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-
Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
=::g[J c·ıt Kup~nu K~p~nul 167 1 
30 kupona mukabil bir lt. kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. cüz 7~ kuruştur. 

.. 

BASVEKIL· ANKARA YA ~' DONUYOR 

YEDi GÜN 
Halide Edip, Hüsel'in Cahit, İbra· 

hlm Aliettln, Resat Nuri, Sabahattin 
Ali, Sadri Etem ·gibi Türkiyenln bL 
rincl sınıf muharrirlerini bir araya 
toplıyan yegane mecmuamız (YEDt
GlJN) dür. Bugün çıkan sayısında. bu 
muharrirlerin yazılarını hep bir ara
da bulacaksınız. 

Tuncelinde TamAsayiş 
.Teessüs Etti, lslahat 

Programı Tatbik Sahasında 

Çapulcular 
Mahkemede 

Montör tlağlarıncla Mercan Boğazı ve 
Mercan Jerui 

Dün Vniverıitecle lbni Sina toplantı•ında bulunanlarclan bir grup 

Bugünkü tıp ilminin bundan dokuz asır evvel esasını kunnuş olan bü~iik 
Türk hakimi lbni Sina'nm dokuz yüzüncü yıldönümü, dün, Türk Tarih 
Kurumunun kıymet bilen önderliği ile, ilmi bir toplantı halinde saygı ile 
anıldı. Buna dair tafsilat \'e resimler, ayn bir kısım halinde bugün onun. 
cu sayfadadır. Ayrıca beşinci sayfada da bir makale vardır. 

ve Bastid gibi radikal sosyalistlerle 
İ sosyalistlerden Spinasse'ın buluna
• cağı haber veriliyor. 

YEN! KABll\TE NASIL 
KURULACAK? 

Sağ gazeteler Chautamps'ı bir miltt 
ittihat kabinesi teşkiline, sol gazete
lerse halk cephesini idameye teşvik 
ediyorlar. Anlaşılan M. Chautempı, 
halk cephesini esas tutarak yeni bir 
kabine kurmak fikrindedir. Kendisi 
bugün Ciimhurreisini ziyaret ederek 
yeni kabineyi teşkil edebilip edemiye
ceğini bildirmek için yarına kadar 
müsaade istemiştir. · 

Sosyalistler yarın sabah toplana -
rak yeni hükumete karşı vaziyetlerini 
kararlaştıracaklar ve Chautemps te 
ona göre karar verecektir. Chau • 

(Arkası 10 uncuda) i 
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1 iş Dairesine 
Şikayetler 

Çogahyor 
iş Kanununun tatbikı gününclenberi iş Dairesine yapılan 

şikayetler:n arkası henüz alınamamıştır. Bilhcusa işçiler her
gün iş bürosuna başvurmaktadır. Şikayetlerin hemen hepsi 
ayni mahiyettedir. Dün kendisile görüşen bir muharririmize 
iş Dairesi amiri 8. Haliık, şunları söylemiştir: 

"- Şikayetleri dinliyoruz.Kanunen haklı olanların vazi
yetlerini tetkik ederek iş yerlerine lôzım gelen tavsiyelerde 
bulunuyoruz. Bir kısım işçilerini çıkaran fabrika hakkında 

ela tahkikat yapıyoruz.. Müfettişlerimiz kontrol işlerine de
vam ediyorlar. Yeni teşkilat ve kadro henüz çıkmamıştır.,, 

Bizim An karadan ald1ğımız. haberlere göre, iş teşkilat pro
jesi Vekiller Heyetine verilmiştir. Yeni teşkilat projesi kabul 
olunduktan sonra iş Daireleri genişletilecek ve lıtanblul mın
takası daha geniş bir kadro ile idare olunacaktır. 

·-----------------------------------------------------

Limanda 
Tasfiye 
Merkezi 

Bugüne kndar vapurlara verilmek
te olan terkos sularının .kazanlarda 
tahribat yaptığı anlaşılmıştır. Bunun 
için Liman işletmesi, limanda büyük 
bir tasfiye merkezi yapmayı karar
laştırmıştır. Böylelikle terkos suyu 
tasfiyeden geçirildikten sonra gemi
lere verilecektir. 

lktısat Vekaleti, Almanyaya ısmar
lanan yeni vapurlar gelinciye kadar 
bu tesisatın bitirilmesini bildirmiştir. 
Tasfiye merkezi Karaköy ile Topane 
arasındaki rıhtım üzerinde olacak ve 
buradan geçen sular Limnn muslukla
nna verilecektir. Bu işle şehrimizde 
bulunan ıktısat Vekaleti Başmüşavi
ri Von Der Porten ve Denizyolları mü 
tehassısı Doktor Kip meşgul olmak
tadır. Tesisat için Avrupadaki fabri
kalarla temaslara-girişilmiştir. 

K MYONLA 
TRAMVAY 

ÇARPIŞMASI 
Vatman Şükrünün idaresindeki 

tramvay arabası Pnrmnkkapıdan ge
çerken, Bomonti fabrikasına ait 4059 
numaralı knmyoncUe çarpışmıştır. 

Kamyon şoförü Hasan Tahsin, ame
leden Cahit ve Hıristo ağır surette 
yaralanmışlardır. Yaralılar, Beyoğlu 

zükur hastanesine kaldırılmışlardır. 

Kaza l.akkında tahkikata başlaıumş
tır. 

Kartahn Kaçırdı
ğı Çocuk Masah 
Akşam gazetelerinden biri Uç gün 

evvelki nüshasında şu haberi veriyor
du: "Arnasyada bir kartal, Derbentte 
çamaşır yıkamakta olan bir kadının 
biraz gerisinde bıraktığı yirmi günlilk 
çocuğu kapıp havalanmış. Kadın fer
yada başlamış. Kartal, döne döne bir 
tepeye inmiş. 
Meğer kadın, şehirden biraz pas

tirma alıp, cocuğunun kundağı ara
sına sıkıştırmı§, kartal çocuğu tepe
ye bırai<mış ve kundağından bu pas
tırmayı alıp gitmiş.,, 

Amasya muhabirimizin bildirdiğine 
göre, bu haber tamamen asılsız ve 

uydurmadır. Muhabirimiz, 'bize ~ek
tiği telgrafta diyor ki: 

"Burada kartal tarafından kaçırıl
mış ne çocuk, ne de pastırma yoktur. 
Hepsi hayal mahsulüdür.,, 

Göçmen Nakliyatı 

Bu Hafta Başhyor 
Romanya ve Bulgaristandan yur

dumuza göçm~n getirecek olan Hisar 
~apuru, yarın ·limanımızdan hareket 
edecektir. Vapur, ayın yirmi beşinde 
Varnada bulunacaktır. Hisar vap.uru, 
bir hafta sonra 1500 göçmen getire. 

,cektir. 
Nazım vapuru da yakında yola Çl· 

luı.caktır. 

1500 Liralık 
Kumaş 

Eksik Çıktı 
Ege vapurunun Trabzona yap

tığı ıon ıef erinde bir hırsızlık 
hadisesi meydana çıkarılmıştır. 

Vapur Trabzona vardığı zaman 
eşyalarını boşaltmış, fak at bun-! 
ları teslim alan Trabzon Liman J 

Şirketi sandıklarda yaptığı kon-ı 
trollerde 1500 liralık elbise ku
maşının noksan olduğunu gör
müştür. 

Ambalajlarda hiçbir bozukluk yok
tur. Hırsızlığın nerede yapıldığı an
laşılamamıştır. Trabzon liman şirke
ti, mallan kontrol yapmadan aldığını 
ileri sürerek Denizyolları idaresini 
mesul göstermektedir. Bu kumaşlar, 
son müsaade ile gümrüklerden sor
best bırakılan Avrupa mallarıdır. U
zun müddettcnberi gümrüklerde kal
dığından hırsızlığın antrepolarda ya
pılmış olduğu da hatıra gelmektedir. 
Tahkikat henüz bitirilmemiştir. 

21 Kişinin 

Üzerinde Eroin 

ve Esrar Bulundu 
Emniyet kaçakçılık bürosu memur· 

lan, dün bir çok kahvelerde umumi 
arama yapmışlar, 21 kişinin üzerinde 
eroin ve esrar bulmuşlardır. Bunların 
hepsi de bugün adliyeye verilecekler· 
dir. 

Türkkuşu imtihanları 

Dün Bitti 
Türkkuşu imtihanlarına dün de 

Ramide devam edilmiştir. Dünkü im
tihanlara 16 genç girmiş, hepsi de 

muvaffak olmuştur. Türkkuşu dersle
rini muvaffakıyetle bitirenlerin sa
yısı 32 kişiyi bulmuştur. Bunlar A 

brövesi alacaklardır. 

Yangın Mangal
dan Çıkmış 

Beşiktaşta 32 evin yanmnsile neti
celenen yangın tahkikatı dün bitiril
miştir. Ateşin Bayan Seniharun otur· 
duğu evde açık bırakılan mangaldan 
çıktığı anlaşılmıştır .• Tahl<ikat evrakı 
buIDin adliyeye verilecektir. 

Kabataş Lisesi 

Leyli Oluyor 
Haber aldığımıza göre bu sene Ka

bataş lisesinde leyli kısım açılacaktır. 
Kabataştaki orta kısımlar, yeni ku
rulacak iki orta mektebe nakloluna· 
caktır. Haydarpaşa lisesinin kadrosu 
ôa çok fazla olduğundan bir kısım ta
le'benin diğer mekteplere verilmesi ka 
rarlaşmıştır. Nişantaşı kız orta mek
tebi de genişletilecektir. Mektebin 
ba!ıçesine yeni bir bina yapılmasına 

başlanılmıştrr. 

Oç Renkli Erkek .. il 
Kedi Bulmıya 

imkan Yokmuş 
KEDi DAVASINDA HAYVANAT 

ENSTİTÜSÜ BU CEVABI VERDi 
Akhisarlı Ahmet Gergin isminde bir sirkecinin lokantacı Çiki 

aleyhine açtığı üç renkli kedi davasına dün ikinci Ticaret mah
kemesinde bakıldı. Bu celsede Hayvanat Enstitüsünden gelen ce
vap okundu. Bunda üç renkli erkek kedi bulunamıyacağı bildirili
yordu. Davacı Ahmet, dün davasını bir daha hulasa etti. Çok he
yecanlı idi. Dedi ki: 

v~ renkli kecli davasının 
kahramanı: Sirkeci Ahmet 

- Çiki bana bir gün eğer sen ba
na üç renkli, yani sarı, beyaz, ve kara 
karışık renkli bir kedi bulursan sana 
12 bin dolar veririm, dedi. Ben paça
ları sıvadım. Tam 23 defa kediler bu 
lup kendisine götürdüm. Kimisinin 
sarısı az, kimisinin beyazı boyalı, de. 
di. Beyenmedi. 

İsmet Paşa Kız Enstitüsünde 1 

Ankara lımetpaıa1 Kız En•titüıünde der• yılı münaıebetile gü
zel bir sergi açıldı. Bu •eneki •ergi, göze görünür bir üıtünlülı 
arzediyor. Yukarıki re•imJe, sergiyi ziyaret eden Bayan ismet 
lnönünü eıerleri tetkik ederken görüyoruz. 

lnönü Vapuru 
Dün Limana Geldi 
Bodrumda anbarından yangın çıkan lnönü vapuru dün sabah 

limanımıza gel mit ve T opane açıklarına demirlemittir. Bodrum 
Müddeiunıumiliği tahkikatını henüz bitirmediğinden yangın/se
bebi anlaşılamamıştır. 

Vapur mürettebatı dün bir muharrimize hadise etraf mda fUD• 

ları anlatmıtlardır: 
"- !zmirden kalkmıştık. Bodrum r---·-'------------

Besiktasta 
1 , 

iki Kişi Ağır 

Ben koynuma 300 lira koyunca A
nadoluya çıktım. Anadolu kazan ben 
kepçe oldum. Altüst ettim. lstenilen 
§ekilde bir kedi bulamadım. Meyus 
Istanbula döndüm. Merkebime sirke 
yükledim. Çiftehavuzlarda satıyor
dum. Bir matmazelde üç renkli er
kek bir kedi görünce dayanamadım. 
Hemen altmış lira sayarak kediyi 
satın aldım ve hususi motörle karşı
ya geçtim. Doğru bu Macar lokanta. 
cıya gittim. Çiki beni oraya oturttu. 
Gelen bir çok Macarlar beni tebrik 
ettiler, sana tayyare piyangosu vur
du, dediler. Kediye pastalar, sütler ik 
ram ettiler. Böylece tam beş saat lo
kantada bekledim. O şuraya, buraya 
telefon etti. Kedinin dişi olduğunu id· 
dia ettiler. Halbuki erkekti. Eczane
den eczacı ve doktor getirdiler. On
lar da kedinin erkek olduğunu söyle
diler ve beni tebrik ettiler. Sonra lo
kantada yetmiş, seksen kişi toplandı. 
Onlar da havayı değiştirdiler. Kedi 
dişidir. diye tutturdular. Nihayet Çi
ki kedinin bacağını sıkınca zavallı 

kedi elinden fırladı ve sokağı boyla-
..ıı. OllU. X>ll'tUu o .. ı .. ~- a.-ıı- '-- a.o. 

açıklarmdan geçerken ambardan du
man çıkmıya başladığını gördük. Bu 
arada halk' fazla telaşa düştü. Tu
tu§!l.n e.ayalar ambarın en altında bu
ıunanfardı. SönôtinneJ<'"Kaoıı <ıegını . 

Sabıkalı 
--~~.P;~ Çoc~~L 

Yaralandı 
DUn Beşiktaşta kanlı bir kavga ol

m9ştur. Fatihte oturan Zeki ile Be
şiktaşlı değnekçi Etem bir meseleden 
dolayı biribirlcrine girmişler ve bir 
aralık Zeki cebinden çıkardığı susta
lı çakı ile Etemi ağır surette yara
lamıştır. Bu sırada oradan geçen E
temin arkadaşı Tevfik te hadiseye 
karışmış, Zekinin üstüne atılarak ~ı
çakla kanlar içinde yere sermiştir. 

Etraftan yetişen polis memurları 
her iki yaralıyı hastaneye kaldırmış~ 
lar ve Tevfiği de yakalamışlardır. 
....... t"t Aft re~---. --- .-.. .-...... o· ---=-----

E elektrik ve Tramvay Sirketinin 
hergün çahşmıya me~bur olan 

tali santrallanndan Pazar ruhsatiye
si aranmryacaktır. 

• • 
D ün olguJ!luk imtihanlarına bas. 

Ianılmıştır. ~ 

• 
T emmuzda Pariste toplanacak 0 _ 

lan IUilletlerarası itfaiye kon-
gresine bizden bir heret gitmlyecek
tir. Kongrede okunması icap eden 
raporlar gönclerilmitttir. 

• 
I
• ngiltercnin İ&1anbul General 

Kon olosu llugh Praga nakle. 
dilmi5, yerine Viyana konsolosu tayin 
edilmi,tir. 

• 
B elediye şehrin muhtelif yerle-

rinde on tane çocuk bah!(esi te 
sis ebniye karar vermiştir. 

• 

üisc;y.e şahittir. 

Enstitünün raporu 
Beyoğlunda kahveciyan sokağında 

15 numarada oturan Macar tebaasın
dan mimar Ankıaş, dün şahit olarak 
dinlendi. O davacının iddiasını tama
men teyit edecek sözler söyledi. Bun
dan sonra mahkeme de hayvanat ens 
titüsünden sorduğu suallerin cevap
ları okundu. Enstitü, Uç renkli erkek 
kedi bulunmıyacağını ve eğer böyle 
bir kedi varsa bunun Hunsa olacağı 
cevabını veriyor ve bunun fennen o 
kadar kıymeti olamıyacağını ve faz. 
la fiyatla satılabilmesi için de merak
lı bir isteklinin bulunması lazım gel
diğini ve bu işi daha. ziyade kedi tüc
carlarının bileceğini kaydediyordu. 
Diğer şahitler gelmemişti. Tıbbıad

li müessesesi aiış veriş zamanında da
vacının ipomanyak olduğunu ve cezai 
ehliyeti haiz bulunmadığını bildirmiş
ti. Mahkeme, şahitlerin çağrılması ve 
davacıda ayni hastalığın bulunup bu
lunmadı~ının tetkiki için muhakeme
yi 2 temmuza talik etti. 

Bir Otomobil 

Parçalandı 
Dan akşam Harbiyede bir otomo

bil kazası olmuş, iki kişi yaralanmış· 
tır. Tramvay şirke~i tarafından, yo
lun tamiri maksadile o civarda bir 
çukur açı?mış, fakat işaret konmamı§ 
tır. Akşam ortalık kararınca 1170 
numarah hususi bir otomobil oradan 
geçcr1<cn, işaretslzlik yüzünden çuku
ru görmemiş ve otomobil oraya yu
varlanarak hayli hasara uğramış, o
tomobilir.. sahibi B. Suphi ile arka
daşı B. Memduh yaralanmışlardır. 

Bu yüzden münakalat bir saat ka
dar inkıtaa uğramıştır. Zabıta, tah
kikat yapmaktadır. 

G Umrükler Umum Müdürü Mah-
mut Nedim, lUallye Vekiileti 

Varidat Umum Müdüri.i İsmail Hak
kı, ve Dahiliye Vekaleti emniyet u. 
m•ım miidiir mua'\'İni b.ıet beynelmi
lel turizm kongresine iştirak etmek 
Uzere l"ransaya gitmişlerdir. 

Salon Proiesi 

Muvafık Görüldü 
Profesör Dep tarafından hazırla

nan yolcu salonunun avan projesi dün 
alakadar daire müdürleri tarafından 
tetkik edilmiş ve muvafık görülmüş
tür. Proje, bugün de lktısat Vekale
ti namına Deniz müsteşarı B. Sadul
lah Güney tarafından gözden geçiri
lecektir. 

• 
D Un Polon~·a vapurile şehrimize 

200 kadar seyyah gelmiştir. 
........... ~.._........., 

Tutuldu 
Derhal ambar kapaklarını sıkı sıkı 

kapadık ve ufak bir delikten içeri is
lim ve kükürt vermiye başladık. Sü
vari de her ihtimale karşı vapuru sa
hile doğru yaklaştırdı ve sığlığa de
mirledi. Vapurun baştan kara edildi
ği doğru değildir. Sahildeki sa.ndal
cı'iarın yardımile yolcular dışarı çı

karıldı. lki gün çalışıldıktan sonra 
yangın söndürüldü.,, 

Rıza isminde 15 ya§ında sabıkalı 
bir çocuk, evvelki gece hırsızlık ya· 
parken tekrar tutulmuştur. 

Denizyolları idaresi dün Istanbul 

müddeiumumiliğine müracaat ederek 
Bodrum müddeiumumiliği tarafından 
mühürlenen ambarın açılmasını iste
miştir. Yanan mallar Bodrumda çı
karılmıştır. Kısmen yanan ve sağlam 
kalanlar da burada boşaltılacaktır. 

Standard kumpanyasına ait yağlara 
bir şey olmamı§tır. Vapur muayene 
edilerek tamir edilecektir, 

iki vapur daha •atılıyor 
Denizyolları idaresi Gtilcemalden 

sonra Sakarya ve Gülnihal vapurları
nı da satılığa çıkarmıştır. Bu vapur
lar cuma günü pazarlıkla satılacaktır. 
Hurda demir ihracı menedildiğinden 
hariçten teklifler kabul edilmiyece.k· 
tir. Gülcemal vapurunun Avrupada
ki isteklilerine satılması hakkında 
henüz Vekiller Heyetinden müsaade 
alınmamıştır. 

Motosiklet Çarptı 
Mihalin idare ettiği motosiklet Şi

şane yokuşunu çıkarken 12 yaşındaki 
Raşele çarpmıştır. Çocuk, vücudü
nün muhtelif yerlerinden ağır yara
lanmıştır. 

Rıza, bundan önceki mahkümiyeti· 
ni bitirerek hapisten iki gün önce 
çıkmıştır. Evvelki gece saat üçte Kı· 
zıltoprakta bakal Hiiminin dükkanı· 
na gir.ıniş, çekmeyi kırarak 12 lira ile 
20 paket sigara almıştır. Rıza, Kala
mış tarafına doğru giderken gece dev 
riyeleri taraf mdan görülmüş ve yaka· 
lanmıştır. Suçlu, bugün adliyeye veri· 
lecektir. 

Fatih Kaymakamı 

Belediye Reis~ 

Muavini Oldu 
Açık olan belediye reis muavinliği· 

ne Fatih kaymakamı Raufun tayin 
edildiği hakkındaki emir dün Ankara· 
dan dönen belediye muhasebecisi Ke
rnal tarafından getirilmiştir. Yeni· 
muavin bugünlerde işe başlıyacaıctır. 

' 
Cadde ve Sokakları 

Bozan Kamyonlar 
Dahiliye Vekaleti belediyelere gön· 

derdiği bir emirde kamyonların faz· 
la yük aldıklarını ve bu yüzden cnd· 
de ve şoseleri berbat ettiklerini bil· 
dirmiştir. Belediyeler, bunu önleyici 
tedbirler alacaklardır. 

: ........................................................... : 
i TA KV i M v e H AV A i 
ı .......................................................... f 

. Bugünkü Hava: AÇIK 

Yeşilköy meteoroloji merkezinden 
aldığımız malümata göre, bugün yur 
dumuzda gökyüzünün az bulutlu ol
ması ve rüzgarların şimal istikame
tinden orta kuvvette esmesi muhte
meldir. 

Dünkü Hava 

6 ncı ay Gün: 30 
Arabf 1356 

Hızır: 48 
Rumi 1353 

Rebiülahır: 13 Haziran: 9 
Güneş: 4,28 - Öğle 12.15 
İkindi: 16,16 - Akşam: 19,44 

Yatsı: 21,48 - lmsak: 2,07 

Dün, şehrimizde hava açık ve gU- 27,9 olarak tcsbit edilmiştir. RUz~sr 
neşli geçmiştir. Barometre 759,8 mi- şimali şarkiden saniyede 4 metre 
limetre. en az hararet 25.9. en azla süratle esmiştir. 
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El.EK 
Şeker Dağıtmah ! 

Kontrol gemi erine 
Bir daha saldırı· ırsa 

Karşılık Verilecek 

Her gün 

Biraz daha 

Yanan 

ve yıkılan 

ispanya 

Çiftçiyi koruyacak 
Yeni Bir Kanun 
ıf!!!_~Bi Yapzldz 

1 Köyde, Tarlada, Çiftlikte Emni· 
! yet için Türkiyede Eşi Görülme· 

Birkaç dost A \TUpada halkın tiyat. 
ro~·a olan rağbetini konuşu!":,ı·ut k. 
Birisi vaktiyle Peterst>-:..~!\ta ha.lku 
tiyatrolarda yer !-·.:;mak i~in kuray1' 
müracaat ettiklerbıl anlattı. Ben de 1. 

Londrada tiyatro kapılarında sıra 
bekliyenlere otursun diye açılır kapa· 
nır iskemle satanlar gördüğümü söy
ledim ve söz bizde halkın kli.sik eser· 
lere az rağbet ettiğine intikal etti. 

l~imizden biri §U ınütaleada bulun
du: 

- Klasik e'erlerin ,.e hakiki tiyat
ro zevkinin halka taıublması i~in bi· 
dayette her klasik eser selTedene ti
yatrodan çıkarken bir (göz kirası) 
vermeli. Sonra bir kere tiyatro ze\'ld 
sannca arkasını kesmeli! dedi. 

Hükumet, Bilbao 'nun As.if er 

T arafmdan Zaptını T eyi+ Etti 
Londra, 21 (TAN) - Berlinden haber veril

aiğine göre, bugün, beş Alman zırhlısı, Leip
zig kruvazörünün torpillenmiş olduğu Fas su
larına varmıştır. Bu filonun ne maksatla 
oraya gönderildiği henüz maliim değtldir. Di
ğer taraftan Valensiya hükiimeti bu torpilleme 
iddicuını kolaylıkla reddedeceğini bildirmiş
tir. Ademi Müdahale Komitesi de bugün bu 
hadise ile mqgul olmuştur. Anlaııldığına göre, 
~lmanya, yalnız Valensiyanın protesto edil
nıe.ile iktifa etmiyerek dört devletin bir /ıpan
Yol limanında müşterek bir nümayİf yapmala
rını istiyecektir. lngiltere ile Franıanın böyle 
bir nümayişe iştirakleri son derece şüpheli~i~. 

miş Bir Kanun Proiesi Hazırlandı 

Ankara, 21 (TAN muhabirinden) - Hükiı· 
met, çiftçinin mallarını; emniyet altına alan 
bir kanun projesi hazırladı. Bu kanun memle
kette ilk defa yapılmaktadır. Esas hükümleri 
şunlardır: 

Çiftçi mallarının korunması için, çiftçi emni
yet servisleri kurulacak, bunlara varidat kay
nakları temin edilecektir. Zirai suçlar ş:ddetle 
cezalandırılacaktır. Bu suçların gayet basit o
lan takip ve muhakemeleri ıekli de kanunda 
gösterilmiştir. 

Her vilayet ve kaza dahilinde bu kanunun 

Bu sözden intikal ettim ve düşün· 
düm. Acaba bizim mevlfıtlarda şeker 
dağıtmak ta bir nevi kulak kirası mı
dır? 

