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dracI.,ıannuzdan bazdan, 
~ IOQ Z&Jnenlarda bilerek, 
........ ~ çok Yanlıt bir rol oy· 

~· ~ıalda İnkdip· nıhunu her 
LQ. ~Yata aolnnak için ciddi 
tiiQ b.ı et batladıfı zaman bü
~la-~lcad&fıar eau prenaipi 
\n.....:-utlardll'. Fakat aD"a tat· 
~ıel' bı_ bQ. •nce her nereye el uza· 

fernt kopmuttur: 

Büyük Bir Çin Kuvveti 
Daha imha Edil mis 

1 

Çinliler Şanghayda Siperler Kazıp 
Barikatlar Kurmıya Başladllar 

•••••••••••••••••••••••••• 

Atatürk 
En Yüce 
Örnektir 

Adana, 10 (A.A.) - Millet
ler Cemiyeti sıhhat itleri nezdin
de Çlııfn mümessili olan doktor 
profesör C. Pen yanında eşi ve 

Sılılıa.t V ek&letinden keodlslne 
mihmandar olarak verilen kıy

metli doktorlarunızdaıı Remzi ol
duğu halde bugün §ehrlmize gel
mişlerdir. Doktor c. Pen hüku
metimizin misafiri olarak Cemi· 
yeti Akvam namına ve Çinin ta
lebi iiUrlne memleketimizde sıh-
hi ve sosyal ~tı etut etmek

tedir. Profesör C. Pen, ezctimle 
§O beyanatta bulunmuştur: 

"-Türkiye lıakkmda büyük 
maUimatım yoktu. Bütün mali
matnn gazete ve mecmualarda o-

kuduklanmdan ibarettL ÇJnin, 
kendisini kurtarm881 için, kuTtu
luş davasında bütün milleti ve 
kuvvet membalanm blrleştlnntş 
bir §efln arkasmd• ytiıiimüş o

lan ve soma medeniyet ve nur 
yolunda ayni ~fi takip etmiş bu
hmaa Ttlrklyeyl taklit etmesi 
prttır. Türklyede gördüklerlml 
memleketime ve milletime ao.la
tacak ve tatblka çalışacağım. ,Ja
ponya ile bugilok\i hesabı, neşe
kilde 0 1111'9& olsun, tasfiye f'<lc
billrsek terakki yolunda blzlm i-

Çocuk Ansiklopedisi 
1 1 c·ıt c·· ~ı Kup~nu Kup~~u l~-
30 kUpona mukabil bir 10 kupona mukabil blr 

cilt (300) kuruştur. cilz 71h kuruştur. 

BUYUK MANEVR A . 
Mavi ve Kırmızi 

Taraflar Harekete 
Geçmiş Bulunuyor 
Altmış B~rinci Fırkanın Alaylarına 

Merasimle Sancak Verildi 

~ Oaıu.. lll'ası mıf Bqka ya
... it .... bhnadıf Halk rahat- .ç j .N 
~ Blrtakmı vatandaflar 
~ oluyor. Yerine lylalnl 
~ ._ ~bir Jeyl bomuyahm. Uzak Şark h"'oı.~,.. ... _ ·-~ _ ,.__ eö•taen htArlto •. 

~ttl ~ ~ Dıuhaf~ki.rlığm ve Londrıt., 10 (TAN) - Çinlilerle 

çin mini kalmlyaCağma eminim. 
Ttirldyeöbı en büyük bahtı mem- i '" ., 
leketl yabancı istllismdan kur - ı 

tarma yokmdald mücadelede ~f j 
olduktan sonra medeni ve sos- , 
yal lnkdibmda da ıtef olan bü- : 
yttk bir lldere salıfp olmasıdır. ı 1 

