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Yeni Çoçuk AnsiklopedİJ 

IJll)l Cilt C ·· 1 1 ~Kuponu. Kup~znu 188 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir 
cüz 71/2 kuruştur. 19 3 7 5 
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harbi · şiddetlendi Cin • ~pon 

Çin Harp 
Cephesine 5 o. o o o Kişi 

Göndermiye Hazırlandı 

HükUmeti, 

}' erai ç· 

Pekin Sehrinin Önünde 
' iki Taraf 

Zayiat 
Muhim 

Verdi 
(EN SON RADYO VE AJANS HABERLERi) 

L d 12 (TAN) - Şimali Çinde vaziyet çok ciddi ve pek 
on ra, 11 )' 1 ·ı ç· 

ah. b' h 1 almı" bulunuyor. er ıyen Japon kuvvet ene ın 
v ım ır a T al b' k' f 
ku ti . ndaki çarpışın ar ır aralık dunnuf, i ı tara ara-vve erı arası 

d .. ak lere ba"Ianılmış, fakat Çinlilerin, Japonlar tara-
sın a muz ere T • • • 

f d ·ı · .. ··ı n teklifleri kabul etmedıklerı bahaneaıle muha-
ın an ı erı auru e I f b .. .. ku 1 . . f b 
b · d b ı mı"tır ki tara ta utun vvet erını ae er er re e yem en aş a -r • • h 

ı,11 
111 

• Japon ha1bi işte 

~uyor 
1 ç 

Müşahede 
A 

IVI 
hmet Ernin YALMAN 

e:rnıeket' . 

ed. l ç· ı·ı ·n 50 000 asken cep eye aevketmekte olduk-
ıyor ar. ın ı erı . 

lan bildiriliyor. 

zile .. ıınızi. başkalarının gö-
lnek 18.znn:ı gorrneğe çok kıymet ver
kı:ınızela h·i~;: çullkü biz, kendi hak
ta.raf olanıay:>ır 2a.Inan tamamile bi-

~;.. ız. 
lan bi an.,.,hi "' 

Artık vaziyet büsbütün ciddile~ 
miştir. Manzara o kadar gergind1r kı, 
Japonların azami şiddet göstermıye 

ltarar verdikleri bildiriliyor. BaŞKa 
bir habere göre, Japonya bütün ted- .. 
birleri alacak, Çine yeni askeri kuv
vetler sevkedecektir. 

Pekinin altı mJJ garbinde vulm 
bu'an muharebrde iki tarafın da llıeb•u;u dostun:ra,~in muhabiri o

gitt' nun y kl uu· ı. wıClll 
ıkıeri.ı:ı· &l<Wan, ve Bunıaya 

0 
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ka~ Çin kasab!t ı.nın millı m nis-
bette tahrip edildiği haber verJli· 

yor. 

lıkı 1 Ve ci k 
b' arını dtı var öylerde dolaş-
d l olarak kYUn~a. bu düşünceye ti.-

um. ' endüerini aradım ve bul-
lier ·k. 

Bugün Çin namına söz söylemiye 
salahiyettar olan bir zat, Japonyanm 
Şimali Çini zaptetmekten başka bir 
hedef tad{ip etmediğini söylemiş ve 
Çinlilerin buna karşı ellerinden gelen 
her mukavemeti göstereceklerini an
latmıştır. Ayni zat, Çinin, Japonyaya 
istediği yerde manevra yapmak için 
salahiyet verdiğini tekz.ip etmiş bu
lunuyor. 

de 1 •si de · 
dan tanıyorlar llle~leketimizi eski-
''- n evveı d • aynı sahalarda bun-
.ı: aıf e g · 
b ı esk· ezıp dolaşmışlardır. 
uıı.ı 'Ye nisb t1 . arı gö e e farklar varsa 

tıyette butecek ve söyliyecek bir va.-
lduhab · unuyorıar. 
- ~- lr, bana 1 

ti ~tek "\7 şun atı anlattı: 
ın " . .ı.alova v B ~ ,,enı ot 

1
. e gerek ursa.-

Yk bak e 1; intizam temizlik ve 
lllerı.~ 1tnında . '. 
CliJ:·4ıun ed n ~n tıtiz bir insanı 
ıu 'Yor. y 1 ecek hır şekilde idare c-

f Yor<luk aıvaya senelerdenberi uğ-
llrk · .. ~er se • a ectiHy0 ne şu ve bu noksan 
'.l1k f.- rdu. Bu sene ·· d'"k ki dti l.(trn n gor u 

ttt~·ll.ursayauına.ra vermek mümkünlert Otoın ;,elınce, otelde ÇOk rahat 
t e Yapt1 ~

0 
me muhtelif istikamet

e~:k c:luyd~~lllız gezintilerden de hem 
tı 1

k. liiç § .. ' hem de çok istifade 
~ 'l'Urıc ot Uphe. Yok ki Bursa civa-

haıar1 ... "' 0lllo1)ıl turizminin en faal 
·•ı.ıan b. · 

ırı haline gelecek.tir. 

b llrtıa . 
d Q tı~ cıvarında otomobille yap-
,. en eı.rverız gezintilerde her şey-
~arlltı ınıar faaliyet· g·· ·· ·· bir . Şura . ı ozumuze 
bı.ı ltıekte da ~ır fabrika, burada 

' Veya p, berıde bir şose yapıl
b 1l"tsana .~apıımak halinde .... 
d erı tı~ 0Yle geliyor ki nesillerden
"' en hirc:1 Uk. duran bir hayatın için-
cıe~nr etı.bıre b. . lll' ı~. h ır elektrık cereyanı 

ış. İie er §eyi birdenbire değiştir-
ra ta r taraft 
§ tı hıs a çalışan, yapan, ya-

bU){Jllğa antar var. Bunlar eski uyu-
aıt • acze t 1. . it 1Yorıa • es ımıyete nefretle 
etli ~"'"krl. Canlı faaliyetlerin hare

ııe • \;y eri · 
l'llışıerd· nı tatmışlar ve benim-

3'1.ışukı .. ~ ır. Artık hareketsizlig~ e u-
bı. ... ga d .. ' 11ilır. :13 °0 mek tehlikesi kalma-
~~tetçi b~e C~nlı alem içinde bir zi

lr harek .adeta gençleşiyor, uzun 
Jıen bir h etsızlikten sonra elektrikle
l'ak Zevkt!ata karışmanrn taze, ~r

nı duYllyor. 

it k' 
1 ınci u 

:ın.. nı (jahedemiz, bilhassa 
tine aitt· UstahsUin haline ve kıyafe
tıebinin ~· A.~adoluda dolaşan bir ec
lllerrııeketh ııyade gözüne ça!P,an, 
lnesine Bebe akkında fen~.)ı~Jiiinr ve~
la.hsilı'n · P olan noF ııı.üs-ın · . . 

aaı idi. dilencı kıyj · tinde ~a!· 

(Arkalsı 8 incide) 
~~ 

Japon Hariciye Nazın 
B. Hirota 

Tokyonun yan resmi membalarm- ı 

dan veri~e~ malumata göre Japon ka Arnavutluk 
binesi Çının gayrikanuni hareketle-
rine nihayet vermek için tedbir almış J l 
ve ona gö~e masraflar bütçesini tes- s g an c l ar l 
bit etmiştır. Hariciye Nazırı, Japo~ Tiran, l2 (A.A.) _ Son isyanın 
konsoloslarına, Japon tebaasının hı- başlıca mes'ulleri Ismet Toto, Ismail 
mayesi için talimat vermiş ve icabrn- Guyberglu, Hilal Stupn ve Rama
da Japonların yurtlarına gönderilme- zan Brako bu sabah idam edilrnişler
sini ıste"miştir. 

lngiltereye göre 
dir. 

Hariciye Nazırı Mister Eden bu- ~.....,._,~ 4' 

gün Avam Kamarasında beyan.a:ta 
bulunarak 1901 muahedesi mucıbm
ce Japonya ile diğer devletlerin Çin 
topraklarına asker çıı!rnrmıya sala
hiyettar olduklannı, Japonyanm ha
lihazırda Şimali Çinde 7000 askeri 
bulunduğunu söylemiştir. 

SON DAKİKA 
Nevyork,.12 (TAN) - Amerika 

ile tngiltere vaziyete çok yakından 
alaka göstermektedirler. 

Amerika hiikCimeti iki muharip ta
rafa karşr ambargo tatbikine başla
mayı diişünüyor. -------

Komşu Irak 
.il 

Medenı 

Kabul 
Kanunu 

Ediyor 
Ankara, 12 (Tan muhabirinden)

Irak membalarrndan gelen haberler, 
!rakın her gün yeni bir kararla mem 
leketin idare teşki18.tı~.da garp tekni
ğini kabul ettiği.ni gos:erm: kte ~e 
terakki hamlelerinin <,:ogaldıgını bıl-
dirmektedir. 

Haber aldığımıza göre, Irak hükCi-
meti şimdi de kuvvetini din kaynak
! · dan alan mecelleden . ~ ~azgeç
~ Türkiyenin kabul ettıgı mede
~tk\\uıiu aynen kabule karar ver

miştir. 

TEMiZ DENiZE 
HASRET ÇEKENLER 
ARASINDA 

Sıcaklar en şiddetli devrini sü
rüyor. Hepimiz denize giriyoruz. 
Fakat yıkandığımız, yüzdüğümüz 
yerler temiz midir? Deniz ha
mamlanoa güvenebilir miyiz? 
Nerelerde yıkanabiliriz ve tstan· 
bulun kıyılan nasıl temizlenebi
lir? 

TAN iki haftadanberi, Istanbu
hın maruf doktorlarından ikisi
nin refakatinde bir heyete, bü
tün sahilleri dolaşmak suretile 
tetkikat yaptırmış, "·e bütün bu 
sahillerin fotoğraflarnu aldır
mıştır. iki giiodenberi de bu lo
toğraflan ve TAN muharririnin 
de bu sahillerin içyüzünü anla.
tan röportajlarını .neşre başladık. 
Bu neşriyatın sonunda dokt.orla
rımızın raporlarını da vereceğiz. 

• Bugün de onuncu sayfada Ka-
dıköy, Moda ve Fenerbahçe sa
hillerini okuya.caksmız. 

........ u-.ı ............... ., 

\ ·························· 

BAT AJDA 
YENi HEJiM 
B!SLIJOH 

' ~nkara, 12 (TAN muha-
biTinden) - Kardeş Hatay
da yeni rejim yarından itiba
ren başlıyacak ve H o.tay 
mü•takil varlığına kavuşa
caktır. 

Buraya gelen malUmata 
göre, Fransanın Suriye Fev
kalade Komiseri Kont de 
Martel salı günü Şamdan 

tayyare ile Antakyaya gele
cek ve H atayın yeni rejimini 
ilan edecek, birkaç saat son
ra da yine tayyare ile Bey
ruta dönecektir. 

• 
Suriye Particileri + 
Oruç T utacakmıt J 

Beyrut, 12 (TAN) - Suriye i 
milli particileri lskendenın günü 
olarak 8 Temmuzu kabul etıni5-
lerdir. Azalar o gün oruç tutrnı
ya ve bu suretle o günlük yemek
lerinden ikhsat edecekleri para
lan Sancak davasına hasretmi
ye karar vermişlerdir. 

Şükrü Kaya 
Moskovada 
Karsılandı 

' Moskova, 12 (A.A.) - Tass Ajan-
sı bildiriyor: 

Türkiye Dahiliye Vekili ve C. H. 
Partisi genel sekreteri B. Şükrü Ka
ya ve yanındaki zevat bugün Mos
kovaya varmışlardır. Vekil, Türk ve 
Sovyet bayraklarile donanmış olan 
garda B. Litvinof, Ejof, Stomonia
kof ile dahiliye ve hariciye komiser
likleri erkanı ve Türkiye büyük el
çiliğinin bütün memurları tarafından 
selamlanmışlardır. 

B. Şükrü Kaya ve yanındaki zevat 
öğleden sonra Kızıl Meydanda bir 
spor geçidinde hazır bulunmuşlardır. 

HARICIYE VEKILIMIZ 
Moskova, 12 (A.A.) Türkiye Ha

riciye Vekili Dr. Rüştü Aras, Pehle
vi'den Bakiiya gelmiş ve derhal Mos
kovaya. hareket etmiştir. 

Meksikada Bir isyan 

Asilerden 50 Kişi öldü, 
Birçoğu Boğuldu 

Loodra, 12 (TAN) - Bugün, !tlek
sikada hükumet kuvvetleri ile asiler 
arasında muharebe vuku bulmuş, 
neticede asiler 50 maktul vermiş ve 
bir çokları nehri yüzerek ka(mak is
terlerken boğulmuşlardır. isyanın se
bepleri bir türlü anJaşrlamanu1'hr • 

Ankarada Yeni 
Yüz Elli Ev 

Ankara, 12 (Tan muhabirinden) -
Ankaradaki bahçeli evler kooperati
finin Orman Çiftliği yolu üzerinde 
yaptırmağa karar verdiği yüz elli e
vin inşası önümüzdeki hafta içinde 
ihale edilecektir. 

Evler çok ucuza çıkarrlacak ve An
karada orta halli bir aile için, muta
vassıt fiyatlı ve idareli olacaklardır. 

Yüz elli evin inşası gelecek ağus

tosta bitirilecektir. 

Garnizonu Sarıyerde bulunan bir piyade alayımıza dün mn• 
simle sancak verildi. Bu hu•ıutaki diğer reaimlerle talıüa.t. .eki· 
zinci saylamızdadır. 

Yeni ithalat 
Reiimi için 

Kararname Hazır 
Bugün Neşrediiecek 

Ankara, 12 (TAN muhabirinden) - lktısat Vekili 8. Celal Ba
yar, beraberinde Sanayi Umum Müdürü 8. Reşat olduğu halde bu 
sabah Ankaraya geldi ve derhal Vekalete giderek günün en ehem. 
miyetli mevzuu olan, yeni ithalat serbestisi kararnamesile me,gu] 
oldu. 
Kararname, yarm resmi gazetede,~ 

neşred~lecektir. lktısat Vekili, yarın [ d 
sabah saat on birde Ankaradaki ga- Spanya Q 
zeteler ve Ajans mlimessillerini kabul 
ederek yeni ithalat sistemi hakkında 
izahat verecektir. Yeni serbest it
halat sistemi, memleketin iktısacli 

hayatında, yepyeni bir devrin baş

langıcı ve hayatı ucuzlatmak için, hü
kfunetin şimdiye kadar almış olduğu 
tedbirlerin en mühimmi sayılmakta
dır. Iktısat Vekilimiz bu hadiseyi şu 
suretle izah etmiştir: 

"- Memleketimizde, hayat paha
lılığı sebeplerinden birisi de milli eko
nomi ve milli korunma bakmımdan 
aldığımız tedbirlerdir. Bunu cesaret
le ve hükumet namına söylüyorum ve 
bunu söylerken kendim de dahil ol
duğum halde kimseye karşı en ufak 
bir tenkit hissi beslemekte değilim, 
milli ekonomi ve milli korunma icap
larım.ızm istilzam ettirdiği tedbirleri 
aldık ve bunlardan azami surette is
tüade ettik. Fakat öyle bir devreye 
vasıl olduk ki, artık bunların bir kıs
mından feragat edebiliriz. Hatta mil
li ekonomimiz icabatı bunu istilzam 
ediyor: Kontenjan, yani bir kısım 

malların memlekete hiç sokulmama
sı, bir kısmının ise ancak mahdut mik 

(Arkası 8 incide) 

1 Milyon 
Maktul 

Bir kaç gün sonra lspanyadakl 
dahili harbin birinci yıldönümünü 
göreceğiz. Geçen senenin Temmuz 
ayı içinde başlıyan İspanya harbi o 
günden bugüne kadar daimi müca· 
delelerle ve beynelmilel vaziyeti sık 
sık ~arıŞtırma«ıa geçmiştir. Fakat 
~~gune kadar geçen bir yıllık zaman 
ıçınde de bir milyon kişi harp cep
helerinde maktul düşmüştür. 

Harp oralarda bugün de devam 
halindedir. En son vaziyete dair ha· 
berler ise bugün üçüncü sayfadadır. 

PİYANGO 
ZENGİNLERi 

Tayyare piyarıgosunwı bu se
ferki tertibinin Uçüncii sırasının 
keşidesl dün ta.namlandı. iki gün 

IUk numaralan rakam sırasile bu
gün onuncu sayfamızda T"eriyo
nız. 
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udi Arabistan 
da Şark Paktına 

Girmiye Hazır 
Veliaht Emir Faysalın beyanatı 

S uudi Arabistan Hükümdan Melik lbnissuud'un Veliahdi 

Altes Emir Faysal, İngiltere Kralının taçlanma merasi

minde bulunduktan sonra bir müddet Londrada kalmıf ve son 
günlerde bazı mühim beyanatta bulunmu9tur. Suudi Arabistan , 

Veliahdi, şahsiyetini cazibesi ve kuvveti ile, Garp yafayı9ına ko
laylıkla intıbak edebilmek hususunda gösterdiği yüksek kabili

yet ile Londrada çok sevilmit ve kendisine, eski dostlarına za
mimeten yeni dostlar temin temistir. 

]ifa 
Hafif 
Arttz 

Son kırk sekiz saat içinde şehri- 1 

mizde yeniden 37 tifo vakası görül- ! 
müştür. Tifo vakalarının bugünlerde 
biraz artması kuraklığın devamın

dan ileri gelmektedir . 
Belediye ve sihhat müdürlüğü, tifo 

vakalanru önlemek için tedbir almı
ya devam ediyor. Bu arada binalarda 
ki sarnıç ve kuyu suları birer birer 
tahlil ettirilmektedir. Bu tahlil neti
cesinde tamamile zararlı olan sarnıç 
ve kuyular kullamlmıyacak bir hale 
getirilmekte, az zararlı olanlar da te
mizletilmekte ve ilaçlanmaktadır. 

Prens, Necitte babasının naipliğini 
ve Suudi Arabistan ordusunun ku
mandanlığını yaptığı için devlet ida
resine vukufu ile mümtaz bir şahsi
yettir. Emir Feysal, Londrada çıkan 
"Büyük Britanya ve Şark,, gazetesi
ne, Arap atının istikbalinden başh
yarak gittikçe ehemmiyeti artan bir 
çok mühim meseleler üzerinde söz 
söylcntiş ve bugünün siyasi bahisle
rine dair acık mütalealar vtirUtmüş
tür. 