Ger~i i:\le\·ludun musiki n şür la. 
sımlan da caziptir amma herhalde 
~ker da~rıtmak ta. halk ta.bakasını bu 
işin sevabı kadar çeken bir amildir. 

Böylece bizim bugün bir eksantrik
lik yani zıpırlık saya<'.ağınuz birşeyln 
yıllar ,.e yıllar en·el dedelerimiz tara
fından düşUnUJüp tatbik edilen bir u
ı;ul olduğunu hayretle müşahede et. 

tim. 
Halbuki bugün bir tiyatro~·a giden-

lere çıkarken birer pasta ,·ersek ga
zeteler "Amerikanvari bir icat,, diye 
alaya alırlar. 

Bugün, Dışbakan Eden, Başvekil Chamberlaın ıle 
bu meseleyi konuşmuştur. Anlaşılan, lngiltere lspan 
ya hükumetinin Almanyaya tarziye vermesi fikrinde 
clir. Bundan başka hadisenin tekerrürü takdirinde, 
Vakaya amil olan gemil~re ::eş açılaca~~· ~att~L Evlerinin enkazını eıeliyen lspanyollar 
bu gemilerin müsadere edilecegı, Ispanya hukum.etı __ , _________ _______________ _, 

·hükümlerini yerine getirmek üzere birer zirai 
asayiş meclisi kurulacaktır. Bu mecliste vali 
veya kaymakam, müddeiumumi, emniyet mü
dürü veya memuru, jandarma kumandanı, zi. 
raat müdürü ve idare heyeti, yahı;t ta muhtar 
bulunacaktır. 

Binaenaleyh bundan sonra klasik 
eserleri oynarken mlitercimin ilk su· 
\-are için beş liİZ kiilah şeker ,·eya o 
adette pasta göndermesi usul ittihaz 
edilse tiyatro sevgisi namına müsbet 
neticeler alınacağından emsaline na
zaran emin olabiliriz. 

ne bildirilecektir. 
B. Eden bugün, kontrol devletleri- \ 

ııin sefirlerini kabul etmiştir. 

~siler Bilbao' dan ilerlere gittiler 
· Bugiln, Valcnsiya hükümeti de Bil 
baonun sukutunu itiraf etmekte ve 
Bilbaodaki kuvvetlerin, şehrin garbi. 
ne çekildiğini bildirmektedir. Franko 
kuvvetlerinin külli kısmı dün şehre 

girmiş ve şehrin meydanlarından bi· 
rine General Molanın mermerden bir 
busttinü dikmi~. 
.. ·--- ...,....,.., ""''ti--..... •• - a •-'W'&Aı.-WV•1'••"" 

Hava 
Tehlikesini 
Bilenler 

Başvekilimiz Yine 

devam ediyor. Murrio ile bu mıntaka-
tıın garbindeki mmtakalarm işgali Ankara, 21 (A.A.) - Türk Hava 

Kurumu Başkanlığından: 
Ha.va tehlikesini bilen üyelerimiz, 

937-938 yılı yükenlerini vermiye baş
lamışlardır. Bu üyelerimizin başında 

her zaman bütün milli hareketlere 

bildiriyor. Santanderden verilen 
haberlere göre Bilbaodan çekilen 
Cümhuriyetçi kıtalar Mervion nehri
nin sağ sahilinde mukavemet göster. 
tnektedirler. Ve Franko taraftarların 
dan 150 kişi kendilerine iltihak etmiş 
tir .Bilbaodan kaçan ahalinin bir kıs- reh berliklerile şeref veren sayın lı:;. 
tnı geri dönmüştür. I met lnönünU görmek, Tiirk Hava 

Madrit cephesinde faaliyet azalmış- Kurumu için iftihar ve bahtiyarlık
tır. Milisler son günlerde Cara Pan
çel'de zaptettikleri mevkileri tahkim 
etmektedirler. 

Cebelüttarıktan gelen bir habere 
göre ispanya hükumetine ait Jaime I 
zırhlısındaki infilak bildirildiğinden 
daha mühimdi. İnfilak yüzünden ölen 
ler 170, yaralananlar 200 dür. 

Fakat sebep hala anlaşılamamış. 

tır. 
Her Bitler ile Sinyor Mussolini bu

gün Franko ile tebrik telgrafları taa
ti etmişlerdir. 

Türk Parasının Korun· 

ması Kararnamesine 

Bir Fıkra ilave Edildi 

tır. Gerek .iiza başbakanımıza gerekse 

neşrettiğimiz ilk listede isimleri ge

çen vatandaşlanmıza şükranlarımızı 
sunarız: 

Başbakan İsmet İnönü 1000, Na

kiye Elgün (Erzurum saylavı) 50, 

Remzi Çener (Sıvas saylavı) 50, 

:Vch'::ıi Koç 100, Cemal (Piyango ba

yii) 100, Şakir kardeşler (Bursa pa~ 

zarı) 60, Galip Yener (Tüccar) 50, 

Şakir Knacı, 50, Emin Aktar 50, 

İlyas Batum (Tüccar) 40, Ha
lit Tura (Hasan paşa furunu) 
30, Bedri Tumay (Mimar) 25, 
Abdurrahman Kibar 25, Seyfullah 
Necip (Tüccar) 25, Dr. Cudi Birtek 
20, Mehmet Keçeci 20, Aron Araf 
(Tüccar) 20. 

\ · Moskova 
San Fransisko 

Uçuşu 
Tamamlanamadı 
Londra, 21 (TAN) - Dün Kraliçe 

Charlotte arazisi üzerinde uçtukları 
bildirilen, Çikagof, Baydokof ve Be-
ıyUl\.VC 1.:Id.! Uoı>w.:lc:h.I '5u\';)'t:I. n.u .. La.-y

yaresi öğle üstü 16 yı 25 geçe şimali 
Amerika Birleşik devetllerinin Va -
şington hükumeti arazi.si içinde bu
lu~an Vancover'de yere inmişlerdir. 

Yolculuğun a.sıl gayesi San Fransis
ko olduğu halde tayyarecilerin San 
Fransisıkoya takriben 1100 kilomet
re uzakta bir yere inmelerinin sebe
bi, evvela, havai arızalar dolayısile 

yollarım tayin edememiş olmaları, 
saniyen de motöre benzin veren tu
lumbanın bozulmasıdır. 

Bu güç yolculuk, 2 gün 16 saat 
sürmüştü. Tayyare Vaneover'de ye
re indiği zaman daha 700 mil yol a
labilecek benzin mevcuttu ve makine 
mükemmel bir halde idi. Moskova
dan hareıket ederek, indikleri yere 
kadar geçilen yol miktarı takriben 
8700 kilometredir. Bu hesapça, Rus 
tayyarecileri, vaktile Fransız tayya· 
recileri Codor ve Rossi tarafından 
tesis edilmiş olan 9104 kilometrelik 
uzun uçuş rekorunu kıramamışlar. 
dır. 

Amerika Reisicümhuru Roosevelt 
ye Stalin karşılıklı te!:>rik telgrafları 
göndermişlerdir. Amerikadaki Sov
yet sefiri ise. tayyaTecilere San 
Fransiskoya kadar uçmalarını emret 
rniştir. 

Bu proje ile kır bekçilerinin de a-

Von Neurath l detleri arttırılmış ve bunların vazife
leri tayin edilmiştir. Belediye encü
menleri ve köy meclislri bulundukları 

Gitmiyor 
Londra, 21 (TAN) - Bugün veri. 

len bir habere göre, ayın 23 ünde 
Londraya gelmesi beklenen Almanya 
Hariciye Nazırı Von Neuraht, ziyare
tini tehir etmiştir. Ziyaretin tehiri 
için gösterilen sebep, Laypzig zırhlı
smın torpUJenmesine "teşebbüs 6lnn
masınm vahim bir hadise sayılması, 
ve bu hadisenin Hariciye Nazırına 
memleketten uzaklaşmıya imkan ver_ 
memesidir. 

Yurtta Antrepolojik Tetkikat 
Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) -

Sıhhrye Vekaleti, yurdun muhtelif 
mıntakalannda antrepolojik tetkikat 
yaptrrmıya başlamıştır. 

1 DIŞ 
KISA 

HABERLER 

D ünya briç ı:ampiyonluğu.. 

nu Avuı;turya kazanmış
tır. 

• 
D animarka Milli :Müdafaa 

. Nazırının evinde bir bom
ba patlamıştır. 

• • ngilterenkı Filistin yüksek 
1 komiseri Wanchope'un ö

nümüzdeki )~ylfılde istifa edece
ği söylenme'ktedir. 

• 
V arşova siya'ii polisi, l 40 ko-

münist te\'kif etmi tir. 

yerlerdeki ziraate salih arazile bun
lardan temin edilecek gelir miktarını 
ziraat asayiş meclislerine bildirecek
lerdir. 

Projede meralarda otlatılabilecek 

hayvan miktarı daimi veya muvaık -
kat hayvan istasyonları, sulama yer
leri ve ekili veya dikili arazide otlı
yabilecek hayvanların sayısı da tes
pit edilmiştir. 
Kır bekçilerinin aylık ücretleri 5 

liradan aşağı, 25 liradan yukarı; bek 
çi amirlerinin Ucretleri de 30 liradan 
aşağı ve 40 liradan yukan olmıya

caktır. Atlı bekçilere beş liralık yem 
bedeli verilecektir. Kanunda yarala
nanlara verilecek tazminat ve nakdi 
mükafat hakkında da. hill<ümler var
dır. Teşkilatın masrafları şu kaynak
lardan temin edilecektir. Bahçe ve 
tarla sahipleri meyvah ağaç başına 
beş kuruş•vereceklerdir. Bin metre 
murab':>aı bağ ve bahçeden azami 50, 
ekilmemiş tarlalardan her bin metre 
murabbaı için 10 kuruş alınacaktır. 
Hayvan sahipleri de koyun ve keçi
lerden altı, çiftlik ve Merinoslardan 
2, koyunlardan dört, sığırlardan 6, 
develerden 10. domuzlardan 20 mer
keplerden 5, atlardan 10 ve katırlar
dan 15 kuruş vereceiderdir. 

Trabzon - lran 

Transit Yolu 
Erzurum, 21 (A.A) - Kızıldize -

Karaköse - Erzurum - Trabzon 
Transit yolu bugün açılmıştır. 

Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) -
Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki kararnameye şu fıkra ek
lenmiştir: Blum Kabinesinin Istifasz 

Türk iyede icrayı faaliyet eden yerli 
ve yabancı şirketleri..'1 hariçteki hisse 
dar ve tahviliıt hamillerine gönder. 
tnek mecburiyetinde oldukları para
larla elyevm, Türkiyede bloke bulu
nan paraların, gülyağı, halı, maden 
suyu, şarap ve likör ihracı suretiyle 
Transferine müsaade edilmiştir. 

Prens Mehmet Alinin 
Filistin Hakkında 

Teklifi 
Londra, 21 (TAN) - Niyabet mec 

lisi reisi Prens Mehmet Ali Filistin 
nıeselesinin halli için bir teklif ileri 
aUrmüştUr. Bu teklife göre Suriye ile 
iFilistinden bir tek devlet vücude ge
tirilmeli ve bu devlet lngiltere ve 
l'ransa ile müttefik olmalıdır. Bu 
158.yede Yahudiler meselesi de kendili
ftnden halledilmiş olur ve Yahudiler 
<le yeni aevletin tebaası olurlar. 

A şağı yukarı bir senedenberi 
J<'ransanın ba.~mda bulunan 

lU. Blum hiikumeti, ayan meclisin
den gördüğii ~iddetli ve kati muka
vemet yüziinden istifaya mecbur oı. 
muştur. )!. Blumun istedi~i. f rankı 
korumak için fevkalade salahiyetti. 
Hü~ümet bu salahiyet sayes!nde 
mali meseleyi Parlamentodan ~
kerek dilediği tedbirleri alacak ve 
sonra Parlamentoya hesap ,·ere
ceJdi. 

M. Blum ile hükumetini bu şekil
de harekete sevkedm amiller mü
himdir. M. Blum lıükômeti serma
ye greviyle karşılanmaıkta ve bu 
grevin hakkından gelmek istemek
tedir. Fransız bütçesi açıktır. Ve 
bu açık 4 milyar frank tutuyor. Her 
şeyden evvel bu açığı kapamak la· 
zım geliyordu. Sonra trslihat için 
sarfolunan, ve fevkalade masraf 
sayılan meblağ var. Ve bu meblağı 
i'itikraz yoluyla tedarik etmek icap 
ediyor. Hükômet hem muhtaç oldu-

ı············· · ········ ········· · · ·· · ····················ı 
i YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL : 
ı • ...................... ...... ............................. : 
ğu parayı bulmak, hem vergiden ka- M. Blum iş ba.5ında bulunduğu 
~ınanları daha sıkı bir takibe tabi müddet zarf rnda çoktan beri vado-
tutrnak, bundan başka spekülas
yonlarla mücadele etmek için mec
li-.ten istediğ salahiyeti almış ve bu 
hareketi bir muvaffakıyet sayıl
mı. tı. 

}'akat ayan meclisi ayni şekilde 
hareket etmedi ve ti. baştan hüku
mete karşı muhalif cephe alan.ğım 
gösterdi. 

llüktimete salihiyet veren IayL 
hanın ayan Ue mebusan arasında 
mekik dokurken az çok tAdil&ta uğ
ramış olmasına rağmen ayan mec
lisi layiha), reddedince, M. Blum 
da istifaya karar vermiştir. 

Fransa Cümhurreisi halihazırda
yeni kabine)i teşkil için müzakere. 
lere başlamış bulunuyor. 

lunan, fakat bir türlü başanlamıyan 

sosyal ıslahlar yapmış, ve be)·nel

mUel bakımdan Fransanın hakiki 
mümessili sayılmıştı. 

M. Blum sağındaki radikaller ta
rafından son derece süratle hareket 

eden, fakat solundaki komüntcıtlere 
göre çok yavaş yürüyen bir adam 

sayılıyordu. Fnuısadakl iş sahiple. 
rl, halk kütleleri, M. Blumun ıslah
Iarmı miisamaha ve melIHluniyetle 
karşılamışlar ve M. Blum kısacık 
bir zamanda kırk saatlik hafta),, 
ücretli mezwıiyeti, kollektif muka
vele teminatını, silah sanayiini mil
JDeştirmeyi, Fransa Bankasını kon_ 
trol etme)i kabul ettirmiş ve bütün 

bunları dahili siyaseti bakımından 

b'ir mu\•affakıyet olarak ka)·dettir

miştir. Bu muvaffaJ..,yetleri, sık sık 

tekerriir eden ve milli istihsal ile 

milli itibar bakımlarından zararlı 

olan grevler az çok bozmuş ve bu 

yüzden Fransada sanayi istihsali 

1929 yılına nisbetıe üçte iki derece

sine inmiştir. Diğer taraftan ),Iha. 

sında yükselme kaydeden milli irat 
~ittikçe düljüyordu. 

ıu. Blum, meclisten aldığı son 

salahiyet sayesinde alacağı tedbir
lerle hazinenin ihtiyacını aşacak va
ridat temin etmeyi ve bü~yi denk. 
Je,5tlrmeyl umuyordu. 

Ayan meclisi bu ümidi baltalamış 
ve M. Blum çekilmek iztırannda kal
mıştır. 

Blumun yerine geçecek ola.nlann 
ne yaılacaklan bütün diinya tarahn
dan merakla beklenecek ve takip e. 
dilecektir. 

Yalnız, böyle ha),r sahibi çıkar mı 
~ıkmaz. mı! Ora.~mı Allah bilir. 

B. FELEK 
Okuyuculanmızdan Recai Çam· 

lıbel. 
Mektubunuzu aldım. Müşahedeniz 

doğrudur. Lakin ayrı bir gazetenin 
neşriyatı üzerinde nasıl mü~ssir ola· 
biliriz. Saygılarım. 

B. F • 

Hamidiyemiz 
Giritte 

Hanya, 21 (A.A) -Hamidiye mek 
tep gemisi bu sabah .suda limanına 
gelmiş ve çok hara.retJı dostluk teza• 

hürlerile karşılanmıştır. 

Merkez Bankası 

Merkez Müdürlüğü 
Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) 

Merkez Bankası Merkez Müdürlü·· 
ne, müdürlerden lsmet Akkoyunlu tar; 
yin edilmi§tir. 

iki Vekil Tekrar 
Ankara da 

Ankara 21 (Tan Muhabirinden) 

Kayserid~ ve Kırıkka.le?e ~keri ~a 
rikaları teftiş eden Millı Mudafaa V 
kili General Kazım Özalp bugün 
rimize döndü. 

Hcikimlerve 
Müddeiumumiler 

Arasında 
Ankra. 21 (Tan Muhabirinden).~ 

Adliye Vekaleti, hakim v: mud~eıu 
mumiler arasında yeni bır tayın vl 
terfih kararnamesi hazırladı. Bu ki 
ırarnameye göre: 

Istanbul adii ihtisa-S hakimi 
Llstanbul ha.kimliğine; Istanbul a 
ihtisas mahkemesi müddeium 
Mithat, İstanbul hakimliğine, Diy 
bekir adli ihtisas müddeiumu 
iMehmet Ali, Diyarbekir müddeium 
mili~ne; vekalet ceza işle,ri um 
müdür muavini Ihsan, Ankara hl 
kimliğine; Istanbul adli ihtisas m 
kemesi sorgu Mkimi Saffet, Istanb 
sorgu hakimliğine; Çiçekdağı mild 
iumumisi Derviş, Mardin müddeiu 
mumi muavinliğine; Bolu icra mem 
ru Hatice, Adana hakim muavinli 
Ankara hakimi Arif, 1 aşmüddeiu 
mi muavinliğine; lbrahim Nazif 
Halit, ı, şmüddeiumumi muavinli 
ırine; zat işleri umum müdür mua 
Rıfat, Ankara hlkimliğlııe taym ec:U 
mişlerdir. 
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nı saatten 
iş ıyotlarmış 

Zavalll 
ihtiyarın 
Varını, Y o~u

Almışlar 

Radyo 
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TAN 
Gündelk Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
'F AN'm hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her ıeyde temiz, dü· 
riiıt, aamimi olmak, kariin 
Razeteai olmıya çalıımaktır. 

ER 
a 

D K Okuyucu 
mektubu 

Aksaray Cadde· 
sinin Hali 

Aksaraydan Hilmi K. İmzasiyle al
dığımız mektup~ deniliyor ki: 

[ GONON. ~ESELELERI 
Londra ve Pariste 

Mühim Müzakereler 

A 
BUGUN 
NASIL 

1 YASIYOR 
"Lileliden başlıyan geniş cadde, 

Aksaray karakoluna kadar uzanıyor. 
Li.kin bu yolun Camcılar camü önün
den itibaren sütçü bostanı hizasınca 

uzanıp karakola kadar dayanan kıs

mı yapılmamıştır, bir toz deryası ha. 
!indedir. Bu kısımda, meşhur çeyrek 
asır evvelki Aksaray yangınından 

Alman Erkiıu Harbiye Reisi Gene. 
l'al Beck Parlate Fraumlarla müza
kere halindedir. 

Alman llarlclye Num Von Nea
l'atb'ta Lonclraya gitmek lbere bu· 
hua.a,or. 

Bu 8d ziyaretin bllytlk bir ......... 
\'e ehemmiyeti ftl'dır. Çünldl Garp 
devletlerlnln slyuetlerlne yeni bir Is. 
tlkamet vermek lstidadmdadır. 

lnglltere Almanyayı 1talyada a-
111'1Dak ve Fransa De banştırmak ar
IUauadacbr. Almanya da lagOtere De 
doet olmak lhtiyacndadır. Bu dollt· 
lağua teeullsö için Dkönce Almanya
llHı Fransa Ue anlaşmuı li.mndır. O. 
ınuı için Almanya, tngllte.re ile konuş
lbak üzere Hariciye Naannı Lonclra
)'a göndermeden evvel,Erkln•Harblye 
8eWnı Parlse göndermlt bulunuyor. 
Geaenı Beck Fransada Harbiye Ne.. 
lareti ile temas ederek mllhlm müza
kerelere baflamlftır. llhakerelerln 
....... bir ılli.hlan tahdit koafera1191 
-"dl tefk11 etmektedir. Fransa öte
denbert Almanyaya slWılannı tahdit 
teklifinde bulunmuş, fakat Almanya 
kUvvetleabıciye kadar, böyle bir mü
lakereye glrlşmeyl doğru bulmamıştı. 
Çtiakti böyle bir müzakere lçhı iki ta. 
l'afm mlluvl vaziyette olması limn
ch. Halbuki şimdiye kadar Almanya 
l'raasanm karşısında sDilı8ız bir va
llyette idi. Şimdi Almanya da sllilı. 
laıamıt olduğu için, ıllüılan tahdit 
"6lzakereslne glrlleblllr. 

-ra11m AlmanyMUD bir pıtı daha 
~.;.c, ll'Pon<n!I' _ !liiCın1'.•4JOt nolTtanı 

Şimdiye kaWu Fransa bu dostluğa 
~ ehemmiyet veriyordu. Alman. 
lana. Sovyet - Fransız lttlfaknu boz
lbak için yaptığı bütün manevralar 
IUya düşmüştü. Fakat Sovyet Busya
dakt 80D bidlseler Fransız matbua
tında çok fena akisler yaptı. Birçok 
lar.eteler bu prtJar içinde Sovyet or· 
dusuna gttvenllemlyecell lddluou 
bert sllrdtller. Almanl&rla anlaşmak 
\'e Sovyet lttlf Planı bozmak tarafta. 
tı olaalar bu f 11'8&.&.tan istifade ederek 
derbaı Oeaenl Beck'l Fransaya p.
iırdıtar. AlmM Erkim Harbiye Reisi 
~ havayı mu.alt buldu ve mtl
'-kere bafladı. 

Bu müaıkereler, Londrada Alman· 
1& llarlelye Nazırmm yapacağı mil. 
lakerelere bir mukaddime teşkil et
bıektedlr. Parls müzakereleri müsbet 
lletlce verirse, Londrada yeni bir 
Garp mlsakmm esulan kunılacak ve 
)eni bir anla§ma vücude getlrllecek
tir. 

lnglltere ve Fransa şimdiye kadar 
lbtltteıek emniyet siyasetinde nrar 
tdiyorlardı. 8'ı mtta:lereler, hu si· 
hseti darbellyeeek ve Garp devletle. 
l'baJn siyasetine yeni bir istikamet 
"ereeektlr. 

Almanya Çekoalovakyayı tecrit et-
tikten, Yagoelavyayı elde etmek su
l'Wlyle Küçük ltlWı zayıflattıktan 
lonra, Sovyet - Fransa lttlfakau 
4a bomuya muvaffak oluna. seneler· 
denbert takip ettiği siyaseti SODuna 
erdlrnıil olacaktn'. 

Bu sebeple Londra ve Parls müza.. 
lrere1er1n1n büyük ehemmiyeti ve mi
.._ \'U'dır. 

• 
SP11lersiz. Radyo 

lataabul radyoaa dün tbal Sina 
lbtlfauaı nakletti. Radyoda hatipleri 
•hdtk. Fakat IÖI töyllyenler kim
.... llerulm nasd yapıldı. Bunlan 
~ 

ÇlaJdl latanbul radyosu Unlvenlte 
ile irtibat.. temin etmekle vazlf eelnl 
~ lnum11 ve başka bir ted· 
\iıı alnuya, merulml takip ve nakle. 
"- bir eplker bulundUl'lllly& lüzum 
Cil'lnemlttır. 

l>lbayanm hiçbir yerinde bu teldlde 
"4yo neptyatı yapdmaL Splkenlz 
~ ...,. ~ilk 
fJlfa ı.tubul ndJ_. ketfetmlftlr. 
~ ......... t.ıtntJre ........ 

O n dört aene evvel gördü· ~meırlluMla dllen-

jüm ve yqadıjım A- yuaktır, f• 
merika ile bugünküıü araam- t blrgok ld8ıse-
da çok mühim bir fark var. erin göiüslerlnde 
On dört aene evvel Amerika, böyle IA.vbalar gö. 
ref ab ve 1enetin blftıiı, bütün rWllr. 

1 
kalma yaya kaldımnlan duruyor, ya-
ni hakikatte cadde eski darlığmdadır, 
tramvaylar, otomobiller bu yaya kal· 

dünya proletaryaaınm it ve 
aenet petinde büyük macera· 
lara ablarak kapdarma bqvur- Nevgorktan Yazan: 

- l!:vet... Amma, devlet olarak 
:Amerika .. Amerika devlet demek 
değildir. 

