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Devletlerin 

Hariciye 

Nazırları 

Bay Mehmet Ali, lttihat~ılardan Bahsetti, 

Yeni Türkiye Karşısındaki Hayranlığ1nı Söyledi 
Dün bir tesadüf bizi Suriyenin eski Cümhurreiai Bay Mehmet 

Ali Abid ile kartılattırdı. Bay Mehmet Ali, dört buçuk sene Suri· 
yede Cümhurreisliği ettikten sonra altı ay evvel çekilmittir. Mem
leketimizi on iki ıenedenberi ilk defa olarak ziyaret ediyor. J,.. 
anbulu dolatmıf, Y alovaya gitmif, maddi ve manevi mi.nada 

memlekeimizin geçirdiği büyük inkitaf ı eıerlerile görmüf, büyük 
bir hayranlık duymuftur. 

H • • v ~ 
crrıcıye ekilimi% 

Doktor Are11 

Yeni 
Bes 

1 

imza 

Muahede 
Sene Muddetle 
Edildi 

Tahran, 9 (A.A.) - Pars ajansı bildiriyor: 
Türkiye Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüttü Aru, lran Hari: 

ciye Nazın B. Semii, Afganistan Hariciye Nazın B. Faiz Moham
med Han ve Irak Hariciye Nazırı B. Naci Eliail bugün (dün) ade

mi tecavüz muahedesini imza etmitlerdir. 
Muahedenin birinci maddesi, akit memleketlerin iç itlerine 

mutlak ıurette ademi müdahale ve ikinci madde, mütterek hudut. 

ların tecavüzden muuniyetine riayet hakkındadır. 

Irak Hariciye Nazın 

Bay Mehmet Aliye sorduk: 
"- Memleketimizi ziyaretiniz siz. 

de eski hatıralar uyandırmadı mı?,, 
"-Nasıl uyandırmaz. Çocuklu· 

ğum, gençliğim ve hayatımın büyük 
bir kısmı Türkiyede geçti. Senelerce 
Babıiı.li<le Hakkı Bey ve Gabriyel E
fendi ile beraber hukuk mUpvirliği 
vazifesinde bulundum. Sonra Va3ing
tona sefir oldum. 

Babam ve cetlerimin bet yUz sene 
hiznıet ettiği bir memleketi ziyaret 
etmek ve a.z zamanda geçirdiği inki· 
şaf ve terakkiyi kendi gözilmle gör
mek benim için en bUyUk saadettir. 

Tahrc;ın 
Misakı 

Uçöncti madde, dört memleketin r------------ı 
mli§terek menfaatlerini alakadar 1 . 

AtattirkU hl~ t.ereddtıt etmeden 
bu asnn en büyük adamı addedl- · 
yo~ Atatürk ve arkada§lan 
meşrutiyetten beri geçen bidlseler. 
den en canh dersler alımflar ve 
ha.. "'ci llemi, memleketi ve lnklpf 
l~ln g:-uıecek kestirme yollan lyL 
ce tanıya.:, olgun devlet adamlan 
olduklannı ebel'lerle ispat etmiş. 

eden bütün beynelmilel ihtiliflarda B ·1 r s 0 P ad a 
lstlf&l'eyl ve dördüncü madde de, 
harp UAm, lli.n edilmeksizin işgal 

~lunet Emin YALMAN 
ve mtitearnza taarruz hareketle- Ad 
rlnden lstlnWı derpiş etmektedir. a m 
Müdafaai nefs hali ve Milletler Ce. 

A kd·nyz !--rlanndan Aa- miyetl pak~m 16 ıncı maddesi ve- Ö I düre n 
-----.~ ••alt ~c,Qle?P! ~~~-~ :.?.'!.\~ ~~~~~~ı :.~:~ 

fıyan milletler araamda iki hince yapılacak icraat taarruz hare- D e 1•1 
k a n l ı ! 

rün çok mühiın bir ıniaak ~e ketlerlnden sayılmaz. 
edilmittir. Bu ınisalc m • ~ Altıncı madde, mütearrıza karşı 
dört karde ·ıı b. .UC:ibınce aıuahedenin ihbar mecburiyeti olmak 
bi k ulukf mı et, ırıb1rlerile sızın nalaedilebileceğini bildirmekte. 

omf ve doıtluk münaae- dir. 

betleri kuracaklarını, biribirleri-1 Yedinci madde, diğer akid memle
be tecavüz etmiyeceklerini ulh ketlerden birindeki müessesatı devir. 
)'olunda candan yoldatl.k :cıe.' meyi ist~daf eden teşekküllerin ibda. 

Ceklerini mütterek bir imza alb- ~=~t~:~~:ğıb.~t~~:~~~~~~~nn 
il& alm l d . ' u u •t ar ır. muslıhane bir surette halledileceğini 

Tahran Misakının hiçbir tarafa ~e. dokuzuncu madde de muahedenin 
~ ne tecaviizi, ne de tedafüi bir ikıd devletlerin Milletler Cemiyeti 
~~881 yoktur. Bu misak, sadece Mil- p~ktmd.an nıütcveUit vecibelerini teD
~k e~ Cemiyeti ruhunun dört mem- kıs etmiyeceğbu bildirmektedir. 
\'e etın. m.ünasebetıerinde en dürüst On~c~ trıadde mucibince muahede 
t~ bır şekilde tahakkuk ettiril- 5 sene ıçm nıuteberdir. Fakat inkiza-

!llıeaı demektir. smdan altı ay evvel ihbar edilmediği 

B u dakikada Akdenlzin garp ıa: 
tet rafında çok tehlikeli biF va.zi
le ~~· Bir senedenberi örtbas edi
~0rll§ ve menfaat ihtilafları açığa 
li b'llınu~ur. Ortahkta,Jıarp tehlike-
A~ e eks.ik değildir. 

&iy t. denizın garbindekl korkunç va
le e Sulh dostıannı endişeden endi-
1 Ye SilrUklerken, Tahran Misakının 
Inıa.sı su tiI 

BUlh v . ~ e, Akdenizin p.rkında 
bir e istikrar yolunda çok mühim 
•--

1
• ~dım atılmıştır. Bunun manevi 

~ rı me .• k 
nın ~u alnuyacalrtır, Avrupa. 
her llnıunu ha vasıru iyileştirmiye de 

halde Amil olacaktır 
b" . 

\'e 0rt memleketin gidişindeki görüş 
kiş~def birliği, bizi çok tabii bir in
lıu sa bu misaka kavuşturmuştur. 
&af uretıP sulh siyasetimiz yeni bir 

er elde etnı· d" k ketin . ış, ort omşu memle-
ler a teşkil ettiği grup, sulhU seven
zah .... ra.sında çok şerefli bir mevkı ka-

....... ıı§tır. 

rt memleketin, mukadderab Dö 

zerlik! Ve gayeleri arasındaki ben
§ey g·~:1 .. keşfetmeleri, basit bir 
tab'i 

1 1 g.orUnür. Halbuki insanlarda 
far~ n:ıeyıı biribirlerinin b8.§kahğı ve 

1 üzerinde durmaktır. 
n·· 

takdirde bir o kadar müddet için da. 
ha kendiliğinden muteber olacaktır. 

Muahede Milletler Cemivetinde tes 
cil edilecektir. 

1 °rt kardeş memleketi idare eden-
~r, görüş ve menfaatlerini biribir~- .. 
~~e ayar edebilmekle, devlet adam- \.·_Filistin işinde Ingiltere namına ya. 
gının en yilksek imtihanını g~çir- Zılan rapor ne Yahudileri, ne de A-

Dıişlerdir I . ... ı 
M' · I "* raplan memnU11 etmemiştir. Ve el. 
ısakm hnz~ senelerce ev- yevm Filiatin kasabalannda şu re

tıel de bizimle İratl, Irak ve Afganis· ailr>ieki manqralar hergün görünü. 
(,Alltaaı 10 uncuda) 4 Yor. Yazısı Uçllncü sayfadadır. 

lstanbul zabrtaıı dün, çok 
acıklı bir cinayetin, korkunç 
esrarını meydana çıkarmıf, ka· 
tili de hemen ele geç;rmittir. 

Faciayı bütün tafsilitile ıize 
de anlatalım: 

üsküdarda Kısıklıda Tepelik ma
hallesinde oturan B. Mazharın çift
liğinde çobanlık yapan İbrahim dört 
gündenberi ortadan kaybolmuştur. 
o şekilde ki, sürüsünün başında ~
lara a,ç1la.n çoban fbrahim, dört gün 
evvel kaybolmuf ve sUrU b&§Ibof kal 

mıştır. . 
Çiftlik sahibinin müracaatı uıerı-

ne polis, çoban lbrahimi aramıya ko
yulmuş, geceli gilndUzlU araştırma
lardan sonra nihayet evvelki a.kşaın 
Hasip ve Hekimbaşı çiftlikleri ara~ 
sındaki Sazlıderenin yamacında ço 
yıpranmış ve fena halde tefessüh e! 
miş bir ceset bulmuştur. Bu, bedhah 

çoban lbrabimdir. . 
Derhal tahkikata başhyan polı~, 

..:ı-- ··ıumle Nedi adında bır 
bU kOiı:<.'ı.L.uÇ 0 ' w 

Anıavupun alakadar bulundugunu 

meydana çıkarmıştır. Nedi 17 yqm· 
da bir delikanlıdır, Yugoslavya teba· 
asındandır ve Namazgah köyünde 

çiftlik sahibi Hasanm yanında çalış
maktadır. 

Nedi ile !brahimin arası açıktır. Se 
be te ubrahimin sUrüsUnU bir gün, 

P · ı·-· arazisine Nedi'nin çalıştığı çift ıgın 
Cin et gUnU iki-sokmuş olmasıdır. ay 

. arasında bir ağız dalaşı olmuş ve 
sı . . b 
Nedi elindeki sopayı lbrahımın aşı· 
na vurarak zavallıyı yere yuvarla
mış, sonra da tabancaslle dört kur· 

şun sıkarak öldUrmU.ştUr. 
Dün yakalanan Nedi cilrmUnU b11· 

tün teferrüatma kadar itiraf etmiş 
ve tevkif olunarak tevkifaneye gön
derilmiştir. Nedi, muharririmizin su
allerine karşı, suçunu gayet soğuk· 
kanlılıkla itiraf etmiş ve: 

"-Ne yapayım, demiş, öldürmek 
maksadile hareket etmedim amma, 
bir sopada canı çıkıverdi.,, 

Algan Harlc•ye Nazın 

•••••••••••••••••••••••••• 

Ulu ln~eriınizle 
l. loosevel' arasıo~a 

Bir Amerlkabnm Tilrklyede 
çevirdiği bir filmi seyretml§ olan 
Amerika Blrleşlk de\'letleri Cllm. 
burreisl B. Fra.nklla Ro09evelt, 
TU!,kbrenhı Ulu Onder elinde al
dığı yeni ~breden, terakki yo. 
lunda atılan dev adımlanndao 
pek mütehassis olmuş ve Büyük 
Şefe takdlrkir bir mektun gön. 

l derml. tlr. Ulu Şe'lmlz de, ga.. 
yet sam1mi bir cevap ,·ernıb;tir. 

S Her iki mektubu da o,,rorn ay. 
• fam z 1a yn n n ~ıedl.) onız. : ....................... ...... 

!erdir. 

Metrutiyet için 
Meşrutiyet rıcali hakkında ııyni şe B. Mehmet Ali 

yi söyliyemiyeceğiın. Kendilerine kar.------------
§1 bitaraf olmadığımı iddia edeceksi
DIS. Bende tarafstrlik hlmd yoktur. 
Billkis bana kal'§J taratgirce hare
ket edilmiştir. Vaşington sefirliğine 
geçmemin babamın sayesmde olduğu 
iddia edilmi§ ve !>enim hakkımda 
phsıma ve Babıi.li hukuk müşavirli· 
ğındeki uzun hizmetlere bakarak bir 
hüküm vermek istenilmemiştir. iddia 
edildiği gibi bende hiçbir şahsi mezi
yet olmasaydı Suriye milleti, mukad 
deratma hakim olur olmaz, devlet re
isi diye beni seçmezdi. 

Devlet ıemiıi 

BiR BATINDA 
BEŞ ÇOCUK 

DAHA DOGDU 
Havana, 9 (A.A.) - Elpueblo ga.. 

zetesinin verdiği malflmata göre So
ra köyünde Manyevega adında bit' 

köylil kadını bir batında ve doktor 
müdahalesi olmaksızın dört erkek ve 
ba- kız çocuk doğurmuştur. Hepsi sıh· 
hatt&dir. 

(TAN - Birkaç sene evvel de; Ka
nadada bir kadın, yine böyle bir ba
tında beş çocuk doğurmuştu. Hepsi 
:le kız olan bu beş kardeşler, Kana. 
da miıllet ve hükllmeti tarafından 

"milli evlatlar" olarak kabul edilmiş-

Meşrutiyet ricali hakkındaki ten
kidimi müsbet bir tarzda izah ede
yim: Beni bir vapura koptan yapsa
lar vapuru batırırım. Çünkü vapur 
idare ethıesini öğrenmedim. Meşruti
yetten sonra küçük memurluktan bir
denbire iktidar mevkiine geçenler de 
devlet gemisini yürUtmiye hazırlan
mamışlardı. Hazırlanmış olsalardı tir· Bu ilk beşizlerin hepsi de hayat. 
Trablusgarp harbini mümkün değil ı tadır ve çok gürbüz çocuklar olmut-

(Arkası 10 uncuda) lardır.) 

SAJ..1 iS.MAi ~ 
Yarınki "TAN .. da Okuyunuz 

' G azetenlz, size yannda nltfbaren yine b~k 
yenJ yazılar takdim edecektir. Bundan ev. 

vel de her fırsatta en güzel ve zevk verici yazılara 
!lltitunlannda geniş yerler veren gazete.nlzde, yarın
dan itibaren şu cazip eserleri bulacaksınız. 

• • • 
Ş ah İsmail ... Arkadatnmz "Ziya Şakir,, ne za. 

mandan beri "Şah lsmaU,, mevzuwuı ele al. 
mm hulunuyordu. Moharrlrlmlz bu uğurda çok 
emekler lıarcamı§ ve "TAN,, okuyuculan için "Şah 
lsrua.ı..ı., ~eserini \'Ücude getirmiştir. Yana 
"TAN,, sayfalanm açmca "Şah 1small,, tefrika. 
mm heyecanla okuyacaksınız. 

• • • S &Va§ hatıralan ... "TAN,, siz okuyuculara ya. 
rmdl\n itibaren Sezayf AtUiyı da tanıtacak. 

tır. lstlklil savatmıızda en ön siperlerde çarpı!f811, 
yaraaar atan bu mert çocuk, harbin içinden, bomba 
ve mermi tarakalerl arasında öbek öbek topladığı 

kahramanbk menkıbelerlnl, Mehmet.çiğin savaş le. 
jandlanm, size kahramanlann dlllnden anlataca.k. 
en tath heyecanmıı.la sizi haşhaşa yuatacaktır • 

D oğu merlnde. •• Muharrir arkadaşlarmmclaa 

Litlf, ıu dakikada Doğu Ulerlnln herhangi 
bir kasa bumda "TAN,, için tetkikler yapmakla 
me§gul bulunuyor. 

Bir ay kadar evvel buradan "Dersim., e dofnl 
yola çıkan arkadqmm Latif ilk mektuplanm. 
yol lntlbalan olarak gazetenize, resimlerle beraber 
göndermiştir. Yannld '"TAN., da bu mektuplan. 
yurdun temiz havasmdan birer parça olarak oku. 
yacaksmm. 

• • • D eniz meselesi! •• Bu, lstanbuJun ve lstanbuBa. 
Dun en belllb&§Iı dertlerinin başmda gelir. 

Dört tarafı dealzle çevrilmiş olan lstanbulda de. 
Dize girmekten korkanlar pek çoktur. 

Bununla beraber denize atlamak cesaretini kellııo 
dllerlnde görenler de ekseriyetle Halicin bataklık. 
h sulannda, yahut Mannaracıa anaJiğımlarm bo. 
§aldığı kıyılarda ),kanıyorlar. 

'"TAN" bu mikroplu işle meşgul oldu, \'Olr canlı 
fototranar teshit etti. Va.na Rayfalanllml ~ 
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Hiçbir mütalea ilave etmiye lüzum görmeden tap
taze alınmış iki fotoğraf veriyoruz size. Soldaki re
sim, Istanbulun en kalabalık semtlerinden olan Sir
kecide bir qçı dükklnının önünü gösteriyor.: Çöplük 
ler arasında kaynıyan bir yemek tenceresi! .. Sağdaki 
resim de çok caziptir: Ebussuut caddesinden bir kö-ı 
şe. Burasını kim kazmışsa kazmış, fakat şu gördü
ğUnUz perişan vaziyette bırakmış! ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Evlerde çalışan 
Müstahdemlere 
Aşı yajızlacak 
Belediye lktısat Müdürlüğü Bu işe 
Kati Bir Çare Bulmıya Uğraşıyor 

Evlere alınan, çoluk çocukla bir arada dütüp kalkan Uf&)c, süt
nine, qçı g~bi ev mü.tahdemlerinin srhhatleri meseleıi uzun bir 
zamandanberi lstanbul Belediyeeini ufrattırmakta idi. Bu miiı
tahdemlerin muayeneleri muntazam bir aurette yapılamıyor, çün
kü müstahdemler muayeneye muntazam gelmiyor, davete icabet 
etmiyorlardı. 

I 
Belediye ise, üşenme veya diğer 

sebeplerle muayeneden kaçan ev müs 
tahdemlerine karşı bir şey yapamı-

yor. Çünkü bunlara karşı geçecek 
ve bunları muayene getirecek müey
yideye malik bulunmuyorqu. 

Otomobil 
Lastikleri 
Pahalı 

Son günlerde ıoförler, lastik fiyat. 
larmın pahalılaştığmdan ıiklyet et. 
mekte idiler. Hatta Ticaret Odasına 
bqvurarak, lastikçilerin tröst yap. 
tıkları iddiasını ileri sürmüşlerdi. 

Bu meseleyi tahkik etmek için bir 
şoförle konuıtuk. Bize ıunları söy. 
ledi: 

- iki sene evvel 28 liraya aldığı. 
mız lastikler bugün 47 liraya çıktı. 

Eskiden muhtelif marka lastiklerin 
fiya tlan da değişikti. Firmalar ara. 
lannda rekabet yapar, iki sene garan 
ti verir, eskiyen lastikleri bedavadan 
tamir ederlerdi. Halbuki şimdi muhte 
lif marka lastikler ayni fiyata satıl. 
maktadır. Eskisi gibi garanti veren 
de kalmadı. 

Aynca bir muharririmiz de mese. 
leyi llsti kişlerile ali.kadar bir zattan 
tahkik etmiştir. Bu zatm dediklerine 
göre ,lA.stik fiyatlanndakl pahalılık 

Taksilerdeki ucuzluk 
Bu sabahtan itibaren 
Filen tatbik edilecek 
Taksi Soförlerinin 1 

1 
Talihli okuyucumuz 1 

Bu 
da 

Ucuzluğa 
itirazı Devam Ediyor 

Benzin ve petrol fiyatlarının ucuzlaması dolayııile,. lıtan
bulda itliyen talui arabalarından, büyük taksilerde yüzde 22,5; 
ve küçük taksilerde yüzde 15 niıbetinde ucuzluk yapılacağını 
birkaç zaman önce yazmıt ve dün de kararın taksilere henüz teb
liğ edilemediğini ve bu yüzden ihtilaf hasıl olduğunu bildirmittik. 
Bu ucuzluk, tatbik sahasında bir 1 

takım güçlükler doğurmuştur. Evve- s k ki d T 1 
la, bütün taksilere, ucuzluğu gösterir o a ar an op anan 
etiket asılması mecburiyeti vardır. 

Seyrüsefer dairesi bu etiketler asılma K 
11 

ı 

d?.-11 önce ucuz!uğun tatbikine imkan !.... apso er ..... 
gorememektedır. 

Bu etiketler hazırlanmıstır. Bu sa- K 
11 1 

k 
bah taksilere d~ğı~mış olaca~tır. Bi U anı amıyaca 
naenaleyh taksı fıyatlanndakı ucuz-
luk, asıl bugün başlamış olacaktır. 
Diğer taraftan, dün de haber ver

diğimiz gibi şoförler, plaka resimle
rinin artınldığmı ve halkın yeni ara
balara rağbet etmesi yüzünden, mü
temadiyen yeni araba getirtmek mec 
buriyeti hasıl olduğunu, bu yüzden 
amortisman paralannın çoğaldığını ı 
ileri sürerek, fiyatların ucuzlatılma- ı 
sına itiraz etmektedirler . : 

Şoförler, benzin fiyatlarının ucuz- ı 
laması dolayısile, fiyatlarda da bir 

indirme yapmayı ancak, gece zamla
rının ve 9ehir dışı zamlannın kaldı
rılması suretinde tatbik etmek iste

mektedirler. 

Şoförlerin talepleri, belediye fen 
müdürlüğünce tetkik edilmekte ise 
de_. daimi encllmen tarafından veri
len kararın bozulmasına iın~an gö

Gazöz \'e su şişelerinin, sokak. 
lara ve dUkkinlara atılan kap. 
sUllerl, bazı çocuklarla yoksullar 
tarafından ~planrnakta ldL 

Son günlerde yapılan arqtır
malar, bu kapsüllerin tekrar su 
ve gazöz imallthanelerlne satıL 
dığını meydana çıkarmıştır. 

Bazı gazöz fabrikatörleri, 
bunların iyice ylkandığmı aiiy. 
lemL,lerse de, pis ve mikroplu 
yerlerden, ~plüklerden topla
nan ve blnblr çeşit hastalık ha. 
siline bulaşması muhakkak olaa 
bu kapsWJedn ne kadar yıkan
sa, tamamlyle temlzlenemlyece. 
ğJ ve halka b~k mi.IU'oplann 
geçmesine sebebiyet vereceği 

anlaşılmıştır. 

BeJedlye, su ve guöz lmalit-
hc .. •oı .. ..a .. ın knH""''-- ı ....... w. 

Bayan Hilkat 
Mükafatını, 
Dün aldı 

1000 liralık Bahar MU8abakamıllll 
talihlllerinl ilan etmiştik. Resimde 
gördüğünüz sevimli kızcağız Bay .. 
Hllka.t, bu mtiAabakammn büyük mi 
kifatlanndaıı biri olan radyo makiJle, 
sini kar.anmıştır. Dün mükifatmı ... 
mak üzere matbaamıza gelm Bayaa 
Hllkat, radyo makineslP.I almış ve b• 
talihten dolayı çok 1evlndlğin1 söyıe. 
mittir. ( 

işte Bayan Hilkat, hediyesin.in ya. 
mnda size de tebessüm ecllyor. 

Mük&fat keı~ıw diğer karllerillall 
de matb8'P'._ mtiracaat edebllfrler. 

Vapurlar 
Fazla Yolcu 
Almıyacak 

Halbuki bu meselenin ehemmiyeti 
bazı münasebetlerle gittikçe daha 
fazla tebarüz ediyor. Birçok uygun
suzluklara belediyemizin bütün uğ
raşmalarına rağmen mani olunamı

yordu. Birkaç zamandanberi, müstah 
demleri muayyen zamanlarda mu· ık 
kak muayeneye gelmiye icbar ede
cek bir çare üzerinde araştırmalar 

yapmak düşünülüyordu. 

kamyon ve otomobil lastikleri üzerin-
deki rilsumun fazlalığından ileri gel. rülemiyeceğl anlaşılmaktadır. 

1ari ...tın almalanm ve kullan- 1 
.::~::::;::~.e:~~!1:': ...... f ilk ve Orta 

Mektep Kitapları !'azar sabahlan şirketi Hayriye ve 
Ak y idarelerinin yaptıkları yüzde 
elli tenzilatlı vapur seferlerinin çok 
kal balık olduğu görüldüğünden bu 
hu sta alakadarlarca bazı tedbirler 

alınması kararlaştırılmıştır. Bilhassa 
hacim itibarile ufak olan Şirketi 

Ha~ riye vapurlanna bu suretle had
di i iabilerinden çok fazla yolcu bin 

diği anlaşılmıştır. İktisat Vekaleti
nın bu hususta kati emri olduğundan 
vapurlara haddi istiabilerinden bir 
tek yolcu fazla alınmaması için deniz 
ticaret direktörlüğü sıkı kontroller 
yapacaktır. Vaziyet halkın hayati nok 
tasından tehlikeli görülmektedir • 

Üniversite imtihan 

Neticeleri Vekaletçe 

Tetkik Ediliyor 
Bu yıl Üniversite imtiha.nlanna gi

ten talebelerden ancak beşte ikisinin 
pürüzsüz sınıf geçmesi ve diğerleri
nin muvaffak olamamaları vekaleti, 
bu mesele ile titiz bir surette meşgul 
olmıya sevketmiştir. 