Bldm ıteflmlz maalesef askeri iş- ı 
lerini henüz bitirernerni tir. Tür- f 

~~~canı sesidir. Japonlar araemda pazartesi gUnU 
il...... ~p. ~ll yi' "is'"'lü- mtı- ~yan muharebe bu sabah 
~ ~ temem.,, yeıü< bir aaflıaya gitinijtir 
~an defudir.t;:: :ı;- ve bUtiln ıiddetile devam etmek· 
~th, kıu-Uıu ınenı tl fiil ':i tedir. Muharebe Pekinin garbinde
lh ..... -· ~ 1 aa; ere, en dir. Japon membalarma göre, bura-
~ bin bir d tiraz ve te~t yo. lardaki muharebede bUyllk bir Çin 

ereden au getirir. kuvveti imha edilmiştir. Fakat Çin 

l•sta.ııbuı membalan bu haberi tekzip edel'\"k 
lı :lakı har nzeteıerhıin bu yol- hldisenin ehemmi~tsiz bir mUsad~ 
lt~_attecıenıe:tbıiK hUmllniyet az. meden ibaret olduğunu söyleınekt·!
~ -tı ~ abahat mrf ma- dirler 
ttt ket, 11lutJaq iindedir. Her yeni çmİner dün Şanghayda tayyue li
l't hdzııa \'e birtaımn f ertlerln mam methalinde maktul dti§müş olan 
....... ~ ~enfaattne dokun~. Japon yüzbaşısı Oyama ile bahriye 
-çq hy ce husus! zarar gö-

neferinin cesedini bu sabah Japonla
ra teslim etmi.flerdir. Mülizimin ce
sedi ile neferin cesedi biribibinden bir 
mil mesa.f ede idi. lkisi de otomobilde 
ger.erlerken Çin askerlerinin taamı
zuna uğramıılar ve hemen ölmüşler· 
dir. Hldise hakkında tahkikat yapd
dıktan sonra karar verileceği an
laşılmaktadır. Hadisenin vahim neti
celer vermesi beklenmiyor. Çünkü 
Çinliler, Şimali Çinde meşgul olduk
lan bu sırada, Şanghayda da muha
rebeye tutU3I11ak istemiyorlar. Bu
nunla beraber Çinlilerin tayyare mey 
dam yakininde siperler kazdıklan ve 

(Arkası 10 uncuda} 

f .~ .~.~.!:1'.:~.!:e:!::. 

lzmirde 
Yeni Y apllacak 

Büyük işler 

Trakyayrı Jofnı yürüyiif yapan akerlerimg 

Çorlu, 10 (Tan muhabirinden) - DlI§ bulunmaktadır. Aynca vulfe ... 
BilyUk manevralara ait toplanma fa- lan bir süvari fırkamızın da bugün· 
aliyeti devam etmektedir. Birinci or- lerde Trakyaya çıkacağı anla§ıltyor. 
dumuza bağlı bir çok kıtalar, tecem- Genelkurmay İkinci reisi Orgeneral 
mil mıntakalanna hareket etmişler- Asım, evvelki gün üçüncü kolor
dir. lstanbuldan evvelki gün aynlan du komutanı korgeneral Salih · 
traktörlü topçu livası, Çorluya var- (Arkası 10 uncuda) 

Harice Seqahat Meselesi 
!'lıei ?ll ıara.YJ. hasar. Fakat: ''Beninı -=====================:ıı:= 
'ı ~aatiıne dokunuldu,, diye B. Çetinkaya Tetkikten Döndü 'it iddtaı ea. lialkm menfaatlerine 
'elt keıtdi ar 8.rkaıımda saklamr. Me
~ ._Da ...... __ ~Viııdeki Kırkçepıe baca-
it: ''8.ı~ O&haan rahatsız olmut
~. leıııt KerbelAY-a döndü,, diY.e 

J:i~erde ildshıhı ortam yok
ltbı ~ Ya inkıIAbm ruhunu her
~ btıttııı fıınız hayatın içine soka-

Seyahatinden Memnun·.· 
· Altın Kaçırmanın Yeni 
~ Bir Şekli Bulunmuş 

lıt 1b8.ıf dünya gibi olacağız ya • 
~~etiııı ~kalan gerilik ve iptidai· 
9..."'..~l>i e~ gUnkij hayatımızda 
~ dip ridecek ve kendim.ize 
' Ye am bir damga vurdura· 

h~ hıınıtPÇJ nıhla gerilik ru
h iÇl,n &rı>1tınaaı vaziyeti bulundu
~ bire tlzeteıerdeki §ikiyetleri bi
~ ~Plamayı it edindim. Son· 
~kıtrnu ne dereceye kadar haklı 

lce11~ hiçbir vasıta kullanma-
\'%" &?a§tırdıın. 

tal'atla ~ netice bazı gazeteci ar
~ et~. ale!hine, şehirde başlı
~eciir. Ulkılap hareketinin de çok 

... eae1eıeri kısa özd" • ~ 1inı: ca g en geçıre-
Ja ........ buYUk 
~~ ka feryatlar, Kırkçeşme su-
l' il. bu Panması yilzUndendir. Cid· 
lta!ıttt ~en birçok vatand8.flann 
it l'ı birÇo}r lınuş, hak diye tanıdık-

l'ıb tikt esaslar sarsılmıştır. Bun
llıtı lie Sar;e~çı olmalan çok tabiidir. 
~ lılnı ~nf 1 

her. inkılap hareketi 
'n1t llıeıır &ate aıt hedefler için hu
ları \taltıtat aatıerden fedaki.rlıklan, 

'l'it llıecb\U1 lltırapları ve rahatsızlık
~ o,. ita kılmaktadır. 
~l'e, bb- Ilı mücadele açan bir be
ka tt hiç~"YU muıevves bulunca 
ıı.., ley dlişUnmeden o suyu 

11ltcburdur. Bllhaaaa Kırk-
' Arkuı 10 ncuda) 

Olduğunu Söylüyor 
Nafia Vekilimiz. lsve~ Krallndan ve Alman
ya Devlet Reisinden Büyük Şefimize Selam

lar ve Halisane Temenniler Getirdi 

Nafıa Vekilimiz Sirkecitle Kentli.ini Karplıyanlar ArcuınJa 
Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya, vini B. Karataban, Parti erkanı, Al

bir ay kadar önce A vrupaya git~iş, man ve İsveç elçileri ve koll80losluk
bilhassa İsveç ve Almanyada tet~k: lar erklnı tarafından karfl}anmıştır. 
ler yapmıştı. B. Çetink~y~ . b~ iki Nafıa Vekilimiz trenden indikten 
memleketteki tetkiklerinı bıtirmış ve sonra kendiaiııi kal'§ıiamıya gelenle-
dUn Semplon ekspresile şehrimize rin ayn ayn ellerini sıkarak te,ekkllr 
dönmilştUr. B. Veml Sirkeci is_tasyo- etmif, bu arada Alman elçiaile eşine 
nunda vali vekili B. Şükrü, Vah mua- (Arkası 10 uncuda) 

B. Behçet Uz vapurJan 
çıkhktan •onra 

Izmir Belediye Reisi B. Behçet Uz, 
Cümhurreisimiz Atatürke taziınlerini 
arzetmek ve Izmir fuarı için teşrif
lerini rica etmek üzere dUn şehrimi
ze geldi ve "TAN,, muharririne Ege
nin umumi vaziyeti, yapılacak reni 
işler hakkında beyanatta bulundu. 

Yazısını ikinci sayfamır.da bulacu. 
1 smız. 

Bianko Suriyeden 

Çıkarllıyormuı 
Suriyeden gelen bir haberde Bey

nıtta Cebeyli otelinde Edvardo Bi -
yanko adında bir şefin id~resinde ça
lışmakta olan Italyan orkestra takı
mı efradının ecnebi bir hükümet he
sabma casusluk yaptıkları blldiril -
mektedir. Bunların 15 ağustosa ka
dar Suriyeyj terketmeleri kendilerine 
tebliğ edilmiştir. 

(Bu orkestra takımı Istanbulda da 
uzun zamanlar bulunmuştu.) 

Doktor General Besim Ömer Diyor ki: 

"Müzmin Bazı Hastalıklar Vardır 

Memleketimizde P,kaıa 
ki 

Teıhis Ve Tedavileri Mümkündür. 
Sıhhi ~bepler ileri sürülerek müs

rüçesine yapılan Avrupa seyahatleri 
hakkında lstanbul mebusu doktor 
general Besim Omerin ne düşündü
ğünü öğrenmek istedik. Muhterem 
doktor, bize, şu beyanatta bulun
du: 

- Bir çoklanmızda yanlış bir fi
kir var. Avrupaya gider gitmez, bü
tün hastalıklanmız geçer sanıyoruz. 

Halbuki vücutte yerleşen müzmin 
bazı hastalıklar vardır ki; memleke
timizde peki.la teşhis ve tedavileri 
kabildir. Hele (operasyon) a ihtiyaç 
gösteren hastaların, kendilerine ame
liyat yaptırmak üzere Avrupaya git
meleri akıl alacak şey değildir. Çün
kü, operatörlerimiz bugün, en ince 
ameliyatlan dahi, mükemmel suret
te yapıyor ve çok iyi neticeler alı
yorlar. Size bunu teyit edecek bir 
misal söyliyeyim: Vaktile, Anadolu
dan, Rumeliden, Istanbula kendileri
ni tedavi ettirmek ve ameliyat yap
tırmak üzere her sene yüzlerce, bin
lerce hasta gelirdi. 

Bu hastalann mikdan, eeneden BE. 

neye azalmaktadır. Demek oluyor ki, 
(Arkası 10 uncuda) 

l•tanbul Mebaftı Doktor c.,..,..ı 
Reaim Omer 
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Samimi Bir Dakikada 
Altıncı Mehmedin itirafı 

1 
Yazan: S. S. 1 

M emlekette sarayın hakiki 
yUzünU görüp aıılıyanlar 

çok azdır. Çünkü bu hayatı yakın-
dan gdrenlerin çoğu, "saray böyle 
gelmiş, böyle gider." dJyerek her
şeyi tabii diye kabul etmişlerdir. 
Diğerleri de ancak uzak ve harici 
manzarayı görmüş, kalmışlardır. 

Saadet ve felaket günlerinde sa
raylılarla düşen kalkan, herseyi 
gôrmiye, tanımı ya fırsat bulan. mu 
nevver bir mü§ahidin varacağı ne
tice şudur: 

Saray hakkında yanlış hUkUmler 
'erilmesinin ııebebi, bura.da olan, 
bıten, dU3UnUlen, yapılan §eylerin 
bıitUn memlekete ait ölçUlerle ölçUl 
rneıidlr. 

Saray için bUtUn bu ölçUler yan
lıştır. Sarayda iyinJn, kotunun, aJ. 
lenin, babanın, annenin, evlidın, 
hızmetln, zevkin tamamiyle baıka 
minalan, bagka ölçUlerl vardır. 

Sarayda herşey memleketten ay
rı ve uzak kalmak Uzere kurulmuş
tur. Nesilden neslle sarayda §akil
ler, kıyafetler değiemtştir. Fakat 
ruh değlgmemi§lir. Ayni ananeler, 
adetler olduğu gibi devam etmi3tir. 

• Bunun da baelıca sebebi, sarayın 
aıle duygulanna dalma yabancı kal 
masıdır. Hariçte bir aile muhitinde 
terbiye gören, aile sevgisi, f edak!r 
lıgı ne demek olduğunu bilen insan 
Iar bu muhite sokulamamı9tır. 

K adın, hep dı§arılardan ve 
memlekete yabancı ve u2:ak 

unsurlar araıımdan seçilip getlrtil
mi3tir. Bunlardan çoğu, para ile sa 
tın alman saray eşyası arasına 

katılmış bir nevi canlı eşyadan baş
ka blrşey değildi. Hepsi eski kalfa
lar tarafından eski ananeler daire
l!ınde yetiştirilir, sarayın her em
nni, ihtirasını, keyfini tabii bir ka
nun diye kat'§ılamıya alıştınlırdı. 

lsyan eden, tam manasile eş ve an
ne olmak hakkından vazgeçmiyen 
ınsanlar arasıra görülürdü. Fakat 
saray hayatı, bunları türlü türlü hi 
leleri, vasıtalarile kendine bağlar, 
yahut ta ezer, geçerdi. Saray du
varlarının dili olsa kimbilir ne ka
dar korkunç insan sergüzeştlcrinin 
hıklyelerJni bize anlatacaklardı. 

Para ile satın alınmış kadınlara 
nasıl kıymet venur? Bunlar kadın 
efendi de olsa, bir şehzadenin an
nesi de olsa yine satın alınmış bir 
kadındır. Evl!dına Sultan Efendi 
veya Efendi Hazretleri diye hitap e 
der; karıısında emir bekler. Ken
di çocutunu adıyle çağtrmıya hak
kı yoktur. 

Böyle bir muhit içinde zeka uya
namaz. Varsa, söner gider. Oku
mak, yazmak, resim, musiki gibi 
şeyler zekaları işletmiye kltfi gel· 
memiştir. Saray insanlarının ze
kasında bUttin kökleşmiş entrika
lar, ve anane ,eklindeki kurnazlık
lara rağmen ham kalmış, olgunlaş
mamış bir hal vardır. lnsan sara
ym yaldızlarının tesiri altına düş
mezse bunu derhal farkeder. 

VahJettinin üçüncü ltaJınelen· 

Jiıi NEVVARE 

yUzUne gUlmenin her usulUnU bilir
ler. Fakat hakikatte ne saadet, ne 
de felaket kendilerini hiç bir za
man blrlblrlne bağlamamıetır. Hiç 
bir mUşterek bağın tesirini duyama 
mışlardır. 

Ancak eon r.amanlarda dı arı ile 
temaslar çoğalınca herkes gibi ol
manın hasretini, arzusunu müphem 
surette sezmek meyli başgöstermiş 
tir. Fakat bu taklitçilik cereyanı, 

meydanı biraz boş bulunca korkunç 
neticeler vermiştir. Hanedan aza
sından birçoğunun miltareke dev
rinde geçirdiği serbest hayat, insa
nı iğrendlrecek blrşeydlr. Saray a
lemlnJ hariçten ayıran sedler yıkılır 
yıkılmaz, hiç mukavemetsiz bir su
kut başgôstermiştlr. 

A ltmcı Mehniet, San Remoda 
bulunduğu sıralarda iken 

bir gün çok samimi bir dakikasında 
etrafındakilere şu itirafta bulundu: 

- Otuz, kırk sene evvel bir Türk 
kızı ile evlenseydim, milletin haya
tına karışsaydım ve yaklaşsaydım 
bu memleketin bir yabancısı kal
mazdım. Bu hale de gelmezdim. Et
rafımda telkinler yapanların sözle
rine kapılmıya ve kendi kafama gö
re yUrUmiye niyet ettiğim günler 
çok oldu. Fakat muhiti ve memleke 
ti anhyamıyordum. Ne yapacağımı 
Ju~ııtlremiyordum. Bir vazife ve biz 
met görnıiye hiç bir suretle hazır
lanmamıetım. 

(Arka!l var) 

1 ın~aat Malzemesi de 

Kontrol Edilecek 
Aksarayda bir evin üst katınd~ 

görülen çöküntü üzerine belediyece 
tetkikler yapılmış, hadiaelerin yanhıı 

Belediye 
Halk 

Hamamları 
Açıyor 

Şehirde Temlılik 

Kontrolleri Başladı 
Belediye, §ehrin muhtelif yerlerin. 

de halk hamamları açmıya karar ver
miştir. Halkın hamamsızlı1<tan kirli 
kalmamaları için bu hamamların pro

I jeleri süratle hazırlanmaktadır. Bu 
hamamlar, kırkçcgme suyunun bele
diyece kapatılması üzerine hR!a ter
kos almıyan hamamların bulunduğu 

1 mıntakalarcla açılacaktır. Yeni ha • 
imamlar, alaturka hamamlann moder 
1 nizc edilmiş şekilleridir. Derde şehrin 

henüz terkos tesisatı olmıyan muhit
lerinde de bunlardan açılacaktır. 

l Temizlik lto11trolleri yapılıyor 
j Belediye memurlarile sıhhat r11U • 

1 dUrlüğü memurları hıfııssıhbakanunu 

1 ile beledJye talltnabıamesine day&na-
1 rak şehrimizdeki yiyecek, içecek mad 
deleri yapan yerlerle halkın temizlen 
mesine, eğlencesine, yıkanmasına, tu. 
valetlne mahsus olan yerlerde tara
ma ııuretlle temizlik bakımından kon 
troller yapmıya başlamıılardır. Bu 

I 
teftişler netlcesinCle ısla.hı mümkUn 
görülmiyen yerler kapatılmakta, nok-

1 san vesaiti olanlara da bunları tR.· 
1 mamlamaları !!fm birer ay mühlet 

1 
verilmektedir. 

Fırıncılara mühl~t uetildi 
Ekmek ve francalaJarın kAğıtıera 

sarılnralt satılması işi için fırıncılara 
bir buçuk aylık bir mühlet verilmış
tir. Ancak, ekınek ve francalanın 

torba halindeki klğttlarla u.tı.ıma
sından vaıgeçilmlştir. Bu gekil ek -
nıeklerin maliyet fiyatlarını artırtlca
ğı için ekmek ve francala alelade kl
ğıtıara sarılarak, fakat her tarafları 
iyice kapanacaktır. 

Behçet Uz Dün Geldi 

Büyük Şefe' lzmirin 
Tazimlerini Arzedecek 

Fuar Hazırhkları Bitti, Kültür Park 

-~-Civarında Dört Yeni Eser Kuruluyor 

Kütahya 
Ele~trik 
Santrali 

•"' Şehrimize de Eek+r•CJ1 

Ucuza Temin Edecek 
Memleketimizi bol ve ucuz e}ek· 

triğc kavuşturacak olan büyük ~ 
trallardan ilk ikisinin avanprojele 

. sıı 
hazırlanml§, etütleri ya:pılınıştır. 
santrallar, Zonguldak ~ J{ütahY8da 

ıa· 
kurulacak olanladır. Şa:rkta kuru k 
calt diğer santrallar üzerinde tetk~ · 
ler devam ediyor. Kütahya santr ~· 
'lstanbula kadar cereyan verebilece~ 
senede 6300 saat çalışacak ve 3 
mHyon kilovat saat enerji istihllll ~ 
decektir. Bunun 120 milyon Jtil

011
t 

saati Ferrokron:ı, 10 milyon kD0
"' f fiJı• 

saat azot, 10 milyon kilovat saa 1 ti 
ı yit sanayii ile 80 milyon kilovat fll t 

diğer endüstriler, 100 milyon kil0~. 
saati de Izmit, Gölcük, Bursl. ~ 
şehir tenviratı için sarfedfleceırt1r· • 

Izmir Belediye reisi ve Fuar kotııi
tesl başkam Doktor Behçet Uz, dUn 
lzmir vapurile şehrimize gelmistir. 
Behçet Uz, kendisile görüşen bir r.ıu
harririmize fuar hazırlıkları Ye J.z
mirdeki çalı§malar etrafında ş!.11\ları 
söylemiştir: 

"- Fuar günlerinde Izmiri şeref
lendirmeleri için Büyük Şef Ataturke 
istirhamda bulunmak üzere geldim. 
Fuar hazırlıklarının son vaziyeti hnk 

de KUltürpark cJvarmda yaptıracağı
mız çocuk hastanetııidir.,, 

Behçet Uz, son infilak hadisesi et
rafındaki adli tahkikatın neticelen
mek üzere olduğunu, benzin depoları
nın Bayraklının ötesindeki tehlikesiz 
mıntakaya nakli için 400 bin liraya 
ihtiyaç olduğunu ilave etmiştir. 

Demirle Yaralandı 

Kütahyadan gelecek cereyan, Jf ~ 
tanbul havai hattı üzerinde 38 para) r 
mal olmaktadır. Bu itibarla, snaııt~ 
ağa fabrikasının işlemesine ıuzurrı !r 
mıyacaktır. Çünkü, fabrika bu k& 
ucuz enerji verememektedir. Ucuz 1~ 
nerji, bütün yurt.ta olduğu kadar 
tanbulda da yeni bir iş ve hayat~~ 
nağı olacaktır. Bu suretle ea~" e1Y 
maliyeti ucuzltyacak, yeni, genli. 
düstri eubeleri de kurulabilecektil'• 

Cümhuriyet Köylüleri' 

nin Bankaya Olan 
kında Başvekil Ismet lnönüne de i- Nuruosmaniyede Mustafa Remzi
zahat vereceğim. Atatütkc Izmtrln nin 9 numaralı fırınının Ust katında 
tazimlerini bildirdikten sonra jelcrin istif edilmiş bir hnlde bulunan de _ 
faz1ahğından dolayı hetnetı I~mıre mirler, birdenbire yıkılmış, ikinci kat-
dönmek mecburiyetindeyim. ta çalışan hamurkar Kahramanın ü- Borçları 

Fuar hazırlıkları tamamen bitmi;>:j zerine düşmüştür. Yaralı hamurkar, Beykozda yeni kurulan cuınb~ 
gibidir. Her 11nncden daha fazla :ılfL· hastaneye kaldınlmıştır. yet köyü köyltileri ev1'ell umrıı.rı• • 
ka top1ıyan bu tıenokf .Cu<1.r1m ız içer- ı· ..m 

C 1 d 
hemmiyet vererek ziraatte gec~~ 

den ve dt§ardatr gelecek bütün ziya- eza an ırılanl 
retçileri memnun edecek bir halde- ar leri için bu yıl kifi derecede m .--, 

KISKANÇLIK YOZONDEN di zı t il 
1 

. . . . Zabıta d"' d b 1 d' . alamamışlardır. Bu yüzden Zı ~ r. yare ç er n ıstirn.hatı içın her , un e e e ıye ~mırlerlı•tı 0 __ "d P'"'. Beşikta a eni aha .«\tren tt\rltt edbtrtet' almmıstır Devlet De- riaşet Atmiyen-b" ı<:ok kimseleri e ...,.uıkasma. olan borçlarını o e1"_ 

Şerife ile .M~.h?1et AJi arasındı. bir nizyollan ile, Demiryolla~ında ve yn- zalandırmıştır. Tramvaydan atlı:an ~;t, 'köylüler tarafından ya.P" 
kıskançlık yuzilnden kavga çıkmış, taklı vagonla ..... a b"'yük t n 'l"t 1 68 d ti 5 k' · ·1 k bO..r. ın"" Al' Ş ·r . b d • t .ıu u e zı a yapı , vapur an a ıyan ışı ı e yasa - lan mUracaat üzerine, bu '"' • ı, erı eyı aşın an agu· suret e ya mıştır. Avrıca Izmlre gelecek olan zi- lara dikkat etmiyen 70 kişiden para selesinde bir fonnUI bulunara!C J<b)' 
ralamıştır. yaret~lle;e civar kazalardaki harabe- cezası alınmıştır. 12 arkalıklı hamal lUnUn kurtarılması için D~hili~e. s:; 

leri ve tarihi yerleri göstermek için işten menedilmiş, 46 tane açıkta sa- hat ve Ziraat Veklletleri nezdınde 
köprü Üstünde 
Yerleri Tespit 

Geçit 
Edildi 

Karaköy köprüsünün üç yerine sa
n pirinçten <:iviler çakılmıştır. DUn 
sabahtan itibaren halk, KöprU UatUn
de yalnız bu çivilerin olduğu yerler
den karşıdan karşıya geçmişlerdir. 
Nakil vasıtaları da çivili yerlere yak
laşınca ağırlaşmııtar, evveli halka 
yol vermltlerdlr. 

Adliye Vekili 
Şehrimize geldi 

de tertibat aldık. tılan mısır, 175 kilo eksik ekmek mü- şebbüslerde bulunmuştur. fe' 
Bu yıl i§tlrak eden firmaların sa- sadere olunmu§, sokakta dolaşan 18 Diğer taraftan köy namına tııt ·~ 

yuıı geçen yıldan bir misli fazladır. kedi yakalanmıgtır : ket ettlklel'.ini iddia eden ve kbY 
1

" 

İtalya, Yunanl!tan ve Kıbnstan linıi- lerlnde bazı yolsuzluklar olduğun.;t 
re hususi seyyah ve ziyaretÇl vapur- 1!111..,. ___________ .,., leri sUren üç ki3inin vilayete ve dı ,. 

ları kaldırılacağı bize bildırllmlştlr. ı BİRKAÇ SATIRLA makamlara yaptikları şikayetler 
Bu yıl en mühim paviyonlardan ikisi yersiz olduğu anla3ılmışt1r. 
Tilrkiye ticaret odalarile Izmir pavi
yonlandır. Pavyonlarda Türltiyedcki 
bUtün ziraat ve sanayi e~yaeı le3hir 
edilecektir. 

Izmir, mahsul ve sıhhat bakımın
dan bu sene çok iyidir. Uzum, incir 

Trak~·a Umwni müfetti11i Ka
zım Dilik dili otomobille teh

rimize gclml_stir. 

• 
F

lor~ anın a\•an projesi tamam-
lanrnıS oldu~Oan buna g6-

harltalaruutt yapdınuına karar 
ve diğer mahsuller sevinç verecek bir 
haldedir. YtUntz kuraklık yüzünden re 
içme sularında biraz sıkıntı çekilmiş wrilmlştir. 

tir. Vezir ve Osmanağa sulan yerine 
Bucadaki Tahtahköyden Izmlre mik
yasıma derecesi 12 olan çok mükem
mel bir su getireceğiz. Diğer bütün 
sularımız temizdir ve tifo yoktur. 

ltmtrae KUltilrpark civarında ye
niden <;ok miihim dört müessese ku
racağız. Burtlardan biri umumi ga -
rajdır. Bütün kazalara giden kamyon 
ve otomobiller bu garajda toplana -

1 cakt1r. Bu suretle kontrol edilmeleri 
! kolaylatacak ve halkın sıhhat ve ha
l yatı emniyette bulundurulacaktır. 

1 Jkinci mUeseetıe Kızılay tarafından 

1 
yapılacak olan Bağlık mUeMe~idir. 
Burada 500 - 600 bin klşly~ filmleri le, mulaj ve tablolarla 11at1 hastalık

• 
Liman tarife komisyonu, Akay 

tarlfe!ini tetkik etmiş, yal
nız abonman Ucretıcrini yüzde on nis
betiııde inclirıniı'jtir. Yetıi tarifeler bir 
eylUlden itibaren tatbik edilecektir. 

• 
Mütekabil kayitleri ta.':'ıyan mu-

k:n eleınames mevcut ola.n dev-
letlerin sefarethane \.'e konsolosa.ne 
lerinılcn beledi~ e vergl ,.e reM.mleri 
a.lmnııyacaktır. 

• 
H UkQmet n belediye doktor1an 

na ıuheletde ukerllk yokla.
malan yapıldılı Aıralarda liln •e
rllmemetııl kararla tınlmııtar. 

• 

icra Dairelerinde 

Hesabı Cart Uslllll 
Istanbul icra dairelerinde, ibt1Y9~ 

kafi memur bulunamadığı için ~' 
kılan cari hesap usulUnUn tekrar~ 
bikine başlanmıştır. Bu usule d.,, 
borçlu icra dairelerine uğrarrııı d'Y 
muhasebeye gidecek, caıi hesaP ut' 
marasmı sbyliyerek parasını ya 
cak ve makbuzunu alacaktır. f' 

İcradan para aJacak olanı ar da~ 
ni kısa yollardan ietif:ade ederek ~ 
lerc~kalemlerde, dairelerde clolıı 
yacaklardır. 

Kulağını Kopardı 
ttJl" 

Göztepede oturan sucu ?Jcll fi' 

S abahtan akşama kadar bey
ni sulanmıı bendeler her 

tıozU alkıflar, her hareketi bir ha
rıka diye gÖ8terir. HUkUmdar ve 
Ş hzade de "Allah 6mUrler versin" 
sozUnil kim en mUbaliğalı tekilde 
soyliyebJUrse ona iltifat yağdırır. 

Böyle bir Alemin içine hizmet, va 
zıfe, fedakA.rlık, mesullyet gibi fikir 
'e hislerin girmesine ihtimal yok-

gelişi güzel malzeme ve harç kullanıl
masından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
Beledıye, resmi, hususi bütün bina
ların yapılışında kullanılacak malze
me ve harçların belediye kontrolün- J 
den geçirilmesi için bir proje hazırla-! 

1 

lardan korunma (jareleri gösterilecek· 
tir. UçUnctt eser,hal aantraJdır. Bu -
nun mUnakasaııı bitmiştir. Ismetpaşa 
Bulvarı Uzerine kurulacak olan btı 
santral için yUz bin lira 'sarfedllecek
tir. Burası, dUnyanın en güzel bina
lanndan biri olacaktır. DördUncUsU 

B e]•azıtta iki, SultMl&hmette bir 
tane olmak lliere yenld• üç 

arkadatı Abdullahla bir mesele 11' 
zUnden k&vga etmiş, Abdullar dıı Jll' 
ti kam al mı ya karar vermiştir. Sil # 
rarla Abdullah, evvelki akşalll• ~ 
ne dönmekte olan Mehmedi .~a(;ıı' 
dağı caddesinde yakalamış, uze 6t' 
atılarak jiletle sağ kulağını dibin 

rfAJM~.J~11Av~ 
tur. 

Saray dalma almayı bir hak diye 
kabul etmiştir. Mukabilinde hizmet 
şeklinde blrşey vermek lUzumunu 
hiç bir zaman duymamıştır. 

Sarayda olup biteni takip eden 
münevver bir mU93hlde şu his ge
lirdi ki dilnyada ve memlekette yü
rüyen. değişen birşeyler var. Fakat 
sarayın içi durmuş, taş kesilmiş ka 
falana dolu .. Dışanda olup biteni 
ııezemiyor ve buna kendi düşünü
ıünii uyduramıyor. 

maktadır. 

On Paket 

Şekerle 

Eroini 

Karıı+ırmıı 
Emniyet kaçakçılık bürosu memur

ları, dUn Tavukpazarmda sabıkalı ka
çakçılardan Kürt Şakiri eroin satar
ken cUrmU meşhut halinde ya1<ala
mışlardır. Şakirin üzerinde on büyük 
paket içinde şekerle kan3mış eroin 
bulunmuştur. Bu eroinleri nerelerden 
aldı tahkik edilmektedir. 

Sükrü Saracoğlu vapurda 
görÜfÜyor 

Bir müddettenberi Izmirde k11unan 
Adliye Vckıli B. ŞUkrU Saracoğlu, 
dün Izmir vapurlle şehrimize dönıtıUş 
tUr. Vekil, vapurda Istanhul MUdrtei
umumlsl, Teftiş heyeti rul~i ve df!er 
adliye erkA.nı tarafından karşı'ıınmı~
tır. ŞUkrU Saracoğlu, vapurda kendi
sini karşılıyanlarla berabeı lıir saat 
sUren bir mUsabahede bulunmu6tur. 

Ayni vapurla Iktısat Velllletl Si
yasi müsteşarı B. Ali Rza da &ehri
mize gelmiştir. 

f'24S;~iie'ff'~· -- -
- T. ~ y 

1 
k ~ Yeşllkby meteoroloji istuyonun

~ i o v a as l - dan aldığ1mız malfımata göre, bugün 

Bu1ıUıikU Hava: AÇIK 

8 inci ay Gün: 31 Hızır: gS 

,. havanın Ege ve cenup mmtakalarm-
..;ı S h • el ~ da açık, diğer mıntakalarm mevzii 
,. on 24 ıaatte şe rımiz e yağı$lı olması, rlizgarların cenubi A-
- 6 tifo vakaaı kaycledilmir nadoluda cenuptan, orta Anadolu ve 
' ( y 'd 2926 ki · b • - Karadeniz mıntakalarmda garpten, 1 ar. enı en f•Ye •- diğer yerlerde $İmal istikametinden 
- rind 1Je 6483 liifİJle ikinci - orta kuvvette esmesi anuhtemelair. 

- a,ı ycrpdmıfhr. ~ 
~"~,....~,...., 

DUNKU HAVA 

Diln, barometre 757,8, hararet en 

Arabi 1356 Rumi ı3~ 
CemaziyUllhır: 3 Teımm uz: ~ 
GUnet: 5.06 - öğle: ı2, ~ 
İkindi: 16,11 - Akşam: 19 ı 
Yatsı: 21,01 - İmsak: 3,o9 

çok 27, en az 17,3 1ıantigrat 1<.a~ 
m", rUıglr1ar 9imalden sanıY 
metre sUratle esmiştir. 
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f"lfK 
Enfiye Kutusu • Tram· 

vay Kapısı 
Üç Alman Gazetecisi 

~giltereden Çıkarllınca 
100 Bin Asker 

Berlin'deki Times iştirak Ediyor 
Muhabiri de Almanyayı ltalya Hükumeti Reisi 

T k Manevralardan Sonra 
er e icbar Edildi Siyasi Nutuk Söyliyecek 

lngiltere Hükômeti 
Tazminat istiyor 

Bir kairilmizden §u mektubu ahyo
nız ve bir harfine dokunmada.n neş
rediyoruz: 

"Yürüyen tram\'aylardaıı atladığı 

için her gün birçok kimselerin para 
cezasına ça.rpıldığmı öğreniyoruz. 

Gerçi belediye nizamatma ka~, ge
lenlerin akıbeti budur. Ancak bu mü
na.'iebetle bir uf ak fıkrayı hatırlat
maktan kendimi alamadım. 

Bir 1 
ngiliz Gazetesine Göre Almanlar. Doğru Roma, 10 (TAN)-ltalya Baı 

S.. vekili Sinyor Muııolini Sicilya • 
l oyliyen Adamları Sevmiyorlar da yapılaca kaıkeri manevralar· 

