduğu takdirde 2490 saydı kanunun ibrazını mecburi kıldığı vesaik ile 
birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

4: - Teklif mektuplan yukarıda ikinci madiede yazılı saatten bir sa at evveline kadar kırtasiye mUdUrlU
ğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet ikinci maddede yasılı saate kadar gelmiş olması ve dıt zarfm milhUr mumu ile eyice kapa-
tılllllf olmUJ lbmıdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. t44~1l 
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Pirinç-Yulaf-Merci rn ek-Buğday-lrmik-P atates
Mısır - Arpa -Bezelye - Çavdar -Türlü - Badem 

unı 
Yavruacr seve seve yiyor. Ve bu leziz gıdalara bayllıyorlar. Tabiatın saf hububatının özlerinden istihsal edildiği için çocuklar çabuk net· 

vünüma buluyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hastaltksız ve çok uzun ömürlü oluyorlar. Mutlaka Hasan ismine ve markasına dikkat edinil

Eczanelerde ve bakkaliyelerde bulunur. Hasan Deposu. 

Mekteplere ve Kültür Müesseselerıne 

Büst satmak istiyenlere 
Güzel sanatlar akademisi direktörlüğünden: 

Mekteplerce ve Kültür müesseselerince satın alınacak büstlerin Aka
demide teşekkül edecek olan jüri tarafından kabul edilmi§ bulunması 
icap eylemektedir. Jüri 15 Eylülde toplanacağından büst satmak istiyen
lerin 14 Eylül akşamına kadar eserlerini Akademiye göndermeleri la
zımdır. (Bu jürinin her üç ayda bir toplanacağı alakadarlara ilan olunur. 

(5063) 

AnKARAO~ 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 
1937-38 Ders yılı tedrisata yeni yaptırılan Kolej binasınde 
ba13lanacaktır. Ilk, Orta ve Lise kısımları vardır. Ilk 50, Orta 
80, Lise 100 liradır. Kayıt ve Fazla tafsilat için "Ankarada 
Türk Maarif Cemiyeti Lisesi" Müdürlüğüne müracaat edil
mesi. (4996) 

..................... 
lstanbul Haricı Askeri 

Kıtaah ilanları 
..................... 

Bir tanesinin biçilen ederi 80 kuruş 
olan (86000) ve 9000 tane çıplak a
leminyum matra ayrı ayrı kapalı 
zarfla alınacaktır. 

86000 tanesinin şartnamesini 340 
kuruşa ve diğerinin parasız almak ve 
örneklerini görmek isteyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. 86000 ta
nenin ilk teminatı 4690 ve 9000 tane
nin ilk teminatı 540 liradır. 9000 ta
nenin ihalesi 13-Ağustos-1937 Cu
ma günü saat 11 de ve 86000 tane- j 
nin ihalesi ayni günün saat 15 şinde
dir. Münakasalara gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
de yazılı vesikaları ilk teminatları 
ile teklif mektuplarını ihale saatle
rinden en az bir saat evvel M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(67) (3690) 

BiR DOKTORUn 
tayanı hayret keşfi 

Buruşmuş ve ihti
yarlamış b~r cif de 

GErtÇLi{iirU iade ediy r. 
Viyanada bir tıb mecmuası, fennin 

Dr. lHSAN SAMI •••-1. en son zaferini ilan ediyor: Buru
G O N O K O K A ~ I S I şuklukların yalnız sebebi zuhuru de

ğil, ayni zamanda onların izale ça-
Belsoğukluğu 11e ihtilltlarma lrarşı 

pek tesirlı 11e taze •Dıdır Oıvaayo

la Sultar Mahmut türbesi No l 13 

resini de bulmu§lardır. Artık anne
ler ve hatta büyük anneler gençlik 
senelerindeki ter ve taze tenlerini ve iil•••m••••••••• 50- 60 yaşlarındaki kadınlar, genç · 

ZAYI: Ziraat Bankası lstanbul şu 
besine yatırdığım paraya mukabil a
lınan 376 numaralı cüzdanı kaybet -
tim. Yenisi alındığından zayi cüzda
nın hükmli kalmamıştır. 
Kadıköy Osmanağa mahallesinde 

Söğütlü ~şme caddesinde RüştU 
Mahser. 

Daktilo Aranıyor 
Osmanlı Bankasında daktilograf 

olarak istihdam edilmek üzere iyi 
türkçe ve fransızca bilen Türk müs
lüman bir bayana ihtiyaç vardır. 

Bu vazifeye namzetliklerini koy
mak isteyen bayanlar hüviyetlerini 
müsbit evrak ile sertifikalarını hami 
len ve mUstncelen sabah saat 9 ile 10 
arasında Bankanın Voyvoda cadde
sinde kain Galata Merkezinde Kişi İş
leri Servisine müracaat etmelidir
ler. 