Veki.let bunun sebeplerini araştır
nıaktadır. Bu hususta yapılan tet
kiklere göre, gelecek yıllar için de bu 
gibi hallere meydan bırakmıyacak 

tedbirler alınacaktır. 

Marmara Hattı için 

iki 

Daha 

Vapur 

Yapılıyor 
Denizyollar.l müdürü Sadettin, ya

nında mühendis Ahmet Şevket oldu
ğu halde bugün Romanya vapurile 
Almanyaya gidecektir. Sadettin Al
manyada ısmarlanan 14 vapurun in
,aatile alakadar olacak ve tetkikler 
yapacaktır. Geçenlerde merasimle kı 
sağa konan Mersin hattına ait üç va 
purdan sonra Marmara için mınarla
nan iki vapur da yakında kızağa yer
letştirilecektir . 

Belediye İktisat MüdUrlUğU bu iş
le ciddiyetle meşgul olmıya başlamış 
tır. Milstahdemler yalnız muayene 
değil, ayni zamanda aşıya da tabi tu
tulacaklardır . 

Sakarya 
Vapuru Bir 
Ti"ccara Satıldı 
Denieyolları idaresinin Sakarya va 

puru 26500 Jiraya İzmir tUccarlann
dan Bay Avniye satılmıştır. Yeni sa 
bibi vapuru Şilep haline sokacak ve 
ihracat mallarımızın naklinde kulla 
nacaktır. Satılığa çık.anlan emektar 
Gülcemal vapurunun barice gönde • 
rilmesi için vekiller heyetinden mü
saade alınamazsa satıştan vazgeçile
cektir. Bu takdirde vapur sıkı bir ta
mirden geçirilecek ve tekrar işletmi
ye alınacaktır. 

Adalar Arasmda 

lşliyen 

Haliç Vapurları 
Büyükadadaki Yörükali plajında 

yapılan vapur iııkelesinden sonra Hey 
beliada plajı sahibi de Akay idaresi· 
ne müracaat ederek Adalar arasında 
işliyen Haliç vapurlarının buraya da 
uğramasını istemiştir. Fakat yaz ta
rifesi başladığı için bu müracaat ge

lecek sene tatbik edilebilecektir. Önü 
müzdeki yaz Heybeli plajına da bir 

vapur iskelesi inşa edilecektir. 

Alt. Kız Sanat 

Okulu Açılacak 
Bu yıl memleketimizde yeniden al

tı kız sanat okulu açılacaktır. Bun
lardan ikisi şarkta olacaktır. 

mektedir. Evvelce kiloda 56 kuruş 

10 para olan lastik gUmrUğil; muL 
mele ve istihlak vergilerinin ilavesi 
ve ihraç masrafları ile kilo başına 160 

kuruşu bulmuştur. 34 kilo olan bir 

kamyon llstiğindeki gUmrUk masraf 
ları 54 lira raddesindedir. 
Diğer taraftan ham kauçuk fiyat. 

lan, dünya piyasasında bir sene evve. 
ILne nisbetle yüzde doksan yüksel 
mi§tir. Bugün, bilhassa kamyon ve o. 
tobüslerde kilometre başına lastik 
masrafı 4 ili. 7 kuruştur. Bu itibarla 
şoförlerin söyledikleri gibi lastik mas 
rafı, benzin masrafından daha ağır. 

dır. 
Oğrendiğimize göre Ticaret Odası 

bu iddialar hakkına tetkikata başla.. 
mıştır. 

Mezarhkların 

lslahı 
Mezarhklann harap olmasına mey

dan verilmemek için muntazam bir 
program ile tamir edilmemeleri ka
rarlaştırılmıştır. Bunlardan asri bir 
şekilde tarh ve tanzim edilecek olan
lar ayrılmaktadır. Bu gibiler doğru
dan doğruya belediye tahsisatile ya
pılacaktır. Diğerleri de mezar bekçi
lerinin mezarlıklardaki intifalanna 
mukabil bu bekçiler tarafından tamir 
edilecek, belediye de para ile kısmen 
yardım edecektir. 

Muhtelit Hakem 
Mahkemesi 
Taşındı 

Şişlide, Çankaya apartımanmda 

bulunan muhtelit hakem mahkemesi, 
Galatada sigorta hanının üçüncü ka 
tına nakledilmiştir. 

Maarif Vekili Dün Vilayette 
Metıul Oldu 

Maarif Vekili ve Dahiliye Vekaleti 
vekili Saffet Arıkan dün vilayette ve 
partide meşgul olmuf, aonra Florya
va 2itmistir. 

Vali Vekilinin 
Bir Mektubu 

Vali ve Belediye Reis vekili B. 
ŞUkrü gazetemize şu tavzihi gönder
miştir. Aynen yazıyoruz: 

Eminönü 
~alkevi Binasına 

Eklenecek Pavyon 
Eminönü Halkevi binasına yenidım 

ilave edilecek paviyonun, yine Halke 
vinin eski binasının yanındaki bahçe 
ye yaptırılması düşünülmektedir. 

Toıra Belediyeleri 

Orta mekteplerin kitapla.rmı hallf 
u;aca 1- olan komisyon pazartesi gli
nU şehrimizde ilk toplantısını yapa • 
caktır. 

İlk mekteplerin tarih - Coğrafyl 
ve yurt bilgisinden gayri kitaplarıııl 
hazırlamakta olan komisyon ise A.lk' 
karada çabfmaktadır. Komisyon bıl 
gibi kitaplar için açılan mUsabakayl 
girenlerin eserlerini incelemektedir• 

İki gündenberi 1stanbulda intişar 

eden gazetelerde bana izafe edilen bir 
takım beyanat görmekteyim. Gaze
tecilerle vaki olan temasımda mün
hasıran tifo hastalığı hakkında alı

nan tedbirlerden bahsettim. Bundan 
b~<ı.'l(a hiçbir mevz~ henüz temae et
miş değilim. Buna rağmen bazı gaze
telerde bu beyanatıma ilave olarak 

Benzin Narhını istediler I zmire 2000 
şehri pis gördUğlim yolunda ve buna 
mümasil bazı yazılara tesadüf ettim. 
Beyanatım şundan ibaretti. Hakikıı
tin anlaşılması için aynen tekrar edi
yorum: 

Taşra belediyeleri petrol ve benzi
ne tstanbul belediyesi tarafından ko
nulan narhı istemişlerdir. Belediye 
taşraya vaziyeti derhal bildirecektir. 

Memlekette 
Sıcaklık 
Derecesi çok . 
Yükseldi 

Memleketin muhtelif mmtakalarm 
da sıcaklık derecesi yükselmiştir. İki 
gündenberi Urfada gölgede 40-41 de
rece, Diyarbekirde gölgede 39-40 de
rece, Siirtte 37, Malatyap 36, Elbi1. 
dı;ı 35 dereceye kadar sıcaklık kaydo 
lunmuştur. Rizeye ve Boluya yağmur 
vağmıştır. 

Muhacir Daha 
Gidiyor 
Nazım vapuru Vamaaa 2000 c! 

fazla mühacir yUklemiştir. BugUnl 
de limanımızdan geçerek bunları 
mire götürecektir. Hisar vap 
tekrar Köstenceye gidecektir. . 

Tramvay Duraklarına 

Elektrikli lıaretler 

Konuyor 
Belediye caddelerdeki tramvay 

rak yerlerine elektrikli işaretler 
maktadır. Böylelikle geceleri vuk 
muhtemel kazaların önüne geçilec 
tir . 

"- Tifo hastalığı şimdiye kadar 
efkan umumiyeye aksettirilen şekil
de tehlikeli bir manzara arzetmiyor. 
Şehrin bütün suları temizdir. Bu, bi
zim için f era.hlı bir neticedir. Eğer 
temiz olmasaydı ilk mücadelemiz bu
nun üzerinde tokasüf edecekti. Bilha:; 

sa terkos suyu menbaı ayrıca fenni 
tathirata tabi tutulduğundan çok 

•emizdir. Hastalık temas suretile bu
lqıyor ve Epidemik bir manzara gös
termiyor. Binaenaleyh halkla doğru
dan doğruya temasta olan satıcıları 
mecburi aşıya tabi tutmak suretile 
bu hutalığın nakil yolunu da önle
mek tedbirlerini &lıyoruz. Bu icraata 
halden başlamış bulunuyoruz. Hasta
lığın temas yolu ile geçtiğine nazaran 
halkın da bu husustaki mücadeleye 
yardımcı olmalarını ve alışverişte 
temiz vasıtalara dikkat etmelerini 1

10 Temmuz 937 
CUMARTESİ 

Bugünkü Hava: AÇIK 

faydalı ve müessir görmekteyiz. Ala- Yurdumuzun cenubi Anadolu mm
kadar komısyonun tavsiyelerini dik- takasile, Karadenizin ,ark kıyıların
katle yerine getirmiye çalışıyoruz. da gökyüzünün bulutlu, diğer mmta 
Bu meyanda umumi hala temizlik iş kalarda ise tamamen açık geçmesi 
leri gibi ihtiyaçları da bertaraf et- muhtemeldir. R\izglrlar, Eğe mınta 
mek yolundaki tedbirlerimize devam kasında kısmen garpten, diğer yerler 
ediyoruz. Bu beyanatımın haricinde de şimalden, orta kuvvette esecekler 
bana atfen yapılan neşriyatın hakika dir. 
te uygun olmadığını bildiriyorum. Dünkü Ha va 

Vali ve Belediye Reis 
• vekili 1 Yeşilköy rasat merkezine göre dtln 

Şükrtl SökmensUer hava tazyiki 658; sıcaklık an az 19 

7 inci ay Gün: 31 Hızır: 6' 
Arabt 13M Rumi ı353 
Cemaziyülevvel: 1 Haziran: '11 
Güne§: 4,36 - Öğle: 12,19 
lkindl: 16,19 - Ai1J&.m: 19,42 
Yatsı: 21,43 - lmsak: 2,19 

derece, en fazla olarak ta 33 d 
ye kadar çıkmıştı. Hava akşama 
dar açık geçmif, rüzgar şimali 
kiden, saatte 10 kilomet~ hJSlS 
mt,ttr. 



l:::::t:::::::==== 10 - 7 - 937 =================== 'r AN 

ört Devlet Bugün 
Merakla Beklenen 

Çingene Kraıı )Fransada 

Yaptıl~ 
Bulutla Kaplıyan [ , 

antıyı 
Vergiler 

Başına geçirdı Artıyor 
-----=' . fYENI EMIRNAMELE~LE 8 MiL YAR FRANK 

Bakır tacını 

Avrupa Havasım 

Bu Konferans Tatlıya Bağlandı 
londra, 9 (TAN) - Bütün A vrupanın mu· 

lcadderatile alakadar olan Ademi Müdahale 
komitesi heyeti umumiyesi toplantısı bugün 
Yapıldı. içtimadan büyük neticeler beklenil
~~kte ve bütün Avrupa harp ve sulh gibi iki 
bu,.::L "h • ak "d" 

'"K ı tımal karşıımda çırpmnı ta ı ı. 

b Fakat lçtlınn. en nihayet bir teklif ile neticelendi ve 
n Q teklifi Felemenk devletinin müme.,.sili Deri sürdü. 

0 t".eklife göre İngiltere devleti bugünkü ~ıknıazdan 
~nın bir ~eslnl bulacak ve ademi müdahale 
OllıılesJnin gelecek hafta yapılacak toplantısına ka. 
~ .. ~olacağı ~e)i teklif edecektir. Toplantıda bu 
·~ kabul olunmuş ve celse böylece tatlılıkla niha.. 
tet hulınu.~tur. 
to Ademi müdahale komitesi reisi Lord Plimouth 

Plantı sırasında söylediği nutkunda İngilterenin 
~~ müdahale ahkamına nakzen ve manen riayet 
r kgını anlatarak diğer devletler de bu şekilde ha· 
e et etnuş olsalardı bugünkü vazL ı-----...:_-------ı Yukardaki, geçen gün Var • 

~etle ~arşıla.şmıya. imkln kalmıyaca- c· e Japon 1 ~vada taç giymiş olan Çingeneler 
ginı soylemiştir. Jn Y ı Kralı Jean Kuvick'in taçlı, t.ahtlı 
. F'RAN'sız SEFIRININ NUTKU resmini görüyorsunuz. Kafasındaki 

:Fransa murahhası Corbin söylediği Askerler·ı taç, an'ane mucibince eski Mı ır Fira-
:U~kta Fransamn lspa.nyada iki mu- vunları tacı şeklinde imal edilmiştir. 
ar.ıpw tarafa muharip hakkını tanı- B. trkaç zaman evnl, bakırdan yaptı. 

tna.dıgmı ve deniz kontrolUnün ilgası- '(ı •d c f ı 
ll.I redd enı en arpı(' ı ar rılıruş ve üstüne altın vnldız sürmek 

.. ettiğinı söyledikten sonra: tJ i~in 50 lngiliz lira~ ~arfedilmiştir. 
Fransa, kara kontrolilnlin i.daıne-

sini de ister. Fakat bu kontrol, umu- Londra, 9 (TAN) - Bu sabah Çingenelerin Kralı s~me ile olur ve 
ınl bir kontrolün cüzi şekilde olma- ÇinJUer ile Japonlar arasında ç.ar. her değişişte t~ ta değişir. 
~~dır. Bunun için iki şartın ~hakkuku pışmalar olmuşsa da saliihiyettar Yakında Çingene musikisinin Av. 

zırndır. Birincisi: Portekiz hududun resmi 11ahsiyetlerin derhal muha. rupaya girişinin 500 üncü yıldönümü 
da taföik ed'l · be J • 1 J 1 ·· · . ı en ve bır zamandanberi re sa ınesıne ge me er uzerme kutlanacak ve Kuvlck bu törende re. 
~ein. ~~Yan kontrolli~ yeniden te- çarpışma lm~a sürmüş ve iki taraf islik edecektir. 
ı ı:ı:;Ju gAfJm[;a ve denız kontrolü a- arasında yapılan müt.areke muci- ~~~~~~~~~~~~~~. 

d ı:ıuc u.ı.r- ı.ea:cnu ı.ıw ı.:- ~an-- v-,,.,._:..,.. -ohı luJu 
ması,, em~tir. uu 

Lord Plim sol, Japonlar da sol sahiline çekil-

MUNZAM VARiDAT ELDE EDİLEBiLECEK 
Pariı, 9 (TAN) - Kabine, Hazırlanan bütün emirnameleri mu

vafık görmüf tür. Bu emirnameler sayesinde beklenen munzam 
varidat 8 milyar franga varmaktadır. Şimendiferler açığını kapa· 
mak için ayrıca tedbirler alınacaktır. 

Chautemps kabine içtimaından sonra bir nutuk söyliycrek halkı hükfı .. 
mete müzaherete davet etmi~, daha sonra. şunları söylemiştir: 

"Son hadiseler mali vaziyetin pek ciddi olduğunu göstermiştir. Hükfı. 
met gerek frank ve gerek hazine için 
en ağır bir tehdit teı~kil eden bü~o 
~·i~mı kapamak Uzere miihim teclhir. .. 
ter ittllıazmr llizumlu görmüştür. Ma
liye Nazırı 1937 biitçe nçrğına nma.. 
dil bir hacimde birçok mali tmlhirler 
ittihaz etmiştir. Halkın l•endi inden 
l<>tenilen yeni fednkii.rlıJ-larm elzem 
olduğunu nnhyacn~'lna l\aniiz.,, 

Vergilere Yapılan Zamlar 
Umumi kazanç vergisi üzerinde ya_ 

pılan tadilat hakkında aşağıdaki ma. 
Jômat verilmektedir: 

Menkul kıymetlere ait kazanç ver· 
gisi, nama muharrer eshamda yüzde 
12 den yüzde 15 e, hamiline muharrer 
eshamda yüzde 18 den yUzde 24 e, ec 
nebi esham için de yüzde 25 ten yüz. 
de 30 a iblağ edilmiştir. 

Kamyonlarda kullanılan mayi mah 
rukat resimleri şimendifer tarifelerin 
de yapılan artırmalar ile mütenasip .• 
olarak yilkscltilıniştir. 'Fransız. Başvekılı JJ. Chautempı 

Posta ücretlerinde yapılan tadilflta ı--

göre a.?i ~ektu~a 65 santi~, bir.~ele. 1\Te Yahudı.ler 
fon mukalemesıne 65 santım ucret l l Y 1 

konmuştur. Tütiln fiyatı tahminen 
yüzde 20 artırılacaktır. Ne de Ararplar 

Memnun 

s 

Tarifeler 
lo;tanöuJda blllıa a vapurla gidip 

gelenler için (Tarife) denilen bir bil
mece ve bu yüzden arn ıra nükscclen 
bir dert vardır. 

Gezmek ve bir müddet lmlnrnk tet. 
kik etmek fırsn.tnu lmlduğum pek çok 
memleketlerde bilhas a şehir içi \ e 
kenan nakil vn ıtalaruun tarifeleri 
tıı>kı kerrat cetveli gibi bir kere ~ a. 
pılmı~tır. Bir cmtin tamamen yan. 
ması gibi bli~iik bir hfidise olmadıkça 
tıırüelerde değişiklik yapılmaz. Gerçi 
şehrin ba7.1 nk amı için yaz vc la. ta.. 
rifeleri \'lU'sa da bizdeki gibi e~1am 

m~ı gibi üç ayda bir deği, en \e her 
deği. i~te eskisine hiç bcnzemiyen ta. 
rifelere tesadüf edilmez. l'alnız tari. 
felere "fiu tarihten şu tarihe kadar 
falan filan numaralı seferler yapıL 
maz., diye bir satır nan ederler olur 
biter. 

Bizde ise her mev im, g~en me\'sL 

min tarifesi nJtüst olur. Her altiist 

olusta bes kurusa satılan halka \a.. 

pu; saatl~rini ğö termekten ziyade 
lügııı :mıa ceh·eline benzi~ en sc~ ler 
yapılır. Hunlar ne kadar marifetli ~ 
damlann eliyle ynJ>ıbrsa o kaclnr gı. 
rift olur \'e ne kadar girift olursa o 
kaclar ıız işe yarar. 

1 Halbuki bunların bn kn yerlerde 

1 
olduğu ~bl blrer basit cchcl halinde 
tabı ve her sene ııynl tarif enin ipknsı 
pek ô.la mUmktindiir. Ilıkln galiba tc. 
Uf yönünden hi!;blr laymeti olnıl) nn 
bu tarifelerin be.' kuru sntı~ırı~l~n 
elde edilen iradı kaybetmemek ıçtn 
her sene lııpurlann saatlerinde ikl 

iic ibkikalık deği~iklikler yapılnı.'lk. 
tadır. 

Bu, hakiki t.a:rifeler yetmiyonnuş 
gibi bir de unun bunun kitabı i imle. 
rlnin altında birtakım tnrif e cüzleri 
neşrediliyor. Geçenlerde yanılarak n. 
tın aldığım bunlardan birisi b~ni Hny • 
darpa.5a. iskelesinde yirmi dakika bel<. 

Jetti. 

outh, Fransız noktaJ mişlerdir. Çinliler taraf mdan tah. 
zarını muvafık gö . na-

.• • . rnıilş ve 'Fransnnm liye olunan yerler milisler tarafın. 
!u d· ·lennde haklı olduğunu söyle- dan i5gal olunmuştur. Mütareke 

Japonlar Ue lf opey ve Çahar ülke. 
BlRtB!RTh'E ZIT 1K1 NOKTAt leri mümessilleri ara~nda yapıl-

NAZAR nuş bulunuyor. Hiidiseye dostane 

Rus · Japon 
Meselesi 

Yine Büyüdü 

Chamberlain 
Alman · lngiliz 

Konuşmasına Tar af tar 

Kudüs, 9 (A.A) - Kudilste Arap 
yüksek komitesi, Filistinln üç bölge
ye taksimini şiddetle protesto etmış 
ve Suudi Arabistan hükümdarı kral 
lbnissuuda, Yemen kralı !marn Yah-

Gerçi belediye ve zabıta bizim dndı. 
mız değildir amma böyle umme hiz. 
metine taallfıku olan . eyleri bir kere 
kontrol etse, yahut bunlnrm itima~ 
§Bl'an olnuyncağma dair halkı tennt 
etse ne kadar iyi olur. Bu mrifeyi çı. 
ka.rn.nlnra kaznnmal• istedikleri p:ıra.. 
yı elden \'ersek te bizi aı~ırtmamala. 
nnı rica etsek bunlnnn yanlı ıklan 
ile vaktimizi ve 1 imlzi kaybetmekten 
QOk daha iyi olur def;ril mi? 

B. FELEK 
ltalya murahhası Grandi ltal bir ç.arel haı bulunması umulmak. 

yan siyasetini huli.cta ederok bun~ ı tadır. ~anghaydan gelen bir ha-
"lspanyadan herkes u7.ak,, kelime. bere gore Japonya Çine gönderil. 
leriyle hulasa edilebUeceğtnl söy. mek üzere bir fırk~ asker hazırla.. 
lenıiştir. mış ve ordu mezuniyetlerini kal. 

Sovyet Rusya rnurahhacn Mays- dırnu,tır. . 
ki ltaJ;ra ile Almanyanm ispanya.. 
d:UO m~nı hükumete k~ı istila 
sıyasetı tatbik ettiklerini anlat. 
ınııstır. 