. dırmılan araamdan geçiyor. Beri ta
rafta kallDJI olan kısmı, kaldırımdan 
mahrum bir toz deryası olduğu için 

kullanılmıyor. Burası mübali.ğaam 

yazın toz ve kıtm çamur deryasıdır, 
duju bir memleketti. Bugünkü 
Amerikada aervet toplanmq 
toplanmıt küçük bir liatik top 
ıibi üç bef' milyonerin avucu 
içine sirmit••• 

Bir yanda müthiş bir lüks ve ser-
vet, öteki yanda on dört sene ev
velkisine rahmet okutacak bir se
falet. lpizler, bitmez tükenmez 
ordular gibi geçiyo;lar. On dört 
sene içinde şehir bUyUmUş, büyü
müş, f.>ir zamanlar tehir halkına 

mesire olan yerlere kadar uzan -
mış. Sky Skrappers'ler, Iskambil 
kağıdından yapılan şatolar gibi su 
ratle ve kolaylıkla, ba.flarmı gök
lere dayamışlar. Fabrikaları, Wal 
Street'i, korkunç tröstleri, muaz
zam sermayelerile Amerm kapi
talist tekamülün en son merte
besine varmış. 
Dışardan gelen bir yabancı için 

göz kamaştıracak, baş döndü
recek bir h~met... Büyük kum
panyaların elektrikli ilinlan, şe
hir içindeki bütün faaliyeti gökle
re aksettirmiş... Fordun otomo
bllleri, sigara kumpanyalarmm i-
ıanl'Jı.-T""• , ........ -"""1. :,,.:_ at:'-'-- 11• 

kan Lediler, muazzam oteller, e
lektrik ışıkları içinde pınl pınl ya
narak göklerde uçuyorlar.. Reık

llm. Amerikanvari reklim. Bü
yük servetin, büyük reklimı ... 

Fakat bu Amerikanın, ya
bancıya bir dış görUnUşU

dür ... lç Amerikayı anlamak için 
beşinci Avenue'deki muazzam otel
lere, Brodway'deki, büyük barlara, 
kabaretlere, nehir gibi akan oto
mobil sellerine, bakmak, ki.fi de
ğildir. BugUnkU Amerikayı anla
mak için bu muazzam servetin 
kaynadıfı membalara, bu muaz
zam servetin, bu bqdöndürilcü 
teklmülün, cemiyet içerisindeki 
akislerine, ve raksiyonlarma, halk 
kütlelerinin hayatma ve mtlcade
lelerine bakmak lazım. 

Ben henüz dışardan gelen bir 
yabancı gibi, gözüme görünen 
şeyleri, ilk intibaları yazmıyorum. 
Amerikayı, iç Amerikayı, onu iyi
ce tetkik ettikten sonra karileri
me vereceğim. 

New-York'ta ilk sokağa çıktı
ğım gün gözüme çarpan ilk ,ey. 
boynunda kocaman pli.kartlar ta· 
~uyan genç kızlar ve erkekler oldu. 
Karşıdan bir sinema ilim diyip 
geçebilirsiniz. Fakat yaklqmca; 
kırmızı harflerle yazılınıt: "Bize 
yardım ediniz,, b~lığı size ıı>ir di
lenci hiuini verebilir. Uç adını ö
tede bir daha... Bir sokak ötede 
bir daha ... Sokaklar boylu boyun
ca, saf kaldırım, sol kaldırnD. 
dükki.n kapılannın önleri bu ki
ğrttan elbiseli kadınlar ve erkek
lerle dolu. 

A merikada dilencilik mem· 
nudur ... New-York sokak

lannı böyle yüzlerce, binlerce di· 
lencinin aarmaama imki.n yok ..• 
Yaklqır ve plakartlan okunu
nuz. "Bize yardnn ediniz •.• altında 
şu cümleler yazılıdır. Bu dükki
nm sahibi ~ister filin ifçilerinin 
gündeliğini indirmiftir. Grev ha· 
lindeyiz. Bu dUkki.nla. alıt verifi
nizi keeiniz.,, DUkki.nm kapmm
dan içeriye bakıyorum. Bir veya 
iki mUtterisi var. Bir dükkanın 
kapıSI önüpe ki.ğıt elbiseli ka~ 
dikilmiye görstlll... lçerde sahıbı 
sinek avlayıp C. L. O. ya küfret
mekten bafka bir teY yapamıyor. 
C. L. O. amal organizasyonlar kom 

Sabiha Zekeriya 
binasıdır. Amerikada bugün Rei
ıicUmhuru mevkiine getiren, onu 
yerinde tutan C. L. O. Amerika Iş 
federasyonu, sair içtimai ve siya
si organizasyonlar hakkmdaki tet
kikleri ileriye bırakıp, New-York'u 
gezmiye devam edebiliriz. Büyük 
bir meydan... Union Square'ın ö
n ündesiniz. Halk, yirmi bin, otuz 
bin kişi toplanmış. Meydanın or
tasındaki heykelin etrafını polis
ler sarmış.. Amerikalı bir kadın 
konferans veriyor. Bağırıyor: 

-Sardism değil, Uniunism ... Kapı 
dışan grev değil, oturmuş grev •.. 
Ford, faşizmin bayraktarıdır. Ford 
umum teşkilata, devlete kafa 
tutmuştur ... Ford'un kafasını, f~ 
şizmin kafasını ezeceğiz.. Union
lar birleşiniz. 

B ir adım ötede bir miting 
daha... Sokağın ortasına 

bir kürsü kurmuşlar ... göğsU bağ
n açık bir delikanlı kürsünün üze
rinde hem bağırıyor, hem de elin 
..a.1.1 "--..,."-'••...; 1.o.Ur<a. ıla.~or..ı 

- Roosevelt'e yardım ediniz. 
Yüksek mahkeme, tekamülün ö
n üne kale kurdu. Biz irticam ı&
lelerini yıkıp yürüyeceğiz... On 
dört sene evveli, böyle sokak kö
şelerinde Salvation amiy dedikleri 
"İş ordusu,, mücahitleri kürsü ku
rar, halka, incil dağıtırdı .. Onlara 
henüz daha rast gelmedim. Görü
nüşe bakılırsa, Unionlar, amele 
teşkilatlan, Salvation army'nin ye-
rini almış. • 

rmda ölen çocuklan kurtarmak 
için artık geçtir. Badajaz'da bom
IXJanan Elmeira'da topa tutulan 
lspanyollan kurtarmak için art.Ik 
geçtir. Yıkılan kiliseleri, mabetle
ri, san'at eserlerini korumak için 
artık geçtir. 

Fakat İspanyada demokrasiyi 
kurta.rnıak için geç değildir. 
Kadın erkek, hürriyet ve de

mokrasiye en büyük kuvvetle bağ
lanan her Amerikalı, bu cinayetin 
önüne geçmelidir. İspanyada ku
rulan Lincoln taburundaki Ameri
kalı gençler, hürriyet ve demok
rasi için ölüyorlar.... Amerikalı
lu, harekete gellnis, İspanyayı, 
hürriyet ve demokrasiyi kurtar
mak lazım.,, 

Bu, New-York sokaklannın man
zarasıdır. Ve ben muhtelif kimse

. lerle komıtuyorum: 
- Bugün münferit hiçbir mem

leket meselesi, İspanya meselesi 
kadar mühim olamaz. Çünkü bü
tün memleket meseleleri bu zinei

..rc.- bAil&dJr. F-a-, -1ııgütere, A
merika, bUttln insani* bu zincirin 
bir halkasıdır. Eğer lapanyada fa.
şizm başlarsa, bütün dünya siya
setleri, bütün içtimai makanizma
lar başka bir mihverde dönecek ..• 
Hürriyet ve demokrasiler yıkıla
cak ... Hürriyet ve demc*raaiyi kur
tarmak için İspanyayı kurtarmak 
lazım. 

- Fakat siz, devlet olarak A
merika, Avrupa işlerine müdaha
leye aleyhtaramız.. 

Amerika, halk demektir... Hant 
ne istene o olur ... Biz, ifÇiler, en
tellekttıeller, tlnionlar, bir kJ8lm 
kilise, genif halk kiltleleri lapan. 
yol demokraaiai ile beraberiz-. 
Her gUn devlet sekreteri Bull'un 
ofisine, muhtelif delegeler gidiyor. 
Halkın, lapanyayı kurtarmak için 
devlet müdahalesini iatedlğlni bil
diriyor ... Yakın bir günde Ameri
kanın İspanya lflerlne müdahale
sini bekliyoruz. 

Amerikalıların lapanyol hüktl
metine k&rfı duyduğu sempatiyi 
yalnız sokak içtimalarında değil, 
İspanyaya yardım için kurclukla
n tefkili.tlarla da görebillnlniz.
Sinemaya gidin, bir içtima& gidin, 
nereye giderseniz gidin, btltün U
niversite talebesi, kız erkek, kapı
lann önüne dizilmit, "İspanyol 
çocuklarma, İspanyol demokrali
sine yardım edin, diye ellerindeki 
kıumbaırayı ılze uzatırlar.,, 

Gazeteleri açınız, sokaklar 
gazetenin içindedir. Benim sokak
larda gördüklerimi aynen gazete
lerde görUrsünflz... Yübek mah
keme meselesi ... Amerlkad amele 
federasyonu C. L. O. Fordizm'i 
lınioııfami ! lapanya demokrasisi
ni kurtarmak li.zım ... 

Bir hafta içinde benim edindi-
ğim intıbaa göre, Amerikanın en 
mühim meseleleri bunlardır. Fa
kat bu Amerikaya bir kuf bakıfı· 
dır .. Amerikayı anlamak için çok 
daha derinlere girmek lazım ..• 

Btlyük Amerikan sermayeainln 
Roosevelt1e, halkla açtığı müca
deleyi takip etmek için, muhte. 
şem otellere, girmek ü.mn... On-

Açılmış bir caddeyi senelerce bu 
halde birakmak ve vesaiti nakliyeyi, 
hatta halkı o eski ve daracık yoldan 
geçmiye mecbur etmek doğru mu? Ve 
nihayet 150 metrelik bir yere kaldı· 

rıın yapmak tahammill edilemiyecek 
bir masraf mı? 

Bu kaldırmım yapılması sade genli 
yoldan istifadeyi temin etmiyeeek. 
çirkin bir man~ra da ortadan kalka. 
cak, ayni zamanda tozdan kurtulu· 
nacak, halkın sıhhatine yardım edil
mif olac&ktır.,, 

lann mitingleri sokaklarda değil, 
muazzam otellerin, lüks hollerin
de oluyor ... Fakat oralara girmek 
pahalı .. Kayıt ve kuyuda ti.bi. Be
le benim gibi, memleketinden çı. 

karken cüzdanında miniminlclk 
bir para getirenler için, her bir iç
timaı bet dolara mal olan Aator. 
ya otelinin kapısından geçmelı 

güç .• 
Fakat bir cemiyeti, otelle veya 

sokağa dökWen içtimalarla değil. 
o cemiyetin makanlzmasmı ltleten 
teilkilltlarmdaD, cemiyet içfD 
ziddiyetlerden ~~ çarpifmalar'Kan 
anlanmız... Bunu tetkik için ö

nümde her tUrlU vasıta açıktır. 

önümdeki kısa zaman içinde ben 
bunu yapmıya çalı,acağım .•• Yok· 
sa, birçok muharrirlerin yapbil 
gibi, Amerikanın li1ks ve eğlenceli. 
ni, hqmetini, muazzam binalarını 

göstermek için, Amerikaya gelmek 
zahmetine değmez. 

Halkın arasında şıpır şıpır ter 
döktükten sonra aynlırsmız. Bir
kaç sokak ötede bir kalabalık da
ha... İspanyada Amerikalılar ni
mına kurulan Lincoln taburundan 
dönmüş ~ir genç konuşuyor-

Büyük Hakim lbni SinG'nın 
- Size Amerikan göntillUleri

nin, İspanyada kurduklan Lincoln 
taburundan selim getirdim... İs

panya topraklannda ölen Ameri
kalı şehitleri sellmlayınız. 

Binlerle kitinin yumruğu birden 
sıkılıyor, binlerle ağız birden ba
ğırıyor: 

- Yaşasın lspanya .. Yafa8I11 İs
panyol demoıkrasiai... Kahrolsun 
F&fizm •.• 

H atip konuşuyor: 
- İspanyol halkınm de

mokrasi namına yaptığı fedakarlı
ğa kıymet biçemer.siniz. Yalnız as
ker değil, bütün bir halk demoıt.ra
si namma ölüyor. Biz onlara çok 
az Yardım ediyoruz, hiç olmaz.sa 
davalarmı takdis ediniz. İspanya 
büyük bir felaket içindedir, bu yal
nız İspanyanın değil, bUtUn dUn
Y]Ulm bir felaketidir ... Fa.,izm bay
kuşları, her memlekette yuva ku
rup, acı acı uluyorlar .. Bir zaman
lar hUNiyet için, demokrasi için, 
istikli.l ı için kan dö«en Amerika
lılar, siz bu davayı her milletten 
iyi anlarsınız. tspanyollara yar
dım ediniz. y a.1nIZ acımak, yalnız 
taraftar olmak, yaralan sarmaz. 
Merhameti, yardıma tahvil ediniz.. 
Mlnevt duyguyu, maddi yardıma 

çeviriniz. 
General Franko, kanlı ellerile 

bUtUn bir beşeriyetin karşısında 

duruyor. Ellerindeki İspanyol ço
cuklarının, Iapanyol kadınlarmın, 

İspanyol ~ilerinin, İspanyol en
tellektüellerlnin, sadık katolikle
rin, hürriyet ve iltiklil için ölen 
!erin kanıdır. Madrid sokakla-

Bugün 
Bul us , ve 

de Yaşıyan 

Nazariyeleri 
D tln 1bnl Slluıam dolma yüzlln

cll ölllm ydou andık. "TAN,, 
da çakM lkl yuunda bllyük üeta

dm berşeyi tabii kuvvetlerle lr.alı 
ettiğini ve tabiat kananlan değil· 

mediği için de birçok fikir ve bUl111Jla
nnm dalma yeni ve dlrl kaldığmı 
söylemiştim. Bu iddiamı teyit ~ 
llstadın eeerterlnden buı öraekler 
tercüme ediyorum: 

HER ŞEY 

GONEŞTE 

Vstat Yeolcaml kütüphanesinde 
1181 ve Serez kütüphanesinde 4009 
numarada kayıth (El - Asar - O. 

Ulvlyye) adb risaleehıde 'T..cramı 

Ulvlyye,, dea bahflederken berteyln 

bapıda gbet ve gtlnet lflPu bu. 

hıyor. 1bnl Sini "Ecnmı Ulvlyye,, 
dea ve bllbaua güne§ten gelen ıp
jm kew ve feut Alemi berlndeld 

yaratıcı rolUntl anlatıyor, gtin91 ve 

"Ecranu Semaviye,, lflğmm an ll
wtade birçok lnMe)ar yaptığım 

kuru ve yat 1ıabar1ar blclmbPu 
kaydettlktell llOlll'a sellelelerln ee. 
beblnl töyle balı ediyor: 

"Anm içinde botluklar bulunan 
mlltehalbll bir clslm olduğa wub· 
yor. Batt& öyledlr ki anm içinde 11-

....ıaıa bllllene fenala ve dUa d-

Suratla olnıJrığunıız. atılır 

lar ilmi Sina'mn ltendi ...,.. 
leri araından laaltua olaralı 

,ıkanlm1fhr. 

yade tutan bothıklar vardır. BUL 
glrlarm anuı olan buhar cinsinden 
bir yel &nlll kanunda hapeedllmlf
tlr. Bir ap açıbnca ani çdatmdan 
yer sanan~, zelzele himl oluyor. 
Bunu ispat eden bllrban ise ıudar: 
Bazı yerlerde zelzele olmuttu. An 

yer yer yanklı, buralarda Drlbgir • 
denemlyecek şiddetli yener çıktı, r.e
hlrll bulutlar ytlkseldl. Yer yer a
levler görllndü, sular kaynadı. Sar. 
smtı zamumda tipiyi andıran Mlll-

ler duyuldu. işte böylece o an par-
çuı 1umu alıp kabaran parçalar 
~ ve eekl keeafet b&sd ol
dakt.an llOlll'& selsele mu mllddet 
durdu. Bede denilen baflf eanm. 
tdara plbiae ha da yerin alfmda 

bur mapniann, botluklarm rllta
bet veyahut bqka bir eebeple yı
lalmumdan biad olar.,, 

ŞARABIN 

FAYDALAR! 

Bllyök tabip Şehit :&il .... 
KilUIDUelbMle ZOSl· • ...._ 

nda byıth (81yue • tlU - Bede .. 
Fazall • öt • Şanb) adlı kltMmda 
tarabaa fa~ töyle izah • 
der: 

"Şarap inana saf kan verir, .,.. 
meyi haaaettlrlr, gıdayı damarla
ra kadar eevkeder, beden ~ 

l'llMWld klrlerl yıkar. Nefse~ 
....._ teCMt verir.,, 

Ulu IHılElm ayni eeerinde B:mnd 
ve l1ieou da bala ediyor. Diyor .. , 

"Humar ~k yemekle beraber 

...., lçmekt.en doju bir bastaa.. 
tır ki tabiat yenen teyl bazme 

oek kuvveti keadlslade bulanuJ 

Humar payan, öğllrtll, DlllJlllKl"I .. 

kafa dönmeei ve 19 sdmıtıaı v 
bica: 

Midede bumedllemlyen y 
veyahut prap bakiyesi kaldılr 

la§llına 81cak n De 

nar, koruk ve turunç fQl'Ubu 

ekti blrtey lçmeU ve sonra da 
t..larda (açık havada) bir aut 
dar gtlnef)en.meU ve temiz bava 

malıdır ki batın auyuau çeksla. 

ra bununa ptenk bata bol bol 
döldlp vllcuclun her tarafnıı 

ojmahclır. Hamamdan sonra 

mm111U1lye, llıen.mlye, slrkeU ze 
tlnyalı gibi ekti blrtey yemell 

- raAmea ....... kendisinde bir 
pıhk ve lsteblzllk buluna bir 
at kadar ayumab ld o ftklt 

keeel ve fütur kalmu_ 

IBRAHlll HAKKJ KONY. 
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; ALLO! i 
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yı Gi • 1 or 
~ tin ve en mühim karşılaşmalarl -
~ bu hafta yapılacak. Fenerbah- 1 
~ ~e - Galatasaray ve Güne::z - ~ 
~ Beşiktaş maçlarrnm 1\lilli i\:üme 1 
' puvanlarına olan fe,·kaliıde te· / 
~ slri düşünülmüştür. Bu itibarla t Bir federasyon reisinin lstanbulda letkilat hesabına kamp ara

makta olduğuna dair ''faka,, tarzında yazdığımız bir yazıya karfı 
Türk Spor Kurumu Umumi Merkezi, o yazımızda "lmaen söylen
mek istenilen Atletizm Federasyonu Reisi Vildan Aşirin lstanbu
la Kurumca bir vazife ile ve harcırah alarak gitmesi varit,, olma
dığım bir mektupla bize bildirmit ve o mektubu evvelki günkü 
nüshamızda intişar etmifti. 

~ ild maçın idaresi için A vrupadan ~ 
~ bir hak~m getirmek meselesi a.. ~ 
~ 18.katlar klüpleri günlerdenberi " 

düşündürmektedir. t 
~ Mevsuk olarak haber aldığı- ~ 
~ mız~ gö.re, dört ldüblin b~rleşik ; 
~ komıtesınde Avrupadan hır ha-
~ kem getirtmek te];Jifi ileri sürü· ~ 
~ lecek ,·e bu teklif ekseriyet ka. ~ 
S zanacaktır. ~ 

Haftanın spor hadiselerinin fazlalığı dolayısile umumi merkezin mek
tubuna vereceğimiz ce\•abı iıki günkadar geciktirmek zaruretinde kal
dık. Bugün bu cevabı veriyoruz. Yalnız asıi maksada girmeden evvel, u
mumi merkezin yazımızla alakadar olarak, bilhassa paraya dair olan bir 

1 ~l'.l'I .1 ,,,,..,,,,.,,,,,.,,,,,,,,.~ -""'' 
noktayı tavzihe müsaraat etmesini ı
memnuniyetle karşılarız. Zira bun- 1 E 
dan evvel olimpiyaıtlar vesilesile 90 
bin lira gibi azim bir meb!ağın israf 
edildiğini, diğer yevmi ve haftalık 

gazetelerle günlerce yazdığımız halde 
kurumdan menfi veya müsbet bir ke
limelik tavzihe mazhar olamamış ve 
işi kapatmıya mecbur kalmıştık. 

Bu ufak istitradı yaptıktan sonra 
umumi merkezin iliştiği yazımıza ve 
orada ima ettiğimiz Vildan Aşir mese 
lesine dönüyoruz. lstanbulda gençler 
için kamp aramakta olduğunu v~ Bey 
kozda bulduğu bir yeri pek beğenme. 
diği için daha birkaç yere bakacağı
nı üç dört gün evvel bir maç seyre
derken spor sekreterimize bizzat At
letizm Federasyonu reisi Vildan Aşir 

~ söylemiştir. 

Bazı emsaline bakarak ve belki bu 
sözlerini unutuverir ihtimalini gözö

C nünde tutarak bu sözleri kimlerin 
ı söylediğini de tesbit etmiş bulunuyo-

ruz. 

~ Teşkilatın, federasyon reislerine 
l harcırahtan başka 7,5 lira ikamet 
~ yevmiyesi vermekte olduğunu bildiği-

miz için böyle zımni bir mütaleada 
t bulunmuştuk. Eğer ortada umulma-
• dık bir yanlışlık varsa, bunun kay

nağı, bize, kamp aramakta olduğunu 
-< haber veren bizzat Vildan Aşirdir. 

.:ıı Bununla beraber bu vesile ile şunu 
• da açıkça yazmak istiyoruz ki, umu

:0 mi merkez azalarile federasyon reis
lerine 7 ,5 ve azalarına 6 şar lira ika

met yevmiyesi verilmesine mukabil 
bütün bu teşkilatın asıl sahibi olan 
faal müsabık ve sporculara üçer lira 
tediye edileceği hakkındaki karar 
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memleket spor muhitinde ciddi dedi

koduları mucip olmuş ve bu kararı 
mütca.kıp, Istanbul ve lzmir gibi ma
halli idarecileri pek kuvvetli yerlere 
çifte çifte müfettişler izamı ve lüzu
mu münakaşa mevzuu olabilecek se
yahat ve teftişlerin tevalisi bu de

dikoduları artırmıştır. Zaten olimpi
yat israfatile başlamış olan bu teva-

r türler, bu son kararın tatbikatile aza
mi haddine varmış bulunuyor. 

Kurumun yeni ve dürüst asbaşka-
nı da bizimle beraber teslim eder ki, 
bu teşkilat, muvaffak olma kiçin her 
şeyden evvel mutlaka gençliğin ve 
spor mahafilinin her bakımdan itima
dını kazanmalıdır. 

Onun için, her şeyden evvel kuru
mun prestijini ve sporcular üzerinde
ki otoritesini sarstığına şüphe olnıı
yan bu dedikoduların önüne geçmek 
ve spor teşkilatının bir yiyim yeri ol~ 

duğu kanaatinin vakıfı ahvali olmı
yanlar nezdinde yerleşmesine mahal 

bırakmamak için olimpiyat harcırah
ları da dahil olduğu halde yeni mer

kezin işe başladığı 18 nisan 936 tari
hindenberi umumi merkez ve fede
rasyonlar mensuplarının teşkilat ka-

sasından harcırah, yevmiye, tazmi

nat, zaruri masraf, ücret ve aylık 

namlarile şimdiye kadar şahsen al-

!DIŞ oldukları paraların müfredatını 

Zenci Lu\'fz'in son müsabakalarından birini, solda oturmuş 
seyreden cihan şampiyona Bradok .. 

750 Bi 
Boks Dö •• •• 

Bu 
Senenin en dehşetli dövü;ü bu gece Amerikada Şikago stadyomunda, 

zenci boksör Coe Luviz'lo cihan şampiyonu Bradok arasında yapılo.caldır. 
Bu dövüş etrafında olan dedikodular ve Alman boksöriinün nasıl atlatıl. 
dığı hikayeleri malumdur. iki hasım bu gece dövü~eceklerinclen cihan ~am
piyonluğu kemerinin bir Avrupallya ge~memesi için Amerilmlılarm yap
tıklara manevraları bir tarafa bırakarak tarihi dÖ\'ÜS halikmda aldığrmız 
en oıon haberleri bildirecef;iz: 
Şimdiye kadar müsabakaya gel- ı 

mek arzusiyle bilet arıyanlann ade. A •k 
dini gazeteler 85,000 olarak tahmin m er l an 
etmektedirler. B .., 

Cihan şampiyonluğu kemerini taşı· ogasznQ ne 
yan Amerikalı Bradok hasılatın yüz- 0/d ? 
de ellisini alacaktır. Bilet satışma gö- U • 
re, cihan şampiyonunun hissesi 
750,000 lira kadar tutacaktır. Bu 
hisseden maada sinema hissesi ve 
radyo hissesi olarak ta 250,000 lira 
kadar bir ücret alacağına nazaran 
Bradok bu gece yapacağı dövüş için 
bir milyon Türk lirasını cebine indi
recektir. 

Cihan şampiyonu ile dövüşecek 
olan siyah kaplan namiyle maruf Coe 
Luviz hasılatın yüzde on yedi buçu. 
ğunu alacaktır. 

Bahsi nıiişteı·elder ne halde? 

Amerikada büyük boks maçlarında 
at koşularında olduğu gibi mühim 
bahsi müşterekler oynanır. Şimdiye 

kadar oynanan bahsi müştereklere 
bakılırsa zenci boksöre itimat çoktur. 
Çünkü beyaz şampiyon Bradok'u tu
tanlara siyah boksörü tutanlar ikiye 
mukabil beş dolar vermektedirler. 

Evvelki güne kadar tutulan bahsi 
müşterekler yekununun 5,000,000 do
lan bulduğu zannolunmaktadır. 

Kbn kazanacak! 