KA YiP: 69 numaralı sandalcılık 
ehliyetnamemi kaybettim. Yen!sini 
alacağımdan hükmü yoktur. Kadıköy 
sandalcılarından Hasan oğlu Numan. 

KAYIP: Istanbul ithalat gi\mrU
fiine ait 535 N. lu 3-7-937 günlü 
beyannameyi zayi ettim. Yenisini çı
Y.aracağnından eskisinin hükmü olma 
dığı ilan olunur. General oğlu Meh-
met Akyuz. 

liklerindeki buruşuksuz ve yumuşak 
cildlerlni temin edebilirler. 

Bur:uşukluklarm sebebi 
Ihtiyarladığımızda yüzümüz buru

şukluklarla dolar.Cild,besleyici ve can 
landırıcı unsurunu kaybeder. Bu un
suru, şimdi kemali itina ile seçilmiş 
genç hayvanlardan istihsale muvaf
fakıyet hasıl olmuştur. Cild bununla 
beslendikte yeniden gençleşir ve ta
zeleşir. Viyana üniversitesi profesörü 
Doktor Stejskal'in bu şayanı hayret 
keşfinin istimal hakkını münhasıran 
Tokalan müessesi tarafından büyük 
mali fedakarlıklarla temin edilmiştir. 

Hastahaoelerde tecrübeler 

Profesör tarafından hayvanlardan 
istihsal edilen ve Biocel tabir edilen 
bu cevher, yalnız (Pembe rengin
deki) Tokalon kreminde mevcuttur. 
Hastahanelerde 60 yaşlarındaki ka
dınlar üzerinde yapılan tecrübeler
de, altı hafta zarfında buruşukluk
lann zail olduğu görülmüştür. Her 
akşam yatmazdan evvel cild unsuru 
olan pembe rengindeki Tokalnn kre
mini kullanınız. Siz uyurken. cildini
zi besler, buru§ukluklan serian izale 
eder. Bir kaç hafta zarfında bir çok 
seneler daha genç görünmüş olacak
sınız. Gündüz için de (yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini ku1Janı
nız. Siyah noktaları eritir, en sert ve 
çirkin bir cildi yumuşatıp güzelleşti
rir. 

_ .. ı\r.1 .. -.. , .,,, ,,,, '·' 

Dit macunile ditlerinizi her sabah ve ak~m, her yemekten 
sonra fırçalamakla kazanacağınız tunlardır: 

Dişlerinizin sağlamlığı ve beyaz
lığı, temin edilecektir. 

Çürüklerle, diş etlerindeki ilti
haplar ilerlemekten menolunacak
tır. 

Vücudün yediğiniz gıdalardan 

tam istifade etmesi kabil olacak
tır. 

Mide, barsak, bozuklukları ge
çecek ve hazım intizama girecek
tir. 

Sebepleri meçhul kalan rahat
sızlıklarınız zail olacaktır. 

Mikroplardan, ağız ifrazatından ge-
çen hastalıklarla, sari 
hastalıklara karşı 

bünyeniz mukavim 
bir hale gelecektir. 

Altı kısımda, kı
saca hulasa ettiğimiz 
şu muvaffakıyetler 

ise, şüphesiz umumi 
ıhhatinizin düzelme -
i, neş'enizin artma

sı ve hayattan daha 
çok zevk almanız de
mektir. 

Bütün bu mükemmel ne~iceleri dişlerinizi 

günde asgari 3 defa R A D Y O L i t~ le 

fırçalamak suretile elde edebilirs·niz. 

Ne mutlu o 
güzel kadına 
ki, güzelliğini 
muhafaza etmesini bilir. Ve 
yine ne mutlu o güzel ol
mıyan kadına ki güzelleş· 

menin sırrım bilir. 

?REM VENUS 
bütün güzel kadınlarla gü
zel olmıyan yahut güzel 

görünmiyen kadınların 
biricik dostudur. 

- ASLAN VE ESKIHIS~R 
MOTTEHIT ÇİMENTO VE 
SU KiRECi F ABRIALARI 

Anonim Şirketinden: 
l LAN 

Hisse senedatına 20 numaralı ku -
ponun kat'ı mukabilinde 200 ve mü
essis hisse senedatına 14 numaralı 

kuponun kesilmesi mukabilinde 373 
kuruş verileceği ve işbu mebaliğin 25 
Ağustos 937 tarihinden itibaren Ga
latada Doyçe Oryentbank - Dersdner 
Bank şubesi gişelerinden tesviye olu
nacağı ve beher müessis hissesi tE:di
yatmdan 54 kuruş vergi tevkif olu
nacağı şirket hissedaranı ile müessıs 
hisseleri ashabına ilan olunur. 