Nihayet Felemenk murahhası, çık
ınaznı . . d ıçın en çıkmanın çaresini bul-
:ayı. Ingiltereye bırakmayı ve lngil
J renın buna karşı bulacağı çareyi ge 
~~~ haftaya yapılacak toplantıda 
k b ıf etnıesini söylemiş ve bu teklif 

KADIN tAYY ARECI 
HALA BULUNAMADI 
Ne~-York, 9 (TANr - Tayyareci 

Ame!ıa '.Earhart bütün vesaitle ta
h~ edılmektedir. Meşhur tayyareci 
~~n h~Yboluşundanberi bugün tam 
ır .

1 
ta geç;ti. Kendisini arayan tay 

yarecı erin 

Rusya, Askeri Kuvvete 

Müracaat Edecekmİf 
New·York 9 (TAN) - Bugün Rus 

Japon gevginliği artmış bulunuyor. 

Sebebi, Japonların Amur nehrindeki 
iki adnyı işgnl etmeleridir. LitVJnof, 
adaların jşgalini protesto etmiş ve 
buna mukabil Rus askeri kuvvetleri 

nin harekete geçeceğini söylemiştir. 

BulgariıtanJa Çekoslovakya 

Kitap Mübadelesi Yapıyorlar 

Lcndra, 9 (A.A)-D. Chnmberlain, 
söylediği bir nutukta Von Ncurath'm 
Londra seyahati mesclesindan bahse
derek demiştir ki: 

"Maatteessüf, evvelce kararlaştırı
lan ziyaretin tehirini icap ettirceek 
Mdiselcr zuhur etmiştir. Fakat hü
k\ımet adanılan arasındaki şahs1 te
maslara büyük itimadım varclır. Ede
nin Von Neurath ile doğrudan doğ
ruya görüşmelerini mümkün kılacak 
yeni bir fırsat zuhur edebileceği hak
kmda izhar ettiği ümide iştirak ede
riın.,, 

yaya, Irak hükümdarı krnl Gaziye, 
Şarki Erdün emiri Şerif Abdullaha 
müracaat etmi§lcr; Filistine ait en de 

ğerli kısımların yeni proje ile elden 
gittiğini. ve yadcllerc düştüğünü, 300 
bin Arabın Yahudi idaresınde kaldığı 
nı anlatarak Arap hükümdarlaı·m fa. 
aliyete geçmelerini ve Filistin Arap
Inrına yardım etmelerini istemişler
dir. Emir Abdullah bugün beyanatta 
bulunarak tahkik heyetinin kararla
rını çok muvafık gördil~'Ünü söylemiş 
tir. 

a uı olunmuştur. 

t hB~ suretle mesele ehemmiyetinden. 

T sayısı (68) e varmıştır. 
t• ayya~ecinin bulunduğuna dair in-

bışlar e en haberler teeyyüt etmemiş 
u unuyor. 

Yahudilerin işçi federasyonu, 1922 
manda.sının olduğu gibi ipkasını ta
lep cdet ek yeni proJeyi protesto et· 
miştir. 

Sofya, 9 (TAN) - Bulgaristanla kiitüpanesi, Bulgar milli kütilpancsi- Ingilterc hükflmeti projesini C~nev 
Çekoslovakya arasında kit.np nıG~a: ne 10 bin kıymetli kitap ve eser gön. redeki mandalar heyetine göndermi:s 
delesi yapılacaktır. Çekoslo\•ak mılh ct~recektir. ve ilk içtimada tasdikini istemistir · 

e lıkesind . liw. k en, gergın gınden bir şey 
""~Ybetm.iyerek gelecek haftaya. kal
~§tır. 

la HARP VAZIYETI 
l'Uı Panya hükfuneti kuvvetleri taar· 
·a. halindedir. Hlikümet kuvvetleri 
"URdriclin • 
l'ada . garbıne taarruz etmiş, a-
nı §lddetli bir muharebe vukubul· 
le;~ur: ~siler, taarruzu pUskürttük
:nu:U bıldırmektedirler. Madridin ce
\.._ .unda VUkubulan tayyare muhare-
uesınde .1 Söy}.. • ası er, muvaffak olduklarını 
leı; ~Yor ve sekiz tayynre düşürdük
tid nı,haber veriyorlar. Hükumet Mad 
ıa; Guvadeihnra, Toledo, Segovi, Ta 
tı~ era ve Avila üzerinde uçu§lar yap
h~nı, iki fi.si tayyaresi düşürdüğü
}' • ~~na mukabil bir hükfunet tay • 
as~l'esi düştUğünii ve Segovi'de yedi 
ın ıkta~aresini tahrip ettiğini bildir
~e hte~. Asiler hükumetin Arago 
k P esınde yaptığı taaITUZUn akim 
A. nldığuu haber veriyorlar. Hlikünıet, 
ı/agonda asilerin bir hücumunu püs-
UrttUğUnU bildiriyor. 
lSP.ANYOL MILYONERt YlNE 

YOLDA 
CebelUttank, 9 (A.A.) • - lspanyol 

bankeri Juan March. dün Comte di 
S~voi vapuru ile ltalyaya hareket et
tnıştir. 

p . 
a:ıs, 9 (TAN) - Asiler bugün 

kat ohk kardinallerını· · D lb il -rU . e os e go-
şmek uzere Parise gönderdiler. 

~------~~~--~:____~-=---~--~----~~~~~~==-=-

Suri~1e Buhran ar içinde 
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ge_çı . ten sonra bu komsu mem- ! r 

leketm buh.ranıar içind ... ~ d .. ~·· .. ; • 
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mıya hazır olclıığumu:ı:u anlıyacak· Suriye içincleld nyrılığm, anJa.5• 
Her "'e'-·den . :.- " CV\'el memJeketın 

hürriye~. ve l<;tikJU.U için çalıştık
Jnrını soyliyen, pek yakın zama-
n~ k~dar bu YÜZdPn ıztırııp ~·eken, 
surgun hayatı Yw ıyan münwver
Jer arasında derin R)Tıhklar \'ar. 
Bunlar, gnyeJcri bir tarafa bırnka
rnk biribirile didi ınektc \'e bi
ribrirlerinin tezkiyesini bozmak ı. 
!;in ellerinden geleni yapmaktadır. 
hır. Aradnli:i hu umetın derecesini 
tebarüz ettlrnıek için Suriye Baş-
vekili Cemli l\lürdilm Beyin Paris 
seferinden memleketine döndüğü 
7.aman söylediği nutuktan u bir
kaç satın na.kletmek kiıfidir. Ce
mil Mürdüm Bey diyor ki: 

"Biz Anupada. çalışıp uğraşı
yorken ha ımlanmız bizi arkadan 
vunnıya çabalıyorlardı. Bizi arkadan 
vunnıy1" uğraşanlar karşılannda 
göğü lerimizl görecek ve mürteci ha. 
inlerle onlara yardım edenleri yık-

tır.,, mazhğın, didi menin de buna amil 
Suriye !liyasileri arıısrndaki ~id- olduğu ~iiphe götürmez. 

detli husumeti anlatmak ic;in ba.5· s uriye milliyetçilerinin mi' li ga. 
ka deJilJer nramıya hacet yoktur, ~·elerim.len inhiraf edercesi-
~anınz. ne ~itiblrlerine düşmeleri ve SuriJ·e 

Yine Suriye n I.übnan g-ıızete· efkarı umumiyesini hürriyet ve is. 
)erinin anlatışına göre Fransa ile tiktaı da\·asmdan fıdeta avırnrak 
Suriye ve Uibnıuı arasında imzala.. Hatay mc eleslndc bize kıırŞı tahrik 
nan muahedelerin }'raıı a tarafın· etmeleri yüzünden böyle bir netice 
dnn tasdik edilmeme i Suriye ve l'erece~ siiph~ g-ötiirmezdi. Biz hu 
Lübnnm öerlnclen mu tarip etmek. sütunla rda bu inlıiraflnr:ı ve i''rat. 
te ve im ilil memleketi emniyct."iz.. lam i~nret edercl< bu yolun Suriye. 
lik ve istikrarsızlık içinde yn,.at- ye zarnrdan baı ka bir ey getimıi. 
ma.ktndrr. yeceğini nnlatmı tık. Fakat Suriye. 

Suriye Başveldli Cemil Miirdiim li siyasiler heniiz bu yoldan nynL 
Bey ile I.übnnn Cümhurreisi !\I. E- mamı;) ve hiıld hu inhimf \'C ifratın 
mil Edde'nifl Parise gitmelerinin en ba.5lanna getirdiği \'C getireceği za. 
miihlm sebebi bu idi. Fakat anıa.,ı. rarlan liyıkıyla kavnyamamı~ bu. 
lan ikisinin çalıı;malan da bu mak. Junuyorlar. 
saclı tahakkuk ettirememiş, ve Yine Suriye ve Lübnan gazetele. 
Fransa hiikfımeti hu 1 l bir müddet rinin neşriyatına göre Suriye ile 
daha gecil<tirmck lüzumunu his et- Lübnan arasında da mühim anlaş. 
mt tir. mazlıklar vardır. 

.ı-1nlaşılnn Suriye hükumeti Ta.. 
rnblu Şamın Suriyeye verilme i 
için te ·ebbüsJerde bulunmuş, ,.e 
J.iibn n Cümhurrelsi lle bu teşeb. 

biisleri nkn.mctc uğratmak için ça. 
hşmıstır. Neticede Suriye hiikuıne. 
tinin mu\'affakıyetslzliğe uğradığı 

ve Llibnanın miizaherct ~ördü~ü. 

belki de muvnffakı)·et luımndığı 
anlasılıyor. 

Lübnanın bu S"lii'rle mUuı' eret 
görme i ve Suriyeııiıı ftdeta ihmal 
ile karşılnnmnsı da Suriyedc infial 
uyandırmakta \'C hosnutsuzluuğu 

knt kat artırmnktndır. 
Riitiin hunlara rn~en Suriyeli 

siyasiler vo7Jyctıerlni ı lah edecek, 
kenılilerine karşı semJtnti)i artıra. 
cak, 7.nrnrlarını iiznmi derecede kı
saC'ak \'e maddi mane\'İ pek bii;\iik 
kazançlarmı temin edOOf'k doğru 
diiriist bir hattı harekete bedel zn. 
zararlı ve yanlış oldu6"lmu gördük
leri yola aplanmı. buhınuyorlnr. 

Kendilerinin ergeç bu yohlan dö. 
neeelderi muhakknl.iır. Çünkü "IUil
letlc.r hııJdki menfaatlerini nihayet 
siyasilerine icbar ederlPr.,, 

Poıonya da 
Müstemleke 
İsliqor 
Varşova, 9 (TAN) - Polonya 'l'L 

caret Nazın, Parltımentodıı söyledi tl 
bir nutukta Polonyanm miistemleke 

ihtiya<'ının pek zaruri olduğunu an. 
latnuştır. 

Hükf.ımet organı "Ekspres Poranl,, 

gazetesi de "Bize müstemleke lfi.zım,, 
b~hğile yazdığı bir makalede ham 
maddelerin yokluğunun, Polonya sa. 

nayiinin önüne bir set çektığiııi kay· 
dettikten sonra diyor ki: 

"Hakikaten bize, yabancı memle. 
keticr döviz mukabilinde ham madde 

vermek istiyorlar. Fakat harice dövtJ 
çıkarmamız yasaktır. Diğer taraftıııı 

Polonya, haddinden fazla nUfuslu bir 

memlekettir; her sene nüfusu 400 bin 
kişi çoğalıyor. Eğer Polonyanm da 
müstemlekeleri olursa buranın hnın 
maddeleri Polonyaya yanyacak ve 
Polonya da mahsulünün artanını ve 
nüfusunun bir kısmını bu müstem.Ie· 
kelere göndermekle bu meseleyi hııHe. 
decektir. 

lngiliz Amele 
lideri ltalqada 

Londra, 9 (TAN) - Eski amel 11 
deri Unsburi bugün Romada Mw;ı>O 
lini ile görUşecektir. 

Rusya Ne Diyor 1 
MoSıkova, 9 (TAN) - Pı-avda bu· 

günkü nüshasında Liınsburinin :Mus
solini ile mülakatını mevzuu balı e
derek onun Tolstoyvarl nnsihaUerle 
Mussolini ile görUşeceğini, fakat bun 
lamı bir netice vermiyeccğini yaz
maktadır. 
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~ahkemelerde 
' 
' 

Memura,· ileri Geri 
LakıiChlar (Söylemiş 

' ~ sebzeci ı HASTANEDE ! Bir 
~~~n~y~~ü~~~tinbirrüJ Mahkemeye 
vet hadisesinden dolayı Vekalet emrine alın- ~ 
mıf ve hakkında tevkif kararı verilmifti. Fa- f 'e rı•ldı' 
kat suçluyu tevkif etmek emrini alan polisler J' ~ 
bulamıyorlardı. Nihayet Alaettinin bir has-

tanede yattığı haber alınmıf, doktor tarafın- Asliye Dördüncü Ceza mahkemesinde, 'dün 

dan yapılan muayene neticesinde de hastalı- , dikkate değer bir durufma yapıldı. Bu duruf· 
ğımn temaruz olduğu neticesine varılmıttır. manın davacısı bir polis memuru, suçlusu da 