MOLLA M HM TLE 
BERABE E KALDI 

Ba!ıkesir, 20 <TAN) - Bugün şeh
rimizde, halkın büyük bir heyecan ve 
merakla beklediı;;'i serbest güreş mü
sabakaları Galatasaraylı Cemalin ida
resinde yapıldı. Büyük bir kalabalığın 
seyrettiği bu güreşlerde, Sındırgılı 
Şerif, Adapazarhyı tuşla yendi. Mü
teakıben Amerikan boğasile, Molla 
Mehmet tutuştular. Amerikalı, Molla 
Mehmedi 45 dakikada yenemedi. Maç 
beraberlikle neticelendi. Fakat Molla 
Mehmedin üstünlüğü barizdi. Beraber 
liği kafi görmiyen Molla, ikinci bir 
maG için meydan okudu. 

yegane adamdı. 

Zenc.i kaybederse: 

ı ıeşretmeli ve bu suretle her türlü de- Bu büyük maçın tahminleri hak-
kında herkesin fikri alınmaktadır. 

TAN 7.enr.lnin kuvvet ve meharet 
farkıyla mı, yoksa lıahsi müşterekler. 
deki ikiye beş f arıkını gözeterek, 
Gangısterlerin emriyle mnğlôp olup 
olmıyacnğını şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. l'nlnız zenci kay
bettiği talidirde içki kaçakçılığından 
boşta kalan Amerikan lıaydııtlannm 

it>leri dahn düzeleceği mnhakkaktcr. 
ÇlinkU o zaman beyaz cihan şampi

yonu Rradok Almanla döviiı:;ecektir. 

O maçta da büyük hahisler o~"llana
cak b<>ylecc son zamanlardaki faali
yetlerini bilhassa boksörler üzerine 
te.\•clh etmi5 bulunan Amerikan hay. 
dutlannn. bir daha kazanç imkfını çık 
mı~ bulunacaktır. 

• iikoduyu kökünden söküp atmalıdır. 

Bunu hakikat ve aklı selimin zafe

·i namına umumi merkezden kemali 

ıamimivetle bekliyoruz. 

, Devrekte At Yarışları 

1 
Devrek, (TAN) - Burada ilkba

ıar at koşulan yapılmıştır. Zongul· 

aktan, civar kaza ve köylerden bir 

i),,.~ halk gelip koşulan seyretmiştir. 

Beyaz şampiyonun kazanacağını tah
min edenler arasında eski cihan şam. 
piyonu meşhur Demsey vardır. Garip 
olan diğer bir tahmin de, boks tari
hinin e.n fenni boksör olarak kaydet
tiği yine eski cihan şampiyonların

dan zenci Conson da ırkdaşının maa
lesef beyaz boksöre mağlup olacağım 
söylemiştir. Ayni Conson geçen sene 
Coe Luviz Alman boksörü Şimeling'le 
dövüşeceği vakit Amerikada Almanın 
galip geleceğini evvelden tahmin eden 
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.. N.i.hayet üçüncü hafta bir pazar 
gunu erken uyandı. Elbisesini ütü 
Jedi. Ayakkaplannı boyadı. Yeni 
gömleğini giydi. Daha geçen gün 
satın aldığı kırmızı boyunbağını 
bağladı. Kafasında muayyen bir 
fikirle - kizı gidip babasından is -
temek fikrile - sokağa çrktı. Ka
pıyı ona Lüdmilla açtı. Karşısın • 
da Mişka'yı görünce çok şaşırdı. 
Ağzından: 

- A a ... Sen misin?. 
Sözleri dökUldü. Heyecanından 

tıkanacak gibi oldu. Mişka ona bir 
htmme oue soyıemt!ıcsızın acorıao-
ru geçti. Odaya gidi. 

K ızın anası babası yemekle -
rini yemiş çaylarını içiyor 

lardı. Mişka, kafasındaki düşün • 
celeri sıraya koymıya bile lüzum 
görmeksizin söze başladı: 

- Bonjur baba, bonjur anne, 
dedi. Affinizi çok rica ederim. Fa. 
kat ben Lüdmillasız yaşıyamıya

cağım.. Bana fena bir gözle bak 
mayınız!. Ben fena bir insan de
ğilim. Mütehassıs bir işçiyim .. Tes 
viyeciyim.. Altıncı dereceden ay
lık alıyorum. İçki, sigara içmiyo
rum. Hiç kimseye nafaka filan 
vermiyorum. Yani şimdiye kadar 
herhangi bir\ kadınla hiçbir işim 
olmadı. 

Gözlük1ü baba, dik dik Mi~.ka'
nın yüzüne baktı. J{aba ~ir s~sle: 

- Neden ben senin baban olu 
yormuşum, dedi. Benim karım 
da senin annen olamaz! .. Anladın 
mı delikanlı?.. Bunu aklından çı
kar. 
Kocasından sonra bıyıklı, şiş

man kadın da söze başladı: 
- Ela.lemin avlularına gelip la

tarnalarla kızlarını ayartmayı, · 

sonra da selamsız sabahsız evleri 
ne girmeyi sana kim öğretti?. 

Yok altıncı dereceden aylık a
lırmış .. Yok içki kullanmazmış .. 
Biz bunları çok dinledik. .Daha 
geçen sene kızımızı istiyen bir ko
operatif direkWrtinü bile gözümüz 
tutmadı da sana mı kızımızı ve
receğiz?. 

Lutfen evimizden çıkınız!. Bi
zim hiçbir tesviyeciye ihtiyacı -. 
mız yok .. Bahusus senin gibileri-
nc ... 

K adın sözUnü bıtirınce bu de
fa yine baba ba§ladı: 

- Ben yalnız bir mevsim zar
fında nişan yerinden bin rubleden 
fazla kar ediyorum. Dörtyüz rub
lelik mükafatlar bile verdiğim va
ki •. 

Benim Lüdmillii.ma koca olacak 
adam paralı bir adam olmalıdır. 
Biz sermayemizi genişletmek istiyo 
ruz .. Anladın mı delikanlı?. Haydi 
bakalım, güle güle ... 

Mişka büyük bir perişanlık için
de sordu: 

- Demek vermiyorsunuz ha?. 

- Hayır vermiyoruz. 

:·········~·············· f Yazan: 

Valentin Katayef 

Çeviren: 

B. Tok 
•••••••••••••••••••••••• 
- Ya!... Demek böyle ... Muhak

kak sermayedar istiyorsunuz!. Pe
ki .. Şu halde bu fasıl bitti demek .. 
Durun, ben sizin başınıza öyle bir 
iş açayım da görünüz!.. Beni ha
tırlayın!. Allaha ısmarladık Lüd. 
milla .. Kimseye gönül kaptırma! ... 
1>---.! L..,ı..1. .. t 

Lüdmilli koridorda bir sandığın 
üstUne oturmuş, mütemadiyen elle
rini uğuşturuyordu. 
Mişka, kaşlarım çatınış, çenele

rini sımsıkı kilitlemiş bir halde so
k.ağa çıktı .. Doğru Suharef paza:ı. 
na yollandı. Gayet sivri ve keskın 
bir bıçak satın aldı. 

Aradan bütün bir kış geçti ... Mi§ 
ka bu zaman zarfında muntazaman 
işine gitti... Bir gün bile işinden 
kalmadı. Geceleri evinden hiç Gik
mamaya, odasını kilitliyerek esrar
en!!lz bir işle meşgul olmıya ba~la· 

o • 

dı. Komşuları, zaman zama.n deh-
kanlının odasından ince, madeni bir 
takım sesler duyar gibi oldular ... 

Acaba Mişka ne yapıyordu?. Yok 
sa kitara çalmasını mı öğreniyor
du ? .. Bu pek belli değildi.. 
Yavaş yavaş tabiat uyanmıy<.. 

buzlar erimeye yüz tuttu. Güneş 
daha kuvvetle ortalığı ısıtıyordu. 
1'fişka her pazar bulvara gidiyor, 
nişan yerinin açılıp açılmadığını 
kontrol ediyordu. Fakat her defa
sında orasını kapalı buluyordu. Kır 
mızı kuyruklu yeşil papagan yine 
yerinde duruyordu. Altı ay evvel ol 
duğu gibi ağzında yine bir çember 
tutuyordu. Fakat kar, yağmur, fe
na havalar papağanın rengini biraz 
soldurmuştu. 

M işka bir hayli zayıflamıştı: 
Daima düşünceli ve kederlı 

idi. Yine bir pazardı. 1fişka her va
kitki gibi giyindi, kuşandı, doğru
ca bulvara gitti. Nişan yeri açıl
mıştı. Kapısında bir hayli kalaba- · 
lık vardı. Madeni sesler ve kahka
halar ti uzaklardan duyuluyordu. 
Vakit akşamdı. Nişan yerinin içeri
si kuvvetli lambalarla aydınlatıl
mıştı ... Mişka, kapıdaki kalabalığı 
dirseklerile yararak içeri girdi. Ga
yet nazik bir eda ile tezgaha yanaş
tı. Lüdmilla çemberleri toplamakla 
meşguldü. Mişka içeri girer gir
mez kızın yanakları pembeleşti. Yü 
zil 8.d3ta şeffaf bir hal aldı. 1'fini 
mini ağzı biraz daha küçüldü. Kızın 
babası ise gözlüklerini düzeltti .. 
Kendisini biraz geriye doğru çekti.. 
Mişka çember atmakta olan bir gen 
cin.yanına yaklaşarak : 

- Müsaade eder misiniz, dedi, 
ben de atayım?. 

· Ve orada kendisine bir yer açtı. 
Gözlüklü ihtiyara hiç bakmaksızın 
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kızın tarafında durdu. Genç kız, A.. 
deta cansız bir halde genç adama 
çember getirdi. Delikanlı kızın elin· 
den çemberleri alırken elleri elleri· 
ne değdi. Kızın elleri buz gibi idi. 
Mişka çember atmak için vaziyet 

aldı. hlişkanın duruşuna ve cakalı 
tavrına bakarak arkadan alaya ba!j 
ladılr: 

- Delikanlı, bari sen bir araba. 
gtirseydin !. Bu semaverleri baş· 
ka türlü taşıyamazsın! 

Bu laflardan sonra herkes gülüş
tü. 

Mişka, hiç bir cevap vermedi. 
Fazla nişan almaya bile lüzum gör· 
meksizin birinci çemberi fırlattL 

Çember ,havada kavisler çizerek 
ilk sıradaki bıçaklardan biri üzeri· 
ne geçti. Bıçak yerinden bile oyna-

1 - • _J -"' ..... -··. 

çağın boynuna. gç.sm_ınti. ~ 

Gözlüklü ihtiyar acele acele bur· 
nunu kaşıdı. Ihtiyatla Mişkaya yak 
laşarak, önüne bir kutu pisküvi koY. 
du. Mişka kutuyu bir kenara itti ve 
ikinci çemberi fırlattı. Bu çember 
de gayet ustalıkla ikinci bıçağın 
boynuna geçti. Gözlüklü ihtiyar i
kinci kutuyu alıp Mişkaya verme· 
ğ~ vakit bulmadan delikanlı üçün
cü, dördüncü, beşinci çemberleri de 
fırlatmış, bu ~mberler de kolayca 
bıÇakların boynuna geçmişti .•• 

O rada biriken halk susmu~. 
adeta taş kesilmişti. 

Gözlüklü ihtiyar, küçücük yüzil• 
nü Mişkaya çevirerek gözlerini kırp 
tı. Kapkara bir ter damlası. adet& 
bir tahtakurusu gibi alnında belir· 
di. Ayağındaki' pantalonlar acaip
leşti. Bir çuval halini aldılar .. 

Mişka, ayağını ayağı arkasına 
atmış, zarif bir şekilde dirseğini 

tezgaha dayamış bir vaziyette du· 
ruyordu. Kimsenin duymıyacağı 

bir şekilde, yavaşça, ihtiyara sor· 
du: 

- Baba, Lüdmillayı verivor mu· 
sun?. 

- Hayır vermiyorum. 
- Demek vermiyorsun, öyle mi! 

Peki... 
Mişka, oradaki seyircilerden bir 

çocuğa dönerek : 
- Hey, küçük! .. Koş bir araba 

getir .. Çabuk ol.. Sana da bir se
ma\'er veririm. 
Mişkanın yüzü kurşunilcşmiş, 

mat bir renk almıştı. Alnında, dal 
gibi koskocaman bir damar belir
mişti. Gergin bir vaziyette duran 
elini ard arda sallamıya başladı. 
Parmaklarından fıdet.a şimşekler 

çıkıyordu. Gafil avlanan bıçaklar 
yılan gibi ıslıklar çalarak hafif bir 
titreme ile boyunlarını halkaln.11l 
teslim ediyorlardı. Halk, bağırışı
yor, dalgalanıyor, adeta büyüyor
du. Bulvarın dört bir tarafındaki 
insanlar, akın akın nişan yerine ko· 
şuyorlardı. Mişka, hedefine bile 
bakmıyorc"ı •. Gözleri, acaip bir pa
rıltı ~le yanıyordu. Yüzü korkunç 
bir hal almıştı. Hiç bir çember tor
baya düşmemiş, hiç birisi boşa git· 
memiştL 

Beş dakika sonra herşey bitmiş· 
ti. Mişka, alnındaki terl~ri eliyle 

(Arka ı : uncuda) 
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ISTANBUL • MOSKOVA 

Moskovada ilk 

Geceyi Nasll 

Geçirdim 
M oıkovada otele indikten 

bir saat ıonra yeniden 
ıef arethaneden yollanılmı• o
lan bir otomobile binerek Se
firimizi ve kıymetli etini ziya
l'ete gittim. Çünkü beni kartr 
lamıya gelmit olan ıef aret ka
tibimiz, Sefirimizin eğer iıter
ıem beni kabul etmek lutfun
da. bulunacağını bildirmitti. 
Bu fırsattan hemen istifade et
mek benim için büyük bir 
zevkti. 

Şimdi, otomobilin içinde geniş 
caddelerden geçiyor ve Moskova 
11okaklannı bir defa daha seyret
ınek imkanını buluyordum. Sokak
lardan durup dinlenmeden bir tram
vay, otobüs ve troleybüs seli akı-

Yor. Halk, durak yerlerinde arka, 
arkaya dizilmiş, ilk gelen yolcunun 
hakkını yememek için ikinci gelen 
orıun arkasına, uçüncüsü, dördün
CUgü ae sıra fie bir1blfierinin arka
lanna geçmişl~r. 'Kaldırımlardan ta
§an halk içinde başka memleket
lerde görmiye alışık olduğumuz gi

bi elegant kadınlar, çok iyi giyin
tniş erkekler yok. Halk içinde yine 
başka memleketlerde görmiye alı-

§ık olduğumuz gibi çok fena giyi
nenler, üstleri, başları yırtık, pır
tık olanlar, ayaklan çıplak bulu
nanlar yok. 

Herkes, gayet basit, fakat hepsi 
ayni şekilde giyinmiş ... 

K admlann hemen, hemen hep
sinin yüzü pudralı, dudak

ları ve yanakları boyalı. Yalnız kaş
larını almış olanlar başka memle
ketlere nisbeten az... Elbiseler 937 

Avrupa modasına tamamile uygun 
değil. 917 senesindenberi geçen mo
daların hemen hepsinden bir iz var, 
bu basit elbiselerde .. Güzel bir şap
ka göremiyorum. Bilhassa · ayak
kabılar, hele çoraplar hiç te iyi 
değil ... Ince ipek çorap, zarif bir 
iskarpin seçemiyorum. Halkın ek
seriyeti başaçık geziyor ... 

Dükkan camekanlan içinde her 
§ehirde alışık olduğumuz gibi gü
~l kürkler, güzel kumaşlar, şap

kalar, iskarpinler, hatta yüzükler, 
küpeler, bilezikler var. Ev eşyaları 
kitaplar, çiçekler ve bilhassa ço
cuk eşyası, çocuk oyuncakları ... E-
\'et, camekanları en çok süsliyen 
eşyalardan biri de çocuk oyuncak
ları ... Karşıda büyük bir binanın üs
tünde Stalin yoldaşın küçük bir ço
cuğu kucaklıyan kocaman bir res
n:ıi... 
Akşam şehrin üstüne inmiye baş

ladı, şehrin ışıkları birer, birer ya
nıyor. Otomobil, sefaretanenin bah

c:e kapısından içeri girdiği zaman 
<>rtalık artık alaca karanlık ... 

S efaretane binası eski rejim
de hususi bir konakmış ... 

Harikulade güzel bir antresi, bil
hassa bronz işlenilmiş çok nefis par
Jnaklıklı bir merdiveni var. 

Sefirimiz Bay Zekai Apaydın ve 
Çok nazik ve çok sevimli eşi beni 
büyük bir sar.ıimiyetle karşıladılar. 
Bir insan için memleketinden bu ka-
dar uzakta olduğu zaman kendi se
faretanesinde böyle büyük bir mi-

Suat Der~if 
safırperverlikle karşılaşmış olması 

en büyük zevktir. Gurbet denilen iç 
acısı, bir dakikada silinip gider. Se
faretanemizi terkettiğim zaman 
kendimi Istanbulda gibi hissediyor
dum. Bir anda yalnızlığı, lisanını 

bilmediğim bir memlekette tek ba
şıma olduğumu unutmuştum ... 

O telde ikinci katta bir odam 
var. Hayır ... bir buçuk odam 

ve bir de antrem var .. Odam çok 
ışıklı, çok sevimli, geniş bir yazı 
masası, koltuklar, kana~. tuvalet 
masası, dolap ve yanda bir perde 
ile ayrılmış ufak bir köşede bir 
karyola ve karşısında sıcak ve so
ğuk suyu akan muslukları ile yerli 
bir lavabo var. 

Bir saat kadar dinlendikten son
ra, galiba sekiz, sekiz buçuğa doğ
ru akşam yemeği için otelin resto
ranına indim. Otelin restoranı geniş 
iki salon, duvarlardaki ve tavandaki 
tezyinat ve resimler bu binanın ih
tilalden çok daha evvel yapılmış ol
duğunu gösteriyor ... 

Otel restoranı bomboş ... Beyaz gi
yinmiş garsonlar ilerde büfenin ö
nünde durmuşlar aralarında konu
şuyorlar. Benim, masaların birin
de yer aldığımı görünce, içlerinden 
bir tanesi yanıma yaklaştı. Rusça 
ve .. tabii İngilizce konuşuyor .. Bir 
liste istediğimi anlatmak için metr
dotelin yanımıza kadar gelmesi i
cap etti. Listenin fransızca, ingiliz
ce ve almanca kısmı var. Et ye
mekleri, tavuklar on rubleden aşa
ğı değil ... Tatlılar beş, altı ruble, 
sebze dört, salata ve diğer hors 
d'oeuvre'ler beş ile on iki ruble a
rasında ... 
Yanımda !ntourist'in kuponları 

var. Hem ben Voks'un da davetlisi
ylın. Onun için henüz para da boz· 
durmadım. Rublenin bizim para· 
mızla ne kıymette olduğunu bilemi
yorum. Esasen Istanbuldan çıkar
ken döviz müsaadesi alamamıştım, 
yanımda yirmi beş lira çıkannaklı· 
ğıma müsaade vardı. Ben tam va
pura girerken beni teşyie gelen kar
deşime yanımda daha fazla para var 
zannile • kaçakçılık yapmamak i
çin - yanımdaki paranın bir kısmı
nı iade ettim. Yanlışlıkla yanımda 
yirmi beş liradan da az bir şeY, bı
rakmışım .. 

Garson, ilk yemeği getirinci
ye kadar restorana benden 

başka bir kişi daha geldi. Bu adam 
güzel, uzunca boylu esmer bir a
damdı. Yakın bir masaya oturdu. 
O da metrdotelle almanca konuşu
yor. Almancayı telaffuzundan anlı
yorum. Kendisi de bir Alınan. Fa
kat neden esmer!. Acaba Alman 
Musevisi mi? 

Pasaportunu çıkardı, bir şeylere 
bakıyor. Yakınımda oturduğu için 
pasaportunun bir Alman pasaportu 
olduğunu görebiliyorum. 

TAN 7 

1 Saat Tayyarecilik 
Simdi İstanbul 
1 

Üstünde 
kuş gioi uçmanın zevkini tamamile 
duyuyorum. 

Canlı Bir Harita Çiziyor 
Yalovn sabilini aştık. Iznik gölü 

üzerinde yol alıyoruz. Sağda ınu
dağın karlı tepeleri, uzakta Bilecik 
sırtları var. Altımızda ufak, ufak 

. bulutlar, yapılacak ciddi bir işleri 
varmış gibi, ciddi bir tavırla rüz
gar istikametinde ilerliyorlar . 

• TAHRAN ve Hızla İlerliyoruz Çocukluğumda bir bitirip bir be\§ 
ladığım bir kitabı hatırlıyorum. Bin 
bir geceye nazire diye elfünnehar 
ve nehar, yani bin bir gün adı al
tında neşredilmi§ bir masal kita
bı ... Bu kitaptaki masallardan birin. 
de bilgi sahibi bir adama tabiatin 
kuvvetlerine söz geçirir bir hakim 
rolüoynatılıyor. Bu hakim galiba 
lbni Ali Sina ... 

SEYAHAT 
NOTLARI: 5 

Yazan: Suat 
Derviş 

Restorana otelden girilen kapı 
tekrar açıldı. Başımı çevirdim. A
merikan filmlerinde "hain adam,, 
rolünü yapan, ince bıyıklı, artistle
re benziyen sarışın bir genç içeri 
girdi, adeta bir kadın gibi kırıta
rak yürüyor. O da gitti, karşımda 
bir masaya oturdu. 

Çorba, nefis bir Borç.. Hem 
insannın yorgunluğunu da alıyor, 
son kaşığı daha içmeden, restora
na dışardan iki kişi girdi. Bunlar
dan biri etrafı işlemeli bir Rus blu
zu, siyah kilot pantalonu ve 
siyah çizmeler giyiyor. Yanındaki 
adamın lacivert kostümleri var. I
lerde bir masaya oturdular. Votka 
içiyorlar, konuşuyorlar... Beş da-

kika sonra Çinli bir çift, üç Çinli 
çocuğu ile solda geniş bir masaya 
oturdular. 

Fakat geniş salonlar, yine pek 
boş kaldı. Çinli kadın, Çin ipeğin
den dar, uzurı bir elbise giyiyor. Bu 

elbisenin uzun kollan ve iki parmak 
genişliğinde dik bir yakası var. E
teklerinin ikı tarafındaki yırtmaç
tan (.'Ok yüksek ökçeli iskarpinler 

görünüyor, saçları kesik bu Çinli 
bayanın ... Yüzü de bir Avrupalı ka
dın gibi boyalı, dudaklarında ve ya
naklarında kızıllık, gözlerinde sür
meler var. 

Saat onda hesabı yaparken 
metrdotele restoranda mü

zik olup olmadığını sordum: 

- Saat on ikide başlar, diyece
vap verdi. 

- On ikide mi? 
-Evet .. Çünkü burada herkes 

tiyatrolardan, konserlerden sonra 
yemek yemiye gider. 

- Dans olur mu? 
- Evet.. Saat dörde kaaar . .Hu 

akşam kalmak istemez misiniz? 
- Çok yorgunum, diyorum .. Bir 

başka akşam ... 
Ve uzun bir tren yolculuğundan 

pek yorulmuş olan vücudümü ba
caklarım üzerinde adeta zahmetle 
taşıyarak odama çıkıyorum. 

\I~ Kemalpaşa Belediye 

Reisi Ankarada 
M. Kemalpaşa, (TAN) - Belediye 

Reisi İbrahim Oray Ankaraya git
miştir. Orada, kasabamıza getirilme
si düşünülen Sarpdere suyu ve elek
triit tenviratı işleri hakkında temas
larda bulunacaktır. Belediye Reisi, 
elektrik meselesi için icap ederse ls
tanbula da gidecektir. 

M. KEMALPAŞADA 
PAZAR YERl 

M. Kemalpaşa (TAN) - Eskiden 
beri hUkfımet yakasında çay boyun-

S ıcak bir yaz günü ... Herkes 
serinlemek için pazardan is

tifade ederek deniz kenarına ko
§UYOr. Uçuş arkadaşım Bay Basri 
ile beraber biz, herkesin aksine o
larak, ısınma. tedbirleri almakla 
meşgulüz. O, kürklil bir deri palto 
giyiyor. Ben de onun aynini yapı
yorum. Onun gibi ben de başıma 
kürklü bir başlık, ellerime kürklü 
eldivenler geçiriyorum. Bunlar la
zım, çünkü birazdan yükseklere u
çacağız, yazdan birkaç dakika için
de kışa geçeceğiz. 

Fakat uçma teçhizatımız bu ka
darla kalmadı. Gözlerimize birer 
uçuş gözlüğU bağladılar, sırtımıza 
da birer paraşüt geçirdiler. Para
şüt tayyarede şilte gibi üzerine o
turulan neviden ... Ucundaki koca
nı.an kopçalı şeritler omuzumuza ve 
bacağımıza bağlandı. 