1 

Diğer taraftan mahallelerdeki sa
kaların tenekeleri dezenfekte edil
mekte ve kendileri temizlik muaye -

1 nesinden geçirilmektedir. Mahalli za 
bıta, bu iki bakımdan temizlendiğine 
dair vesika göstermiyenleri su taşı
maktan alıkoymaktadır. Aşı faaliye
ti de devam etmektedir. 

P rens Arap atı hakkında diyor 
ki: 

"Arap atları Hindistan ve Mısıra 
ihraç olunuyor. Fakat Necit halkının 
atları, hep şecerelidir. Ve Necit hal
kı hayvanlarının 'kanını kıskanırlar. 

Ve bunları başka kanlarla karıştır
mayı sevmezler. Eskiden biz at ya
rışlannı hep düpedüz yapardık. İki 
sene evvel Londrayı ziyaret ettikten 
sonra manialı yarışları da kabul et-

tirdim.,, Suudi 'Arabistan V eliahdi 
Konuşma daha sonra Suudi Ara· Altes Emir Fayıal 

bistandaki imar hareketine geçmiş -------------
ve Arabistan Veliahti şu sözleri söy-
lemiştir: 

"Cidde ile Mekke arasında mU· 
lccmmel bir yol inşa edilecektir. Cid
de ile Medidenin cenubu arasında ye
ni bir yol yapılmış bulunuyor. Ara
bistanda mtinakaleler, motörlU va
sıtalarla yapılacaktır. Bugünden bu 
vasıtalar Arabistanın her tarafında 
çalışıyor ve yalnız Nafud ve Dchma 
gibi çölllerin göbeğine giremiyor. Bu 
nunla beraber yük taşımak hususun
da develerden istifade edilmekte ve 
bedeviler ile fakir olan halk devele
rinden müstağni kalamamaktadırlar. 
Cidde ile Mekke arasında bir demir
~ olu inşası için imtiyaz verilmiş ise 
de bu proje muvaffak olmamıştır. 

Son zamanlarda Mekkede iki otel in
fia edildi. En esaslı mesele, su mese
lesidir. Arteziyen kuyulnn kazılmış 

ise de muvaffakıyet temin edeme
miştir. 

A rabistan Veliahdi daha sonrn 
siyasi meselelerden bahsetmiş 

Ye lngııtere ile Arabistan arasında 
biıtakım hudut ihtilaflarından baş
ka birşey bulunmadığını söyliyerclc 
bunların da hallolunacnğını anlat
mış. daha sonra Arap :H'edcrasyonun 
dan bahsederek şu sözleri söylemiş
tir: 

"Arap Federasyonu vücude getir
mek güç bir iştir. Bu yoldaki teşeb
büsü iyi karşılıyacağımız şüphe gö
türmez. Fakat müstakil memleketle
rin, kısmen müstakil memleketlerle 
bu yolda bir federasyona iştirak et
meleri kolay değildir. O halde tabii 
bir inkişafı bekliyecek derecede sa
bırlı olmamız icap ediyor. Fakat biz 
Arapların yalnız mahalli işlerimizle 
alakadar olduğumuzu sanmak doğru 
değildir. Her nerede bulunursa bulun 
sun Arapların mukadderatım alaka
d:ı.r eden her mesele bizi de derinden 
nFı1<adar eder. Buna muhalif olan id
dıalar. dilşman uydurmalarından baş 
ka birşcy değildir.,, 

S uudi Arabistan Vcliahti daha 
sonra şu sual ile karşılaşmış

tır: 
- Memleketiniz, Tilrklye, Irak, İ· 

ran ve Afganistan tarafından vücu
de getirilen Şark misakına ilerde iş-
tirak etmeyi dUşünilyor mu? ı 

Emil Faysal şu cevabı vcrmistir: 
"Bu memleketlerin bir blok 

vücude getirmeleri, çok hayırlı 
bir inkişaftır. Ve bu blok mu
hakkak ki bizim tarafımızdan 
teyit ve tebrik edilir. Bizim ele 
iltihakımı:z: istendiği takdirde 
bu bloka bağlanmamaklığlmız 
İçin hiçbir ıebep yoktur.,, 
Daha sonra Ell\.İr Faysala Suuui 

Bir Yavru 
Ağır Yaralı 
Beykozda feci bir kaza olmuş, Uç 

yaşında bir yavru ağır surette yara
lanmıştır: 

Beykoz çayırında seyyar köftecilik 
eden Mehmedin üç ynşındaid çocuğu 
bir arahk kova içerisinde bulduğu gıı 
zöz şişelerini alarak oynamıya b~la
mıştır. Bu sırada şişe ansızın patla
mış, etrafa sıçrıynn cam parçaların
dan biri çocuğun karnına saplanmış 
ve oldukça derin bir yara açmıştır. 

Zavallı yavru, deıhal tedavi allma 
alınmıştır. Yarası ağırcadır. 

Dört Parmağı Koptu 
Haliç Şirketinin 9 numaralı vapu

ru Fener iskelesine yanaşırken tütün 
amelesinden Muzaffer kolunu pence
reden dışarı çıkarmıştır. Zavallının 
eli, iskele ile vapur arasında kalmış, 
dört parmağı kopmuştur. Muzaffer 
baygın bir halde hastaneye kalıiırıl
mıştır. 

Batan Gemi 
Çıkarılıyor 

Çannkkalede batan Capapino va
purunun vaziyetini tetkik eden heyet 
şehrimize dönmUştür. İtalyan mUte
hassıslar vapurun çıkarılabileceğini 

kararlaştırmışlar ve gemi kurtarma 
şirketile temaslara başlamışlardır. 
Bugün gemi kurtarma şirketi müdü
rü Amiral Vasıf ve mühendis Şemsi 
Alemdar kurtarma gemisile Çanak
knlcye gidecekler ve keşif yapacak
lardır. Vapurun kıymeti 250 bin li
ra olarak tespit edilmiştir. İçimle b'l 
Iunan 350 bin liralık emtianın 34 bin 
liralığı Türkiyeye aittir. Tüccarları 
mız, zararlarını istemek için ayrıca 
mahkemeye müracaat edeceklerdir. 

Ara bistanın Milletler Cemiyetine gi
rip girmiyeceği sorulmuş ve bu me
selenin tetkik edileceği cevabını ver
miştir. 

Suudi Arabistan hükümdarı Ab
dülaziz lbnissuudun Avrupayı ziya
ret etmesi ihtimalinin varit olup ol
madığı sualine cevap veren Prens, 
babasının oc ' e bir seyahati arzu et
tiğini, fakat buna imkan bulamadığı
nı, meşguliyet ve büyük mesuliyetle
rinin buna mii.ni olduğunu söylemiş
tir. 

Limandaki 
Çarpışmada 

Suç Kimin? 
Evvelki akşam limanımızda Bur

gaz ve Kadıköy vapurları arasında 
vukua gelen çarpışma tahkikatına 

başlanmıştır. Liman reisi Ha;Tettin, 
Akay Espektörü Aziz ve Şirketi Hay 
riyc Espektörü Sezaiden mürekkep 
bir heyet her iki vapur süvarilerinin 1 
ifadelerini almıştır. Burgaz ve Kadı- ,' 
köy vapurları tamir için dün havuza 
girmişlerdir. Kaza sırasında ayağın- ı 
dan yaralanan bayan Donnanın teda 
visini Akay idaresi yaptıracaktır. 
Yapılan tahkikata göre, Yalova

dan gelen Burgaz vapuru Köprüye 
yana21ma.k üzere manevra ynptığr •rı

rada Kadıköy vapurunun iskeleden ! 
kalktığını görmUş ve düdük çalarak , 
işaret vermiştir. Kadıköy vapuru da j 
düdükle mukabele ederek yolunu 1 
kesmiştir. Fakat, arada çok az me- j 
safe kaldığı için müsademenin önU-

1 
ne geçilememiştir. Burgaz vapuru
n un yarası burnundadır. Ve sadece 
birkaç saç zedelenmiş ve eğrilmiştir. 
Kadıköy vapuru müsademeden daha 
fazla zarar görmüştür. Burgazın 

çarptığı kısımda parmaklıklar kırıl
mış,kenar tahtaları parçalanarak bir 
yara açılmıştır. Kaptanlar, kabahati 
biribirlerinin üzerine atmışlardır. 
Tahkikatın neticesi bugün belli ola· 
caktır. 

Plaka Resmi 
indirilemiyor 

Şoförlerin müracaatları üzerine 
belediye fen müdürlüğü, eski sistem 
taksilerden plaka resimlerinin indiril 
mesini ve yenilerde muhafaza edil
mesini istemişti. Hesap işleri müdür
lüğü bütçe ile alakası olduğundan 
bu teklifi kabul etmemiştir. Ancak 
şehir meclisi açıldıktan sonra ve 938 
mali yılında tatbik edilmek üzere 
plaka resimlerinin indirilmesi düşü
nUlebilecektir. 

Motosiklete Çarptı 
Şoför İzzetin idaresindeki 2228 nu 

maralı otomobil, Maçkadan gelirken 
karşıdan gelen bir motosiklete çarp
mıştır. Motosiklette bulunan Niya
zi yaralanmıştır. Şoför, nezaret al
tındadır 

Liman Ücrete!rinde 

Ucuzlama Olacak 
Deniz ticaret müdürü Müfit Nec

det ve 1ktısat Vekaleti tarifesi mü
dürü Muhsin bugün tzmirden şehri
mize döneceklerdir. Heyet İzmir li
man tarifelerini tespit etmiştir. Ya
rından itibaren de İstanbul liman ta
rüelerinin tesbiVine başlanacaktır. 
Gerek İzmir ve gerekse İstanbul li
manlarında tahmil tahliye, rıhtım ve 
hamal paralarında tenzilat yapılacak 
tır. 

-~,,...,. ~"'''~""·~··ıııv"lll•/''"'°""~,._,~"'L''-"1'-' .IV/r""' ~" .1 .1 -'"""-' """""'~ 

~ SELÇUK KIZ SANAT MEKTEBİNDE J 

1 

-· 
~ Selçuk Kız Sanat Enstitüsün- ' 1 

i den bu yıl 54 bayan mezun ol- -
muştur. Bu münasebetle dün -

.:ı mektepte bir tören yapllmışhr. -
~ Mektebin mezunlan tarafmdan -
~ tedris yıh içinde yapılmış suare, -
~ ~ay, spor ve gece elbi eleri ile pi- -

- jamalar arasından seçllmi~ olan -
- 90 kostüm, yine bu mezunlar ta- -
- rafından giyilerek canlı manken- -

- ter halinde da\·etlilere gösteril- ~ 
j ml.,tir. Yukarkl resimde enstitü- ? 
~ yü bu yıl bitiren genç kızlanmızı ~ 
~ görüyoruz. i 
~~~""""""'"""-

Aksu Vapurundan 
200 Ka.dar Fazla 

Yolcu indirildi 
Evvelki gün limanımızdan Karadenize hareket eden Alisu fi 

purunda Deniz Ticaret Direktörlüğü tarafından bir kontrol yal 
mıt ve vapurda istiap haddinden fazla olarak 200 yolcu buluııdd' 
ğu görülmü,tür. Bu vaziyet üzerine derhal vapurun hareketio' 

l mani olunmut ve polis bet inci şubenin de yardımı ile fazla yol" 

1 Iar vapurdan d19arı çıkarılmışlardır. 
! Vapurun 500 küsur yolcu alması,- .... 
l l~zı~k~ yedi yüzden fazla bilet ve- • • v 
l rılmış.tır. ~u arada bazı yolcuların da o g ret m e rı 
1 biletsız bındikleri görülmü;;tür. . ,,,,... 

Bunların adedi çok azdır. Yolcular M 1 k 
vapurdan çıkarılırken hadiseler ol- es e 
muş, birçok kimseler bilet aldıkları 

için son daki'\ ıda bu şekilde vapur- K 1 
d.an. çıkarılmıl.: isten:ıem~şlerdir. Be- u rs a r 1 
şıncı şube memurlanle lıman kontrol 
Lııap,tft-tn-• u.,.n_ Aal .. oTWtınln.,.,,.ıon 94'\nr.A 

fazla yolcuları ayırmışlar ve vapu
run hareketine bundan sonra müsaa
de etmişlerdir. 

çoğaltmak için tertip edilen k 

Bu vaziyet üzerine deniz ticaret di 
rektörlüğü ehemmiyetle tahkiimta 

, başlamıştır. 

dan tahrir kursu, dün sabah lstşıı 
birinci okulda açılmıştır.Kursu (Jf; 
m('n okulu tedris usulU mualliJ11İ 
zi idare edecektir. Müzik kurS1l 
yine dün öğleden sonra saat 14 tt 
ni yerde açılmıştır. Bu kursu dıJ 
fettiş Bedri idare etmektedir. J3 
saat 9 da 44 üncü okulda tnruı ı' 
coğrafya kursu açılacaktır. BU 

Temyiz Baımüddeiumumilik 
muavini B. Cevat 

Paris Ceza 
Kon9resinde 
Heyetimiz 

26 Temmuzda Pariste toplanacak 
olan beynelmilel ceza kongresine iş
tirak edecek olan hukuk fakültesi 
profesörlerinden Tahirlc İstanbul 
müddeiumumi muavinlerinden Feri
dun Bağana ve Orhan Köni, Temyiz 
başmüddeiumumilik muavini Cevat 
ayın on altıncı günü trenle Parisc 
hareket edeceklerdir. Heyet bugi.in 
Bay Tabirin başkanlığında toplana
rak kongrede müdafaa edilecek tez· 
ler etrafında görüşmeler yapacaklar
dır. 

Sıcaktan 

Ölenler 
Bayılanlar 

Suadiye iskelesinde vapur bekliyen 
Marya ismin(ln bir kadın, sıcağın te
siriyl., lrq_Jb durmasından ölmüştür. 
Moda deniz banyosunda yıkanan Mu
zaffer isminde biri de kumların üze
rinde baygın bir halde bulunmuş ve 
Nümune hastanesine kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. Fatihte oturan 
Etem isminde biri de Yedikule tram 
vay caddesinden geçeı·kcn bayılmış

tır. 

ÜskUdarda oturan Fatma isminde 
bir kadının evinde ölü olarak bulun
duğunu yazmıştık. Fatmanın leğende 
yıkanırken kalb durmasından öldUğll 
anlaşılmı§tır. 

Bundan sonra bütün vapurlardaki 
kontroller sıkı yapılacaktır. Son gün
lerde bilhassa Pazar sabah ve akşam 
Iarı liman içinde işliyen sahil vapur
larında da bu gibi haller görülmekte
dir. 

BELEDlYE REİS VEKİLiNiN 
OSKODARDAKl TETKiKLERi 
İstanbul Vali ve Belediye Reis ve

kili Şükrü, belediye temizliit işleri 
müdürü Mustafa Nurile beraber Üs
küdara gitmiş, bu mıntakayı yer yer 
dolaşarak mahalli ihtiyaçları ve bil
hassa temizlik işlerini gözden geçir
miştir. Bu arada çöplerin karaya dö
külmesinden doğan vaziyeti• incele
miştir. Bay Şükrü oradan da Kadı
köy cihetine geçerek ayni maksatla 
teftişler yapmıştır. 

iki Amele Karpitten 

Ağırca Y anddar 
Haliçteki havuzlarda çalışan Yu

suf ve Mehmet isminde iki amele, İ
talyan bandıralı Morlenhere vapuru
nun arka kısmında karpit lambasile 
raspa yaparken birdenbire lamba 
parlamıştır. Her iki amele muhtelif 
yerleıinden tehlikeli surette yanmış
lar, Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl
mışlardır. 

ta yüksek muallim mektebi Jllİl 
Hamit ders verecektir. Tarilı 1' 
şehir içinde beş gezi tertip e 
tir. Bu gezide lstanbulun bazı.~ 
!eri görülecektir. Okuma ve reS1 

elişi kurşlan yarın açılacaktı~ 

------ - - - . ...,.. - - _JI ~~ -AV-&lfa~ 

Bugünkü Hava: AÇIK 

Yeşilköy meteoroloji müdürlüğün
den aldığımız malumata göre bugün 
yürdumuzda havanın doğu Anadolu 
ve Trakya ve Karadeniz kıyılarında 
kapalı ve mevzii yağışlı, Eğe ve cenup 
mmtakalarmda açık, diğer mmtaka
larda kısmen bulutlu. rüzgarların ce 
nup Anadoluda cenubi, Ege mınta· 
kasında garbi ve diğer mmtakalarda 
şimal istikamett<'n orta kuvvette es
mesi muhtemeldir. 

Dünkü H ava 

Dün hava tazyiki 755 milimetre, 

ıt; 
Gün: 31 gıı ı 

Arabi 1356 Rurtı1 • 

Cemaziyülevvel: 4 Haıi~ 
Güneş: 4ı39 - Öğle : j9 
lkindi: 16,19 - Akşaın: j. 

Yatsı. : 21,40 - İmsak: 

\'e 
en az sıcaklık 19 santigrat r~ 
la sıcaklık 27 santigrat ~ 
dedilmiştir. Dün şehriıni ~ 
tar şimalden esmiş ve ııa" 
bulutlu geçmiştir. 
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<(ELEK • Pazarda Bir Cevelan 

iSPANYADA BiR MiLYON OLU 
Ahmet Mltat merhumun olduğun• 

saııdığnn (Avrupada bir cevelan) i
simli bir eseri vardı. O zamanlar Av· 
rupaya giden Türkler pek az olduğu 
için bu çeşit seyahabıameler yazıbr
m.ış. 

iki Kıt'ayı 12 Saatte Birbirine Bağlayan 
Tayyara . 

\ 
• l 

ı lngi/iz lmperial Air Wayı kum: 
Panya.ının Caledonia tayyaresi. 

1 ~ ukarda) lrlanda Cümhur Bcq· 
111 De V alera, hareketten evvel 

ı tayyare kaptanı Wilcockıon'un 
ı~- . elini aıkıyor 

~ ....._,;;,,__~ ............ ~ ......... ~·~·~·~·~·~·~·~·-· 

/\ Q!/lJareci I Hindistan 
;;~~71 f!.u~1!1ak Milıi1Jefçi/eri 
cı Lolldra, Sonuk Londra, ı2 <TAN> - Hindi~t::~ 
b~n haı.- .. 12 <TAN) - Amerika· altı ülkesinde ekseriyet kazana b 
ın ue. 'Ve ·ı · .. kfımet a· 

lll llla.lıfill rı dığine göre, en nik- Ii Kongre taraftarları hu ı.nr 
a el.la ~r~rde, bile tayyareci ~- şına gelmeğe ~aşlamış:.ardır. ~t~ 
t rtı~ Pek artı bulmak ümidlnın kongre reisi Nehru bugun beyan. • 
esiırn ıa.Yıf iJ' ' h · ld w Mılh k edil ır ı timal 0 ugu ta bulunarak iş başına geçen 
aybolduhn rnektedir. Tayyarecinin hükumet adamlarının, Hindistanm 

lllU§tur. danberi on bir gün ol- tam istiklilini temin için çalışacak· 
On bi · · siya· eın . r ~ .. . lannı ve takip edeceklerı ınşa 
ın llnkan su uzermde tutunma- t'l leketin ihtiyaçlarını te· 

O~duğu llluh skıı denilecek kadar güç se. ı e n:ıem b - kil kanunuesasiyi 
8if d a kaktı - R mın etmıyen ugun a acıkı r. Fakat eger a- l tmış ve nutkunun 
takdirde h arından birine indiyse o yıkacaklarını .. aı° ~ "ylemiştir. "Hin 
l'llek ı · ayatından ümidi kesme- sonunda şu. soz erı so . . ·. _ 
to . aırrndır ll" • . distan millıyetperverlerı, hıçbır va 
.ı.~ıdolar 'V • • ala birçok gemıler, . alist bir firmada ortak o-
r-a ....... e hır zırhlı Howland a- kıt empery 

8U - ..... b. ' 1 1 trıetı <:ereyanı ' 'Q,.,.if .adalarını ve o- amaz ar.,, 
eti ara arının aktıkları ısuKa· ·------====--~ 

.\nıerika maktadırlar. KISA 
hart•ın t.. da çok sevilen Bayan Eu 
ki,,; -ukadd · 
~· alakada eratıle milyonlarca 

r olmaktadır · DIŞ HABERLER 

-IHükUmetçi Ordular Ben de bugün size (Pazarda bir ce
\·eli.n) yazmakla o zaman Avrupanm 
bize bir garibe gibi anlatılışmı yadet
tirecek ~yler yazacağım. Son Beş Günde 

16,000 Ölü Verdiler 

Patlıean: 

Bir dükkanda dört, birinde beş, bi
rinde yedi buçuk, birinde altı kuruş. 

Karpuz: 
Birinde yedi buçuk, birinde on, 6-

teklnde on iki buçuk ve bir dördün· 

1 K cü de on beş. 
Alman ve talyanlara Göre, Fransanın on· Ekmek: 

.. Y anyaoa üç fınndan birinde 10 ku-
.,,, trolü Kaldırması Siyasi Bir Dolandırıcdıktır ruş so para, dtğertnde ıo buçu11 ve 

Kudüs Müftüsü 
Arap Davasını 

Müdafaa Edecek 
Londra, 12 (TAN) - Filistin 

Araplarının mukavemeti gittikçe 

artmaktadır. Arap heyeti, yüzler· 

ce protesto telgrafı almıf bulu

nuyor. Müftü Emirülhüseyni, 

Arapların davasını müdafaa için 
Cenevreye gidecek ve Mandalar 

Komisyonu karfıaına çıkacaktır. 
Diğer taraftan Irak hükumeti 

yüksek harp komitesi de FiJi~tln 
Araplarile tesanüdünii göst<.rmek 
ts- ,.e lnı?iliz krali\'Pt tahkik ko· 
ml8yoınıııun Fllt.tlnl bu '4§kllde 
bölmek istemesine ltiru etmek· 
tedlr. 

Filistin Yahudileri de memleketin 
böylece ikiye taksim edilişini protesto 

Londra, 12 (TAN) -Tutulan iıtatiıtiklere göre, ispanya harbi üçüncüsünde IO kuruşa. 
Et: 

iki tarafa bir milyon insanın hayatına mal olmuttur. Harbin sonu- Bir yerde 60, bir diğer dükkincla 
na kadar insan zayiatının nekadar kabaracağını kimse tayin ede- 55, bir üçüncüde 50 kunış. 
memektedir. Tereyağı: 

Madride hükumet bugün, yabancı muhabirlere uluorta haber 120, 140, 160, 180 kuruşlara. 

vermeyi menebnİf, ancak resmi tebliğlerin netredilebileceğini Limon: 
Yüz paradan yedi buçuk kuruta 

söylemittir. kadar. 
Madrid hükfimetinin son giinlerde 1 

T 
Karaciğer: 

;:.::1n:~;!:=ğıg~:~~:ıa::a ~: • Bir ~OYJel a11aresi ;:~:: :b~=cnlaron. Dün ... 
mil Derledlgl ve taarnızlan tam hır zar yerini gezerken bütün bu birlblr-

ınriJ:~~~.et~ü~~:=di;!!~~~ Kutup ~zerı·n~en terine bellziyen. fakat fiyatları mut. tası• değişen gıda maddelerinin içine 
bilhassa Bnınete mıntakasında şid- .. , " de bunaldım ve l5 sene emek verdl-
detll olma,, Havas muhabirine göre, ~ ğiın tahsU hayatımda göz nuru döke-