B~nun üzerine Alaettin hastaneden çıkarıla- bir sebze satıcısı idi. Davayı icap ettiren ha-
~ rak tevkif edilmit ve tevkif aneye gönderil- dise, bir kilo domates yüzünden çıkmıttı. 
t miftir. Müddeiumumilik ıuçlunun daha ev- Kocamustafapagada, bir kadıncağız, suçlu Yaşar. 
' vel İzmirde de üç aylık mahkumiyeti bulun- dan domates almak istemiş, ve bir kilo domates tart. 
~ duğunu meydana çıkarmıttır. tırdıktan sonra, parası yetişmediğini ileri sürerek: 
~~~~ Bana dört kuruşluk ver! Demiş. Yaşar domates-
---------------------------- leri tarttığı sırada, o civar • 

1 da. satıcıları kontrol için dolaş. 

Bir Ana' 
ve Kızı 

Kaçmışlar 
r Geçen gün Karagümrük polis ko
miserliğine bir adam başvurarak, ka
nsile, 16 yaşındaki kızının bir hafta
danberi kaybolduklarını söylemiş ve 
aramalarım istemiştir. 

Polis, araştırma neticesinde ana ve 
kızı, Y edikule surlarının içinde iki 
erkekle beraber bulmuştur. 

Iddiaya göre, Selime ve Yaşar adlı 
bu ana kız, bir hafta aile yuvasından 
kaçmışlar, uygunsuz ve serserice bir 
yaşayış sürmüşlerdir. Selimenin ko
cası, boşanma davası açmıştır. Müd
deiumumilik ise, 16 yaşındaki Yaşarı 
Tıbbıadliye muayene ettirdikten son
ra, hepsini birden asliye dördüncü ce
za mahkemesine vermiştir. 

Ellişer Lira 
Ceza istemiş 

Suçlu Ramazan adlı bir polis .. Id
dlaya göre, Bay Ramazan, Fatma ve 
Kıymet adlarında iki kadını, zorla 
karakola götürmek istemiş.. Şahit
lerin iddiasına göre, Ramazan evvela, 
rat.mayı karakola götürmek isterken 
Kıymet itiraz edince, ona da: 

- Sen de yürü bakalım.. Ellişer 
lira ceza verin de aklınız başınıza gel-

Dimitrinin 
Altıgüz Lirası 
Dimitri Marta oğlu diye oir saraf 

var. Bu adam geçenlerde ölUyor. Di
mitri Marta oğlunun Kasnnpaşada o
turan kömürcü Mehmetten 600 kilsur 
lira alacağı var. Marta oğlu ö~Unce, 
kömürcU Mehmet, sarrafın imzasını 
taşıyan 410 liralık bir senet çıkara
rak gösteriyor: 

- Iştc, diyor, senedi, ben Marta 
oğluna borcumun 410 lirasını verdim! 

Fakat Marta oğlunun babası ihti
yar Yorgaki aksini iddia ediyor. 

- Bu senetteki imza, benim oğlu-
mun imzası değildir, diyor. ı 

Hadise bundan ibaret. Dün, ikinci 
asliye ceza mahkemesinde, Marta oğ
lunun babası ile suçlu Mehmet, ken
di nOktai nazarlarnu müdafaa ettiler. 

Suçlu kömürcU Mehmede reis sor
du: 

- Sahte makbuz senedi yaparak 
Marta oğlunun imzasını taklit et.mi§
sin!. Ne diyec~sin .. 

KömilrcU Mehmet; omuzlarını silk
ti: 

- Olur mu böyle şey .. 
Reis: 
- Olur ya .. Neden olmasın. Yap

tıktan sonra, her §CY olur. 
Sahte olduğu iddia edilen dört mak 

buzun getirilmesi için muhakeme te
hir edildi. 

sin .. demiş. 
Çağırılan şahitler gelmemişlerdi. 

Duruşma, tehir edildi. 

tığı anlaşılan belediye zabıta memur
larından Lfıtfi, domatesin eksik tar
tıldığını görerek zabıt varakası tut
mak istemiş, Yaşar buna mani olmak 
için, domatesleri yere dökmüş, me
mura kar§ı da ileri geri bazı laflar 
etmiş.. -* 

Dünkü celsede, birkaç şahit dinlen
di. Bunlardan biri vakayı şöyle an
lattı: 

- Ben berberde trag oluyordum. 
Dışarda bir gUrilltü koptu. Berber, 
bunu duyunca, traşı yanda ~ııraka
rak dışarı fırladı. Ben de kalkacaktım 
amma, traşrm tamam olmadığı için .. 

- Lafı uzatma! Sonra ne oldu? 
- Sonradan anladrk ki,, memurla 

zerzevatçı arasında kavga olmu!il, a
ma ben kimin kime ne söylediğini i
§itmedim.,, 

Suçlu ise, kendini şöyle müdafaa e
diyordu: 

- Efendim, bu bay (polisi göste
rerek) benim şeftalilerden bir tane
sini aldı, yansını demin şahitlik eden 
Baya uzattı, yarısını da kendi yedi. 
Başka şeftali vermediğim için bana 
dü§Illan oldu, domatesleri eksik tart
tığım iddiasile zabıt tutnııya kalkı§tı. 
Davacı Lutfi: 
- Hayır! dedi, yalan söylUyor. Ek

sik tartmamış olsaydı, domatesleri 
imhaya teşebbUs etmezdi. 

Suçlu, bunun da cevaömı verdi: 
- Efendim, domatesler, yerli de

ğil .. Ta Finikeden gelmiş. Zati, yarısı 
ezik .. Elimle tutunca, hepsi etildi. 

- Sen orada memura karşı fena 
sözler söylemişsin. "Aldığın maaş ye-

Merdivenden kaba ayak sesleri geliyordu. Erde
yandaki okuma odasına girdi. Uç kişiden idare azası 
olan Fettah Efendi soruyordu: 

SiMDiLiK 
- Pazardan sonra burada bulunacağı muhakkak 

mı? 

Eskiden Abdülhamidin taburu binbaşısı iken 31 
Mart isyanından sonra her nedense tekaüt edilen Ka
sımağa kalın bir sesle cevap verdi: 
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Evvelki gUn BMm Kurumunda 
vali vekili Bay Şükrü ile hasbıhal 
ederken, işkenbeci dükkanlarında sı
rıtan dizi kellelerin çok çirkin bir 
iptidailik manzarası teşkil ettiğini ve 
İstanbula gelen ecnebilerin bunlara 
bakarak fena hUkümler verdiğini ha
tırlattık. Bay ŞÜkrU bize hak verdi. 

Aradan 12 saat geçmeden kellele
rin camekanlarda teşhir edilmemesi 
hakkında belediye memurları vasıta
sile işkenbecilere emir verilmiştir. 
Kararla içraat arasındaki bu sürat
ten dolayı belediye reisliği makamı
nı tebrik ederiz. 

1şkenbeciler, mallarını dükkanın iç 
tarafında münasip bir yere yerleştire 
ceklerdir • 

Aydında Bir Evlenme 
Aydın sporcularından ve Halkevi

nin azasından Celal Güngör ile emek
li Şükrünün kızı kızı bayan Behiye
nin düğünleri, valinin de dahil oldu
ğu kalabalık bir davetli kütlesinin 
iştirakile Aydın Halkevinde yapılIOJş 
tır. 

' Tahliye Edildi 
Geçenlerde Trakya Umwru Müfet

tişi Kazım Diriğin bindiği otomo1>ili 
kullanan şoför Arif oğlu Hüseyin bir 
çocuğa çarparak yaralanmasına, son
ra da ölmesine sebep olduğu için tev
kif edilmişti. Hüseyinin itirazını tet
kik eden ağır ceza mahkemesi kendi
s1ni dUn 100 lira kefaletle tahliye et
mi§tir. 

ti§miyor mu ki, benden de ceza alı
yorsun?,, demişsin. 

- Oyle şey söylemedim. 
- üstelik bayılmı§Sın da.. Doğru 

mu? Sahiden bayıldın mı? 
- Bayıldım efendim .. Bende, öte

denberi sara hastalığı vardrr. Bu yüz
den askerlikten de ihraç edildim! 

- Şahit göstereceğim, diyordun, 
kimlerdir şahitlerin? 

- Hasan var, Hüseyin var .. 
- Hasan, Hüseyin de kim? 
- Şahitlerim .. 
- Anladık ama, kimdir bunlar .. 

Nerede otururlar. 
Suçlu şahitlerinin adreslerini söy

ledi. Mahkeme, bunlann çağırılması 
için duruşmayı başka güne bıraktı. 

. .J ~· ·• .-~~~ . \~' ' ;.. 

. ~~ . . ,. 
. -"" •'· .,.x .. ·. ~ . • 't. 

... ~\ ' ' ~,;;- '~~' 

Bugünkü Progrnm 
Akşam neşriyatı: 

12,30 Plakla Tilrk musikisi 12,50 
Havadis 13,05 Muhtelif plak neşriya· 
tı 14 Son. 
Oğle ueşriyab: 

18,30 Plakla dans musikisi 19,30 
Konferans: Doktor Salım Ahmet (Ti 
fo) 20 Türk musiki heyet i 20,30 Ö-
mer Rıza tarafından arapça söylev 
20,45 Vedia Rıza ve ari<adaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şar
kıları (Saat ayarı) 21,15 Orkestra: 
22,15 Ajans ve borsa haberleri ve er
tesi günün programı. 22,30 Plakla so 
!olar, opera ve operet parçaları 
23 Son. 

• 
Günün Program Oztl 

Çocuk Bakıcı Okuluna sENFol\."lLER 

Talebe Aranıyor 
Çocuk Esirgeme kurumunun Anka

radaki çocuk öakıcı okuluna 1 tem
muzdan itibaren talebe kaydine baş
lanmıştır. Okul, yatılı ve parasızdır. 
Tedrisat iki yıldır. Dersler hem teo
rik hem de pratiktir. ikinci sınıfı ba
şarıkla bitirerek diploma alanlar ço
cuk esirgeme kurumu müesseselerile 
hastanelerde hasta.bakıcı ve aileler ya 
nında çocuk bakıcı sıfatile çalIŞU'lar. 

Çocuk bakıcı okuluna yazılma ve 
alınma şartları şunlardır: 

18 Yaşından aşağı olmamak, 
Dk okuldan diploma almış olmak, 

orta okul ile lise talebeleri tercih edi
lir. 

Sıhhati yerinde, ahlala iyi olmak. 
Okula yazılmak istiyenler (Anka

rada Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi Başkanlığına) adresine dilek 
çe ile müracaat etmelidir. 

Kayit için gerekli olan e•Tak: 
Okul diploması, nüfus hüviyet cilz 

danı, sıhhat ve aşı raporu, hüsnühal 
ilmühaberi, üç fotoğraf. 
Kayıt mliddeti bir aydır. Ağustos 

iptidasında kayit kapanrr. 

Kütüphane Müdürleri 

Yeni Zam Alddar 
Kilittir Bakanlığı kütüphane me

murlarının terfihi için maaşlarım 

yükseltmi§tir. Bayezit milli kütüp
hane müdürü İsmail Saip, Süleyma
niye kütüphane müdürü Zahir ve Fa 
tih Millet kütüphanesi müdürü lsma
il Hakkının maaşları ellışer liraya 
çıkarılmış ve diğer memurların as
li maaşlarına da iki liradan on yedi 
liraya kadar zamlar yapılmıştır. Kü
tüphane memurları on senedenbe,ri 
hiç zam görmedikleri için son zam
lar üzerine çal{ sevinmişlerdir. 

lbni Sina Şerefine 
T opkapı Müzesinde 

leni Bir Salon Açıldı 

20,10: Laypzig: Hafif senfonik 
orkestra (Sopran, tenor, bariton). 
22.30 Mis vesire: !nghelbreeht'in 
idaresindeki büyük senfonik kon
ser. (Mendelssohn, R. Korsakov, 
Faure, Lucas, Lauguet, Chabrier). 

HAFlF KONSERLER 
7 ,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 

7.30: Orkestra konseri. 9,20 Paris 
kısa dalgası: Plak. 9,45 Keza. 10, 
30: Keza.11,50: Keza.. 13 Paris kı
sa dalgası: Plak. 13,10 Bükreş: Kil 
çille radyo orkestrası. i4,15: Paris 
kısa dalgası, Strasburg'dan kon
ser nakli. 15 Moskova: Konser. 15 
Paris kısa dalgası: Ma.rsilyadan 
konser nakli. 15.30 Roma kısa dal .. 
gası: Karışık orkestra konseri. 18. 
18.30: Moskova: Konser nakli. 
19 BUkreş: Askeri bando. 20 Pa
rla kısa dalgası: Konser, 20: Peşte 
Çigan orkestrası. 20 Milano, Flo .. 
rans: Karışık musiki. 21 Moskova 
Kanşık konser. 21 Paris kısa dal .. 
gası: Konser, 21 Peşte: Kanşık 
program. 21,10: Kolonya: Orkes .. 
tra, sopran, tenor, bariton. 22,25: 
Prag kısa dalgası: Karışık progranı 
22,45: Bükreş: Gece musikisi nak 
li. 22,50: Peşte: Askeri bando. 23. 
15 Roma: Varyete programı. 23,20 
Viyana, Graz: Şrammel orkestra
sı. 24,10 Peşte: Çigan orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 

18,30: Roma iosa dalgası: Verdi 
nin "Rigoletto" operası. 22 Milano 
Florans: Verdinin "Mukadderatın 
kudreti" isimli operası. 22,05: Var 
şova: Operet akşamı (Sopran, te-
"""- •!""""- • _.., 

ODA MUS!KtSt 
18,05: Prag, Brüno vesırıre~ ~a.

lon kuarteti. 
RESiTALLER 

16,10 Roma kısa dalgası: Napo
li şarkılan. 20,35 Bükreş: Bojenes 
co tarafından Romen şarkıları. 22 
05: Prag kısa dalgası: Piyano r(' -
tali (Smetana). 22,45: Viyana: Ye 
ni Danimarka şarkıları. 

DANS MUS1K1S1 
21,15: Bükreş. 22,15: Uypzlg, 

23: Stokholm. 23.05: P.rag kısa dnl 
gası. 23,30: Kolonya. 23.35: Prag. 

MUHTELlF 
19,30: Roma. kısa dalgası: ::Arap 

ça, türkçe, rumca kısmen musiki
li program. 

Topkapı sarayı direktörü Bay Talı- çilere açmıştır. Sarayda açılacak o
sin Uz, 1bni Sina gününün şerefine lan resim salonunun hazırlığı da ha.Y. 
saraydaki Fatihin eczanesini ziyaret lı ilerlemiştir. Ya.kında açılacaktır. 

duğunu anladı. Reise bir göz :işareti etti ve Kasım 
Ağaya: 1 

- Elbette bir kolayı bulunur !Kasml Ağa. Oyle de--
ğil mi? 

Reis : 
- Hangi işin kolayı bulunmaz? 
Kasım Ağa aWdı: 
- öyle ise bul bunun kolayını! 
Reis bıyık altından gillerek : - Kaymakama gelen serviste öyle yazıyor. 

Hacı Efendi de tasdik etti: -59- - Burada dört kişiyiz, onar lira verince kırk e
der, mebusumuzun yeğeni Hafız Müderris te on v&
rince elliyi doldururz. 

- Hafıza da tam telgraf var. Pazardan sonra ikin
di Ustü oradayım. diyor. 

Kasabanın pazan salI gUnli kurulduğuna göre, 
çarşamba gUnü akşam üzeri demekti. 

- BugUn ne, 
- Pazartesi. 
- Demek öbür gün. ' 
- Hesapça öyle. 
Bu konuşmadan, Erden, mebus DUnbelek zade 

Cabbarın çarşamba günU geleceğini anladı. Hiç ses. 
çıkarmadan, okuma odasının bir köşesine oturdu. E
line bir kitap aldı, birşey işitmemiş gibi derin bir o
kumaya dalmış göründü. Oda kapısını açık bırakmış
tı. Çıkanlar içeriye bakmadan, doğı'uca MUdafaai 
Milliye şube odasna girdiler. Onlar da nasılsa i<apryı 
açık bıraktılar. Erden bu sefer salona çıktı ve gaze
teleri okur gibi yaptı. Uç kişinin konuşmalarından bu 
komisyonun mebus için kurulduğunu anladı. DUnbe
lek zadeye iyi bir istikbal merasimi hazrılamak, icap 
eden hürmetlerde bulunmak. ziyafet çekmek gibi 
maddeleri knrarla.ştıracaklardı. Böyle bir komisyon, 
kaymakamın aklına gelmiş ve buna, Kadı ile Hacı 
taraftar çıkmışlar .. Onun Uzerine dün gece toplan
mışlar ve aralarında dördünü seçmişler .. 

- Çavuş! bize tiç kahve gönder. 
1 Kasım Ağanın gür sesi, uyuklayan çavuşu yerin
den kaldırdı. 

- Hem şu Reise bakıver. 

- - Burdayım işte .. Geliyorum. 
Reis merdivenden çıkıyordu. Erdeni görüp sela:n .. 

lamıştı. 

- Yahu! Bı,ıgün toplanmıyacak mıydık? 
- Hatırımda, fakat biraz işim vardı. 
Bir dakika sonra müzakere başladı. Belediye Reisi 

ile Fettah Efendinin kayıtsız duruşlarına karşı Hacı 
ile Kasını Ağa hararetle söylUyorlardı. Bu, milhfm 
bir mesele imiş gibi inceden inceye görüşülüyordu. 
lş ziyafet maddesine gelince, ilk ziyafet evvelki top
lanmada kararlaştırıldı. Yani orada Belediye tarafın
dan verilecekti. 

Reis : l' .. ' 

- lyi, ala amma bunun nasıl olacağını soran yok. 
- Nnsıl olacak? Ziyafet nasıl olursa. 
- Orasını ben de biliyorum. Haydi yemek takım-

larını bizden göndereyim, fakat sahanların i_çine ne 
koyacağız?. 

- Yemek! 
- Yemek ne ile olur ? 
Durdular, Reis illi.ve etti: 
- Bu ziyafet laakal on beş kişilik olacak. Bundan 

aşağı tabii olamaz. Bugün on beş kişilik bir ziyafeti 
kaça çıkartırsınız? 

- Adam sen de kaça? .• 
- Hiç öyle deme Kasım Ağa. Şekerin okkası se-

kiz yUz elli. Princin yUz yirmi! Belediyenin vereceği 
_ziyafeti sade suya bir çorba, analar mirası bir yoğurt;.. 

lu mantı ile bitiremeyiz ya. 
- Peki sen söyle ... Ne masraf gider?. 
- Hacı Efendi reislikte bulundu. Tahmin etsin 

bakalım. 

- On i<ağıt. 
- On beş ... 
- Uçte biri ancak. 
- Yapma canım! 
- Canımı yok, tam elli kağıt ister. O da öteden 

beriden de yardım olmak şartiyle. Çünkil Belediye 
sandığında elli kuruş yok. Herkes askerde, kimden 
rüsum alırsın, hangi kadının yakasına yapışırsın? 

Be.ş aydır kltibin dörtyüz kuru§ aylığını bile vere
medim. Bereket versin Hasan Baba kalenderdir, bir 
kaç kırık dökük geliri olmasa.. Belediye çavuşu

na daha çok acıyorum. Geçende, bu böyle, sökmez 
Efendi, dedi. Bırak ta öteye beriye işe gideyim bari. 
Buna ne denir? Peki dedim. Bir haftadır o da renç-
berliğe gidiyor. . 

ldare azası Fettah Efendi, Belediye Reisinin bütün 
mUtalealannı tasdik ediyordu. Kasım Ağa kızdı: 

- Canım Fettah Efendi! dedi. Bu işi yapmaya de
ğil de, g\lya bozmaya memur imişsin gibi davranıyor
sun. 

Fettah Efendi dik dik bakarak: 
- Senin, dedi bu işlere aklın ermez. 
- Ya senin mi ere? 
Hacı Efendi, müzakeratın rengi değişmek üzere ol-

Hacı - On lira ben vereyim, ya Müdafaai Milli~ 
yenin de parası yetişmezse? 

Fettah Efendi - O da mı ziyafet verecek? 
- Oyle ya, ondan sonra da Donanma Cemiyet! ... 
Kasım Ağa heyecan ve telaşla: 
- Bende on lira ne gezer?. Tekaüt maaşma bakan 

adamın ... 
Bu sefer Reis çattı: 
- Oyle ise neye yüksekten atarsın a Kasnn :Ağa 'l 
- Olsaydı dinim rabbena hakkiyçUn verirdim. 
- Sus sus Allah aşkına. On lira için yemin etme. 

'.Artık sende de yoksa, biz hepimiz tuzlu göle aWa
lım. Yahu kırk kişiyiz biribirimizi biliriz. 

- öyle zannedersiniz.. Geçen yılın kozalarından 
ettiğim ziyanı .. 

- Peki, ~ar ne oldu ? 
- lnandırmak kabil değil ki. 
Fettah Efendi: 
- Benim hisseme isabet eden mikdar için verile

cek cevabım şudur: Yirmi lira bile verebilirim. Fa
kat niçin? Burasını bilmeli? Ben parayı sokakta bul· 
muyorum. Milleti de soyınuyorum. Alınteri dökerek 
kazanıyorum. Elin Dünbelek zadesi baklava börek 
yesin diye on para bile vermem 

- Biz nasıl veriyoruz 1 
·(Arkası \•ar) 
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G""ndeli Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin YALMAN 

TAN'ın hedefi: Haberde, fi· 
~~rde, her şeyde temiz, dü
rust, samimi olmak, kariin 
~etesi olmıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

l Bay ırltk işi 
Geçen 1 Temmuz, Bayındırlık Bn.. 

kanlığımızın f aaJiyet tarihinde mem
~uniyeue anılacak bir giin olmu tur· 
hıenup demiryoJlan şirketi f'Jinde b~ 
d ~~n §ube hatlanndnn dördii ve Ka. 
,.~ ? Su Şirketi o gün de\•lete geçmiş 
. tnnbul Tramvay Şirketi tarife.. 6
'hde bazı tenziller yapılmıştır 

' nunıan lznh etmeliyiz. • 

ti Biliriz ki e ki Bağdat hattının Fev
ti Paşaya kadar olan kısmı, 27 llkteş. 
Oln 1932 de Frnn ızlarla fınzalanmıs an ~ 

r lJ Protokol mucibince devlet demir. 
(1° arına ilhak edilmiş \'e memleke.. 
nı~ i~lncle kalan: 

'..l'oprnkkale - Pa:rns· 
li'e . • , 

vzıpa a - Meydanı Ekbcz 

Çobanbeyli - Nusaybin 
l>erbesye - Mardin 

ızŞube hatlannın i letllmesi de Fran
hıu sermayeli bir şirkete tev<ll olun. 
irkştu, Bu şube hatlanndan ilk ikisi, 

1 ette akdolunnn L5Jetme mukave. 
e i tarih' d t~ . ın en dört ene sonra devle. 

lJJtikal edecektL 

u!°ın irketle yapdnn görüşmeler ne
de, mukavele lcaplan yerine 

gPtlrlJmi ' . 
\ •n 'e şirketin elınde bulunan 

gon ''e lokomotiflerle mağaza mev 
~utlnn -bi7.e intikal edecek in ımlar. 
n lrketçe işletilmesine de\ıun ednC: 
~:k lusımlarrn uzunluğuna \'C bunlar 

erindeki fnalivet .. t bit 1 n . e gore es o u-
an bir formUJe göre- tak im edile 

tek butt· • 
t ın kı ımlarla malzem~ i iki 

darnfın memurlan huzurl:vle devlet 
emln·ollal'Jn · 
K d 

1 
.. a devredilmiştir. 

• 
1 rny Su Şirhetlne gelince· RtıS 

rnı rette ''U k""d • • 
1 u ar ''e Kaclıköv Slı _, __ ._, ..ı ., 

da adec;"İ(-d';j-:··-.. ,_ ı..n. •:-.. ..... _ 

1 
. n cöy Su Şirlceti,,denllen 

>u müe e, 1804 tarihinde O 
hnnlmsı memurlarından birin manllı 

. c \'er L 
rnış olan imtiyaz mucllılnce ı tanbu-

l~n Anadolu yalmsmda su dağıtmak 
~re lmrulmu , falmt bugüne kadar, 

/ FiLiSTiN, GVNVN SiYASET LOGATININ HER SAY

FASINDA ADI, BAŞKA BAŞKA MANALARLA GEÇEN 

BiR MEMLEKET OLDU. BU SEBEPLE ARKADAŞIMIZ 

BURHAN BELGE'NIN FiLiSTiN'/ ANLAT AN YAZILARI 

sızı DAHA ENGiN BiR ALAKA iLE SARACAKTIR. 

• • 
IFülLüSTöNDIE 

• • • 
ve vrupa ile Asya, ilim 

Cehalet Karşı Karşıya 

f"'" Yazan:'"'"J 
!Burhan Belgei 
i ......................... . 
K udüsün değite~ yerle~i 

var, hiç değışmemıf 

yerleri var. Değişen yerler, 
Yahudi semtleridir. Hiç değİf· 
miyenler, Arap mahalleleri. 
Daha tayyarede iken, af&ğıyı 
kucaklıyan bir bakıf, iki kes
kin tezadın kartılaştığı bir 
memlekete ineceğimizi anlatı· 
yordu. 

Filistin yollarının şöhreti, bizi 
Kahirede bulmuştu. Arabamız, as
falt cadde üzerinde yağ gibi kayar 
ken, bu şöhretin mübalağalı hiç 
bir tarafı olmadığını anladım. İşte 
yalnız bu Ltid'den Kudtise giden 
60 kilometrelik yolu sökerken, iki 
keskin tezadı maddel~m_!ş bir hal
ue--ı;v1 meK kaoır oluyorau. Hır köy 

Kudüse uzaktan toplu bir bakıı 

ga eder ve bir horoz ile üç tavuk, 
sokağın ortasında duran karpuz ata 
buğunu gagalar. 

Y ürürsünüz, merdivenleri tır 
marursmız, duvarlara sUrU

nUrcesine dar sokağın içine gövde
nizi ve adımlarınızı sığdırmaya ça 

sından, ba&ışlarınız ip knngallan
na, at, eşek ve deve yularlnrına da 
larak, geçersiniz. BUttin bu renk
leri ile kokulan loş bir ışığın koy
nunda knyn~ıın dllnya, taş evle
rin, taş soknklann, taş duvarların, 
taş tavnnlarrıı içindedir.. BUtün 
Kudüs, zaten, taştandır. 

Uç bUyUk dinin bir zamanlar getir
miş olduğu yüksek insan idealini, 
KudUste bulamazsınız. Bulacağı
nız şey, bu Uç sembolUn kapıların
da ve civarlarında yapılan, din ti· 
careti yahut politika mücadelesi
dir. Bu bahse, ayrı bir yazımızda 
temas edeceğiz. Çünkü bu din tica
reti, yalnız KudUse inhisar etmez. 
Bütün Filistin, bu ticaretin çarşısı
dır. 

K udüs, hele yeni semtleri, 
kusursuz caddeleri, bUyUk 

otelleri ve müesseseleri ile, uf ak 
bir Avrupa şehrinden farkSJzdır. 
Yolların ve meydanların seyrüse
feri, mükemmel yoluna konmuştur. 
Otomobiller için teknik talimatın 

yüzde 100 tatbik edildiği yer, bü
tün Ön Asyada yalnız Filistin, Fi· 

llstinde de en az kaza yaptıran şe
hir, Kudüstür. 

Filistin yollarında motosikletli 
devriyeler gezer. Bunların vazifesi, 
otomobillerin gidiş gelişini kontrol · 
etmektir. Buna rağmen, talimatın 
dışına çıkanlar vardır. Yolda dev
riye olduğunu, şoförler biribirleri
ne haber veriyorlar. CUndUzUn 
lamba yakıyorlar, geceleyin lamba 
!arını söndürüyorlar. 

Fakat Kudüs, eğlenilecek bir şe
hir değildir. Birkaç sinema ve kah 
vesinden başka hiçbir şey yoktur. 
Yahudi· Arap düşmanlığı, bir kc. 

re, gece çıkışları adetini kaldırmış. 
Bundan başka, hangi dinden olur
sa olsun, herkes, ya sofudur yahut 
sofu gözUkUyor. 

vrupa kahvesi" diye bir 
yere uğradım. Kötü bir 

jazzı vardı. Basitleştirilmiş bir Vi· 
yana kahvesi. İki tUrlü: müşterisi 
var: Yahudiler, İngilizler. Ne on
larda, ne bunlarda neşe var. Bir 
kahkaha duyulmadan, kapanma sa 
ati geliyor ve herkes evine gidiyor. 
Yahudi çiftleri bazan kalkıp dnn
sediyorlar. Gayet fena dıı.nsediyor
Jnr. 

hltlyaz mulm,·eleslnln emrettiği mu. 
kel!efiyetlerl bir türlU yerine getire. 

~eını~, \"eya getirmeli istememi tir. 
t ialka dağıttığı suyun sıhhi bakımdan 

den geçiyorduk, evleri ve tarlaları 
Ren boyundakileri hatırlatıyordu. 
Beş dakika sonra bir diğerinden 
geçiyorduk, geriliği ve fıkaralığı, 
gözleri tırmalıyordu. Birinde tarla 
far ve evler tel örgüler, yahut bah 
ç~ duvarları ile çevrilmişti. Diğe
nnde hudutlar, hendeklerden .;e 