ondra., 10 ( . . . · -' ı. b l k ı. taıeteci . . TAN) - lngıltere Dahılıye Nazırına üç Alman ua nazır u unma üzere nare-
ı·· sını ''Uın A f mi ket etmiftir. Manevraya yüz bin 
uıurnunu h,. uını men aat namına me eketten çıkarmak 

ııaet · aıker İf tirak edecek ve bilhaıaa bıuha.bir· . ıneaı,, üzerine, Almanya hükumeti de (Taymiı) 
et.mi, b ~nı Almanya.dan hudut haricine çıkarmakla mukabele Garp '~:alından vuku bulacak 

1 • . u unuyor. taar~uz ıntimalleri derpif edile-

ngıhz.Jtaı a --. , Alman;ra Jıükümeti, Times muha-ı cektır. 
y n Munasebetlerı birinin H gün içinde memleketi fork Garp tarafından vuku bulacak her 

K t C• -- etmesini istemiştir. (Times) in ötederı ı hangi taarruz, Ingiltere ve Fransa on ıano beri adeti, muhabiri bir yerden çıka- tarafından vuku bulabileceği için o-
nldı mı, o yere ba~ka bir muhabir na göre tedbirler alınmıştır. Sinyor 

Cha b 1 
• 1 göndermemeıktir. Bugün başta (Ti· Mussolini, bir taraftan askeri mancv m er aın le me.'4) olmak ~e~ . bütün lngiltere ralarla ~e.şgul .iken di~r taraftan ı. 

K 
matbuatı bu lıadıse ile meş~ul olmak· talya hukumetı de Ingiltere ve Frn.n 

Onusacakmlş tadır. smaakilteadırmün_· asebetlerini islaha çalış-
Times, Ingiltereden çıkarılan Al-

~ltla; 
9 

man gazetecilerinin, .gazetecilikle !ıiç Manevralar ağustosun 12 sinde 
~ (New Chronicle gaze alakası olmıyan bazı hareketleri do- başlıyacak ve ayın 18 inde nihayet 
)'asi rn:,uhabirt blldiriyor) _ Si: layısile lngiltereden çıkarılmış olduk bulacaktır. 20 Ağustosta Cacotofin 
kına. in .eller Kont Ciano'noo ya- larmı anlattıktan sonra Almanyanın de 1859 senesinde Garibaldi taraftar 
İsk~y~tere!e giderek tatilini hareketine mukabele etmek lazımgel lan ile Napoli Kralının krtalan ara
tere Baş geçir.inekte olan 1ngu. diği takdirde İngilterenin zorluk çek- smda vuku bulan muharebenin cere 
ıi3-_l'et ::::u Mister Chamberlaln'I miyeceğini, çtinicü Berlinde bulunan yan ettiği sahada büyük bir geçit 
lcacahıı .. ek Uzere seyahate çı- 15 İngiliz gazetecisi mukabilinde Lon resmi yapılacak. rapor okunacakttr. 

llu y 8?Ylenıektedirler. drada 80 Alman gazetecisi bulundu- Sinyor Mussolini Sicilyalıları se-
leteıerı ~ hareket Roma ga- ğunu anlatıyor. laınlıyan nutkunda demiştir ki 
le hild~fD1dan bUyük harfler- NAZILERDEN DAHA m "Ufku daha ziyade karartan mev-
tarihı ~b'ekte, Yalnız seyahatin BAHSEDEN BİRİSİ simsiz veya saçma bazı şayiaları iza. 
taıyaıı ~ıt olunmamaktadır. 1- Röyterin aldığı habere göre Alman le etmek isterim. Sicilya seyahatim 
lııgUte ete1er1, Kont Grandinln makamatı Timesten Alman rejimi sulhçü ve yapıcı gayelerle yapılmak 
~denıere lfarıclye Nazın Mister hakkında daha müsait bir ı:ıekilde t d ~b :r a ır.,, 

Cephelerde Harekat Yine Başladı 

riyetçiler Birkaç Yerde Taarruza 

Cümhu

Geçtiler 
Londra, 10 (TAN) - Esrarengiz harp gemilerinin, tayyare 

ve tahtelbahirlerin Garbi Akdenizi tekinsiz bir yer haline getir
mit olmalarının heyecanı hala devam etmektedir. İngiltere hü
kôıneti, lıpanyol asilerini ve Majorka Adasındaki asileri iki de
fa protesto ettikten batka ciddi tedbirler de almış, Şarki lapan· 
ya sularına zırhlılar ve torpidolar göndermiştir. 

Hükumet aynca Fra.nco'ya bir no
ta göndererek yük vapurlarının ser
best bırakılmasını, ve tazminat \'eril· 
mesini istemiştir. Molton, 14 tt>m -
muzdanberi mevkurtur. Kootrol he
yetine mensup bir müşahide bir dok
tor ve 4 ha.,tabakıcı taşıyan ,·apur Is 
ı>anyol mültecilerini ta.51mak üzere 
yola ..:ıkmıştı. 

Vapurun tahliyesi için gönderilen 
ilk notaya Salamanka hükumeti ce
vap vermiş, fakat cevabi notada vapu 
run ne şcıkilde müsadere edildiğini 
anlatmış ve kızıllara karşı teveccüh 
besliyen 32 kişinin bulunduğunu ila
ve etmiştir. 

HüKUMETÇtLER TAARRUZA 
BAŞLADI 

Malüm ya! Napoteon Bonapart, en. 
fiye tiryakisi idi. 

Bir gün askere resmi geçit yaptr
nrken cebinden kutuyu çıkarıp bir 
tutam enfiye çekmi , fakat resmi ge
çide dalarak enfiye kutusunu !mpa
mayı ooutmuş ve ~ık olarak di:nde 
tuta kalmış. Bu sırada geçit resnüni 
yapan kıtadan bir nefer ayrılmış ve 
gelmi~ Napoleoou selamladıktan son
ra elindeki kutudan bir tuta.m enfi~ e 
alarak bumuna çekmiş ve tekrar se
lamlayıp yerine dönmüş. · 

Bu hareketinden dolayı bölük zabi
ti neferi cezaya çarpnuş, fakat bu 
garip hadisenin ne ikıbet doğurat'a
ğrnı takip \'e tahkik ettiren Napolcoo, 
neferin cezaya çarpıldığını görilnce, 
mbiti ça~ırtıp: 

- Kabahat neferde değildir. Enfi
ye çekenler arasında kutuyu a~ık tut. 
mak karşısmdakine enfiye ikram et
mek demektir. Ben dalgmlıkia kntu
yu elimde açık olarak tutmasaydım, 
enfiye tiryakisi nefer krtasmda.n ay
rılıp enfiye almıya gelmezdi. Onun i
çin .. 

Falan diye neferin cezalanmaması
ru emretmiş. 

hUylik eh tılan son mWakatına bahsedecek hh· ...... :ı. .. ı..ı. bouucrme- Mus!W>lini manevralardan sonra 
ln11•ıt eJnıniyet veriyorlar. irini rica edeceklerdir. Fakat Times si~·asi bir nutuk söyliyeceğinl Ha-

sefi~r~ erenin Roma buna mukabil "Alman hükumeti mu- ve etmiş \'e sesyahatinin tamamile 
1 C hafürlmiz aleyhinde böyle bir tedbir müsalemetperverane gayeler istih-

hamberlain'le aup taLblk ettiği takdirde muhabiri- daf ettJğbıl ve seyahati hakkm,'a 

Londra, 10 (TAN) - !spanya<la 
bilhassa Teruel'deki faaliyet göze 
çarpmaktadır. Hiikumetçiler dün a
silerin hatlarına birtakım taarruzlar 
yaparak mevzileri arasındaki müna
kale noktalarını ele geçirmek istemiş 
!erdir. Asiler, bu taarruzları püskürt 
tüklerini ve yeniden birtaknm mevzi· 
ler alarak cepheleri genişlettiklerini 
bildirmektedirler. 

ASI TAARRUZU PÜSKÜRTüLDO 

ispanya sularında ~ezen tn~iliz Ro
yal Oak zırhlısı, zulıitlerj açıktan ge
çen asi kru,·azörii Almira.nte Cer\'e
ra.'yı gözetliyorlar. 

Gerçi traml'aylarda.n atlamak ce
zayı mucip bir harekettir ve ceza
lanmalıdır, amma ~ık kapırı buldu'k
~a, belediye e\'a.ınirini bilen ve~·a bil
miyen yolcular tram\'ay ağırlaş11· a
ğırlaşmaz, zaten uzak olan durak ye
rine kadar gidip geri dönmede.nse, o
racıkta atlayıp işine gitmek isti~ or 
ve o zaman okkamın altına gidiyor. 
Halbuki tramvay kapıları istasyon
dan istasyona yalnız istasyonlardnki 
şirket adamları tarafından ~ılıp lm.
pan a, yahut, bazı arabalarda oldu~ 
gibi tramnylarda otomatik kapılar 

olsa da durak yerlerinden başka yer
lerde açılması mümkün olmasa, ka
palı kaıudan kimse atlayamaz \'C kim
se de cezaya çarpılmak vaziyetine 
dü~mez.,, 

k miz M. Ebutt yerine daha hoşa gide- muhtemel her türlü düşünceler! 
l onuıacak cek bir muhabirin tayin edilmesi bertaraf etmek lizımgeldiğini izah 

't 
0rıclra ıo (TAN I mevzuu bahsolamaz,, diyor ve "İngi- etmiştir. 

.e İle lıcıİ ) - ngilte- liz - Alman münasebetlerini iyileş- --------------
ile ctliik Ya araıındaki anlaıma tirmiye çalışanlar için bu tedbir- Almanya Hükumeti 
''ıı,ekıe'::Qr honufmalar devam lerin hakiki bir darbe teşkil edeceği-
•efiri s· l~ lngilterenin Roma ni ilave ediyor. Kararı Geri Almıyor 
ter, laQ 

1~ ~ric Drummond /ngil- DOCRU SÖYLİYENLERİ 
lcifr rıcıyeaine . d I • • SEVMİYORLAR 
b, lv~rclikten ıcap ~ en ta ••· Diğer bütün İngiliz gazeteleri Al-
1_.,. Qın ile -~~~ra Mııter Cham man hükumetinin kararını protesto 
·~.VQ)'a 'el rorufmek üzere lı-1 etmektedirler. Manchester Guardian 

Ilı ecehtir. gazetesi Almanların doğruyu söyU. 

s 1 --uç u Subay ve 
Aske" M rı emurlarm 

yen bir adamdan icurtulmak için ba
hane bulduklarını söyledikten sonra 
Alman gazetecilerinin faaliyetleri 
hakkında şiddetli neşriyat yapnıakta 
dır. Nens Chronicle gazetesi CTi-

Berlin, 10 (TAN)- Almanya 
hükumeti T aymiı muhabirini hu 
dut haricine çıkarmak kararını 

tekrar nazarı dikkate almak tek
li/ini reddetmiftir. AnlQfılan Al
manya hükumeti, birkaç gazete
ciyi daha hudut haricine çıkara
caktır. 

Cümhuriyetçiler Endülüs yolu bo· mükemmel olmasından memnun oldu 
yunda Sesena mmtakasmda tazyik- ğunu söylemiştir. 

Ierine devam etmişler ve dün sabah Belgrad, 10 (A.A.) - Gazeteler, 
bu mühim müvasala hattını ateş altı- İspanya vakayii hakkında uzun müta 
na almayı kolaylaştıracak mevziler lealar dermeyan etmektedirler. Prav 
işgaline muvaffak olmuşlardır. Ası- da gazetesi, bu meseleden bahseden 
ler, Cümhuriyetçilerin Villanueva ve, bir yazısında General Franco'nun ta
La Canada şarkındaki mevzilerine ta nrnmasma mütemadiyen ve kati su
arruz et-'ll~şlcrse ~~ geri_ atılmışlar- rette mümanaat eden Sovyet Rusya
dır. Harekat mevzu mahıyette kal- nm bu hattı hareketinin halihazırda 
mış ve Çin üze-:inde tesir yapmamış- büyük devletler arasında cereyan ct-
tır. mekte olan müzakereleri pek ziya<le 

PR1NCE DE BOURBOUN ihlal etmekte olduğunu beyan etmek 
Biskaye cephesinde yaralanan ve tedir . 

iyileşen Prince Gaeten de Bourboun Bu Korsanhkları 
Fransaya gidecektir. 

İSPANYA BAşVEK1Lt Cümhuriyetçiler 
SEYAHATiNDEN MEMNUN 

~ Maaşları 
ti1ta. ara, ıo 

mes) ın matbuat a.ıemindeki müstes. Celal Bayar Fethiyede 
na mevkiinden bahsederek Tinıes Ispanya Başvekili Negrin, Barselo Y apıyormUŞ 

Mugyla, 10 (A.A.) - Ekonomı· Ba- nadan Val · ya avdet etmiştir 
ll Ptan ga .<TAN) - İhtilas ve ir-
lll lrııa alın Yli sebeplerle muhakeme 
lt eınıu-ıar:1' olan, si.ıbay ve askeri 
t~arına il~raet ettii<leri takdirde 
tQı eıı ınuddc ı~a~an tarihine kadar 
'ç deıı t?tıa t ıçınde hangi esas üze-
~ bir ... aş alacakları tereddüde yol 
~ .. ,eseıe d' 

aı ıı bit k Y ı. 

muhabirini hudut haricine çıkarma _ ensıya · 
nın bir diplomasi hadisesi mahiyetin. kanı B. Celal Bayar Fethiyeye gel- Dahiliye ve Adliye Nazırları, refaka- (En son haberler) 

miştir; Krom madenlerini teftiş e- tinde ı'dı·. Başvekil, sevahatinden ve r --dra 10 (TAN) Franko de oldugyunu Have etmektewr. J IAllll • • -

--------------d_e_ce_k_t_ir_. __________ _.:.K::.a=t=:a::lo=n~y~a=d=a--ı~·ç'.:ti:::m:=a:::i_v:_:a--z_:iy~e-ti_n_ç:.o_k _ _ hükfımeti Akclenizde \'apurları bom 

Anlaşamıyanlar: Suriye ve Liibnan 
ıtı~ subay arara göre bu vaziyette 
lerdi det 'tart-ve asken memurlar bu 
tlı.tti r. Aııca~nda tam ma14J alabilecek 

K ornşumuz Suriye Ue Lübnan 
devletleri arasında., içinden 

bir türlü çıkamadıkları ihtilaflar 
var. Bu ihtilaflar, iki komşu ve 
kardeş cümhuriyet arasındaki müş 
terek menfaatler üzerindedir. Ara.
da bir hayli 7.&lllandır müzakereler 
yapıldığı ve müzakerelerin muhak. 
kak bir neticeye varaeağı ilin o
lunduğu halde bu müşterek men
faatlere ait olan ihtilafların halli
ne imkan buhınamamış, nihayet 
Suriye Başvekili Cemil Mürdüm 
Beyin başkanlığı altmda olan bir 
heyet Beynıta giderek bu işle ye
niden meşgul olnuya ba..5la~ştır. 

~······················· ...... ·················•••++•• ..... : 
f YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL : 

netice~·e varmalan bekleniyor. Fa
kat bu nticeye de kolay kolay ,.a
rıtacağı tahmin edilmemekte ,ve 
onun için bütün Suri~·e \'e Ltibna.n 
gazeteleri rniJli hisleri tehyiç e 
derek meselenin uzlaı:-ma yoluyla 
hallini terviç etmektedirler. 

~etıeriıı bu mUddet, senelik me-

S ı ~ektir 
/ s:hige Vekili 
~ Qnbu/a 
\Je/· 
~ 1Yor 

lçt· ltara 
~at , 10 (T 

Sa~ ltıu AN) - Sıhhat ve 
birç da.tıı buavenet vekili doktor Refik 
ileti 

0~ ?ııebu S~bah şehrimize geldi ve 
Ye~ilge~ellle~ ar ve Sıhhiye Vekaleti 
la.ıı. hır ınudC:aratından karşılandı. 'f 80ııra 1 et §ehıimizde kaldık-

llg0SI ııtanbuıa gidecektir. 

Q"Yada Mühim 
a· ır Maden 

bca"' 
~~trad arı Bulundu 

liııcı J 10 (.A 
derı \'la e nr<>d ·~·>. - Sava nehri 

au :arıarı :akinınde mühim ma 
tliııbett lıtıarlar ulunnıuştıur. 
de balı:tıde der.n~ takriben yüzde 65 
ıııu, b il' ve ~ ır, Yllzde 13 nispetin-

lüunduğu 2de 6 nispetinde gii
anıaşılnııştır. 

Suriye ile Lübnan zaten birlbi
rinden ayn olmaları ve ayrı sayıl· 
maları son derece aykın gelen bir 
manzaradır. Fakat hadiseler bu 
blribirinden ayrılmaz lkl memleke
ti ayrılmış, Suriye sahillerinde 
Lübnan cUmhuriyeti namını taşı -

yan bir devlet, ve Suriyenin iç top 
raklarmda.n da Suriye cilmhuriyeti 

adını taşıyan diğer bir devlet vücude 
getirmiştir. Fakat siyaset balmnm 
dan apayrı olan bu yeni devlet 
rejim bakmundıuı ayrılmaz bir bü
ttln teşkil ettikleri içhı aralarında 
çok kuvvetli müşterek menfaatler 
vardır. Bu müşterek menfaatlerin 

: ........................................................... : 
en mühimmi gümrüklerin idaresi
dir. Fakat iki taraf ta gümrük va
ridatından aslan payı almak iste
diği için bu mühbn mesele üzerin
de anlaşma imk8.nı hasıl olmamış 
ve her iki taraf ta gümrük varida
tından yüzde yetmlşiınin kendisbıe 
verilmesi lçhı ısrar etmiştir. iki ta.
raf ta noktai nazarlan üzerinde 
ısrar ettikleri için bir neticeye va
nlaınarnış ve nihayet her memle -
ketin kendi memleketlerini müsta.
klllen idare etmesi lehinde yeni 
bir cereyan başgöstermb}ti. Güm • 
rtikler bu şekilde Uç sene müsta. 
klllen idare edilecek, bu sayede her 
tarafın hakiki varidatı anlaşılacak 
ondan sonra bu· esasa istinat edile
rek her tarafın hissesi tayin edi
lecektir. 

Suriye ile Lübnamn bu şekilde 
gümrüklerini ayırarak aralanndaki 
müşterek menfaatleri, muvakkat 
bir zaman için olsa. da feda etme
leri, gerek Suriye, gerek Lübnan. 
da geniş bir muhalefetle karşılan
dığı için Suriye Bqveldllnln Bey-

ruta vukubulan ziyaretinin eski 
zemin dairesinde ymi bir anla.5mı
ya inıki.n vermesi umulmaktadır. 

G ümrülder istiklaline karşı 

ileri sürülen fikirler, iki 
memleketin hududu boyunca güm
rük idareleri vücude getlnnek za
ruretidir. Bu yüzden Suriye De Lüb 
nan biribirlne tama.mile yabancı 

muamelesi yapacak iki memlekt't 

arasındaki muvasala ve münakale 

türlü türlü anzalara uğnyacak ve 

siyasi aynhk, iktisadi ayrılık yü -
zünden tam bir lftiraık mahiyeti a
lacaktır. 

Bu vaziyet ka:rşısmda Suriye ve 
Lübnan gazeteleri hükftmetlerin 
yüzde yetmi' hisse üzerinde fazla 
inattan vazgeçerek bir anla..5ma ça
resi bulmaları üzerinde ısrar edi -
yor ve iki memleket arasmdakf 
menfaat birliğinin tebarüz ettiril· 
mesinl istiyorlar. 

Lübnan gazetelerinin De!Jriyatı· 
na göre, iki tarafm meseleyi derin
den derine tetkik etmeleri ve bir 

G arip bir nokta, Suri~·e. ile 
Liibnanm doğrudan doğru

ya Fransız mandasma tabi olduk
ları sırada bu ~·e~it müı;terek men
faatler müşterek idareye tabi ol
duğu halde Suriye ile Lübnanın is
tiklaline kavuştuktan zaman, ay
nhğm ba..5giistermesi ''e a.nla.~ma 
nm adeta imkansızlaşma..-.ıdır. 

Siyaset \'e iktısat bakımından bi
ribirine tamamile bağlı olan bu iki 

devletten birinbı sahil devleti ol -
ınak dola.yısile, denize hakim ol
ma.CJı, diğerinin l'te denize kavuş
m:ık için bu devlete muhtaç bu
lunma.CJı bu ayrılığa sebebiyet \'t!r
mektedir. Bugün Lübnan, kendini 
Suriyeınln, bilhassa iktisadi mukad
derat111a hakim sa.)'lllakta ve onun 
için gümrük varidatından kP-ndine 
aslan payı a},rması üzerinde ısrar 
etmektedir. 

1ki tarafın anla~ıp anıa.,amıya
caklan henüz belli değildir. 

Haklı söze canım kurban. 
Hakikaten de içimizde enfiye tir. 

yak.isi gibi tramvaylardan atlama tir 
yakileri ,·ardır. Kapılar kapanırsa 

boolar da canlarını kurtarırlar. 

B. FELEK 

bardunan eden tan·areler hakkın
da noktai nazarını bildirerek is
panya hükumetine ait bazı tan•a
relerin Franco hükumeti tayyare
si imiş gibi görünerek ortalığı ka
n~ırmak i~in bu hareketleri yap. 
tığrru anlatmıştır. Diğer tarafta.o 
bahri mahkeme, asiler tarafından 

yakalanan lngiliz l"apurlannı bİ.I" 

harp ganimeti olduğuna karar ver-
miştir. 

Asiler ~ladridin garbinde yeni 
bir taarruza giri11mi5Ierdir. Hükü
met ilk hücumlan püskürttüğünü 

söylemektedir. 

lstanbul 
ikinci noteri 
Tevkif edildi 
İstanbul ikinci Noteri Hasan hak· 

kında Sultanahmet Sulh birinci ceza 
hakimliği tarafından dün tevkif ka
rarı verilmiştir. Noter Hasan hakkın 
da ileri sürUlen suç resmi evrak üze
rinde tahrifat yapmakt:Ir. Evvelki 
gün noterlikte ehlivukuf tarafından 
tetkikat yapılmış, dün de tevkif ka
rarı ittihaz edilmiştir. Noter Hasan 
şimdi tcvkifanededir. 

lzmir Enternasyo
nal Fuar komite
sinden: 

20 Ağustosta açılacak lzmir En
ternasyonal Fuarı için neşe veren 
bir tango güftesi ve bestesi hazırla· 
yanlara Ellişer lira ikramiye verile
cektir. ( 4948) 
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vkifcine firari erinin 
hakemelerine başl&ndı 

Katil Abdullahla T evfiğin 
ve Jandarma Hursidin 

' 
Sorguları Dün Yapıldı 

Dört ay evvel tevkiflıaneden kaçan 
Galata postanesi vetnedarı HUsnU 
nUn katili .Abdullahla Antakyalı Tev 
fiğin muhakemelerine dün sabah asli 
ye ikinci ceza mahkemesinde başlan 
dı. lki janda.nna suçluları elleri ke 
lepçeli olarak getirmişlerdi. Mahke
me salonu meraklılarla dolmuştu. 

A'bdullahla Tevfik, suçluların ye
rine geçirildiler. Jandarma Hurşitle 
nöbetçi gardiyan İsmail Hakkı da va 
r;ifelerini ihmalden .suçlu idiler. Gardi 
yan İsmail Hakkı gelmemişti. Onun 
ihzarla getirilmesi kararlaştı. Sonra 
suçluların hüviyetleri tespit edildi. 
Abdullah hüviyetini şöyle anlattı: 

- 1331 tevellütlüyüm. Soyadım 
Candandır. Dişçi mektebinde talebe 
ld~m. Katil suçundan 24 sene hap e 
mahkum oldum. 

Tevfiğin hüviyeti de şöyle tespit e
füldi: 

331 doğumlu, Antakyada doğmuş, 
Eyüpta. Dikimhanede ustalık wapar
ken katil şüphesi ile yakalanmıştır. 

Hadise sırasında nöbetçi olan jan
öarma Hurşidin de hüviyeti tespit e
dildikten sonra zabıt katibi iddiana
meyi okudu, Buna göre, ilk tahki
kat yapılırken tevkiflıane müdürü 
Reşit, baş gardiyan Hidayet ve kon
trol ımemuru Mehmcdin de suçlu o
larak ifadeleri alınmıştır. Müdür Re
şit, sorgusu yapıldığı zaman ~içbi! 
suretle vazücsini ihmal etmedığin1, 
yalnız geçen seneki ka~odan ~ı. gar 
diyan eksildiği için dahıll !sayışı te
minde biraz güçlük çektiğini söyle
mştir. Vilayet idare heyeti, bunlar 
hakkında sonradan men'i muhakeme 
karan vermiştir. Bu vaziyete göre, 
.Abdullahla Tevfiğin ceza kanununun 
298 inci, gardiyan İsmail Hakkı Ue 
jandarma Hurşidin de 303 Uncu mad 
delerine göre cezalandırılmaları isten 
mektedir. 

Nasıl kaçmı lar? 
Reis Kemal, evvela suçlulardan Ab 

öullaha sordu: 
- Nasıl kaçtınız, Abdullah,. anlat 

bakalım? 
Abdullah, cevap vermiye hazırla

nırken dudaklarında endişesizlik ve 
18.kaydiyi anlatan hafif tebessümler 
düğümlendi ve anlatmıya. başladı: 

_ Dört, beş ay evvel Tevkif an ede 

tamJrat vardı. Ustalardan birisi yere 
kırılmış demir bir destere parçası at
mıştı. Ben yavaşa o parçayı aldım. 
heli'ınm alt döaemcsinde saklandım. 

Bundan sonra bu destereden istif adc 
ederek kaçma teşcbbüsil kurrnıya baş 
ladım. O vakit birinci k1s1tmda idim. 
Buradan kaçmak imkanı yoktu. Ar
kadaşlarla seb ps!z ihtilAflar çıkar. 

dım ve bu y\iıd n de ikinci kısma 

gönderildim. Bura.sının iki kapı ı 
vardı. Biri i metruktü. Yine ta.mirnt 
esnasında elime geçirdiğim bir eğe i
le kaşık apından bir anahtar yaptım. 
Bu kapıyı açmıya muvaffak oldum. 
Sıra tevkif an enin ameliyatane kapısı 
nı ao,"Tlıya etmişti. Di çi olduğum i
çin mumd n kalıp yapmasını bilir
dim. Bu kapının anahtar deliğinin 

mumdan kalıbını aldım. Elime geçen 
eski bir anahtarı buraya uydurdum. 
Ameliyatane kapısı da açılmıştı. Fır. 
sat buldu&ç ameliyata.neye geçip 
pencerelerinden birisinin demir par· 
ma.klı mı kesmiyc başladrım. Demirin 
alt kısmı çimentoda gömUlU idi. üst 
kısmını eğe ile kesiyordum. 

T vlike hab r veriyor 
Reis sordu: 
- Peki Abdullah, en burasını ke

serken hiç kimse görmedi mi? 
Abdullah cevap verdi: 
- Çok dikkat ediyordum. Nihayet 

domiri kestim. Atlamak zamanı gel
anişti. Fakat atlarken jandarmanın 

görmemesi için yağmurlu bir hava. 
yı bekliyordum Arkadaşım Tevfiğin 
son dakikaya kadar hiçbir şeyden ha
beri yoktu. HAdl8e sabahı gardiyan 
lsmail Hakkı mahkumlaroan birkaçı 
nı avluya çıkarıyordu. Ben bunun 
meşguliyetinden istifade etmek iste! 
dim. Uyu.yan Tevfiğin yanına gittim. 
Onu uyandırdım. 

- Allahısmarladrk Tevfik ben gi
diyorum, dediım. O: 

- Nereye gidiyorsun! Diye sor. 
du. 

- Bir yer buldum gidiyorum. 
- O hald ben de ğelirim, dedi. Be-

raberce ikinci koğuşun kapısını aç
tık. Aıneliyataneye çıktık. Buradan, 
yedi metre yükseklikten evvela ben 
sonra da Tevfilt atladfk. 

Reis bir sual daha sordu: 

- Jandarma görmedi mi, hiç pa
tıroı olmadı mı? 

Abdullah şöyle cevap verdi: 
- Hayır hava yağmurlu idi. Jan. 

darma da kulübenin bulunduğu kö-
ey~ çekilmişti. Bizim atladığımız 

pencere ile kulübe arasına dıvarın kö. 
şesi g\rdiği için jandarma. qurduğu 
noktadan bizim atladığımızı kat'iyyen 
görmüyordu. Yağmurun yarattığı gü 
rUltU ve suların şırıltısı da ayak ses. 
lerlmizln duyulmasına mini olmuş
tu. Esasen ltumun uzefin a.tıadığı
mıı: için ayak seslerimizin duyulma. 
sına imkan yoktu. 

T evf ikin sorgusu 
Bundan sonra Tevf:ik sorguya çe· 

kildi. O Abdullahın söylediği şekilde 
' k t'' kaçtıklarını anla.ttı ve bu ışte a ıy-

yen suçu oLmadığını söyliyereit şun. 
lan ilave etti: 

- Ben bir iftira yüzünden tevkif 
edilmiştim. İddia edilen katil fiili iş
lendiği zaman ben 1stanbulda idim. 
Evrakımız hala istintak haklmligin
dedir. Tevkifaneden kaçtıktan sonra 
Kabataşa geldik. Oradan bir sandalla 
Üskildara geçtik, Pencllkte trene bin. 
dik. 

Bundan sonra sıra suçlu jandarma 
Hurşidin isticvabına gelmişti . 

O da kendisini şöyle müdafaa etti: 
- Bay Reis, bunlar anlattıkları 

yero n değil bit ka y~dcn kaçmış o
lacaklar. Oradan kaç alardı, ben el-
bette görürdüm. 

Reis Kemal tekrar sordu. 
- Kapıdan mı kaçtılar? 
Hurşit cevap verdi: 
- Kapıdan kaçtıklarını söylemiyo 

rum. Fakat başka bir yerden ka9lllJŞ 
olacaklar. 

Bundan sonra muhakeme gelmiyen 
suçlu gardiyan lsmail Hakkının 

çağırılması için eylUIUn 3 üne bıra. 
kıldı. 

ihtilas . Davası 
İhtilastan suçlu Fatih noterinin 

muhakemesine dün asliye birinci ce
za mahkemesinde devam edilmiştir. 
Başkatip Fevzi, müdafaasını yuılı 
olarak verdi, iddia edilen yolsuzluk· 
ların mahkemece şehadetine anüra. 
caat edilmiş olan eski katip tzzet ta
rafından yapıldığını ileri sürdü. Du
ruşma başka bir güne kaldı. 

Kalpazanlar Tutuldu 
Akhisar, (TAN) - Sarraf Ismail 

namında biri kalp para basarken ya
kalanmıştır. Zabıtanın uyanıklığı sa
yesinde, kalpazanlar, bastıkları para 
lardan hiç birini sürmiye muvaffak o.. 
lamamı lar ve tevkif edilmişlerdir. 

SIMDiLiK Mollalar her uğradıkları kapıya yalnız ~a.tma Ba
cıyı sordukları için kimse sorgunun sebebıru anlıya
nuyordu. O kadar çok ihtisasları o1un~~ ?1.utla~a on
lardan birisi için çaı!ırılacağı pek tabu ıdi. Nıhayet 
iki saat sonra kena; mahallelerde bir evde yakalı
yabildiler. Söze möze vakit bırakmadan a:ıp ge~rd.i
ler. Saat beşe doğru Bacı, mebusun ayagını çözdü. 
iKatlanmış örümcekleri, çamurlaşmış tütUnleri sıyır
dı. Parmaklarile yaraları bozmıya başlad~. Kuduz 
duası okumak için bir maşa, bir kalbur, bir d kara 
iboncuk istedi. Hepsini · ulup getirdiler~ ~ra boncu
"" kalburun İ"inc kalburu paraların ustune koydu. 

Hepst g~r. .. . 
Diyerek köpeğin salyalı dilini yaraların uzerın_; ya-

gu ~ • . fk 
Maşa ile de kalburun i~ tarafından yaraların ıs ı . a-
metine hafif hafif vurmıya başladı. Bu amelıyatı 
yaparken içeri çökmü dudakları duayı mırılyanıyor
du. Bir ar lık, ellerinin hareketini bozmadan, Gaf
far Efendi ye sordu: 

- Acaba köpek sahiden kuduz mu ki? 
- Mollalar öyle dedi. Dünkü arı köpekmiş. 
- Ah, hele bir yakalansaydı. 
- Geberdi bılc. Orada yatıp durur. 
- Aman sahi mi? Hele bir getirsinler. 
Mollalar yine seğirttiler. Duanın sonuna yak~, 

bacaklarından sürüklenen köpek evin avlusuna getı
rı!di. Lambalarla ağı indil r. Fatma Bacı dikkatle 
kopeği muayene etti. Ve baŞI111 kaldlfarak: 

_ ÇokşUkür dedi. Dili dışan çıkm mı . Hiç kor· 