~~~=el~e~;:~~:ş::~; ... ~i:ı::: : lnıeritaya ~PUJOP =~ :=~·~;.b!u!::~.b= 
bir dün hükômet kU\'Vetlerlnln 1000 ~ V coğrafya, hukuku düvel, hukuku Jda-
den fazla zayiat \'erdiğini, son dört .. Moskova, 12 (TAN) - Dün re velhasıl bütün müsbet veya gayri-
gün zarfında ise 16 bin den fazla hü- .. saat üçü 00 geçe, pilot Gromov'· müsbet Ulmlere başvurarak bunlar-
ldimet askeri öl<lürüldüğünü bildir- .. un kum&ndasmda Ant 25 ti- dUI ha!lglslni alacağımı seçnılye uğ• 
mektedlr. .. pinde bir tayyare, l~lnde askeri raştnn. itiraf ederim ki muvaffak o-

IKI GEMI HARP ETTI ~ mühendis Danulln ve kumanduı 
Bugün biri hilkfımete, diğeri asile- .. Yuma.~f de bulunduğu halde I~ kendi malının iyiliğini ve 

re ait iki muhrip arasında ve tam ~ Moskovadan şimal kutbu yollle di~erlnln beni aldatmakta oldu~• 
Valensiya önünde bir' muharebe vu- .. San Fransiskoya müteveccihen iddia. etmekte, böylece piyasada şe>Y• 
kubulmuştur . Valensiyaya birkaç ~ hareket etml11tir. ~ le vicdanımızı dhılendlrecek .bir iffet 
mermi düşmüş, fakat bunlar bir za- .. Gromov'un teşebbüs ettiği bu i lstinatgaru olmadığına muttasıl beni 
rar vermemiştir. .. yeni seferle dünya uzun mesafe lnandımuya çabşıyorlar. DünyM!a en 

Mister Eden, bugün Avam kamara ~ rekoru kırılarak muhakkak San çok zıddıma giden §eY de aldamnl§ Ol• 
sında asilerin Algeriras'a bataryalar ~ Franslskoda inilecektir. A'-'Di za.. Al ,, maktır. 
koyduklarını, fakat bunların man ~ manda Kutupta bulunan heye- t Onun için bocaladım, bocaladım ve 
mütehassısları tarafından birleştiril· ~ tin ve diğer radyo istasyonlan- ~ blrlnl diğerine tercihe bir tUrlü man-
diğW~ dAir ~ ... t:o habcrlf'rini teyit ' am yardımlle Kutup üzeriadea tıJd llehep bulanWbjlm ve ballgWnbl 
edecek maltimat almadığını söyle- S Afrika ile Rusya arasında mon- beni daha az aldatacağou kestireme-
miştir. ~ tazam bir ha\·a yolu kurmanın d.lğim bu satıcılar arasında kura 999 

SiYASI DOLANDIRICIL1K ~ ikinci bir tecrübesi yapılmış o- kerek öyle alış veriş ettim. Bu suretle 

T eınmuzun 17 sinde 19 se- etmektedirler. Bilhassa Yahudi dev· 
nedenberi ilk defa olmak leline mahdut bir arazi p'lrçasınm ve in ·/ · 

,..,,gı lere iki 
ln~iltere hariciyesi, İspanya mese- ' lacaktır. Bu seferin hazrrlaruna- ıimdl aldaıımıı ol8am bUe kura De ai-

lesini çıkmazdan çıkarmak için baş· ~ sında Moskovada bulunan Prof. da.nnuş olduğum için işi kendi bönltt-
lndığı teşebbilslere devam etmekte- ' Schmldt te bizzat uğraşmıştır. f ğümden ziyade tallhsizllğime atfecJI. 

üzere Yugoslav limanlan, ltal· rilmcsi Filistinin Yahudi mahfellerini 
yan harp gemileri tarafmda.n zi- ı asabileştirmektedir.Yahuıiilc:r Kudüs 
yaret edilecektir. şehrinin asri mahallerile birlikte. Şe· 

• ria elektrik membaını ve Lfıt denizin· 

~ılo y , I 
~ndra 12 ap l 
"L>. Per b~ .. (A.A.) - B. Duff 

dir. İngilterenin Avrupa merkezlerin .. Tayyare çok yüksekten uça- yor, biraz müsterih oluyorum. 
deki elçileri, hariciye nazırları ile ve .. <'ak, bu suretle hava cereyanla- B. FELEK 
b.ilikflmet reislerile temas etmekte- ~ rından mümkün mertebe kurtul- c:::::ııo:::::ıı:=ı=ı:=::=-=-=--======-• 
dirler. lngilterenin büyük elçisi, bu- .. mıya çalışacaktır. Bu sabah sa- ~ verecektir. 

~ın.ara8ın~n ö~leden sonra Avam 
lnıştır: a a§agıdaki malumatı ver 

··s 
f · ı eri lllot.. 1" 
1
1 Ottun i or U altı§ar torpidoluk üç 
araatı b~şası kararlaşmıştı. Bun-

:~ctı:· İkin~~~ filo Maltaya doğru yol 
telini§ gib'd. 1 hemen hemen ikmale
ıgatıa k 

1 ır. UçUncüsü de yakında 
onuıacaktır . ., 

Fr;;-a-B-a-cv-e-kili 
fi··ı_ 'S 

Uıtünıet Ot 't . . A. orı esmm 
~~lnıas1na Mani Olacak 

t oıs, 12 
eınps b' (A.A.) - Başvekil Ch.au· 
da çif~ft ·ıır nutuk söyliyerek yakın· 
J:ıi ı. ~1 erin k . . . 11.ararn ço ışıne yanyacak ye-
bıh,lir. a aıneıer çıkacağını haber ver 
~ın tara :§'Vekil hükfımet otoritesi· 
r~ı kayde U~r olmasına mani olaca-

11.?ıe 17 1 
ltıkten sonra iktidar mev

llu oe l'lleı'H • faka ?. arzu etmemiş olduğu· 
raeatını : ~ımdi bu işi azimle başa-

llave etm· t' 

1 
ış ır. 

teli --
Yan Gazeteleri 

Sekiz Sayfadan 
~aıı 
ll a Çıkamıyacaklar 

~- 0rna ~hli<'> i 12 (A.A.) - Resmi bir 
lll i~~· 1 Temmuzdan itibaren ye
ıı· ara kad 1n etı ar, ltalyan gazeteleri-
biıeceği Ç?k ~ekiz sahife olarak çıka· 
~asasın~ı bıldinnektedir. Dünya pi
llladde f'a seliüioz buhranı ve ham 
tedbı' 1Yatlarının yu·· kselmesi bu re Bebe .. • 

Bul P_ gosterilmektedir. 

B garıatanda Serbest 
•rakı1 M S jfya 

12 
an ahkumlar 

duğu 16'h _{TAN) - Veliahtin doğ 
da rne'Vcu~zırana kadar Bulgaristan-
8,621 ın h 22 hapisanede bulunan 
hıUnaae~t~Ustan Veliahtin doğumu 
lnışlardır. 1 

e 4,963 U serbest bırakıl· 

B u hafta sonunda Nevyork- 1 deki potas madenlerini istemektedir· 
ta sı<'aktan ölenlerin sa- ıer. 

ıı.. FRANCO YABANCI GÖNÜLLÜLE-gün Sinyor Mussolini ile konuşmuş- "' at 6,10 da tan·are bulutların 
t.ur. ~ üstünden uçarak Arkanjel'I g~- ~ R1 ÇIKARMIYACAK 

~,sı 221 i ve suda ho'.-Wa.nlarmki 
de 93 il bulmuştur. 

• 
F ransız Cümhurreiıd LPb· 

nın bugün Paristce bulu· 
nan Romanya kralı ~refine bir 
ziyafet vermiştir. 

• B ulgari1ttanda feshedilen 
fırkalano emlaki satıl

maktadır. Şimdiye kadar bu 
suretle bir çok arsa ve bina sa
tılmıştır. 

Hamidiye Giresunda 
Giresun, 12 (A.A.) - Hamidiye 

mektep gemisi bu sabah dört .b~· 
~ukta limanımıza gelmiştir. Gemının 
komutanı saat dokuz buçukta dışarı 
çıkaralı: valiyi, mevki komutanını ve 
belediyeyi ziyaret etmiş, saat 10:30 
da vali, mevki komutanı ve beledıye 
reisi ayrı ayrı Hamidiyeye giderek 
komutanın ziyaretini iade etmişler· 
dir. 

Almanya ile ltalya. Fransanın .. miş ve ge<'.e saat ıo da da Ru- , Mister Eden bugün Avam Kama-
di d ki k troll .. ı ıı.. ! rasında beyanatta bulunmua. ve İtal· ken kara hududun a on ., dolph adası üzerinden uçmuştur. ':# 

kaldırmasını şiddetJe tf'.nkit etmek- ~ Tayyare ayni zamanda Kutupta- yan gazetelerinin, İngiltereyi lspan • 
tedi 1 A t 1 · lnı hare ~ d ki ilik So t k lf h ya harbine müdahale etmiş gibi gös-, r er. iman gaze e erı - ki ört ş vye eş e-

ti d 1 k in gi • termelerine ka...a.ı lngı'lterenin Roma ke siyasi bir dolan ırıcı ı · manev \'etile de telsiz münasebet e • ı:: • ':# 

tel 1• .. • ~ sefirine talimat verildig·ini ve bütün rası 8&yıyorlar. ıtalyan gaze er , rlşmiştir. 

ise b h d k ma 'illi bıı iddialann yalan olduğunu söyle-
: u areket bir mey an o u ' """"' '"""'""~''" ... 

ise Almanya ile ftalya bu mey<fan miştir • 
okuma)ı karşılamıya hazırdırlar, Fransaya da bu şekilde hareket et- General Franco Röyter Ajansı mu· 
diyorlar. menin dü§tliğUnü söylemektedir. habirine beyanatta bulunarak yaban 
Ingiltere ise Fransanın hareketini .Mister Eden bu hafta zarfında bü- cı gönüllüleri İspanyadan çıkarmak 

makul görmekte, ve Portekizin kara 1 tün ~e~aslarını tam~ml~yacak ve A· meselesini düşünmediğini, çünkü bu 
kontrolünü kaldırmasından sonra demı Mildahale Komıtesıne raporunu meselenin gayri kabili hal olduğunu 

anlatmıştır. 

Mister Eden hafta. sonunu Pren&e1 

Gönüllüler ispanyadan ÇzkmzyaCak 
yatında geçirmiş ve lngilterenin Pa,. 
ris sefirini yanına alarak vaziyet hak 
kında görüşmüş ve bugün Londraya 
dönerek Avam Kamarasında söz söy 
lemiş, bilhassa İspanya meselesine 
temas etmiştir. F u hafta içinde ademi müda

hale komitesine bir rapor 
hazırlamakla nıeşguJ olan ve bu 
rapc>rlarla ispanya çıkmazına bir 
çıkar yol bulma~1 uman lngiltere 
hükômetinin mesalıı,i, ilk hamlede 
bir sadıneye uğramış bulunuyor. 

ıngiltere tarafmdan sarfolunan 
mesainin munffakıyeti Jspa.ııl·ada
ki yabancı gönüllülerin çıkarılma-
sı üzerinde bir anlaşrnıya vanlma
sma bağlı idi. Bir aralık bu mese
le üzerinde anla.41manın kolay 0 • 

ıacağı zannedilmiş, hatta General 
Franco'nun da bu gönUJIUleri bir 
an evvel çıkarmayı düşündüğü söy
lenmişti. Çünkü gönilllülerln ispan
yada mevcudiye!i, b~ memlekete 
bir yabancı lstlliY~ ugramış man
zarası veriyor, batta bu yabancı ls-

tiluun devam e(lip gitmesi ihtlma
linl de gözönünde bulundurmak i
cap ettiğini btssettlrlyordu. Yaban. 
cı gönüllülerin ispanya harbine 
beynelmllel mahiyet vennelerl ve 
beynelınllel gerginliklere sebep ol
ınaları ise ötedenberl anlatmakta ol 

·--····· . f y AZAN : öMER RIZA DOGRUL l 
: ................................................ ~~· ....... : 
duğumuz tehlikeli safhalardır. netice vermemiş ve bu yuzden de. 

Son zamanlarda bu gönüllülerin niz kontrolü de ayni akıbete uğra. 
ispanyadan çıkanlmalan meselesi m!ş bt~unuyor. Evvela Portekiz hü-
kolaylaşmış gibi göründüğü için kumeh hudutlarındaki müşahitleri 
ispanya harbinin beynelmilel ma- kaldırmış, buna karşı Fransa da 
hiyetinl kaybetmesi beklenınlştl. kara murakabesinin kendi budu • 
Fakat General Franconun, dün Reu duna mlHlhasır kalmasının manasız 
ter Ajansı muhabirine gönüllüleri Is olacağau anlryarak o da bu mura.-
panyadan çıkarmayı düşünmediğini kabeyi kaldırmıya karar verml~tir. 
ve bu meselenin gayri kabili hal ol- Kara ve deniz murakabesinden 
doğunu söylemesi bütün bu üınit- maksat, ISJ>Myada birbirile muha-
leri boşa çıkarmaktadır. rebe eden taraflara gönüllü ve sl-

G eneral •.,ranoo'nun bu sözle· lifi gitmemesini temin etmekti. Bu 
ri söylediği sırada ispanya murakabe bilfiil kalkmış olduğuna 

tehlikesini mevzileştirmek için bin göre, eski vaziyetin avdetine bir 
bir zahmetle alman bütün tedbir· mini kalmamı~tır. BlHla karşı gelen 
lerln birer birer yıkıldığını görü· bir tek, fakat lafzı murat bir en-
yonız. Bir kere deniz kontrolünde, gel var ki, o da ademi müdahale 
Almanya ile ltalyanm ~kllmelerl komltesLnln henüz dağılmıf} olma-
y\iztlnden açılan gedik kapa.nama- masadır. Fakat ademi müdahele ko 
DUJ, lngUtere De F.ransamıı bu ge- mitesl de, bugünkü haliyle, ~ıır-

dllJ kapayarak kontrolü idame et- hl! ve yokluğu müsavi bir teşek-
tlrmek için yaptddan teşebbüs bir ktll vaziyetindedir. Onun varbğmı 

kurtarması ihtimali, son derece ~ 
)1flaınıştır. Bunudla beraber bu 
hafta içinde son bir gayretin bu te
şekkülü kurtarması muhtemeldir. 