lışırsınız. Feraha çıkar gibi olur- Yahudiler, ıbranice konuşuyor-
sunuz. Üzerinize bir sokağın ke- J{ udilste Uç büyük dinin üç lar. ÇUnkU dünyanın her tarafm-

enıız olmaması ,.e sık ık kesilip ora. 

lnr halkına dalına su ~ıkıntı ı çektlr

hıekte bulunma ı bu sirketin de satın 
nhnıp b 
111 

clediyeye deni kararının \'e. 

ll'l inde ba irca fimlJ olmustur 

''ül>edtğimiz gibi 1 Temmuz taril~inde ,, rtırıu ~ 
1 ge giren atın alma muka\'e. 

ine göre 400,000 lira olarak te bit 

t
olunan tesisat bedeli 40.000 liralık 
aksitıerı ir t· e § kete 10 senede ödenecek 
ır. 

l'npıJan hesnplarn göre bu §İrlcetin 
l".ıllık safJ 
lı 

1 
• geliri 100,000 lira kn<lardır. 

f 
edıyeye dewedilen ebekenln gelir 

azı ~ 

f
. ası Yolların ıslalıııın, \'e husu iylc 
dtre h , • 

ceı a\ uzlarmm inşa ına sarf edile. 
rtlr. Bu uretıe ilk gayeye, yani 

hnllnn ik ' 
ın ·rop uz ''e içilir su~·n ka-

\'tı rnn · 
r gaye kıe eri~llmiş olacaktır. 

. Şimdi 1 fnnbuı Tramvay Şirh:etl ta... 
tıfele.rind k' lk . e ·ı tenziJlerdeıı bnh edelim: 

bıcı me\'ki arabalarda iki kıtalık 
se~ nlıatıe d · r e §ırketçe -vergiler ha. 
l'i~-2 2* k 

• <> uru nhmyor.du. Hu nıik. 
tar 2 k . 
ki unış ... indırllmistir; birinci me\' 

ıırnbalarda da iki kıtndan fazla e
Yııhatıer 1 in 
bu ç 6,50 kuruş almıyordu; 

ten da 00 para eksiği ile 6,25 kuruşa 
:ıu ediJrnı t' On ır. 

~İldlr·P;ra ehemmiyetli bir para de. 
' nkat hergtin i ine tram\'ayla 

idlp g 1 e en bir memur, bu sa'·ede av a ·' , ,, • 
o.n be , l ılda 180 kuruş t arruf 

~~i olur. lstanbul nüfusunu göz ö. 
ııne getirirseniz, balmnhkla t;irket 
rasında imzalanan bu on parn muka

·e1 • ı esın n halka ne ka.7.andırmıı. oldu. 
unu tahmin edebiliri iniz. 
1'1ttkaH~lelerln eksik iz tatbiki, fiat 

enıen'liçlerin ln devamlı kontrom: I~
e memleket" ve mlllete faydalı olma. 
n iki prcn ipi.. • • 

b 1 t"" bun arın urnseğinde tozlanan snb-
are dizilerinden ibaretti. 

meri daha kapanır, keskin bir kö- biiyUk sembolü vardır. Müs dan gelenlere bir tek dil konuş-
sclc ve sahtiyan kokusu, burun de lilmanlann, "Haremi Şerif" i. Hı- turmak lazım. Bu da, ıbranice, Sio 
liklcrinizin şammesini ayartır. Nar ristiyanların, "Kamamc" kilisesi. nistin milli dili. Bu bahse de son-

~ ~~:::j gibi ça-rı_kl_a_r_,_Y_ep_y_c_n_i_s_e_m_c_rl_c_r_a_r_n __ Y_ah_u_d_i_le_r_in_._'_'A_ğ_ı_a_m_a_"_d_u_v_a_n_._B_u __ r_a_g_e_ı_ec_e_ğız_'_· _______ _ 

K "!~•e b5y!e vardık. Ve Ku- 1 KANUNLAR KARŞISINDA: 
. ste ayni tezadın daha 

kesıf ola:ak devam ettiğini gördili<. 
Avrupa ıle Asya: T ·1 halet: 
t "zl"k il ı ım ı e ce 
. e~ı .:.k e Pislik; medeniyet ile 
ıpt aı 1 

• ' karşı karşıya idi. Arala
rında hıçbir intikal h ktu ö A sa a.sr yo . 

~ syanın en iyi muhafaza e
dilmış kalelerinden biri olan Ku-
dils kalesinin içi A h 11 • . K d'' . rap ma a esı-
dır. u usun -am y h d" Hı . ti •11 ur a u ı ve 
rıs yan ffiahaJJeleri, knlenin dışın-
da inkişa: etmektedir. Kalede otu
ranı.arın ınsant haysiyetlerini, bir 
0• ~~el .~ale v_e bir de "Haremi Şe
rıf ıle Mescıdi Aksa" kurtarmak 
tadır. Bunlar da olmasa müslU
man medeniyeti, kendini ~Udafaa 
etmek imkil.nlnrından ve delillerin
den büsbütün mahrum kalacak. 

Ş u var ki, KudUsUn en cazip 
tarafları, yine bu kalenin 

içinde yahut yakın civarında olan 
kısımlardır. Dar sokaklar ve çar
şılar, birbirlerine merdivenlerle 
yahut Uzerleri kemerli dehlizlerle 
geçit verir. Taban ya taş ya nemli 
topraktır. Dükkan, ev, çeşme, §a
dırvan hep bu yekpare tesiri yapan 
taş kale içinin içindedir. Sebze, ba
harat, börek ve gUnlilk kokuları 
içiçe; maltızın üzerinde kaynayan 
nohut destisi, demirhindi Ş'Urubu 
satan adam, pazarlık yaptıkça di
be giden frcnk, camiden gelen Bu
haralı hacı, tespihçi, polis, araba, 
eşek, i<öpek yanyanadır. GGneşin 
ışığının ışığı, bu halvetlerin eşyası 
ve insanları üzerine kurşuni ile si
yah arasında bir ziya serper. Ço
cuk ağlar, satıcı bağırır, kadın kav 

y 

Yankesiciler, mmınılyetle gnyet 
soğuklmnlı in anlardır. Size gözle 
gördü~rüm bir hadiseyi anlata.en.. 
ğıın: Bu kış, gece lUefok sineması· 
nm gala miisanıe.resiııden ~ıkıyor
duın. Halk o kadar ~oktu ki, iide
ta biribirini ezecek vaz.iyet1e idi. 
Bu halden istifade etmek istiyen 
bir yankesici, ri•k bir bı~yanm ~an
ta mı açtı, elini igeri ine soktu, \'C 

içindekileri almak üzere iken, bn

yan işin farkına ''anı> bir çığlık ko· 
pardı. Yankesici gnyet soğukkanlı

lıkla: 

- Çol< rica ederim, stll<imet bu
lunuz. Knrşınızdakiııin bir cootll· 
men olduğunu görüyorsunuz. 

Ve usta hırsız e,· snhibini tutar· 
casına: 

- Elim ~·anhşlıkla çantanıza te
sadüf etmi . Çantanız da kendili· 
ğinden açılmış. Kabahat bende mi? 
n:abnhat, bu kalabalığın deh~etin
dedir, dedJ \'e bu sırada gürültüyü 
Jmpatmıya çalışan diğer bir arka
!:iiyle beraber kuş mi ali ortadan 
kayboldu, gitti. 

Ji'akat, lmdmm mürncaati üzeri
ne kurnaz yanke icl, bir saat son. 
ra yakalandı. 

ı•anke kilerin bir çok ne\'ilcri 
\'ardır. Meselil, pantalon cebinden 
çalanlar, ceket cebinden ~alamıız; 
ceket cebinden çalanlar f e panta-

1 , 
• 

lon cebin<fon çala.mnzlnr. Böylece 
her birinin ihtisası \'ardır. Jlıti as 
sahihi adamlardır, \'C cliim! J te 
poli suçun işlendiği tarzı nazan 
itibara alarak, hırsızı hulur. 

Tesadüfen, adliye cem mahke
mesinde sıramı beklerken, yukan
cla bahsetti~im ~·ankesicllerln dam
snula, hazır bulundum. lldsl de <'e
za görclülcr. Türk Cezn Kanunu
nun (491) inci maıldesl hareketle

rine uygun g<>riildü. Maddenin, yan 
ke icillğe ait kı mı öyle diyor: 

"Her kim, diğerinin taşınabi

len malını rızası olmaksızm bu
lunduğu yerden faidelenınek i
çin alırsa Uç aydan bir seneye 
kadar hapis olunur. Hırsızlık, 

yankesicilik sureti ile yapıhrsn, 

ceza altJ aydnaı bir seneye lm
dar hapistir . ., 

l'ankesici hapse girdi. Mahkrmc 
kapı~ında davacı bayan anki her 
yerde hırsız varmış zannr De çan. 
tasını sıkı sıkı bnstıraral<, . ahit sı
fatı ile dinlenen polbe dert yanıyor 
\'C diyordu ki: 

"- Bundan onra :yanımda. pa
ra mı ta ımakl Bankaların J i ne! 

Bari, hem de faiz nlınm.,, 

~ lımail Kemal Elbir 
'(Istanbul Barosunda Avukat) 

lki Fiyat Arasında 
Bir Miıli Fark Var 

Ihracat işlerile uğra§an bir komis
yoncu olduğum için, bir çok vapur a
centelcrile iş görmek mecburiyetin
deyi:mdir. 

Son günlerde Port Said'e mal gön
dermem icap etti. Oraya uğrayan va
purların acentelerini aradım. Nihayet 
birisini buldum. Acente sahibile ilk 
görUşU§iimüzdc, malın tonunun, Port 
Said'e ancak 28 liraya götürUlcbile
ceği cevabını aldım. Bu pek pahalıy
dı. O gUn uyuşamadık. Ertesi günü 
ayni acenteye yeniden başvurdum. 
Bu sefer de beher tonunun ancak 30 
liraya gönderilebileceği cevabını al
dım. Artık hiçbir çare kalmamı§ ol
duğunu aklım kesmişti. Çar naçar 
kabul etmek zorunda kaldım. Malın 
bir Rus vapuru ile Port Said'e gide
ceğini öğrendiğim için, bu vapurun 
hususi acentesi bulunup bulunmadı
ğını tahkik etmek istedim. Acenteyi 
buldum ve sanki malı onlara verecek· 
miş gibi fiyat istedim. Acente benden 
Port Said'e kadar dizbarko ücreti O· 

!arak ton başına 18 lira istedi. Bu 
sırada, içeriye ansızın benden 30 lira 
istemiş olan acentenin sahibi girdi. 

Ikl acente sahibi bir hayli atıp tut
tular, sa.YI§blar, sövliştüler. Nihayet 
te hakiki Rus acentesi, benim önce, 
başkasile işe girişmiş olduğumu ve 
binaenaleyh benimle muamele ya
panuyacağını söyliycrek beni başın
dan savdı. 

Rica ederim söyleyiniz. Buna eşkı
yalrktruı bqka bir ad verilehilir mi? 
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SANAT KöŞESl : 

K rt Postal! 

--

Seslerin plfıl< albümlerinde sahife. 
leştfği, yedi gökleri Jınrncn kesere • 
Kutuplardan kutuplara :mekik doku
duğu bir devirde, birin mll.} arlara 
bölündUğii bir ırdııyız. 

Biltün dünya mUzelerindC'ld ahr
erler, kopyeleri, fot.o~afları, renkli 

\'eya renksiz baskılarH~ binlerce mi • 
ha halinde tek lr ediJi.} or. Bugün trk-
lr sayesinde Jokondun, ve) n Grcta 

Garbonun elli gözlerine, Venti tin 
dolgwı büstlerine yalnız birkaç bulı· 
tiyar değil, bUtUn dünya ayni zaman· 
da hayran olabiliyor. 

Niynga.rn §elfılesi bile artık yalnız 
kendi i \·eyn zengin birknç seyirci l 
için akmıyor. Elektrik, koca clfıle.} i, 
çoktnn bütün .Ub"Ultu u Ue göklere J,nl 
dırnu . Bugün yeryiizllnde :kaç tane 
ku\'\'etll radyo cihazı vnrsa o kndar 
Nlyagara §clfıle l \111', 

Güzel sesler, güzel sözler, rad.}O \C 

gramofon adetlerlle znrhedildlği gibi 
bugün miilceınmcl röprodük iyonlar, 
yani renkli , ·eya renk iz ba lalar 
y inde renkler \"C çizgiler de teliSir 
ediliyor. 

ln an gözüne ta.ı çıkartan adese. 
ler bütün dünya müzelcrlnl adım a
dım dola.,58rak a ırlardan asırlara mi
ras kalan anat zenginlildcrini t bit 
ve teksir ederek her tarafa yayı) or
lar. 

Gerçi renkli baskılardan orijinnlln 
ayni olma mı beklemek henüz miim· 
kün değildir. Fakat şura ı da mu
hakkak ld plak, sahibinin esine ne 
kadar sadık i c röprodiik iyonlar da 
asıllnnna o Jmdnr benzerler. Bu röır 
rodüksiyonların en J..'ii~ü!;rü bildi !imiz 
kart po tal boyundaclır. l!'akat mem
leketimizin her tarafına yayılan kart.. 
postallarla onlar arasında. büyüklük· 
!erinden bnşka hiç bir alfılm yoktur. 
Bizde bütün re lın meraklılarına mil· 
zelik yapan kart postallar dünyanın 
en bayağı, ,.e en za\·allı ellerinden çık 
nıı ilik, manasız gôlgelcrdir. Ve bil 
re..<ılm sahasında.ki bütün zevksizii 'amJ 
zl bu kart postallara borçluyuzdur. 
Son zamanlarda "artist kartJan" ile 
bir kat daha bnyağıla an bu kart pos
tallardan ba§kn memleketimizde re-
lm he\' kurlarının baŞ\ urncnklan 

yol yoktur. Ve bu yol yollann en !,'.ık· 
mazıdır. Jlakilii resim sc\'gi inin mem 
lelrntimizde l ayılabilme ini hfllfı bu 
kartların elfncl bırakın ıwz hakika
ten hnzin olur. 

Memlel<etlmlzln her farnfmıı en U• 

fak ilk me.kteplerlmizden tutun da 
ta lJnlversite lonlarınuza kadar 
m bur tablolardan bil.) ük milQ asta 
m ela 40 x 60 antimetre ebadında 

lınmı mükemmel renkli \'eya renlc
iz röprodük iyonlar n mak \"e bö.} le. 

ilkle her yerde lmrşnnıza çıkacalc o
lan bu 5nheserlerlc gözlerimizi terbi
ye etmel , bizim için çok hnyırh olur. 
Du\'n.rlanmız daha ne kndnr filmler
den bir damla renk, veya tak\•imlcr
deki öksiirük ilacı rcklllmlnnndan bir 
kaç ~izı;i dilenip durnc:ıl<'! Cocuklan
mız daha ne kaclar zaman adı sanı 
belll olmıynn iğrenç kart po tnlhırdıuı 
resinı zel'ki alacak ? 

Bedf'.i Rahmi 
.,, 

18 lira ile 30 lira arasındaki fark hnn 
gi sebeple muhik gbstcrilcbilir? Bu 
vaziyet kar§ısmda. biz komisyoncular 
ne yapalnn? 

Giimrilk komisyoncusu Rifat (183)~ 

• 
Bir iş yerinde Öğle Tatili 

Meselesi 
Şehrimizdeki tütün dcpolarmdan 

birisinde çalışan bir okuyucumuz, bu· 
lunduğu miiessesede işçilere kanunun 
emrettiği şekilde öğle tatili verilme
diğinden bahseden bir mektup gön
dermi§tir. Bu okuyucumuz mektubun 
da diyor ki: 
"- Hcrgün saat 12 de iş paydosu 

yapıyoruz. Iş Kanunu mucibince her 
iş yerinde bir saatlik öğle tatili yapıl. 
ması lazımdır. 

Fakat, bu müessese bizi bir saatli 
istirahatten ve yemek p aydosundan 
mahrum ediyor. Snat bire yirmi kala, 
tekrar işe başlamıya mecbur edili· 
yoruz. O kadnr ki, yemekhanede ye. 
meklerini yiyen işçiler zorla ve teh· 
ditle knldınlıyorlar, derhal iş yap. 
mak mecburiyetinde bırakılıyorlar. 
Bu hareketin kanuna tamamen aykı
rı olduğunu biliyoruz. Alakadar iş 
dairesinin nnzan dikkatini çelmeni l 
rica ederiz ... 

TAN: Eğer vnziyct, olnr\ u· 
cumuzun bildirdiği gihJ isr 1 
dairesinin bu noktayı ehemm • 
yetıe tetkik edeceğine sU;ıhrnıiz 
yoldur. l\lcktul.ıu gönderen lmri. 
imiz, adı geçen iş yerinin adresi
ni de bize bilclirml~tlr. 
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(~_s_ı=> __ o_a_) 
Federasyon 
Bize cevap 
Veriyor 

Futbol Federasyonundan: 
Sayın gazetenizin 4-7-937 tarihli 

nüshasının altıncı sayfasında spor ka 
1 idelerine aykırı bir karar başlığı altın 
1 

ı daki yazının tavziha muhtaç noktala.- ' 
rı vardır. Bu tavzihin gazetenize der-

' cini saygılanmla rica ederim. 

1 

Max Schmeling muhtaçlara yardım için Berlinde yapılan bir boks 
maçını orta hakemi olarak idare ediyor 

Boksör Schmelin9in 
Rakipleri Dövüşten 
Hep Vaz9eçiyorlar 

Alman boksörü Max Schmeling hak~katen talihsiz bir bokaör
müf. Dünya fA111piyonluğu için ıabık fAmpiyon Bradok'la bir 
kontrat imzalamı! iken Bradok'un dövüşmemesi yüzünden alaca
ğı binlerce dolarla beraber cihan pmpiyonluğu ümitlerini 
kaybetti. 

Amerika.dan elleri boş dönen Schm r
Jing'e Avrupa.da bir kısmet çıkmıştı., __ ~ _ 

İngiliz ağır siklet şampiyonu Tomi ""'!!!!!!!!!! 

Farr ile çarpışacaktı. Onunla da bir 
kontrat imzalamışlardı. Avrupa 

ALLOI 
ALLO f •• Boks Federasyonları Almanla lngili.. j 

zin dövüşünü dünya şampiyonluğu 

Unvanı için sayınak tarafına da mey. 1 

!etmişlerdi. Çünkü şimdiki cihan şam- · 
piyosu zenci Coe Luviz'i bundan bir 
sene evvel Alman mağl\ip etmişti. 

Böyle olduğu halde dünya şampiyonu 
Bradok Almanla dövüşmeyip zenci 
ile dövüştüğUnden Unvanını ortaya 
&oyduğu maçı Coe Luviz kazanmıştı. 

Şimdi Almanın İngiliz Tomi Farr 
ile de dövüşmek ihtimali azaldı. Bu. 
nun sebebi de Lngilize Amerikalılar 
daha fazla para teklif ederek dünya 
ıampiyonu Coe Luvizle dövüştürmek 
üzere Amerlkaya çağırdılar. 

lngiliz Avrupada Şimeling ile dö
vilşmektense, Amerika.da daha yük. 
sek ücretle ve Amerikalılarm da mu. I 
teber addettikleri dünya şampiyon. 
luğunu kazanmak ihtimali olan bir 
ınaçı tercih etti. 

Böylece Alman boksörUnün Av
rupada da elleri böğründe kalacağa 
benziyor •. 

-
Son 

Amerikalının Kemeri 
G~en Pazar Taksimde yapı. 

lan giireşte Amerikalı pehlivanın 
kemerini MU!ayim almıştı. Bu 
kemerin haksız alındığım iddia 
eden Amerikalı Cuma akşamı 
için kararıa.,tınlan miiddetsiz 
güreşe çıkmak istemediğinden 

güreş geri kalmıştır. 
Yalnız Amerikalınm kemeri 

meselesi hali. ortada sall"nmak. 
tadır. Haber aldığımın göre A. 
merikalı konsolo a.ne ine müra
caat etmiş, bir netice elde ede. 
memi,tir. 

Diğer taraftan Milliyim p"h. 
livan da kemeri hak ettiğ'ni, iade 
edemiyeceğini bi dirmekte"lr. 

Pazar günkü gU eşte su yolcu 
Mehmet pehlivan başhakemdi. i
ki pehlivan ara.11ında na..~d bir 
kararla. güreşe başlandığını ve 
neticeyi ancak o kestirebilir. 

1 

Sıvasta 

At Kosusu 

Bu itibarla kemer meselesini 
halledecek mevkide olarak su 
yolcu Mehmet pehlhıını gör. 

1 me~iz. j 

1 

Sıvas, (TAN) - Dkbahar at yarış. 
larının sonuncusu da yapılmıştır. BL 
rinci koşuya üç hayvan girmiş, diş he 
kimi Nüzhet Çubukçunun GUmüşU, 
Birinci, Çallı :M.ehmedin Şahini ikin. 
ci, Fehmi Günaym Mercanı UçUncü 
olmuştur. 

Altı hayvanın iştirak ettiği ikinci 
koşuda birinciliği Urgtiplil Ahmedin 
Çakın, ikinciliği Sıvaslı Rahmi GUn. 
ayın Muzafferi, üçüncülüğü Yılmaz 
adındaki hayvan kazanmı3tır. 

Dokuz hayvanın girdiği üçüncU ko. 
ıuda Adanalı Mustafa Yılmazın kap. 
tanı birinci, Adanalı Saffet Aslanın 
Sadası ikinci, yüzba§ı Cemilin atı da 
üçüncü gelmiştir. 
Beş beygirin i3tirak ettiği dördün

eU koşuda Gemerekli Mehmet Ali Oz. 
canın eylam birinciliği, Kangallı Şük. 
rü Koçağm Vuralı ikinciliği, Adana 
lı Fehminin Çağlıyanı üçUncUIUğU aL 
ını§lardır. 

Denizlide Bisiklet 

Yarışları 

Denizli, (TAN) - Denizlide yapı
lan bisiklet yarışları_ neticesinde bi. 

rinci ve 2 ncinin puvan vaziyetlerinde 
yanlışlık olmuştur. Federasyondan 
, .. ı .. rı tolgraf üzerine evvelce birinci 
llAn edilen Menderes KlübUrıden Ali 
ikınci sayılmış Mehmet birinci adde

iilmiştir. 

Bu hftaki 
Maçlar 

T. S. K. Istanbul Futbol Ajanlığın. 
dan: 

11-7-937 Pazar gtinü Taksim 

stadında yapılacak milli küme maç. 

lan. 
1 - Saat 16 Galatasaray - Be. 

şiktaş. Yan hakemleri Tank - Sa
mim. 

2 - Saat 17,45 Fenerbahçe - Gü. 
ne§. Yan hakemleri Feridun Kılıç -
Tarık. 

Macar Atlet Takımı 

Geliyor 
Atletizm Federasyonu tarafından 

Balkan oyunlarından evvel lstanbula 
getirilmesi düşünülen Pctşe atletik 

klübü, federasyonun davetini kabul 

etmiştir. 

Macar atletleri 21 ve 22 Ağustosta 

lstanbula gelebileceklerini ve bu mü.. 
sabakalar için Macaristanm en kuv. 
vetli on atletini getirebileceklerini 
bildirmişlerdir. 

Balkan oyunlarına girecek atletle
rimize bulunmaz bir fırsat olan b'.ı 
müsabaka memleketimiz için ciddi bir 
atletizm hareketi olacaktır. 

, Futbol Federasyonu Ba kanı 

SEDAT RIZA I 

1 - Elinde lisans bulunan oyun..! 
culann müsabaka salahiyetine iti. 
raz edilmemesi milli kiime talima... 
tında yazılır. Bu talimat milli 
küme ma4;'lan için Futbol J<~ederas
yonu tarafından yapılmıştır. Genel 
Merkezin bu talimatla bir alakası 
yoktur. Genel Merkez Doğan Spor. 
dan Nurullahın Jiı;ans mziyeti <lo. 
layısiyle milli küme maçları netice. 
sini allak bullak edec~k bir karar 
verilmemiştir. Bilfıki~ bu oyuncu
nun ,·aziyetinin, maçların neticesi. 
ni bozanuyacağı hakkınclai Fede. 
rasyonumuzun mütaleasını tas\'ip 
etmiştir. 

2 - Güneş Gençler Birliği mnı;ı. 
nl bozamıyacağı hakkmdaki Fede. 
tebdil ve tağyir edildiği varit değil 
dir. Bu husus maçın neticesinin de
ğişmemesile sabittir. Bu maçta h&
kem tarafından sahadan çıkarılan 
oyunculann müteakıp mnı;ta oyna.. 
mamalan hakkında Genel l\lerkez. 
le Federasyonumuz arasında ni
zamname bakımından bir görüş 
farkı mevcut ise de bunun da Ge. 
nel Merkez He,·etlnin ilk toplantı. 
sında halledile~eği şüphesizdir. 

8 

TAN - Umumi merkezin milli kil. 
me maçlarını alakadar edecek bazı ka 
rarları hakkındaki neşriyata karşı 
Futbol Federasyonundan gelen ceva
bı yukarıya dercettik. 

Mektubun ilk fıkrasındaki NuruL 
lah meselesinin Futbol Federasyonu 
tarafından vaki olan müdahale üze. 
rine milli küme maçları neticelerini 
değiştirmiyecek şekle sokulduğunu ev 
velce yazmıştık. 

!kinci fıkraya gelince; Federasyon 
Reisinin de işaret ettiği veçhile cezalı 
iki oyuncunu.n tekrar oynamalarına 
dair verilen karar yüzünden Federas. 
yonla umumi merkez arasında bir ih-
tilaf vardır. Ve Federasyonun ümit 
ettiği veçhile bu ihtilaf Umumi Mer. 
kezin ilk içtimamda halledilmeden 
Gençlerbirliği cezalı oyuncuyu oyna. 
tarak bir emrivaki ihdas etmiştir. 

Tenis Maçları 

Bugün Güneş kortlarında yapılan 
tenis müsabakalarında Baldini, Cate
yi, beklenilmiyen bir mukavemetten 
sonra 5 sette maçı kazanmıştır. Ve 
böylelikle pazar günü iynanacak fi
nale kalmıştır. Bugün de bütün dömi 
finaller saat ikiden itibaren oynana
caktır. 

Top Kupası 

Müsabakaları 
Top Spor Mecmuası tarafından ter. 

tip edilen kupa maçlarının finali bu 
hafta Taksim stadında saat 10,30 da 
Süleymaniye ile Kurtuluş arasında 
yapılacaktır. 

Dört gayrifedere ve dört federe 
klüp arasında üç aydanberi devam e. 
den müsabakalar bu suretle nihayete 
erecektir. Müsabakadan sonra galip 
gelene Top Mecmuası tarafından vaze 
dilen kupa merasimle verilecektir. 

lzmir Doğanspor 

Kongresi 
lzmir, (TAN) - Eski Göztepe, lz. 

mirspor, Egespor ve Yeni Doğanspor 
Klübü kongresi toplanmış ve Vali 
Fazlı Güleçte kongreye gelmiştir. Uç 
klüp iizalan eski klüplerinin fesih ka. 
rarmı vererek Doğanspor namı altın
da çalışmayı kabul etmişlerdir. 

Yapılan yeni idare heyeti intihabın
da riyasete Muammer ve fızalıklara 
lzzet, Haydar, Murtaza, Nazif seçil. 
mişlerdir. Yeni heyete muvaffakıyet 
dileriz. 

1 -ı ... 
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GOMUL DiLEMCISI 
S on meteJiklerimi geç vakit 

içtiğim bir fincan kahveye 
suladım. Fakat !:>irbiri ardına kah
ve yuvarln.mıya o kadar alışkındnn 
ki, bu biricik kahveden umduğum 
ilham doğmadı. Açtım, efendim, aç
tıın ! Ekmeğe, şana, şöhrete açtım. 
Yeryüzünde bir sevenim, bir ba
kanım, yoktu. Bizim gazetenin sa
hibi - uçuk benizlinin biri - gazete 
sütunlarını dolduracak daha iyi bir 
şey bulamayınca, bizim kısa hika
yelere mut olurdu. Yazılarımın bo
yu bosu., yahut değeri ne olursa ol
sun, bir santim fazla değil, bana 5 
lireti toka ederdi. 

Kanunusaninin insana çiviler 
kestiren, buz kutusu bir akşamı i
di. Rüzgfı.rlar durmamacasına esi
yor, çanlar da ha bre çalınıyordu. 
Sağnak sağnak sapıtan sinirli bir 
riizgiir.. hele carı ı...... onı .. rn. yoo

lı, kapkara inleyişine insanın par
makla kulak tıkayası geliyordu. O. 
lanca ışıklarile yanan koca bir kah 
veye girmiştim. Müşteriler, köşe, 

bucak, somurta somurta uyuklıyor
lardı. Kahvemi yavaş yavaş, yu -
dum yudum içtim ki, ilhamın teş
rifine, tuhaf bir sergüzeştin aklım. 
da bf.lirmesine, vakit ve fırsat ve
reyım. Ne gelen, ne de beliren ol
du. Felek yar olur da güzel bir fik
re konarım diye kafamı kurcala
dım, hayalimi kışkırttım. Olmadı da 
olmadı. Halbuki Allahın günü hiç 
olmazsa bir hikaye yazmalı idim 
ki, öğle ve akşam yemeği masraf. 
ları çıksın. En ufak bir ip ucuna 
atmaca gibi atlamıya hazırdım. 

Elverir ki, bembeyaz boşluklarını 
önüme yayan beş altı yaprak kağıt 
yazıyla dolsunlar, ilhamın, hatta 
en sünepe kıprayışına bile elle kolla. 
yapışmıya razıydım. 

B ekledim ~~ be~ledim, hem de 
şaka degıl, dort küsur saat 

bekledim. Kafam yine tamtakır, 