kulacak birşey yok. Asıl ilacını buldum. Dili dı an
da olsaydı soğurou. Birşeye yaramazdı. Bana blr 
makas iletin. 
Lambaların fitillerini düzelttikleri eski bir makas 

getirdiler. Bir odun parça.sile köpeğin ağzı açıldı. 
Fatma kadın köpeğin dilini ortasından kesti ve aya
ğa k lkarak: 

- Kına. var mı kına?. 
Diye AOrdu. Emiş hemen koştu. Dolaptan kına ÇJ· 

karoı. Fatma k dın: 
- Cabuk ı?ctirin. Sükür şükür birşey kalmadı. 

pı§tırdı ve etrafına kına serperek sıkıca bagladı. 
Zaten acısı da geçmiye başlamıştı 

- Acıyor mu? 
- Yoo ... Geçti gibi. 
- Oyle ya, bıçak gibi keser. 
- Başka bir §CY istemez mi? 
- Zinhar! Kırk bir, tamam kırk bir saat sonra, 

bir daha duasını okuruz. Bu sefer dilinin beriki yü
zUnü yapıştırırııt. Yedinci gUnü evvel Allah eskisin
den ağlam olur. Sakın açmayınız. Yedinci günü de 
(tarpı) i er. 

- Tarpı mı! 
- Oyle ya. 
- O da niçin? Bununl tehlik~i eçmez mi lti 

Fatma Bncı? 
- Geçer, eçer emme, köpeği gördünüz mü? Zağ· 

lı kuduz. Hem ol gözU kapalı ibi. Eğer hom zağlı 
olur, h m ol g~U kapalı gibi olursa müstakil (tar
p1) ister. F na.hğı yok. iyili ·i var. Emme tam y • 
dinci günü. Bugün ne idi? 

- Perşembe .. 
_ Dur bakayım. Per embe bir, cuma iki, cuın r

tesi üç, pazar dört, pazartesi beş, salı altı, çarşamba 
yedi. .. Oh oh, ne iyi! Tam çarsambaya da düşüyor. 

- Peki emme hangi tıırpıyı getirelim. 
- A.. Kaç tane var anki! Tarpı mı kaldı koca 
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söylev 20,45 Blmen Şen :·~ ~~aı:ıa\) 
lan tarafından Türk musıkısı 

0 
ıces
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Kızılayın har.ırladığı 14 üncü gece için 1chrimize çağırılan 
artistlerden Donna Thereıa ve Konehita 

sololar, opera ve operet parÇ
3 

23 SON. 

• 

1 - İstanbul Belediye sınırı içinde sırtta, omuzda ve b:ı 
her nevi tYa ve ııda maddeleri latınması ve satılması yas 

edilmiştir. il' 
2 - Taşıma i,leri ve ıeyyaraatıcılık mazbut ve muntaz~j· 

el arabalariyle veya motörlü vasıtalarla veyahut elde tatına • 
lecek küçük kaplarla yapılll'. Ancak elde ta,ımak suretiyle 

58
• 

tılan her nevi etya ve gıda maddelerinin, bunların nev'i ve ıııa 
hiyetlerine uygun kaplar içinde bulundurulması l~zımdır. oi· 

3 - Bu yasak Eminönü, Fatih, Beyoğlu ve Be,ıktat Bele. e 
ye şubeleri mıntakalarmda 1 Birincite,rin ve diğer Beled1.Y .. 
Şubeleri mıntakalarında da 1 lkincite,rin 1937 tarihinden ıtı 
haren tatbik edilecektir. ''B.,, "5134,, 

. 89-
memlekette? Hepsi öldü gitti? Kime bıraksınlar; ka
lanlar insan mı? Yürekleri doğru mu ki bırakılanı 
gütsünler? Bir tane var, o da ti, Ortaviranda. Ora
sı da buraya kaç saat bilmem ki ..• 

- Ne kadar olursa olsun. 
- Çarşamba günü sabah nama.zında burada ol-

sun ki ikindi ezanı okunmadan baıhyalım. Sen de 
Hafız Efendi, köpeğin yedi yerinden yedi tutam tüy 
yoldur, yedisini ayn ayrı çıkınlat ta çarşambaya ka
dar bulaşıklığın deliği altına astır! Emme öyle astır 
ki bula.şık uları hep üstünde akarak dökUlüp gitsin. 

- Onu Emiş şimdi yapar. 
- Yapanın emme, tüylerini yolamam.. Mollalar 

yolu versin. 
'J,'üyl r yolundu. Fatma Bacıyı Mollalar tekrar al· 

dıkları yere götürdüler. Kırk bir saat sonra ilacı de
ği tirmok Uzcre tekrar golecekti. Büyük Çavdan 
şeyhi yudum yudum içti pi soğuk bal şerbetini tepsi
nin üz rin koyarak gülüm.se.di: 

- Gariptir Hazret! dedi. Şu kadın kısmının işine 
akıl sır ermez. Ne hikmettir? Gençliklerinde ömür
leri tarnç ederler, ömürle.rimizi kısaltırlar, böyle ih
tiyari dıkl n zaman da yıktıkları gönülleri tamire, 
ömUrlerimizi hıfz ve temdide gayret ve muvaffakı· 
yet österM r. 

Kard i ilave etti: 
- Haksız d memi ler. Kadın kısmı gençliğinde 

saoınm bir teli ile kırk zebani bağlarmış. lhtiyarla-

verirmiş ... 
Gülüştüler. Gaffar Efendi de bilgiçlik tasladı: aJi· 
- Bereket versin bunlara, ya. olmasalardı. 11 

miz neye varırdı? Kim bilir neye uğrardık! 
- Neye olacak? Hekimlerin §errine. 
Mebusun acısı geçmi§ti. O da. iştirak etti: 1, 
- Hekim dediniz de aklıma geldi. Şimdi ~!-8-nbtl e-

da bir ilaç türeıniş (teltiltiyot) diyorlar. Onune g 
1 

len yaraya bası basıveriyorlar. ~ç .. te bu ilaç ~ ~t' 
raya yarar mı? Yaramaz mı 1 duşunınek yok. • 

Vasilin merhemi (Vazeli~!), bir ?u· Al~ Abık~.us:1 
dı. ~ütçe gelince görmeyın, sıhhıye teşkılatı ıçın et 
le para isterler ki .. Canım Va ilin olmasın da Ahı:1• 
Efendinin merhemi olsun. Fakat bizde hamiyet le ı;i 
dı mı ki? Mutlaka Vasilin, Conun filan olursa san 
iyi olacak. Jl 

D ha bir saat kadar abuk sabuk görüş~u~t~ıci 
$Onra esnemiye başladılar. Büyük şeyhin tesbıhı ~tl 
defa elinden düştü, küçüğü şekerlemeden ince uı di 
horlamıya geçti. Bir aralık :Müderris Gaffar. EfeP 
yatılmasını teklif etti, Büyük Şeyh itiraz ettı: kO" 

- Sahura. ne kaldı ki. Hazır şurada tatlı tatlı 
nuı::ıup duruyoruz. Davuldan sonra yer yatarız. 

" ıçtc· 
Aşağıda kadınlar sahura hazırlanıyorlardı: l~ 

rinden birinin aklına geldi. Cevizli, kıymalı erışte P 
vmm tenceresini küllü mangala oturtarak: ıfl' 

- Çocuklar, dedi. Bunda başka şey olmasın sak 
- Nasıl ba ka ıey? 
- Tü tü ! Evden barktan irak ! Oteki şey işte. ıB-' 
Kadınlar şişeırln yan kısmı islenmi lambanın 

yıf arı ışığı alında kor)tulu gözlerle bakıştılar. 
_ iyi ki aklına geldi hala. el• 
- Oyl ya, koca kasabada bulamadı bulamadı • 

•• );\1 
dayını mı buldu dalayacak? Hem bakalım sahiCl 
du:ı: mu? yoksa .• 

<Arkası vs.d 
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')' A N Milletler durmadan sil41hlaıııyarlar, hasırlanıyorlar. Ve bu hazırlıkları yaliııtda 
Giind rk pathyacak olan yeni bir Umumi Harbin alameti olarak sayanlar çoktur. Bununla 

5 

FIKRA: 

e ~azete beraber yeni bir cihan harbinin okadar yakın olmadığını söyliyenler de yok değil· 
Ah BAŞMUHARRiRi dir, Büyük Harbi idare edenlerden eski lngiliz Baıvekili Lloy~ George'ta bunlar 

Kabp • Vücut 
Geçenlerde Boğazda misafir oltfa. 

ğum bir yalının yanındaki fıstıklı bo§ 
ar a) a birl{aç kik ve bir gü7,el yelken. 
li yana~tr. Tunç ren~, yağsız \'e çe
vik vücutlü gen{·ler karaya !,'Jktılar; 
iki çadır kurdular. O günü gcce.)i, bel 
ki birkaç giinü orada geçireceklerdi. 

1' AN' rnet Ernin YALMAN arasında bulunuvor. iste bugiin akuyac•ğınız yazı eski ln9iliz Baıvekilinindir. 
k ın hed f H İrde e ı: aberde, fi-
.. , her şe d . 

rust sa . Y e temız dü· , ınırni 1 ' gazetesi 1 ° rnak, kariin 
~ 0 rnıya çalıımaktır. 

GONON 
MESELELERi 

~cıııv•d• inkılap 
4d1Iye \'ek . 

lıınitde UI nıUJdeliyor: 
~k. 9ocuk Islah Evi atil• 

ıtOdetn h 
lcrıa t~ı apJsaneler ~ apdacak. 
CJeıa }{eli dtiıeltUecek. 

• llir keıırn:'unu ntillile~lrllec~k. 
laba haırrıa.. Ue adUye yeni bli' inki-
lnıraıı tec •Yor. 

ltıevcut h pt l'Ubeııdııden sonra adıtye 
\·erinıu h"a !aneJeri de modem v• 
ta tr hal ' "" insan rn. 6 getirmek, mahpusla-
ler \-li ua.,"llelesl yapan ınii 

~C'lıde . ~8ese-

JııtılltleketıeJ;tırınek )stiyor. Medeni 
~eler bire . daha bir~ğunda hapl
lıııde bwun r ~5kence ve ceza e\1 ha
~tta ne bü d~gu i~in bu fikrin tatbi-

eeeto.1 Yuk bir inkılap vücude ge
lfeıe lırn~anıak güç değildir. 
~1bna..~nıa •~de Çocuk Islah Evinin 
Uy~i fı:iıt bkarar \·erilmesi, Türk ad
~ ltıeseıe .. ~b~a.-:ma bir inkılaptır. 
'- hlı old u~el'ifıe ilk defa dikkati çe. 
~hı çocuk u~muz İçin, Adliye Vekl
lttı e\')erj , ahkemelerini ve ~ocuk 

'~ blıt hilhnı kurnuya teşehhüs etme
İı!rıa 1 1 

~~a se,in•linnistir. 
t•• ş erı Tt'ı· rk :ıı· : · · "\le d~ a<ı ı:vesının ...... zı-ı.ı.._-· "7.eltil ' '"'' 
~ haurı mlye Ye modern bir ma-
~•dır. ;dÜ~ttr~lmiye ihtiyacı olan 

\·e ho ~ erıtn bu cilıazr hala es-
ıu.k makk- "b' • .... e gı ı ı~ler. 

• c 
:suslar Faaliyette 

tıı~ han llarbind b''t" 
teşkıı•t e u un devletler ca-

1~t a rına a • :ı 
Ve:trnı.,.1 zaım uerecede kuv-
~ "erat 
· n n~redll 

""- , ett ifşaata göre, harbi 
.,.,ı. . .. ca..,u 1 ~ • . • • • " .. ~. 

~lıırr çar 0Ynarnışlardı. Alman 
"'Ilı ar Ru d 
0 tide et.rn· s or usunun varola-
l'dı.sQQa . ler, bu parola ile Rus 

'• ~ emırı ~ 'ıor.t b er verercl( 1n;ını:ınJarı 
tıtı. atakhklanna sürüklemij. 

.. 'torı 
~ ~rı ~llıafferiJ eti Hiındt:nbur
~ teşklt"ot tnaktan ziyade Alman ca
ı...!~e C~ rnın eseri idi. 
ıa~ltı Alan llarbinde Jngifüı ca..'lmı 
.~ eıe ~an donanmasının paro
~t t~:~_'l'nıiıt ve diişman donan-
\tı1, •l\eU \'aZİJ etlere düşür-

,~~~a.n lla.r 
~-""'Qep binden sonra bütün mem 
'--..ı"dtı cıqus te"kllatlarmı ktı\'\'et-

bU~·ut.; .lıugün casu lar her taraf-
~ ..:.' •r faaliyet içindedirler. 

'1ı1ıı- "'''nlercı 1 
cı, ~l'tıırııı 

1 
~. ngUtere.d..ı Alman ra-

~ llu11a aalıyeti meydana çlkarıl
t ~ 1lıftkabtı Almanya Timt",s ga
>~ brraı:rıtn muhabirini şüphe al
~ ıı_l'hl a:ak tedbirler aldı. lspan-

'-tt;ı hı hıtiııll8ebetile ca~mııılar her 
~.ııtıı h "kik dokuvorlar. 
~~'11 ~l'bftıden e~nl casus harhi 
Ilı~ kat1 tıl ınuyor. Bu harp, silah 
"''°'~lıd ar mUhim, '\' e o-ndan 'la ha 

f >tıltıatı' r. 
ı~hıtı casusıanının lngilteredeki 
Gttd erı 1 1 ~I a "-hn ' ng !terenin son zaman-
ltı 11 ~~t anya \'e ltal;ra ile anlaşmak 

~lliı .erdi~i temayülü kırabilir \'e 
~ı.... Sıyll..stti .. i l .. • 

"'llıt, uzer m e nıuessır o-

·~~·· . 
. lii .. ~k Manevralar 

'''~ il()l·~ • 'bUnu: •tk defa olarak tam mana-
t t~ tna.nevralar yapmak için! 
a.(1111i ~ 'l'or. ller giiıtı Trak.) aya mo-
oıe, 11\\·etı 
\ ta ısah er, lutalar gidiyor. Ma-
llt, llsı.nda hummalı bir hazırlık 
lt~ 

~~ ltıaıı . 
~ "~lltı C\ralarda Cümlrnriyet or-
\ l\~~i 0.rı he~ yıllık tekamülünii ,.e 
, ttıel'i.._ .rıı göreceğiz. Müdafaa kuv-
ıı "'tı•zit 

~lıı ~il ltıo<) 1 rıasıl hazırlanrldına, na-
~~ ~bit "Ilı silahlarla tPc:hiz edildi

li lll~tt 01~ağız. Or<lumm:un harıı 
~U littill :ı ögrenecegiz. 
Ilı~ ~it .alk, ll)anevralara karşı bii-

ı... aıaka .. . Re i . "- -"'!~i.. • gosterıyor. sm ge<:ı-
"' • I<;" • klttıı.ı lıt birçok kimseler Trakya-

h ~ ~e hazırlamyor. 
~ ~Vralar, Türk ordusunun 

11t. ret \'e kuvvet.ini göstere-

• 

Yak on 
Oecgö~ 

• • 
~11 ~"""'"""' Y aza·n : '~" '"""~~ 
~ ~ 
~ Lloyd George ~ 
~ııı~ı~ı~~~"-'~~ıııı~ı~~ll'.I 

M illetlerin ıulh ııraıında .. Dünyada.k~ tehlike no~t8.larını 
harp için yaptık) h _ gozden geçırıyorum: Versailles mu-

arı a d · d ıh·· ,,..._ k h' . ahe esm en su u uuzaca ma ı-
zırlıklarla kıyas edılecek de· ette bir şey kaldı mı? Tamirat 
recede geniş ve büyük birfey raslı kapanmış bulunuyor. Alman-
yok gibidir. 1914 ten önce de yanın Versailles muahedesindeki as. 
nice yıllar harp için hazırlıkla keri ahkamı ihlfı.l etmesi bir mü. 
geçmişti. Fakat 1904 ile 1914 cadeleye sebebiyet verebilirdi. Fa-

seneleri arasındaki harp ha- kat bugün böyle bir hadise bekle-

zırlık1arı ile bugünkü hazır· nemez. . 
Iki yıl önce Alman führeri 36 

lıklar arasında dağ kadar fark fır kalık bir Alman ordusu ve bü-
vardır. 

Büyük ~arpten önce Almal'lya, 
ordusunu yenilemek için 50 mil
yon sterlin po-r-.:zı,:vt ve muazıam 
ı:ıir donanma yapmak i~in on yıllık 
bir program hazırlamış bulunuyor
du. Yani harpten önceki Almanya 
J oo m.ilyön tSterlin sarl'etlerek :-ırdu 

ve donanmasına ait bütfüı masraf
ları kapatabilmekte idi. Halbuki 
;:;yni mc.ml.·ket son üç yıl zarfında 
1 u paranı·ı on beş mislini sarict • 
miştir. 

Rusy:ı, Büyük Ha~pü-ıı önce 
l•'ransadan borç para alarr.k silfıh
larını ısl . tl.::ı ve Japon harbini11 mey 
dana çıkardığr noksanlarr tt•'afiye 
uğraşıyordu. Almanya hududuna 
sevkulceyşi demiryolla rr uzavrıa k
la meşgul oluyordu. Fakat bu u
ğurda sarfolunan bütü:'l paraların 
yekunu, bugünkü masraflH yanın. 
da hiç kalır. Rusya, dünyanın en 
büyük ordusuna maliktir. F'ran.sız 
ordusu müstesna olma!( i7ere, bu 
ordu, bütün dUnytı.daki or<lule.rrn 
en iyi silahlısıdır. Sonra Rul'f hava 
kuvvetleri, diğer devletlf>rin hepsi
ne faiktir. 

Fransız ordusu ise, b~şka hiçbir 
ordu ile kıyas edilemiy~;!ı;!< bir va
ziyettedir. Fransa, milyar üstiinc 
milyar borç alarak ordns1mun teç
hizatını ycniletnekte; -eski, Yt ni 

yük bir hava kuvveti vücude getir
miye karar verdiği zaman Garp 
nı:>'1lı:ıt lı:ır; miicfo h !l 1 0.~,; nilq i.in:m.Üq ve 
Ştraza'da müdahale tehdidinde bu
lunmuşlar, fakat hareketten kork
muşlar ve bu yüzden Almanyamn 
hareketini hoş görmüşlerdi. Her 
Hitler, gayriaskeri mıntakayı iş

gale teşebbüs ettiği ve Maginst 
hattına mukabil tahkimat yapmıya 
hazırlandığı zaman yeni bir buhran 
vücut bulmuştu. Fakat bu buhra
nın üzerinden de bir yıldan fazla bir 
zaman geçmiş bulunuyor. Bugün 
Ren, yeniden askerileştirilmiş, ve 
tahkimat ilerletilmiştir. O kadar 
ki, bunlara karşı hareket, yüz bin
lerce hayata mal olur. Fransızlarh. 
ltalyanlar ve ıngilizler harp ilanı 
fikrinde iseler, o zaman vakit kay
betmeden hareket etmeliydiler. ~·:ı
kat o zaman bile böyle bir hareket 
hamakat sayılırdı. Bugünse bu ha
reket cinnetten farksızdır. 

V ersailles'ı ihlal eden bu iki 
hareket, bugün birer emri 

vakidir. Pariste bile, bunları baha
ne yaparak kavgaya girişmeyi dü
şünenler yoktur. Eski müttefikler 
Versailles'm kendilerine ait 
hükümlerini tatbik ederek emniye
te uygun bir tarzda silahlarını a-

• 

B. Lloyd Geor~e 

~altma. yolunu tutmuş olsalardı, mu 
ahede anki.ınmı ihlal hareketi ken
diliğinden dururdu. O halde mua
hedeyi silahsızlanma işinin uğradı
ğı muvaffakıyetsizlik öldürmüş. 

tür. 
Sonra Fransa He Almanya ~"a

sında harbe sebebiyet verecek bir 
hudut meselesi yoktur. Bütün Al
manlar Alsas • Loren'i Fransaya 
bırakm;ş olmayı kabul ediyorta~. 
Çünkü Alsas • Loren, ~lI_ll~nya ı
çin huzursuzluk kaynagr ıdı. 

Gerçi Lehistan koridoru Alman
yanın şark hıtdudunda bir yaradır 
ve bu yara kapanmamıştı~ . . Fakat 
son zamanlarda bu yara iltihap -

hiçbir devlet tarafından c.şi ~apıl
mamış tahkimat vücudc getırıniş 
bulunmaktadır. Fransız tahkiı:natı, 
genişlik bakımından ancak Çin Sorunuz Cevap Verelim 
scddi ile kıyas edilebilir. 

ıtaJyada eli silah tutabilecek her. 
kes harp için yetiştiriliyor. lngil
terenin ne yaptığım hepimiz bili
yoruz. 1,500 milyon Inglliz lirası 
beş sene içinde teslihat.programı 
için sarfcdilecek ve bu ~~d.det z~r
fında malzeme ve mesaı u;ın beL;:i 
de 2 milyar sterlin sarfma lüzum 
hasıl olacaktır. 

B üyük, kil<~ük milletlerin hep
si de en kanlı milcadele ıçın 

en müthiş silahları hazırlamakla 
meşguldilr. Hemen her yerde her· 
kes, telaşla, merakla ha~ırlan~y7,: 
ve hiçbir kimse "Durun! Dı~lenın. · 
demiyor. Yalnız ötede, berı~e b~r
kaç cılız ses, "Vazgeçin!., dıye ın-

liyor. . . 
Bununla beraber bu ışlerı yapan-

ların hepsine soruyorum: 
_Harbe ne lüzum ,·ar? 
Snllı yoluyla hallolunmıyacak 

ve)·a hallolunanuyacak bir mese
le mi var? 

Bogiin düınya snlhünü tehdit e-
dtm meseleler nedir? 

Kanlı ınül'adeleJere çevrilecek, 
dir? 

--------· • A vukatnnız, okuyuctılanmıım 
sorduldan suallere şu cel'apları ve-
riyor: 

' 1 - Muratllda Bayan Münire~·e: 
ihtiyar olmak kanuni tasarruf

larda bulunamamak deı{ildir. lhti
yar akrabanız hissesini size ~uta.
bilir. Hiç mahzur yoktur. Fakat 
bu şah~m akh tam manası ile ye-

rinde deJlllıııe, ~·ani ya.ptJKı fiillerin 
neticelerini düı.tünemiyecek vaziyet
te ise, vaziyet değişir. 

2 - Ankarada Baya.n E. F. e: 
Mektubunuzu aldım. Vaztyetlni

zi tetkik ettim. Mufassal cevabımı 
bir iki güne kadar adresinize ~ön
derel•eğim. Fakat şimdiden, şunu 
söyliyeyim ki, çok haklısmız ve 

kanun sizi himaye edecektir. 

8 - Ka!lltamonu Ya)·a alayı leva
zım mttdürtı yttzba.,ı Bay Kudret 
Korçana: 

Mektubunuzu aldım. Vaziyet a
cayiı>. Ar-Lunuz Uzere ce\·abımı hu
snsi olarak tarafınıza bu hafta. ıar
f mda e:öndereceJtim, 

'-------· 4 - Bay K. K. e: .. 
Sorduğunuz sualin cevabı Tiır~ 

Ceza kanununun 456 ıncı madclesı-

nin birinci fıkrasında yazılubr. Ya
zıyorum: Her kim katil kasti ile 
olmaksızın bir kimseye cismen ceza 
verir veya sıhhatini ihliile yahut 
akli melekelerinde teşevvUs husu
lüne sebep olursa bir aydan bir se
neye kadar hapsolunur.,, 

n - Bayan Refikaya: 
:Kocamı sbi tahkir ediyona bo

şanma talep edeblllrslnb. Fakat 
bu hu8usu lcıpat etmek lbımdır. 
Mademki, '9)ıltlerlnlz de var, her 
halde dannızı kazanırsınız zan. 
naulayım. 

6 - Bayan Belkis O. e: 
Yalana yemin eden şahit ceza 

götür. Ttirk Ceza kanmıunda bti 
husua müteallik madde vardır. 

'7 - Bay lsktındere: 
Davanızı t•hltle ispat edemez

süıls. AfteMc yazılı vesika lbraı et
meniz lazımdır. 

/•mail Kemal ELBIR 
<lstanbul Barosunda Avukat) 

lardan kurtulmuş gibi görünüyor. 
Almanyanın Lehistana karşı va

ziyetinin değişikliğini anlamak i
çin Nazi siyasetinin umdelerıne 

dikkat etmek kafidir. Alman Na
zizminin en bellibaşlı umdelerinden 
biri, almanca konuşan bütün in
sanların birleşmelerı ve Almanya 
içinde ırki ayrılıklara son verilme
sidir. Koridor halkının çoğu ise 
Slavdır. Bunlar da Alman olsay
dılar, Almanya, bunları ilhak hu
susunda tereddüt etme1,di. Almaıı
ya ise birkaç milyon Slav için har
be girmez. Almanya, Uıhistanın e
lini sıktığı zaman herkes hayret et
miştir. Çünkü Almanların her ~ey
den evvel koridor& taarruz etrr•e
si bekleniyordu. Hakikatte ise At
manya, kendi yurdunun ırki temiT.
liğini her şeye tercih etmekte >1-
duğundan koridora taarruz etme
miştir. 

Almanya ile Lehistanm dost ol
masına yardım eden daha başka a
miller de vardır. Iki memlekiltin 
Rus bolşevikliğinden korkmaları 

bunların biridir. Düşman bir Rus
ya ve küskün bir Almanya arasın
da kalanLehistan, Almanya ile dost 
olmayı tercih etti. Sonra Gdynia 
limanının muvaffakıyeti Danzig 
buhranını bir hayli yatıştırdı. Ne
ticede Almanyatıın koridoru geri 
almaktan vazgeçmesi. ve Lehista
nın Danzig'i fiilen Almanlara bı
rakması iki taraf arasındaki müna
sebetleri sağlamlamıştır. 

Ayni mülahazalar Almanya- l 
nm cenup hududuna uygun 

gelmez. Asıl harp tehlikesi bu isti
kamettedir. Çünkü Avusturya Bav
yera gibi bir Alman memleketidir. 
Sonra Bohemia'da da üç milyon 
Alman vardır. Çekoslovakyadaki 
Sloven ekseriyetin, Almanlara tat
bik ettiği muamele bunları hoşnut
suzluğa uğratmıştır. Bu yüzden 
Nazizm bunların arasında mütema
diyen yayılıyor. Bunlar arasında 
yeni hareketin lideri olan Henlein 
ile arkadaşları, Almanyayı ziyaret 
ettikleri zaman Hitler ile arkadaş
ları tarafından çok iyi kabul edil
mişlerdi. Almanyanm silahlanması 
ve kuvvetlenmesi üzerine Çeko~lo
vaklar, memleketlerindeki Alman
lara karşı muamelelerini değiştir
miye karar verdiler ve bunlara bir 
çok imtiyazlar temin ettiler. Fakat 
bu imtiyazları Almanları tatmin 
etmedi ve Çekoslovakyadaki Nazi 
partisi hiçbir sarsıntıya uğramadı. 

Avusturyadaki nazilik te kuvvet 
bakımından ilerlemektedir. A vus
turyada tazyike uğrıyan sosya
listler nazilere iltihak etmekte ve 
Avusturya Başvekili Şuşnig bun
lara şüphe ve itimatsızlık ile bak

maktadır. A vusturyada herhangi 
bir infilak vuku bulabilir ve A vus
turya hükumeti ihtilft.l ile karşı-

laşır. Şayet ihtilalin mesnedi nazi
lik ise, Şuşniğin Italyadan ynrdını 
beklemesine imkan yoktur. Çünkü 
Hitler Mussolini ile kavga etmiye 
taraftar değildir. 

Fakat Avusturya veya Ç~koslo
vakyada dahili bir harp koparsa, 
Almanya bu muharebelere, beıki 

de resmen iştirak etmez, fakat gö
nüllülerin gitmesine de mani olmaz. 
Ispanya bu hususta tam bir örnek 
ttşkil ediyor. Hitlerin Avustmya 
veya Bohemia'yı ilhak fikrinde ol
duğunu zannetmiyorum. Fakat hu
ralarda nazilik rejimi teessüs ede~ 
ve bunlar istiklallerini muhafvza 
etmekle beraber Almanyaya bağ
lanırlar. ltalyanm buna muv11faht 
etmiyeceği muhakkaktır. 

Acaba Fransa, yahut Rnsya, 
böyle bir hareket karşısın

da faaliyete geçerler mi? 
Geçerlerse barp olacak demek

tir. Fakat bu devletıerın bu derec~ 
ilri gideceklerini zannetmiyorum. 
Çünkü Fransa, Almanya ile !tal -
yanın ispanyayı istilA. etmelerıne 

göz yumduktan sonra Bohemia ile 

El' sahipleri: - Ke~ki birkaç gün 
kalsalar .• dil'orlardı. 

ilk ytizmelerini ~"a.ptılar; birka~ 

yarış kiireği çektiler; tuzlnndılar, J u
rudular, nihayet fıstığın altma çeki
lerek yemek pişirmiye koyuldular. 

Sıra konuşmıya gelmi ti. Kulakla
rıma inaruunıyorum. O ne fürkçe, ne 
kiifiir, ne ağtz! O ne facia! Eo hafif 
kelime, ~n urt dol mm bir nulaa.n ! Bir 
atalık crkekJer yanımızdaki kadınla
ra bakamaz olduk. 

Kalıp - vücutlar üstünde takır ka
falar ! 

Hayır, ha~·rr. biz spordan bunu de
ğil, efendi genci bekliyoruz. Klüpler 
azalarma kikten e\'\·el biraz terbiye 
versinler. - FATAY 

rôk~~.;ıııi 
~ mektubu 
~"' '"' 1..1' #'\# 

Nitanta,ında Kedi boJluğu 
Nişantaşmda B. Mazlum yazıyor: 
"- Bu satırları sıze Istanbul ke 

dilerinin karargahından yazıyo
rum: Nişan taşından. Beledi yemi· 
zin bizi kedi ve köpek istilasından 
kurtarmak Uzere aldığı pek yerin
de tedbirinin tatbikine burada da 
başlanmalıdır. Vaziyeti anlıyabil
meniz için Nişantaşı çocuk bahçesi 
ni bir defa ziyaret etmeniz kafi. 
dir. Güzel havası, bahçeleri, man
zarası ve ,şirin binalarile nümune 
bir mahallemiz olan vali konağı 

caddesi ve civarı kedilerle doludur. 
Bunların arasında tüyleri dökül
müş, hasta, gözleri akıntılı kediler 
de vardır. 

Belediyemizin ani bir kontrolla 
bu civar halkını rahatsız eden bu 
hayvanlardan kurtarmaSI, çok ye
rinde olacaktır., , 

Carinthia'nın istilası yüzünden hıç 
bir harekete geçmez. Hele Rus~a
nın bu yüzden harekete geçmesi 
büsbütün şüphelidir. Çünkü Rusya, 
her devletten fazla Japonyaya dik· 
kat ediyor. lngiltere ise bu çeşit 
h8.dıseler yüzünden hiçbir harbe 
girmez. 

:lııpanya tehlikesi henüz bertnraf 
olmadı. Italya, gönüllü göndermt .. 
ye ve Italyan zırhWan asilere yar
dmı etmiye devam ederlerse Av
rupa sulhü had buhranlarla kar .. 
şıla.şrr. Hitlerin böyle bir tehlike
Yi göze ala.cağını zannetmiyorum. 
ÇünkU ordusunu, Ingiltere ile Fran 
sanın faik kuvvetlerile karşılaşa .. 
cağı yerlere göndermekten çekimr. 

Franco'nun muvaffak olması i
le en çok alakadar olan zat, Mus
solinidir. Franco, Italyan yardı • 
mını temin etmediği takdirde mu
vaffakıyetsizliğe uğrıyacağı için 
Italyanın ispanyayı istila etmesi, 
Akdenizi, aşağı yukarı bir Italya:ıı 
gölü yapar. ltalyanın Balear ada
larını işgal ederek hava üssü yap
maları, Tanca ve Ccnta limanları
nın Ita.Jyan kontrolüne geçmeleri 

ile Ingilterenin şark, Fransanın ı:ai

mali Afrika yolu, Italyan hakimi
yetine geçmiş olur. Bir gün Garbi 
Avrupa devletleri bu hakikati kav
rıyacaklar ve o zaman Fransa da, 
Ingiltere de, harekete geçecekler
dir. Duçe, bu iki devlete mukave
met edemiyeceğini herkesten iyi bi
lir. Onun için ispanyanın Avrupayı 
harbe slirüklemiyeceğine henüz i· 
nanıyorum. 

Avrupada, harp sebebi olarak 
Alman • Rus husumeti kal

mıştır. Fakat bunun da Avrupa is
tikbalini, pek yakında tehlikeye 
düşüreceğini sanmıyorum. Alman 
ordusunun liderleri daha fazla Bis
markça bir siyaset takip ederek 
Rusya ile dost olmıya taraftardır
lar. Sonra her iki devletin biri de 
bu cephede harbe hazır değildir. 

Ohalde A\Tupanm yakında bü
yük bir harp ile karşılaşmıyacağı
na hükmedebiliriz. Milletlerin harp 
istemedikleri şüphe götürmez. Fa
kat milletler 1914 te de harp iste
miyorlardı. Şu var ki, bugün harp 
istedikleri sanılan milletler harbe 
hazır olmadıklan gibi harbe hazır 
olan milletler de harp istememek
tedir. 
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Tekirdagh Hüseyin intikam 
Maçı Tutmak istiyor 

___..::::, 
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T ı\ N 

Geçen Pazar J ngilizi çarçabuk yenerek Tekir· 
dağlının karşısına rakip olarak kalan 

Mülayim pehlivan .. 

Başpehlivan 

Matbaamızda 

İngilizle Göriistu , 
Dün İngiliz pehlivanları matbaamıza gel

mişlerdi. Burada yaptıkları güreşlerden ve 

Hindistanda karşılaşacakları Hint pehlivanla