'ft'akat bugiinkü şerait i~inde bu 
ihtimale inanmak, safdillik sa),lsa 
gerektir. 

D i~er taraftan Fransanm hu
dut kontrolünü kaldırması, 

Almanya ve ltalya gazeteleri tara
fından şiddetli ne.5riyat ile karşı
lanmaJdadır. Alman gazeteleri 
Fransaom bu hareketini dolandı
ncılık mane\Tası, ltalyan gazetele
ri ise bir meydan okuma hareketi 
sa)ıyor \'e ltaJya ile Almanyanm 
bu meydan okumayı karşılamıya 

hazır olduğunu söylüyorlar. 
lngiltere ise Fransanm hareketi

ni gayet haklı göstermektedir. 
Beynelmilel \'Szlyet bu gergLn 

haldedir. Bütün bu vaziyetten ko
laylıkla çıkılacağnıı ve işlerin haf. 
ta içbıde tabii mecra."llna dönece. 

ğinl sanmak, hiç olmazsa, mübali
ğa olur. 

Fransa hükumetinin hudut kontroUl 
nü ilga eden kararı yarından itibaren 
tatbik edilecektir. Fransa hükumeti
nin 9 Temmuzda bildirdiği şartlar ka 
bul edilirse Fransa hUkiımeti de bu 
kararından vazgeçecektir. 

B. Eden: Ingiliz hükfımetinin, 
torpillenen Hunter torpidosu hak• 
..kında asi makamatının verdill 
izahlara inanmadığını söylemit
tir. 

ASILERE 40 MILYON 

lngiliz mali membalanndan öğ
renildiğine göre, bir !ngiliz mali 
grupu, asi hükumetine 40 milyon 
lngiliz lirası borç vermiştir. 

Pette Müzesi Şeflerinden 
Biri Adanada 

Adana, 12 (Tan) - Peşte etnograf• 
ya müzesi Türk seksiyonu şefi dok
tor Alim Cantagon, folklor ve eski 
Türklerde hayvan besleme esaslan il· 
zerinde tetkikatta bulunmak' ü?.ere 
§ehrimize gelmiştir. 
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.M.ahkemelerde 
~ ' ! Silede islenen ~ ~ , , ~ 

i Feci cinayet ~ 
~ ~ 
~ 936 yılı temmuzunun on beşinci günü Şilenin Korucu köyün- ~ 
~ de bir genç, bir kız kaçınlma in tikanu yüzünden pusuya düşürüle- ~ 
~ rek silahla öldürülmüştU. Dün ağır ceza mahkemesi, bir senedenberl ~ 
~ de\'am eden bu davayı neticelendirdi. Da\'anm Eyüp oğlu All, ifa.. ~ 
~ san, Necati Da\'ut Mehmet, lbrahlm adlı beş mevkuf su~lusu vardı. ~ 
~ Müddeiumumi Ahmet Remzi uzun süren iddiaslle dava), teşrih etti ~ 
~ ve bunlardan ı·akup oğlu Ali ile Hasa.om ldamlaruıı istedi. Fakat ha- ~ 
~ reketlerin<1e ceza.lannı haliOettirecek takdir sebepleri buldu. Diğer ~ 
~ suçlular hakkında da beraet karan istedi. i 
~ Oldürülen genç, Şevki oğlu Alidir. Müddelwnumlnln izahına göre 
\ hidise şudur: 
t Oldlirülen Şe\·kl oğlu Ali suçlu mevkllnde buJunaa lbrahlmln km 
t l'e yine suçlulardan Alinin oğlu lsmallin nişanbsı Gülsümü 935 se- ~ 
~ nesinde arkadaşlarile beraber zorla da~a k~ırmış ve günlerce dağ- ~ 
" da gezdirdikten sonra jandarmalar tarafından yakalanmıştır. Bun- ~ 
t dan sonra )ine Istaıılnıl ağır ceza mahkemesi bu Şevki oğlu Aliye bu i 
t yüzden bir sene 9 ay hapis cezası venni5tir. Ali, hapisaneden çıkıp 
- ta köyüne dönünce Eyüp oğlu Ali ile bir olup akrabasından Hasan 
~ Aliyi ımsuya düı;ünnüştür. Ali tarlaya gelirken onu dört kurşunla 
~ yere sermişlerdir. Ali ölmeden e\-Vel kendisini vuranlann Eyüp oğ-i 
~ lu Ali ile Hasan olduğunu sövlemlstir. Muhakeme karann fpfbirni 
- i~in başka güne kalmıştır. 

~ ""'""'~~ -~""""'"""" 
icra SahtekGrhgı, 
Yolsuzluğu Davası 
Dün Ağrrceza mahkemesinde bir icra sahtekarlığı ve suiistimal 

C:lavuına başlandı. Davanın üç suçlusu vardı. Biriıi mevkuf ikiıi 
serbeıt olarak muhakeme ediliyorlardı. Suçlular eski İkinci icra 
katibi Kadri ile Seyit ve İkinci icra memur muavini Bekirdi. Kad. 
ri mevkuftu. Kadrinin suçu ihtilas ve zimmet diğer iki ıuçlunun 
aa yalnız zimmetti. • 

Bir cüzamlı 
Öiü bulundu 

Birçok yerlerden para aldıkla-r 
n halde icra vezneıine yatırma
dıkları iddia ediliyordu. Dün 
mahkemede birçok fahitler din
lenecekti. Evveli. Şark teneke 
fabrikasının muhaaebeciıi latav. 
ridi dinlendi. 

933 aenesindenberi Bakırköy akıl 
hastanesinde tedavide bulunan cU· 

"- Bir gün Kadri fu!>rikaya gel· 
di. Fahri.kanın ortaklarından birisi
nin borcundan dolayı hissesini hac
zetmek istedi. Biz kendisine bu his-

zamlrlardan Etem oğlu Haydar ev
velki gUn hastanede ölU olarak bu
lunmuştur. Tahkikata müddeiumumi 
muavinlerinden Orhan Köni elkoy
muştur. 

Fakat Recai görilnce bu imzanın ken 
disine ait olmadığını söylemiş. Hac
ze Kadri gitmiştir. Benim bildiğim 
bu kadar.,, 

MAHKEMEDE 
SORGUSU 

YAPILIRKEN 
Sultanahmet sulh ceza hakimi Re

şit, dün, arkadaşım yaralıyan Aziz 
oğlu Halil adlı bir gencin sorgusunu 
yapıyordu. Halilde tam şuurlu ve sıh 
hatli bir adamın yapmıyacağı hare
ketler görUlüyordu. Hakim, derhal 
suçlunun tıbbı adlide muyene e
dilmesine lüzum gördü. Biraz sonra 
kendisini muayene eden tabibi adil 
Enver Karan Halilin Trbbı Adlide mil 
şahede altına alınmasına lüzum gös
terdi. Jandarmalar, Halili akşam ü
zeri Tıbbı Adli müessesesine götür
düler. 

BAYAN 

TEVKiFi 

SU ADIN. 

iSTENDi 
Usküdar müddeiumumiliği geçen

lerde nişanlısı Necdeti tabanca ile 
öLdUren Bayan Suat hakkında tahki
katını bitirmiş ve dikkatsizlik yüzün
den ölüme se~biyet suçile tevki
fini isti.yerek dosyasını sorgu hakim
liğine vermiştir. Tevkif ve ademi tev
kif kararını Uskildar sorgu hakimi 
verecektir. 

Kelle lbrahime lskence 

Yapanların 

Mahkumiyeti 
lki gün evvel Usküdar asliye ceza 

mahkemesinde Beykozlu Kelle Ibra
hime işkence ettikleri iddiasile suç
lu olanlar hakkında karar verildiği
ni haber verirken yanlışlıkla suçlula
ı a verilen cezanın tecil edildiği yazıl· 
mıştır. Bu mahkemede Kelle Ibra
himle Şahap isminde bir genç ayni 
zamanda suçlulardan Kanita'nın kı
zına sarkıntılık yapmaktan suçlu bu
lunuyorıaulı. ~uclulardan Cemil oır 

ay yedi gün, Enver iki ay 15 gün. 
Kürt Ali 2 ay on beş gün, Mustafa 
iki ay on beş gün, Kanita iki ay on 
beş gün, Hasan üç ay hapse mah
kum olmuşlardır. Bunlardan Hilseyi
nin cezası bir ay yedi gUne indiril· 
miştir. 

Kelle lbrahim sarkmtıhktan bera
et kararı almış, Şahap ise bir ay hap
se mahkCım olmuştur. Verilen ceza
ların hiçbirisi tecil edilmemiştir. 

1 

Şamhlar Köyü 
ihtilafında Son 
Safha Nedir ? 

Şamlılar köylüleri ile Resneli merhum Niyazinin kardef İ Bay 
Osman F ehminin Bakırköy kazasında Mahmutbey nahiyesi hudu. 
du içinde l>ulunan Kotronya çiftliğine ait bir k111m topraklar yü
zünden ihtilaf çıktığı ve senelerdenberi devam eden bu ihtilafın 
mahkemelere de intikal ettiği gazetelerde yazıldı. Aaliye Dördün
cü Hukuk mahkmesinde devam eden muhakemenin son safhaaı 
tudur: 

Fotronya çiftliğinin sınırlan için
de bulunan çayır otlannı köylülerin 

Mae West'in 

Kocası Dava 
Bir aktör 

yirmi üç sene 
Mae West'le 
miştir. Fakat 
West'in ifa 
göre kendisi 
gün bile k 
birlikte 
mıştır. 

Vallace ise 
sı aleyhinde 
açmış ve ken 
zevç olarak 

Bugünkü Program 
Oğle ne§riyatı: 

Saat 12,30 Plakla dans m 
12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif 
neşriyatı 14 Son. 
Akşam ntşrıyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi 
Konferans: Eminönü Halkevi s 
yardım şubesi namına doktor 
Tiregol (Ruhi çocuk terbiyesi(. 
Türk musiki heyeti 20,30 Omer 
tarafından arapça söylev 20,45 
dia Rıza ve arkadaşları taraf 
Tilrk musikisi ve halk şarkıları ( 
at ayarı) 21,15 Radyo fonik 
(Cürüm ve ceza) 22,15 Ajans ve 
sa haberleri ve ertesi günün p 
mı. 22.30 Plakla sololar, opera. 

tecavilzUnden muhafaza için Osman 
Fehmi ile refikası 933, 934, 935 ve 
936 senelerinde muhakemeye müra
caat ederek çiftliğin tapu ile muta
samfı olduklan hakkıında ihtiyati 
tedbir kararı almışlardır. 937 sene
sinde 2311 numaralı kanun mucibin
ce · Osman Fehmi Resneye ve eşine 
teslim edildiğinden 1937 senesi çayır 
mahsulü için mahkemeden böyle bir 
karar almıya lüzum hasıl olmamıştır. 
Bu son karar üzerine köylüler 1937 
çayır mahsulü için asliye 4 Uncu hu
kuk mahkemesine müracaat etmişler 
ve bir tedbir kararı istemişlerdir. Fa. 
kat, köylülerin mahkeme zabıtname
lerinde geçen ikrar ve itiraflan veç- 1 

hile bu çiftlikle ne mutasarrıf ve ne 
de müstecir sıfatile hiçbir alakaları 
olmadığı anlaşılmış ve onlar da Os
man Fehmi ve refikası tarafından biç 
tirilmiştir. Bu suretle Şamlı ve Aya
yorgi köylülerinin istedikleri redde- ı 
dilmiştir. 

' peret parçaları 23 Son. 

Bay Osman Fehmi, bize g~)nderdiği 
mektupla gazetelere yanlış akseden 
haberleri diiaelt?tıış oluyor. Bundan 
dolayı memnuniyetimizi ayrıca kay
dederiz. 

Açık Teşekkür 
Yakacıkta umum jandarma ku

mandanlığı levazım müdürlüğünden 
mütekait kaymakam İbrahim DUn
dar Perşembe günü vefat etmiştir. 
Cenazesi Yakacıkta makberi mah
susuna defnedilmiştir. Merhuma son 
•cı.ı.lc..,yı ıra llUSuı:,urnla ~ .. ıraa"K --ıu:;-

yeti ihtiyariyesi ile asker arkadaş
ları, Kartal jandarma bölük kuman
danı ve atış mektebi kumandanlığı
nın gösterdikleri teveccüh ve alaka
dan dolayı kendilerine ayrı ayrı te
şekkür etmeğe teessürüm mani ol
duğundan gazetenizin tavassutunu 
dileriz. Oğullan Nihat Dündar, 

Kazım Dündar 

Teşekkür 

B. Oıman 

Memleket Gecesi 
Şehremini Halkevinden: 

1 - 15, 7, 1937 perşembe akşamı 
saat 21 de evimizde değerli bilginimiz 
Izmir saylavr Hasan Ali Yücel (mem 
leket geceleri) seri konferanslarımı
zın üçüncüsü olmak Uzere (halk ede
biyatı) mevzulu bir konferans vere
cektir. 

2 - Uyelerimizden Kemalettin Yalt 
kaya ile tanburi Ali tarafından halk 
(kalenderi) lerinden bazı parçalar ça
lınıp okunacaktır. 

Ü - .c.,~ ıııııı:; ıı, cU uı , CUCUIJ .... ~ .... 

mitesi başkanı Baha Gökoğlu (şimal 
yürüklerinde seymen teşkilatı) esas-

larını anlattıktan sonra seyınen yU
rUk korolarından (gelin alma) koro
sunu okuyacaktır. 

4 - Uyelerimizden bestekar Mu • 
zaffer Fıratlı Şimal yUrUk manile
rinden muhtelif parçalar okuyacak
tır. 

3 - Istanbul konservatuvarından 

Günün Program Oztt 
SENFONiLER 

18 Varşova: Varşova Filh 
nisi (Oginski, Süppe, Br 
Leo Fail) . 
HAFI~' KONSERLER 

7,10: Berlin kısa dalgası: P 7.30: Orkestra konseri. 9,20: P 
resinde büyük orkestra. 20 
Holanda kısa dalgası. Filips r 
ratuanndan eğlenceli musiki. 10: Kolonya: Hafif musiki. 21 
Bükreş: Radyo salon orkest 
21.40: Prag kısa dalgası: K 
konser. 22 Roma: Dağcı şark 
22.35 Peşte: Askeri bando. 22. 
Prag kısa dalgası. Konser (Deb 
sy - Ravel) 22,45: Bükreş: Lok 
tanın birinden musiki nakli. 23.05: Prag kısa dalgası: Hafif 
siki. 23.15 Milüno. !l'oriııo: ... . . 

OPERALAU, OPERETLER 
19.15 Varşova: Operet musi 22 Milano, I<"'lorans: Puccıni 

"Manon Lcscaut" operası. 22 
Nis: Opera nakli. 

ODA 1'1USIK1S1 
20,35 Bükreş: Trivo oda 

kisi. 
RESiTALLER 

aedarın burada olmadığını söyliyerek 
biraz müsaade istedik. O menfi cevap 
verince kendisine 100 lira verdik. MU 
tebakisini de ortağımız gelince vere
ceğimizi söyledLk. O yüz lirayı aldı. 

Gitti, bize de bir makbuz bıraktı. 

Sonra bu paranın icra veznesine ya
tırılmadığını öğrendik.,, 

Bundan sonra dinlenen icra mU· 
dekki.ki de dedi ki: 

Diğer şahit yağcı Rahmi de §unla
rı söylüyordu: 

"- Satılan yağı ben aldım. Der
hal 50 lira verdim. Param yetişme
di 15 lira da bir yerden ~rç aldım. 
Sonra da borçlu hacze gelen ve ben

den de parayı alan ikinci icra katibi 
Saide 15 lira verdi. Halbuki Sai t 

Annemizin ölümü münasebetiyle 
bu paralan vezneye yatırmamıştır .. , taziyette ve cenazede bulunan dost
KadıköyUnde oturan Bayan Mü- lanmıza ayrı ayrı teşekküre imkan 

Mükerrem, Muzaffer, Celal, ve Hüse
yin filüt obuva, korno, fağut ile 

(Hayden) den bir düet ile bir kuvar-
tet çalacaklardır. 

17.20: Varşova: Klasik pi 
musikisi. 19 Peşte: Viyolonsel 
si tali. 20 Peşte: Macar halk ş 
lan (Çigan orkestrasile). 20. 
Viyana, Graz, Viyana havaları 
kestra refakatiyle). 21.10: 
reş: Meşhur şantörlerin plakl 
dan. 22.05: Prag kısa dalgası: 
ki Prag şarkıları. 22.25 Prag 
dalgası: Piyano ve Klarinet 
yasyonlan. 23 Varşova: So 
şarkıları (piy.ano refakatile). 

"- Bir gün ikinci icra katibi Sa
lt bana geldi. Teneke fabrikasından 
100 lira almışlar. Makbuza icra vez
nedarı Recainin imzasını atmışlar. 

bu pürüz meydana çıkrvermezdi. Mutlaka Erdenden 
bir söz almış olacaktı. Bunu nasıl öğrenmeli? Her 
genç kız başka bir genç kızın ·mahremidir. O da bir 
diğerinin. Binaenaleyh her genç kızın bütün genç kız
lar ve onların da bUtUn bir dünya mahremidir ... Gü
ner de Ali Efendinin hemşiresine koştu, iki damla 
gözyaşı arasına, bir tutam diken gerdanlık gibi, bU.
tün şUphelerini dizdi. 

- Deli misin kız? Böyle şey yok. Git işine. Emi
şin denswiği. Hem bu işte bilmiyor musun? Dllnbe
leklerin düzenbazlığı var. 