Şimdi uçuş için hazır bir halde
yiz. Fakat yürümek ve tırmanmak 
için hiç te öyle değil ... Tayyarenin 
yanına yaklaşmak, yaylı kapakla 
kapanan basamakları bulmak, pi
lotun yeri arkasındaki rasıt yerin~ 
tırmanmak, epeyce zor bir §ey ol
du. Yerime yerleşince koltuğuma 

belimden bağladılar. 
Tayyare, askeri bir mektep tay

yaresi olduğu için hem önde, hem 
arkada kumanda tertibatı var. Ba
na tarif ettiler: Şu gaz kolu, şu is
tikamet dümenleri, şu irtifa düme
.ni... Bunların hiçbirine dokunma
mak lazım ... 

Bu arada motör işletilmiş, ı
sınmıştı. Harekete geldik. 

Çimenler üzerinde hızla koştuk. 
Sonra .havalandık. Mail vaziyette 
bir, iki dönüşle irtifa aldık. Bu sı
rada yerdeki her şey, tayyarenin 
bir tarafından çok yakın, diğer ta
rafından çok uzak bir manzara al
dı. Ilk tayyareye bindiğim zaman 
buna çok ürkmüştüm. Pilotun be
ni korkutmak için şaka yaptığını 
sanmıştım. Şimdi bu dakikayı ürk. 
meden bekledim. 

Yerde karınca gibi görünenlere 
veda için elimi sallamak istedim. 
200 kilometreye yakın süratte bir 
hava cereyanı kolumu içeriye doğ
ru attı ve aklımı başıma getirdi. 
Yer aleminden başka bir alemde ol
duğum hatırıma geldi. 

Fakat oturduğum yerin sahanlı
ğından dışarı çıkaramadığım bu el
leri ne yapayım? Rasıt yerinin ke-

• narlarını tutayım, dedim. Hava ce
reyanı parmaklarıma vuruyor, 
kürklü eldivenin içindeki bu par
maklan sızlatıyor. Işsiz ve istinat. 

sız kalan bu ellerle, bu irtifa dü
menine, gaz koluna sanlabilsem iki 
elim de daima meşgul olacak ... Fa
kat kumanda kollarile benim aram

da esrar dolu bir alem var. Aklın 
bütün icapları ve emirleri, ellerin 
şu birkaç santimetrelik mesafeye 
uzanmamaSI için sıkı bir fren vazi
fesini görüyor. 

da kurulmakta olan pazar, belediye
nin kararile mezbaha yanındaki !:>ü
yük ıneydanlığa kaldırılmış ve ora
da kurulmağa başlanılmıştır. 

Ben yerime alışmıya çalışırken 
tayyare yol alıyor. Şimdi 

Istanbulun üstündeyiz. Canlı bir 
harita seyrediyoruz. işte Saray
burnu denilen küçük çıkıntı, Boğa
ziçi dediğimiz dar su yolu... Ko
ca Usküdar, sahile sıkışmış bir
kaç küme ağaçlı evden ibaret gö
rünüyor. Ar'itasmda koyu renkli 
bir ağaçlık şeklinde Karacaahmet, 
sonra boş arazi var. Bu arazideki 
yollar, karıncaların açtığı izlere 
benziyor. 

Sağda deniz, ortasına intizamsız 
şekilde dökülmüş toprak yığınları
na benziyen Adalar ... Büyükacta, 
sırtsırta gelmiş iki Kaplumbağaya 
benziyor. BüyUk Tur yolu, harita 
üzerine ince bir kurşun kalemle çi~ 
zilmiş bir çizgiyi andırıyor. 

Geniş ve elverişli olan yeni pazar 
yerinin etrafına ileride duvar çekile-
cek ve burası daha düzgün bir hale 
konulacaktır. 

-
Adana Sporcuları Samauna 

Gidiyor 

Adana, (TAN) - Sporcularımız
dan mürekkep bir kafile otuz ağus
tosta Samsunda bulunacaklar ve o
r~ rla iic mac va.nacaklardır. 

Büyükadadan sonra deniz üstün
de yol alıyoruz. Kendi kendimi yok
luyorum ... Bundan evvelki uçuşla
rnndan çoğu kapalı tayyarelerde ol
duıhı icin tamamile normal bir hal-

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

~ Yazan : ~ 

Ahmet Emin~ 
Ya'man ~ 

""-""~ 

Bafmuharririmi:z "Bir saatlik 
tayyareciliğine,, hazır vaziyette 

Masalda memleketinden, sevgili
sinden uzak düşmüş bir genç var. 
Bu gencin bir an evvel yurduna ka· 
vuşması, fena kuvvetleri ezmesi la· 
zım ... Bunun için tayyare süratine 
ihtiyaç var. Fakat tayyare yok. ln
sanlann hayali mükemmel surette 
bu boşluğu dolduruyor. 

lbni Ali Sina, havada uçan bu
lutları durduruyor ve soruyor: 

- Ey bulut, ne tarafa gidiyor
sun? 

- Filan diyara ... 
ı - Hayır için mi, şer için mi! 

- I:tayır için ... 
- Oyle ise, bu yiğit ~enci bera-

ber al, oraya bırak ... 

Ş
imdi aşağıda hallaç pamuğu 
gibi dağılmış bulutlar üze

rin masal kahramanları dolaşmı. 
yor. Fakat biz bulutların üstünde 
uçuyoruz ve istediğimiz istikamet
te yol alıyoruz. 

Artık yerime alışmıştım. Ellerim
le tutunacak birkaç yer keşfettim. 

Yalnız bir derdim var, rüzgar 
seyrine rağmen 200 kilometre sü
ratinde bir hava cereyanı bir dü
züye tepeme çarpıyor. Kürklü ba!t
lık tepemi muhafaza edemiyor. Ba
şımı rüzgar seyrinin hizasına ge
tirsem mesele kalmıyacak, fakat o 

de değilim. Açık bir tayyare ile ka
natlanıp, nihayetsiz hava boşlukları 
içinde uçmak, yere nisbetle mual
lakta bulunmak tabü gelmiyor. 
Vaziyetimin tam zevkine varamı

yorum. Açık tayyarede uçuş için 
elime nasılsa geçen bu fırsattan son 
hadcie kaöar zevk alamamak yazık 
olacak ... 

· zaman da etrafı göremiyeceğim. Ha. 
lime şükrediyorum: Ya uzun boylu 
olsam ne yapardım? 

K endi kendimle vaziyetin bir 
bilançosunu yapıyorum: Be

ni ne ihtimaller ~oekliyor? 
En uzağı ve en fenası kaza ihti

mali: Bu yerde giderken de her a
dımda var. Nereden geldiği hiç bi
linmeden birdenbire insanın karşı
sına çıkabilir. Zaten netice biraz ev
vel veya biraz sonra ayni yere va
racak değil mi? 

Fakat uzak kaza ihtimalinde bile 
hayatla aramda bir köprü yok de
ğil. .. ôu hava gemisinin her iki yol
cusunda birer tahlisiye sandalı var. 
Kapalı yolcu tayyaresinde seyahat 
edenler henüz bund~n mahrumdur. 

Tahlisiye sandalımız, üstüne o
turduğumuz paraşüttür. Fena bir 
ihtimal olursa kendimizi boşluğa 

atacağız. Kalp hizasına gelen kul
pu sağ elle Çekeceğiz. Paraşütün 
çantası açılacak, evvela küçücük reh 
ber paraşütü havalanacak, arkadan 
kocaman ipek şemsiye açılacak, in
san bu şemsiyeye asılmış bir ıİıin
der üstünde etrafa baka baka, mu
tedil bir süratlc yeryUzüne yalda
şacak, sağ ve sol iplerini çekerek 
biraz dümen tutacak, sonra yere 
yaklaşınca sadmenin ayak üstüne 
gelmemc~ne dikkat edecek. 

Çok uzakta duran kaza ihtima
linden başka fena ihtimal olarak, 
yan veya ~ağı yukarı istikamette 
biraz sallanmak, küçük boşluklara 
düşmek, rüzgar sağnaklarile çarpış
mak var. Bunlar ani sarsıntJlar 

yapsa bile yere ayak basınca hiçbir 
izi kalmıyacak. 

Geriye galip ihtimal olarak, kuş 
gibi ha\'ada uçmak, dünyayı her an 
değişen bir sinema şeridi halinde 
seyretmek, tayyare süratile düşün
mek, zevk duymak var .. 

Muhtelif ihtimallerle bu he
saplaşma; yaman bir tesir 

yapıyor. Korku ve rahatsızlık da
marlan tamamile uyuşuyor. Emni
yet, yürek genişliği, zevk duygula
rı hakim vaziyete geliyor. Şimdi 

Fakat, bu ufak arızaya rağmen 
rahatım. Gaz koluna, dümenlere el 
sürmiye hakkım yok. Fakat vakit 
vakit önümdeki aletleri gözden ge
çirerek kendi kendime bu bava ge
misinin bir ikinci kaptanı süsü ver
meme kimse mani olamaz. Motörün 
devir adedini gösteren aleti vaklt 
vakit kontrol ediyorum: Motör, 
hep 1825 devir üzerinde uslu uslu 
vazife görüyor. Zaten devir ade
dinde ufak bir fark olsa kulak far
kediyor. 

Deniz sathına göre, 1600 metre 
yükseklikte uçuyoruz. Yerden yük
sekliğimiz araziye göre değişiyor. 
Süratimiz liO ile 180 kilometre ~ 
rasında ... Rüzgan arkadan alsak i· 
ki yüzü geçeceğiz. Fakat rüzgar 
karşıdan esiyor, yolumuzu bir dil· 
züye .Kesiyor. Otuz kilometre süra.
timizı ı;alıyor. Biraz da bizi sallı
yor, fakat çok hafif. Bu kadar sal. 
lantı da olmasa insan ha va da oldu· 
ğunu duynııyacak. 

Bilecik hizasını geçince, açık 
bir tayyare içinde uçmakta 

gittikçe zevk duyuyorum. Tepeme 
sürntle çarpan hava cereyanı, di· 
mağıma şu düşünceleri ilham edi· 
yor: 

- Masa başında ~.alış. Hayatla 
temastan mahrum bulun. Ara sıra 
tayyareye nisbetle kağnı arabası· 
na benziyen şimendifere, vapura 
binerek şuraya, buraya git. Gaze. 
tecilik mi bu? Genç bir gazeteci ol· 
sam meslek hayalim şöyle oldurdu: 
Bu gaz kbllarını, dümenleri~i kul
lanmayı öğrenirdim. Dünya yüzü. 
nün neresinde vaka, hareket varsa 
tayyareme atlar, oraya uçardım. 

Masa başındaki makaleyi kim ia
terse yazsın, ben hareket ve va.ka 
gazetecisi olurdum .. ,, 

Ozon dolu saf bir hava teneffüı 
ederken birdenbire tayyareye bo
zuk bir hava gelmiye başladı. Ufka 
baktım: Eskişehirin üstüne gelmi1-
tik. Biraz ötede şeker fabrikasmıa 
bacaları tütüyor ve fabrika pancar 
küspesi kokusunu etrafa yayıyo 
du. 

Motörün devrini gösteren llet:, 
yavaş yavaş 1825 devirden azalclL 

<LUtfen sahifevi cevirinilf 
t 
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KARABUKTEKi iMSAAT 
İşçi p aviyonları 'KARABÜKTE YENi KURULAN PAVIYONLAR 

Bitirildi, Muhtelif Kollarda 
1500 Amele Çalışıyor 

Karabük, (TAN muhabirinden) - Demir ve çelik fabrikaları
nın kurulacağı sahada muhtelif kollarda çalışan amelenin mikta
rı 1500 ü bulmuştur. Hergün yeniden birçok amele daha işe 
alınmaktadır. 

Tokat Hakim 1 
Muavinliği 

İşçi paviyonları bitirilmiştir. Bun 
lar tertemizdir ve bütün asri tesi
satı ha;rair. İşe girmek istiyen ame 
leler, birtakım sıhhi şartlara tabi 
tutulmuştur. Elbiseleri Utüden 

geçirilmekte, kendileri fabrika dokto- r---------------------=----------
ru tarafından itina ile muayene edil-

mektedir. 
her işçi için, haftada bir dok

torun nezareti altında yıkanmak 
\'e ilaçlı havuzlarda banyo yap -

mak mecburiyeti konulmuştur. A
melelerin yatıp kalktıkları yerler
de daimi bir kontrol altına alın -

mıstır. 

1

1 Fabrika sahasının muhtelif yer
lerine helalar yaptırılmıştır. Bura
lara su vermek için boru döşenmek 

Orman Kanununa 
Karşı Aykırı 

Hareket Edenler 

Bayan Mürüvvet Doğu 

Adana, (TAN muhabirinden) 
)lüddeiummni muavinlerinden Ba
!'Bn lUüriivvet Doğu.Tokat hakim mu 
&\'İnliğine tayin edilmiştir. Kendisine 
muvaffnkıyetle temenni ederiz. 

Susehri Her 
I 

Çeşit Sebze 
Yetiştiriyor 
Suşehri, (TAN) - 1276 tarihinde 

kurulan ve Sıvasa bağlı olan ilçemız, 
bağ ve bahçclcrile tanınmı§tır. 114 
muhtarla idare olunan 120 köy Su
'ehrine bağlı bulunuyor. Bu köyler
den yirmi beşinden gayrisinde mem
ba suları vardır. Halk ziraat, ancı
lık, davarcıhk ve biraz da at yetiş
tirmekle geçinmektedir. Kazamız a
razisinden ziraate elverişli kısmının 
beşte üc;ünü sulu tarlalar teşkil et
mekte ve tütUn, kendir, afyon, arpa, 
buğday, mısır ile her nevi sebze yetiş 
tırilmektedir. 

Suşehri ve havalisinin manifatura, 
tuhafiye, şeker, gnzyağı, kahve ve 
saç gibi senede 350 bin lira tutan it
halatma mukıı.bil buğdıı.y, arpa, mı
ıır, ceviz, kuru fasulye, patates, kay 
ıı, pekmez, elmıı., deri, yumurta, pey 
nir, yağ, koyun ve keçiden ibaret ih
racatı da ayni miktara yakl!l§mak
tadır. 

Kazamız içinde ağaçsız. bağ ve 
ahçesız köylerin adedi pek ziyade 
almıştır. 

"Yeni Adapazarı,, 
Adapazannda "Yeni Adapazarı,, 

imli bir gazete çıkmıya başlamıştır. 
ebrik eder ve muvaffakıyetini dile-

Bıri kilometreyi, diğeri yüzer met
reyi gösteren iki irtifa aletinin ib
relerinde sıfıra doğru inmek meyli 
var. Mail vaziyette daireler çevi
rerek yeryüzüne yaklaşıyoruz. 

Ufak bir sadme... Bıı.sri hoca 
tayyaresıni büyük bir ustalıkla 

yere oturttu. Şımdi azgın tayyareyi 
çimenler üzerinde biraz koşturarak 
hızını alıyoruz. Sonra tam duruş .. 
Elinden oyuncağı çabuk alınan bir 
çocuğun tesirini duyuyorum. Ka
ııatıarım almıyor, paraşütüm sökü
lüyor, kürklü deri ceketin içinden 
~ıkıyorum. Yeryüzünde görünen 
er günkil insan haline iniyorum. 
Yere inince anlıyorum ki, bu yo

u 50. 55 dakikada gelecek iken ak
~ı istikamette gelen bir rüzgar bi

l saat 20 dakika havada tutmuş. 

tedir. Bu iş bitirilinceye kadar yer 
yer içi su dolu bUyük bidonlar ko· 
nulmııştur. 

İnşaat faaliyeti, büyük bir hızla 
ilerlemektedir. 

Bucaya da 
iyi Su 

Geliyor 
İzmir, 11 (TAN muhabirinden) -

lzmirin sayfiye naniyesi olan Buca. 

-, 
Antalyada 

Bir Park 
Yapılıyor 

nm mühim ihtiyat;lafnıdan biri de su. Antalya, (TAN) - Belediyeniii 
dur.Bu defa Belediyeler Bankasından 937 mali sene bütçesi 94 bin lira ola
yapılacak olan 25 bin liralık istikraz rak kabul edilmiştir. BUtçeye konu

lan tahsisata nazaran bu sene asri bir 
mezarlık, bunun yanma bir park ya
pılacak, mevcut olanlara ilaveten iki 
halk pazan ve iki asri hala yaptırıla-

la ve diğer membalardan temin edi
lecek varidatla civardaki Kan gölün. 
den temiz ve sıhhi bir içme suyu ge. 
tirilecektir. Bunun için Bel~diyelcr 
Bankasının muvafakati alınmış ve i
cap eden proj~ler ve keşüname de ha caktır. Şehrin en mutena yerinde ye-
zırlanarak Nafıa Vekaletinin tasdi·! ni bir pal1k ta vücude getirilmektedir. 
lundan geçmiştir. Geçen mali sene içinde şehirde ~ir 

Pek yakında işe başlanacak ve k~· çok işler yaptırılmış, ezcümle ~a
sa bir zamanda Bucalılar sıhhi bır rı pazardaki dükkanlar yıktırılmış ve 
içme suyuna kavuşacaktır. ı 

Kardesini 
• • I 

01durdti 
Kilis, (TAN) - Bölük mahallesin

de oturan Hacı oğullarından Mehmet 
Sait oğlu Abdürrahim, büyük karde
şi Abdullahı öldUrmUş, yanındaki 

kadını da yaralamıştır. A'Jdtirrahim 
tevkif edilmiştir. 

Kilis le Elektriğe 
Kavuştu 

Kilis, (TAN} - Burada elektrik 
tesisatı bitmiştir. İlk tecrübe evvelki 

akşam Cümhuriyct caddesi üzerinde 
ki umumi tenviratta yapılmış ve mu 
vaffakıyetli netice alınmıştır. Gün -
düzün dellallar vasıtasile haberdar e-

• 
dilen halk toplanarak elektrik ışığını 

görmüşlerdir. Kilis fiilen elektriğe ka 
vuşmuş demektir. 

Bafra Gençlerbirliği 

Dokuz Yaşında 
Bafra. (TAN) - Gençlerbirliği 9 

uncu yılını idrak etmiş, kongresi 
Kaşif Başkayanın reisliği altında ak
dolunmuştur. 

İdare heyetinin mesai ve hesabatı 
tetkik ve ka!>ul edildikten sonra se
çim yapılmış ve neticede Mahmut 
Barutçu, Faik Ali Kırçıl, Kaşif Baş
kaya, Ahmet Çakın, Ekrem Ünyay, 
Naci Baş ve Mustafa Kol idare he
vetine avnlmıslardç-

yer erine betondan mağazalar yaptı. 
rılmış bulunmaktadır. General Kazını 
Özalp ve Ali Çetinkaya isimleri veri
len yeni caddeler açılmıştır. 

Belediye Reisi Lutfi Gökçeoğlu iyi 
çalışmakta olup hazırlanan faydalı 

plan ve projeler maddi imkan olduk
ça ve sıra ile tatbik edilecektir. Bu 
sene itfaiye levazımından noksan o
lanlar ikmal edileceği gibi ıumumi sıh 
hat ile alakadar olan işlere de daha 
faz1a ehemmiyet verilecektir. 

Bursa Köylüleri· 
nin Dileği 

Bursa. (TAN) - Orman müfet
tişleri, C. H. Partisi kurağında top
lanan köylUlere yeni Orman kanunu 
hakkında izahat vermişlerdir. 

Köyliiler, ellerinde birçok keçi bu
lunduğunu, mevsim yüzünden bun
ların etinden şimdi istifade edilemi
yeceğini, keçilerin hiç olmazsa üç ay 
için ormanda otlamalarına müsaade 
edilmesini rica eylemişlerdir. 

Bu dilek teti<ik olunacaktır. 

Antepte Okul 
Sergileri 

Gaziantep, (TAN) - Cümhuriyet 
okulu bir sergi vücude getirmiş ve 
herkesin takdirini kazanmıştır. Çok 
iyi tertip edilen sergide küçük kız
ların meydana koyduğu kıymetli e
serler vardır. Başöğretmen B. Hayri 
okulun bu muvaffakıyetinden ötürü 
tebrik edilmiştir. 

Bir aydanberi bila fasıla devam e
den yağmurlar durmuş, havalar ısın 
mıştır. Cumartesi ve Pazar günleri 
Ankaradan ve diğer yerlerden tenez
züh için buraya gelenlerin saysı git
tikçe artmaktadır. Soğuk sulan, çam 
hklarile güzel bir mesire yeri olan 
Kızılçahamam, etraftan gelecek ziya 
retçiler sayesinde para kazanmıya 
pek müstaittir. Fakat, belediye bir
çok ihtiyaçları ihmal etme« mecburi 
yetinde kalmıştır. 1 Ieselii. ne kendisi 
bir otel ve gazino yapmış, ne de baş
ka birisinin yapmasına müsaade et
miştir. Kazamız, imar ve ihya saha
sında ilerlemektedir. Fakat, beledive 
ye taalluk eden işler, varidatsızl-ık 
yüzünden maalesef çok geridir. İki 
sene evvel vücude getirilen sebze ve 
meyve halinin kapısız bacasız ve met 
ruk bir halde durması ve yakında 
yıkılmak tehlikesi göstermesi, bunun 
açık misallerinden biridir. Şifa kay 
naklanna gelince, l!Junlann harice a
kan ve sıhhate muzır olan sularının 
üstü kapatılmadığı gibi hamamlar a
sırlarca evvelki vaziyetini muhafaza 
eylemektedir. 

Bi9ada Yeni 
Belediye 
Kararları 

Biga (TAN) - Burada kirli sula
rın sokaklara akıtılmaması ve akı
tanlardan para cezası alınacağı ilan 
edilmiştir. Fakat şehirde lağım tesi
satı olmadığından halkın yüzde beşi 
bile akıntısız kuyu kazdıramıyacak 

ve belediyenin yasağı tat!>ik edile
miyecek gibi görünüyor. 

Sokağa salıverilen tavuklardan 
da birer lira para cezası alınacaktır. 

Bu yasağı duyanlar, ona riayet ede
miyeceklerini anladıklarından tavuk 
!arını satmıya başlamışlardır ,Bu se _ 
heple tavuk fiyatları birdenbire düş
müştür. 

Kasap dükkanlarındaki et kütük
leri çok pis tutulduğu, yerlerine ko
nalıberl su yüzü görmediği ve her bi
risi mikrop yuvası olduğu için, bun
ları temiz tutmıyanlardan da ceza a
lınacaktır. 

İzmit Muhabirimiz 

Nitanlandı 

lzmit Muhabirimiz Cevdet Baykal 
ile lzmitin tanınmış ailelerinden B. 
Kamil Onay'm kızı Bayan Pakize O. 
nay nişanlannuşlardır. Gençleri teb
rik ederiz 
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rHASAN--F 
KUVVEl A 

Za~ı~~~.~a~ız- Z 
lık ve kemık hasta 
hkf arına şifai tesirlerı 
çoktur. Çocuklar. 
Gençler, genç kızlar 
ve ihtiyarlar her yaşta 

i~timal edebilirler. I ÇİL İ LA C 1 
-- -(BAŞ!\IAKALEDEN MABAAT) 

"Kemal kuşları,, 
Geliyor! 

(Başı 1 incide) 
zım gelmiştir. Dersimliler buna şu 

adı takmışlardır: 

- Kemal kutları ... 
Tuncelin pençesi sıkıştıkça "Arap 

ku§ları,, telkinine kulak veren kal
mamış: 

- Aman, Kemal kuşları geliyor! 
Feryatları ortalığı tutmuştur. 

Hayat kaygwundan üstün merak 
Ateş a!;an kuşlara karşı olan ala

ka ve merak o derece şiddetli idi ki, 
ilk zamanlarda hayat kaygusu bile 
bunun karşısında hiç derecesinde kal
mıştır. Bir çok yerlerde Dersimliler 
evlerin damına toplanarak tayyarele
rimizi açık ağızla seyretmişlerdir. 

Sonra şuna dikkat etmişlerdir ki, 
tayyarelerden gelen bombalar ve ma
kineli tüfek ateşleri hem etrafa ö
lüm saçıyor, hem de evlerinin sazdan 
yapılmış damını yakıyor. Dersimli 
bu vaziyet karşısında sazdan damla
rı knldırarak olduğu gibi toprağa 

gömmüş, evi dört kerpiç duvardan 
ibaret bırakmış ve basit cşyasile be
raber mağaralara kaçmıştır. 

Sahibi çıkmıyan meıuliyet 
Fakat, bir taraftan da imkan bu

lanlar takım takım teslim olmıya baş
lamıştır. Coğrafi vaz1yetleft aoıayr
sile kıtalarımızla temas haline gele
miyenler de Seyit Rızanın aleyhine 
dönmüşlerdir. Eski hesaplan temiz
lemek için onu arkadan vurmıya kal
kışmışlardır. 

tık teslim olanlar, Seyit Rızayı ele 
vermemişlerdir: 

- Kamer isminde 90 yaşında bir 
ihtiyar var. Hepimizi o baştan çıkar
dı, demişlerdir. 

Günün birinde Kamer teslim O· 

!unca ve asıl mesulün Seyit Rıza ol
duğunu söyleyince ağızlar değişmiş
tir: 

- Evet, evet, asıl kabahat Seyit 
Rızndadır. Bizi o baştan çıkardı ve 
aldattı. Yoksa kalbimiz• her zaman 
hükfımetin tarafındadır. 

"Tunceli,, bütün 
bir programdır. 

Tuncelinde 'bütün memleket kuv· 
vetleri yüksek bir imtihan geçirmiş· 
!erdir. lki sene evvel Dersime Tunç· 
eli adı verildiği zaman yalnız fena 
hatıralı bir isim değiştirilmiş olmu
yordu. Bu isimde, bütün bir prog
ram vardı. 