kuru bakır kaldı. Hayalim ağırla
şıp aklımın tabanına serildi. Aklı 
şerifim de yorgunluk argınlıktan, 

sarktı, gidip hayalimin yanı başına 
zıbardı. Oldu tamam! Yazmaktan 
vazgeçtim. Cebimdeki ufaklığın to
punu masaya savurdum. Şapkamı 
kapınca yallah dışanya! 

h:aldırıma ayak basar basmaz, 
evvelce dört ~eş kere işitmiş oldu
ğum şu cümle aklıma parlayıverdi. 
"Ne kadar alelade ve basbayağı 
olsa da bir insan kendi hayatını 

eksiksiz, artıksız olduğu gibi ya
zabilirse dünyanın en büyük ro
manını yazmış olur . ., lşte bu cüm
le aklımda takıldı kaldı. Yüriirkcn, 
birden bir durakladım. Kendi ken
dime: "Neden olmasın? Neden gi
dip te basbayağı bir adamın haya
tını kaleme almıyayım? Hem de ilk 
rastladığım alelade adamın.,. diye 
diişündüm. Ben kendim alel5.de bir
şey mi idim ki, kendimi yazayım? 

Zaten kendim hakkında yaza yaza, 
yazacak bir şey bırakmamıştım ki.. 
Kaybedilecek vakit yoktu. Alelade 
adamın birini yakalayıp hemen işe 
koyulmalı idi. Ben para dilenecek 
değildi ma, gönül dilenecektim. 

Yan sokağın birine saptım. Ada-

ı························t 
Yazan: t 

Giovanni Papini 

CGog) 
Çeviren: 

Cevat Kabaağaçlı f 
•••••••••••••••••••••••• 

mımı yan sokakta yakalayıp, ora. 
cıkta gönlünü fora ettirmek daha 
kolay olacaktı. 

I
• lk önce, gözleri göz çukur

larına çökmüşün birini gö
ze aldım. Ama herifi durdurmadnn. 
Çünkü alelade ::Jir şey değildi. O
nun ardı sıra lamba ışığının altın
dan pelerinine bürünmüş, uzun saç
ları rüzgarda uçan bir genç geçu. 
Dalgın bakışlarından bir rüya görü. 
cü olduğu besbelli idi. A ! A ! Bu da 
olmaz dedim. Bu da aleliı.de kaldı
ran malı değildi. Ondan sonra ha
zin bir lspanyol şarkısı mırıldana
rak gelen bir esmeri de iskartaya 
çıkardım. Çünkü her halde, güne3li, 
yemişli sıcak illerde geçirdiği genç.
lik sevgilerini hatırlıyordu. "Sen 
de olmaı.sın, sen de geç bakalım,, 
dedim. 
Arasıra hızlı hızlı yol alan bir göl. 

ge sokağın sük\itunu uyandırıyordu. 
Bu gölgelerin birinin yolu benden 
tarafa düştü. Bir göz atı3ta, tam 
adamTIDI bulduğumu anladım. Başı 
belirsizdi. Ne genç, ne ihtiyar. Ne 
çirkindi, ne de yakışıklı idi. Gözle
ri manasız, bıyıklan bakımlı ve tı
marlı idi. Uzerinde toz kondurulma
mış tertemiz bir paltosu vardı. 

B ekledim, birkaç adım yürU· 
dil. Arkasından varıp dur

durdum. Urktü. Kendini müdafaa 
etmek istiyormuş gibi ellerini kal
dırdı. En okşayıcı sesimle: "Kork· 
mayınız, bir cani, bir hırsız, hatta 
bir dilenci bile ... Hayır! Bir bakım
dan belki bir dilenciyim, amma pa
ra dilencisi değil. Para istemem. Is
tediğimi kolayca verebilirsiniz. Ba
na hayatınızı anlatır mısınız?,, De. 
d1m. 

Herifin gözleri f a.l taşlan gibi 
açıldı. lki adım geri kaçtı. Beni 
deli sanmıştı. Ona: "Sandığınız gi
bi değilim. Aklım başımdadır. De
liye benzemediğimi iddia etmem. 
Çünkü, malUma, bir muharririm. 
yarına kadar bir hikaye yetiştire
mezsem, açlıktan öldüğümün resmi 
dir. 

Onun için kendiniz hakkında biL 
diklerinizi bana anlatınız. Kimsi. 
niz? Ne yaparsınız? Hayatınızı hL 
kaye etmiye çok ihtiyacım .vardır. 
Bu lfıtfu benden esirgemeyin. Düş. 
müş ve A.ciz kalmışın birine yarılım 
etmeyi reddetmiş olursunuz. Siz tam 
aradığım adamsınız. Bana verece. 
ğiniz mevzudan belki bir §aheser 
yaratırım . ., dedim. 

S özlerim adama dokundu ga. 
liba. Korkuyla değil bana a. 

cıyan bakışlarla baktı. 

"Eğer hayatımı dinlemiye bu ka. 
dar muhtaçsanız, işte buyurunuz. 

"Anlatılması da anlatması da kO
laydır. Çünkü basittir, dosdoğrud1'
Babam anam ortahalli namuslu iJlıı 
sanlardı. Babamın işi gücü, a.nanıl' 
da ufak tefek serveti vardı. Biricil 
evlatları idim. Altı yaşımda me~ 
be gittim. On bir diyince ilk mektl' 
bi bitirdim. Oradan ortamektebe, -4' 
on dokuz yaşımda da darülfünıııı' 
girdim. Beş sene sonra diplomaısı' 
aldım. Babam hemen bana şimen<Ji. 
fer şirketinde bir İ§ buldu; ayni P 
manda da karşıma yavuklumu 4" 
kardı. Evet çok zeki değildim -bll
mem amma- öyle göze batacJI 
kadar da aptal değildim. Günde ,,,. 
kiz saat çalışmm. Yaptığım iş bjrtl 
sabır, biraz da haf1za ile kolaycacıJ 
görülüverilen işlerdendir. Her altı 
senede bir, aylığım otomatik sure'-
.... _ ooo ,._ .. _ _._,_ 

Mesela altmış dört yaşıma bastıl
ca 3,453 liret 62 santim maaş al"' 
cağımı bilirim. Yavuklumu çok 5'
viyordum. Bir sene nişanWıku' 
sonra evlendik. Hiç boş santiı:nıı.JI' 
talizme sapmadık. Nişanlı iken yta 
vukluma haftada üç kere uğrardJSll' 
Senede iki defa da Noelde, ve dol
duğu günde birer hediye götu:n'' 
Ve birer kere öperdim. lki çocu~ 
oldu. Biri kız biri erkek. Oğlan ~ 
di on yaşındadır mühendis ola~ 
Kız dokuzundadır muallim ola~ 
Hiçbir hırsım, tasam, ve üzgüın 
madan sakinane yaşarım. H~-~ 
bah saat sekizde kalkar, her a~ 
saat dokuzda kahveye çıkarını• 
meslektaşlarımdan dört be§ ki§i; 
hava, muharebe, ve hükUınet ~ 
kında ho§ be§ eder~. lşte isL., .. • 
nizi anlattım. Benı artık aff~ 
Eve dönme vakti on dakika ge<:'Y' 
Yoluma devam edeyim.,, 

• şte modem bayatın n~~ 
1 adamı, büyük makineniJ1;. 

çük vidası, yüksek duva~ ~ 
tuğlası. Ben adamın böylesiniJl dol' 
olduğunu sanıyordum. Acıdıın ı' 
rusu, herif renksiz hayatın~ Jf 
kında bile değildi. YlirümUştil· 
dından koştum. t/.. 
"- Efendim mutat ve m~ 1; dan gayri, başınıza gelen bır -., 

ket, -ne bileyim- bir f ev kal;'. 
lik, mesela karınızın ~h~n~tii.1' 
fevklerinizin sizi ezınesı gıbı b 
ler olmadı mı?,, Diye sorduı:n~ 
"-Hayır! Ne ima etttikle ıı 

ne de onlara bcnziyen şeylerde 
birine uğramadım. Omrüm he~ 
ki.n, hep munt~am:. B.?yUk s;tl 
lerle sevinmedım. Buyuk ked ıJl 
de ezilmedim. Ne belanın ı:ne~ 
mıyanına, ne de saadetin be 
mi'yenine çatmadım. ) 

- Sahi mi? Omrünüz bu s&
1
_, 

ıarınızdan ibaret mi? Haft~~.,;f 
yoklayınız, imkiinı yok .. Bır 
lade.... . )1 

- Efendim bu akşamn J 
yani size şuracıkta rast ge 
kadar başıma beklenmedik 
gelmedi. Hayatta ilk mace~ 
rastlamak oldu. Yazacak bl 
yorsanız buyurunuz. Işte 
hakkında yazınız. 

Ayrıldım. Ve kendimdeP 

dım. 
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Altı Dokuz Bilmecesi En Garip lalıl<lar 
Güneşin ışığı denizlerin çok de

rin olan yerlerine işlemez. Bura
lardaki balıklar avlayacakları şey

leri görebilmek için kendi vücut-
!erinden ışık çıkarırlar. 

Bu balıklar çok garip garip şe
killerdedir. Bunlardan bir cins var 

TANın Çocuk 118."vesi 

' 
1 

dır ki vilcutlerinin iki yanından 

boylu boyunca ışık saçarlar. Fa
, kat her zaman değil, .istedikleri za 

man. Eğer bir deniz hayvanı onla
rı kovalarsa bu balık hemen vilcu-

1 

1 
1 

1 

Bu bilmeceyi kendi kendinize 
çözmeye çalışınız. Çözemezseniz 
cevabım 4 üncü sayfada arayıp bu 
lunuz. 

Bir gün öğretmen Sayar'a sor
du: 

- Şu altı tane 9 dan bana 100 
yazabilir misin? 

Akıllı Sayar düşündü, taşındı. 

Beş dakika sonra öğretmenin de
diğini yaptı. Acaba bu altı 9 dan 

ıasıl 100 oldu?. 

Cözüıü: 

•q€ınu 

-d'8A'. µmnm a OOI l{'8.l'8l'8lf up n 66 
VUTIQ i, llD ZlrWl{ı5 '[ "JlSftUW W!S 

-l{'8l v 66 n 66 · .. 6 .. au'Bl 11rs ~{ıl 

66 
OOt = - + 66 

66 
:nıtnmzg5 aıA'.gt ~aı<rsaw .1'8A'8$ 

Sıcak 

M Ve Soğuk 

Erkek - Şu radyo ne güzel şey
dir. Demin Mısın dinliyordum. Şim 
di de ta .şimal kutbUnden haber a
lıyorum. 

Kadın - Dikkat et ... Biraz ev
vel en sıcak memlekette idik. Şim
di de en soğuk meml,,,kete gec;miş
slıı. Karışmam soğuktan hastala
nırsın .. 

dünün iki yanındaki ışığı söndürür 
Karanlıkta kaçıp kurtulur. Eğer 

kendisi kendinden küçük bir balığı 
kovalarsa avını iyi görüp çabuk ya 

kalamak için ışıklarını yakar, et
rafını aydınlatır. 

Resimde gördüğünüz 
başka türlü ışlk saçar. 
pek bUyUktür. Başında mUkem
mel bir feneri, bir de öldilr\lcil kar 

gısı vardır. Çenesinin altından sar 
kan dal budaklar da ona dümen va 
zifesini görür. Balı8 avını görür 

görmez başındaki fenerini yakar, 
dümenini ona doğru kmp doğru Us 
tüne at•lır. Ve basındaki kar~ ile 
öldürür. 

39 numaralı bilmecenin 

çözüsü: 

Bir diş, bir A, bir kulak, bir T, bir 1 
kemik, bir tırpanın •!>aş harfleri: Da
kika olur. 

Akıllı 

Çocuk 
Anne küçük çocuğuna 5 tane ar

mut vermiş, ablası ile yarı yarıya 
bölüşmesini sıkı sıkıya tenbih et
mişti. Çocuklar yarım saat sonra 
bahçeden içeri girerken anne kü
çüğe sordu: 

- Armutları ablanla bölliştün 

mü? 
Çocuk cevap verdi: 
- Şey .. Evet anneciğim. Beşin

ci armut fazla idi. .Kavga olmasın 
diye ortadan kaldırdtm da ötekile
rin varıc:ını ona verdim. 

Amma da 

Sabırlıymış 
Balıkçı oltasını atmış bekltyor. 

Oradan geçen bir adam sorar: 
- Nasıl, bugün avından mem-

nun musun? 
- Fena değil. .. 
- Demek epeyce avladm. 
- Hayır, üç saattir bekliyorum. 

Daha bir tane bile takılmadı. 
- Hani ya "fena değil" diyor

dun? 
- Nasıl demiyeyim. Yanımda· 

ki balıkçı altı saattir bekliyor -da 
daha bir tane bile tutamadı. .. ·········--· ...... --·-...... -···-·-·-··--······-... ··---····-·· ...... ······-·············· .. ··················-·············----.---· .................. __ __._ ...... ___ __ 

39 Numaral; Bilmecemizderm C~ediye Kazananlar: 
39 numaralı mecmuamızdaki resmi 

en güzel boyıyan Uç küçük kariimiz 
ve kazandıkları hediyeler: 

1 - lstanbul erkek lisesinde 284 
A. Türkay bir kutu kuru boya. 

2 - İstanbul Selçuk sanat okulun
da 39 Fahrünnisa bir kutu kuru bo
ya. 

3 - Adana icadiye mahallesi tra-
hom dispanseri yanında 16 numara

da M. Göçken bir albüm. 
39 .numaralı mecmuamızdaki "Bil

mece • Bulmaca,, yı doğru hallcden
lerden hediye kazananlarm isimleri: 

BiRER MUREKKEPLl KALEM 
KAZANANLAR: 

Davutpaşa orta okulunda 265 Şük
rtl, Galatasaray lisesinde 495 Hasan 
Ebussuudoğlu, ÜskUdar kız sanat o
kulunda 85 Berrin Kumbasar, İstan
bul 48 inci okul Ali.addin Tuncer. 

BlRER SAÇ TARAGI KAZANAN· ""'dde Muhtar Süleyman oğlu Hüse-ı BlR.ER KART ~ZANANLAR: 
LAR: yın Avni, DUzce Cedidiye mahallesi. Fatih Gelenbevı orta okulunda 

Aksaray Kırma tulumba 2 numa- Karn!col yanı 8 numarada Celal Os- 426 Mesrur Öniz, Tarsus koza ve pa-
rada Reyyan Göknel, Nişanlaşı Şaır . k T 1 Yıl zl ahal ı muk tecimevi Kamil Gündoğdu oğlu 
N. • k _ 38 . S • mancı , . urgut u ma ar m - K .1 Bal k . • . . k 
ıgar so agı numarada unuhı . . ema, ı esır agır ceza reısı ızı 

Berkan, Beyoğlu 45 inci ilk okulda lesı Kızılırmak sokak 8-1 numarada ı Fatma Tüzemen. Adana simsar .B. 
366 Yako Behmoaram. . j Cümhuriyct oıkulundan 634 Hamiyet, Hilmi muhasibi Enver oğ_lu Ya~~ız, 

BlRER ALBOM KAZANANLAR: İzmit Orhan caddesi 6 numarada Ha- Tokat memleket hastanesı operatorU 
lstanbul Fatih Kız~ı Binaemmi san oğlu Nazmi Ersoy. oğlu Fikret Sanaç, Maraş Bezirgiıı 

sokak 20 numarada Mesrur, Konya çarşısmda Ali deligönül elile oğlu 
kor. 1 inci şube müdürü Kurmay yar BİRER KÜÇÜK OYUNCAK KA· Mehmet DeıigönUl, Düzce Şerefiye 
hay Hakkı Güvendik elile Tunçer O. ZANANLAR: mahallesi lstiklfil sokağı 7 numarada 
Kan. Ankara Boı.ıkurt mahallesi ko-

k 3 
Tekirdağ eski cami mahallesi Muh 

van so ak numarada Tarık kızı -
yu··ksel As ı s ·· ilk h tesep sokagı 20 numarada Abdülka-a . amsun gumr mu a- . .. • . 
fız kısım amiri oğlı.. Lutfi 1nal. Ela- clir Enkut, Elazız Beş kardeşlerde 110 
ziz kültür sekreteri Haydar Yegın numarada Necdet Öhmen, Adana in· 
oğlu Erdoğan Yegin 1 hisarlar başmüdürlüğü memurların-

BlRER BUYUK OYUNCAK KA- dan Ömer vasıta.sile Hilmiye, Saın-
ZANANLAR: sun Çarşamba Yeşil irmak ilk okulu 

Bakır maden ilı:ebavhk sekreteri 68 Nevzat Akdemir, Unkapanı çık

Ruhi oğlu Muzaffer Tunçel, Yarım 1 mazı Tepebaşı .sokak 15 Pervin. 

Avni Demir, Adana posta müvezzii 
Ramazandan malül tayyareci Enver 
itızı GülyUz, Mersin posta kutusu 120 
Bedri Akkaya, Şişli Tokal oğlu so

:t~k Anadolu apartımaru Mustafa 

İlhan Dilmaç, Nuruosmaniyede 82 
:ı.ımarada G. Tekvar, Bursa Hacılar 
rııahallesi Rakım sokak 7 numarada 
l\°aci Güney. 
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Sürekli Hikaye: 6 

Mi Ki i LE KÖPEGi Fi N • FiN 
Elinde bir balon tutan ilk şahit 

derdini anla tınıya. başladı: 
- Biz birçok kedi arkadaş bir 

duvarın tepesinde duruyorduk. Bu 
zorba köpek yanımıza geldi. Nt
dense öbür arkadaşlarıma pek bak 
madı. Hemen beni kovalamaya baş 
ladı. Galiba şişman olduğum için 

Hakim 
ben onlardan daha çok gözüne 
çarptım. Beni kovalaya kovalaya 
kocaman yıkık bir duvar altına kıs 
tırdı. Kendi çekilip gitti. .Ben kor
kudan orada kımıldamadan durur
ken duvar büsbütün yıkıldıı beni 
ezdi, yamyassı yaptı. 

Şişko kedi bunları söyler söy-

~·._ 

lemez, arkasını döndü, ağır ağır yii 

rüyerek sahneden çıktı. Döner dön 

mez yamyassı olmuştu. Duvara vu 
ran gölgesi ile elinddd balon bile 
kağıt gibi yamyassı kesilmişti. 

O çıkınca mahkeme salonunda

ki bütün kedi hayaletleri hep bir

den " :F'in-Fin,,e doğru bağırışıp ça

ğınşmaya başladılar . . Zavallı köpek 

boşuna bu işte bir kabahati olma

dığını anlatmak istiyordu: 

- Ben bu şişkoyu kovaladıpı 

amma duvarı yıkan ben değilim. 

Duvarın yanında durmasını da ben 

söylemedim. Ben onun arkasından 

koştum, koştum yorulJum. Çeki
lip evime gittim. O, orada durur
ken duvar yıkılmış, o da ezilmiş, 

bunda benim ne suçum var?,, 

Fin-Ii'in bl'yhude yere gürü yet
.:;;.ı kadar havlayıp derdini döltii
yordu. Onu kim dinler, kim hak ve 

rir? Şişman kediyi gördüklerinden 
beri kedilerin kafası büsbütün kı

zışmıştı. Ellerinden gelse Fin-Fini 
orada haklıyacaklardı. 

Müddeiumumi de her zamandan 
daha hiddetli idi. Yüzü büsbütün 

korkunç bir hal almıştı. Ayağa 

kalktı, Fin-Finc doğru dönüp: 

- Sus hain köpek, sana ne ağır 

, cezalar lazım. Yaptıkların yetmi-

yor mu da, hala kendini suçsuz çı

karma~ istiyorsun?. diye bağırdı. 

~avalh Fin-Fin korkudan susuver
li. 

O zaman Müddeiumumi hakem 
lan kedilere döndü : 
- İlk şahidi görüp, dinledinı:ı:. 

iimdi de ikinci şahidin bu zalim 
öpek için anlatacaklarını dinliye
eksiniz. dedi. 

Havada yığın yığın duman ve a
•v göründü. Birçok şimşekler çak: 

ı. Ne oluyordu, fırtına mı, yan~ın 

ıı vardı? 

Fin-Fin şaşırıp kalmıştı. 

Hayır ne fırtına vardı, ne de yan 
. gın. 

ikinci şahit geliyordu. Geldi gel

di; nihayet mahkeme salonunun or 

tasında durdu. 
O görününce Müddeiumumi Fin

Fine: 
- Şu .zavallıya bak ta, cezayı 

hakkedip etmediğini söyle. diye hay-

.. 

.ikinci 

şahit 

ihtiyar mı 

ihtiyar 

bir 

ked;ydi. 

kırdı. Buna karşı Fin-Fin ne diye

bilirdi. Oturduğu yerde büzüldü, 

büzüldü, bir köşeciğe çekildi. Elin 
den gelen başka ne vardı zavallı
nın ... 

İkinci şahit uzun bir koltuğa o
tu.rmuş, ihtiyar mı ihtiyar bir ke
diydi. Yanında da kedi yüzlü bir 

uşak vardı . İhtiyar kedinin başına 

gelenleri o anlatmıya başladı : 

- gy ! kediler, bakınız bu za

vallıya! 

Hakim: 

- Anlat bakalım bu zavallıya ne 

oldu? diye sordu. 

Uş'lk ağır ağır anlatrnıya b:ı.ı;la-
dı : . 

- Bu zavallı kedi l:uduz hasta
lığına tutuldu. Aklını kaybetti. Ne 
zaman bir köpeğin havladığmı duy 
sa arı~m arkaya tam bir düzUnc nö 
bet gN·irir. JI, :? Lu h"in J,üı :~;n 
yiı :ıünd .. n. 

Bütün kediler bu sözleri pek be

ğendiler. Islık çaldılar, haykırdılar. 

Mahkeme salonu gürültüden yıkı

lacak gibi oluyordu. Bu bağırışma

lara Fin-Fin de uluyup ağlamasile 
katılıyordu: 

- Yalan, hepsi yalan! Ben ... 
bu ... ke ... ke ... kediyi şimdiye ka
dar hiç görmedim. Hem ben kuduz 

hastalığının ne olduğunu bilmiyo

rum ki onu da hast~ edeyim. 
Zavallı Fin-Fin istediği kadar u

lusun, bağırsın. Kim dinler? Mah

kemede ne kadar kedi varsa hepsi 

onun cezalandırılması için bağırıp 

çağırıyordu. Gürültü biraz kesilin

ce uşak yine söze başladı: 

- Eğer bu zavallmnı bir köpek 

havlaması duyar duymaz nöbet ge

çirdiğine inanmıyorsanız, işte bu-
•• •• 1 yurun, gorun .. 

H emen yanında duran lastikten 

yapılmış bir köpeği dinleyicilere 
doğru uzattı, ellerile karnını sıktı. -

Oyuncak köpekten tıpkı sahici bir 
köpeğin ulumasına benziyen bir 

ses çıktı. 

Zavallı FinFin kendi kendine: 

- Şu şahit nöbete t'Utulmasa 
da uşağın sözii yalana çıksa ne o
lur? diyip duruyordu. 

Amma nafile... I...iistik köpeğin 

ulµmasını duyar duymaz koltuğun 
da ölü gibi uzanan ihtiyar kediye 
salli.lci birden bire can geldi. Yerin 

den fırlayıp kendini oradan oraya 

Yanındo 

kasketli 

bir 

uşağı 

vardı. 

atmaya başladı. Başının etra~ında 
şimşek gibi bir ışık peyda oldu. 0-
radaq oraya atıldıkça ağzınC!an kö 
pükler saçılıyordu. Hasta kedi bir 
yandan ıslık çalıyor, bir yanfü:.n da 
var kuvvetiyle miyavlayıp feryat e 
diyordu. 

.,.. 
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i htiyar kedinin başında 

şimşekler çaktı 

Bu, gôrülecek birşeydi. Mahke
me salonunda, bir curcuna, bir kı

yamet kopuyordu sanki. Fin-Ffo ba
yılacak hale gelmişti. Son kuvve
tini toplayıp: 

- İmdat, Miki imdat, beni kur
tar! diye havladı. 

Fakat hiç bir cevap alamadı. Mi
ki de imdadına yetişmiyordu. 

Acaba ona hiç mi yardım eden 
bulunmıvaca~tt? 

Bakalım, za\'allı F in - Jt'ini km_ 
ta.rmıya gelen olacak mı'! Onu d3 
gelecek hafta okuyacaksanız .. 

(Arkası var) 
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Miiddciurııuna 

Hu kuponu d o ldurup bızt' yo lla· 
yınız Mukabılındt' göndcrco.;cğımız 
i za kartını ahı olmaz Tan Çocuk 
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Bilmece - B.uımaca 

Saat 

Bu sa:'lt tngilterede yapılmıştır. 
Afrikaya yollanacaktır. Büyüklüğü

nü anlatayım: Yelkovanının (daki
kaları gösteren büyük iğnenin) uzun 
luğu beş metreyi geçmektedir. Akre
binin (saatleri gösteren küçük iğne
nin) uzunluğu da dört metre 40 san
timetredir. 

Saatlerin yazılı olduğu yuvarlak 
yeri (kadran) ın kutru ( ortasmdan 
geçip bir kenarından öbür kenarına 
giden çizgisi) dokuz metre uzunluk
tadır. Saatin biçimi yamyassıdır. Mu 
ka vvndan kesilmiş bir daire gibi... 
Tabii o kadar incecik olamaz amma 
bildiğimiz saatler gibi arkası filfın 

yoktur. Tamamiyle yassıdır. 
Acaba bu koskoca, yamyassı saat 

Afrikada neye yarayacak? 
Onu Afrikanın İngilizlerin olan 

tarafında bir uçak meydanına götü
rüp toprağın üstüne yatıracaklar. U
çaklar yukarıdan geçerken saatin 
kaç olduğunu görmra isterlerse he
men "pilot" aşağı doğru bakacak. Bu 
saat 1000 metre yükseklikten bile 
görülebiliyormuş. Şu halde saati gör 
mek için uçağın zahmet edip aşağı
ya inmesine bile lüzum kalmıyacak. 

~~-- /JA _.,~ 

;Dev 

Çiçeği 

Hayvanların devi, yani şaşılacak 
kadar irisi olur da çiçeklerin olmaz 
mı? 

İşte size dünyanın en büyük çiçe
ği. Bu çicek Filipin adalarında bir 

nebatat bilgini tarafından bulunmuş 
tur. Yerliler onu ta eskidenbcri bi-

lirler amma ecnebiler yeni öğrenmiş 
Jerdir. 

Bu dev çiçeği beş yapraklıdır. He

men hemen bir yuvarlak biçiminde-

.Maymun ressamlığa heves etmiş. 

Arkadaşlarının resmini çizecek am
ma onları bir tUrlü göremiyor. Ka
çıp gizlenmişler. 

Resme dikkatle bakarsanız res-
dir. Bu yuvarlağın kutru (yani tam I ~. d - k · · ·· sam maymunun araşwr ıgı eçıyı, o-
ortasındnn geçip yuvarlağı ikiye bö-

len çizgi) Uç buçuk metre uzunlukta 

dır. Demek aşağı yukarı iki adam bo 

yun da. 

Yerliler buna -'!lolo,, adını vermiş
lerdir. Bolo hiçbir zaman tek bulun 
maz. Daima birçoğu birarada bir de-

Rahat 

Yaşcııma!t ~
ca-

. 
. 

met halinde olur. Bu demet '-50.. ö- tm B · · 
. . . . · gre en - ana en ıyı ve en 

metre murabbaı bır yen kaplayabı- sade yaşamayı tarif ediniz baka
lir. Bazan bir tanecik bolo on kilo a- yım. 

ğırlrğı bulur. Talebe - En güzel bir otele i-
Tam yakaya takılacak, vazoya ko- nip, bir şey liı.zım olunca yanındaki 

nu\acak çiçek değil mi? düğmeye basıvermek. 

küzü, atı, koyunu ve tavşanı bula
bilirsiniz. Beşini de bulunca, üstlerini 
işaretleyip bu resmi bize yollayınız. 

Hepsini bulmuş olanlar arasında kura 
çekecek kazananlara güzel hediyeler 
dağıtacağız. 

Çok 

Akıllı imiş 

Müşteri - Ben sana yalnız fo
tinlerimi boya dedim. Bağlannı 
bağla demedim ki ... 
Boyacı - Çok acele işim var, ça

buk ol demediniz mi? Ben de s ize 
yardım olsun diye bağlarını da bağ 
layıverdim. 

............ .. ..................................... ....... ................. ..... ........ ............................................................ ...-...... -----···-·········................... ·-----

Don Kişotla uşağı Şanso yeniden 
:lünyaya gelmişlerdi. 

K•:>'.m üstüne atıldı . Hiç Don füşot 
bö)'lc ~e;.·e dayanır mı? 

Beygirlerini d e yanlarına alarak 
bir sinemaya girdiler. 

Bunun şaka oldıığunu anlamadı. 

I\ılıc.ını çc-ktıfö gibı .• 

'r!!lViJ 

Filmde bir çöl kızı ata binmiş ka
çıyordu. 

Perdeyi par<;nladı amma, polisleı· 

de onu yakaladılar. 

Ç.öl l faydutlan J 

... Fakat arkasından çöl haydudu 
koşa koşa geldi. 

S;nemanın ne olduğunu bılmiycr 

z~ \ .ıllıyı har 
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SIMAL KUTBU E K O N O M i 1 
FEDAiLERi 

NE YAPIYOR? 

G eçenlerde Rusyadan ge

len bir telgraf, kutbu 
ke,fe gitmit olan Rus profesö

rü Otto Schmidt'in tekrar Mos
kovaya döndüğünü bildiri· 
)'ordu. 

Londra piyasasına 
karpuz gönderivoru 
~~~~ . ....--..--.. ......... --..--. -- \ 