rından bahsediyorduk. Cenubi Afrikalı •ampi· 
yona Tekirdağlı Hüseyin hakkında fikirlerini 

sorduk. Şu cevapları aldık: 

- Tekirdağlı şimdiye kadar karşılaşbğım 

bütün pehlivanlardan kuvvetlidir. Ben Hüse· 

yin kadar tabii kuvvete malik olan dünyada 

hiçbir pehlivan tasavvur etmiyorum. Yunanlı 

Cim Londostan da tabii kuvvetçe Hüseyin kuv 

vetlidir. Yalnız Londosun bilgisi Hüseyinden 

kat kat yüksektir. 
Ben Hüseyinle intikam maçını bir şartla ya

pabilirim. O da benim alıştığım serbest güreş 

darbelerine müsaade edilmek şartiyle ... 
---------------------------- Afrika şampiyonu bu sözlerini he-

\ nüz bitirmişti ki, Tekirdağlı Hüseyin 
içeri girdi. Geçen pazar günü güreşen 
iki pehlivan el Sikıştılar. Hüseyin he

men meramını açtı ve dedi ki: 

Memlekette Spor Çalışmaları 

Usakta , Sehir , Bes 
• 1 

Atletleri Karsılastılar ' , 
Uşak, (TAN) - Uşak stadyomu r--------------

"- Afrika şampiyonundan bir in

tikam maçı istiyorum. Kendisi yük-
sek bir pehlivandır. Benim hatırımı 

kırmaz. Bazıları diyorlar ki, Afrika

lı ile Mülayim tutuşacaklarmış. Eğer 
açılış merasimi pazartesi gtinii yapıl-! ,."-./~·· ~ -· - -- .. ,.. - - - - "" bu hafta MüJayim güreşecek olursa, 
mış ve merasimde binlerce halk bulun t ~· 
muştur. Kaymakam ve belediye reisi- ~ A d ' 1 ortaya çıkar ve Mülayimi evvela ben 
nin söylevile merasime başlanmıştır. y f n 1 ar tutarnn. Hangimiz galip gelirse, son-

150 sporcunun iştirak ettiği bir ge- radan Ingilizi o tutsun. O takdirde In 

çit resmi yapılmış ve beş şehir spor- ,. • 1 ~ 
cularınm atletizm müsabakalarına zmır e ~ 
başlanmıştır. Müsabakalar neticesin- ' 

giliz dinlenmiş ve biz güreşmiş olu

ruz. Her halde bu vaziyete bizi dü

şürmezler ve Ingiliz benimle bir da-
de Uşak 23 puvanla birinci, Afyon 16 M y k ' 
p~vanla ikinci, Manisa 10 puvanla ü- aç apaca ( ha tutuşur . ., 
çuncü, Denizli 3 puvanla dördüncü, S Tekirdağlmm bu arzusunu Afrika 
Kütahya 2 puvanla 5 ci olmuşlardır. ~ Aydın muhtelit takımı iz· ~. şampiyonuna bildirdik. Kendisi ev-

Sıvasta Pehlivan Güreşleri t mire giderek lzmir muhtelit ~ velce söylediği şartlar dahilinde, yani 

Sıvas'.. (_~AN) --: Şehri~~z .. geçen ı ~ takımıyla iki maç yapaca.k- ~ serbest güreşte Amerikada müsaade 
pazar gunu canlı bır spor gunu yaşa- ~ t B • . . I tb l ~ edilen oyunlara burada da müsaade 

b .. ··k b' kal bal w .... d ır. unu temın ıçın u o 
~:~ G~k:lp ~~ul b:hçe:7:ı~e 0:;;ü~ ~ Ajanı V a&li Çatal /zmire gi- edilmek şartile Mülayimle de Tekir-

~ d °" k l "k d l l t ~ dagwlI ile de güreşebileceğini, hatta 
pehlivan güreşi tertip edilmiştir. Şeh- t ere a a a ar ar a emasa ~ 
rimize uğrıyan meşhur güreşçilerden 1 geçmiş ve müsabakalar için ~ Hindistan seyahatini bu uğurda iki 
Balıkesirli Ramazan, lstanbullu E- ~ tam bir mutabakat hasıl ol- ~ hafta tehir edebileceğini söyledi. 
tem Kartal pehlivanlarile, bundan ~ muştur. ~ Aksi takdirde, yolundan kalmıya-
başka Bulgaristan göçmenlerinden l..... ~ rak Hindistana hareket edeceğini i-
Hüseyin, Romanyalı Eyüp, Süleyman ~.,. ~~ lave etti. 
Porsuklu Abdullah, Hüseyin, Divrik
li Halil pehlivanlar güreşe gelmiş bu
lunuyordu. 

Birinciye Kara~ayırlı Mustafa ile 
Balıkesirli Ramazan tutuşmuş, Ra -

İstanbul Atletizm 

Birincilikleri 

Tekirdağlınrn intikam müsabakası 

veya Mülayimin bu hafta Ingilizle tu

tuşması hakkındaki kati kararı yarın 

matbaamızda toplanacak olan pehli-

mazan çabukça hasmını yere atmış- Istanbul bölgesi atletizm ajanlığın- vanlar vereceklerdir. 
tır. Ikinciye Porsuklu Abdullah ile 

dan: yine Ramazan pehlivan bir saat ka-
Sekizinci Balkan oyunla11 için seç- tir. Birincilere ve günün en iyi dere

cesini yapan atletlere atletizm fede-dar devam eden güreşte uğraşmışlar, 
berabere kalmışlardır. Uçüncüye, Is
tanbullu Etem pehlivanla arkadaşı 
Ramazan güreşmişler, Ramazan faz
la yorgun olduğundan berabere kal
dığı bildirilmiştir. 

Turhal Sporcuları 
Niksarda 

Niksar, (TAN) - Niksarlılar ta
rafından davet edilen Turhal şeker 
fabrikası sporcuları ile Niksar tdman 
yurdu arasında yeni ya.prlan futbol 
sahasında samimi bir futbol maçı ya
pılmıştır. Zevkli bir oyundan sonra 
Turhal şeker fabrikası futbolcuları 

2-3 galip 'gelmiştir. 
Belediye tarafından sporcular şere

fine bir ziyafet verilmiştir. 

Merkezi Avrupa 

l<upasmda Seyircı 

Rekoru 
Bu sene yapılan Merkezi Avrupa 

kupası maçlarına 438 bin seyirci gel
rrı; "L ; .. y ....... , ... ,, iqtHtistiğe nazaran bu 
miktarın 150 bini A vusturyaya, 119 
b .n. .Hc.J. l!arıstana . 60 bini Çekoslovak-

me mahiyetinde yapılacak olan Istan

bul atletizm birincilikleri bu ytl açık 
müsabaka halinde 14, 8 cumartesi ve 

rasyonunun koyduğu mükafatlar ve
rilecektir. 

Müsabaka programı ayrıca ilaıı c-
15' 8, 937 pazar günleri Kadıköy Fe- dilecektir. Müsabakalara iştirak ed1.;-
nerbahçe stadında yapılacaktır. Bn cek olanların isimlerini cuma (13, 8, 
müsabakalara baska bölgelerden ge-11937) akşamına kadar bölgeye bil -
lecek olan sporcular da katılaoilecek- dirmeleri lazımdır. 

'ahkesir Atletizm Birincilikleri 

azar Balıkesirde yapılan atletizm mUsabakalarında Ed.remıt 

-l. 
D on ca.ndeloro ari duru katık

sız artistti. Dünyadaki geçi 
mi de, sevgisi de, şanı, şerefi, hat
ta hayatı da kukla oyununda oynat 
tığı kuklaları idi. Alkışlar sel gibi 
boşanıp çağlayınca, kanter içinde 
kalan yüzünü siler "şu iplerini çek
tiğim kuklaları diriltemezsem on· 
ları gönlümün özlediği gibi, dile ge· 
tiremezsem, öyleyse ben, ben deği· 
lim" .der ve göğsünü kabartırdı. 
Sahnede kuklalarına "Fransa kral
larını" oynata oynata tabii sesi de 
tumturaklılaşmış, allavi kallavi 
gümbürtülü bir ses olmuştu. Sokak 

ta kundura boyacısı çagırsa, Fran
sa Kralı düşman elçiye ilanı harp 

ediyor sanırdıruz. Kuklalarını oy
nattığı otelin sahibinin kızı Grazia 

Don Candeloroya abayı yakmıştı. 

Kız çirkindi ama sesi çok tatlı idi. 

Bir de ta kendisini bildi bileli para 

arttırmakta olduğu dost düşman 

arasında fiskos ediliyordu. Don 
Candeloro yüze ne baksmdı. Ona la 
zrm olan sesti. Asıl ses güzel olma
lıydı, derdi. O da iuzın tutgunu 
olduğu için akşam sabah yemekleri 

ni hep otelde yer
eli. Masaya getiri
len ve masadan 
kaldırılıp götürü
len her tabak ara
sında Grazianm 
kulağına evlen
mek niyetinde ol-

DON CANDELORO 
ıcıııele' 

ğullarma te JıO' 
te tekroeiete eııla 
ğadan kerpe~ r/! 
k ··kı·· ft .. 1 diŞ1 

VE 
duğunu fısıldardı. 

K ızm babası, yani otel sahibi 
samanlar arasından yürütü

len suyun farkına vardı. Kızı bir 
köşeye çekip kulağını büktü. Otel
cilikten çakar, aklı başında bir gü
veyi istediğini, sermayesi iki bu
çuk tahta kuklayla dört buçuk laf
tan ibaret olan bu baldırıçıplak ko
pukla evlenmesine razı olamıyaca
ğmı, tek tek anlattı. "!pin ucunu 
bu adamın eline verirsen herif iki
mizi de kuklaları gibı kullanır. Gö
zünü dört aç herif sana taktığı kü
lahı dar eder. Neyliyeceksin derbe
deri. lşine gücüne bak. Müşterileri 
kTrma. Sağa bir tatlı söz, sola bir 
gülümseme savur. Gözlerini para
dan tarafa aç. Kulaklarını da hep 
oraya ger. Anladın ya. Sözlerim kü 
pe olsun!" dedi. Fakat ne çare ki 
sevginin alevi artık yüreği saçağı 
sarmıştı. Iş işten geçmişti. Don Can 
deloronun kuklaları kralları, krali
çeleri sevgiden öyle tatlı tatlı bah
sediyorlardı ki, kızm her gün yıka
dığı bulaşık kapların kaçakların ko 
kusu kızın burnuna artık leş gibi 
geliyordu. Çamaşırda kızarıp mora 
ran ellerinden kendi bile iğreniyor
du. 

B abası: "A avanak sana ne 
oldu? Müşterilerin hesapla

rını hep yanlış yapıyorsun. Bu gi
dişle sermayeyi kediye yükletece
ğiz ! " diye haykırıyordu. Don Can
deloro kuklalarını oynattığı Pren
ses rolli için küçük bir kız kirala
mak mecburiy~tindeydi. Oyle ya ! 
Çıt kırıldım prensesler, Don Cande
loronun dana sesiyle konuşmazlar
dı ya. Ne var ki bu ücretli kızın sa
natten çaktığı yoktu. Prensesin 
söyliyeceği en ulvi sözleri kümeste 
yumurtlamakta olan kuluçka tavuk 
gibi ciyak ciyak öterek söylüyor
du. Dinleyiciler sözleri duyunca hu 
şu duyacaklarına, şakır şakır göz
yaşları dökerek katrlasiye gülüyor
lardı. Don Candeloro ikide birde a
cemi kıza sandalye altından bir 
kaç tekme yerleştirerek, kızın sesi-
ni yoluna koymak mecburiyetinde 
kalıyordu. lşte bundan dolayı Don 
Candeloro, Graziaya "Aıman çabuk 
evlenelim, Prenses rolünü hep sen 
söyliyeceıksin" diyordu. Bunu du
yunca kızın g~nlü çıldırtıcı sevinç
lere parlıyor, başı dönüyor, beti 
benzi ağara kızara hareleniyordu. 

G elge!elim babası illa da illa 
olmaz diyor ve başka demi

yordu Don Candeloro: "Başka ça
re yok, kahramancasına davran
mak sırası geldi artık, kimseye sez
dirmeden bohçanı, çıkınını, parala
rını hazırla. Ha dedim miydi fır
lar gideriz!" dedi. Bir iki gün son
ra beraberce sırra kadem bastılar. 
Kızın getirdiği paralar pek azdı. An 
laşılan dedikoducular habbeyi kub
be yapmışlardı. Fakat Don Cande
loronun sözü sözdü. Nikah kıydır
mak için belediyeye vardıkları gün 

rada ras -

o u ..,,,. lİSI' 

ŞOREKASI 
ke:mnis gibi, e ..ı• 

, dflJI' 
kı topr~. a bt~ 
lardan guç 1t s~ 
birkaç ufaJtll . ~ 

Yazan: 

Giovanni Verga 
Çeviren: 

Cevat Kabaağaçh~ 
, . 

•••••••••••••••••••••••• 
loroya yanında duran kadını göster 
di. "Kadınsız işimiz yolunda yürü
mez. Sen kızımı alırsan, ben de ev-
10~·~0'7 .... ;ırim !'\anki?. İnşallah me 
sut ol~rsun. Ve küme kuını:: ı.olul( 
çocuk sahibi olursun. Ben cavlağı 
çekince de miras olarak müstahakı 
nı bulursun" dedi. Filhakika çocuk 
lar daardı arkası kesilmeden dün
yaya söküne başladılar. Otelcinin 
de kızından geri kaldığı yoktu. Bir 
Türkiye Sultanı kadar bol bol döl 
brr~kmıya, ve hiç olmazsa sihirbaz 

Merlin kadar da uzun ömürlü olmı
ya ant içmişti. Gerek karxsı, gerek 

kızı dünyaya yeni yeni çocuklar ge

tirdikçe bütün aile davet edilir, ve 

an cemaatin düğün demek yapılırdı. 

Fakat zamanın durduğu yoktu. Za 

mane halkının ise kuklaya kulak as 
tığı yoktu. Onların gece gündüz gör 

mek istedikleri sıra sıra sülün gibi, 
flüt ötüşü gibi düzgün bacakların, 
hep birden kalkıp inmesi, musiki 

"vınk ! " edince bir elden tepinilip 
fır dolabı dönmesi idi. Başı dara 

kısılan Don Candeloro kapağı hep 

kayın babasına atıyordu. Fakat on 
cağızdan da iyi nasihatten başka 

birşeydkler geldiği yoktu. 

G razianinin işi güçü sabahtan ak 
şama kadar çocukların ve 

kuklaların üst başlarını yamalayıp 
sarmalamak, yahut güçsüzlükten e

li ayağı tutamaz oluncaya kadar 

kukla oyununun iplerini çekiştir

mek. Papağan gibi ezberlediği Pren 
ses rolünü tekrarlamaktı. Bu iş ta 
sabahın ikisine dayanırdı. Çekilir 

ve katlanılır iş değildi. Bilhassa 
Tanrı ona birkaç gün evvel bir ço
cuk daha bağışladığı zaman, Don 

Candeloro kızgınlıktan kan çanağına 
dönmüş gözlerini ona çevirmiş, de-
niz kestanesi gibi dik saçlarile: 

"yahu senin ha bre çocuk doğur

maktan başka marifetin yok mu?'' 
diye haykırıp bağırıp durmuştu. 

Bu kuklacılığın artık şehirde sök
miyeccğine Don Candeloronun ak
lı tak demişti. 

Pılıyı pırtıyı hep bir arabaya yük 
liyerek taşralara çıktr. Fakat bu se 

fer de köylülerin cimriliğine çattı. 
Birinci günü parayı zar zor veriyor
lardı. Ertesi günü ise ev damlarına 
ağaç dallarına tırmanarak bedava
dan seyretmek yolunu buluyorlar
dı. 

Don Candeloro işi palyaçolu
ğa dökmek mecburiyetinde 
·· ·· .. özünü bo a1ara bu-

durabiliyordu. Bu da olnıadl· l~ 
Don Candeloronun başı icatısr .ıtıı~· 
kuması idi. Mademki insanla! ~~ 
la değil, diri adam istiyorlardı, ... ~· 

· oY" lalara oynattıklarını kendilerı ııııV 
yıverirlerdi. Elde avuçta 

0 
el' 

hep satıp savdılar. Ve şövslY~. 
biseleri, miğferler, kılıçlar ya~~!• 
lar. O, akşam davullarla bor ıııJ 
(Fransa krallarını) oynıyaca~ltY 
ilan ettiler. O akşam Don Call ~3 
ro bütün ailesile beraber, tepele.:!' 
tavanları süpüre~lerle, üst ıı~, 
da şövalye zırhlarile, sahneY8~aı~ 
tııar. Zırhlar tenekeden ya~ e*' 
için, Fransa krallarının resJlll g 
,.U , • ~ ' > • - • ' A 'ıl etı 
devrilmesi gürültüsünü has . ~· eP 
Kralın davudi sesten irat ettı~gııl' 
ulvi hitabeye bir kahkaha tu )lJ' 

dır cevap verdi. Sonradan da 1~'13' 
k b kl J1 cıc 

na koçanları, limon a u a ' Jllııı 
ra izmaritleri Fran~ haned~aa 
üzerine dolu gibi yagdı. Don ıı:f 
loronun elinden o gün az kaisJllıı1~ 
kaza çıkacaktı. O sana tten aJll~;ı' 
hödüklerin, meşe . odunl~~ ı;ıJıÇ' 
ni, onunu kebap şışlermış g1bı iıda 
tan geçirecekti. Amma evvel~~telİ~ 
kılıcı tenekedendi. Hem de u eıofO' 
yere de düşmüştü. Don Cand. ~~· 
nun kazık gibi zırh elbisesiIJJP d~ 
sıklardaki menteşeleri, yere }c!lpıııj 
eğilip te düşen kılıcı kald1rıtl3 

müsaade etmiyordu, ere' 

B u Fransa hanedanı da .~ ~6, 
de oynandıysa bir türltı1'~ 

mecli. Bir gün Don Candelor0 ·rit' 
sına "domuzlara palamut yed' (1}1' 
ler, bunlara da istediklerini "~~ 
li. Sen Şantöz olursun, ben de fi9' 
leken olurum." dedi. Karıs111111 ets 
tanlarını kısalttı. Hatta dikişe v ~•' 

'G. n 91.9 yele yardim etti. raz.ıanı ot9 
bacaklarına kendi eliyle ipek ç ~ 
1ar geçirdi. Karısı "Aman, be~!ı 
aleme bu kıyafette nasıl çıJ!afl il v 
dedikçe Don Candeloro "A.Y se pr& 
iş için yaradılmadın da, yaJnıı 11 tıl' 
ses rolünü mü oynamıya yar Jıli 
dın? Ekmek yemesine gelince d 
birimizden geri kaldığın yok rı1~~ 
lah. Değil seni, kendimi de, ıcı~$ ~ 
mı da, soyumu da, sopurnu e~ı~ 

· eC t 
ateme çıkaracağım! Daha dıY \'of' 

~ tlı 
var mı?" diye avaz avaz bagı 
du. __/ 

1 M acaristanda 
.4tletizm ~ 

Mnc:ır 
Budapeşte, 9 (A.A.) - ı-< 

letizm klübü tarafmdan Marttıg:'l rı 
adasında tertip edilmiş olan sP0~ııı 
rammda iki yeni rekor tesis ed 

ti~ J 
Miklas Ezabo, 1500 metrel~~i!ıt 

şuyu 3 dakika 51,~ saniyede b1 

ti~ ~' 
Josefva Zegi 10,22· metre) 

atmıştır. şıı 

Gyenesin 100 metre sür~t }(~g, 
nu 10.4 dakikada bitirmesı de 

şayandır. 0 ~ 
Bundan başka Marsany 80 
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MEYVA 
SATISI 

1O8 Seferden 
Yazısız Hikaye 

• 
ersım Sonra· o 

D ~rsinı ağası ve Dersimli kö-
ın,.. e, Dersimden dışarı rıkma· 
~.sarp dik ~ 
Qan aYrıhn • geçıilınez kayalıklar-
aııiattı ş anııştır. Bir arkadaşım 
ın .. _.

1 
• ark sınırları boyunda Os

--.ıu OrdU} il 
la.mu§ B' ar e Ruslar çarpışıyor-
Claru v~·ır ~ralık, Osmanlı kuman· 
~tah~Y~ti tehlikeli görmüş, pa
l-aftan da ıında~ istemiş. Diğer ta
~ : Dersınıe haber gönder-

,, 
teııi;e~~~ı:nuzun vaziyetini biraz 
l'or, Deı ~0~Y0ruın. Düşman ilerli
ler.ı• l'Siınliler kuvvet göndersin-

~Phe k 
llkki ed uınan~ emrini te-
ilUfuıı en Dersıının o zamanki en 
~. y~tdaını •. tınmamış, aldırma-
2ııek 1• nız, istiındada mukabele et 
\rap v::::g:ldiğini düşünerek ce-

" ış . 
-Ruın d linıiz be an an paşaya hürmetle-

ile ge~ke~aldir. Emirlerini yeri
:taııı ...:ı ek ısterdik. Ancak, şu sı--ua .. 
"a goruıecek pek çok işlerimiz 

r ... Gele · -· 
§a, hiSSe ~Yecegız. Kumandan Pa 
:taya g" ınıze düşecek düşmanı bu
:tız.•• ondersin. Biz icabına baka-

Derstınd 
§itndiye k e anlattıklarına göre, 
ııa ıos adar Munzur kayalıklan-
.c 8efer 
4ı rde de Yapılmıştır. Bu 108 se 
~aınen .asker, Dersiinin içine ta
l'eddit b~enıemiş ve daima mUte
tİtntişt. ır taramadan sonra dönüp 
bir kı ır. Bir duvar enkazına dini 
de 0~nıet Vererek asırlarca dibin
lUk gi~up saf, cahil Dersimlileri sü 
~tler Renıen açıkgöz şeyhler ve se 
ti.ne d utu deresine girilem.iyece-

LI e halkı inandırmışlardır. 
~ 0~ttan sonra uğradığım Pa 

8ordu kıre köyünde bir Dersimliye 
nı. . 

1 ~ kutu deresi ne biçim yer?,,, 
tıa a~ 8.daırı, ağasından aldığını ba.· 

,, en sattı • 
- l{ • 'btt 8U . utu deresi... Anlamıyorum 

ltlhı gi~ nıanasını ... Kutu deresi
~.. ez bir dere olduğunu duy
•u ... •~ hayret ediY-orum doğru· 

'etı~' bu kanaatle, bu inanma ile 
,~erce tek başına yaşıyan Der
~ Oinıdi Munzuru aşan askere 
l\rı~r ~a hayret ediyor. O, hay
dett d · Çünkü, babasından, ceddin
ltt'ai UYUp işittiği efsanenin tam 

l>er0~an hakikati görüyor. 
~)> §U81~nin kafasına yerleşen 

•• ldi : 
let; Şinıdiye kadar Dersime 108 
2lı~ )>apıldı. 108 zi de netice ver-
1~ · Dersinı kayalı klan, yine yer
~ın ~vası olarak kaldı. O muh
lı°"u~l 0 ınuazzam Kutu deresinin 
h.ıı l' &rını aşıp ta Munzura atlı
:teei \'Oktur ki, karkasın ... Kutu de
ıııa ... ~ M~nzurbaba oldukça kork
htı Ulu e~ını, yalnız senindir. Sen 

" daglarm oğlusun." 
U ersirn dağlarında yaşıyan 

~. le 
1
. halkın diline dikkat edilir

hq. lie 1lllelerinin çoğu türkçe olan 
4 IJır8an kullandıkları kolayca an
hı;lı~u· :Oersimli, bir dağ türkçesi 
~. bş, hıaksadmı bununla ifade et 
~atı • ~nunıa anlatmıştır. Bir Al
haııc1 a~nıinin tetkikine göre, dağ 
dır e ısanında 8000 kelime var-
~ .lce~nun 5000 ni bozulmamış türk 
~a \>e 

1~~:le, 3000 i arapça, fars
l<ul'tçe dıger melez dillere aittir. 
~~1 3 

Ola.:ak bulunan kelimelerin 
lrtı ?O u geçmez. Esasen bu 300 

l ı- lleen~n ~07 si yayla ve dağ lehçe 
\>~ ~aittir. Asılları Türk, Tatar 
tıı-. rkes lisanlarından ahnrnış-

ber8· 
"er 01 '?rıde gezen, çok misafirper-
tlıl\Qe an halkın arasına girerse, 
~dllıl ltöy isimlerine rastlıyabilir. 

&mı o - nun türk e ad al-

······--·-· .................................. -.. . 
1 

Ya~an: 1 
Lcitif Erenel 1ı ı ... H•••••••••••••••••••H•••••••••••••••••••--•• 

l,te: Derıimli iki gen~ 

dıklannı görür. Tunceline gitseniz, 
gezseniz, sorsanız, sağlam vilcutıü, 
geniş omuzlu, kanlı canlı, çok gü
zel Dersim kadınlarının çoğunun 

:ıc Sinema 
• 

GUlcubuk, Gülseren, Besi, Fidan gi
bi isiml .r aldığını duyarsınız. Aşi

ret isimlerini tetkik ediniz. Hemen 
hepsinin türkçe asıllarını bulmakta 
güçlük ç~kmezsiniz. Köy isimlerine 
bakınız. Çoğu, öz türkçedir. Birçok 

keli' 'brin sonları, o, i yahut a ile 
biter. Maamafih, hazan bizim kul
landığımız kelimelerin bazı hecele
rini tamamen kaldırıyorlar da ... 

D ersimde yerlilerin ziyaret de 
dikleri dini mevkiler vardır. 

Bunlar, onların hesaplarına göre 
belki 650 yi aşar. Yani, aşağı yu-
karı, önüne gelen şarlatan, madra
baz, açıkgöz, talancı, çapulcu sakal 
Iılar, ya bir duvarın dibine otura- ' 
rak, yahut bir kayanın tepesine çı
karak veyahut herhangi bir şeye 
dini bir kudsiyet izafe ederek cahil 
Dersimliyi soymuşlardır. Binlerce 
köylü, gizli, sır halindeki suçunu zi

yaretlerde kurban kesmekle, seyitle 
re pay ayırmakla affettireceğine i
nanmış, hatta bu uğurda varını, yo 
ğunu, malını, mülkünü, tek keçisi-
ni bile feda etmekten çekinmemiş
tir. Eski Dersimli suçun ancak se
yide mal bağışlamakla affedileceği
ne kani olmuştur. 

Güvenemediklerine, emin olama
dıklarına, kendilerine fenalık yapa
bileceği hissini veren kimselerle ka. 

tiyen anlaşamıyorlar. Onlara Yezit 
diyorlar. Uç, beş aile, çoluklu ço
cuklu koyun koyuna yatıyor. Fa-

kat erkeklerini bile Munzur etekle
rine gelen bir yabancı medeniden 
kaçırmak istiyorlar. Yabancı ile an 
aşmamak için kullandıkları parola.: 

"- Nezanem!. Nezanem! ... 
dir. Bir Dersimli, bu parolayı ar 
kadaşından duydu mu, artık sizin o 
nunla konuşmanıza, anlaşmanıza, 

yakın olmanıza imkan yoktur. Der
simli size yabancı, siz de Dersimli 
için garip bir mahluksunuz. 

aleminde 

Aksarayda .. 

Bayazıtta .• 

Beyoğlunda! .•• 

Danielle Darrieux 
Dava Ediliyor 

Öğretic i Filmler 

Kanununa Göre Serbes·t 

Girecek Eşya 

Güzel Darrieux 
Geçen sonbaharda güzel Fransız 

artisti Danielle Darrieux'ye Ameri
kan Universal film kumpanyasından 
bir teklif geldi. Yılda iki veya üç film 
çevirmek üzere ve ayrıca isterse Fran 

saya dönüp orada da istediği firma 
hesabına iki film yapabilmek şartile 
Amerika kumpanyası kendisine sene
vi 20 milyon frank verecekti. 

Böyle bir angajman her sinema ar
tistinin rüyada gördüğü bir şeydir. 
Fakat güzel Danielle ancak: 

- İlk filmdenberi amma da çabuk 
ilerlemişim, demekle iktifa etti. Ve 
bavullannı hazırlamıya. başladı. 

Halbuki evvelceden Fransada bu
lunan bir kumpanya ile bir kontorat 
yapmış, senede senaryosunu kendi 
seçeceği iki film için 150 şer bin fran 
ga razı olmuştu. 

Şimdi bu kumpanya ile arasında 
ihtilaf çıkmıştır. Güzel artist konto
rat ~~ddetinin geçmiş olduğunu ve 
ken~ısıne ne senaryo gönderilmiş, ne 
de fılme başlaması için bir teklif ya
pılmış olduğunu söyliyerek 300 bin 
frank zarar ve ziyan istiyor. Halbuki 
kumpanya da Amerikaya gitmeden 
önce filmleri çevirmeşi Iazımgeldiği
ni iddia ediyor. 

Evvelsi gUn bakılan bu dava talik 
edilmiştir. Bakalım ne olacak? 

Ankara 10 (TAN)- Teknik ve öğ 

retici filmler kanununa göre, güm

rük ve her türlü ithal serbestisinden 

i~tifade ettirilecek eşya tespit ettiril
miş ve iki kısma ayrılmıştır. Bunlar. 
dan bir kısmını devlet tarafından, 

diğer kısmını da hususi müessese
ler ve şahıslar tarafından getirtile
cek eşya teşkil etmektedir. Teknik ve 

öğretici filmlerle bu filmleri göster
miye mahsus parlö ampilifkatörlü 

ve sesli film tesisatlı otomobiller, c.;es 

li sinema ve projeksiyon makineleri 

ve film almıya mahsus makine ve a

letler devlet tarafından veya devlet 

daireleri için getirtildiği takdirde 

gümrük ımuafiyetinden istifade edile 

cektir. Bu eşya ancak Ankara ve İs

tanbul gümrüklerinden geçirilebile

cek ve şahıslar tarafından getirt.ildik 
teri takdirde hususi bir komisyonun 
ınürakabesine tabi olacaklardır. 
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LOKANTA KRALI: 

Hayata 
Atılan 

Milyoner 

Parasız 
Lala, Nasıl 
Bes , 

• stanbulda tamam elli seki2 
1 senedenberi, sıra ile miço

luk, garsonluk, şeflik, meyhane, 
gazino, birahane, lokanta sahipliği 
yapan Kosti Lala, 70 yaşında "Lo
kanta Kralı,, olarak öldü. Nesil
lere bira, rakı ve şarap veren La
la, on beş ya~mdan itibaren ağzına 
su dokundurmamış, midesine bir 
katra su indirmemiştir. 
"- Niçin su içmiyorsun?,, de

dikleri zaman sanki sudan nefret 
edermiş gibi şu cevabı verirdi: 

- Su .. O, el yıkamaktan başka 
neye yarar ki! 

Ve ilave ederdi: 
- Şarap, şarap .. Yalnız şarap. 
Lala, bu şarap sevgisine 62 ya-

şına kadar sadık kalmıştır. Her 
zaman şarap içer, ara sıra bol bol 
rakı ve bira da içerdi. Fakat 62 ya
şına geldiği zaman bir gün sol a
yağı bir felç tehlikesi geçirdi, dok
torlar şarabı kati surette yasak et
tiler. Lala, yalvarıyordu: 

- Beni sevgimden mahrum et
meyiniz. 

Bu yalvarış doktorları merhame
te getirmiş olacak ki, Kosti La
laya günde iki parmak şarap iç
mek müsaadesini verdiler. Fakat 
lokanta Kralı, bu iki parmağı ken
di maksadına göre tefsir etti ve iki 
parmağının uzunlamasına üstüste 
koyarak iki parmak boyu yaptı ve 
öleceği güne kadar günde iki bar

' dak şarap içti. 
• • • 

Lokanta Kralı Lala, Yunanlı
dır. Yunanistanın Korpe • 

nisi kasabasından on iki yaşında 
buraya gelmiş, Beyoğlunda bir za
manlar çok meşhur olan Nikoli lo
kantasına garson yamağı olarak 
girmiştir. Küçük Kosti, o zaman 
beş parasızdı. Fakat çok açıkgöz, 
çok çalışkan ve müşterilere karşı 
çok nazikti. Bu çalışkanlık ve bu 
naziklik Lalanın çok işine yaradı. 
Nikoli lokantasında çalıştığı 13 se
ne içinde bir hayli para topladı . 

Lala 25 yaşına gelmişti. Bütün 
emeli kendi başına bir birahane aç
maktı. Ona bahtı da yardım etti 
ve Haydarpaşa istasyonunun bü
fesini kendi başına tuttu, Büyük 
Harbe kadar burasını işletti. 

Lala Büyük Harpte büfeyi bı • 
rakmıya mecbur oldu. Fakat yine 
de boş durmadı, Sultanahmette Me
murlar Kooperatifi lokantasını U
zerine aldı. Bir müddet sonra da 
Londra ve Strazburk lokantalannı 
açtı, 1925 ten sonra da Tepeba -
şındaki kendi adını verdiği bira
hanenin sahibi oldu. Son zamanlar
da da bir lokanta açtı, Taksim bah
çesini ve Büyükadada Splandit ote
lini tuttu. 

Olmustu? 
1 

Lala ölümünden kısa bir müddet 
önce bir domuz avında 