Dersim insanlarına kadife bir el 
içinde rrunç bir el uzanmıştır. Mak· 
sat, bu dağlık sahadaki insanları ez
mek değildi. Bu insanların i~tidai 
yaşayışına, menfi vaziyetlerine ait 
en bilyük mesuliyet, eski devirlere 
aitti. Oyle devirler ki, öz Türk bir 
halkın bir, iki nesil içinde dilini kay
betmesine ve yabancı tesirlere alet ol
masına imkan bırakmışlardır. 

Derebeyleri, günün birinde serkeş· 
liğe kıı.lkışınca Tuncelinin tazyiki 
derhal kendilerine duyurulmuştur. 

Bütün kuvvetlerimiz sıkı bir plan 
içinde hareket etmi§!lerdir. Dk gaye. 
askerimizin hayatını korumaktı. Ce
halete kapılanların hayatını ko
rumak için de elden gelen her şey ya
pılmış, herkese teslim olmak imkanı 
bırakılmıştır. 

Serkeşlik edenler adeta zavallı, ca
hil bir hasta muamelesi görmü§tür. 

Hava kuvvetlerimiz.in 
imtihan meydanı 

Askeri hareketleri nüfus kaybet
meden idare etmek hususunda hava 
kuvvetlerimize büyük bir rol düş
mUştQr. Dersim hava. huvvetlerimiz 
için bir imtihan meydanı olmuştur. 
Bu imtihan, her Türk vatandaşının 
kalbine tam emniyet ve iftihar vere. 

Hffi.AYEDEN MABAAT 

BIÇAKLAR 
(Başı 6 ncıda) 

sildi. Ahali açıldı, ona yol verdi. Ni· 
şan yerinin yanında bi raraba du• 
ruyordu. Mişka arabacıya: 

- Yükle, ne duruyorsun.?. dedi. 
Bunların hepsini nehre atacağız. 

Bu nasıl olur?. Bunlardan yalnız 
bir semaverin fiatı 400 rubledir. 

- Kaç para olursa olsun ban& 
ne?'· Mal benim .. Ben bunları çal· 

madım. Alnımın teriyle kazandım 
Bu kadar şahidim var. Bütün bir 
kış odama kapandım. Çember at

ma talimleri yaptım 

H alkın içindeki gönüllUler eş
yayı arabaya yüklemiye 

ba§ladılar .. Araba ağzına kadar dol 
du. Etrafını saran kalabalığı 
zorla yararak kendisine bir yol aç
tı. Nehre doğru yollandı. Köprüye 
gelince durdu. }.fişka, arabanın en 
üstUnde duran çemberlerden işe 
başladı. Bulnarı köprüden aşağı su
ya fırlattı. Biriken halk, hep bira· 
ğızdan : 

- Ah ... diye haykırdı. 
ihtiyar adeta ağiıyarak bağırdı: 
- Dur atma! .. 
Mişka durdu. Kudretli elini ara· 

banın üstUne koyarak dedi ki: 
- Baba, dinle! Son defa söylil· 

yorum. Buradaki bütün halk ta sa
hit olsun. Kızını bana ver, eşyayı S: 

gölür. İl• a.h dn nin ni§an-Y'V' 

rlne uğramam bile .. Jil.a:lmt kızı ver
mezsen hapı yuttuğun gUndür. Nl· 
şan yerine topu attırırım. Ben Lüd
millasız yaşıyamam. 

İhtiyar deli gibi bağırdı: 
- Lanet olsun ... Al .. Kız senin 

olsun .. 
-BtTTI-

cek surette geçmiştir. 
Tayyarecilerimiz §UDU isbat etmiş

lerdir ki, memlekete ait bir menfaat 
karşısında Türk tayyarecisi, son had
de kadar fedakarlığı en bUyük zevk 
bilir ve tahakkuk ettirilecek milli 
gayeye kendi canından çok fazla kıy
met verir. 

Dersim hareketleri yeni Türk nes
linde yurt ateşinin nekadar şiddetli 
olduğunu en açık bir surette göster
miş'ı.ir. Aralarında cesur ve yaman 
bir Türk kızı da bulunan Türk tay
yarecileri, 4000 metre yüksekliğinde
.d dağlar, tepeler arasında en zor va· 
zifeleri, en bUyük muvaffakıyetle 
yapmışlardır. Böylece hem teknik 
kudretlerini, hem cesaretlerini, heın 
de fedakarlık duygularının huduts~ 
olduğunu ortaya koymu§lardır. Ba· 
zan dağlar arasında gizlenen derelere 
kadar inmişler, daha yüksek tepeler
de kendilerine yukardan aşağı kurşun 
atacak insan olduğunu bile bile en 
çetin vazifeleri görmüşlerdir. 

imtihanın neticesi 
parlak olmu,tur 

Şarktan gelen bir iki tayyarecimiz.. 
le Eskişehirde konuştum. Hava kuv
vetlerimizin yaptıklarından büyük bir 
tevazu ile bahsettiler. Fakat Türk 
tayyarecisinin Dersimde geçirdiği bü
yük imtihanı, bu tevazulu sözlerden 
bile anlamak mümkündü. Diğer bü
tün askeri kıtalarımızla beraber 
Türk tayyarecisine de hudutsuz bir 
surette güvenebileceğimizi zaten bili· 
yorduk. Fakat fiili bir sahada geçen 
parlak imtihan dikkat ve alakamız
dan uzak kalmamalıdır. 

Dersim, asırlardanberi sellerle kan 
akmasına sebep olmuştur. İnkılap i· 
c!aresinin planlı çahşmas ve her va. 
sıtadan hakkile istifade etmesi saye
sinde bir hamlede kökünden koparı
lan bu iş, Türk milletine şu emniye· 
ti vermeli ve harici B.leme şunu anlat
malıdır ki Türk milletinin harici 
ve dahili emniyetine uzanmıya 
cUret eden her el derhal kırılır. 

J. hmet Emin YALMAN 
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No. 83 Yazan: Ziya Şakir 

Bütün hunlar doğru 
Fakat, 
• 

Defa 
Bir 

Bile 
Halifenin Eli· 
ni Öpmedin 

Diye, söze hitam vermişti. 
Berk ile Malik Eba Müslimi bu 

hareketten menetmiye muktedir o
lamıyacaklarını görünce, artık baş
ka tedbirler ittihazına girişmişler
di. Horasan ordusunun en kuvvetli, 
en tecrüpeli, en gözü pek, en feda
kar efradından seçerek bir muhafız 
bölüğü teşkil etmişlerdi. Bunlara 
da gömk•.Ierinin içine ince, fakat 
çak kuvvetli birer zırh giydirmiş
lerdi. 

Tam bu sırada, Rey şehrine bir 
haber gelmi§ti. 

- Halife, EJa Müslime olan te
vecclih ve muhabbetini göstermek 
için, amcası İsayı gönderiyormuş. 

Sözleri, işitildi. Hakikaten birkaç 
giln sonra da, !sanın yola çıktığını 
haber vermek için Müdayin şehrin 
den müjdeciler gelmişlerdi. 

Eba Müslim, bu habere çok sevin 
mişti. Çünkü; eskiden beri Isa ile 
aralarında çok samimi bir dostluk 
mevcut idi ... Bu dostluk; ta, şehit 
Halife lmam Ibrahim zamanında 
Mekkede başlamış; ve daima mek
tuplarla devam etmişti. lsaya karşı 
o kadar büyük bir emniyet ve iti
tnadı vardı ki; bu haber geldiği za
rnan (Berk) ile (Malik) e : 

- !sanın buraya gelmesi, Hali. 
ıfenin benim akk1md11 hi'}-bir ena 
fikir besle~iğine delildir. Eğer 
l!!mirilmUmininin bana karşı bir 
kasdi olsa; Isa, katiyen buna işti
rak etmez .. Belki beni ikaz eder. 

Demişti. 

Ve .. !sayı, fevkalade merasimle 
karşılamak için hazırlıklar yapıl
tnasını emretmişti. 

I
• sa, yanında yüz atlı ile Rey 

kasabasına gelmiş .. Hakiku. 
ten •tantanalı bir alayla istikbal e
dilmişti ... Eba Müslim; eski dostu
nu, kasaba haricinde karşılamıştı. 
'Bu iki dost; karşı karşıya gelince, 
bUyük bir samimiyetle biribirleri
nin boyunlarına sarılmışlardı. 

Eba Milslim, sarayını bu kıymet. 
li misafirine tahsis etmişti. Onun 
şerefine parlak ziyafetler vermişti. 
Nihayet sıra; !sanın, bu ziyaretten 
maksadını izaha gelmişti. 

Isa, büyük bir sükunetle söze gi
rişerek: 

- Ya, Eba Mlislim ! .. Emirülmü 
ınininfn, amcasıyım. Senin de mane 
vi kardeşinim. Tabiidir ki, ikinizin 
de iyilik ve selametini isterim. Bi
liyorum ki, araya birçok müfsit ve 
ınünaf1klar girdiler. Birtakım entri 
kalar çevirdiler. lkinizin kalbine de 
birtakım şüpheler verdiler ... Vakıa 
eminim ki: Ebu lshakın Müdayine 
gelmesile bu §Üpheler zail olmuştur. 
Fakat, halk arasındaki dedikodular 
henüz hitam bulmamıştır. Biliyor 
ınusun herkes ne diyor? .. 

Eba Müslim, hayretle sormuş. 

tu: 

- Ne diyor? .. 
- Her tarafta .. Eba Müslim, he 

nüz Halifeye biat etmedi; denili. 
Yor. 

Ebiı Müslim, bu sözlere taaccüp 

etmişti: 

- Böyle birşey nasıl ~öyliyebi
lirler ? .. Çok iyi hatırlarsın ki; bi
rinci Halife Ebülabbas vefat ettiği 
zaman; ben, Cafer Mansur ile Hi
cıuda idim. Onu hilafet makamına 
geçirtmek için, yine onun emriyle 
derhal oradan hareket ettim. Ç:ır
Çabuk Kfıfeye geldim. Hazırlıkları 
gördükten sonra, onun namına sa. 
na biat ederek, Şamdaki fesadı kar
§ılamak için derhal gittim, ordu-
11un başına geçtim. 

- Evet .. Bütün bunlar doğru .•. 
ll'akat ondan sonra, gelip bir kere 
lialifenin elini öpmedin. Ona biati
ni 

H orasanlı daha ciddi bir ta
Vlrla : 

- Fakat buna vakit oldu mu? .. 
Biliyorsun. Bütün zamanımı. asi. 
lerin ocaklarını söndürmekle geçir· 
dim. 

- Bu da doğru... Esasen, ben 
senin hiç bir hareketinde, haksızlık 
i1;:>ulmuyorum. Hatta; Emirülmümi 
ninin Şam valiliği hakkında verdi
ği emre itaat etmemeni bile haklı 
görüyorum ... Fakat şunu da ilave 
etmeliyim ki; sen nekadar haklı 
isen, yeğenim de o kadar haklıdır. 
Çünkü senin gibi bir adamın dost. 
luğundan ne kadar memnuniyet ve 
emniyet hissedilirse; düşmanlığın. 
dan da o kadar korkmak ıazımge-
lir. • 

- Halifeye düşman olmayı bir 
an bile aklımdan geçirmedim. 

- Fakat, Emevi taraftarlarının 
gizliden gizliye tahrik ettiği adam
lar, seni Halifeye bir rakip olarak 
tanıttılar. Ve, onu korkuttular .. 
~undan emin olmalıdır ki; bunlar 
bugün daha hala sizi biribirinizlc 
çarpıştırmak için var kuvvetlerile 
çalışıyorlar ... Ebu lshakm Haiifeyi 
ziyaret etmesi, vakıa bu fena telak
kileri bir hayli izale etti. Fakat, 
muhtemel olan müfsidane hareket
lerin, büsbütün önüne geçemedi. 

- Pekala .. Bunun için ne yap. 
mak lazım. 

- Müdayine gel. Emtrülmümini 
nin elini öp .. Biatıru tecdit et. .. 
Göreceksin ki senin bu hareketın, 
düşmanların beynine ağır bir dar
be indirecek ... Ve blitün ifsadatın 
önüne geçecek. 

Eba Müslim; evvela bütün düşün 
celerini, ve kendisini şüpheye dü
şüren sebepleri izah etmişti. Ondan 
sonra da, şu suretle cevap vermiş
ti: 

- Evet.. ben de senin fikrinde
yim. Artık, halkın arasındaki ma
nasız dedikoduları kaldırmalı .. Ab
bas oğullarının; kendi taç ve taht
larına tamamile sahip olduğunu her 
kese anlatmalı ... Şu halde, sen git, 
sadakatimin derecesini Emirülmü
minine bildir. Ben de arkandan ge. 
lirim. demişti, 

• sa, beş on gün daha Reyde 
1 kaldıktan sonra, Müdayin'e 

avdet etmişti. Eba Müslim, parlak 
teşyi merasimi yaptırmıştı. Kendi
si de bir konak mesafeye kadar o
nunla beraber geldikten sonra, ora
da samimi bir surette vedalaşarak 
ayrılmıştı. 

Rey'e gelirgelmez, Berk ile Ma. 
lik'e hazırlık emri vermişti. O za
man Berk ile arasında şu kısa mu
havere geçmişti: 

Berk - !sanın söylediği sözlere 
inandın mı? .• 

Eba Müslim - Dünyada hiç kim 
seye inanmasam, yalnız ona inanı
rım. 

- Pekala. !nan ... Fakat müsaa
de edersen, ben de sana bir nasihat 
vereyim. 

- Söyle. 
- Halife ile karşılaştığın dakika 

da, hançerini çek. Onun göğsüne 
sapla ... Ve derhal !saya biat et .. 

- Niçin?. 
- Bunu yapmadığın takdirde, 

sen ayni muameleye maruz kalacak 
sın da onun i~n. 

Eba Müslim, sadakat ve samimi
vetinden kati en emin olduğu Sa. 

ray Nazırının bu sözlerine, hafifçe 
gülmekten başka bir cevap verme
mişti. 

• • • 
Bu arada, bir genç kızın 

entrikası 

E ba Müslimin, Halifeyi ziya
rete gideceği, her tarafta 

çarçabuk şayi olmuştu. Bu şayia
lar, yine her tarafta yeniden bir
takım dedikodular uyandırırken, 

Eba Müslimi felakete sUrükliyecek 
yeni bir amil doğuyordu. 

O tarihte, Kllfe şehrinin civarın
da (Hind'in manastırı) denilen es. 
ki bir manastır bulunuyordu... Bu 
manastır, islamiyetin zuhur ve inti
şanndan çok evvel, (Hayre) hü
kümdarı Numan'm dilber ve dindar 
kızı (Hind) tarafından büyük bir 
masraf ihtiyar edilerek inşa ettiril
mişti. 

Vakıa Hindin manastırı; (Cena
bı Hakkın rızasını, gufran ve rah
metini) kazanmak için (fani dün. 
yanın beyhude zevklerinden el çe
ken, abit ve salih Isa kulu) erkek
ler için yapılmıştı. li'akat sonralan , 
bunun yanına bir kısrm daha ilave 
edilerek: buraya da. herhangi se
bepten dolayı (Maseva ile alakasını 
kesmek istiyen zahide kadınlar .. ve, 
bikrini Nasıralı peygambere nezre
den dindar genç kızlar) da alınma
ya başlanmıştı. 

(Arkası var) 

Kadın 
Her vakit yumuşak ve !llazikse de 

bazılannda kuru olur. Öyle cildin 
güzf'lliğini ve sağlığını korumak 
i~in alınacak tedbirler de değişir. Ku 
ru cilde sıcak suyla yıkamak, al
kolle temizlemek, hele pudra sür
mek hiç iyi gelmez. Çünkü bunla
rın 'Wü de cildi daha. ziyade kuru
turlar; bundan daha ziyade can sı
kacak tiey, cildi buruştunırlar, gü
zelliğini kaçırırlar. Ondan ba.5ka da 

derinin soyulmasına sebep olurlar. 
Sabunla yıkanmak ta, derinin 80• 

yulma.ltına sebep olduğundan o da 
iyi gelmez. 

Kuru cilde iyi gelecek şey soğuk 
su ile gliserin \'e yağlı kremlerdir. 
Soğuk su cildin sinirlerini ve deri-
nin arasındaki guddeleri tenblh et 
ti~i i~in, bu guddelerin if razmı art 
tırır. Kuru deriye yumuşaklığım ve 
rir. Gliserin, cildin dökülen par~ 
cıklarını eritir, o da guddelerin if
razını arttırır ve cildi kuvvetlendi
rir. Yağlı kremler de cildin kuru
luğuna, soyulmasına ve kızarması
na mani olurlar. 

Sabuna gelince, insaıım cildi ku
nı olsa da, sabundan büsbütün vaz 
g0i'.enıiyeeeğinden miiınkiin olduğu 

kada.:- az sabun, hem de yalnız 80· 

ğuk suyla, kullanmak lizımdır. 
Ciltleri kuru olan bayanlann en 

ziyade şikayetlerine sebep olan şey, 
cildin yer yer soyulmıya istidadı ol 
masıdır. Arada sırada dirsekler hi
zasında, diz kapaklannın üzerinde, 
bazan da başta saçlann arasmda 

g 

IEKONOMll 

BORSA SAGLAM ' 

Sergide 
çiçekten 
pavıyon 

Sanayi Birliği, Yerli Mal
lar aergisinin mükemmel ol· 

~ 
' ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

maarnr temin için çalışmak- ~ 

Fransız Kabinesinin 
İstif ası Heniiz 

Tesirini Göstermedi 
Blum kabinesinin istifası üzerine borsalarda bir panik olabile

ceği hakkında ötedenberi dolatan şayialara rağmen henüz Pariı 
borsasında hiçbir tenezzül alameti görülmemittir. Borsalarda bü
yük bir fiyat farkı olmadığına nazaran Blum'un istif aıı hiçbir 
tesir yapmamıştır. Paristen Türk Borcuna dair gelen telgraflarda 
açılış ve kapanış 264 frank gelmiştir. Frank, dün sabah 110,88 
olarak bildirilmiştir. 
Eski borsacıların söylediklerine ba-

tadır. Sergiye Çiçek ve Fi- ~ 

dan Cemiyetinin de iştiraki ~ 
düfünülmüf ve Cemiyetçe ~ 
sergide çiçekten bir paviyon ~ 
yapılma.ı kabul edilmiştir. ' 
inhisarlar ldareai bu sene lıı. 
150 

' kılırsa, yarından sonraki borsa vazi-
metre murabbaı üzerin- ' 

d 
ıı.. yeti Fransanm frank üzerindeki dil. Piyasaya 

Bol Buğday 
Dökülüyor 

e genif ve zengin bir pavi- -, 
yon yapacaktır. Ayrıca Sü· ~ 
merbank müeHeaelerinin de ' 
aergiye iıtiraki kararlaşhrıl- ~ 
mı, gibidir. Sümerbankın ı 
bir paviyon mu, yokaa müte-
addit paviyonlar mr yapa-
cağı henüz belli değildir. 

Bu meaele hakkında Anka· -
radan halumat istemiftir. -

~ 
"~"" l'l'\I" ,,...,-~-

Çekir9e İle 
Mücadele 

Çatalca ve Silivride görülen 
.çekirgelerin kanatlanmadan itla· 

fı için vaktinde tedbir alınınıttrr. 
Bu muzır böceklerin mühim bir 

kısmı öldürülmüt ve mahsulat 

kurtarılmıtbr. İtlaf iti devam et
mektedir. 

Z1LEDE KAFESLER 
KALKIYOR 

Zile (TAN} - Belediye encümeni, 
kaymakam vekili Sadettin Sönmezin 
irşadile, evlerdeki ıkaf eslerin kaldırıl 
masma karar verilmi,ş ve kararın tat 
bikine geçilmiştir. 

Cildi ••• 
cilt soyulur, soyulan parra sedef 
rengini aldığı için buna sedef has
talığı da derler. Bazıları da bunla
n munı lekelerine benzetirler. 

Diz kapaklarında, yahut başta ol 
duğu vakit pek te ehemmiyeti olma 
sa bile, kısa kolların pek moda ol
duğu bu zamanlarda, dirsekleri hi
zasında böyle mum lekelerine, hat 
ta sedef parç.alarına benziyen şey

leri göstermek el ... ~tte can sıkar. Be 

reket versin ki, pek az kaşıntı ver
diğinden hiç olmazsa bir de bu tür
lü çirkinliğe sebep olmaz. 

Buna karşılık, sedef hastalığının 
gustosu yüksektir. Gen~liği pek se 

ver, en ziyade genç kızlara. musal
lat olur. 

Bu cilt anzasınm kendisi can sı
kacak birşey olduğu gibi, devası da 
can sıkacak tarzda olur. Çünkü bu 
na tutulan aslan gibi, endamlı, ya
kışıklı, adaleleri dolgllil, yüzünden 
sağlık akan bir kız olduğu için o an 
zanın bulunduğu yere biraz poma..
da sürmekle geçlvereceğini tahınin 
eder. Halbuki bu anzayı geçirmek 
için yemeklere ~ok dikkat etmek, 
et yemeklerini azaltmak, az tuzlu 
yemek, hele biberli ve baharlı fjey

lerden büsbütün sakınmak lizım

dır. 

Daha lliçlar, Uiçlı banyolar, kuv 

vetll merhemler de Iamn olur. Fa
kat onlan ancak cilt mütehassısı 
reçete De yazabillr. 

şüncesini izaha kafi gelecektir. An

cak dün akşam geç vakte kadar 

frank hakkında yeni bir haber gel
memiştir. Şehrimizde Türk borcu 

18,55 liradan açılmış 18,40 liraya ka-

dar düştükten sonra Paris borsasının 

istikrarlı vaziyeti üzerine 18,45 lira. 
da kapanmıştır. Paris borsasında Os- Dün şehrimize elli altı vagon buğ. 
manlı Bankası hisselerinin açılış ve day, üç vagon çavdar, beş vagon ar. 

kapanış fiyatları 440 - 438, Elektrik pa, dört vagon kepek bir vagon un 
Şirketi 1230 - 1245, Süveyş Kanalı gelpıiştir. Piyasa Cumartesi gününe 
24550 - 24 500. Royal Doyç 5205 - nazaran daha istekli açılmıştır. Fi-
5182, Fransız rantı 65,10 - 64,30 yatlarda açık bir düşüklük görülmek

CYukseklik görülmektedir), Yugos- tedir. Yumuşak buğdaylardan Anka. 

lavya Rantı 210 - 212 franktır. Bor- ra mallan 3 - 4 çavdarlı olarak 6,ıo. 
sam.ızda Anadolu tahvilleri 40,40, mü 9 - 10 çavdarlılar 5,10, sıra mallar 

messiller 44, hisseler 24, Ergani hisse 5 - 5,30, yüzde yirmiden fazla çav. 

teri 95, Sıvas - Erzurum hisseleri darlılar 4,20 - 4,37 kuruştan satıl· 
96,5, Merkez Bankası 86,5, Aslan Çi. mıştır. Sert buğdaylardan Ankara: 
mentosu 13.15 lira üzerinden muame- malları 5 - 7 çavdarlı olarak 5--5,03 

le görmüştür. Bir !ngiliz lirasına Mer 
kez Bankasınca 624 - 626 kuruş fi-
yat konulmuştur. 

rili;~~-;;~;~~;;;;_~·~;·ı 
! ........................ . 
Bugün limamnuza gelecek vapur

lar: 

ve diğer sıra mallardan 11 - 12 çav. 
darlılar 4,35 kuruştur. 

Buğdaylar piya•aya döküldü 
Yeni mahsulün çıkmış olması köy

lün Un ve stokçu tüccarın elihde kalan 
geçen seneki buğdayların piyasaya 
dökülmesine sebep olmu§tur. Bu yüz. 
den fiyatlar düşmektedir. Geçen gün 
işaret ettiğimiz gibi bu hafa fiyatla· 
rın daha bir miktar düşmesi beklen· 

Saat: 14,30 Çanakkale Bartmdan, mektedir. Çuvallı arpa 3,30, dökme 
15 Kocaeli Mudanyadan, 6,30 Saadet arpa 3,20 kuruştan satılmıştır. Çav• 
Bandırmadan, 17 Tayyar İnırozdan, dar 3,25 - 3,30 kuruştur. Zahire bor 
16 İzmir lzmirden. sasımn dışında Qile tüccarlar arasın 

Bugün limanımızdan gidecek va

purlar: 

Saat: 12 Tan Kara.denize, 9,30 U· 

ğur bmite, 8,30 Bartın Mudanyaya, 

20 Saadet Bandırmaya, 19 Sen-ar 
Karabigaya, 19 Kemal Ay~·abğa. 

BORSA 
21 HAZİRA.ı.~ PAZARTESİ 

PARALAR 

Sterlin 623,-
Dolar 123,50 
Fransız Fr. 110,-
Liret 120,
Belçika frangı 80.-
Drahmi 18,50 
lsveç Fr. 570.-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zlotı 20,-
Pengo 21,-
1 ... ey 12.-
Dinar 50,-
Kron İsve\i 30,-
Altın 1046, 
Banknot 255,-

Ç EKLER 

627,-
127,50 
113,-
125,-
84,-
23,-

575,-
23,-
68,-
84,-
23,50 
31,-
2a.-
25,-
14.-
52,-
32,-

1047,-
256,-

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

625,50 626,-
0,7879 o, 78775 

17,7275 17,7125 
15,0087 14,9968 

4,6760 4,6725 
87,37 87,30 

3,4454 3,4425 
63,9488 63,8975 
1,4360 1,4350 

22,6410 22,6230 
4,2062 4,2025 

13,9088 13,8975 
1,97 1,9684 
4,1662 4,1630 
3.9888 3,9856 

107,2740 107,1884 
34,5325 34.5050 

2,7464 2,7443 
23,965 23,985 

3,10 3,0982 
..1 

da.ki satış.lar hemen hemen yukarda 
tesbit ettiğimiz fiyatlardan ibarettir. 
Yalnız biralık iyi cins arpalardan üg 
vagonluk bir miktar kilosu 4 kuruş
tan satılmıştır. Buğday düşUklüğil 
devam ettiğinden gelecek hafta ek
meğin 30 para kadar ucuilaması m 
temeldir. 