Güner bir daha gözlerini sildi. 
- Bana inanmazsan, git kendin sor. 
- A, nasıl olur ? 
- Hele şuna bakındı. Nasıl olacak? Basbayağı iş-

te. Gider sorarsın. 
Genç kıza bir ceearet geldi. Akşamı dara dar etti. 

Babasının yemekten sonra klübe gitme vaktini iple
çekti. Babası kapıdan çıkar çıkmaz, o da karde3i
ne seslendi : 

- Güzel! şu feneri yakıver. 
Annesi sordu: 

- Nereye ayol ? 
- Hiç, teyzeme. Canım srkılıyor da .. 
- Bana da gider misin diye sormak yok mu? Ben 

can değil miyrm? Şu haspaya bakındı, teyzene gide· 
ceksin de, nineni de götürmek yok mu? 

Annesinin bu şakasından mahcup olan Güner ke
keliyerek : 

- Diyiverecektim, aklımdan Qıkıverdi işte ... 
Ana kız, fener çeken kUçUk GUzelin peşinde Ha

fız Hanımlara geldiler. Yolda anası birkaç defa: 
- Bir durgunluk var sende? Neye durgunsun kı

zım? Keyfin mi yok Güner? diye sordukça : 
- Yooo ... Hiç ... Birşeyim yok. Vallahi yok nine

ciğiın! 

Gibi kısa cevaplar veriyord\L 

zeyyen ile avukat Ziya da şahit ola- bulamadığımızdan muhterem gazete-
rak dinlendiler. Gelmiyen şahitlerin nızın tavassutunu rica ederiz. 
çağrnlması için muhakeme tali.k e-1 Oğlu Türkofis müşaviri Faruk 
dildi. Silnter kızı Hatice Kerman 

6 - Konferans ve konserler için 
davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

7 - Son tramvay 24,30 dadır. 20 Viyana: Zimbal solo. 
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O, aldığı cesaretle sormaya, derdini dökmeye gidi

yordu. Buna azmetmişti. Ortmelerini çıkartırlarken 
gizlice hizmetçi kıza sordu. Erdenin odasında yazı 
yazdığını öğrendi. Teyzesinin yanına girdi, birkaç 
misafir daha vardı, bir iki dakika dUşUndU. 

Edrenin oda.sına girmek ve orada doğrudan doğ

ruya meseleyi açmak istedi. Bir bahane ile kapıdan 
sıynlıverdi. 

Karanlığın Çözdüğü ve 

Bağladığı Düğüm 
Okçeli terliklerini merdivenin ilk basamağına bı· 

rakarak sessizce yukarı çrktı. Merdivende hiç birşey 
hissetmediği halde, kapmm yanına gelince kalbi çarp 
maya başladı. Kapı aralandı, Erden başı açık, ceket
siz, masanın üstüne eğilmiş, birşeyler yazıyordu. Or· 
tadaki büyük llmbadan san ve parlak bir ı,ık deli· 
kanlının bütün başiyle çehresinin bir kısmını aydın· 
latıyordu. Genç kız bir adını attı ve elini kapının yan 
pervazına dokundurdu. Fakat giremedi. GöğsUnUn 

altında, sanki eşinden aynlmı§ bir güvercin çırpmı
yordu. Sol eliyle kalbini bastırdı. Dizlerinde bir ka· 
rıncalanma peyda oldu. Sağ avuciyle, kapının perva
zına dayanmasa, mutlaka düşecekti. Cesareti, azmi 
birdenbire kırılmıştı. Daha bir dakika evveline ka
dar kuvvetle verdiği karan, aleve tutulmuş balmu
mu oarcası S?IÖi erimistl. Geri de cekile~iyordu. Llm 

banın ışığiyle kamaşan gözlerini, yere, sedire, gölge
li taraflara bakarak alıştırmaya çalışıyordu. Erden 
yaziyle meşgul. Bir aralık kalemi elinden attı, yaz
dığı şeye göz gezdiriyor. Yüzü büsbütün görünüyor. 
Genç kız, güneşten biraz fazla kızarmış bu geniş, te
miz yüz.de fenalık edebilmeğe müstait hiç bir nokta 
göremiyordu. lri siyah kirpiklerin arkasındaki göz· 
!erde, saflık ve civanmertlik, bir çift pırlanta gibi pa.r 
hyordu. Uçları kesik, ince siyah bıyıkların altındaki 
dudaklar gerildi, büzüldü, bir tebessüm, fakat müs
tehzi bir tebessüm peyda oldu. Kendi kendine niye 
gtililyordu? Elindeki kağıdı zarfladı, lakin kapama
dan kaldrnp masanın Ustüne attı. Gerinerek kalktı. 
GUner şaşırdı. Orada dursa görülecPkti. GöriildüktPn 
sonra ne diyecekti? Dizleri bükülür gibi oluyordu. 
Avuçlarmı soğuk bir ter kanlıımr!'Ctı nnmeden ve is
temeden bir gölge gibi çekildi ve uykuya giden bir 
pamuk kedi kadar sessiz, tekrar merdiveni indi. Kar 
~uki odada Güzel, Bacı ninenin karşısına geçmiş ihti
yar kadını zorluyordu: 

- Kuzum Bacı nine! Cannn Bacı nine! Mavi bon
cuklu kara kedinin masalını söyleyiver. 

- Git oradan çocuk, daha kahvemi içmedim. 
- Kuzum nineciğim, kısacıcık söyle. Bak Erden 

dayıma söylerim, sana buma alıversin .. 
- Kahvemi içmeden yemin bir söylemem. Hem 

yaz gecesi masal söylenmez. Sonra yatağına.. Şey 
edersin .. 

• 

- Etmem bacı nine GUner ablam beni gece va 
· kaldırıyor. Bu gece iki defa kaldırır. Vallahi etme 

- Ay oğlum başımı yedin bitirdin! 
- Hah! işte, tamam. Yaş yiyen, başkesen deli 

rrnın, masalını söyle. O daha kısa .. 
Bacı nine kızdıkça, küçük hizmetçi kızlar gülU 

yor, Güzel de kendine taraftar bulduğu için ihti 
kadının dizini çekiştiri çekiştiriveriyordu. Sofada 
reyan yapan hava, GUneri biraz açmıştı, şimdi c 
retsizliğine o da kızmaya başladı. Ne yapmalıydı 
Yüreğindeki şüphe kurdu, bütUn benliğini kemiri 
Bundan iyi bir fırsat belki ele geçmez. Emişin ses 
işitir gibi oldu, sanki ona: 

- Budala korkak! diyordu. Gördün mü işte, Ş 
cacık bir işi beceremedin .. 

lhtiyarsız Hacı bacının kapısı önüne geldi ve 
bir sesle: 

- Güzel, dedi. Azıcık gelsene! 
- A, bacı nine bana masal söyliyecekti. 
- Aman kızım al şunu başımdan. 
- Gel azıcık diyorum. Bak ne vereceğim. 
Ablasına çoi< düşkün olan G'Uzel. nihayet da 

madı, bütün masalları feda ederek dışarı çıktı: 

- Ne vereceksin ? 
- Sus! Erden dayına gideceksin. Onun kui 

diyeceksin ki, abam sana bi~ey söyliyecekmig, 
rabeye çık. 

- Peki, ne vereceksin? 
- Daymm getirdiği badem şekerlerinden oıı 

vereceğim. 

- Başka birşey söyliyeyim mi~ 
- Yoo .. O kadar. Kula~a sövle. Başkasına 

leme. 
- Olur .. 
- Dur. Beraber yukan <:ıkalım. Ben darabeY" 

kınca sen de gider söylersin. 
(Arkası var) 



~AN 
Gi!ndeUk Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
İ' A.N~hrnet Emin YALMAN 
kirde h hedefi: Haberde, fi
tiiat ' er §eyde temiz dü-' •anı· .. ' Ra~tea · f1• olmak, kariin 
I::;;..._ 

1 0 h1rya calısmaktır. Umar sunan 
CONON MESELELERi 

Den· 'ile Giremiyoruz 
!bel(, ~da denize giremiyoruz, de
kat ı.t..~ ayıp olsa gerektir. Fa
~ un bütün sahUlerlnJ ga
leııet, ~ dolatan hey~t, maa
) otııa ,.._~ l&lılUerlntn deniz ban· 
'iaıe ~Ya 111üsait olmadığı netice-

lfeı. ~ 111111tır. 

~ ~ llionıar denbe akıyor. 
:elllıd lçfae lıll Yerlerde ~p ve plsUk 
~h Chiıenıez hale sokuyor. 

ile ~ ' belediyenin mttsaadesl-
detQdh:. ' ~ta denize girmek caiz 

~~ ~a gelince: Bwılar 
~: 8tr kıs tartları camı ola.n pek 
.. ~ \' lllnıın sulan pistir. Bir 
llfll ~ d~tl kirlidir. Bir kısnu
: ~ deııJı dedir. Her manasile te
le1.t...~1'o Yeri hamamı denmJye layık 

.. 1111 :atiytn ...... "~: Biri Floryada, ö
~ baGy~ l'Uriikallde yeni a. 
~ Ytkaıa • Fakat bunlarda da 
;:::: hlr'l.ııı";'8'na imkan yoktur, 
!at 73, öt.e e &o)'Unma için kabin 

· 8- ı-ta kinde 65 kuruş lstiyor
::-dwıt old .. ~ \'erebilecek kimseler 

4-~ gibi, kabinlerin mik-
0 h ..... --_qç )''" 

ftıs --..e ~ l1zti geçmiyor. 
&ha: )'._. ile bulun yUz binlerce nU. 

• l'ede \'e nasıl denize gir-
Bu btt cı. 

kadar hq '9e ._ ki, belediye timdiye 

6ehrin \·e seh~ ltlrınemlfttlr. Halbuki 
htı 1" bir h---.ııı1ıı sıhhati namma 
gelnııştir ç·~I ~resı bulmak zamanı 
lhtıy'cın~\1 halk denize girmek 

~ buıd · O, sıhhi şartlan ara
\•e ha Stıretı'tlh Yttde denize giriyor 

• e keaA•-ın 
~ · ~ l hastalığa ma· 
(' t, llir ~ b(; ;.:.,_~•hl•"mızın 
doJ Paıar . .~ kartısmcı. 
de aş'nak, hll) gunn sahnterl şöyle bir 
k{.rıd~ koı ne fena şartlar için-

1dtı-. lltıgtl'Jnekte olduğunu tesblte 
~fi \'e :rtJarı değiştirmek belki 
thıd CQUarı te ra. nıeseıesldlr. Fakat 
~at e ~b"'1ı ~ı ve sıhhi şartlar i
dır ~ tııdir{ nıecbur etmek ' 'e fi. 

• lllek nııı-•-· · 1~ <&&•iti.Un ve azun. 

K ütüphanelerimiz, m~ze-

1 . ı'z evrak hazıneenm , 
. , kıymetli vesikalarla 

lerımız al 
d Buralarda y nız 

dolu ur. T .. rk tarihini 
dört, bet asırlık. . ~ 
d ... ·ı dünya tanhını de aydın· 
egı , iıkal 

Jatacak mühim vea ar uyu-
makbldır. Birçok yazılanmda 
tekrarladım, yine yazı!,oruml . : 

1 • ·z muze erıKütüpbane enmı , . . . .. 
. ak hazinelerımız ılmı 

mız, evr d ·ı 
. 'ft g.-irilme en mı • 

bır tunı en .-7 imk A 

li tarihimizi yazmıya a.n 
F ni surette tunıf yoktur. en , . 

d'l . kütüphanelerımız, ar-
e 1 mıf ... ..n bize ka. 
f ivlerimiz oldugu gu . h 

·· sve te • dar ıelen; vakanuvı . . 
. d .1 m'" •• )ı tarıhçı-

namecı enı en .....,. . 
lerin kitap denilen nesnelerı, 

... . 1 k ısında buz dogru vesıka ar art 
.b. . ki dir Bunların 

gı ı erıyece er · h 
hemen hepsi hünkirların o-
tuna gitmek için uydurma ve
yahut tahrif edilmit vesikalara 
dayanmıtlardır. 

ulu daBugün okuyucularımıza 
hi Mimar Sinanıın su katılmamış 
Türk hüviyetini, babasının adını, 
oğlunu, gelinini, torunlarını ve ~

··h· bir vesıka vasını gösteren mu ım 
vereceğim: Bu vesika, yakın ve ~
zak tarihlerde cahil veya garazk~r 
tarihçilerin üstat mimarımızın •. bı
lerek veya bilmiyerek • hüviyetı .. ve 
milliyeti üzerinde yarattıkları şup
he ve ibham bulutlarını eritecek
tir. 

S üleymaniyede Meşihat Ev-
rak hazinesinde 7 numara

da kayitli ve H 974 - 975. yılı R~
meli vekayiini ihtiva eden Kadı sı-
••• • . .. -- ....... J ı: -e ("• • ._ -

Sultani Sinan Ağa) nın kadı huzu
runda bir ev satın aldığını göste
ren arapça bir vesika buldum. 
Kadı huzurunda şahitlerle tevsik 

edilen bu alım, satım takriri. ~ir 
noter vesikası kadar kuvvetlıdır. 

974 yılı Cemaziülahiresinin 21 in-. 
de tescil edilen bu takrirde mUşten 
Sinan Ağa için şu unvan kullanıl· 

Ostadın Soyca 
Türklüğünü lsbat 

Eden Yeni Vesikalar 
f""' Yazan:- i 
~ Jhrahim Hakkı Konya_,l __ ı ._,_"" 
~~ ""'-·.._,,_,._,_,._,._ 

maktadır: 

ll1a ~ • (Efhar-ül-emacidi ve-1-ekarim 
·~e p h Sinan Ağa el-mimar-is-sultani bin 

Q al 1 k 1 rak tesbit edilmiştir. tarafından (Tezkıre-till-bUnyan) a
dile yazılan iftiracı ve yalancı bir 
eser vardır, 

INGILIZ KARiKATÜRÜ: 

' l(.. 1 1 • AbdUlkerim.) E limizde UçüncU Murat za-:-ı...._~tencecıen yeni gelmiş bir lşte kadı huzurunda Sinan Ağa- manında Sai adlı bir yazıcı 
~ >'eı.ı Pıoryaya gittik. Beledi- _:nı:n~b=a~b:as:ı:n:ın:_:a.d:ı~A:bd:u:l:k:er~im~o=i~a----------------------------ı 

-~lk l aptırdığı yeni plaja glr-

ltıt:;..__ "°' k~hı 
lotct ·oqatı bir Yok, dediler, fakat, 

talr, Yedi oda tutunuz. Fiyatını 
ilo l>o.t'1r!ıtıı Ura olduğunu söylediler. 
\e t\tıa Ve ı.:_ Yedi lirayı duyooca 

'eli: -,.;tı, sonra bize şu izahatı 
L.ı"' 1'ös ıo "-bitı.ı:cede tenıız, muntazam ve 
cı_ ~Y, Y-.ıtı ~nzer kabinlerin fl)atı 
~ ledig1nlı kuru~tur ve banyolar 
~ 11 edebu· ~e~ §e)i aynca 10 leye 
ı.ac ltae lrtn ~~ınız. Halbuki burada 
, 11 ::- '°~ra a kuruş istiyorlar. Çık
~ 'lı ayağınızı yıkamak için 

hkt ' Para alıyorlar. Bu ne pa-

hlt ,ten hı 
il 04- ~lıı r kabin için 75 kuruş, 

bit rıl t Yedi lira, akbn almıyaca
"1 l\ı a br. 

"'ba.ht l'a.kanı, TUrkiyede hayat pa-

~ 'l~n kuvvetli iki remzi ola-
91 katın ir. Otellerde, lokantalar· 

"'iı.,., .. olarda aynı pahaWıkla kar
~ ... ıı. 

S"'nı her tarafmda hayat o· 
~'11-rı ~l \'e konısulanmızda ha)•at 
~il.kil ıdeklne nlsbetle ) an yanya 
~, e~, hb.de hali pahalılığın bu 
bit ltl~~k oıu.,u, bizi r-ok mühim 
)(•Yatı ile karşı karşıya bırakır. 
lı te bu :~~latlllak lfLzımdır. Nasıl! 
"liıı en e. kik edilmek icap eden gü· 
'-.,; lllühbn ıneseıeskllr. 

t··t·· 11 un ikramiye 
lia~aleleri Geldi 

. }{acı oy 
Un kr askerlık şubesinden : Tü-
ltrıı 0~1e havalesi gelmiştir. Çek 

b r. ar bankaya müracaat 
.. ,..,,. le • 

llle ılan edılen günlerde çek 
devanı edilecektir. Milletlu Cemiyetinin •ırtınJalıi yükler ! .• 

Sai bu eseri kendisine Mimar 
Sinanın dikte ettirdiğini ve yahut 
onun emrile yazıldığını söylemek 
suretile kocaman bir yalan aöylfl· 
yor. 
Kitabının 23 Uııcil sayfasında ko

ca sanat.kira (bu hakir Sultan Se
lim Han gülistanı saltanatının dev
şirmesi olup Kayseriye sancağm· 
da iptida oğlan devtirilmek ol za. 
manda vaki olmuttur) dedirtmit
tir. Işte Si.i'nin bu müphem ve ka· 
nşık cümleleri düıi Sillanımmn nıil 
liyeti etrafında bir ıüphe uyandır· 
mış, ona Macar, hatıl Bulgar di· 
yenler ve Hristo adlı bir baba bile 
bulanlar olmuştur. 

Yine bu iftiracı adam yalnız aec'i 

sanati göstermek için Sinanımıza 
(Abdülmennan) adlı bir baba da 
uydurmuş ve: 

"Bu daii aenahuı ve pir kardan 
Sinan bin Abdülmennan) v& ( t!".z. 
keretülbünyan hubihal an Ustadı 
kardani sermimaram Sinan bin Ab-

gı. bı' -~••· ııeciler dUlmennan,, ....,6 ... 

yapmıgtır. 

B azı şöhret dil§kUnü aciz a
damlann: "Bana dikte et

tirdi, o söyledi ben yazdım, sonra 
kendisi gördü . ., gibi sözlerle eser· 
lerine ve eahıslarına kıymet izafe 
etmek istedikleri pek çok görül
müştür. Işte Sii de bunlardandır. 