Kosti Lala, her açtığı lokanta ve 
birahanede müşteri hücumuna uğ
radı. Bunun da sebebini kendisi 
şöyle anlatırdı: 

''- Temiz meze, bol bol tebes
süm ve terbiye.,, 

Ve Lala, öleceği güne kadar Is
tan bulda 2000 garson yetiştirdi .. 
ğini söyler ve onlara müşteri ka
zanmanın sırrını şöyle öğretirdi:. 

"- Tebessilm ve terbiye.,, 
• • • 

Lokanta Kralı Kosti Lala Js. 
tanbulun tanınmış avctlan 

arasında da şöhret sahibi idi. Gen 
yaşlarında avcılığa başlı yan Lala. 
bir çok büyilk avlara iştirak etmiş, 
çiftesini hiç boşa atmamştı. 

Kendisinin son yaptığı avların 

birinde doktor Hasan Kenan, avu
kat Leon da bulunmuştur. Avu· 
kat bu avı bize kısaca şöyle anlat
tı: 

"- Kemerburgazda yaban do • 
muzu avına gidiyorduk. Çok hastay 
dı. Eli ayağı titriyordu. Fakat bll-! 
na rağmen mahrum kalmak ist 
medi. Biz de beraberimize aldı 

Bir merkebe bindirdik, süs olsun 
diye çiftesini de astık. Bu sırad 
nasıl oldu bilmiyorum. Lalanın .. 
nüne birdenbire bir yaban dom 
çıktı. O eli ayağı tutmıyan ihtiy 
çifteye sanldı. Biraz sonra hepim 
zin hayret ve takdirleri arasın 
domuzu cansız olarak yere serdi. 

Istanbulda yaşadığı 62 yıl için 
de, hayata meteliksiz atılan Ko 
Lala, sıra ile miçoluk, garsonlu 
3eflik, meyhane, gazino ve bira 
hane sahipliği yapan Kosti Lala, 
gUn evvel şeftali çekirdeği yutm 
suretile boğularak öldüğü zam 
geriye büyük bir servet bıraktı. 
ki de milyoner olarak öldü. 

Bir Arap Şeyhi 
Londrada Kendine 

Kadın Arıyor 
Son günlerde Arabistan çölilnün 

en yakışıklı ve en zengin şeyhle • 
rinden biri, bir Ingiliz kadını ile 
evlenmek niyetile Londraya gitti. 
Londra gazeteleri tarafından ve
rilen malumata göre, adı Huvar 
Şa'lan olan bu şeyh, yirmi altı ya
şındadır, kültür sahibi bir adam • 
dır ve Arap eşrafındandır. ince bı
yıklı, güler yüzlü, zeki bir adam 
olan bu Arap genci, yaman bir bi
nicidir. Su~iye çölündeki 100 bin 
Arap, onun idaresi altındadır. Ken
disi vaktile meşhur Ingiliz casusu 
Lavrensle birlikte hareket etmiş ve 

Lavrense mühim hizmetler yapmış. 
tır. Bu Arap şeyhi, Daily Expresse 
gazetesine şu sözleri söylemiştir: 

"- Evlenmek üzere geldimse de 
henüz aradığım kızı bulamadım. O
nu bulmayı tesadüften bekliyorum. 
Belki de onu burada bulamaz da 
yine kendi yurdumda bulurum. Es
kiden çöl içinde en süratli hicin
lerle gezer dolaşırdım. Bugün çöl
de otomobil ile geziyorum. Kabile-

lerin çoğu, henüz otomobilin 
hiyetini anlamamış bulunuyor! 
Fakat onlan en çok şaşırtan 
radyodur. Radyonun sırlarına 
türlü akıl erdiremiyorlar.,, 
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Burdur Şoseleri Bitiyor 
Bazı köyler halkı, aralarında para toplıyarak ınektep 
binası yaptırmağa başl~dılar. Muallimlerin bir 

senelik maaşları da bankaya konuluyor 
Burdur, (TAN) - Vilayetin bir 

senelik yol faaliyeti planına giren iş
ler bitirilmek üzeredir. Karamanlı -
Yeşilova arasındaki 25 kilometrelik 
şose tamamlanmıştır. Çavdır - Hor
zum nahiyeleri arasındaki yol da bu 
günlerde bitinlecektir. Bu yol, eskisi
ne nazaran on kilometre kısalmıştır. 
Tefenni • Burdur 3osesi de bugünler-
de a~ılacaktır. Bunun 4 - 5 kilometre 
lık kısmında silindiraj işi kalmıştır. 
Antalya - Burdur şosesinin Bucaktan 
ıleri kısmında bulunan anıı~alı yerler 
düzeltilmektedir. Hülasa, kışa kadar 
bütün işlek yollar tamamlanmış ola-
caktır. 

Köylüler mektep yapıyorlar 

Maarif kadrosunun darlığı ve o
lkul olacak binaların bulunmaması yü-

zünden bir kısım köylerde mektep 
a<'ılamamaktadır. Bundan dolayı ba
zı köylerin halkı, kendi aralarında 
para toplıyarak, maarif idaresinin 
verdiği plana göre mektep binası yap 
tırmaktadrrlar. Bu arada muallimle
ıin bir senelik maaşlan da bankaya 
yatırılmaktadır. Bu işe önayak olan 
Kurna kövünün mektep binası tamam 

Burdur Valiıi Karamanlı - Y efilova fOıeai.nde infaat faaliyetini 
göz.den geçiriyor .. 

!anmak üzeredir. Yeni ders senesinde mak üzere giren biri ile serinlemek 
bu mektep açılacaktır. istiyen Ataçlı oğullanndan 30 yaşla-

Sıcah/ar ve gölde boğulanlar rında Nuri isminde bir işçi boğul-

Bu sene sıcaklann fazla olması, hal muşlardır. Belediye tehlikeli yerleri 
kın göle akın etmesine sebep olmuş- bildirmiş, fakat etrafına tel örğü çe
tur. Yirmi sene evvelki zelzelede virmediğinden bu kazalara meydan 
meydana gelen çöküntUler, yüzmek kalmaktadır. Şimdi tel örgüler çev· 
bilmiyenlerin mezarı olmakta, her rilmeğe başlanılmış, bu iş bitinceye 
sene birkaç kişi buralarda boğulup kadar gölde yıkanmak yasak edil • 
gitmektedir. Bu yıl da hayvan yıka- miştir. 

Samsunlularda denizin Hırsından 

Başkasını 

Yaralamış hasretini çekiyorlar 
Kazaların önüne 

tedbir almağa 
.. 

geçmek 
ihtiyaç 

• • 
IÇlD 

var 

Denizden en az iıtilade eden fehirlerimizden biri: Samsun 

Z"e, (TAN) - ~ltftt ~8)ior..ten 
Mustafa Hançer, tüfeğini alıp köyün 
dışındaki Honar mevkiine gitmif, 
köy Muhtarı ile arası açık oldufu 
için, karşısına çıkan Durmuş Doğan 
adında birine: "Git, bana Paslı oğlu 
Tevfiği getir" demiştir. Durmuş Do
ğan işi olduğundan bahsedince, tüfe
ğini çektiği gibi zavallı adamı baca
ğından yaralamıştır. 

Mecruh Tokat hastanesine gönderil 
miş, Mustafa Hançer yakalanmıştır. 

Bu Aydında 

Sene Pamuk 
Az Ola~ak 
Son Sıcaklar Pamuk 

Fidelerini Kavurdu Samsun, (TAN) - Is:aradenizin in- ile birkaç şamandıra ve bir iki tahli
cisi diye anılan Samsun bir aabil şeh- siye simidi koymak ve bir iki de yüz
rı olmasına rağmen maalesef deniz- geç bulundurmak suretile bu kazala- Aydın, (TAN) _ Günlerdir de
den en az istifade eden şehirlerden rın önüne geçebilir. Yahut halkın em- vam eden yakıcı ve kavurucu sıcakla
biridir. Çünkü bir plajı yoktur; hat- niyeti noktasından bunu belediye rı iki üç gündür esen imbat rüzgirla
tiı. bir deniz hamamı bile yoktur. yapmalı veya yaptırmalıdır. rı biraz hafifletmiştir. Bu rüzgarın 
Şehrin bir başından öbür başına ka-
dar bütün sahili demiryolu kaplamış Sahil Demiryollarıntla müşkülat incirlere büyük faydası varsa da, sı-
tır ve bu kısım halkın geım-ı·ne, Azlığından şıka"yet edilen sahil de- caklar pamukların çoğunu kavurmuş 

...., k it . a·· ·· ·· t•· Aydının yıkanmasına yasak olmuştur. Zaten miryollan dar hattına nihayet 3 yeni ve re 0 eyı uşurmuş ur. . 
buralarda denize girmek te doğru de- vagon gönderilmiştir. Fakat, teker • tanınmış pamukçulanndan bır zat 
fildır. Şehrin bütün llğmılan açıktan leklerin raylara uygun gelmemesi yü- ı bana : -
buralarda denize akıtılmakta oldu • zündcn bunlardan istifade edileme • "- Bu yıl pamuk yatakları, yag
ğundan esaaen sığ olan deniz pislik miştir. Binlerce halk yine geçen yıl mursuzluktan layikiyle hazırlanama
içindedir. olduğu gı·bi balık istifi şeklinde ve dı. Sıcaklarda sulanmıyan pam~k~a~ 

k d" B 'tib la ekış ıkı Halkın denize girebilece.ıc.: yerler eşya furgonlarında seyahat ettiril • ra ço zarar veıı 1• u ı a.r 
&• ·sr ı - rekolte ancak ancak şehir haricindeki usak yerler- mektedir. Hele cumar.tcsi, pazar gün- mı ı o masına ragmen . 

leri Derbcnde gidip gelmek, buradan geçen yılki mikdarı t~.tabil~cek, belkı 
dir, ki buralara gidip gelmek te mUş- lzmire gidip gelmekten daha zor • de daha az olacaktır. dedı. 

Aydmdaki 
Halkevleri 
Çalış ıyor 

Son 6 Ayda Birçok ı 

Konserler Yerildi 
Aydın, (TAN) - Iliınizde mevcut 

Aydın, Nazilli \'C Söke halkevlerinin 
kitap saraylan, evlerle birlikte 932, 
933 ve 935 yıllarında açılmıştır. Bu 
kitap saraylarda mevcut kitap sayı
sı: 

Aydında 2474, Nazillide 1489, Sö -
kede 500 dür ki yekun 4463 ü bul • 
maktadır. 

937 yılmm ilk altı ayında: Aydın 
halkevinde 8614, Nazilli halkevinde 
33962, Söke halkevinde 3275 kişi ki 
ceman 45851 yurttaş kitap, gazete 
ve derği okumuşlardır. 

937 yılı ilk altı ayında Aydın hal • 
kevinde 13 gösteri Yerilmiş, bu.nları 
5750 kişi seyretmiş, Nazilli halkevin
de 6 gösteri verilmiş, 3445 seyirci 
bulunmuş, Söke halkevinde de 3 gös
teri verilmiş, 750 kişi seyretmiştir. 

Ayni müddet içinde, Aydın halke· 
vinde 4 müzik konseri verilmiş, bunu 
1626 kişi dinlemiş, Nazilli halkevin· 
oo verilen bir konseri 500 kişi din • 
lemiş, Söke halkevinde de bir kon • 
ser verilerek 137 ki§i dinlemişlerdir. 

Yine ayni zaman zarfında Aydın 
halkevinde 7 konferans verilerek 
1710 yurttaş dinlemiş, Nazilli hal -
kevinde verilen 11 konferansa 2500 
yurttaş gelmiştir. 

Bunlardan başka Aydın halkevin • 
de altı defa müşterek temsil, konser 
ve konferans tertip edilmiş, bunlar -
da da 3673 kişi bulunmuştur. 

Bir mütecaviz 
Tevkıf edildi 

Bozöyük (TAN) - Muratdere kö 
yünde bakkal Bozöyüklü Omer, er
zak almak üzere buraya gelmiş, ge
ciktiğinden geceyi de burada geçirmi 
ye karar vermiştir . 

Bunu fırsat bilen köy katibi Ab
durrahman, geceleyin Omerin evine 
gitmiş; Omerin karısına kocası geldi
ği hissini vererek kapıyı açtırmış ve 
elindeki tabancasını kadının göğsüne 
dayıyarak teslim olmasını emretmiş
tir. Li.kin kadın, biçimine ketirip ka
tibin elinden tabancasını aldıktan son 
ra feryada başlamt§, gelenler tarafın
dan kurtarılmı,tır. 

Abdurrahman tevkif edilerek Müd
deiumumiliğe verilmiştir. 

Erbaada Fırın ve 

Lokantalar Kapandı 
Erbaa, (TAN) - Burada on beş 

gündenberi devamlı bir odun ve kö
mür buhranı hükUm stırmektedir. Bu 
yüzden son bir, iki gün içinde fırın
lar, lokantacılar faaliyetlerini tatil 
etmişler, kapanmışlardır. 

Civar ormanlarda devrilmiş kuru 
ağaçlar dolu olduğu için, halkın o
dunsuzluk ve kömürsüzlük yüzünden 
sıkıntı çekmesine nihayet verileceği 
Umit ediliyor. 

Maniaa Valisi Akhisarda 
Akhisar (TAN) - Valimiz Lütfi 

Kırdar, refakatinde Nafia milhendls
leri olduğu halde buraya gelmiş, hü
kümetteki tetldkatından sonra par
tiyi ziyaret ederek yapılacak yeni Hal 
kevi binası hakkında görüşmüştür. 

Erbaa da mesai saatleri 

11 - 8 - 937 

Maraşla Dikiş 
• • 

sergısı 

Maraş, (TAN) - "Cümhuriyet 
Biçki ve Diki§ , yurdunun birinci altı 

aylık çalışma devresi bitmiş, bu mUd 

det zarfında talebenin yaptığı nakış, 
dikiş işleri, çiçek, şapka ve yağlıboya 
gibi eserler bir hafta sllren sergide 

'halkta teşhir edilmiştir. sil 
Nuriyc Bülbülün ıdaresınae ~ 

yurdun talebeleri sergide mu~alf ser 
yetli eserler teşhir etmişlerdır . .rı)I 
giyi 20 bin gi§i gezmiştir. Yuk bit 
resimde bu devrenin mezuniarıI11 

arada görUyoruz. 

1 

Sümer Bank Istanbul 
• 

Şubesinden: 
2-7-1937 tarihindenberi bill mezuniyet va•7Jfesine gelmiyen fU" 

bemiz Hesap l§leri servisi memurlarından Bay ABDUSSELAM .<>
MERI'nin 1. 8. 937 tarihiden itibaren Umumi Müdürlüğümüzce ınU&
tavfi addedilmek suretile vuifesine nihayet verildiği görlilen ıuzuııı 
üzerine ilan olunur. 

lstanbul Belediyesi İlanları l 
Ekmek ve Francalalann Kağıtlara sarılarak satılması hakkında ~ 

Encümen kararı üzerine gazetelerle yapılan ilanın bazı taraflarda 1" 
lış anlaşıldığı görülmüftür. Bu cihetle Daimi Encümenin 4-S-937 tr 
rihli ve 5467 numaralı karanna tevfikan keyfiyet a§&ğıdaki şekilde tJ1" 
zih olunur. 

1 - Ekmeklerin sanlacağr klğrt torbalardan maksat, ekmeğin hiç~ 
tarafı açık bırakılmamak suretiyle hiç kullanılmamış ince kağıtlara 91 

nlması demek olup ekmek sarmak için sureti mahsusada kese kağıdı ~ 
pılmasına lüzum yoktur. 

2 - Parça halinde satılacak ekmelerin de kağıda sarılması .ıa~ımdıt~I 
3 - Tenbihi beledi, gazetelerle ilin edildiği 4-8-937 tanhinden 1 

baren bir buçuk ay sonra tatbik ediecektir. (5131) 

Tllrk Maattf Cemtyeti 
idaresinde 

Bursa Kız Lisesi 
1 Orta ve Lise kısımlarına 20-Ağustos--937 den itibaren talebe 

kabulüne başlanacaktır. GUndilz ücreti 35, yat~ . Ucreti 185 lira~ır. 
\fatbu izahname mektep idareei~<m ietenebılır. Her husus ıçin 
1ursada kız lisesi Direktörlllıltlne milracaat edilmesi. ( 4997) 

---------- .:=:::.::::.:~~~~~~~~~~-----

Karta I belediyesinden : 
1 - Mevcut su yollannda kullanılmak üzere 600 metre boru ve di; 

alınacaktır. 

2 - Boruların kutru bir, bir çeyrek ve galva.nizli olacaktır. . ~ 
3 - 7-8-937 gününden itibaren on beş gün müddetle açık ekıtiltJJP' 

ye konmuştur. 
4 - Yevmi ihale 23-8-937 Pazartesi günü saat 15 de Belediye J)lf 

imi Encümeninde yapılacaktır. .ıttt 

5 - Taliplerin % 7,5 pey akgelerile mezk\ır gUnde hasır bulunın 
ilan olunur. (5099) 

lstanbul Nafıa MüdOrlü§ünden: 
6. 9. 937 pazart~si günü saat 14 de htanbulda Nafia MUdürlU~ 

(10261 lira keşif bedelli Beyazıt kitap evinde yapılacak hell inşaatı 8 

eksiltmeye konulmu§tur. 
Mukavele, Eksiltme; Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartn~ 

!eri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gö 
lecektir. 

Muvakkat teminat (77) liradır. .. ,. 
lsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer İ§ yaptığına dair gost,. 

recekleri vesikalar üzerine Nafia müdürlUğUnden almı§ olduğu mUtea 
bitlik ve ticaret odası vesikalarile gelmeleri. (5096) 

----------------------------------------~ 
ıstanbul Nafıa MüdürlO§Onden ; 

6. 9. 937 pazartesi gUnU saat 15 de Istanbulda Nafia MUdürlU~ 
(2462) lira keşif bedelli lstanbul Yüksek lktIBat ve Ticaret Okulunda Y' 
pılacak Sabit Ağaç işleri tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. rtıı" 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni şa 6-
meleri, proje, keşif hulbasile buna müteferri diğer evrak dairesinde g 
rülecektir. kül olmaktadır. Şehire dört kilomet- dur. Bütün hatta mevcut 12 vagonun 

re mesafede vUcude getirilmiş olan hem Çarşamba posta servislerine, ve 
Derbent Plaj, ancak soyunmak için hem de Derbent seferlerine kafi gel
tahtadan yapılmış birkaç paravan • miyeceği gayet tabiidir. Şimendifer 
dan ibarettir. Ustelik şehre uzaklığı idaresi bu mahzurun önüne geçmeli, 
dolayurile hem masraflı ve Türkiyenin en çok varidat temin eden 
hem de zahmetlidir. Sonra açık deniz bu hattına birkaç vagon gönderilme
olması basebile tehlikelidir de. Her lidir. 

Bozöyükte Lağımlar 
ve Dereler Kapattlıyor 

Bozöyük, (TAN) - Nahiyemlzle 
istasyon arasından geçen. içine la· 
ğımlar verilmiş olduğu ve açık bulun
duğu cihetle bilhassa yazın sulann 
kuruması üzerine çok fena kokan ve 
sivrisinek yatağı haline gelen dere -
nin kapatılması için kanalizasyon in
şasına başlanılmıştır. 

Erbaa, (TAN) - Sıcaklar devam 
etmektedir. Bu sebepte memurların 
mesai tarzı değiştirilmiştir. Sabah 
saat 7 den öğleden sonra saat 2 ye 

Muvakkat teminat (185) liradır. . tr 
lsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair #8 tıiJ 

recekleri vesika üzerine Nafia MUdUrlUğünden almıı olduğu Müteahhi 
ve Ticaret Odası veaikalarile gelmeleri. (5095) 

sene burada birçok kazalar olmasına 
rağmen ne belediye ve ne de Nafia 
idaresi (plaj ve gazinosu nafilı idare
sine aittir) ihtiyat tedbirleri alma • 
mışlardır. 

Bu yüzden her yıl Samsunda 15-
20 ki•i denizde boğulmaktadır. Nafia 
lda~si, bir sürü maBraf lhtiyarlle vU
cude getirdiği plaja tek bir sandal 

Sökede orman yangını 

Aydın, (TAN) - Dün &kfB.Dl Sö
kede Kayas ormanlannda büyük bir 
yangın çıkmıu. bir gün bir gece de -
vam ettikten sonra halkın ve orman 
memurlarının çalışmalarile söndUrUI 
müştür. Zarar miktarı henüz belli 
değildir. 

Devlet deıniryolları idaresinin yardı 
mı ve belediyenin de iştirakile yapı
lan bu kanalizasyon BozöyüğU hem 
çirkin bir manaradan, hem de has
talıktan kurtaracaktır. 

kadar çalışılmaktadır. · ,_ ______ , 
HiDDET 

Ve aaabt nöbetler srklattrkça, 
çarpıntı ve bayılmalar devam 
ettikçe hayatın zevki mi kalır? 

IC ARDOl ile teskin 
çaresi var. 

lstanbul Nafıa müdürlü§ünden: 
61 

6. 9. 937 pazartesi gUnU aaat 16 da Istanbulda Nafia MüdürlUğll~ 
(4564) lira keşif bedelli Iatanbul Iktısat ve Ticaret Okulu kalorifer t 
satı ve kalorifer )[azan yeri açık eksiltmeye konulmuştur. rı' 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık leleri genel, hususi ve fennt ,a ~ 
meleri. proje ,ke§if hulisasile buna müteferri diğer evrak daire• 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (343) liradır. _.,,4 

lsteklilerin en az (3000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ~İı• 
recekleri vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almuı oldıııhı mnt,.ıtrlı1 

ve Ticaret Odası vesikalarile ·Jlelmeleri. C5097) 
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r azan : Ziya Şakir 

$ah lsmail, İkinci Bayazıda 
''Baba .. Dif e Hitap Ediyordu 
Artık h" ~ 

srnda : . ukuınet ile Şahkulu ara. 
. ' gızıı b' . 

Cıda! d ır cıdal açılmıştı. Bu 
d' e, her iki 
ısata do~ .. t~:1'afr, kanlı hA-

lılıştı, gru suruklemiye başla· 

Bahtiyar . 
'.l' b . ' Ylne at çatlatarak 

l'\ıca Şahe ~ıze .a~det etmişti. Doğ-
2-ak; görd" ın~ı~ huzuruna çıka
ter bit Uklerını ve işittiklerini bi 
~ail, ~;ho~a nakleylemişti. Şah Is
~k b' _tıyarın anlattıklarını, bil-
. ır dıkkatı din 

~lJ'et kar e . !emişti, Bu va-
ltıakıa b ŞISında bır hayli canı sıkıl 
~atek t eraber, itidal ve sükfınetle 
ş ı. e e karar vermişti. 

a44 lsnı il 
t-ar Ve a • o sırada böyle bir ka 
!\:. k .. l':tnek zarureti karşısında idi 
)'1111 u· b" .. . 
tlıet v ' Uyuk zaferlerle artık haş-
il'ıi§ oı:nazaınetin son haddine geL 
~aıı Oku Osmanlı ordusuna mey-

il• Yacak vaziyette değildi. 
bUk~~us, koınşusu olan Özbekler 
~etı.dis· arı Ş~?an Han, Şah Ismaili 
ti için ı.ne tabu bir düşman addetti
~d 'ordusunu daima hazır bu-
• Uraı-a.k h .. 
ıall'ıakt . . ucum etıniye fırsat kol 
S a ıdı. 

b~~~k Şuraya buraya saklanan 
hıter ha 0!,Ulllu ~rensleri de birer 
4rcıan b şgrstermışlerdi. Hatta bun 
~!ete d az~l~rı, Ufak tefek mücade-
l~te ;.. gırış~şlerdi. 

Os)\,,. 0 Yle hır zamanda· ihtiyar -n «ıanıı hiik" ' 
e hoş . llnıdan !kinci Beyazıt 
~ add ~eçıruneyi en akıliine bir ça
Gç ki .~ en Şah Ismail, Istanbula 
1~ret ~e en. ~~ekkep bir küçük se 
~ırkaç Jıetı gondermişti. Bu heyet, 
(j Vezir hn, Çeınberlitaş civarmda
~nra, iht'."111nda misafir kaldıktan 
~a kabJ:r. hükümdarın huzu· 
~Çok ın.. dilınişıer .. Şah Ismai
t14ı,1ş 

1 
utevazıane bir lisanla ya

et111i '1 ° an bir mektubunu takdim 
şerdi. 

ı §ah lsnı · 
~itıci B au bu mektubunda da 
hıtap :Yazıda karşı (baba) diye 
)e l"ioediYor; asılları, Azerbaycan 
~tkın tasan~a.n olan şii Türk ve 
l'aıı. to en aşıretıerinin serbestçe 1-
tııuaa Ptaklarma hicret etmelerine 
. lht~de is~~Y~rdu. 
~tlar~ar hukümdar, bu sırada ev
tııek . ın saltanat ihtirasile giriş
~tııı ~~te~k~eri mücadelelerle dil
~l 01 1.lgu ıçin böyle şeylerle meş-
1~ıı, ş acak vaziyette değildi. Onun 
t~allı ah lsınailin mektubunu, Sad
~ti a havale etmekle iktifa eyle-

~ ~a<İra 
i~ t zam Hersek Ahmet Paşa, 
~\ıa:reddUt etmeden bu mektuba 

l.' Ve-...· ·'o ·••LlŞ : 

tan olan Nesli Han ismindeki keri
mei pakizesini, Allahın emri, ve Eh
li beytin sUnneti ile Şah !smaile
zevceliğe istiyecekti. 

Heyet bir gün Kayseride kaldık
tan sonra, Şahkulu da beraber oldu 
ğu hoalde Harputa gelmişlerdi. 

Zülkadir hakimi Alaüddevle, he_ 
yeti izzet ve ikram ile kabul ederek 
sarayına misafir etmişti. 

Bir müddet şuradan buradan gö
rüşüldükten sonra, nihayet söz mak 
sada gelmişti. Alaüddevlenin eski 
dostu olan Şahkulu : 

- E .. Beyim! .. Biz, hayırlı bira
lış verişe geldik. Senden bir isteği
miz var.. Herhalde, onu bize ver
melisin. 

Demişti. 
Aşiret usul ve kaidelerine göre 

böyle bir söze karşı Zülkadir hakL 
minin bu eski dostuna vereceği ce
vabın : 

- Başüstün.e.. Her ne arzu edi
yorsanız, feda olsun. 

Demekten ibaret olması laznnge
lirdi .. Fakat Alaüddevle bu sözle
ri işitir işitmez derhal kaşlarını çat 
mış .. Manalı bir ta vırla : 

- Hayır ola ... Eğer elimizde o
lan birşey ise, kolayına bakarız. 

Diye cevap vermişti. 
Şahkulu Bey, biraz soğukça ka

çan bu cevap karşısında sarsılmak
la beraber, işi pişkinliğe vurarak ko 
nuşmasma devam etmişti. 

- Ne olmuş, Selim Sultana?. 

- Ne zamandanberi, araya a
damlar koydu. Kızı istedi. Ben de 
ona vadettim. 

- Olabfüra ... Bir kızı yüz kişi is 

ter. Bir kişiye kısmet olur ... Selim 
Sultan ne gibi şartlarla kızı istedi 
ise; biz onun iki mislini kabul et-

mi ye hazırız ... Başka?. 
- Canım, beni söyletme artık. 
- Söyle.. Söyle ... Herşeyi bile-

lim. 
- Birader!.. Size, açık söyliye

yim ... Ben, Kızılbaşa kız vermem. 
Eğer o anda, ortaya bir yıldırnn. 

düşseydi, bu kadar müthiş bir tesir 
lıusule getirmezdi. 

Ş ahkulu ile, Şah Ismailin a
damları; Adeta, kendilerini 

kaybetmişlerdi. Bu sözün verdiği 
dehşet ve hayretle sersemlemişler
di. 

Birkaç dakika süren tehditkar 
bir sükfrttan sonra, Şahkulu kaşları 
m çatarak, sözüne devam etmişti: 

- Kızılbaşa kız vermez misin? .. 
-Evet. 
- Fakat, sen .. Ve senin abaü ec 

dadın.. Erdebil tekkesinin müritle
rinden değil miydi? .. 

(Arkası var) 

Günlük 
Piyasa 

Bn senenin yeni mahsul mer
cimek ve nohudu piyasaya gel
miş, nohudun kilosu 6,02 lru -
ruştan ve mercimeğin 5,30 ku -
ruştan satılmıştır. Susa'nını ld
losu 16,28 kuruştan müşteri bul
muştur. Borsa. satışlarına. göre 
Afyonun ince mal olarak kilosu 
570 kunıştur. Yerli pamuk 42 
ve iç fındık 42,20 kuruştan sa,. 
tılrmştır. 

• 
Trakyanm yeni mahsul kett>-ıı 

tohumu ile kuşyem.leri piyasa
mıza gelmiş ve iyi fiyatla &atll
mıştır. Dahili sarfiyat ve bil -
hassa yağ çıkarılmak üzere ke
t.en tohumlarmm kilosu on bu
çuk kuruştan ve kuşyem.leıi ise 
8,30 kuruştan satılmıştır. 1ıı. 

"""""""~' 

'Amerika 
'Borsalarında 

Son ·Bir Haftabk 
Fiyat Temevvüçleri 
Amerikanın zahire ve sanayi mad

delerine ait borsa temevvüçleri bütün 
dünya borsalarım yakından alakadar 
etmektedir. 1936 senesi ağustosunun 
beşinci gününe ait borsa fiyatları ile 
bu senenin temmuz ve ağustos ayla
rının fiyatlarını mukayeseli olarak 
veriyoruz: 
Buğday (buşel) 5 ağustos 1936 

da 113 1/ 4, 7 temmuz 937 de 123, 
28 temmuz 937 de 124, 4 ağustos 937 
de 113 1/ 2, mısır 5 ağustos 936 da 
106 5/ 8, 7 temmuz 937 de 125 1 / 2, 
28 temmuz 937 de 100 3/ 8, 4 ağus
tos 937 de 97, arpa 5 ağustos 936 da 
42 3/ 4, 7 temmuz 937 de 43 5/ 8, 28 
tem.muz 937 de 31, 4 ağustos 937 de 
28 1/ 8, pamuk 5 ağustos 936 da 
12,59, 7 temmuz 937 de 12,62, 28 
temmuz 937 de 11,44, 4 ağustos 937 
de 11,24, lastik 5 ağustos 936 da 16, 
7 temmuz 937 de 19, 28 temmuz 937 
de 18 1/ 8, 4 ağustos 937 de 18 3/ 8, 
petrol 5 ağustos 936 da 104, 7 tem
muz 937 de 116, 28 temmuz 937 de 
116, 4 ağustos 937 de 116, bakır 5 a
ğustos 936 da 9,27, 7 temmuz 937 de 
14,15, 28 temmuz 937 de 14,07, 4 a
ğustos 937 de 14,20. 

hıl' as lanı az ... Çünkü; bu aşiretler, 
~lllıı.da ra Yakın zamandanberi Ana
ta.ııtıı Yerleştikleri için, artık bu -
b~;tetı"trı.~ı olmuşlardır. Bunların 
~Ufı.ı.s erıne müsaade edersek, hem 
~ali~ kaybederiz. Hem de, devletin 
~ "atııı 

- Şunu da ilave edeyim ki; bu 
arzumuz kendi şahsımızdan ziyade, 
Şah Ismail Hazretlerine aittir .. Bi
lirim. Sizin de, bütün ecdad:ınız gi
bi kendisine ve Şeyh Safevi haneda 
nına hürmetiniz vardır. Şimdi biz, 
bu eski münasebeti daha kuvvetlen 
dirmek .. Ve Şah Hazretlerini size 
damat etmek istiyoruz. 

Bir Bayan Hastahğı 

li~ I aıaltmıya sebebiyet ve-

~llı' . 
~~it· ıştı, Şah Ismailin ada.nıları-
"JJe 

11
1
taz1 ve ricalarına, ehemmiyet 

Ş
el'lnemişti. 
ah Ismailin adamları, aldık

~ta:~ larx bu cevaptan müteessir o 
"il.~~a avdet etmişlerdi. Fakat Azer 
~eıı. lla avdet etmeleri lazımgelir~ 
~~Yollarını değiştirmişler .. Doğ
~~l'arl<ayseriye gitmişler.. Orada 
~li. aıt, ~ evvelce haber gönderdik 
~lıa~ Şahkuıu Beyin, kendilerine il-
~h etlbesini beklemişlerdi. 

~aıı.oku1u Bey, gelmişti. Heyetin 
~~Uğı ~~a uğradığı muvaffakıyet
'rı·· 0

grenince, son derecede bir 
~, ~ hissetmişti: 

·~ b e Yapalım? .. Şah, sağ olsun .. 
~l:ıiıı. llraaa, nasıl olsa başımızın ça 
~~~e1? bakarız.. Şimdi, şahın işini 