ZAHiRE 
BORSASI 

Cinsi 

21-6-937 
F1ATLAR 

Aşağı 
K. P. 

Buğday yumuşak 5,25 6,1 
,, sert 4,32% 5, 
,, Kızılca 4,30 

Arpa 3,10 
Çavdar 3,30 
Afyon ince 550,-
Yapak Trakya 61,-
Pamuk 50,-
Peynir 24,15 
Peynir kaşaı 40,-
Zeytin yağı 54,-
Susam yağı 47,20 -, 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Kepek 
Bulgur 
Mercimek 
Mısır 
Peynir 
Kaşar 

lç ceviz 
!ç fındk 

GELEN 

G I DEN 

DIŞ FIY ATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
~dık L. Ha.mhıın?' 

1393 
45 
67 
30 
73 
34 
34 
15 
40 
15 

12 
7 

5,86 
4,99 
5,59 
5,09 
3,52 
7,93 

94.52 
94.52 
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Çapulcular 
(Başı 1 incide) 

Başvekil Tunceli çevresinde, ElB.ziz 
de olduğu kadar coşkun tezahürlerle 
karşılanmıştır. Elazize getirilmiş olan 
suçlular, mahkemelerde Tunceli kanu 
nuna göre muhakeme edileceklerdir. 
Bu itibarla seri ceza usulleri ile yürü
yecek ve çok kısa zamanda bitirilecek 
olan muhakemelerle Dersimin tarihe 
karışan son hldisesinin failleri de 
Cümhuriyet kanunlarına karşı hesap 
vermiş olacaklardır. 

lslahat programı tatbik ~diliyor 
Ankara, 21 (Tan Muhabirinden)

Öğrendiğime göre, dördüncü umumi 
müfettişlik yeniden bir çok kıymetli 
elemanlarla takviye edilecektir. Der
sim için hazırlanmış ve en ufak nokta. 
!arına kadar tesbit edilmiş olan ısla. 
hat programı bu yeni kadro .tarafın
dan süratle gerçekleştirilm~ olacak-
tır. 

Türk Büyük 
lbni SinG'nın 

Filozofu Başvekilin daha bir iki gün Elaziz
de kalması muhtemeldir. Dersimin 
hususi ıslahat programına göre bura. 
da bilhassa kWtür sahasında, yatı 

900 üncii Yılı 
mektepleri kurulacak nafıa sahasında 
da Munzur çayı üzerinde birçok köp
rüler yapılacak ve şoseler inşa edile-

Tıp Dünyasının Temelini 
Kuran Turk Hakimi 

Dün Saygı ile Anıldı 
Dun, Universite konferans sa

lonunda haklı bir gururun 
dalgalandırdığı temiz bir hava için
de Türk alimi lbni Ali Sinayı an
mak için samimi bir toplantı yapıl
dı. Salonda, Türk Tarih kurumu 
mümessilleri, yüksek hekimlerimiz, 
irfan muhitinin tanıdığı bir çok si· 
malar ve bütün bir gençlik vardı. 

Kürsü önüne Ibni Sinarun top
raktan yapılmış bir büstünü koy
muşlardı. Esrar iklimini fetheden 
lbni Sina, şu dakikada, dokuz as
nn tepesinden bakan tanrısel tah
tı üzerinde, toprak olmuş bir hey
lcekiğin gözlerile bizi seyrediyor gi
bi idi. 

Türk o1duğuna, doğduğu bclde
tlen, yarattığı harikalara kadar, bil 
tün varllıklann ellerini kaldırarak, 
tarih huzurunda şahitlik ettikleri 
Ibni Sinayı, biraz.dan, bir çok ha
tiplerin ağızlarından dinliyecektik. 
Türk Tarih Kurumunun önba§ ol
masile yapılan bu güzel toplantı, 
biç şüphe yok ki, Buharalı Türk 
i.Hminin ruhunu herhangi bir ya
bancı mille~n kendisi için yapaca. 
ğı herhangi bir debdebeli nUma -
yişten daha çok memnun bırakacak· 
tı. 

Heykc:":.nin, çıkık yanak kemik
leri ve çekik gözleri de bunun böy
le olduğunu şimdiden, bize söylU
)Ordu. 

S ant tam 14... Türk Tarih 
nurumu Başkanı Bolu say

avı Hasnn Cemil Çambcl, alkışlar 
rasında kürsüye çıktı. 

0 Jbni Sinanın 900 Uncü yıldönü
ü törenini Türk Tarih Kurumu a

a açtıktan sonra büyük filozof
n bahsederek, sözüne şöyle devam 
ti: 

lbni Sina, yalnız Türk ve Islam 
emine değil, bütün cihan ilim a
mine şeref vermiş bir Türk da-
' sidir. Orta kurunda Garp mües

eleri kültür hayatında karanlık 
r devir yaşarken şark, Harezmi, 
rabi, lbni Sina ve Bi • 
ni gibi büyük Türk a
lerinin feyizli tesirleri al
da canlı ve ileri bir ilmi hayata 
ne olmuştu. Riyaıiynt, felsefe, 

, tabiiyat, dil velhasıl bütün i-

gruplarına şamil olan bu ilim 

teketini canlandıran ve çoğu Türk 

kına mensup olan alimlerin eser· 

ır Garp dillerine tercüme edilin-
3e garpta da ilmi bir rönesans baş

t ~dı. Bilhassa bugün 900 üncü yıl
~nmtinü kutladığımız lbni Sinanın 
•d aıt {:serleri. 12 ınci asırda 

ıf. p a yrnı kurulmıya başlıyan tıp 

ı•ı ultelerınd<-' altı asır tedrisatın 

~ hverini ve en önemli tetkik mev
arını teşkil etti. Böylece tbni Si-
' şarkta nasıl asırlarca müddet 
yhürreis,, diye tanınmışsa, garp 

Aleminde de Prince des Me
ıns unvanına haklı olarak nail 

I
• bni Sina töreninin bizce en 

önemli manası, Türk alimi 
Ibni Sinanın Türk yurdunda çalı
şarak yüksek eserler yaratmakla 
beşeriyete de yüksek hizmetler yap
mış, cihanşümul bir tesir bırakmış 
olmasını hatırlamıya bir defa daha 
vesile hazırlamış olmasıdır. Büyük 
Onderimiz Atatürkün bize göster
diği en güzel hedef, Türklüğü be
şeriyet camiası için en verimli, en 
güzel ve en şerefli hizmetleri ya
pacak en yüksek se-.iyeye çıkar -
maktır. 

Atatürk inkılabının her cephesi, 
işte bu asil ve yüce gayeyi tahak
kuk ettirecek engin ve derin birer 
çalışma alanıdır. Her Türk genci, 
Ibni Sina gibi dünya ilim alemine 
rehber olacak surette yetişmeyi ül
kü edinerek çalışmakla Atntürkün 
başına geçtiği ve başardığı Türk 
inkılabının hayırlı ve fedakar bir 
unsuru olduğunu isbat etmiş olur. 

Sözümü bitirirken bu törene yU:~· 
sek huzurlarile şeref vermiş olan 
dinleyicilerime ve tören dolayısile 
aramıza gelerek büyük Türk ali
minin yüksek hatıralarını bizimle 
birlikte tebcil lütfunda bulunan 
muhterem ecnebi alimlere kuru • 
mumuz adına en derin ve samimi 
teşekkürlerimi arzetmeyi borç bi· 
lirim.,, 

H asan Cemil Çambelin açılı~ 
söylevini, Ibni Sina ihtifali 

münasebctile, Beri in, Düsseldorf, 
Lion, Daltimor üniversitelerinden 
ve Amerikan Tıp tarihi cemiyeti i
le, Ibni Sina hakkında tetkikat yap
mış bir çok yabancı profesörlerden 
gelen kutlama telyazılannın okun
ması takip etti. Bu sırada, üniver
site rektörü Cemil Bilse1: "Bugüıı
kU manalı toplamş hakkında, bir 
teklifte bulunacağım,. diyerek kiir
süye geldi ve Türk inkılabının ya
ratıcısı Atntürke, Ismet lnönüe, 
Millet Meclisi reisliğine. Mare-
şala ve Kültür Bakanlığına top -
lantıya iştirak eden1er namına say 
gı sunmalarını istedi. 

'Teklif şiddetli alkışlar tophyarak 
kabul edildi. Ordinaryüs profesör 
Günaltayın konferansına sıra gel
mişti. 

Şemsettin Günaltayın bize anlat
tığına göre, şarkın büyük alimi Ib-

. ni Sina, 980 senesi ağustosunda Bu
harada dünyaya geldi. Sina oğlu 
Abdullah adını taşıyan babası Belh· 
li idi. Sonralan Belhfen Buhara
ya gelmişti. Iş bilir, girgin bir · a
damdı. 

Abdullah, Afsana köyünde Yıldız 
adlı bir kızla evlendi. Hüseyin Ali 
Ibni Sina, iste bu " mesut izdiva
cın,. mahsulü idi. Babası Belhli, a
nası Buharalı olduğuna göre, Ibni 
Sinanın Türk olması bir hakikatti. 
Pakat bir çokları Ibni Sinanm il
mi eserlerini Arapça yazmasına ba
karak onu bir Arap filozofu olarak 
tanıdılar. Bazıları da, onu Fars 
milletine nisbet ettiler. Halbuki, 

.. 1 cektir. Dersimin içinde de kuvvetli =----...... bir kışla kurulacaktır. ----~ -
l J 

B. Hasan Cemil dünkü 
ihtilali açıyor 

Proleıör Tric.ot Royer 
ou düşünce çok yanlıştı ve bu yan
lı<Jhğı düzeltmek için, ilmi, tarihi 
bir letkike lüzum vardı.,, 

H ntip, bunları söyliycrek, Ib
ni Sinanın yaşadığı devir

de. arapçanın oynadığı rolden bah
setti ve Ibni Sinanın dn, modaya 
uyarak, arapça ve farsça eserler 
yazmasının onun ne Arap, ne de 
Fars olduğuna delalet etmiyeceğini, 
çünkü, o tai<dirde Fars dili ile şiir 
söylediği için, Yavuz Selimi de Fars 
saymak icap edeceğini, anlattı, .Aş
kabat ve Merev'de yapılan tarih 
araştırmıilanna sözü getirerek, haf· 
riyatta e'e geçen eserlerden, bura
da yaşıyanların neo1otik bir me
deniyet sahibi olduklarının mey • 
dnna çıktığını, ve tarihin kaydet
mediği günlerdenberi, Buhara ve 
Jıavnlisinin Tiirklcrle meskun oldu
ğuna hiç şüphe edilemiyeccğini, 

Jbni Sinanın soyadı olan Sina adını 
dedesinden aldığını, bu kelimenin 
aslı 7.!rkçe ve (sına) olduğunu, 

büyük Türk alimini Sınaoğlu diye 
anabileceğimizi çok kuvvetli delil
lerle izah ve ispat etti. 

Sonra onun talebesinden bi
rine dikte ettiği bir ki -
taptan bazı parçalar okudu. Ibni 
Sina. bu kitabında şöyle diyordu: 

- 10 yaşında kuranı öğrendim. 
Tıp ta tahsil ediyordum. Yorulduğu 
ğum zaman, bir bardak şarap i
çip, tekrar mütaleaya devam eder. 
dim. Ayık iken halledemediğim bir 
çok meseleleri, uykuda iken hallet
tiğim olurdu. 

Aristodnn öğrenemediğim (me
tafizik) i Farabiyi okuduktan son· 
ra çok iyi kavradım.,. 

KJnfcransçı, Jbni Sinanın son 
senelerini nasıl geçirdiğini 

kısaca kaydederek ölümünden şöy
le bahseiti: 

- lbni Sina, bundan tamam 900 
sene evvel, bugün Hcmedanda göz
lerini kapadı. Fakat o güneşin ziya 
huzmeleri ebediyen yaşamakta de· 
vam edecektir. 

B undan sonra, söz lan profe
sör Istanbul mebusu Neşet O 

mer İrde, Aristo ve lpokrat fel
sefelerile lbni Sinanm doktrinleri 
arasında tahliller ve mukayeseler 
yaptı ve bUytik Türk hekiminin, 
teşhis ve tedavide takip ettiği u
sullerin, mikropların keşfi günti
ne kadar devam ettiğini söyliye -
rek dedi ki: 

- Ben tetkik ettim. Tıp fikirle
ri ve kanaatleri, elli seneden faz
la devam etmiyor. Halbuki, İbni 
Sinanın fiıkirleri, 600 yıl, hekimlik 
aleminde hakim olmuştur. Bunun 
sebebi. fikirlerinin, kendinden ev
velkilerin fikirlerinden üstün ol
masıdır. 

Neşet Ömer, bundan sonra 1b
ni Sinanın "ahlatı erbaa,, nazari
yesini uzun uzadıya anlattı: 
ı - Hastaların ilnçla tedavisi 
büyük üstat zamanında !başlar. 

Birtakım ilaçlarla hastalıkları iyi 
etmek kabil olduğunu ilk defa söy 
!iyen odur! dedi. 

Profesör Akil :Muhtar Özden de 
çok alkışlanan konferansında, "lb
ni Sina bir hazinedir, fakat bir 
menba değildir,, diyenlere cevap 
vermekle söze başlıyarak, büyük 
Türılc hekiminin nelerden bahset
tiğini şöyle anlattı: 

- Göz adalelerinin irtikazini 
doğru olarak ilk yazan İbni Sina
dır. Mide yarasını (Ulser) )i ilk or
taya atan lbni Sinadır. İbni Sina, 
menenjit arazını kaydettiği gibi 
inmelerin sebeplerini de (felç) çok 
iyi anlatmıştır. 

B u fasiladan sonr~ yapılan 

toplantıda: lbnı Sinanın 
Garp tababetine hizmetleri ve ter
cüme edilen eserlerini anlatan 
beynelmilel tıp tarihi cemiyeti re
isi profesör Dr. V. Gomoiu'yu ve 
lbni Sina felsefesini. çok kıymetli 
deliller ve tahlillerle izah eden Or
dinaryüs profesör İsmail Hakkı 
İzmirliyi ve lbni Sina da kadın ve 
çocuk hastalıklarına dair,, gtizel 
bir etüt hazırlıyan doktor Perihan 
Çamber'i dinlediik. 

Büyük Türk filozofunun gö -
ğilslerde tunç bir rozet halinde, 
canlanan 900 yıllık hatırasile, da
vetliler, ağır ağır konf crans salo
nunu terkettiler. ,,. .. 

B. Fatin konleranı verirken •• 

Yeni kabineyi teşkile memur 
edilen M. Chautempı 

Fransada Blum 
Kabinesi çeki idi 

(Başı 1 ncide) 

temps diğer taraftan komünistlerle 
temasa başlamıştır. Fakat kabinenin 
teşkili sosyalistlerin müzaheretine 
bağlı bulunuyor. 
BLUM KABINESI NASIL DÜŞTÜ? 
Ayan meclisi dünkü celsesinde mü
him hadiselere sahne olmuştu. Maliye 
Nazırı Vincent Anriol şu kati talebi 
söylemişti: Ne ademi itimadı kabul 
ederim, ne tahdit edilmiş itimadı ta-

Köylünün 
Odun 
ihtiyacı 

Ankara, 21 (Tan Muhabirinden)
Orman kanununun tatbik mevkihe 
konulduğu şu sıralarda memlekette 
bir mahrokat buhranı bulunduğu hak 
kında buraya kadar gelen haberler ü
zerine iZraat Vekaleti bu işlE' ciddi su 
rette alakadar olmuş ve teşkilatına • bir emir yollamıştır. Köylüye mahru-
kat sıkıntısından kurtulma yollnnnı 
izah eden bu emrin esaslarını bildiri-
yorum: 

1 ....... Köylülerin zati ısusiulital<'nzte 
yaçlan: Köylüler bu ihtiyaçlarını or
man idaresine matbu bir beyanname 
doldurmak suretile bildi

0

recekler -
dir. Ocak başına en çok 50 
kentaldir. Ocak azami dört nüfus
lu bir ailedir. Bir evde oturan birkaç 
aile de ayrı ayrı ocak teşkil ederler. 
Şayet aile nüfusu dörtten fazla ise 
her bir nüfus için ayı·ıca l>iner kilo 
zam ve ilave olunur. Beyannamede 
bu ve bu miktardan az ihtiyaç göste
renlere talep ettikleri miktar için he
men _izin verilecektir. Bundan fazla 
istekler için nizamname mucibince 
tetkikat yapılacak, fakat bu tetkik. 
ler yüzünden beyannamelerinin heye
ti umumiyesine ait muamele geri bı
rakılmıyarak yalnız fazla ihtiyaç bil
direnlerin yukarıda yazılı miktardan 
fazlasına ait muameleleri tetkikat so. 
nuna kadar tehir edilerek mutebakisi 

nırım ! derhal ikmal ve intaç olunacaktır. 
M. Blum da istenen salahiyetin Bu ihtiyacı karşılıyacak ormanlar 

müşkülleri kökUnden halledeceğini idarece ayrıldıktan sonra köylülere 
anlatmış ve kati itimat üzerinde ıs - izin kağıtları en çok bir hafta zarfm
rar etmişti. - da verilecektir. İzin kağıtları veril-

Cailleaux'nun kısa bir müdahalesi bilecekleri küçük mahrukat satışları: 
üzerine 96 reye karşı 168 reyle teklif ihtiyar heyetlerine gösterilecektir. 
olunan tadiller reddolunmuş ve 83 re- Köylüler ihtiyaç olarak gösterdikleri 
ye karşı 198 reyle ayan finans en- miktarın dörtte bir orman bedelmi 
cümeninin teklif ettiği metin kabul verdikten sonra ayrı ayrı olmak üze
edilmiştir. re ve malın hazırlanmasına bakılmak 

Bunun üzerine hükumet istifaya sızın nakliye tezkerelerini alacaklar. 
karar vermiş bulunuyor. dır. 

F AŞiSTLER Bu nakliye tezkereleri köylünün ay 
Faşist Doroit'nun halk partisi bir ni zamanda ormana girmeleri için izin 

beyanname neşrederek bundan böyle vesikası sayılacaktır. Şimdiye kadar 

1 

bütün gayretini komünist aleyhtan köylüler tarafu\qım b:i..bir..,Ualcle a
kuvvetlerin birleştirilmesine hasrede- runmuş olan ormanlar yine o köylü
ceğini bildirmişitir. lere verilecek, başka köylere tahsis 

HARIÇTE 

Blum'un istifası LQndra'da tees
sürle karşılandı. Siyasi mahafil, M. 
Blum'un Ingiltere ile tesanüdünü kuv 
vetlendirerek bir Avrupa harbine ma
ni olduğunu, onun yerine geçecek her 
hangi hükumetin de ayni şekilde ha
reket edeceğini söylemektedir. 

Rüştü Aras, 
Celal Bayar 
Dost lrakta 

(Başı ı incide) 

ııin bir makesi olduğunun halka bil
dirilmesini rica ettiler. Öğle yemeği 
ikametlerine tahsis edilen konakta 
yenildi. Akşam iizeri mmtaka ku
mandanlığında şereflerine verilen 
çayda bulundular ve ondan sonra 
belediye parkını gezdiler. Muta.sar -
rıflık konağının çok güzel tezyin e
dilmiş :!Jahçesinde Dicle •{enarında 
askeri müzikanın güzel havaları din
lenerek yemek yenildi. Vekillerin ge
zintileri halkın coşkun tezahüratına 
vesile oldu. 

Misafirler yarın sahalı yollarına 

devam edeceklerdir. 
KERKUKTEN GEÇERKEN 

l~erkük, 21 ( A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor-

Heyet bu sabah otomobillerle Mu
suldan hareket etti. Musul hududu
na kadar mutasarrıf, kumandan, be
lediye reisi ve diğer erkan refakat 
ettiler . 

Heyeti, Erbil hududunda mutasar
nf, kumandan ve erkan karşıladılar. 
Erbil memurin kulübünde heyetimiz 

ı izaz edildi. Şehir baştan başa Türk 
ve Irak qayraklarile donatılmıştı. 

Bütün halk sokaklarda çoşkun teza
hürat ynpmı~tır. 

Kt'.'rkiik hududunda heyetimiz, mu 

edilmiyecektir. Köylülere 7..ali ihtiyaç 
ları için izin verilen odundan istiyen
ler ormanın gösterilen yerlerinde kö. 
mür yapabileceklerdir. 

2 - Yalnız köylillerin iştirak ede
Otedenberi o mıntaka pazarlarında 

ötedenberi o mıntaka pazarlarında 

satılan miktarda odun ve kömürü te
mine kifayet edecek vüsatte orman 
ayrılacak ve bu orman her köylünün 
iştirak edebilmesi için 25 - 100 ken
tallık küçük partilere ayrılacaktır. 

KöylWer ormandan kesip çıkaracak. 
lan mahrukatın orman bedelinin bi
rinci taksiti peşin olmak üzere üç tak 
sitte tediye edeceklerdir. 

3 - Serbest satış: Serbest mahru 
kat satışları şimdiye kadar yapılan 
şekilde devam edecektir. 

Kayıp - Nişantaş Sultanisinden al 
mış olduğum tasdiknameın Beşiktaş 
Serencebey yangınında yanmıştır. Ye 
nisini çıkaracağımı ilan ederim. 

Ali Utza Sözeralp 

tasarrıf, kumandan, diğer mümtaz 
zevat tarafından karşılandılar. 

Kerküke giriş tasavvurun fevkin
de nümayişle oldu. Şehrin metlıalin
de yüze yakın otomobille halk istik
bale gelmişti. Otomobıller bayrak
larla donanmış ~ulunuyordu. Şehir 
büyük bir donanma ınanznrası arze
diyordu. Halık Türk dostluğuna, Ata
türke karşı emsalsiz tezalıiiratta bu
lundu. Şehrin her geçidinde kesilen 
kurbanların adedı sayılmıyacak ka
dar çoktur. Muhtelif taklar yapılmış
tır. Şehrin methalinde müzika, istik
lfı.l ve Irak marşlarını çaldı. Dr. A
ras kendisini selfı.mlıyan askeri kıta
yı teftiş etti. Heyet istasyon bina -
sında kendilerine tahsis edilen daire
lerde istirahat ettikten sonra öğle 
yemeğini mutasamfla beraber ye -
diler. Bağdat elqimize Irakın Anknra 
elçiliği eski başkatibi Haricıye neza
reti müdUrlerınden B Müstak heye
ti Kerkükte. korşıladılar. 

Ün~vers·te Rektörlüğünden: 
Bugünkü 22 Haziran Salı günü saat 15 de Tıp Fakültesi Birinci Dl'l'S• 

ha..,esinde ecnebi profesörler tarafından serbest konferanslar verilecektir. 
Mevzular: "' 
Prof. Tricot - Royer "Belçika,, - Trbbi Folklor 
Prof. Gomoin "Romanya,, - Sempati Cerrahisine aid Noktat nazarım 

Tıp Talebesi ve hekimlerin bu~rmaları. (3574) 
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[ EMNiYET SANDIGI ILANLARI 
BU KOLAY ve ÇABUK , 
TEDBiR SAYESinDE 

CAZiB BiR 
1 s-ADIEMI öKTDDAR 

Emlak allcllarına sekiz 
taksitte satış 

SEMTİ Cinsi 

Aksaray Gurebahüseyinağa mahalle
•inde ÇıkmazgümUflıane yeni Kakma 
er sokak eski 13, 15 yeni 15 numaralı 
Alacahamam Hacıalaaddin mahallesi 
Tahmis ve Asmaltı sokak eski ve ye
ni 28, 30 numaralı. 

Muhammen 
kıymeti 

İki buçuk katta yedi oda ve 
2 sofayı havi bahçeli bir ev 1000 

Üstünde üç odayı müşternil 
kargir bir dükkanın nısıf 
hissesi. 1500 

Yeni bahçe Softasinan mahallesinde 
Llıe sokak eski 17 yeni 14 numaralı. 

Uzunçarşı eski Samanviranlsani ye
ni Ferhatağa mahallesi Uzunçarşı 
Bokak eski 341 yeni 88 numaralı. 

İki icatta 2 oda, 2 sofa ve 
elektriği havi ki.rgir bir ev 
(içi ahşap). 
Kargir ve elektriği havi bir 
dükkan. 