Mimar Sinanm yaptığı eserlerin 
• belki de natamam • bir listesini 
eline geçiren bu adam listenin şu
rasına burasına üç beş sntır ekli
yerek eseri Sinana nist>et etmek 
küstahlığını göstermiştir. F..sasen 
Sai bu yalanını kapatmak için de: 
"Bu dasitana nazar eden dostan· 
dan mercu ve mütazarridir ki, a
yıbı ile mukayyet olmayıp dameni 
af ile setreyleyip bu hakire "Men 
sannefe fekad istehdef e., meyda
nında ntpne eylemiyeler,. demi§
tir. Fakat yalaııcınm mumunun yat 
sıya kadar yanacağı eski bir haki
kattir. Beşerin umumi hayatına 

nisbetle birkaç asır yanmış olması
nın bile hiç kıymeti yoktur. Niha.
yet hakikat f ırtması o mumu Ufil· 
rür ve kökünden süpürür. işte yeni 
vesikanıın projektör kuvveti karşı· 
smda Si.inin yalancı mumu da sö
nüverdi. 

S imdi vesikayı tercüme cdi· 
yorum: 

"Müteveffa Mustafa oğlu Abdi 
adlı bir küçük çocuğun geri' tara
fından tayin edilen vasisi Derviş 
bin Mehmet ile vekili sabit olan Per 
vane bin Abdullah kadı huzurunda 
satışa ve alışa vekilet ve vesayet

lerLni aşağıdaki şartlar dahilinde 

ikrar ettiler: 
Müteveffa Mustaf anın karısı Sa· 

navber'in babası olan Pervane
nin geri hasm huzurundaki vekl· 
leti Mezid bin Hasan ve Haydar 
bin Abdullahın gehadetile tescil e

dilmiştir. işte bu vasi ve vekil, ka
dı huzurunda müteveffa Mustafa 
bin Siııandan irsen intikal eden 
Kostantaniyede maruf Yenibahçe 
yakınında Mimarbaşı mahallesinde 
kain bir evin tamamını kendi his
selerine göre tayin edilen bir be
delle Efhar-il-emacidi vel ekarim 
Mimarüssultani Sinan Ağa bin Ab
dülkerime satmışlardır.,, 

Ç ünkü bu ev harabiye yüz 
tutmuş ve kendi hasılatı 

harcını koruyamaz olmuştu. Bir 
alt kısım, bir höcre, bir sofa, bir 
mutfak ve bir ahın ihtiva eden bu 
ev müşteri Sinan Ağanın, Yahya 
Kethüda bin Abdullahm, Merhum 
Ali P8.98nm, Yuauf bin Abdullahm, 
Ahmet bin Abdullahm mWklerile ve 
umumi yolla ve Iskender bin Ab
dullahm, Hüseyin bin Abdullah ev
lerile mahduttur. Bu ev, bUtUn hak 
Iarile geç r gümüş akçe ile 1132 
dirheme Sinan Ağaya satılmış ve 
bu para çocukla kadına hisselerine 
göre verilmiştir. Bu satışta Hay
rettin bin Mehmet mahzan hasmı 
ger'ide Sinan Ağanın vekili sabiti 
sıfatile bulumnuştur ki, kendi hu-

Bari Radyosu 

lngiltere Aleyhinde 

Neıriyat 

Y apmıyacakmış 
Taymis gazetesi yozıyor: 
Sinyor Mussolıni, Mister Eden'e 

gönderdiği hususi bir mesajda, !tal· 
yanın Filistinde vaziyeti vahimleşti· 
recek her hareketten çekinmesı ıçın 

her tedbiri aldığını bildirmiştir. Bu 
teminat, bilhassa Bari istasyonunun 
neşriyatına aittir. 

Mister Eden, birkaç gUn önce Kont 
Grandi'yi kabul ederek Filistme ait 
raporun yatında neşrolunacağmı soy 
liyerek Bari radyosunun aleyhte mil· 
taıea aerdetmemesı Umidıni besledi· 
ğini anlatinl§, Smyor Mussolini de 
mutat olmıyan, fakat ehemmiyeti a.
çık olan bir tarzda cevap vermif ve 
Mister Eden'e phst bir mesaj gön
denniltir. Mister Edefı, buna karlı 
Ingiltere hilkfuneti namına tefekkür 
etmi§ bulunuyor. 

Sıvas ve 
Civarında 

Mahsul iyi 
Sivas, (TAN) - Ulamış, Seypeyk, 

Şahbey, Acıpınar, Hasanbey, Yuka
n kulak, Aşağı karaşar, Adalar, O
valı, Budaklı, Şebekli, KaragUnlük 
köylerine bereketli yağmurlar yağ· 
mı§tır. Su şehri ile köylerine v: Z~
ra ha vilisine de bol yağmur yağdıgı 
bildirilmektedir. 

Maamafih bazı mıntakalarda yağ· 
mura ihtiyaç olduğu gelen haberler• 
den anlaşılmaktır. Bugünlerde ora • 
Jara da yağmur yağdığı takdirde bu 
yıl mahsulün çok iyi olacağı muhak· 
kak addediliyor. 
Yağmursuzluk yüzünden zahire fi· 

yatlarında hissedilecek bir yUkselif 

yoktur. Ziraat Bankası köylülerden 
buğday almağa devam ediyor. lstan· 
bul fiyatlarının düşkün olmasından 

dolayı buradan yapağı ve yumurta 
ihra.catı gittikçe azalmaktadır. 

Suriyeden Limon Geldi 
Şehrimlııe Suriyeden limon gelmit

tir. 240 tanelik bir sandığı 1300-
1400 kuruşa satılmıştır. ltalya li· 
monlan ise 504: tanelik sandığı 1500 
kuruştur. En küçük limonlann san-

ı dığı da 10,5 - 11 lira arasındadır. 

viyeti de Mustafa bin Ahat ve HU
seyin bin Alinin §ehadetlerile sabit 
olmuştur. Şer'i bir surette ikrar 
ve tasdik edilen bu alış veriş 97 4 
senesi cemaziyülaharesinin 21 inci 
günü bu deftere yazılmıştır.,, 

Bu akdin yukarısında da satışa 
şehadet edenlerin isimleri yazılıdır: 
"Mezid bin Hasa.n, Ahmet bin Ab
dullah, Mustafa Ağa bin Abdullah, 
Mustafa çelebi bin Bali ve baş. 
kalan,,. 

·, şte bu vesikadan şu haki
katler doğuyor: 

1 - Sinan Ağanın babasının adı 
Abdülkerimdir. 

2 - Evi Yenibahçe kurbunda 
kendi adıyla anılan Mimarbaşı ma
hallesindedir. 

3 - Mimar Si.nan bu evi, Sinan 
Ağa oğlu merhum Mustafanın ka
nsile oğlu Abdiden almıştır. Yani 
Mimar Sinanın evinin bitişiğindeki 
evin sahibi müteveffa Mustafanm 
babasının adı da Snrundır. Gerçi o 
devirde Sinanımızın adaşı bir tale
besi vardı. Fakat evinin ittisalin
deki ev o Sinanın değil , bizim koca 
Sinanımızındır. Şu halde Mimar 
Si.nanın Mustafa adlı kendisinden 
evvel ölen bir oğlu vardır. işte di.
hi Sinan bu evi kendi torunu Abdi 
ile gelini Sanavberden almış • 
tır. Sanavberin babasının adı 
Pervane, dedesinin adı da Abdul· 
lahtır. Mimar Sinanm türbesi ya· 
nındaki adsız taşlar da hep çocuk
larının ve torun lannın mezarlannı 
göstermektedir. 

Mimar Sinan oğlunun varisle n
den aldığı bu harap evin yerine e 
Yenibahçede zarif minaresi hll8 a.· 
yakta duran mescidim yapm tı . 

Siı.inin kitabı basılırken mukaddl· 
me Yazan zatin söylediği gibi Sı
nan Ağa çocuksuz de - ildi ve evi de 
Horhorda değil, Yenibahçede ken· 
di adıyla anılan mahallesinde idi. 
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( SPOR) 

Futbol Hakemlerine Niçin 
Ediyorlar? Taarruz 

' Tokyo olimpiyadının maketi 1 1Haysiyetlerini 
Kıracak Yazılara 
Nihayet Vermeli 

Yazan: B. FELEK 
ı 

Neticesi hofumuza gitmiyen maçların kaba-

hatini hakemlere yüklemek bizde eskidenberi 

geçer bir akçe idi. Lakin bundan bef altı sene 
evvel hakiki sporcular arasında başlıyan bir re

aksiyon üzerine bilhassa futbol hakemliği ni- , 

zam altına alındı ve hakemlerin gerek oyuncu, 

gerek seyirci, gerekse klüp idarecileri tarafın

dan uluorta tecavüze uğramasının önüne geçil

di. Senelerce evvel bir ecnebi maçı idare eder

ken Türkiyede futbolü tesis etmİf olan bahri
Almanyanın Tokyo Elçisi Japon Olimpiyat Ko-
mite•i Reiıi Prenı /yeseato Togugawa'ya Ber- yeli Bay Fuad'a ayak takımlarının söyledikleri 

lin ıtadının müce11em plcinını gösteriyor 1 sözler ha.la havıalamı tırmalar durur. 
~ -------ı Bu hareket sayesinde bugün artık 

940 O I• • d •ı • bu §ekilde tecavüzlere ender te~adüf 
1mp1 ya 1 ç 1 n edil~ekle beraber maalesef matbu-

atta ara.sıra Türk hakemlerinin iz-

M ·u· h ·, m zeti nefislerine ve namuslarına teca
vüz edilmek itiyadınm önüne geçile-
medi. Nitekim milli kümenin biraz Simdiden Pek , 

Teklifler Öne SU.. u· • ı u·. yor keşmekeşli cereyan eden son maçla
rında da bu çeşit akisler matbuat sii· 
tunlarmda görülmekte ve en iyi ha
kemlerimizin haysiyetlerini kıracak Tokyoda yapılacak olan bu seferki olimpiyadın fevkalade par

lak ve muntazam olabilmesi için Japon komitesi geçen seneden
beri geceli gündüzlü çalıfmaktadır. Japonyanın kıtalardan uzak
lığı yüzünden Tokyo olimpiyadına İflirak etmek istiyen müsabık
lar hakkında kolaylıklar dü,ünülmektedir. Avrupa matbuatının 

verdiği haberlere göre olimpiyat kongresi gelecek sene topla

yazılar hakemlik mliessesesini için 
için tahrip etmektedir. 

Itiraf etmeliyiz ki: Nastl sporumuz 
ve sporculuğumuz fa~ir ise, matbu
atta spor işlerile uğraşan zümrç de 
bitaraflık yönünden biraz zUğiirUil•• 

Çoğu gazeteler şu veya bu klühiin 
nacaktır. 

Alman malumata göre kongre ruz-ı 
namesinde bugünkü spor statükosu-ıD 7 •• h • •kJ 1 

taraftarı muharrirlerin elinde halkı 
spor hadiselerinden haberdar etmek
ten ziyade bu hadiseleri kendi kliip 

1 menfaatlerinin icaplarına göre_ şekil-nu altüst edecek birtakım teklifler unga lSl e f 
vardır. Kabul edilip edilmiyeceği şim 

~iden kes:ir~emiy~n bu tekliflerin ŞU f: Q m pi lj 0 n QS zn Q 
uçU en muhımlerdır: ~~ 

1 - Müsabakalara her milletten Gir l.'' o ruz 
yalnız bir tek müsabık alınması; ~ 

Bisiklet federasyonu 22 ve 29 a-
ğustos tarihlerinde Danimarkada ya

pılacak olaıı dünya bisiklet şampiyo

nasına bisiklet ekibimizin iştirak et-
tirilmesine karar vermiştir. HabN~ nl
dığımıza göre, Federasyon bu ;ştirak 

lendirmekte, böylece spor neşrıyatın
da her yerde görülen normal bir yek
parelik yerine karşılıklı ve mütema
di bir çekişmenin heyecanları müşa
hade edilmektedir. 

Bunun bir yeni tezahürü olmak Ü· 

zClre dün infial anlarının vasıfların
dan olan yalınkat düşüncelerle bazı 
gazetelerde en iyi hakemlerimizden 
birine ve o arada belliba"şlı iki büyiik 
Tiirk klül ii.nün haysiyetine tecaviiz 
edilmekte ve Fener - Güneş mac:ın~-~ 
hakemin Giineşi bile bile yendirdıgı 
ileri sürülmektedir. 

Bu teklif A vrupanm ve bilhassa 
küçük milletlerin. Amerikalıların ka
labalık atlet ordularına karşı koy
mak için yapılmış bir tekliftir. Eğer 
kabul edilirse atlet efektüi zayıf o
lan memleketlerin hesabına iyi olur. 
Fakat spor için bir kayıp olacaktır. 
Zira birbirine yakın ve bir millete 
mensup bir çok kozların yalnız birisi 
olimpiyatlara girebilecek, diğerleri 
girmiyecektir. Bu girmiyenlerin giren 
]erden yliksek olmadığını da kimse 

Ha!~emlik bir dikkat ve adalet me
Bu şart şampiyonaya girecrk Türk selesidir. Hakem dikkatsiz olabilir, 

ekibine dahil olabilmek için koşucu- dalgın olabilir, yorgun olabilir ve bn 

kararını verirken müsabıklar için bir 

şart ileri sürmüştür. 

temin edemiyecektir. 
2 - Mtisabık.lann seyahat masra

fından başka kaybettikleri zaman i
çin tazminat verilmesi, 

Malumdur ki, olim!l~yat komitesi 
bir müsabıkın olimpiyatlar veya bey
nelmilel bir müsabaka için işinden 
uzaklaşması sebcbile kaybettiği gün
deliğnin, ücretinin hulasa kazancının 
tazminini amatörlüğe mugayir gör -
düifü ic;in kabul etmez. 

ların 100 kilometrelik mcsafeyı 2 sa

at 33 dakikada katetmeleridir. 
Bu derece veya buna yakın bir ne

tice elde edildiği takdirde bisiklet e-

noktalara karşı yapılacak tenki~l.cr 
belki münaka!'}a zemini tes;kil edebılır. I 
Lakin hakemin adaletsizliği. hele bı
lc bile bir takımı yendirmesi gibi .na
musu şüpheye dü~ürecek ve o hake

kibimiz müsabakaların yapılacağı min vticuClünü ortadan kaldırarıı k 
yollarda antrenöman yapmak Ü7.ere iddiaları isbat için kafi derecede kuv
şampiyona mUsabakalnrındnn on be§ vetli deliıiere malik olmıyanla.rın bu 
gün evvel Danimarkaya hareket ede- tarzda hücum ve iddiaları lftiradlLn 
cektir. ileri geçemez. iftiranın sahibine Ot! 

. Bu maksatla açılacak kampa An- kadar şeref verdiği malumdur. 

kara, Kocaeli, Bursa mıntakalanndar. 
Türkiye birinciliklerinde derece ala.n 

Lakin hakikat ve hadisat bu kara
rın tamamen aksine yürümektedir. 
Her yerde gizli olarak bu müsabıkla
ra tazminat verilmektedir. Zira hiç koşucular alınacaktır. 
kimse velev memleket hesabına da 

Macar Şuvenk 

Antrenör Oldu 
olsa ailesinin ve kendinin spor yü
zünden aç kalmasına razı olamaz. 

3 - UçüncU teklif olimpiyatlara a
matörler gibi profesyonellerin iştirak 
edebilmeleri teklifidir. 

Bu teklifin kabulü sporu zevki için 

Şarkışlada 

Atla Spor 
Şarkışla, <TAN) - ŞarkışladR ath 

yapanların ve spor asaletinin tama- cirit oyuqlarını ihya ve bu asıl spo-
mm aleyhine olacağı kanaatinde ol- rumuza kuvvetle hız vermek üwre 
duğum için kongrede eks~riyet kaza- atlı spor klübü adı ile bir teşekkül 
namıyacağından eminim. Bakalım, 
hadisat ne gösterecek?! 

Ankara Boksörleri 

ı~mire G·decek 
Ankara boks klübü boksörleri bev

nc ıııcJ Izmir sergisi mUnasebetile 
maçlar yapmak Uzere Izmir boks klü
hii '"1.rafmdan Izmire davet edUıniş
lcı .::.r. Bu daveti kabul eden A nkura
h boksörler antrenömnnlara başla -
m•cı' .... ~.,.. 

kurulmuştur. Klüp zaman zaman top
lu at gezintileri tertip etmekterlir. 
Aynca klüp ciritçiliğe de ehemmiyet 
vererek muntazaman müsabakalar 

yaptırmaktadır. 

Klüp idare heyetine seçim yapıl -
mış ve Şemsi Demirkaynak başkan

lığa, Nuri, Niyazi, Mehmet. Bekir i
dare heyetine intihap edilmişlerdir. 
Klübün fa.:liyetine kaymakam Hik
met Eçenin büyük yardımları dokun
maktadır. 

·· ü takı Son zamanlarda Ankaraguc -
mının antrenörlüğünü yapmakta olan 
ve evvelce lzmirde Karşıyaka. Istan
bulda Fenerbahçe klüplerinde çalış
mış olan Macar antrenör Şu~enk bu 
sefer kontratının hitamı iizerıne An
kara~cü kli.ibündcn ayrılmıştı. 

Haber aldığımıza göre. Futbol f e
derasyonu kendisi.ni federasvonun em 
rinde bulunmak üzere Ankara. Is. -
tanbul ve lzmir şehirlerinden harıç 
şehirlerde dolaşarak antrenörlük yap 
mak üzere angaje etmiştir. 

Bulgar Sporu 

lslah Ediliyor 
Rofya, 12 (TAN) Bulgaristana 

spor ıslahatı için davet edilen maruf 
Alman spor mütehassıs Dr. Karı Dim 
ağustos sonlarında Sofyaya gelecek-

tir. 

.. 
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ADA 
K ızlarm ikisi de ayni mektep

teydiler. Arkadaştılar. İç

tikleri su ayrı akmazdı. Hem de tı
patıp biribirlerine benziyorlardı. 