Istanbul, 9 Ağustos 937 
Mf!clisi Tdare 

EN HOŞ VE TAZE MEYVA
LARIN USARELERfNDEN İS
TİHSAL EDİLMİŞ TAB1I BİR 
MEYV A TUZUDUR. Emsalsiz 
oir fen harikası olduğundan ta -
mamcn taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmalarını, ek§iliklerini ve mu 
annid inkıbazları giderir. Ağız 

kokusunu izale ede;.·. Umumi ha
yatın intizamsızhklarını en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 
canlılık bahşeder. 

fNGlLtZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - 1STANBUL-

Istanbul üçüncü icra memurlıığ.:~1-
dan: Paraya çevrilmesine karar ve
rilen hane eşyasının birinci açık ar
tırması 12-8-937 perşembe günü 
saat 9,30 da Beyoğlunda Kaly'" -ıcu 
Kulluğunda Turunç sokak 2 No. lu 
hanede paraya çevrilecek ve kıyme
ti muhammenesinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde ikinci açxk 
arttırması lô-8-937 pazarte~i gü
nü ayni mahal ve saatte yapılacağı 
ilan olunur. (34371) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Kayseride inşa edilecek Karabarut, dinamit, kapsül tecrit d~ 
larile bekçi kulübesi ve etrafının telörgülerle çevrilmesi işleri kapalı 
usulü ile eksiltmiye konulmuştur. . dJf• 

II. - Keşif bedeli (11957.06) lira, muvakkat teminat (895.35) ıırs tıef' 
m. - Eksiltme 23, 8, 937 tarihine rasthyan pazartesi günü saat on.

9
'!" 

te Kabataşta Inhisaıfar levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko!Jll 
nunda yapılacaktır. ~ 

iV. - Şartname, keş.ifname ve sair eks1ltnıe evrakı (60) kuruş .:; 
bilinde her gün lnhisarlar inşaat şubesi müdürlüğünden ve lnhı 
Kayseri başmüdürlüğünden alınabilir. . e 1t 

V. - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, şartname, ~~ 
sair eksiltme evrakı ile muvakkat temina akçesini 1hllva -~,.d;, 
kapalı zarflar eksiltme günli en g~ç saat on dörde kadar yukarda 11 

4999) 
~en komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdlf· ( 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Eskişehirde Evkafı mazbutadan şehir içerisinde yedi taşlı Aka:::.: 
değirmeni ile şehre civar ve şehre yarımşar saat uzaklıkta olan D jJI 
dar ve Çeribaşı Alibey değirmenlerinin her üçü birlikte peşin pa; uf' 
bedeli muhammenleri olan seksen bin liraya satılmak ve kapalı z~ 
lile ihalesi 19 - Temmuz - 937 tarihinden 18 - Ağustos - 931 .. ere -
ba glinü saat 15 de Eskişehir Vakıflar Idaresinde icra edilmek UZ 

gün müddetle müzayedeye konulmuştur. ııleı" 
Talip olanların ve §eraiti mlizayede ve ihaleyi anlamak isteye ıP' 

Vakıflar Idaresine, Ankarada Vakıflar Emıtık Müdürlüğüne, JstaD;) 
Vakıflar Başmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (~ 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 

Satınalma Komisyonundan: , 
1. - Bir kilosuna (160) kuruş fiat biçilen (25,000J kfio k~e 'l/e,;_ 

lira fiat biçilen (15,000) kilo vakete 18-&--1937 Çarşamba gUnU ",f 
on beşte kapalı zarf usulü ile eksiltmes= yapılacak toptan veya aytl 
1::n ucuz fiat teklif edene ihale edilecektir. a1J' 

2. - Bunlara ait şartname (350) kuruş karşılığında komisyon~ J 
lınabilir. Köselenin ilk teminatı üç bin -Veketenin de iki bin iki yUS 
liradır. . ~ 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat veya banka mektupıarıyle t ~ 
aamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını belli gün sa• 
dörde kadar komisyona vermiş olmaları. (2376) (4763) 

Devlet Damlryollar1 ve limanlara 1$1ıtme U. idaresi Oi~ 
Aşağıda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı~ ~ 

iki gurup muhtelif tezgah ve makineler 27-9-1937 Pazartesi gilJl~ 
at 15,30 da ayn ayn sıra ile ve kapalı zarf usulile Ankarada Idare 
smda satın alınacaktır. . / 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatlariyle kanunun ta~ v 
tiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1937 G. 3297 veya 1-7-193;' 
3645 No. lı nüshalarında intişar etmiş olan talimatnameler dairelJ ,.r 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyoıı 
isliğine vermeleri lazımdır. ~ 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılJll 
tadır. (5077) t ti 

Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakk& 

Perçin makina ve ocak lan kazan) 
muayene tulumbası saç bükme maki-) 
nası. ) 

Lira minat ı..ir& 

'l~ nno 2.ı~ 

Matkap bileme otomatı Üniversal) ".ıol 
takım bileme ve torna tezgahı ve) 28.000 ~ 

çift sütunlu plan freze tezgahı. ) ~ 

Sahibi: Ahmet ~mio l' ALMAN. Um uıni Neşriyatı idare Eden: s. ~ 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi Baı::ıldığı yeı TAN rrııt' 