t) ıllı. 
e~İ§ti. 

~~h lsnıail, bu• heyete iki vazife 
~t~ . 0~tlbişti. Biri, lstanbula gide
~ cıı 8tl'lanıı hükümdarına gönder 
~ l:ııı. el~ mektubu takdim etmek 

~ııq ~azife ifa edilmişti. 
~% .. dı sıra, ikinci vazifeye g~l
.~~. aeyet; Şahkulu Beyle bır
' z~· O tarihte, Harputta otu
t~~~}{aclir hakimi Aia.üddevleyi 

·· Hü .. cemali dillere des 

Demişti. 
Zülkadir hakimi Alaüddevle, sa

kalını eline alarak kısa bir düşünce 
geçirmiş .. Ve sonra, şu kısa cevabı 
vermişti: 

-Olamaz. 
Bu bir tek kelime, Şahkulu ile, 

Şah lsma.ilin adamlarım hayretlere 
gar ketmişti. 

- Olamaz mı? .. 
- Evet .. Olamaz ... 
- Niçin?. 
- Bilmem ki, na~ıl anlatayım?. 

Birçok sebepler var. 

Ş ahkulunun hayreti, gi~tikçe 
artmakta idi. Daha bırkaç 

ay evvel, Safavi hanedanına karşı 
derin bir minnet ve merbutiyet bes 
liyen Zülkadir hakiminin .. ~d~ 
gösterdiği şu barid ve mustagnı 
muameleye, hiç bir mana vereme
mekte idi ... Eski dostunun yüzüne 
dik dik bakarak, suallerine devam 
etmişti: 

- Allah, '.Allah ... Birçok sebepler 
ha .. Canım!. Şah Ismail gibi, genç 
kahraman, dilber, zengin bir hü
kümdara kızını vermemek için ne 
gibi sebepler olabilir? Bari söyle 
de, şunları biz de öğrenelim! 

- Canım .. Ne lüzumu, var? .. 
- Hele, hele ... 
- Mesela.. Bu sebeplerden biri .. 
- Evet. 
- Trabzon valisi, şehzade Selim 

Sultan ... 

Vücudiin ötesinde berisjnde, ba
zı yerlerde, etle deri arasında pey
da olan sertlikleri, şişklnlilderi 
söylemek istiyorum. Adına Sellülit 
denilen bu hastalık erkeklPrde de 
bulunur, fakat en çoğu (yüzde sek 
senden, doksan dörde kaAlar) ka· 
dmlardadır. 

Sertleşen yerde ilkin, dt'rinden 
gelen bir ağn hastalığın ba5ladığı
nı haber verir. Bazılarrnda. orada 

· bir çıban varmış gibi, şiddetle ıstr
rap verir. insan ıkendisini m·dor
nıak, mütematliyeın ovdurmak is • 
ter. Böyle ağnla.ra tutulan anneler 
den kimisi çocuklarım arkalannın 
üstüne, dizlerinin üstüne oturtur
lar. Bu tazyik iptida ağrtyı arttı
rır. Fakat yavaş yavaş sa.kinleşti
rir, 

Ağrıya.n yerin derisi ild pannak 
arasında biraz kaldınlarak srkıştı
nldıği vakit derinin arasma su glr~ 
miş gibi biraz şişmiş ve sertlcşnıi'j 
olduğu ve iki parmağın · arasında 
''kırt kırt" diye ses çıkardığı, hem 
de etle deri arasında küçük küçük 
düğme gibi sertliklerjın tesbih tane
leri gibi sıralıi..nmış oldukları hisse
dilir •. 

Böyle sertleşmeler, şişWnllkler 

bayanlardan bazıla.rmm bacakların 
da olur, siyatik ağrılan kadar ra 
hatsız eder. Kinıisiniıı belinde olur, 
böbreklerde kum saıncllan vannDf 
gibi ıstırap verir. Kim1sinin de göğ 
sündedir, ağrının şiddeti teneffüse 

dokunur, yahut göğüste anjin has
talığını hatırlatır. 

Şişkinlik ve sertlik vücudün ne
resinde olursa olsun sabahlan baş 
ağrısı eksik olmaz. Enseden baş
lıyan şiddetli ağrı insanın başmı e
ziyormuş gibi olur, yanaklara, göz 
lerin üstiine ,altına, çene kemiğine 
yayıbr. 

Bayanlann birçoğunda bu sellü
lit hastalığı kalçalarda olur. O za
ma.n yalnız yürümenin, hareket et 
menin değil, oturmanın bile ne ıka
dar zahmet vereceğini tahmin eder 
siniz. 

Bu hastalık yalnn zamanlara ge
linciye kadar bir nevi romatizma 
samlır ve tedavisi ona göre yapılır 
yahut, romatizmaların çoğu gibi, 
kökünden iyi edilemezdi. Romatiz
madan ayrı ve dalıili guddelerin bo 
zukluğundan ileri gelen bir hormooı 
hastalığıdır. Onun için en ziyade ha 
yanlarda ve bilhassa kadınlığın son 
baharına erişmiş, muayyen günler
den kesilmiş yahut kesilmek üzere 
bulunan bayanlarda olur. 

Tedavisi dahili guddelerln - he
kim tarafından - tetkik edilerek on 
lamı eksiğini tamamlamakla olur. 

O vakte kadar ağnyan, sertle
şen yerleri uvdurmak haylice ra,.. 
hatlık verir. Bu hastahk romatiz
ma olmamakla beraber ona ve gut 
hastalığına yakın olduğundan Ya
lova kaplıcaları buna da fayda ve
rir. 

un T rakyada da bir 
fabrikası kurulacak 
• Bu iş için 

temaslar 
şehrimizde 

yapılıyor 
T rakyadaki un değirmenlerinin ihtiyaca kafi gelmediği anla~ıl

mıştır. Yirmi sene evvel Lüleburgazda kurulmuş olan son sistem 
değirmen bugün tamamen yrkdmış vaziyettedir. Trakyanın un ih
tiyacım temin etmek için lstanhuJdan un tedarik edilmektedir. Bu 
mühim ihtiyaca çare olarak Trakyanın merkezi bir yerinde büyük 
bir un fabrikasının kurulması düşünülmektedir. Haber aldığımıza 
göre, bu iş için Edirne ile lstanbulun alakadar makamları arasın
da temaslar yapılmaktadır. 

Zahire Borsasında 

1

_ 

Dünkü Satışlar s 1 d 
Dün şehrimize yirmi bir vagon t e r •, n e 

buğday, dört vagon arpa, bir vagon 
çavdar, bir vagon yapağı ile bir va- k 

1 gon kepek gelmiştir. Gelen buğday _ Yu· · 5 e •1 5 larm on dört vagonu Polatlının eks-
1 

tra ekstra mallarıdır. Bu malların 
ancak ~ vagonu satılabilmiştir. 

Ekstra ekstra mal alan tüccarlar 
fazla mal geldiği için nazlı davran
mışlardır. Diğer yedi vagon sıra mal 
Iarı da iştahlı satılmamıştır. Ekstra 
ekstralara 6,37-6,38 kuruş fiyat ve
rilmiştir. Bir iki vagon ise 1-2 çav
darlı olarak 7-7,05 kuruştan satıl
mıştır. Yumuşak buğdaylar çavdar 
nispetine göre 5,16--6,20 kuruş, sert
ler 5,30-6 kuruştur. Urfadan gelen 
iki vagon 5,23 kuruş fiyat bulmuş -
tur. Lüleburgazdan bir vagon kızıl

ca buğday gelmiş 12-13 çavdarlı o
lan bu malların kilosu altı kwııştan 
vcilmiştir. Yeli sarfiyat için çavda
rın kilosu 4,25 kuruştan, malın ağır

lığına göre de arpanın kilosu 4,15-
4,25 kuruştan satılmıştır. 

Tiftik ve Yapağı 
Dün piyasada Ankara malı 9382 

kilo tiftik kilosu 122 kuruştan, A -
dapazar malı 25000 kilo keçi kılı 52 
-54 kuruştan, karaman malı 1200 
kilo yapağı 55 kuruştan, Samsun ma 
lı 2988 kilo 55,20 kuruştan satılmış -
tır. Trakya malı yapağıların altmış 
kuruştan müşterisi vardır. 

Sanayi Birliğinin Büroşürleri 
Sanayi Birliğinin onuncu yıldönü -

mü münasebetile birlik ilk defa ola
rak yerli kağıt ve kapak kullanarak 
bir broşür neşretmiştir. Broşürde 

Osmanlı imparatorluğu zamanında 
sanayiitnizin vaziyeti ve ekonomik 
durum hakkında esaslı bir tetkik ya
pılmakta ve Cüınhuriyet devrindeki 
inkişafın B.ınilleri teşrih edilmekte -
dir. 

BORSA 
10 Ağustos SALI 
PARALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 88,-
Lirct 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin A vusturya21,-
Mar k 28,-
Zloti 20 -
Pengo 21:-
Ley 12..:.... 
Dinar 48'.-
Kron İsveç 30,-
Altın 1053,:_ 
Banknot 257,-

Ç EKLER 

631,-
127,50 
100,-
115,-
84,-
23,-

580,-
23,-
70,-
84,-
23,-
31,-
2a.-
25,-
14,50 
52,-
32,-

1054,-
258,-

Londra 631,- 631,-
New-York 0,7901 0,7895 
Paris 21,05 21,05 
Milano 15,0158 15,0125 
Brüksel 4,6937 4,6930 
Atina 86,6085 86,6085 
Cenevre 3,44 3,44 
Sofya 63,3914 63,3914 
Amsterdaım 1,4335 1,4330 
Prag 22,6625 22,6625 
Viyana 4,1799 4,1797 
Madrid 13,7084 13,7084 
Berlin 1,9640 1,9640 
Varşova 4,1790 4,1790 
Buda peşte 4,- 4,-
Bükreş 106,4975 106,4975 
Belgrad 34,39 34,39 
Yokohama 2, 7225 2, 7225 
Moskova 20,435 20,435 
Stokholm 3,0738 3,0738 

'-•1Wılll!l9~·~sn 'PMU•eatt.....,...,..,.J 

Bir Kaç Puvan 
Artma Görüldü 

Son günlerde Ingiliz lirası üzerin
de birkaç puvan yükseliş görülmüş -
tür. Bu yükselişin sebebi Ingiliz lira
sının fazla mikdarda aranmış olma
sına atfediliyor. Dün Merkez Banka..
mız bir isterlini 631 kuruş olarak 
tespit etmiştir. 

Dün borsamızda geçen muamele • 
!er hararetli olmamıştır. Unitürk sa
bah 14, 70 liradan açılarak 14,80 li
raya kadar yükselmiş ve akşam 14,90 
lirada kapanmıştır. Anadolu tahvil 
ve mümessilleri ile Ergani, Sivas -
Erzurum tahvilleri üzerinde hiç mu
amele olmamıştır. Y a1nız Aslan çi· 
mentosu 13,10 lira olarak açıl~ ve 
akşam 13 lirada kapanmıştır. 

Yerli Mallar 

Sergisinde 
Japon sefiri dün Yerli Mallar ser

gisini gezmiştir. Sefir, kauçuk ma
mulatını, kendir sanayii ile Karamür
sel mamulatını ayn ayrı tetkik ed~ 
rek takdir etmitşir. Gümrük ve In • 
hisarlar müsteşarı Adil ve Orgeneral 
Fahrettin de sergiyi gezmişlerdir. 

lngiltereye 

Karpuz 

Yapdacak 

ihracatı 
!hracat meyvalarımız arasmda 

karpuzlarımızın lngilterede kazandı
ğı rağbet üzerine ihracat tüccarları
mızdan biri karpuz çeşitleri üzerin • 
de tetkiklere başlamıştır. Bu tetkik· 
lerin neticesine göre Tekirdağ kar • 
puzlarının ihracat için müsait bu • 
lunduğu anlaşılmıştır. --· 
ZAHİRE 

BORSASI 
10-8-1937 

Flt'.AlLAR 
Cinsi 

Buğday yumuşak 
,, sert 

Arpa çuvallı 
,, Anadol 

Keten tohumu 
Kuşyemi 
Tiftik mal 
Keçi kılı 
Yapaık Anadol 

,, Trakya 

Aşağı 

K. P. 
Yukarı 

K. P. 
6, 7 
5,30 
4,20 
4,17% 

6,20 
6,-
4,24 

10,20 
8,30 

122 
51,20 
55,- 55,20 
5,- -,-

GELEN 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yapak 
Afyon 
Keten tohumu 
Fasulye 
Bakla 
Nohut 
Pamukyağı 

525 
115 

15 
18 

2% 
15 
18 
14;':! 

7 
42V:? 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

5,88 
5,13 
5,70 
5,14 
3,78 
8,60 Keten T. Londra 

Fındık G. Hamburg 
"Fındık L. Hambure"" 

94.34: 
94.54 
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ler§ tülfker Biı BAŞMAKALEDEN MABAAT 

KENDi 
KENDİMİZDEN 
SiKAYET 

B. Çetinkaya 
Sayahatten 
Döndü 

Uzak Şark Harb · "'11eliıat Geçi I 
'fiirıre' 

(Bafl 1 incide) 
hitaben: -

"-Memleketinizden çok iyi intilıa 
larla dönmekteyiım. Almanya seyaha-

CBaşı l incide) timden pek memnunum.,, demiştir. 
çeşme suyu gibi bir vaziyete kayıtsız B. Ali Çetinkaya, Bundan sonra ls-
kalmak mümkün değildi. ÇilnkU ev- veç sefirile rcfitkasma da şunları söy
lerde açılmış bacalar vardı. Bura- !emiştir: 
lardan kova ile su alınıyor, sonra bu "- Çok güzel memleketiniz var. 
açık su başka bir eve akıyordu. !sveçliler de bu güzel memlekete sa-

Belediye bu suyu kapamayı zaruri hip olmıya hak kazanmış insanlar. Is 
görünce semt itibarile tetkikler ya. veçte bana karşı gôsterilen çok sami 
parak terkos muslukları açtı. Bunun mi hüsnükabulü hiç unutaı.'llıyaca
üzerine evlerindc11 su geçenlerden -gım.,, 
başka civar halk ta rahatsız oldu. Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya, dUn 
Çünkü evinden çeşme başına kadar gazetecilere de şu beyanatta blilun
mesela 100 metre yerine 200 metre du. 
yol gitmek mecburiyetinde kaldı. Fa- "- Seyahatten memnunen dönU-
kat su n:niktan ve bekleme vakti ha.· yorum. Çok ikram ve biiyük misafir
kımından hiç bir yerde Kerbela vazi- perverlik gördük. Nafıa VekilE:tini 
yeti basıl olmadı. Çilnkü \eşmeler alakadar eden resmi ve hususi müe3 • 

eskisinden az olmakla beraber su - sesclerde tetkikler yaptık. Her şeyi 
yun tazyiki fazla olduğu için ayni bize açı.k bulundurdular. Cümhuriyüt 
kap daha az bir zamanda dolmakta- hükumetinin şeref ve itibarına layık 
dır. bilsnlikabul gördilk. 

Bundan başka her fakir vatanda- Bilhassa, İsveç Kralı ve Alman dev 
§m evi içinde su tedarikindeki ihti- let reisi B. Hitler tarafından kabul 
yaç göz .ö!1ü~~e _tutularak §İmdiye edilmek şerefine nail olduğum için 
kadar kagıt uzerınde kalmış bir ni- çok memnunum. Bwrn hiç unutmıya 
za~ame m.a?dcsi tatbike geçirildi: 1 cağım. İsveç Kralından ve Alman dev 
Fakır halk ıçın 67 kuruş tesis mas- let reisinden, Büyük Şefim Atatürke 
rafı mukabilinde evinin iç tarafına selamlar ve halisane temenniyat ge
bir tek terkos musluğu konulmakta- tirmckteyim . ., 
?ır. Yalnız bunun için evin senevi B. Ali Çetinkaya bundan sonra şu 
ıradının 100 liradan az olduğunu is- cUmleleri de ilave etmiştir: 
pat etmek ve diğer muameleleri ta- .. _ Ankaraya döneccğbı tarihi 
marnlamak laumdır. Şimdiye kadar şimdiden söyliyemem. Çünkü burada 
bunu yapmak kırtasi muamelelerin yapılacak birçok işlerim var.,, 
uzunluğu dolayısile imkan haricinde 
gibi bir şey iken bütün muameleleri B •• •• k 
telefonla beş, on dakikada yapmak uyu manevra 
usuJü kuruldu ve evine su almak is-
tiyen fakir vatanda§lar için bü
yük kolaylıklar temin edildi. 

Bazı gazeteler, şahısların şika
yeti üzerine hıımal davasını 

dile doladılar. Türk vatandaşlarının 
sırtında, omuzunda, ba§lllda ağır yük 
ler taşımaktaki geriliği ve çirkinliği 
göremiyerek birtakım vatandaşların 
aç kalacağını acı acı ileri sürdüler. 
Şurasını hiç düşünmediler ki mem -
leketin her tarafında yol ve yapı fa
aliyeti var ve her taraftaki şikayet 
kol kuvvetinin çokluğu değil, azlığı
dır. Buradaki hamallığın büyük bir
kısmı mihaniki vasıtalarla görüldük
ten sonra. açıkta kalacak vatandaş 
varsa, bunlar kendi köylerine 
civar yerlerde yapı iı,ılerinde istedik
leri kadar faaliyet imkanı bulabilir
ler. 

Gazetenin biri "Kasap dükkanla
rına Frigidaire konulacak, harice pa
ra gidecek. Et de pahalı olacak.,, di
ye bir feryat kopardı. 

Istanbulun büyük ve küçük soğuk 
hava deposu ihtiyacının antrepo ha
linde ve semt semt temini bir zaru
rettir. BUyük bir şehir bunsuz yaşı
yamaz. lstanbul belediyesi de soğuk 
hava depolarına ait tetkiklere giriş
miştir. Fakat her kasap dükkanına 
Frigidaire konulacak diye hiçbir ka
rar yoktur. Bu feryat ta, yeni inkı
aB.p hareketinden zarar görenlerin 
tezvir yolunda ortaya attıkları bir 
rivayettir. 

Tükrük hakkındaki cezaların tat
bikinden bir Türk gazetesinin şika
yet etmesini tasavvur eder miydiniz? 
Bunu da gördük. Bir gazete dedi ki: 
"Ceza görenlerin mikdarı azalmıyor. 
Demek ki ceza tembih ve ıslah edi
ci bir tesir göstermiyor. Devamın
da ne fayda var?,, 

Diğer bir, iki gazeteye; kediler 
birdenbire birer melek kıyafetinde 
görünmeğe başladılar. Kedi vesilesi
le gerilik ve muhafazakarlık ruhuna 
destek olmak için elden geleni yaptı
lar. Bir aralık kendimizi miltareke 
günlerinde sandık. Haniya mütare
kenin Itilaf polisi insanlar için her 
türlü işkenceyi reva görürdü de ta
vukları başaşağı taşıyanlara karşı 

birdenbire insan kesilir ve ağır ce
zalar tatbik ederdi. 

(Başı 1 incide) 
il~ birlikte manevra sahasını 
teftiş etti. Ordu müfettişi or
general Fahrettin Altay da askeri er
kanla birlikte Çorludan Saray kaza
sına giderek oradaki kıtaatın tecem
mii hareketlerini gözden geçirdi ve 
sonra 1stanbula döndü. Korgeneral 
Salih, dün Tekirdağında bulunan 61 
inci fırkanın piyade ve topçu alayları 
ru teftiş etmiş ve merasimle sancak 
vermiştir. Beıklenen askeri bando Ça
nakkaleden gelmiştir. Edirnedeki kı
talarımız da mavinin sıklet merkezi 
olan Çorlu civarındaki bir noktay~ 
milteveccihen hareket etmiş bulun-
maktadır. 

Mavi tarafın motörlU krtaları Lüle
burgazda toplanmıştır. Her iki ta
rafın Vize - Sarap - Çerkezköy -
Çorlu hattında karşılaşması kuvvetlı 
bir ihtimal dahilin.dedir. Bu itibarla, 
manevra sahası, Tekirdağ - Çorlu
Çatalca - Çerkezköy - Saray -
Vize - Babaeski -Uzunköprü -
Malkara. arasındaki arazi parçasıdır 
denebilir. 
Devamı müddetince donanmamızın 

Trakya sahillerinde bulunması mu -
karrerdir. Harekatın icaplarına göre, 
Donanmaya muhtelif vazifeler veril 
mesi çok muhtemeldir. 

Edirne ve Tekirdağında gelecek ec
nebi misafirlerin ağırlanması için i
cap eden hazırlıklar bitirilmiştir. Ma
nevraları takip etmek üzere askeri 
heyetlerden başka 11 mebusumuz da 
17 ağustosta Trakya.ya geçeceklerdir. 
Bu arada emekli generallerden Naci, 
Ali Fuat, Kazım, eski Samsun valisi 
General Kazım, General Ihsan · ile 
Tayyare Cemiyeti reisi B. Ali Fuat, 
B. Ali Kılıç, ve B. Cevat Abbas da 
manevraları takip edeceklerdir. 

lran cukeri heyeti Erzurumcla 
Erzurum, 10 (A.A.) Trakya bü • 

yük manevralarına davetli Iran as -
keri heyeti bu akşam şehrimize gel-
miştir. · 

Misafirlerimize, Kars kapısında, 
bir askeri kıtta , ile kolordu müzikası, 
jandarma ve polis müfrezeleri tara • 
f ından selam resmi ifa edilmiş ve o -
rada general Zihni ile vali vekili ve 
memurlar ve halk arafmdan karşılan 

mıştır. 
Heyet şerefine bu akşam ordu e-

vinde bir ziyafet verilmiştir. Iran 
askeri heyeti yarın sabah Trabzona 
hareket edecektir. 

(Başı 1 incide) 
kum torbaları ile barikatlar yaptık
ları, beynelmilel mınlakada: kütle ha
li11de muhaceretin yeniden başladığı 
bildiriliyor. Fakat bütün bunlar ha
di enin diplomasi yol ile halline en -
ge} olmıyacaktır. Yalnız Japonyanm 
daha kati ve daha sert han~ket et
mesi bekleniyor. 

DiğEır haberlere göre Pekin - Han 
kov lemiryolu üzerindeki bir köprü
yü berhava etmeğe teşebbüs eden al
tı ki i yakalanarak kurşuna dizil -
mişlcrdir. 

Geçen cumartesi günü Nankinde 
bir hükl1met darbesi olduğu haberi
resmi Çin mahafili nezdlnde hay
ret ve hiddetle karşılanmıştır. Nan
kinden birçok kadın ve çocuk çıkarıl 
mış ise de şehird<ı sükunet hüküm 
sürüyor. Oldürülmüş o16uğu sByle -
nen general Vang dün mareşal Çang
Kay - Şek tarafından verilen ziya -
fette hazırdı. 

Çin mahafili. vaziyetin sürilklenip 
gitmesine meydan vermiyecek gibi 
görünmektedir. Bu mahafile göre 
sulh yapmak için Japonyanın 8 tem
muzdan sonra işgal ettiği yerleri ge
ri vermeyi kabul etmesi lazımdır. Çi
nin en asgari şartı budur. Buna mu
kabil Japonların bu şartı kabul etmi
yerek Çnhar, Suiyuan eyaletlerini, ve 
bütün Şimali Çini istilaya devam e
decekleri anlaşılmaktadır. 

Japon Tebliği 
Tokyo, 10 (A.A.) - Tebliğ: 

Hopey'deki Japon ordularının ilk 
hatları Yung - Tingho nehri uzunlu
ğunca, Liu - Ku - Şao'dan itibaren 

Harİce seyahat 
Meselesi 

(Başı 1 incide) 
yetişen ihtisas erbabı, umumi ihti -
yacı karşılıyabiliyorlar ve bunlar 
memleketin her tarafına yayılmış

lardır: Ancak şu da var ki: bazı has
talıkların tedavisi, gittikçe tekemmül 
etme,kte olan bazı vesait, alat, ede -
vat ve sistemli bir takım çalışmala
ra ihtiyaç gösterir. Bu gibi hasta
hklarm tedavisi i<;in, fenni vasıta
ları bizden daha kuvvetli ve tıp hu
susunda biı.den daha ileri olan mem
leketlere gitmek mecburiyeti vardır. 

Sonra, bir şey daha var: Bizde te
davi vasıtaları mahdµt denecek de
recededir. Tabii sıhhat kaynakları -
mızdan yeni yeni istifade etmeğe 
başladık. Halbuki komşularımız, bu 
hususta bizden ileri gitmişlerdir. 
Mesela, ben hastalarımdan bazıla
rım Köstencedeki çamur banyolarına 
göndermeğe mecbur oldum. Bu ban
yoların bizde belki daha iyileri var
dır. Fakat bunların hangi hastalık
lara iyi geldiği tıbbi bir heyet tara
fından tetkik edilmemiştir. 

Kanaatime göre, şimdiki halde, 
yani memleketimizde bUtün şifa va
sıtaları hazırlanmadıkça, hali vakti 
yerinde olanların fevkalade bir sıh
hi lüzum karşısında A vrupaya git -
meleri tabii görülmelidir. 

Tenezzühün de lüzumunu ve sıhha
te olan tesirini inkar etmemekle be
raber, kati bir zaruret olmadıkça, 
ufak tefek hastalıkları bahane ede
rek, büyük israflara yol açan Avru
pa seyahatlerinin aleyhindeyim. 