İkisi de uzun, ince, saçları kestane 
rengindeydi. Yalnız birisinin gözü 
koyucaydı. Ötekisininki elaya çalı
yordu. öteki talebelerle pek az ko
nuşurlardı. İkisinin de dalgın ba-

• 

......... ~ ..................... : 
Yazan: 1 

Adriano Zuccoli 
Çeviren: 

i Cevat Kabaağaçll : 
! ........................ ! 

kışı, uzaklarda, buğulu bir yerde, K ocası : 
bir rüya. birşeylcr görüyormuş gi- - Hoşuna. gidiyor değil 
bi uzayıp slizülürdü. mi. Gitmez mi ya! Bunlarla yenile-

Göze batıcı bir başkalıkları, ale- cek ne ballı ballı, çeşnili ÇC9nili 
iadeyi aşan bir hususiyetleri yok- şeyler var ha! Pek tut! Pek tut, 
tu. Hiç kimse, ne mektep persone- bunlara sıkı yapış, ötesi boştur,, 
li, ne talebeler iki kızın mektepte derdi. 
olduklarının farkında değillerdi. lşte Ada da artık candnn gülme-
Öteki gölgeler arasında bunlar çe- ye alışmıştı. Yüzüne pancar gibi 
kinen ve yançizen birer gölgeydi- kanlar gelmişti. Gövdesi de enine 
ler. (l.hsiyetlcrj. o kadar belirsizdi bo una fıçıl mı tı. Evleneliden-
ı.ı, Hl Kaa~anua ... lv~•!;l r llÇ ue.:.===:_:wc:_:_n"~ Udi l\UUL ı.v11ıa1 uı111 :f'*l' ....... _ 

kin uyandırmamışlardı. rından başka kitap yapralüarı ka-
Ada on dokuzuna basar basmaz nştırmamıştı. 

Vittorio Carminati ile evleneli. Ge- Kileri tıka basa doluydu. Yukar-
niş göğüslü. toparlak yüzlü, tok da ise yepyeni möbilyeler, möbilye 
yer, tok içer gürbiiz bir delikanlı imalathanesinin kokularını dah:ı 
idi. Koskocaman elleri vardı. El- kaybetmemişlerdi. Pırıl pırıl yanan 
!erin öylesile çıt kırıldım şeyleri gomlak cilalı satıhları, aynalar gi-
ellemesi, yahut ki yumuşakça bir bi insan suratlarını aksettiriyor-
okşayıştn bulunması ihtimali yok- lardı. Evde, ev sahipleri de, sıh-
tu. Avucunun yalnız birisinin ge- hntle, dinçlikle patlıyorlardı. 
rili parmaklan, Ada'nın bütün sol- Dört senelik ev hanımlığı Adaya 
gun benzini kaplamaya kafi idi. Bu kont kont kasıklar. devanası memı3 
eller pençe gibi kullanılır. tuttuğu ler, katmer katmer çeneler verdi. 
nu sıkı fı,\u kavrayıp, catır çutur YüzünU doldurup çepçevre topar-
korıarırdı . Nitekim Adn'nın kendi- laklaştırdı. Ona rahatın tadını du-
sine ,·aracağını öğrendiği giin onu yurttu. Tembelleştirdi. Öğleye ka-
belinden sarmış. kızı kaldırarak a- dar yatakta serili kalır, ve akşa-
yaklarını verden kesmiş, ,.e kızın ma kadar da koltuklarda şekerlc-
artık batapu kendi malı olduğunu meler kestirirdi. Çocuklarile ise 
havkırıv"'rmus gibi. kamçı s11klavı- hızmetçiler meşgul oluyorlardı. 
şiyle şaklayan bir öpüşle malikiyet 
damgasını vurmuştu. 

B alayını seyahatte _geçi:ec~k 
lerdi. Fakat Vıttorıo uÇ 

glin Como'da kaldı. Orada~d ko
naklayışlarmı hısımlardan, dostlar
dan gizlediler. Vittorio. ev halkına 
oynadı!;rı bu ince şakanın katıla ka 
tıla gUlerek alavma varıyordu. A
da da kocası kadar iri yarı r-iilerek. 
ondan geri kalmamaya bütiln gay
retiyle uğraşıyordu. 

Ada'ya kocası "Ye! Gül! Eğlen 
hayat işte budur!" diyordu. Karı
smın çok çok yiyip içmesini ist~
yordu. Gi.ilüne, giineşine, gölgesı

ne, gnıpuna neyleyip te baka ka
lıyordu? Bunlar hava cıvaydı. Yut 
mağn, gövdeye atıp atıştırmaya 

baksındı. Ancak boğazdan geçen, 
ve kursağa giren hakikatti. ötesi 
hep laftı. 

Kocasının ağzını sevinç ballari
le sulandırıp yıhştıran bir~ey var
sa o da bin liretlik banknotların 
dört köşeli man?.arası idi. Ortakçı
lar kuru üzümden. ipek böceği ko
zasından, mısırdan buğdaydan a
partılma, kalın kalın banknot to
marlarını getirince sevincten etek
leri ziller çalar. koşup Adayı çağı
rır. Ve tomarların ağırlığını daha 
güzel belli etmek için, onları kal
dırır kaldırır masanın Uzerine çar
pardı. Ada da elan inceliklerini kay 
betmemis parmaklarla tomarları, 
sanki onlar hayat kitabının yap
rakları imişler gibi, yavaş yavaş 
evirir çevirirdi. 

E n biiyll.k oğlanın sesi iki. ma 
kanıdan öterek çetrefille

şince, evdeki hizmetçi kızı da ge
be kaldı. Kıştı. Dışarıda karlar ya
ğıyordu. Edepsiz hizmetçi kızının 
pılısı pırtısı yalvarıp yakaran kız
la beraber sokağa fırlatıldı. Koca
sı eve dönüp te gündüzün olup bi
teni dunınca karısını ahlaki duy
gusu ve kat'i hareketi dolayısilc 
.tebrik etti. Gevşeyen sinirlerini 
dinçleştirmek için ona o gece faz
laca yemekler yedirdi. 

Bir gün bir dükkanda Ada uzun 
boylu. ince yapılı, bir çelik tel gibi 
dümdüz ve çevik bir kadma rast
geldi. Ada onu tamdı. Cesaretini 
topladı. "Aldanmadığıma eminim. 
Siz Fosca değil m•siniz ?" dedi. Ka
dın onu baştan aşağıya süzdü. Ta
nımadı. Ada yine : 

- Ben evvelce Ada Crivelli i
dim. Şimdi Ada Carminatiyim. Ha 
tırladınız mı? 

Fosca'nm dudaklarında bir gü
lümseme belirdi. Arkadaşına elini 
uzattı : 

- Şimdi tanıdım. Fakat o ka
dar gürbüzleşmiş ve şahaneleşmiş
siniz ki ilk bakışta hatırlıyama
dım. Sizi görmekle memnunum. De-

di. 
- Ben sizi hep hatırlar, düşü

nürdüm, fakat hiç rastgelmemiş
tim. 

- Ben evlendim. Kocamla taş
radayım. Şehre yeni geldik. 

Böylece bir iki hoşbeşten sonra. 

ve evlerine karşılıklı daveti 
ten sonra ayrıldılar. 

Günün birinde Ada, arkad 
evine vardı. Sudan sabundall 
çirdikleri hayattan bahsettiler 
risinin duygusu, dü§Uncesi ve 
cı ötekisininkine hiç uymuY0 

Evvelce bir,ibirlerinin eşi sayıl 
kadar benzeşen bu iki kadIJl 
rasında uçurumlar, uzaklıklııf 
dahlanmıştı. Misafirlik için t 
yeli olan vakit ölçilsünü ve bO) 

boylayıp ta bitirdikten so 
dost ayrıldılar. Ada aşağıda 
kapısından çıkarken kapıyı 
hizmetçi kızının yüzüne baka!< 
Evinden kovduğu kızın ta ke 
idi. Hemen geri döndü, Foscn~ 
du. Onu bir kenara çekti. 

......,, Sana haber. vr,rmey~ 1 
-.o•--·-~· ~ '°'u..-" •'41.tIT. 

suz bir kızdır. de'di. 
_ Hayır, biz onu namusl\1 

yoruz. 

A rkasından şu cevap ~ 
11 

- Namussuz olduğ\1~ 
liyorum. Ben onu evden kO 
Bir sevdiği var. Gebe kaldı. 

_ A, demek ki tam kış 0
! 

onu gebe haliyle parasız putstJ 
k w ürc!l 

hancı yerde onu so aga s 
siniz öyle mi? ., 

_ Başka ne yapabilirdiJJl ·, 

işi siz de biliyorsunuz dernc1' 
_ Evet biliyorum. Kızı ııl 

J{d 
vadetmişler. Ayartmışlar. 

ye döndü. Ben kocamla orad!l~ 
Onu köylii ailesi de kabul et 

w • • ··ıd·· JJIS Orada da sokaga suru u. 
~ uıııl 

aldık. Yardım ettik: Ç~cug .,, 
ğurdu. Bunca senedır bizde, 

fenalığını görmedik. ~· !f 
_ tnsanın huyu hiç degı~rt' 

İnanmayınız. İlk fırsatta ç! 
B · nn' ğini açığa vurur. enım s .. 

hatim olsun, onu bir sanı) 
evde alıkoyma. 

_ Senin yaptığın merh3Jtl· 

Ada ? 
- Bilip inandığımı saJlfl • 

mek boynumun borcudur. 
_ tyi amma kızı kovdur11l 

ki bu inadın ne? • ~ 
- Sana bir iyilik etrrıcJ.::.ıııı' 

rum da ondan! NamusunU·-t~ 
tini, evini barkını bu şıUı1' 
rumak istiyorum. \ 

- Ve şu fakir bunca~ 
bir lokma ekmekten ctınc ~J 
ğiyle beraber sokak orta.S 
ra!tmak istiyorsun. t. 

·ı;ıc - Hayır, hayır sen yı Jl'l 

diğim saf çocuk olarak 1<
9
•
1 . . bl 

hizmetçi kısmını ıdareyt tfi 
sun. Çocuk gibi düşüniiY0~ 

- G'aliba beni budalll 
sun Ada! ~ 

- Hayır amma tecr-0 1 
d ··n"1l) 

etrafındaki hayatı, u " t. 
yorsun. yapt.Jğına dikkllt ~ 
hayatı iyi bilirim, sen in!l iıı1 

·· ı · de 6 Foscanm goz ~n~ . ue 
çakar gibi oldu. Tıksıntı 
yip irkildi: ·tc 

- Ben yaşamayı bilirı 
mcsini bilirsin! dedi. 



• 
Av 

Necip 
Meraklısı 
Selam 

Hatıralarını 
Anlatıyor 

LI ıt ••••••••••··~ 
., er .esçe tannımı3 ve sevil- .................. ~l 

fıı ti ,nu, olan adiyle "Eddai Ha- Yazan: . .. 
~ın':p .Efendi" yi, Anadolu A-
btüdıır:ki hilr<>sunda. çalışırken Salahaddin Gungor i 
lı ....... ....-. 
~eeııUrb' . ............... . 

il •ıtau 1 ı: deniz ve av meraklı- 1 
ı.~; e zıyaretine geldiğimi an- . ~ 

n~1;a~t! dedi, ben de işimi he- ~ 
llıere~ırn, nargilemi hazırlamak 
teıdin rn. İmdi hoş geldin, saf.a 
del'ahı·;· Elbette bir kahve nUş e-

h..~~e.Yi 
~ltıle uırnarladıktan sonra, 
la<tı : taUı tatlı konuşmaya baş-

- l'\_ • ?l.i ~nıı v 
ı. Su iki e av., Yahut av ve de-

~etJe ~ trıerak, bende ayni kuv
~llıdena,ar. Avcılığım mı denizcili
tiın IDi e\'\'eldir, yoksa denizcili
iteetire' .avcılığımdan! Bunu pek 

l rnıyorum 
airııı . 

l>ek, aın §U kadarynı hatırlanın ki, 
lıfa ~a Pek küçük yaşta avcı
dan k dırn. Bu zanaati babam
a..,cıı apın1§Irndır. Babam dehşetli 
bald~?1· Rendi hekim olduğu 
~eı, iyj ~ın hekim olma.mı iste
~~ Bu arı!; &\Pcı yetiştirmek ister-
118in ıah ' belki biraz da, hekim
Zlietınaenınetıi bir i9 olduğunu bil-

Uerı~ rcıu. 

A vcııa.rın . beb' . '-' 1 ganp, ve se ı an-
~UtUn llşılınaz kaprisleri vardır: 
~rler ~diklerinin avcı olmasını 
Qi. Sev<Ü .a~~rn da beni çok sever
tılığa te ti. ıçın de mut.ema.diyen av 
lo y"~Vik. eder, dururdu. Henüz 
~a bir t'~ ıken, elime ağızdan dol 
iıtnden Uf ek geçirmiştim. Gündeli 
~IU-uta onar para biriktirerek; 30 
'el'çe k 8atın aldığım bu tUfekle, 
lııt ava U§ları_.nı vurmaya başladım. 
OU "utn:ıçıktıgım gün, bir tarla ku-

Stz UŞturn. 
b.. bendeki ... · · .. · " kUçU ..... vıncı gormeyın .. 
harpte k k ku.,, benim için adeta 
l{U§ "Ur aıanıırn19 bir ganimetti. 
ltttı ...,, a VUra avcılığa merakım 

·~·ak 
ÇOcuğ at, ne kadar ol&&, daha 
biti, d';:1· 8ir gUn, arkada.şiardan 
teçtj: Vara ıenbili asmış, karşıma 

ı... - liadi N . 
'l, ll\Pc ' ec1p .. Vur şu zenbile 
turııu. 1 Olduğunu bileyim! diye tut 

t ... Siı 
teui de o zamanlar, deh-
d atıcı 
a.Yıı, .. ' "Urucu olmak iddiasın-
~trn~fe~ boşalttık. Boşaltır 
~eğerse bır vaveyladır koptu. 
a.l'da.n bi ~bilin altında arkadaş
~r, Parnt rı:un eli varmış. Saçma
t11ııun agına dokunmuş. Gürül -

Bebebi bu .. 

J> arnıağı hafifçe yaralanan 
ldf arkadAa k -. nu k .....,, omşunun çocugu 
derı Uıen azayı. du) unca, hep bir-

- ~a ıne Y~klendiler. 
~a.Y<lı Çocugumuzun gözü çık· 
diye b Ya bir Yeri sakat olsaydı .. 
l~r. n~ırnın etini yemeğe başladı
çllı avd anı da beni bir müddet i
dirı.ıi.Yenan 

1
:enetti. Menetti amma, 

ne . 0 
u mu bakalım. Ben, yi-

. gizUce 
Çınde Çi~ e:'den fırlar, mezarlık i-
ınuddct 

8 
e ıle avcılık ederdim! Bir 

den kalk~nra da Yasak kendiliğin
ba,1adırn. ' serbestçe avlanmaya 
-ka 
~Cci ç Yıllık avcısmız üstadım? 

P Seıarn gtildU. - ı t . ın.ı § e bunu ·· . .... n, ıo Y BOyhyemem.. De-
gyrnı nasıl ll§ırnda avcılığa başladı-

l{aç Yıl~~ ağzımdan kaçırdım. 
•ereyirn d 

1 avcı olduğumu haber 
lnı rneyd e, "'Pınlşı bugtınkU yaşı
l' atnı ana vurayım, değil m1 ~ 

a. Yok, ~irn.. • 

B. Necip Selam 

S oruyorum 
_ Hangi cins avdan hoşla-

mts,mız! .. 
_ Aslan, kaplan gibi vahşi hay

van avlan müstesna olmak üzere, 
her cins avdan hoşlanırım. Fakat 
daha ziyade tercih ettil<lerim, kek
lik ve çil avlarıdır. Sülün avını 

pek sevemedim. Çünkü, bu kurnaz 
hayvan. daima sarp yerlerde bul:~
nur. Uçtuğu zaman, kolaylıkla go
ze görünmez. Kulağınız, son dere
ce hassas olacak ki, kanatlarının 
sesini duyabilesiniz! 

- üstat, müsaadenizle, biraz da 
deniz merakınızdan bahsedelim .. 

N ecip Selam, nargilesinden 
. birkaç nefes tokurdattık-

tan sonra cevap verdi: 
- Ben. denizin, minelkadim aşı

kıyıın. Midilli gibi, dört yanı deniz 
olan bir yerde doğdum. Hayata 
gözilmil ~çtığım zaman ilk ?örd~
ğüm ta~ıat parçası, denizdı. Evı
miz. sahılde olduğu için, küçük yaş 
ta yüzmeyi öğrendim. Sabah, öğle, 
akşam. günde üç dört kere denize 

·girerdim. Nasihat dinlemez, me
ram anlamazdım. Çok defa, döve 
döve denizden çıkarırlardı. Tehdit, 
dayak kar etmediğini görünce, be
ni denizimle haşhaşa bırakmaya 
mecbur oldular. 

Ben de, bütün kuvvetimle, ken
dimi denize verdim. Denizden uzak 
kaldığım günler, ideta cehennem 
azabı çeker gibi olurum. Sonra da 
denize kavuşunca, se·~-r:ilime ka
vuşmuş kadar sevinirim. 

Ş 
imdi Boyacıköyünde oturu

yorum. _Yattığım yerden 
Boğazı gören bır yalım var. Uy-

kaçtığı geceler, balkona çı-
kum b"h 1 d · 
k denizle has ı n e enm. ar, 

Deniz sevgisi. bende, motör me-
rakını da uy-andırdı. 

B dan 40 sene evvel; motörle
. ubn .vilnkil tekamüle erişmediği 

rın Ucı • t·· 1 M • 1 rde bile bız mo or e, ar-
devır e ' . 

d Uzu
nca gezintıler yapardık. 

mara a d ğ . 
hatıer ne ka ar e lencelı, 

Bu seya ' 
'ebette de ne kadar yo-

fakat o nı . İk"d b' 
1 d bilsenız.. ı e ır, rucu o ur u, • ~ 

pervane düşer. motör arıza.ya ug-

G.. a altında, kan tere bu-
rardı. une" k t·· .. 

k··rek çeke çe e mo oru 
!anarak, u d 

ti. ·ınccve ka ar anamız-limana ge r • . 
digı··miz burnumuzdan gelır dan em 

ıii. 

Fakat, ertesi gtinU, motörün ye
niden harekete başlaması bütün bu 
eziyetleri bize unuttururdu. 

Y aptığım motör gezintileri 
sayesinde, bugüne kadar 

Marmarada görmediğim ada, hatta 
üzerine ayak basmadan geçtiğim 
bir tek iraya parçası kalmamıştır 
dersem mUbalağa ettiğimi sanma
yın .. 

- Gezdiğiniz denizlerden hangi
sini daha çok seversiniz? 

- Ben bütün denizleri severim. 
Fakat Marmara ile Boğazı, hepsi
ne tercih ederim. 