650 

300 

Cumartesipazan Hacıüveys mahalle- 2 katta 5 oda 2 sofayı havi 
•i Hacıilyas sokak eski 44 Mü. yeni kargir bir ev. 700 
91/ 1 numaralı. 
ll::renköy Merdivenköyünde yeni Ba
hariye sokak eski 5, 7, 5 Mil. yeni 42, 
42/ 1, 42/ 2 numaralı • 

Biri iki katta 6 odalı ahşab 
ve diğeri ki.rgir 5 oda ve 
bahçeli iki ev. 
2 katta 4 odalı ahşab bir ev 

800 
300 Ül!lküdar Tavaşihasanağa mahallesi 

eski Bakkal ve yeni Baliçavuş sokak 
eski 31 yeni 17 mımaralı. 
l!eyoğlu Kamerhatun mahallesi eski 4 katta 8 odayı, elektrik ve 
Zeren yeni Çekiç sokak eski ve yeni kumpanya su:9Unu havi 
12 numaralı. kargir ev. 3000 

1 - Arttırma 25 haziran 937 tarihine düşen cuma günü saat 13 ten 15 e 
kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedeli verenin üstünde 
kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde- onu nisbetin
de pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz senede sekiz müsavi 
taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize ti.bidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. (3214) 

1 lstanbul Harici Askert Kıtaatı llGnlan 

Cinsi Miktarı M. bedeli 1. teminatı Ek. Şekli Ek. tarihi Saati 
Ton Lira Lira 

Kuru ot 493 8874 666 Pazarlı~da 28/ 6/ 937 15 
kuru ot 240 4320 324 Açık Ekslitme 28/ 6/ 937 15,30 
kuru ot 397 7940 569 Pazarlık 28/ 6/ 937 16 
kuru ot 288 5184 389 Pazarlık 29/ 6/ 937 15 
turu ot 360 6480 486 Pazarlık 29/ 6/ 937 16 

Yukarıda yazın otla.r ayn ayn ihale edilecektir. lsteklilerin şartnamesi
ili görmek üzere her gün pazarlığa iştirak için ı~elli gün ve saatlerde te
'ıinatlari ve kanuni vesikalariyle birlikte LUleburgazda Tümen satmalma 
komisyonunda bulunmaları. (l19) (3560) 

••• 
Çatalca Tüm. Satmalma Komisyon u Başkanlığından: Aşağıda iut'asiyle 

cınsi ve miktarl{lrl yazılı yiyecek maddeleri 23 Haziran 937 Çarşanba gü
nü saat 14,5 da pazarlıkla alınacağından isteklilerin belli gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. (55) (3566) 

Hadımköy Çatalca Çerkesköy 

Zeytun Yağı 800 250 800 
Zeytin Danesi 400 500 800 
Yeşil mercimek - 3000 
lürıruzı mercimek 1400 1600 1300 
Şehriye 400 500 600 
1-fakarna 3500 3600 5500 
Toz Şeker 1700 1900 3700 
auıgur 6900 9000 12000 
!{uru Fasulye 8500 7500 8200 
lrmik 1000 2000 2000 
Kuskus 2500 

• • • 
Her bir çiftine biçilen ederi 425 ku- ten en az bir saat evveline kadar TU

ruş olan 60 bin çift kundura kapalı men satın alma Komisyonuna verme· 
~rfla alınacaktır. Şartnamesini 1275 leri llzımdrr. "20,, "3352., 
kuruşa almak ve örneklerini görmek • • • 
lstiyenlerin her gün komisyona gel • Ankarada Genel Kurmay Dairesi 
llıeleri. llk t eminat miktan 13950 11- bahçesinde çalışmak üzere 50 - 80 
tadır. İhalesi 2416/ 937 Perşembe gü lira ücretli bir bahçıvan alınacaktır. 
llU saat 15 tedir. Eksiltmeye girecek- Talip olanlann 25- 6 -.1937 tarihine 
lerin 2430 sayılı kanun 1 ve 3 cü kadar Ankarada Genel Kurmay daire 
ltıaddelerinde yazılı vesikalan ilk te- ı Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 
llıinatlarile birlikte teklif mektuplan (27) (3401) 
ili ihale saatinden en az bir saat • • • 
~el Ankarada M. M. Vekaleti Sa- Ankara Garnizon birUkleri için ka-
tınalma Komisyonuna vermeleri "8" palı zarftan pazarlığa çevrilen 200 

(3229) ton koyun etinin ikinci pazarlığında 
• • • 

375000 kilo yulaf kapalı zarfla 
29-6-937 Salı günü saat 11 de mü
hakasası yapılacaktır. Umum tahmin 
tutarı 18700 lira olup ilk teminatı 
1407 liradır. lstf.klilerin muayyen vak 
tinden bir saat evvel teklif mektup. 
larnıı Bornovadaki Asken Satmalma 
leonıisyonuna vermeleri. 

"3351,, "19,, 

• • • 
Manisa Tümen kıtaatrnm ihtiyacı 

için 28000 kilo sade yağı kanalı zarflı 
l'lıUnakasaya konulmuştur. Şartname. 
•i 136 kuruş mukabilinde Manisa TU· 
!ben eatmalma Komisyonunda görille· 
biur. MUnakuası 28 Haziran 937 Pa. 
ı&.rteet gUnU saat 17 de Tümen satın. 
llına Komisyonunda yapılacaktır. Mu 
hanunen bedeli be'!ler kilosunun 97 
kuruş olun tutan 27160 liradır. nk te. 
lninatı 2037 lirajll'. İstekliler Ticaret 
0daamda kayıtlı olduklıır:ma dair ve
~ göstermeleri li.zımdır. İstekliler 
k temlnatlariyle birlikte kapalı zarf. 

11lrıııı mUnakasanm vauılacaiı saat. 

istooli çıkmadığından 29-6-937 salı 
gUnü saat 15 de son pazarlığı yapıla
caktır. Koyun etinin tutan 70 bin li
ra olup muvakkat teminatı 4 750 li
radır. ŞJLrtnamesi 350 kuruş muka~i
Jinde komisyondan verilir. İsteklile

rin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde
ki vesika ve teminat makbuzlariyle 
beraber yazılı güne kadar pazarlığı 
yapılmak üı.ere her gün Ankara le
vazım amirliği Satınalma Komisyo • 
nuna gelmeleri. (53) (3564) 

• • • 
3 Kor Birliklari ihtiyacı için 245too 

fayraplık odun ve 120 ton fırın odu
nu alınacaktır. Eksiltmeal 12/ 7/1937 
Pazartesi günü; saat 16 da Çorluda 
kor satmalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartname ve evsafmı rarmek 
isteyenler İstanbul Levazım &mirliği 
satmalma komisyonunda ve Çorluda 
kor satmalma komisyonunda görebi· 
lirler. Fayraplık odun için muvakkat 
teminat 258 lira fırm odunu için mu· 
vakkat teminat 113 liradır. 

Taliplerin: kanunun ikinci ve UçUn· 

ve BELGEVŞEKLiGinE KARŞI 

Güzellikte olan 

BU TENi HORMOBiN 
(Poıta kutusu) 1255 Hormobin Galata lıtanbul 

~e~in edebilir. ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ve dostlarmızı 

hayrette 
bırakabilirsin•1. 

.. .~ 1 

Erkekler, yağlı, çirkin bir 

burundan, parlıyan bir cildden 

ve açık mesamelerden sızan yağlı 

maddelerden çekinirler. Bu yağh 

maddeler, pudralllD kanşarak 
küçük ve sert taneler teşkil ile 

mesamelerl tahriş eder ve daha 

fazla açdnıalanna sebep olur. 
Bunun için hemen yeni ve su 
geçmez Tokalan pudrasını kulla-

nmrz. Bu pudradan parmak uçla
nnrza biraz almız, ve bir su bar. 

dağına batınım. Göreceksiniz ki 
pudra ve parmak uçlal'Rlız ıslan
mamıştır. Bu yeni Tokalan pud-

rasmm terkibinde krem köpüğü 
\'&l'dır. Yağmurlu havalarda, 
denls banyolannda veya sıcak 

bir salonda dans ederek terledi

ğinizde kat'iyyen sabit kalır. Şa. 

yanı hayret yeal J"fJllklerl, t.eue 

cazip bir güzellik verir. Erkek
ler, böyle yeni tenleri çılgınca 

severler. Cilde o derece nüfuz e

der ki, görenler pudra kullandı· 

ğmızm farkına bile varmazlar. 

Bu yeni pudranın yeni renkleri 

büyük mali fedakarlıklara mal 

olduğu halde pudramn fiyatı art. 

tınlrnamıştır. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
D. N o. Semti ve :mahallesi Sokağı Eml&k No. <Jlnai ve hlase8I Hisseye göre 

muhammen K. 

49 Beyazıt Tavşantaşı Kalaycı E. 39 Sırmakeş hanı al-
tında kagir dUkka- 500 Açrk ar-
nın 1h his. tırma 

279 Bebek Dere E . ve Y. 12 Maili inhidam ah-
No. taj: 12 ,ap hane 100 

" 1353 Beşiktaş Şenlik dedE E. Ihlamur E.15 Ahşap hanenin 
' Y. Hattat Tahsin Y. 5 lA, his. 110 .. 

2212 Kuzguncuk Deli koç 2 İçinde kulübesi olan 
2886 metre a.rsa 150 

" 3196 Üsküda.r Yeni mahalle Nuhkuyusu E.233 İçinde kulübesi olan 1000 Kapalı 

caddesi Y. 281 686 metre arsa zarf 
3201 Bakırköy Kartal tepe Kariye üstü ve E. 115- 1180 metre müfrez 120 Açık ar-

lncirli mevkii 16 MU. ÇS& tırma 

3357 Kadıköy Osmanağa E. Yazıcıoğlıu E. 31 155 metre arsa 620 
" Y. Osmanpaşa 

4313 Üsküdar Kara Karaca E.226-226 MU. UstUnde odalan olan 
DavutpıuJa Ahmet cad Y: 204 dUkklnm 15/ 120 his. 270 " No:taj: 200 

5265 Beyoğlu Kamer hatun E. Karnavula E. 94 Üstünde odalan olan 
Y. Karakurum Y.114 kagir dükkanın 

25/ 180 his. 300 " 5658 Yedikule Fatih Sultan Silivrikapı E. 15 20210 metre bostanın 
Mehmet caddesi Y. 7-7/ 1 3/ 24 his. 700 " 6549 Beyoğlu Pangaltı E. Mahak E. 10-12 184 metre arsanın 1000 Kapalı 

Y. Süleyman Nazif Y. 20 % his. zarf 
6754 Kadıköy Osmanağa Söğütlü çeşme cad. E. 43 Y. 37 Üı.erinde odaları olan 

kagir dUkkinın 
13/ 16 his. 2400 

" 8421 Boyacıköy Yanikalfa E. 8 · 276,90 metre arsa 560 Açık ar-
tırma 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenku Her on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 30-6-937 tarihine dü 
şen Çarşamba günü saat 14 dedir. Satış milnhasıran gayrimilbadil bono siladır. 

Satıhk motör ve 
Dinamolar l "~"ı.ı Levazım Satınalma komisyonu ilanlar 1 

Tahmin edilen oedeli (41562) lira (15) kurUf olan (395830) kilo ek
mek, 23 Hazlr&ll 937 tarihine rasthyan Qu-pmba günü saat 14 de ka~ 
zarf usulile alınmak Uzere münakasaya konulmUJtur. Muvakkat teminatı 
(3117) lira (16) kuruş olup şartnamesi (208) kuruş mukabilinde komi&
yondan her gün verilir. 

Isteklilcrin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

Birisi altı beygirlik İngiliz mamu
litmdan, diğeri iki beygirlik muhtacı 
tamir iki mazot motörU ile bir büyük 
bir küçük İngiliz mamulatından dina
mo ve 21 adet iyi halde akümülatör 
satılıktır. İstiyenlerin gazetemizde 
"Felek,, namına mUracaatlan. 

kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline 
Zayi-17 numaralı Belediye oto- kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 

mobil tecrübe plakası zayi olmuştur. vermeleri. (3155) 
Yenisi alınacağından hükmü kalmL 
mıştır. 

AJeminyum Matra Fabrlkuı 
Cinsi 

• • • 
Miktarı ve oıçusu Beher kilosunun tahmini fiatı 

KW"Uf Santim. 

Açık Eksiltme ile a!ınacak 
Motorin 

Koyun Eti 38285 Kilo 46 00 
Sığır Eti 21639 Kilo 32 50 

1 - Yukanda Cins ve miktarlan ile muhammen bedelleri yazılı olan 
iki kalem yiyecek, 23 Haziran 937 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat 
15 de kapalı zarf usuliyle alınmak Uzere milnakasaya konulmuştur. 

lstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

2 - İşbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1848 lira 30 kuruş olup taıt 
namesi Komisyondan her gün parasız alınabilir. 

3 - lsteklilerin, 2490 sayılı Jtanumuı tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli· 
ne kadar Kasımpa.şada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz muka • 

Satın alınacak madde: (40) ton Motorin. 
1 - Eksiltme 9-7-1937 tarihinde Cuma günü saat (14,30) da Kadıköy 

Modada Rıza paşa sokak 14 numarada Sıtma Mücadele Riyaset binasın
daKi komisyonda yapılacaktır. 

billnd~ vermeleri. (3256) 

2 - Tahmin edilen fiyat (2400) lira ve muv.akkat teminat (180) liradır. 
3 - Şartnameler bedelsiz olarak lstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti ka

leminde görülebilir. 
Ereğli Kömür havzası sağhk 

baş hekimliğinden: 4 - lstekliler 1937. senesi Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair ka
nuni vesika getireceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girecek istekliler hazırlayacakları teminat ~ektuplan
nı eksiltme saatinden (BlR) saat evvel Kadıköy Sıtma Mücadelesindeki 

1 - Zonguldak kömür havZ&SI sağlık teşkilltma !Uzum olan (97) k&
lem eczayı tıbbiyenin muhammen kıymeti (4996) liradan ibarettir. 

kcmfsyona vermif olacaklardır. (3559) 
2 - Ihtiyacatm listesi ve şartnamesi lstanbulda 4 cU vakıfhan maaeıı 

irtibat memurluğunda ve Zonguldak sağlık teşkilatı baş hekimliğinden 
parasız alınır. 

cU maddelerinde«i belgelerile birlik
te mezkflr gün ve saatte Çorluda kor 
satmalma kombyonunda bulunma-
lan. (50) (3561) 

• 
Manisadaki kıtaatın ihtiyacı ıçın 

80,000 kilo sığır eti Münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesi bedelsiz ola
rak Manisada Tümen satmalma ko
misyonunda görülebilir. Münakasası 
2 Temmuz 1937 cuma glınü saat 16 
da Manisada Tümen satmalma ko • 
misyonunda yapılacaktır. Eksiltme -
si açık olarak yapılacaktır. 80 bin 
kilo sığır etinin beher kilosunun mu 
hammen fiyatı 20 kuruş ve muvak -
kat teıninatı 1200 liradır. İstekliler 
ticaret odumda mukayyet olduk· 
larma dair vesika ibraz edecekler· 
diır. Muvakkat teminat maitbuzile 
birlikte mUnakasanın yapılacağı bel
li saatte Tümen satınalma komis
yonuna müracaatlan (51) (3562) 

• • • 
3 Kor birlikleri ihtiyacr için açrk 

eksiltme suretiyle 252 ton tUvenan 
ve 180 ton kok kömürü alınacaktır. 

Eksiltmesi 7-7-1937 Çarşamba günü 
saat 16 da Çorluda Kor karargahın
da yapılacaktır. Tüvenan kömürü 
için ilk pey parası 37 4 lira kok kö
mürü için ilk pey pa.rası 338 lira olup 
şartname ve evsafım görmek isteyen 

3 - Eksiltme 28 Haziran 1937 tarihine mUsadif Pazartesi günü saat 
15 de Zonguldakta maden MüdUrlUğilnde sağlık komisyonu tarafından 
yapılır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat (373) liradır. (3411) 

ler İstanbul Ankara Lv. amirlikleri .. ------------·------------· satınalma komisyonunda ve Çorluda 1 BEYOQLU VAKIFLAR DIREKTöRLOQO iLANLARI 
kor satınalma komisyonunda göre -

oilirler. Taliplerin kanunun 2 ve 3 ··------------··-----------· Uncü maddelerindeki belgelerle bir • Semti meşhuru Hizmetin cinsi 
ilkte mezkur gün ve saatte Çorluda 
Kor satınalma komisyonunda bulun-
mal&n. (54) (3565) • 

• • • 

Beyoğlu Kamerhatun camii imamet ve hitabet 4 50 
Sütlüce Handaıı ağa camii imamet ve hitabet 4 50 
Galata Alaca mescit camii imamet ve hitabet 4 50 
Tophane llyas çelebi camii imamet ve hitabet 4 00 

Ankara, garnizonu birlikleri ıçm Galata Ar&b camii müezzinliği ve kayyımlık 4 50 
918 ton odunun 10-7-1937 Cumartesi .Banyer Mehmet Kethüda müezzinliği ve kayyımlık 4 60 
günü saat 11 de kapalı zarfla eksil~ Kuımp&f& Kurt çelebi müezzinliği ve kayyımlık 3 oo 
mesi yapılacaktır. Odunun tutan Dolmabahçe Bezmii.lem müezzinliği ve kayyımlık 3 00 
16065 lira olup muvakkat teminatı Tophane lıyas çelebi müezzinlik ve kayyımlık 2 00 
1264 lira 88 k\U'Uftur. Şartnamesi Yukanda mevkileri ve adlan yazılı camilerde imamlık ve hatiblik ile 5 
komisyonda parasız görülür. İstekli- müezzinlik ve kayyımbk cihetkeri açılmış bulunmaktadır. 
lerin kanunun 2 ve 3 cU maddelerin- Bu açık yerler için Haziranın 28 inci pazartesi günü saat 14 de Beyol
dekl vesika ve teminat makbuzlanm !unda Parmakkapıda bulunan Vakıflar idaresinde müsabaka yapılac~ 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Müsabakaya girmek isteyenlerin sıhhat nporlan, hüsnühal ilınum1ı1111111('! 
Ankara Levazım A.mirligI satınalına leri ile nüfus hüviyet cUzdanlan suretleriyle Mebani kalemine milr&ı• 
komisyonuna vermeleri (52) eylemeleri. l'ltft 



- 12 

A 
l 

Zafı umumi kan z ık ve kemik hastahklanna. şifa 
Lesir eri çoktur. Coc. klar, Gençler, Genç kızlar ve 

._.__~~1;,,,,,,, ____ ,,,,, ......-.. ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 
,·· . . ~ ~· . -;: . . ~ .;-.. . ' ' ' 1 " . 'l . , .. ~ •' ' . . ... ., .. ; . - "." . ... ..,. --.. ~·, 

Uykusuz geçen gece 

' · .. -. 

Ne beyhude yere ızhrap ı;ekiyor. Bir tek kaşe NEVROZIN bu 
taJıamınül e<lHmez ağrıyı dindir meğe kiifi idi. 

• NEVROZlN: En şiddetli baş 

ve di~ ağrılanm keser. 

8 NEVROZlN: Soğuk aJgmlığm· 

dan mütevetıit bütün ağrı, . m, n 
5nncılan siiratle g~lrlr. 

8 NEVROZlN: Gripe, baş nezle. 
sine ve diğer nezlelere kar~ı çok mü
essirdir. 

8 NEVROZİN: Bel, sinir, roma
tizma ağnlannda hararetle tavsiye e
dilmektedir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrek'eri yormaz 
lcabmda günde 8 kaşe almabilir. 

--
Maliye Müfettiş Muavinliği i mtihanı 

Maliye teft ş hey'etinden: 
35 lira maaşlı maliye müfettiş muavinliği için 27 Eylül 937 tarihinde 

lmtihan yapılacaktır. 
Aranılan şartlar şunlardır: A - Memurin kanununun dördüncü mad

desinde yazılı evsafı haiz olmak, B - 1 Kanunusani 1937 tarihinde yaşı 
otuzdan fazla olmamak, C - Siyasal bilgiler okulundan, Hukuk Faklil-

t esinden, Yüksek Ticaret ve İktısat mektebinden veya bunlara muadil de 
rccedeki ecnebi mekteplerden mezun olmak, D - yapılacak tahkikat ne
ticesinde ahliil;t ve seciyesi mUsait ':lulunmak, imtihana talip olanlar 12 
Eylül 937 tarihine kadar Am.ltarada Maliye Vekaleti Teftiş hey'eti Reisli
ğine arzuhallc mUracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır. 
A - Nüfus cüzdanı ve adresi, B - Kendi el yazısiyle tercümeihal hüla
sası "Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmi 

vesika, "Askerlikle alakası kesilmem iş olanlar tecil edilmişlerse imtihana. 
girebilirler, kazandıkları takdirde ancak namzet olarak kabul olunabilir
lcr.,, D - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, E - Sağlam ve yol
culuğa mütehammil olduklarına dair hükumet doktorunun rapoııu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üz ere iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
Tahriri imtihan Ankarada ve lstanbulda ve muvaffak olanların şifahi im
tihauı Ankarada yapılacaktır. 

lmtihan Programı: 
1 - Maliye A - Biitçe "ihzari, tatbiki, tasdik ve kontrolti," muhasebei 

umumiye kanunu hükümleri, B - Vergi nazariyeleri ve usulleri vasıtasız 
l 'c vasıtalı vergiler,, Sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, istihlak 
üzerinden alınan vergiler, Gümrük; inhisarlar, harçlar.,, Türkiyedeki va
sıtalı ve vasıtasız vergiler, C - Maliye Vekaletinin merkez ve Vilayetler 
teşkilatı , D - İstikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, Türkiye Düyunu 
Umumiyesi, 

2 - !iktisat: A - lstihsal, tedavül, nakit ve itibar, inkisam ve istihlak 
bahisleri. 

3 - Mali ve ticari hesap, faiz, iskonto, faizli hesabı cariler. 
4 - Hendese "Satıh ve hacim mesahalan,, (1673) (3549) 

Eczacı aranıyor: 

, ...................................... ,~ 
Yepyen i formül erle p·yas ~a Cj ı \ı arılan \ 

ENUS Rimeli 

VE .. s Allığı 
VENÜS Ruju 

V U··s Kremi 

v •• S Pudrası 
Briyan tini 

Kullananlar muhakkak VENUS kadar güzelleşir. 

Şimdi bütün ldbar ve şık ıaınilyaların on luymetll ve itimada 

~yan yegane tuvalet müstahzaratı olmuştur. 

Deposu: E\'liya Zade l\'urcddin lUiiessesesL 

~~~~~~~~~~-

Optamin Saç Eksiri 
' Kul anılarak durdurulabilir! 

Devlet Demiryollar1 ve lima lara f şletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 3600 lira olan 30,000 kilo sabo dö fren 28, 6, 937 pa
zartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta-

rafından pazarlıkla satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 270 liralık 
muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık giinü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
komisyondan parasız olarak dağıtılmaktdır. (3367) 

Sıkıntı \ 'e üzüntülere, asabi baş 

dönmelerine, mlitemadi sarpmtı
lara göğiis gererek \iİcudu ha-

rnp etmel\ 

K l 
İstimali kolay 

SiNiR DAMLAS\ 

~-=---------

1 &'J HOŞ VE TAZE MEYVA
..ARIN USARELER1}."DEN IS

T!HSAL EDİLMiŞ TABU BİR 
MEYVA TUZUDUR. Emsalsiz 
bir fen harikası olduğundan ta -
marnen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmaklarmı, ekşiliklerini ve mu 
annid inkıbazları giderir. Ağız 
kokusunu izale eder. Umumi ha
yatın intizamsızlıklannı en emin 
surette ıslah ve insana lbayat ve 
canlılık bahşeder. 

"Optamin Saç E ksiri,, halis ,·ita
minden yapılm1ştır. Saç guddelerine 

seri bir tesir yaparak onlan akamet
ten kurtarır ; köklere yeniden can ,·e. 
rir, saç dökülmelerinin kat'iyyetle 

önüne geçer. "Optamin,, kullanarak 
saç döküJme~i tehlikesi tamamen 
bertaraf edilir. 

"Optamin,, s~Jar için hakiki btr 
if f't oıan kepekleri tzaıe eder, cilde 
hayat a.~ılar, sa~lan güzelleştirir. 

OPT AMİN " i ısrarla isteyiniz 
--

~iirt Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden : 

tNGn.tz KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - lSTA!\"'BUL 

Yirmi bin nüfuzlu Sürt Merkezinde içinde 1600 lirahk Srhhi malzeme 
bulunan Belediyeye aid kapalı eczahane ile beraber bin!:>eşyüz lira nakit 

~
ş sene vade ile ve kefaletle asgari beş sene evvel mektepten çıkmış 
r eczacıya verilecektir. Siirtte ı bu eczahaneden başka bir eczahane 
aha vardır • 
!steklilerin Siirt Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat-

an C3M8) 

Adi bir sabunun cilde 
çok büyük zararı 
Sabun aldığınız zaman 

saflığını .arayınız. 

Sahibi: Ahmet Emin VAL~IAN 

Umumi Neşriyatı idare Eden: 

S. SALİM 

Gazetedlik ve Neı;ırıyat l'Ürk Limitet 
Şı.rketi. BasııJığı yer l' A.N matbaası 

iyi yağlarla 

t 
\ 

ve 
saftır. 

imal 

terkibi 