Meyva ihracatı İçin 
100 Bin Liralık Bir 
Sermaye Konuldu 

k Bu haber, bütün heyetin kutupta 
ış gelmeden memleketine avdet et

:ği. düşüncesini ortaya yaymışsa da 
akikat böyle değildir. Heyeti teşıkil 

eden seyyahlarm büyük bir kısmı ' Fen heyetini kutba götüren tayyare 
~~kovaya dönmüş olduğu halde 

;:~§:,~~~ Kış Mevsimini 
Ant tayyaresine hava haberleri u
laştırmış ve onlardan gelen haberleri 
dinlemiştir. 

Yanlarında fen 
~ünya.smm tanıdı- B 1 O d T elsiz haberlerine göre, son gün 

. gı e uz ç 1 n e !erde kutbun havası oldukça ı-
Ce ~ ston ve en in- smmıştır. Yağan karlar sulu kar şekli 
b 

eler bulunan 
u heyet, aylarca, ni almış ve soğuğun azalması yü-

b:ı.eskfln dünyadan G • k 1 er zünden, heyetin kamp kurduğu yer-
•Yn e ç 1 rece deki buzlar eriyerek çadırlar meyda-
\'e ~:w~~ kargu~~ . na çıkmıştır. 
da ~ Kutup telsiz istasyonu, medeni 

1 
Yanabileceği soğuklar arasında ka- de bir deniz yüzünde yüzmektedir. 

lleak, hava, su ve yıldız tetkikleri B. Cbirchov'un mütalealarına göre, dünya ile ilk irtibatı, 24 haziran ta-
)'apacaklardır. · şimal okyanosundaki buzların altın- rihinde, Norveçli bir amatör telsi?. 
ı da muhtelif tazyikte sular bulunmak ci ile tesis etmek suretile b~armış-H eye~ yanındaki kuvvetli ray- tadır. 250 inci metreden 600 üncü tır. 
. yo ıstasyonu, muntazaman n~~ metreye kadar ise, ılık denecek ha- Telsiz telgrafla Moskovaya haber 

Zahire 
Piyasası 

Dün şehrimize yalnız dört va- ~ 
gon buğday ile bir ngon mısır 
gelmiş ve hepsi satılmıştır. 2-S 
çavdvlı Polatlı mallan 7,16 ku. ~ 
ruşa verilmiş ve bu suretle bu ~ 
cins buğdaylarda 5-6 para ka. ~ 
dar yükseklik olmu~tur. S - 4 ~ 
çavdarlı Konya buğdayları 6,80 ' 
ve 4 - 5 çavdarlılar ise 6,16 
kuııış fiyat bulmuştur. Sıra huğ- ~ 
daylar 5-6 kuruş arasında sa.. ~ 
tılnuştır. Sert beyaz buğdaylar ~ 
5,20 - 5,24 kuruş kadar fiyat i 
bulınuştur. ÇU\'allı olarak arpa.. 
lar 4,18, mısırlar 4,20 kuruştan 
satdmışhr. Keten tohumu çuval- ~ 

b olarak 8.20 kuruştan verilmL5- ~ 

tir. ~ 
,.....~~ 

KONTROL 
iŞLERi 

!'iyat yapmakta ve dinomalarmın dön rarette bir su cereyanına tesadüf e- vermek ise, seyahatin başmdanberi 
~esi. için 18.zımgelen kuvveti, kutıup dilmiştir. Bu suyun Atlas denizinden, muntazaman kabil olabilmiştir. 
~arlaruıdan almaktadır. Bunun i- şimal denizine aktığı sanılmaktadır. Yalnız kutup noktasındaki mikna
~~U:.ak yel değirmenleri inşa edil- Geçenlerde bütün dünyanın takip et- tıs hi.diseleri,telsiz dalgalarının bazan 

ywı· t' V• k t lil A 'k ya bir uçuş yolunu çelmekte ve medeni dünyaya ıgı, u up yo e merı a ihracatın kontrolü hakkında veri-
:.a •• Bu değirmenler bUyU][ bir hızla sırasında, heyetin radyoculuğunu ya- varmasına engel olmaktadırlar. Ma- len kararın tatbikine b"alanacaktır. 
uonmekte v k d' · B h" d 36 sa amafih bu hal fula tekerrür etme- """ . e en ılenne bağlı olan pan . Krenkel ıç uyuma an - Ticaret odası bu işe çok ehemmiyet 
;nnamolan döndürerek, kampm ışık- at makine b~mda bekliyerek, 25 mektedir. vermektedir. Odanın kararı mucibin-
andırıımasına, ısmmasma ve telsız' in ı--------------------------- · l 1 •~1 ı ce her ne cıns meyva o ursa o sun ve 

69 emesine Yanyan cereyam teoı.in 1 k etmektedir. memleketten hangi ecnebi mem e e-
H 1 T • • k H K te gönderilirse gönderilsin mutlak au-

ta eyet kutba yerle,lrken, bUyUk ur ava urum il rette kontrolden geçirilecektir. Kon. 
Ui~areıer, kışı oradan geçirecek dört trolden maksat, kalite, boy, hastalık 
cek ~a llzım. ola.n bUttın yiye- gibi meyva ticaretimize zarar verebi-

~:ecek Ve giyim vesaitini getir- au·. vu·. K PiYANGOSU lecek usulsüz ambalaj ve evsafı iyi 
Kutup 4-+---und 1 olmıyan meyvaların ihracına mani ol-

be 1 
-:--.YVD an eon gelen ha maımr. Rakip memleketlerin meyva-

r ere göre, Uzerinde çadır k pi b km k oldukları büyük buz da&. ilk urm.u' eli . larma geni§ bir yasa aa ama 
&•ı Yenn- 3. CÜ kec!de: 11 Temmuz 937 da r. için kontrolün çok ciddi ve esaslı ol-

den ayrılmış ve uçsuz bucakmz buz S muma dikkat olunacaktır. 

:=:::~~:!~.""'milden fazla me- Büyük ikramiye : 4 5 . o o o Liradır.M 
Bir yandan hava cereyanian ve Bundan b••ka: lS.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

değişmeleri kaydedilir ve rUz "-T 

rarıarm kudreti ölçillUrken, diğer ta (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükifat vardır ... 
raftan da heyetin Hidrolog'u, B. Ch\r- DiKKAT~ 
cbov buz okyanosunun derinllklerlnl Bilet alan herkeı 7/Temmuz/937 rinü akaamma 
ÖlçmUştUr. nk ölçülüşte 4374 m tre 1 

kadar 

derinliğe varılmıştır. Halbuki o ıa- biletini değittirmit bulunmalıdır. 
:::d.an~ri haylı ilerlemiş bulunan 1ı--B·u-ta•r•?~h~te;:n:..:ao::n:.;r•:.;b~il;..e.t •ü•z•e.ri•n•d•e•k•i •h•a•k•k•ı •aa_ktt_o.ı.u.r._ .. __ __ 

gız şımdi 4290 metre derinliğin-

Elektrik Şirketi 

Buiday Aldı 

b~ektrik §irketinin, mukavelesi muci 
1!l.ce kAruu memleketten mal ihraç 

:=nek suretile §lrket merkezine gön
k l'Jlıeei llzım gelir. Bu eebeple §İl'· 

et Ziraat Bankasından kiloeu 8,10 

~§tan 5000 ton ve aynca kilosu 

1
•20 kuruştan 11000 ton ki ceman 
60oo ton buğday satm almı§tır. 

Yapağı 57,5 

ba DUa Çanakkaleden gönderilınlt ytız 
!yalık miktarmda yapağılarm kilo

: 57,5 kUI'U§tan ve tabak nevi ytın. 
ti rden de bir miktar kilosu 60 kuruı 

Yat üzerinden satılmıştır. 

Havvanat 

Piyasası 

. lki gUn içinde hayvan boraumda 
kılosu vasati 21,14 kuruştan 3376 ka
l'aman beyaz, 20,50 ktını§tan 260 l 
d ~h ag ç, 17,89kuruştan160 kıvırcık ve 
2l,91 kul"U§tan 1764 kuzu satılmıftır. 
B"yU u k bq hayvanlardan kasaplrk o-
larak 12,90 kuruştan 48 ökUz ve 13 
inek, 12,18 kuruştan 6 dana, 14 ku
ruştan bir boğa, 12,23 kuruştan 20 
inanda ve 14,23 kuruttan 43 malak 
•tılrnuıtır. 

LOkMAN-
x~~'*!<$:=-=·w .. ö·· • """' "" .. ~ • M 1 N ••.·:·x········»~.-. . ..• . • 

~:~MEKI "'. 
<!!> G l!!J TL ER i m~~-m~ 

Terli El 
Bu IDeVsbnin sıkıntılanndan bl- re gelince onlann derdini hiç ete-

ri de çok tıerlemek. Klmlsl btltiiD ıememek daha lmaf'b olur. 
vtleudtbıden çok terler. Bu haldea Bütün vüeuttea terllyenlere tav; 
en ~ tlkiyet edenler ıişmanlar- siye edDecek teY ılık suyla ban~ 
dır. Fakat onJarm şikayetlerine ha!l yapmaktır. Suyun derecesi SO-S • 
verilemez, çtbıJdı §Jtmanlv için ~k müddeti S dakika. Ylnnl gün sıra 
terlemek daha ziyade bir iyiliktir. De her sabah. . t-
Ter onlarm zehlrleriol temizler. Ellerinden çok terllyenlere rön 

Şlfman olmadan çok terlemek gen 11ıldarile tedavi çok defa iyi 
daha ziyade dlitündilrecek şeydir. gelir. Bazılarında yabm bir defa 
O vakit çok terlemek zayıflığa de- tedavi De terlemek kaybolur. Bu· 
Wet eder ve çok terlemek zayıflığı DUDla beraber tirold guddeslnln 1-
arttınr. Böyl~ zayıflıkla çok ter· pıt hekime tetkik ettirmeyi de u-
lemek boynumUZdakl ttrold gudde- nutmaınalıdır. 
9bıba lüzumundaa fazla işlemesin- Koltuk altından çok terllyenler, 
den Deri geldiği için hekime mua- sık sık ıbk suyla banyo yapnı:: 
yene edilmek li.zon olur. başka kolonya suyu De, daha &J 

Klmlsl de vöcudünün bir tara- lavanta çiçeği esaaslle sUinlrler. On 
faıdan çok terler. Ellerinden çok dan sonra da teri çekecek bir pud· 
terllyenler dostla.rma" kartı Adeta ra - meseli talc pudrası - sürünür 
mabcap bir vaziyette kalırlar. Eli ter. Ayaldanlldaa çok terllyenlere 
terli insan kimsenin elini 11dmuya de en iyi Uiç suyun içerisine for· 
cesaret edemez. Bir klğıda dokun- mol malıUilli koyarak ononla sa. 
sa ellııbı teri klğıt üzerinde leke bah, akşam ayaklanaa banyo yap-
bırakır. Böyle elleri çok terledlğln- maldır. ilk gtlnlerde formol ıı1sbe.. 
den dolayı mesleklerini bıralmuya ti yüzde kırk olan mabUilden bir 
mecbur olaıı hekimler, operatörler çorba kaşığı olduğu halde gittikçe 
bile görillmöşttlr. Koltuk altından öç çorba kaşığa kadar çıkanbr. 
çok terlemek te başka bir dert. Fakat bu mahlil elleri buruştur· 
Bu türlüstl erkeklerde olunca göm- duğundan banyo suyuna elleri do· 
leğln kolunu ceket kapasa bile, ba- kundunnanuW lbnndır. 
yanlarda olmıca bluzun koltuk al· OnyUzbaşı Bay Tevfik - Sordu-
tmdakl leke hiçbir §eyle kapana- ğunuz mesele hakkında -maalesef· 
mu. Ayaklarmclan çok terllyenle- malftmatım yoktur. 

Elma lhracab 
Eıma ihracatımız yavaş yavaş ca.n

lanmıya başlamI§tJr. Mısıra gönderi
len elmalardan başka Suriyeye de el
ma ihraç olunmuştur. Bir haftadan
beri her iki memlekete 4-5 parti mal 
gönderilmiştir. Her partide 150-200 
eepet elma yollanmıştır. Bu elmalar 
kUçi.ik ve §ira için kullanılan cinsler
dir. Satış fiya.tı kiloeu 5-7 kuru§ 
arasmdadır. 

BORSA 
9 Temmuz Cuma 

PARALAR 

Sterlin 624,-
Dolar 127,-
Fransız Fr. 100,-
Liret 110.-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
lsvıçre Fr 570.-
Leva 20.-
Florin 65,-
Kron Çek 75.-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zlotı 20.-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 50,-
Kron İsveç 30,-
Altın 1045,-
Banknot 256,-

Ç EK t t<.:R 

628,-
127,-
100,-
115.-
84,-
23,-

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

1046,-
257,-

Londra 627,- 627,-
New-York 0,7902 0,7890 
Paris 20,43 20,43 
Milano 15,0160 15,0160 
Brüksel 4,6945 4,6935 
Atina 87,1610 87,1610 
Cenevre 3,4533 3,4533 
Sof ya 63, 7958 63, 7958 
Amsterdam 1,4375 1,4375 
Prag 22,7275 22,7275 
Viyana 4,1962 4,1962 
Madrid 13,8755 13,8755 
Berlin 1,9675 1,9675 
Varşova 4,17 4,17 
Budapeşte 3,9875 3,9875 
Bilkreş 107,0175 107,0175 
Belgrad 34,45 34,45 
Yokohama 2,74 2,74 
Moskova 24,115 24,115 
Stokholm 3,0933 3,0933 

Türk meyvalarının dünya piyasuında kazandığı rağbet, m 
va ihracatımız için, iyi çahtıldığı takdirde parlak bir iıtikbal 
zırlıyabilir. Bu bakımdan Ziraat Bankası, meyva ihracatı itle • 
uğrqan Omnipol tirketi ile timdiEk yüz bin lira sermayeli 
Tumel, yani (Türk Meyvalan Limited Şirketi) adıyla bir tirk 

tetkil etmitlerdir. Yeni tirketin 50.500 lira sermayesini z· 
Bankası ve 49.500 lira sermayesini de Omnipol tirketi koymuf 

Benzin Fiyatı 
75 kuruşa 
inecek mi? 

Benzin ve petrol meselesinin 
sip anlll§Dlası üzerine toptan satı 
benzinin şişesini eskisi gibi 82,5 
l'U§tan satmaktadırlar. Perakende 
!arak fiyat tesbit eden ticaret 
bu fiyatların yirmi bir gilD mUdd 
devam edeceği ve milletler arası 
yasalarmın fiyatlan anlapl 
sonra o fiyatlara göre konulacak 
üzerinden memleketin her tarafın 
ayni fiyatla benzin ve petrol sa 
lacağı kanaatindedir. 

Omnipol şirketi hem kendi serma- ı 
yesini genişletmiş, hem de Türk mah
sullerine yeni mahreçler temin etmiş 
olacaktır. Esasen bir ihracat şirketi 
olan OmnipolUn mahsulatımıza mah· 
reç olacak muhtelif memleketlerde ge 
n:ş teşkilatı bulunduğundan bu teş
kilat sayesinde y~ ve kunı meyvala
rımız kolaylıkla piyasalara sevkedile
bilecek ve arzu edilen ekonomik §e

killerde kıymetle.ndirilm~ olacaktır. 
Yeni şirket, en ziyade işliyeceği mev
zular için mühim tesisat vilcude ge. 
tirecektir. Şimdiden fenni ve son sis
tem meyva kurutma tesisatı ile am
ba!ij tesisatı için Avrupaya sipariş 
verilmek üzeredir. Eğer bu sene tesi
sat kurulabilirse yaz mahsulü mey
valarmuz için ihracat faaliyeti başlı
yabilecektir. Şirket yaş ve kuru mey
va ihracını beş senelik pllnla tesbit 
etıniştir. Bu pllnda taze elma, 
elma kurusu, kayısı kurusu, kavun ve 
karpuz ile taze UzUm için esaslı mad
deler tesbit olunmuştur. Elmalar Ri
.senin eski Atına Yenipazar mmtaka
amdan, kayısılar Mala.tyadan, kavun 
ve karpuz Izmir, Manisa, Balıkesir, 

Trakya mmtakalarmdan, Uzümler yo 
la dayanıkh UzUm cinsi yeti§tiren 
mmtakalardan ve bilhassa Suriye ve 
Mısıra ihraç için Gaziantep mmtaka.. 
sından temin olunacaktır. Şirket bu 

mıntakalarda teşkilat yapacak ve ay
nca mütehassıs milgavirlerile tetki
katta bulunacaktır. Dk teşebbüsü mU
teakıp vaziyetin icabatma göre ihrnç 
mahsullerimiz cln8 ve nevi itibarile 
artırılacaktır. Tumel şirketi ilk ihra. 
cat ~ine yeryUzUnUo en lezzetli ve en 
nef"ıs meyvası olan Türk karpuzla

nndan başlıyacaktır. Londrada bU
yük bir meyva ithalat firması Türk 
karpuzlarmm Londrada kazanacağı 

Esasen kanunun kabul veya ta 
kinden bir gUn evvel fiyatlar 
yükseltilmiş bulunuyordu. Bu fiyat 
lar tenzil edildiği takdirde normal bi 
fiyat elde edileceğine nuaran mille 
ler aruı piyasalarından toplana 
nlsbetler normal fiyatı tutacağı tah 
min olunmaktadır. Bunun da 75 
78 kurut arasında olacağına bil~ 
dilebilir. DUn sabah ticaret odası u 
umumi katibi B. Cevat Nizamt ile 
nayt umum mUdUrU Bay Reşat, N 
Sendikat mildUrile görüşmil§ler ve e 
velki toplantıda bulunamıyan koDlfU 
muz ve dostumuz Sovyet müesse 
murahbasile de ayni prensıp anı 
ması etrafında konuşmuşlardır. R 
nıenler de anl&§mayı memnuniye 
imr.a lanıışlardır. 

Atıcılık Kursu 
Meyvacılığm inkişafı ve köylUle 

qıcılık usullerinl öğretmek içUı Ari 
fiyede bir 8.§lcılık kursu açılmıatJr. 

ZAHiRE 
BORSASI 

rağbeti düşünerek bütUn nakllye me
sarifini deruhte etmek suretile tecrü
be için Twnelden iki vagon karpuz is
temiştir. Londrada karpuzu tarumı

yan belki milyonca halk vardır. ln
gilizlere güzel bir sürpriz değil mi ? 
işte, Tumel, derhal faaliyete ge~iş 
ve Izmir mmtakasından iki vagon 
karpuzun Londraya gönderilmesi için 
ıcap eden tedbirleri almıştır. Karpuz
lanınız bugünlerde Londraya gönde
rilecektir. Tumelin Pazar kasabasın
da kurulacak tesisat merkezi mildUr
lUğUne Ziraat Bankası memurlarm
dan Bay Rahmi tayin edilmiştir. Bay 
Rahmi şehrimize gelerek tesisat hak· 
kında şirket ile temaslara başlamış
tır. Haber aldığımıza göre, şirket i
cap ederse sermayesini artıracak ve 
Türk meyvalannın A vnıpa ve Ameri
kada sUrilmünU temin için her türlü 
fedakarlıkları yapacaktır. 

Yerli ,Mallar Sergisi 
Sanayi birliği sergi işleriru çok e

saslı bir mesai programı ile başarmı
ya koyulmuştur. Sergiye iştirak ede
cek bankalar arasında pavyon inşası 
ve tanzim noktasından rekabet baş
lamıştır. 

DUn, iş Bankası müdürlerinden 
Rüştü Tayyare ile, SUmerbank mamu 
lit merkez mUdUrU Ekrem ekspresle 
gehrimize gelmişlerdir. Etibank ıs. 
tanbul ınildUrlerinden Hikmet RaUf 
dahi dün sergi yerinde pavyonlannı 
tetkik etm~lerdir. 

~ ..... ,, ...... 
9-7-937 

Cinsi 
1'1A1'LAB 

Aşağı 

K. P. 
Yukan 

K. P. 
Buğday yumuşak 6, 9 

,, sert 5,20 
~; 4,18 

Keten tohumu 
4

•
20 

Tiftik 8•20 
115,- __._~..--.. 

Yapak Çanakkale 57,20 
YUn taba~ 60 
Pamuk yağı 43;20 

GELEN 
Buğday 
Un 
Tiftik 
Yapak 
Mercimek 
B. Peynir 
Kepek 
Mısır 
Kaşar 
z. yağ 

GiDEN 
Razmol 713 
lç badem 
lç fındık : 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday: Liverpul 

n Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fmdık G. Hamburg 
Fın 
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U uÖnderle 

B. Roosevelt 

Arasında 
Ankara 9, (A.A.) -Ahiren Tilrki

yede bir Amerikalı tarafından alınan 
filmi seyretmiş olan Amerika Birle
sik Devletleri Başkanı Franklin D. 
Roosevelt, Cümhur Başkanımız Ata
türk'e pek samimi bir mektup yaza
rak memleketimiz hakkındaki iyi his 
!erini bildirmiştir. 

Atatürk Roosevelt'e ayni samimi 
ifade ile teşekkür etmiştir. 

Bu iki mektubu aynen a§ağıya ya-
7.ıyoruz: 

Ekselans Kemal Atatürk, 
Türkiye Cümhuriyeti Başkanı 

Ankara. 
Azizim Bay Cümhur Başkam, 
Ahiren Türktyede Bay Julian Br

yan tarafından alınmış olan filini, 
bırkaç akşn.m evvel, Beyazevde sey
rettim. Nisbeten kısa bır zamanda 
meydana getirdiğiniz pek çok §ayanı 
hayret hususatı göıi.ince hissettiğim 
5evk ve heyecanı size arzetmek iste
dim. 

Kıymetli şahsiyetinizin, evinizde 
ve plajda kUçük kızınız ile oynarken 
cekilmiş olan resimlerini seyretmek
le bilhassa bahtiyar oldum. Bu, sizin 
ve benim btr gün biribiriınize mülaki 
olmak fırsatını bulacağımız ümidini, 
bende bir kat daha takviye etti. 

Nadir olan istirahat zamanlarnnda, 
bana göndermek 10.tfunda bulundu. 
ğunuz Türk posta pullan kolleksiyo
nunu seyretmekteyim. Bunlar Uzerin
de resmedilmiş olan manzaraları, bir 
gün kendi gözlerimle görmeyi Umit 
ediyorum. 

Samimi saygılar ve halisane te. 
mennilerimle. 

Vefa karınız 
Franklin D. Roosevelt 

Ekselans Franklin D. Roosevelt 

:Amerika Birle~k Devletleri Başkanı 
V~ington 

:Azizim Bay Cümhurbaşkanı, 
r '.Ahiren Türkiyede Bay Julian Br
yan tarafından alınmış olan filmi sey
retmekten duyduğunuz memnuniyeti 
bildiren 6 Nisan 1937 tarihli lö.tufkft.r 
mektubunuzu hakikt bir sevinç ile al. 
dım. Mektubunuzda, ahvalU şerait 
müsaade eder etmez, biribirlmize bir 
gün mW!ki olacağımız Umidini de iz. 
har buyuruyorsunuz. 

Samimi duygularınızdan ve modern 
Türkiyede elde edilen terakki hakkın
daki takdirkar telakkinizden dolayı 
size fevkalade mUşteşekkir olduğuma 
inanmanızı rica ederim, Bay Cüm. 
hurbaşkam. 

Bu fırsattan istifade ederek :Ame
rika Birleşik Devletleri hakkında hay 
ranlığımı tekrar bildirmek isteriı:n. 
Bilhassa ki bizim iki memleketimiz, 
umumi sulh ve insanlığın saadetini 
istihdaf eden ayni ideali gütmekte -
dirler. 

Size biran evvel mUI!ki olmak be
nim de samimi arzum olduğundan ha 
'kulô.de işler yapmış olan sevimli ve 

rı k' 'd kuvvetli §ahsiyetinizi Tür ıye e se-
Jamlıyacağım gUne sabırsızlıkla inti
zar ediyorum. 