Memleket dışına ne suretle olursa 
olsun, para çıkarılmasını. para ka
çak~lığı yapmakla müsavi addede., 
rim.,, 

A1Jrupaya Altın Götürüyorlar 

S orduk, anladık: !stanbulda 
Türklüğün belediyecilik saha

sındaki istidat ve kudreti hakkında 

ecnebilere parmak ısırtan işler de
vam ederken, Istanbul gazetelerinin 
salahiyettar yazıcıları, bizzat araş
tırma yapmak ve işlerin gidişini ve 
manasını kendi gözlerile takip et
mek ihtiyacını duymamışlardır. Sırf 

bu yüzden masa başı yazılar:ile çok 
güzel bir inkılap hareketi, bu gazete
cilerin okuyucularına pek yanlış ta
nıtılmıştır. Böyle iftihar verici bir 

Haber aldığımıza göre, Avrupa se
yahatine çıkarken, döviz tedarikin • 
de makul ve kanuni sebepler ileri 
sürmedikleri için güçlük çeken bazı 
kimseler, buradan altın bilezik ve 
mücevhet gibi para eden bazı ziynet 
eşyasını yanlarında götürmekte ve 
Avrupaya gider gitmez bunları der
hal paraya tahvil etmektedir. Çünkü, 
döviz tedariki, koJaylıkla mümkün 
olabilmektedir. Kanunun ağır hü
kümlerine rağmen döviz kaçakçılığı 
yapanlann kimler olduğu, kısa bir 
araştırma ile meydana çıkacağına 

şüphe görülmemektedir. Söylendiği
ne göre, işten çekilmiş bazı Rum, Er

~~!!'!!"!!~~'!!!'!!~~~~~~~"'!".!!- meni ve Yahudi simsarlar, bu işi 
inkılap hareketinin kökleşmesi fırsa- kendilerine meslek edinmişlerdir. 
tı kaçırılacak olursa çok yazık ol~r. Bu sene, bilhassa Paris sergisi mü 

Oylc zannediyonız ki, yapılan ış· nasebetile Fransaya akın fazladır. Su 
ler, arkadaşlarımızın daha yakından şehirlerine. gidenler nispeten az ol -
ve daha ciddi tetkiklerine layıktır. muştur. Bu da gösterir ki, seyahat
Bunu Falih Rıfkı Atay, (ULUS) da lerde sıhhati kazanmaktan ziyade, 
her lstanbul gazetesinden daha anla- görülmedik yerleri görmek ve biraz 
yışlı ve daha esaslı bir şekilde yap- da Türkiye muhiti haricinde eğlen-
maktadır. mek ihtiyacı başlıca amil olmakta-

Ahmet Emin YALMAN dır. 

bii~Uk kanalın Ustünde Tientsin'nin ma Unifôrmasmı giymi~ olduğ:µ hal-
25 kilometre cenubu garbisinde kiin de 9 ağustosta saat 17 de otomobil
bir mahalle :kadar uzanmaktadır. le Changhay'daki beynelmilel imti -

Afyon Sa.yJa vı Bay Berç 
bir ameliyatı cerrahiye yapıırnı~ 'il 
ğu ve bugünlerde sıhhati ~ ço~r 
bi salah etmiş bulunduğu ba Ayni askeri harekat sahasında Çin yaz mmtakasından geçerken bu mın

ordularmın hatları Tientsin'in 32 ki- takada asayişi temin etmeğe memur 
lometre cenubu garbisinde kain Tsin- olan birkaç muhafızın taarruzuna 
fhay'dan itibar n Pekin - Paoting· ugramışbr. Çin muhafızları mülazım 
fu şimendifer hattı üzerinde ve Pe- Isao Oyama'nın üzerine tüfek ve mit
kin şehrine 60 kilometrelik bir me - ralyözle ateş etmişler.dir. Birkaç ye
safede bulunan Şohsien'e kadar u - rinden yaralanan zabit, düşüp ölmüe 

lmmıştır. 

A'alı Çıkmıyan Bir ölüm-~~ ı:ı 
Belediye imar şubesi başka.t~..- ~ 

ıat Etensel'in kardeşi Ved~t & ızı • :t 
in v(tfat ettiği hakkındaki kıtfll ~ 
yaz. &por mecmuasında bi.r ha~u S zanmaktadır. tür. 

Chahar'da Çin kuvvetlerinin mik- Japon bahriyesine mensup olan §O- rruştır. Bize gönderilen bı~ rne iJPI .. 
bu haberin doğru olmaı:Iıgı ı:ı. ~ tan artmıştır. 9 ağustosta bu kuv - förün akıbeti hakkında haber alma

vetlerin bcJ piyade fırkası ve iki bu- mamıştır. 

çuk aUvarl fırkasından ibaret oldu - Amerika filo•u ziy.dretini 
mekte, tashihi rica edilmektedtf· 

ğu tahmin edilmektedir. tehir etti. Gen~rcJ H"'H~ D~ndii rst" ~ 
Bu kuvvetlerin ilk hallan Han • Washington, ıo (,&A:ı.) _Bahriye Tedavi için Avrupaya gı.lctı ~ ~ 

kov'a kadar llerlemiıtir. nezareti, halen Sintıas ve ChefOo'da. bul kumandanı G~neral !:Jıı,liSı ~ ::ı 
Hankov'u terkeden Japon konso - bulunan kru'la.Zörle dört oorpido Romanya yoluY,la ve Daçy>ı va ./' 

losu Şanghaya gelmiştir. Hankov' • pıuhribinin Japonyaya; yapacakları şehrimiıe dönmüştür. ~yoi _v8ti ~ ~ 
da yalnız Japon konsoloshanesinin nezaket ziyaretini gayri muayyen bir Bükreş sefirimiz Ha.mduUah ~ını 1 ~ 
b. k k l h" tın ~ ı.~ · Romanyanm i-tanbul krınfnlotlll : ır aç memuru a m13tır. zamana te ır e ege ıuırıar v.ermış- µ) >< Ojj 

Japon harbiye mUlazunı Isao Oya- tir. şehf'imizc gclmiglerdir. ~ 

---~~--~~~~~~~~~~~~--'---__./ 
ölü Ekrem Muhtar'ın lflaı Kaidelerine Göre Yapıhnıt Alacaıkblar 51J'a Defteri: 
s. N. Alacaklı Talep ~len Kf'bul edilen sırası Reddedil"an 11ülahazat • 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Kasap Hamdi 
Ahmet Halil 
ve şüreklsı 
Ferid Ressam 

Yani ve Yanisyos 
ve Dimitri Dimo 
oğlu ve Şirketi 
Hafıza İhsan 
1 - Milcevherlere 
istih«ak iddiası 

2 - Ölünün ço
cuklarına nafaka 
iddiası 

4-
5-
6-
7-

C-

mikdar mikdar M.\kdar. 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

72 78 00 00 12 7.8 

969 11 
1150 00 

212 12 

968 25 
1150 00 

212 12 

6 
6 

6 

00 86 
00 00 

00 00 

Deliliye yok. !'t"' 
Usküdar m&hkemesinin 35/ 2003 
ve 14/10/936 tarihli ilamı. 1oı 
!kinci Ticaret mahkemesinin 36/ 
No. ve lt/11/9~6 tarihli ilfürnı ~C' 
Kadıköy, birinci sulh Hukuk ınab t,at 

mesinin 35/722 No ve 1V5 936 
.rihli uaını 

CBir kıt'a arzuhal ile yapılım yedi talep) v~ayeten 

00 00 00 00 o 00 00 

108 80 1 00 00 

108 80 

92 26 92 26 1 00 00 
44 21 44 21 1 00 00 

100 01 36 46 1 62 55 
(Mikdar tasrih olunmıyarak vesait ücreti ta-
(lep olun muştur. 

(Kanunu medeninin 400 ve İcra ve İfli.8 ka
(nununun 206 ya nazaran talebin kabulüne 

Reddolu.ndu iddiası makbul aelll' 
müstenit değildir. ., 
Mahkeme kararma müstenit olu~ 
da 32 liradaıı Ağustos sonuna k ~ 
hesap olundu. Mahkemenin 36/~9 it· 
lu dDs_ya.'3mdaki' karua müstenıt~,. 
Teçhiz ve tekfin masraf ındaDı ııı 
baki 
Mübrez iki cetvel incelenerek b~ ~ 
mı aile meclisi teşkili talebine aJ.& 'I 
rekeyi alakadar- etmediğinden but 
red ve ım.ütebakisi kabul olundu. 

(imkan g örülmi,yerek zeddolundu~ . . }lke'° 
Emniyet Sandığı (Emniyet Sandığı matliibatıru merhumdan istifadede hakkt rüçhana mahktir. ~a .. ~ 
meye son yazdığı tez.kerede ise başka bir güna talepte bulunmadığından ittihazı. karsra mahal go 
memiştir.) . 1'1" 

7 - Hafıza (Emniyet Sandığına borctıım terekece verilerek ölünün çocuklarına merhunun tel'l~ halt 
daki talep hakkında karar idare heyetinin vazifesi haricinde olup alacaklılara arzı tensip kılındı.) ·ıe' 

8 - Ohannes Nikola 805 00 301 00 6 504 00 önce Üsküdar mahkemesine ver~ 

9 - Glikirist Voker ve 
Şürekası Lt. ve
kili avukat Feri-

dun Fikri 587 48 

10 Remzi 3000 00 
11 Mehmet 550 00 

12 Şevket 200 00 
13 Hafıza vekili 1- 200 00 

avukat H. 2-950 00 
Riza 3-101 ()() 

13 52 

14 - Mahmut 4000 00 

15 Bo<losaki 237 38 

16 Vesile 942 14 
17 An jel 600 00 

18 Lokman Hikmet 172 72 .. 
19 Maliye Kazanç 136 86 

20 Maliye bina 030 24: 
vergisi 041 49 

21 Belediye 020 00 

15379 24 

587 48 

2450 00 
000 00 

000 00 
000 00 
000 00 
101 00 
13 52 

000 00 

235 53 

000 00 
600 00 

172 72 

136 86 

136 24 
041 49 
020 00 

7390 06 

-- arzuhalde yedi a.y için ayda 115 ·fi 
dan kira istenmiş olmasına bu~11 ~ 
bu müddet için ayda 43 liradan ıst ti' 
mekte ve tetkik olunan dava do') ıil 
sına göre de mütebaki talep nı~~ 
olmamakla muteber olmayan i111tı " 
talebile birlikte (504) liralık ıtJll 
reddolundu. 

6 00 00 

6 550 00 
6 550 00 

o 200 00 
o 200 00 
o 950 ()() 

o 4000 00 

6 001 85 

942 14 
000 00 

6 000 00 

5 000 00 

5 000 00 
5 000 00 
5 000 00 

7989 18 

Urinci Ticaret ımahkemesinin 2:.2 ı; 
ve 6/ 7/86 tarihli ilAm temettuü ~ 
bit olmadığı gibi fazlası hakk~da j't 
lil olmadığından Noter senedile .,. 
rem Muhtar'm izmasma müstenit 
sım bllkabul fa.Zlası reddolundu~ 
İstihkak iddiasının mahkeme 
devam tensip kılındı. 
Delili yoktur. 

Müstenedatı yoktur ReddolundU· 1' 
(!stilıkak masarifi mahkemcc~.) d:]ll' 
yalnız 101 lira kıymetinde muce ~ 
rata müteallik ve hükümde ~u ~ır 
dara göre olmakla talep veçhile 
bul olundu. re1J 
Müruı u zaman olduğu gibi ~ ~ 
Muhtar'm ilzam eden bk vesık8 

ibraz olunamadığmdan reddo}und~Zf 
Kadıköy Sulh mahkemesinin 35 gJJ 
No ve 15/1/37 tarihli ilamı (faıl 
hakkında delil bulunamadı.) 
Delili yoktur. r.ıs1 
Birinci Ticaret mahkemeşinin 36 ~ 
No. d~asma göre iş da.va<:ının ye 
nine kalmakla kabul olundu. Jı1'"' 
Kadıköy birinci sulh hukuk ı:na 
mesinin 35172 No. lu ilamı. O g/ 
Haydarpqa Maliye şubesinin. 2 G•' 
937 tarih ve 775 No. tezkeresile 
lata şubesi tel' 
Kadıköy Bina şubesinin 549 No· 
keresi. 

Kadıköy Sulh ikinci Huk'Uk Hakimliğinden: rs-J 
16/11/934 tarihinde vefat eden ~krem Muhtar'm alacaklılarına aid sıra defteri idare heyetince hazırlana ıtır' 

hi.kimliğimize verilmiştir. Alacaklıların alacak veya sıraları hakkında bir itirazı olanların icra ve iflas !,8 
1~ 

nun 235 nci maddesi mucibince sıra defterinin ilanı tarihinden itibaren beş gün zarfında hakimligıfllflJt' 
(mercie) müracaat etmeğe hakları vardır. İkinci toplanma 2/9/937 perşembe günü vaki olacaktır. Alll~ıl~ 
ları tamamen veya kısmen kabul edilmiş olan alacaıklıların mezkur gün ve saatte Kadıköy Sulh İkinci f!LI 
Mahkemesinde hazır bulunmalan ilan olunur. . 1ııJ 

tdare azaın: Avukat Feriıinn Fikri İdare azası: Avukat Ha..,an gı 
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şütrnenin, Grip, Bah~ekapl 

Salih Necati Nezlel Baş ve Diş Ağrllarının Kafi nacı KESKİN KAŞELERİDİR. 
sair e~lencelerinizde neşelenmek 

bu sene 1 a yen model makıneler çıklrdı. Bu makineleri her Gramofon mağazasından sorunuz Makineyi 
OurOp, liat 1 , 

ını şıdince, hayrette kalacaksınu. Bunlar muhtellf renklerde olup, renkler lcln fıet farkı yoktur~ 
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' ~~ab~ka imt hanı Te~ir E~i"~iştir 

~ Urkıye Cümhurıyetı Zıraat 
ankasından · 

f?st • •a anbuı Y" 
~rılarıntn Uksek Iktısat ve Ticaret mektebi mezunlarının askerlik 

tlerden ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vukubulan müı-a.
~t:ir.) anlaşıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 eyHile tehir 

l ...._Bankanı 
dereces· tıa müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffıtkı-

~ ettiş rıaıne g~re mecmuu (12) den nz olmamak üzere lüzumu kadar 

~ - Bu ~1 ve şef namzedi alınacaktır. .. 
t ve tıcare Usab kaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yuksek lk

llcı tnetnlekt 0 kulundan veyahut hukuk fakültesinden veya bunların ya
- 1Usab:~erdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

tay :t'iııda Yazı . a • 9 ve 10 ey!Ul 1937 de Ankara ve Istanbul Ziraat Ban-
i l &'etitilip ı!e. Yapılncak ve kazananlar, yol paraları verilerek Anka

t ~'\'enik• eylül zarfında sözlii bir imtihana tabi tutulacaktır. 
\ 'il l'lılifetus a.nunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak şar
~ ecektir narnzetıerine (140) ve şef namzetkrine (130) ar lira aylık 

~ U~ettış ~ 
le~ekıer v anıı.etıeri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihnnına 
~· e kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfettişliğe terfi edecek-

~a~r~:l~rlJnıunı. Müdürlük ser\rislerinde çalıştırılaca~ o~an §el nam
~ ak Ohılar . Benelık stajdan sonra yapılacak ehliyet ımtihanmda mu

ta11 ...._ lnıtih ıse şefliğe terfi edileceklerdir. 

13bu.ı ve lı a? Programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, Is .. 
li" ' lstekınııır Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
~etı '> l er a Tü k" cu· h te c.iraat B • ranıJan belgeleri bir mektupla Ankara 1 -~ ıye m u-
~e llıü.ra ankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek su. 
llU .. caat et . 

oıın lllu.racaa nuş bulunmalıdırlar. . . w • 

~ !lartt t mektubunun en geç 25 ağustos 1937 tarıhındc ele dcgmış 

Siz de bu kremden 

şaşmayınız ! 

Bütün cihanda elli senedir daima Us.. 
tün ve ~siz ıkalmı tır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi '-e uzwı bir t~rUbo 
mahsulü olarak \'ücude getirilml§ 
yegane sthhi krenıle,rdir. 

KREM BALSAMlN 
Şöhretini öz \'e şarlatanhkla değil, 

sıhhi evsafının Paris, Londra, Ber. ~(2593) (5011) 

~ ıı...ı,,.,,.,, "llnıaılırı "lılmt u. Waresl Dinlın 
uııa~ 

- lin, Nev. York güzellik enstitülerin. 
den yüalerce krem arasında birin. 
ellik mükilfatını kazanmış olmakla 
ispat etmiştir. 

~~atı 'l n bedelı (2381U.:l0) Ura olan muhtelif cıns t>.na ve vagon 
~dal'e t79

-l937 salı günü saat 15 30 da kapalı zarf usum ile Ankara. Qu l ınası d . 
ta;i ~ girrn n a satın alınacaktır. 
....._1 n ettiği ve~ isteyenlerin 1786.44) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tı tı.~ 'l'. 3(i esıkaları, resmi gazeten in 7-5-1936 giln v~ 3297 veya ~-7 
~o l?.ıllın 15 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talunatname daıre-
~ ~tlau ~ ış "esika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis-

tı~a t'tr:ıalİl~l~e vermeleri lazımdır. 
dt 'l'eseı ~. Parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar

luın ve sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 4921) 
b 

\1, ~\'let . • • • . 

~~ v, ~;:1rYolları Esk~ehir Cer Atelyesi için ıüzumu kadar iyi tes. 
let )dal'J>a acı alınacaktır. 

il\~ lıtudu ~~~~a Birinci Işletme Müdürlüğüne ve Sirkecide 9 uncu l§
rıugune istida ile müracaat edilmesi. (2506) ( 4894) ...., 

KREM BALSAMIN ~ 
Gün(lüz i~in yağsız, gece için yağlı 

ve halis acı badem kremleri. Tanm. 
rnı~ ecza, itriyat ve tuhafiye mağa. 
zalarmda bulunur. lNGn.tZ KANZUK ECZANESi 

BE\'OGLU - lSTANBUL 
12 Ağust:os pe~embe günü ' 

Pi\NORAMA 
bahçesinde 

3üyükSDNNE1 QüğünU 

MÜNİR NUREDDİN · 
Telefon 41065 

::----;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;; _______ , Istanbul Kadastro Mahkemesin -

Çiftlik, Süthane ve bü. den: lstanbulda Hobyar mahallesin-

tün köylülerin dikkat de Yıldız. hamamı sokağında 218 ada 
1 parsel No .Iı ve 4, 6, 8, 10 kapı No. 

nazarlar.na : 1ı gaYii menkullerden dolayı Hripsi· 

M la E L E ma ile Ohnnnes oğlu Simon araların~ 
da mütekevvin davanın duruşma gü-
ni1 olan 8-1-937 tarihinde mildde--

''Krema n1akinaları,,geld1 aaleyh Simonun Istanbulda Sultan -
ahmette Kadastro mahkemesinde is-

Bu makinalar dUnyanm her yerlnd batı vücut etmediğinden hakkında 
üttülük aleminde büyük töhret ka· sadır olan 28-6-937 tarih ve 160 

'«anmış \·e en verimli maklna olaral-, No. ra ile aleyhine hüküm sadır ol
tanınmıştır. 

Son sistem yeni modellerimi7, duğundan tebliğ makamına kaim ol-
t ah gelmiştir. ' mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

'.l' takaı d Türkiye Umun Satı~ Deposu: ::)ahibı: Ahruet ~n l'ALIIAN 

l\~~,::at, l~rıe; ~OKER 1raş bıçakları ~eposu~ur Umumi Neşriyatı idare Eden: 
a: l\1Nı 1· •~!'%urum: Tiirhe ch·arı No. 29 ŞUkrü Hasan Güral S. SALIM 

....... ._...._;:_:nwı Kaşıkçı \'e hiraderleri. l•~skişehir: Has..'«I Ala:oya. Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Limftet 

---•••••••••••••••lliı Sirketi. BasıJdıı?ı ver TAN matbaası 

HAYRETTlM 
~İZER 
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Ebeveynin en ~üyük vazifesi 
Çocuklarını küçük yaştan i1 ibaren dişlerini temiz 
tutmağa, onları hergtJn fırçalamajja alıştırmaktır 

KUÇ!lKieraekı dış anzaları 3 - 4 va
fmdan sonra başlar. Bu devreden 
itibaren her üç ayda bir dişlerini 
doktora göstermek ve yavrulara her 
yemekten sonra ve her sabah, ak-

şam dişlermı fırçalamağı öğretmek 
lazımdır. Küçük yaşta başlıyan bu 
itiyad onların her itibarla mükem
mel neşvünemasmı ve gürbüz olması
nı temin eder. 

Alelade TUVALET veya TALK pud
rası deiildir. O bilhaua çocuklar için 

bazırlanmıt ve çocuk hıfzıuıhhuma 
tatbikan yapılmıfbr. 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

kullanan analar onu reklam etmeği memleket 
borcu bilmekte ve bize hergün binlerce te-

- Dekkür mektubu göndermektedir. 

~4 

LiMON CİCEKLERİ 
Hasan ve Nesrin Kolonyal 
Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve 

di olmıyan kolonyadır. Bir damlası limon bahçesidir. , - -
ı A D E M 1 1 K T 1 D A R A y~:~~ı~ı.~~ di~!~~~.d~P~~P~.je~.~J~~~~?!~ 

v ris, Origan, Krep dö şin, dağ çiçeği, zambak, sünbill, 18.le, milflÖtı 

Kullanma?a alışan. çoc~klar yarını_n B E L G E V Ş E K L . G . N E güller, amber, fulyalar. senk flör. çiçek demeti, nadya. neroıı, şaneı. 

.RAD~YOLiN . . 

_ 1 1 rita, kadın eli, flör damur, skandal, florami, milğe, losyon ve llV 
en sıhhatlı genclerı olmaga namzettır. bir nadirei san'atttır. • 

S E R V O • N 1 Hasan deposu: lstanbul, Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaş, Divanyol'! 
En teslrll bir ille; 1 dlr. kara, Eskişehir, Malatya, Kayseri şubeleri ve satış yerlerile bil 

~ . . hafiye, bakkaliye ve e<:zanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ff 
Taşraya posta ile185kuruş& gonderillr. Sirkeci M••: eczanesı. Alı Rız 

1 

kasma dikkat._-----------------•Ekzema ve en muannit cild varalarından kurtulmak icin • 

EKZAMiN 
• kullanınız. Binlerce hastayı kurtarın ıştır. Eczanelerden isteyiniz _. 

Tahlisiye Genel Direktörlüğünden: 
Fenerlerin mevkileri Muhammen bedelleri 

Izmir Karaburnuna konacak 20461 
12 deniz millik fener 

Silifkede Provanaal adamna 
konacak 10 deniz millik fener 8771 

Muvakkat teminat 
1535 

657 

Türk Hava Kurumat 
BUYUK . PiYANGOSU 

4. cü keşlde 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 5 ~- (tOt- Liradır ... 
Yukanda muhammen bedellerile mevkileri yazılı 1ki adet fenerin mu-

bayaa ve inşasile yerlerine konulması kapalı zarf usulile ve 45 gün müd- ı Bundan batka: 15.000, 12.QOO, 10.000 liralık ikramiyeler-
detle eksiltmeye konulmuştur. le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 

Kara.kterlerile rüiyet mesafeleri fenni şartnamelerinde yazılı bulunan DiKKAT: 
bu iki fenerin ihalesi ayrı ayrı olarak 15 Eylfil Çaraşamba gUntı saat 15 
de Galata.da Liman Hanının 4 tıncü katındaki Satınalma Komisyonunda Bilet alan berkeı 7 I Aiuıtoı/937 günü akf&llllna kadar bi-
yapılacaktır. Şartnameler Tahlisiye Umum Müdürlüğü Muhasebesinden Jetini değittirmit bulunmalıdır. · 

(150) kuruş mukabilinde alınacak ve teklif mektuplan 15 Eylfil Çar- ı Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı ıakrt olur .•• 
.şamba günü saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine tevdi edilecektir. (4446) ._ _______________________ _ 

~ •ı~·----------.......................................... . Zührevi ve cilt bastahkJan 

nr Hayri Önie 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 Telefon :43585 

Serbest ve 

Y!~k~~alıü~~!!! 
tarafından tertip edilmi§ olan ser
best ve yağlı güreşlerin 29 ağus

tos 937 pazar gilnü yapılacağı ve 
serbest güreşte birinciye (100), yağlı 
güreşlerde birinciye ( 80), ikinciye 
(40) lira ikramiye verileceği ilan o -
lunur. 

Sultanahmet 1 inci sulh hukuk 
mahkemesinden: Davacı Isak M. Lay
boviç'in Beyoğlunda Tepebaşmda 

Bristol otelinde 27 sayıda mukim 
Millet vapuru sahibi Alemdar Zade 
Ahmet aleyhine "240 lira 25 kuru§Un 
masarifi muhakeme ve ücreti vekl -
let tahsili talebiyle açtığı alacak da· 
vasınm icra kılman duruşmasında 

tebliğ içi'l gönderilen dava istidası 
ve davetiye mübaşiri tarafından mUd 
deaaleyhin Samsuna gittiği şerhiyle 

tebliğsiz iade edilmesi üzerine ika -
metgi.hının tahkiki için zabıtaya ya
ztlan yazıya gelen cevapta: Keyfiyet 
teyit edilmiş ve mahkemece 20 gUn 
müddetle ilanen tebliğat icrasına ka
rar verilmiş olduğundan muhakeme
sinin icrası için tayin kılman 27-9 
-937 tarihine rastlıyan pazartesi gü 
nü saat 10 da bizzat veya tarafın
dan tasdikli vekiletname ile vekil 
göndermek suretiyle mahkemede bu
lunmadığı takdirde muhakemesinin 
gıyabında icra kılınacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak Ur.ere ilin olu - 1 

ıstanbuJ Gayrimübadiller t< omisyonundan 
D. No. 

3133 

3537 

3585 

U68 

4264 

4702 

6795 

7028 

7055 

Semti ve mahallesi 

Beyoğlu Kamerhatun 

Üsküdar Altunizade 

Ortaköy 

Kuzguncuk 

Mahmutp• 

Galata Sevhsüvar 

Sokaı!ı Emllk No. 

E. Irmak E. 51 

Y. Kurt'Ul1UJ deresi Y. 85 

Mütevelli E. 4 Mil. 

Çef111eSi Harita: 9 

Taşocağı E.33 

E. Çukur Meyhane E. 4 

Y. Üryanizade 

Kalcılar Hanı alt katı 25 

Şimşir E. 9.9 Mü. 
Y. 17-19 

Kasımpa.şa Emin camii lllr 
Edirneka pı Emirbuhari Kışla caddesi 

E. 23 Y. 25 

E. 47 

Y. 45-47 

Cinsi ve hissesi 

Arsa 

Arsa 

Hisseye göl'f' 
mulıammen K 

120 
" 

100 
" 

içerisinde Meyva ağaç 3750 Kapalı 

lan bulunan bostan 

Arsa 

Ki.gir oda 

Arsa 

Arsa 

DcıJruz dönüm bostan 
ve ki.gir hanenin 
1/8 His, 

zarf 

130 Açık ar. 
tırma 

350 
" 

620 
" 

.WO 
" 

750 " Çengelköy Kuleli Çengelköy 
Cad. 

E. 47-49.34 · Klgir depo ve iskele 
Y. 7 4-76 mahallinin 14 7 /1280 

His. 750 
" 

7056 Çen:elköy 
" " E. 16-20.42 İskele mahallindeki 

16-20 No. lu mahallin 
% ve 42 No. lu mahal. 
lln 2/ 3 His. 350 

" 7065 Bostancı Çatalçe,me E.11 Arsa 150 
" Harita: 20 

7066 Bostancı 
" " E.11 Arsa 200 

" Harita: 21 
8038 BUyükdere Kefelikö3 Yeni Bağlar E. 8 Tarla 150 

" Mevkii Y. 2-2/1 

8635 Ye,ilköy Umraniye Orhan Gazi E. 13 Ahşap hanenin 1h his. MO ,, 
Yukanda evaafı yazılı gayrimenkuller on gOn müddetle satışa çıkanlmIŞtır. İhaleleri 20-8.937 tarihine dü
şen Cuma günU saat 14 dedir. Satıf münhasıran gayrimUbadil bonosiladır. 

#ı ________________________ _.11111"' 

inşaat MDnakasası 

ERGANi BAKIR 
Türk Anonim Ş;rketinde 

1 - Ş"rketimizin Ergani Madeni'nde inta ettireceği: 
a) idarehane binası 

·•~~·--" b~ ikametgah binalan 
c) Cevher ıiloıu 
d) lazabehanenin, kuvvet santralinin, zinter 

mahallinde inta1ı İcap eden aksamı. 
Kapalı zarf uıulile münakaaaya konulmuttur. 
2 - Muhammen bedeli takriben üç yüz elli bin liraya 

olan bu inpata müteallik münakata tartname.i ile 
butatı Şirketimizin Ankara' da Ulua meydanında 

Hanındaki merkezi idaresinden on lira mukabilinde 
nabilir. 

3 - Mevzuubahis intaata ait teklif evrakı 23 Ağuıtoa 93 
..,:bine müsadif Pazartea.i günü aaat on bete kadar • 
timize tev~i edilmit bulunmalıdır. 

·~ 