Samimi saygılar ve halisane te • 
pıennilerimle 

Vef akannız 
K.ATATÜRK 

Zarar Verme 
Hasf alığzna 
Tutulmuş!.. 

Niyazi adında bir doktor, adliyede 
bir dosyadan kağıt aşırırken cUrmU 
meşhut halinde yakalanıp tevki~ cdi~
mişti. Iddiaya göre, doktor Nıynzı, 

kardeşinin oğluna ait bir apartımaııı 
da hile ile kendi üsttine geçirm.işt~. 
Yine iddiaya göre, Niyazi şehnmız
deki konsolosluklardan bazılarını da 
dolandırmıştır. Mevkuf doktor, ken
disinde, başkalarına zarar verme ve 
aşırma hastalığı olduğunu ileri sUr
müştlir. 

Doktorun bu iddiaSI tetkik ediliyor. 

sil atı 
Fazla 

Ankara, 9 (TAN muhabirinden)
!.'137 mali yılının ilk ayı tahsilatı (30) 
milyon lirayı bulmuştur. Bu .rakam 
geçen senenin Haziranına rus:ıet~.n 
2 milyon liraya yakın bır fazlalık gos 
termektedir. 

TAN =:=================== 10. 7. 937 

Şark Paktının 
Bütün Esas arı-

BAŞMAKALEDEN MABAAT Romanya • Polonya # Emniyet ve itinınd De ~mır:lSl!mllil:~~µ;~~'ı 
iktisadi münasebetleri çarpıntı, bayılmnıar, 

Tahran' Bükreş 9, (A.A.) - Buna Vestire, heyecan ve bütün slniı' 
Lehistan Ticaret ve Endüstri Nazın nöbetlerine 

• B. Roman'ın bir millakatmı neşre.t. V . aruz ısa 1 mektedir. n 1 er 1 y B . Roman, son Lehistan - Roman-
Başı 1 incide) (Başı 1 incide)' ya ticaret anlaşmalarile Lehistan 

kabul etmezlerdi. tan arasındaki münasebetler o kadar Bankası direktörünün Bükreş ziyare-
K 

Kwlaruruz. Türkiye 0 zaman büyük devletler samimi bir şekilde inkişaf ediyordu tinin iki memleket arasındaki ekono
arasında hiçbir yardım bulmamı§tı. ki, aradaki hudutların, askeri bir hat mik münase'Jetlerin inkişafmm aşi-
TıııblusgariJin Italyaya verılmesi ip- sıfatile hiçbir manası kalmamıştı. kar bir delili olduğunu söyledikten Kartal icra memurluğundan: 
tidadan kararlaşmış bir şeydi. Diğer Tıpkı Amerika ile Kanada arasında~i sonra demiştir ki: . . Bay Nakiye borçlu ve ikametgahı 
taraftan Türkiyenin elinde deniz aşırı hudut üzerinde ancak karşılıklı emnı- "Romanya ile pek yakında yenı bır meçhul Bay Zeyııelin mahcuz bulu
bir muharebe kabul etmesine imkan yet ve samimiyet duygularının bekçi- takım tercihli anlaşmalar aktedebile- nan Eyüpte Gümüşsuyu ldris köşkU 
bırakacak bir donanma yoktu, kendi lik ettiği gibi, dört memleket ara.sm- ı ceğimizi zannediyorum. Zira Lehis - caddesindeki 10 sayılı evine ehli vu
yakın hudutları ~üşmanlarla ~o~u ~- ı daki hudutların da ya.lnız • idare ve ~n. ve. ~omanya istih58:1 ~akımından kuf tarafından 800 lira kıymet takdir 
di. Böyle bir vazıyette, netieesı ıptı- gümrük bakımından bır manası kal- bınbirını tamamlıyan ıki memleket. edildiği tebliğ makamına kaim olma! 
dadan belli, bir denizaşn harbi ka mıştı. tir.,, üzere ilan olunur. (33885) 

b~clm~. p~yikara~~m~ak ~k~lıanuasın~hlh~~iliti- ;~~~~~~~~~~~~=--------~---------~~-------~ demekti. Nitekim Trablusgarp harbi, lafı, senelerce sUrecek ve müzmin §e- .................. ~ .. Neden Daima 
Balkan birliğini ve Balkan harbini kil alabilecek bir işti. Buna rağmen 9P A NJ 
doğurdu. Belki de Cihan Harbine yol iki tarafın karşılıklı hUsnU niyetile U 
açtı. Trablusgarp hakkında ltalya i- bunu köklinden halletmek ve misakın 
le mesela Mısır sistemi şeklinde bir imzasına engel olan yegane amili or
anlaşma yapmanın, Türk hakimiyeti- tadan kaldırmak mümkün olmuştur. 
ni şeklen korumanın ve vergi alma
nın en ameli ve zaruri bir yol olduğu 
takdir edilebilseydi Türkiye ı'!:>elki de 
bugün Ruıneliye sahip bulunurdu. 

Ne ise, eski hatıraları tazelerken 
bu bahis kendi kendine açıldı. Çünkü 
içime senelerce dert olmuştur. 

Türkiye • Suriye dostluğu için 
Ben Suriye Cümhurreislığinde bu

lunduğum müddetçe Türkiye ile dost
luk ve yakınlık kurmıya elimden gel
diği kadar çalıştım. Iki komşu mem-
leket arasında ihtilaf manzarası gös
teren her hadiseyi. ancak arizi addet-
mek icap eder. Tabii vaziyet, sıkı ve 
sağlam bir dostluktur. lki memleke
tin gideceği yol birdir, gayeleri bir
dir. Her ikisinin en kısa lıir zaman
da terakkiye kavuşmaktan ve sulhU 
korumaktan büyük emeli yoktur. 
Türkiye ile Suriye arasında iki taraflı 
emniyetin ve dostluğun az zamanda 
mükemmel bir şekle varacağına hiç 
şüphe etmem. 

Vatanilerden bahsediyorsunuz. Bun 
lnnn hepsi hUsnU niyet sahibi milli
yetperverlerdir. Aralarında ifrata ka
pılanlar ve ameli hedefleri göz~~ 
kaçıran tek tük fertler de bulunabılır. 
Fa.kat birkaç ferdin ifratlı düşüncesi 
veya hareketi, hadiselerin tabii bir 
:zarureti olan Suriye - TUrk dostluğu
nun inkişafına devamlı bir engel ola
maz. Her geniş göıi.işlll Suriye va
tlillperveri lbu dostluğun sağlam bir 
temel üzerine inkişafına taraftar-
dır.,, 

• • • 
Bay Mehmet Ali Abit, bütün bu 

sözleri samimi bir hasbihat şeklinde 

D ört komşu hilkfımetin teşk~l 
ettiği dostluk gı-upuna Sun

yenin de karışmasını ve bizimle Su
riye arasında tam bir ahenk ve dost
luk doğmasını kısa bir zaman mesele
si saymak caizdir. 

Şark Paktının imzası, döri: devlet 
arasındaki emniyetten ve dostluktan 
tabii surette doğmuş bir netice ol
makla beraber aradaki münasebetle
rin bir tevakkuf safhasına girmesi 
demek değildir. Bilakis blitün alaka
darlar, bugüne kadar olan dostluğun 
mlisbet bir misak §eklinde verdiği 
güzel neticeyi görünce biribirlerine 
daha sıkı bir kardeşlikle sarılacak

lardır. Aradaki yol ve ~ beraberliği, 
dört memleketin yenilik ve terakki 
yolundaki inkişafları üzerinde en ha
yırlı tesirler bırakmakla beraı~r s.u~h 
gayesi Milletler Cemiyeti ruhu ıçın 
de en güzel ve sağlam bir destek va
zifesini görecektir. 

'Ahmet Emin YALMAN 

söyledi. Neşredilmek ilzere bir müla
kat vermek hatırından geçmemişti. 

Has'bihal bitince bu sözlerin umu
mi bir alaka uyandıracağını ve neşri
nin iki memleketin mUnasebetleri ba
kımından faydalı olacağını dilşilndük. 
Neticede Bay Mehmet Ali A'Jitten 
n~ir için yarı yarıya izin aldık. • Yarı 
yarıya diyoruz, çünkü Bay Mehmet 
Ali Abidin, neşir maksadile olmıya 

rak gelişi güzel söylediği sözlerin bir 
gazetede çıkmasında tereddütleri var
dı. Sözlerinin olduğu gibi çıkacağına, 
hiçbir noktasının değişmiyeceğine 
kendisini temin ettik ve ayrıldık. 

ÜZ 

ABONE BEDEIJ ' 

Tilrki;yo Ecneb1 --1'400 Kro. ı Sene 2800 Kra. 
750 ., 6 A1 1500 ,. 
400 .. s '\1 800 • 
150 ,. 1 Ay 300 " 
Milletleraras> Posta ittihadına 

dahil olmıyan memleketler icin 
30 • 115 9 • 3.S ''rad1T. 

,:_ı __ BmiBIEIB&' 
Ankarada AKBA 

Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• 
Her cins kırtasiye ve 

malzemesi . ( 

Veni CoC'nlt Anıdlı:TonMlist 

Zührevi ve cilt hastalıkları .. 
or. Ha ri Omer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 Telefon :43585 

~lMAR 
\_!SRESMOR 

ÇUNKU: 
KARDEX 

KARDEX 

KARDEX 

J{ARDEX 
K A 1' D E'X 

KARDEX 

yanm 
ri, görünUr fiş sis- _ 
temlerin itiraz kabul etmez üstUnlliğü ile tanmmı§tır. 
kelimesi bütün dünyada "Görünür fiş sistemi,, ni.n mU. 
teradifi olarak tanınmı§tir. 
Berlin Olimpiyad oyunlarından sonra, İspanyanın aden:ıl 
müdahale Komitesini ve İngiltere Kralının taç giynıo 
merasimini tanzim etmi~tir. 
her hangi bir işde her hangi bir dairede yarar. 
gözünü çeker çekmez arzu ettiğiniz malumat yeknazar• 
da görünür. Kardex işaretleri, bir gözün muhtevi oldu• 
ğu bUtUn kayıtların bir fotoğrafisidir. Hiç şüphe yok 
ki Kardex müessir bir kontrol için icap edilen iş aletle. 
rinin en mükemmelidir. 
Acentasma müracaat ederseniz size hiçbir taahhüt yük.; 
letmeksizin arzu ve ihtiyaclarmı mütalea edecektir. 

. ~ı==="="'=========:;:==~==~ 

Reminaton Rand ~Q 
.. ı ___r-KARDEX -,r. r 

--~--J~ -1 

TVRKİYE UMUM AOENTASI: 
SiDrtEY novıL ve şsı. 

Halefi Sidney Novil Galata, Billfir Sokak No. 13-15 Posta Kut. 1154 
Tel: No. 40892 

Umumi Müd""r üğü den: 
ı - Bankamızın Konya Ereğlisinde yaptıracağı muhamn;ıen keşif be

deli "Elli sekiz bin yüz otıuz iki lira yirmi kuruş,, 58132.20 lıra olan usta 
evleri inşaatı toptan götürü olarak ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Münakasa evrakı "3" lira mukabilinde SUmer Bank lnşaat ser· 
visinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 26 Temmuz Pazartesi gilnil saat 15,30 da Ankarada SU .. 
mer Bank Umumi MlidUrlüğUnde yapılacaktır. . . . 

4 - Muvakkat teminat 4157 "Dört bin yüz ellı yedı,, l~adır. 
5 - Isteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Su~er B~k. ~· 
t servisine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerını ~ 

~~ ve icabeden vesikalarla milli bankaların birind?11 ~mmış 30000ı '. lı .. 
ralık mali itibar mektubunu ibraz ile eksiltmeye gırebilmek Uzere bırer 
vesika almaları şarttır. 

6 _ Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gUnU saa.t 
14,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank Muhaberat 
servisi MlidUrlüğUne teslim edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı banka dilediği mUteahhide vermek hakkını mı.ıhafaza 
eder. 

s - "5,, inci maddede zikredilen vesikalar meyanına Nafıa Vekfiletin· 
ce verilmiş ınUteahhitlik vesikasının da konwması şarttır. (1966) ( 4031) 

istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Müdüriyet Memurin ve müstahdem ini ile Alğarne. .ve Kılavuzlu~ zıı

hitan ve mürettebatı için 62 takım beyaz keten elbıse ve kasket ile 25 
çüt beyaz iskarpin ayrı ayrı pazarlıkla yaptırılacaktır. . . 

Elbiselerin muhammen bedeli 455,5 lira ve % 7,5 temınatı mu~akkatesı 
38 lira 16 kuruştur. . . 

Iskarpinlerln muhammen bedeli 81,25 lira ve % 7,5 temınatı muvak· 
katesi 6 liradır. . 

!stcitlilerin teminatı muvakkate makbuzlariyle 12-7-937 pazartesı gU
nü saat 15 de Galatada Deniz Ticaret i MUdürlliğü binnsın~a m.üteşekkil 
satınalma komisyonuna ve şartnameyi görmek isteyenlenn de ıdare şu-
besine mUracaatları ilan olunur. ( 4044) 

Klitelerinizi TAN ÇlNKOGRAFHANESl 'ne verınız. 
~ idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkoğraf Şefi 

KEMAL FERiDUN 
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En Büyük Hakikat 
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. t~ 
Diş macununun yarattığı 

sıhhat, cazibe ve güzellikt.r! 
hıfzıssıhhasrnda n güzelliğinde par. 

-------~ NAS1RilAC1 
KANZUK 

AMt:RlKADA UZUN Ti::'l'· 
KlKAT NE~lCESI OLARAK 
BULDUGU BlU. FORll\IOL • 
OtJR. KANZUK NASIU. lLA· 
~I en eski nasırlan bile kökün 
·len c;ıkarır. Ciddi ve şayanı iti· 
ı:nat bir nasır llicıdır. 
tNGtLlz KA:SZUK ECZANF..St 

BEYOGLU - 1STA1'"RUL 

------- ~ 
"Radyolin,, hariı..,ılade müessir ter. 

kibl, dalına tazeliği ile tema~iiz etmiş Jak neticeler \'eren "Radyolln,, sizi -- - -
terkibi meçhul \'e birkaç misli pahalı Ist. Birinci icra memurluğundan: 

\'e on binlerce J..işinin tercih ettjği ye- ecnebi mtistahzarlarmdan da müstnğ. Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar-
rer yazıhane eşyaları ve kasa vcsai-

gane diş macunu lıaline gelmiştir. Diş ı ni kılmıştır. re 12 temmuz 37 tarihine müsadif pa-

............. ' ' ·' ,._!··- -· ~· - .. •.~ . - ,.,. . . ,.:..ıoı.· ~._,. 

: 1 . i • - -· ' ! ,. . " . . ' . . . ' . . . 

Saçlarda Başhyan Yaprak Dökümü 

Optamin Saç Eksiri 
Kullanılarak durdurulabilir! 

"Optamin Saç Eksiri,. halis \'İta- önüne geçer. "Optamin,, kullanarak 
minden )apılmıı;;tır. Saç guddeleiine aç dökülmesi tt>hlikesi tamamen 

bertaraf edilir. 

zartesi günü saat 11 den 12 ye kadar 
Beyoğlu istiklal caddesi 193 No. ha
partmanın ikinci katında birinci açık 
artırma fıe satılacağından taliplerin 
mahallinde memuruna mürncaatları 
ilii.n olunur. 

1 
Senelerdenberi denenmiş en te· ı 
sirli ilaçtır. Eczanelerde !Julunur. 
Ismine dikkat 

' ALQOPArfa.a# 

--•TIFOBlL 
D1. IHSAN SAMI 

Nto ve paratıfo hastalıklarına 

tutulmamak tçın ağızdan aıınar 
tifo haplarıdır Hıc: rahatsızın 

v~rmez · Herkes alabilir Rutu~ı 

.. mı••• 55 kunıs ~---ıı'I 
Kadıköy sulh icra dairesinden: Fe

ride, Remziye, Mefharet, .Mübine, Se
her, Binnaz, Sadettin vekili Rnif ile 
şayian ve mü§tereken mutasarrıf ol
dukları Kadıf öyünde eski Kaln.mış ve 
Yenı Fener cnddesinde tramvay yolu 

"Optamin,, saçlar için hakiki bir üzerinde sağ ve sol tarafları tariki 
ten kurtarır; köldcre yeniden can \'e. iifet olan keı>elcleri l1.ale eder, cilde am ve arka tarafı Emine Kamile ha

seri bir tesir yaparak onlan akamet-

rir, saç dökülmelerinin kat'iyyette hayat aşılar, saçlan güzell~tirir. 

" OPTAMIN " • 
1 ısrarla isteyiniz 

nım ve cephesi Fener caddesi ile mah 
dut 3421 metre ve 4500 lira kıymeti 
muhammineli 32-13 No. arsanın izalei 
şuyuu için Kadıköy sulh birinci hu
kuk mahkemesinin ılfımına müsteni
den açık artırma ile ve tarihi ilandnn 
itibaren dairede 20 glin müddetle as~-~ ADEMi iKTiDAR CJ <iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijl\... babı müracaata açık bulundurulan 

ve BELGEVŞEKL G NE 

r 
KA~Şı 

el 

il r zl retf<" ri. eı E<:r"nf'de anıl ı ız. (17c:!:i'a lu1 fl'!iL) 

iL 1255 Ho mabin Galata Is anbul 

,.. 

PROFiLAKSiN 
Belsoğuk•uğu ve Freng"den korur. 

OıYlıt Demlryollır1 '' limanları 1$1&tme U. idaresi llintan 

1 

satış şartnamesinde mukarrer şeraıt 
daircsınde ve peşin para ile 12, 8, 
937 tarihine tesadüf eden perrnınbe 
günü saat 10 dan 12 ye kadar Kadı
köy sulh mahkemesi başkatipliğindc 
sattlacaktır. Ye ... ~i mezkfırda satış 

b d li kıymeti muhammen nin yüzde. 
yctm ş b ~ nı bulmadı.";'l takd.rdc rı 

son artıranın taahhüdü baki k:ılmul, 
üzere müzayedenin on beş gün dah· 
temdidi ile 27, 8, 937 Un ihine tesadüf 
eden cuma günü saat 10 dan 12 ye 
kadar en çok artırana ihalei katiyye
si icra kılınacaktır. Satış tarihine ka
dar bina, evkaf ve 20 senelik evkaf 
taviz ve belediye mUterakim vergi 1 
borçları ile resmi tellaliye ve sntış 
harcı hissedarlarına ve ihale pulu 
müşterisine aittir. fora ve iflas kanu

H. Pa.şa işletme MüdürJüğU Cer servisi için Sana~; mektebi eski ve 
yem mezunlarından bir ressam ve aynca fen memuru yetiştirilmek UZ\! 
re iki memur, makine depolarında çalıştırılmak üzere kazancı, tesviyeci, 
tornacı alınacaktır. 

nunun 126 ıncı maddesi mucibince i
potek sahibi alacaklılarla diğer ala· 
kadarlarm hususile faiz ve masarife 1 
dair olan iddialannı 20 glin ~inde ic
ra dairesine bildirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicilli ile saı!>it olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacaklan ve satışa iştirak edecek 1 
taliplerin yüroe yedi buçuk pey ak
çesi vermeleri lazımdır. Daha fazla 
malCtmat almak istiyenlerin dairemi
zin 937-715 numaralı dosyasına mü
racaat etmeleri lüzumu ilan olu
nur. (33888) 

lsteklilerin mektep şahadetnamesi ve birer fotoğraflariyle H. Pa.~a 
garında lşletme müdürlüğüne müracaatları. (3994) 

! -

Muhammen bedeli (15,100) lir: oİan • rnotörlU komple sondaj aleti 
27-8-1937 Cuma günü saat 15,30-da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bn işe girmek isteyenlerin (1132,50) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gUn ve 3297 No. lı 
nushasrnda intişar etmiş olan talimat.name dairesinde alınmış vesika ve 
tel-Jiflerini ayni gün saat 14,30-a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lizımdır. 

Sahibı: Ahmet Emin \ ' Al.1'1AN 
Umumi Neşriyatı idare Eden: 

S. SAl.lM 

\ 

Dl.ŞLfRf t:BEDi' HAYAT 
' VERiR 

TÜP 7,so 
BiJYUK /2, so 

,, 
OORT 
11).5L} 20 

HA5AN DEPOSU 

Bayanlar çok 
F E Dl 1 L nedir? 

•• •• •ı.. 

uzucu 
lt'EMİL Kadının aylık ihtiyaçlarında kuJlanacuğı yeni ve sıhhi bir 

tuvalet "senriyeti,, dir. Hususi bir bağla kullanılır. En ince ve en 
sıkı elbiseler nltında görünmez. Çıkıntı ve biçimsizlik vermez. 

F E I 1 L sıhhidir. 

FEM1L scrviyetlcri sıhhi ve fenni bir şekilde hususi bir pamuk
la hı:ı.zırla.nnuştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla 
kurumadığı gibi, ıslaklık ta vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır. Cil
de yapışmaz ve deriyi tahriş etmez. KADIN HAS'l'ALIKLARIN. 
DAN VE MİKROPLARDAN KORUR. 

F E 1\1 1 ı., pratiktir. 
Çünkü günün faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Taşıması 

ve kullanması çok kolaydır. Bilhassa işe giden Bayanlara şayanı 
tavsiyedir. El çantalarında ihtiyat bulundurabilinir. Çamaşır zah
metlerini tnmamiyle ortadan kaldırır. 

FEM1L ve bağlarını bir defa aybaşı ihtiyncnıda denemek, bütün 
doktorların bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. 
Siz de tecriibc ediniz. 
Her Eczanede, Parfümörl ,.e büyük Tuhafiye mağazalannda bulunur. 

bir dertten 
Kurtuldunuz! 

Serviette 
Hygienigue 

F EM i L 

· ıstanbu Gayr·mübadil.er Kom:syonundan 
D. No. 

11~6 

1137 
1638 
1638 1 
1618 

2660 

3412 

3654 

3737 

3737/1 

3751 

4068 

5493 

7529 

Semti \e mahallesi 

Anadolulıisar 

Burgazadn 
Bostancı c 

Yedikule Fatih Sultan 
Mehmed 

f Boyacıköy Maslak 

Kurtuluş Hacı Ahmed 

Fener Tevkii Cafer 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Feri köy 

Büyükdere 

Mercan 

Arnavutköy 

Çarçı yokuşu 

Mezarlık 

Çatal çeşme 

tspitalya 

Emlak No. 

E. 1G Y. 8 

16 
15 Mü. 

Harita: 123-124 
E. 34 Y. 5 

Cinsi ve hissesi 

40 metre arsa 

1148,50 metre arsa 
304 metre iki 
kıta arsa 
7777 metre bostanın 
16 his. 

Hisseye göre 
muhammen g,. 

320 Açık ar· 
tırına 

230 ,, 

310 n 

600 " Maslak ve Bü_yUkderc 
caddesi 

E. 32 Mü. 
Y. 36 
E. 22 
Y. 22 

2052 metre arsa 410 H 

E. Kandilli 
Y. Devşirme 

Mektep 

Yenişehir 

ve küçük 
Şişhane 

E. Büyükdere 
Y. Tay 
Dere 

Uzunçarşı 

cad. 

Birinci caddede 
Tramvay yolunda 

E . 8 Mü. 
Y. 4 

E. 29-31-
53 5~ 

Y. 23-41 
E. 79 
Y. 10 

E. 22 Y. 22 

Mukaddema arsa le. 
yevrn maa bahçe 
bir bap hane 
Bahçeli kagir hane
nin 7 /2880 hisssi 
Bir bap diikkan ile 
bir dükkan arsası 

Ahşap hane 

194 metre arsanın 
16 his. 

1'::. 324 Ustiinde odası ohın 
Y. 105 kagir dükkanın 3 90 

his. 

34.00 Kapııll 
zarf 

320 Açık ar· 
~Jrın• 

500 " 
ll 30 l{apall 

znrf 
100 Aç•k ar· 

tırrtı11 

120 " E. 39 39 MU. Altında gazinosu o. 
Y. 43-45 lan yarı kagir ha- '2880 Kapalı 

nenin 1h his. zarf 
Kurtuluş Sandalcı E. 28 57,50 metre arsa 100.Açık flr 

oğlu Y. 32 . tırtJ11 

Yukarıda evsafı yazıh gayrimenkuller on gUn miiddetle satışa ~rkarıl mıştır. fhaleleıi 19-7-937 tarihine dil 
şen Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bon osiladır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme 'dairesinden, Haydar-
naşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3999) 

Gazetecilik ve Neşnyat rürk Limltet 
Şirketi. Basıl lığı yer TAN matbaası 

~ . 