Nükteyi de av ve deniz kadar 
seven sevimli üstat, bunları söy
lerken elime mecmuasının son çı
kan bir sayısını tutuşturdu: 

- Görüyorsunuz ya, dedi, bu 
iki merak, beni ne derece sarmış 
olmalı ki, bu kağıt kıtlığında, bun
ca müşkülata katlanarak bir de 
mecmua çıkartıyorum. 

Tarlada Bulunan 

Cesedin Esrarı 
Nazilli, (TAN) - Basma fabrika

sının gayri resmi bekçilerinden Id
ris oğlu Musa bir tarla içinde ölU !>u
ıunınuştur. Yapılan tahkikat, Musa
nm Manisalı Mahmut oğlu Muam -
mer isminde biri tarafından bıçakla 
başından yaralanıp öldürüldüğü mey 
dana çıkarmıştır. Manisaya kaçan 
Muammer orada tevkif olunmuştur. 

Karakolda 

=~ raladı 
Izmir, (TAN) _ Kemeraltı polis 

karakolunun içinde kanlı bir vaka ol· 
muştur. · 

lnşaat kalfalarında Halil oğlu Şev 
ki, sekiz sene sonra kendisinden a~
nlan metresi Odemişli Ayşeye o cı· 

varda rastgelip tekrar beraber ya~
mak teklifinde bulunmuş, kadının şı
kayeti üzerine karakola göt~rUlm~ş
tür. Cürmü meşhudu tesbit içın şahıt
lerin ifadesi alınırken, polisin daha 
evvel cebinden çıkarıp müsadere et
tiği ve masa üzerine koyduğu susta
li çakısını kapan Şevki, Ayşenin ba
şını ya!rnhyarak koyun gibi boğ.azın
dan kesmeğe başlamış, oradakı ~po
lisi n müdahalesine maruz kalacagını 
anlayınca da ç.akısını sür'ati~. k~ı~ 
nm boynuna ve sağ omuzu uzerın 

1 

üç kere saplayıp. çık~r.mıştır. ~~v: 
nin yaraları tehlıkelıdır. Şevkı t 
kif olunmuştur. 

1 Numaı olu Sarışın 1 

Geçenlerde Nevyorkta Amerikanın 
en güzel sarışın kızmı seçmek için bü
yük bir müsabaka yapılmış ve mü
sabakayı Peggy O'Connor kazanm.1§
tır. Güzel kız Michi&'an'm Detroit 
şehrin dendir. 

İSTİKLAL SAVAŞINDAN 

7 
Kapkaranlık 

2 3 üncü alay bütün gece yü
rüdü. Düşman Döğer istas

yonu civarındaki Sarıcaovnda on 
ikinci grup kıtaatımızla temasa 
gelmiş olduğundan yürüyüşte ça
bukluk var ıt. 

Sabaha karşı çoban yıldızı du
manlı . dağların tepesinde bir alev 
gibi yandı. Yükseldi. 

Rutubetli bir serinliğin ardın
dan tanyeri ağardı. Çam ormanla 
nndan sisler sıyrılıyor. 

Alay glindtiz de yUrUdil. Akşa
mın alaca karanlı;ı basarken Sa
Ticaova, Kcltepe, Döğer, Teperoğ·

laıı gediği istikametlerinden muha 
re!:>e sesleri duyuldu. Alaca kara.n
l!kta patlıyan şarapnellerin kandil 
lenmesi görünüyor, derinden top 
sesleri işitiliyordu. 

23 üncü alaya on ikinci grurım 
sağındaki boş mevzileri işgal ettir-

. diler. Alay yayıldı, siper kaulı. Düş 
manın buradan gelecek bir s:ıldırı
şını önlemek Uzere yerleşti. Sağ ta 
rafta da Malatya, Etyemez köyle
ri ve Nasuh~al me\•zileri uza
nıyor. Kıtalar ön taraflara emni
yet postaları, ileri karakollar slir· 
müşlerdi. mınsede uyku yok. Düş
manla çok yakından t emasta olan 
on ikinci grupun tehlikeli olan a
çık yanını örtecek olan 23 üncli a
lay bu işi başarabilmek için büyük 
bir dikkat ve uyanıklık göstermek 
durum un daydı. 

Cepheye sürülen tabur, :!.m
niyet daha sıkı olsun dıye 

bir postasını ormanlar ve funda
larla kapalı bir buruna sürmüştü. 
Bu bölüğün komutanı Macaristan
da ziraat tahsili görmüş Ali Rıza 
adında bir ihtiyat birinci mülazı
rniydi. (Nasuhçalda şehit). 

Onun yanındayız. Bir çalı kümesi
nin arkasında gelmişten geçmişten 
bahsediyor. Bize Macaristnnın mcş 
bur taraflarını anlatıyor. Bir taraf 
tan da, ileride olup biten birşey 
var mı diye kulak kabartıyoruz. 

Saat bir, ortalık aydınlık, Teper 
oğlan istikametinden tek tük top 
sesleri geliyor. Bütün ağaçlar, fun 
dalar birer heyula olmuş. Sakin 
gecelerde düşmanı yakında bekle
mek kadar heyecanlı bi~y ola
maz. En ufak bir hışırtının ardın
dan bir aslan kükremesi gibi: 

- Kimdir ooo? sesi duyuluyor. 
Bütün karakterile bir muharebe 

gecesi, limitlerimiz var. Alay dip
diridir. Henüz tek bir muharebe 
dahi vermemiş. 

Saat biri geçti. Rızanın ileri ka
rakol mmtakasında bir patırdıdır 
koptu. 

- Tut! vur! haydi .. 

S ilah patlamıyor. Bir haykınş, 
bir kükreme, kuru dallar 

çatırdıyor, yapraklar tayfuna tu-

• G cenın 

Avları 

·-~2~~~:;~~"1 
. ·-···········--·····-... ·-·----· ... ··---! 
tulmuşçasına hışırdıyorlar. Bir Hih 
za süklınet ve bir silah sesi. Bu 
silah sesi üzerine bütün alay silah 
başı ediyor. Gözler ileride bekliyor 
lar. Ne gelen var ne giden. Alay 
komutanı lbrahim bu gürültünün 
tahkikini istedi. Rıza kendi posta
sını başka bir postayla değiştirdi. 
Yarım saat sonra tosun gibi iki 
Türk delikanlısı karşımızda hesap 
veriyorlar. 

- Neydi o gürültüler. 
- Karanlıkta bir hışırtı cıuy-

dum. Bir yol "kimdir o!" diye ses
lendim. Almadı ... 

- ? .•• 
- ? ..• 
- Bulaştı bize doğru sokulma-

ya, baktım hışırtı tek. Galabaluh 
değil. 

-E? .. 
- Tüf ek atsam gUrUltü ederim, 

ne oldu diye eseflenirsiniz diye 
korktum. Tüfeği yere bıraktım. 

Kolladım. Punduna getirir getir
mez atladım üstüne. Amanın .•• 

- ? ... 
- Kıllı kulaklı bir canavar. Em-

me \'Ok sı:kı sarılmışım besbelli. 
Depti, ormana doğru beni sürükle-

di. Salıvirdim. Domuzmuş meğer
sem. Bu sırada yannna gelmiş o
lan arkadaşım da bir el silah attı. 

- Patırdı çok sUrdü .. 
- E. çok cenklcştik domuzunan. 

Ben onun domuz olduğunu anlayıp 
ta salıverinciye gader epi vahıt geç
ti. Haniya mundar da olduğ üste
lik. 

- Hay Allah cezanı versin se
nin. Domuza düşman diye sarılır 
mı adam? 

- Nidersin. oldu bi yol beyim. 
- Ceza öyleyse, Sabaha kadar 

nöbeti siz bckliyeceksiniz. Haydin 
bakalım. 

Ç avuş bunlan aldı. Tekrar 
nöbet yerlerine götürdU. 

Alay komutanı vakayı dinledikten 
sonra gilldü: 

- lyi etmediniz ceza verdiğini. 

ze Rıza Bey dedi. Fakat mademki 
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verdiniz artık emrinizi geri alma

yın. 

Yine çalının yanma döndük. Bu 

işler olup bitinceye kadar iki saat 
daha geçmiş, sabah ta yaklaşmış
tı. Tamamiyle meçhulat içindeydik. 

Dere tabanlarına, kar§ı yamaçlara 
kadar sürülen keşif kollan 
birer birer dönüyor, düşmana rast 
lamadıklarmı söylüyorlardı. Tan
yeri ağarmaya başladı. Güneşin da 
ha sorguçlan görünürken düşman 
topçusu da ateş açtı. Teperoğlan g 
diğinin üstü Döğer istasyonu
nun yanındaki tepeler bir bulgur 
tenceresi gibi ka) namaya giclit.i. 
Bu tepelere çöken siyah mermi du 
manları arasında biribiri ardınca 
infilak eden danelerin şerapnelle
rin manzarası çok heybetliydi. Bü
yük bir sıkıntıdan kurtulunca bir· 
denbire genişliyen kızıl alevler §İm 
şek gibi çakıyor, dumanlar duman 
lara karışıyor, Derelere doğru tro 
til kokan bir sabah havası süziilü· 
yordu. 

B izim topçu da ateşe başla· 
dı. Bir kumanda duyuluyor: 

- Birinci! 
Numara neferleri hafif doğrulu

yorlar. 
-Teeeş! 
Sesini bir lskova topunun boğuk 

oosürüğü takip ediyor. Ve bir mer 
mi uçuyor. Fakat bu bir tek mer
mi bizim için herşeydir. Yavruları
nı bağrına basmış yalın ayak ana
larını sırtında günlerce yol almış o
lan bu bir tek mermiyi bir: 

- Teeeş! 

K'Umandasile savurmak ıstıra
bın ta kendisidir. 

Bütün inaduıa rağmen düşman 
birşey yapamıyor. Ormanlıkta yi
ne patırdı oldu. 23 Uncu alayın cep 
besinde yine geceki gibi bir şama
ta koptıı. Hem de ayni posta
nın olduğu taraftan! Rahmetli Rı· 
za : 

- Yahu! diye mırıldandı. Bu se • 
fer de ayı mı saldırdı acaba? Nediı 
benim bu postadan çektiklerim. 
Alay kumandanı külümtizü göğe 
savuracak alimallah ... 

İntizar uzun sUrmedi. Aynl 
delikanlılar göründüler. 

Yanlarm~a bir de düşman neferi 
var. Titriyor .. Zangır zangır titri· 
yor. 

Bizimkilerden birisi mütevazi 
bir selam verdi. Duruşunda : 

- Gördün mü neler yapanz? d1 
yen bir mana yoktu. Rıza gülüm• 
sedi. Esir düşman neferine dikkat· 
le baktı ve: 

- Bu ne? diye sordu. Gece do
muza saldıran nefer ağzını yaydı. 
Esprisine, yaptığı işten daha c;ok 
kıymet verdiğini anlatan bir ses
le : 

- Donguz!.. Donguz a ... dedi. 
Bu da gtlaız cinsinden beyim. Şin• 
cik yakaladım. 
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Yeni ithalat 
Rejimi için Ka- Optamin 
rarname Hazır Saç Eksir 

(Başı 1 incide) 

tarlarda sokulması sistemi... 
Bu sistem ticari hayatı sıkıyordu. 

Karışık ve müşkül bir idare makine
si vücudc getiriyordu, fiyatları yük
seltiyordu. Milli istihsal üzerinde ha
rici rekabet elemanının tesirlerini a
zaltıyordu . .ôaşvekilim ve Maliye ve
kili arkadaşımla mutabık kaldığımızı 
ilave ederek arzedcbilirim, kontenjan 
sistemine nihayet vermiş bulunuyo. 
ruz. Yeni sistemimizin ana prensibi 
şudur: Değeri verildikten sonra, Tür
kiyeye ithal edilemiyecek eşya bırak
mamak ... 

Kahraman alayımız merasim eınasında geçit re6mi yapıyor 

Bugün için henüz istikrarını bulma 
mış olan piyasa, serbest ithalat reji
mile canlanacak, bir yandan da ihra
catı.n inkişaf imkanları temin edilmiş 
olacaktır. Yeni rejimin ilam önUmüz
deki aylar için, bir hayat ucuzluğu 
miljaesi sayılabilir. 

Dün Bir: Alayımıza 
BüYük . Mercisimle 

SancC.k Verildi 
Garnizonu Sarıyerde bulunan pi

yade alayımıza dün yeni sancak 
verildi, bu münasebetle kahraman
ca merasim yapıldı, ateşli nutuklar 
söylendi. Bugün de Davutpaşadaki 
topçu alayımızla Selimiyedeki diğer 
bir piyade alayımıza sancak tesli
mi rasimeleri yapılacaktır. 

Dün Sanyerdeki alaya sancak 
verilme merasimine Ordu müfet- • 
tişi Orgeneral Fahrettin Altay ri-
yaset ediyordu. Merasime saat 
16,30 da başlandı. 

1 Başta Orgeneral Fnhrettin Altay 
sonra Istanbul komutan vekili kor
general Cemil Cnhit, tümgeneral 
Osman Tufan merasim sahasına 

gelerek, kahramaın heybetile saf al· 
mış olan askerimizi teftiş ettiler. 
Bu sırada mızıka Jstiklil -marşını 
çalıyordu. 

Orgeneral Fahrettin Altay tefti
§e başlarken "Merhaba Asker!,, di
ye hitap etti ve bu sese, alay er
leri, gilr seslerile "Sağol !,, dileğin
de bulundular. 

Beykoz, Sarıyer kaymakamlari- G. F ahretti11 AJtay ıancağı alıyor 
le belediye ve parti erkanı da me-
rasime iştirak ediyorlar ve çok 
kalabalık bir halk kütlesi askeri
mizi alkışlıyordu. 

Teftişten sonra G. Altay, Sarı
yer ve Beykoz kaymakamlarına a
lny sancağı hakkında bazı izahat 
''erdi. Sonra sancak bölüğü kara
kola giderek şanlı sancağı getirdi. 

Biraz sonra G. Altay, f;lanlı alay 

sancağım alay kumandanı albay İs· 
kenderc teslim ederek şu veciz hi• 
tabede bulundu: 

"Size, milletin timsali olan san
cağı, Ulu Başbuğ ve Başkumanda
nımız adına vermekle bahtiyarım. 
Buyurun .. Size mübarek olsun!,, 

Alay kumandanı sancağı aldı ve 
o da ateşli bir nutuk söyliyerck, 
bu mesut hadiseyi tebcil etti. Alay 
kumandanı Albay Omer Iskender 
bilhassa şöyle dedi: 

"- Şimdi Büyük Başbuğ Cüm
hur Başkanımız adına alayımıza bu 
sevgili sancak ordu komutanımız 
Orgeneral eliyle verildi. Bu sancak 
böylece Türk milleti tarafından bi-

Alay Komutanı nutkunu 
irat ederken .. 

ze emanet edilmiş oluyor. 1 
Birliğin, varlığın timsali olan sev- Beynelmilel K • 

gili sancağımız altında toplu ve ongrenın 
biribirimize sevgi ve saygı ile bağ-

1ı olarak yurdu, milli menfaatleri ve 

sancağımızı düşmanın her tilrlü te
cavüzlerinden canla başka koruya

cağız. Sancağımızı, alayın tek bir 

eri kalsa bile düşmana bırakmıya
cağız . ., 

Bundan sonra, kahraman alay, 
halkın coşkun ve candan alkışları 
önilnde güzel bir geçit resmi yapa
rak merasime nihayet verildi. 

Makineye Kaplldı 
Üsküdarda oturan makinist Ali 

kalafat yerinde çnhşırken kolunu ma 
kineye kaptırmış, ağır surette yara
lanmıştır. Yaralı, hastaneye kaldınl· 
1nıştır. 

Verd]ği Kararlar 
Berlinde toplanan milletlerarası ti

caret odaları kongresine iştirak eden 
ticaret odası reisi Bay Mitat Nemli 
şehrimize dönmüştür. Mitat Nemli, 
dün ticaret odasına gelerek Berlin
deki kongrenin mesaisi hakkında ma 
lumat vermiştir. Haber aldığımıza 
göre, Tilrkiye Ticaret Odasının kon
greye iştiraki çok iyi bir tesir bırak
mış ve muhtelif vesilelerle Tilrk he-

yetine teşekkür edilmiştir. Kongre
de milletlerarası ticaret işlerine dair 
uzun raporlar okunarak ka;'Jul edil-

miş ve bu raporların birer suretinin 
kongreye iştirak eden ticaret odala
rına gönderilmesine karar verilmiş
tir. 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Üç 
Muşahede 

(Başı 1 incide) 

Bursa civarında dolaştığımız köy
lerde ve yollarda hep temiz ve mun
tazam kıyafetli köylülere tesadüf et
tik. Değişiklik yalnız kıyafete de in
hisar etmiyordu. Yüzlerin ifadesi, 
gözlerin bakışı bile değişmişti. Gör
düğümüz insanlar; muhitten, tabi-

i 
attan, hükumetten akıp gelen müş
külattan yılmış, aczini ve mücadele
nin faydasızlığını anlamış zavallılar 

1 değildi. Ta~iatla milcadele etmeği 

1 

öğrenen ve bundan gittikçe fazla 
fayda gören iradeli, hareketli insan
lardT. 

U• • çüncü bir müşahedemiz, hal
kın hükümete karşı duygu-

1 lnrımn tamamile değişmi~ olmasıdır. 
I Ncsillerdenberi Tilrkiyede hüku-
met §ekilleri değişti. Fakat \lmum 

1 halkın hükumet hakkındaki duygu
! !arı pek çok değişmedi. Halkıa gö

zünde hükümet alan, vermiyen; va
adeden, tutmıyan; faydası olmıyan, 
fakat zaran sık sık görUlen bir kuv
vetti. Gökten nasılsa inen belalardan 
biriydi. 

Yeni hükumet bir muddetler Türk 
halkını şaşırttı ve tereddüde düşUr
dU. Bir şeyler yarattığı ve memleke
ti yeni istikametlere sevkettiği gözle 
görülUyordu. Fakat nesillerdenberi 
devam eden tecrübeleri karşısında 
Türk halkı yeni bir htiküm verme
ğe, hükümete emniyet etmeğe ve 
candan bağlanmağa bir türlü karar 
veremiyordu. Fakat sathın altında 
sevgi ve e·nniyete doğru ~ir inkişaf 
da seziliyordu. 

Piyasada bu suretle bir bolluk hu
sule gelecek, çeşitler çoğalacak ve re
kabet sahası azami surette genı!ıhye
cektir.,, 

Atatürkün 

Kızılca hamama 

Ayak Bastığı Gün 
Kızılcahamam, 12 (A.A.) - Yü

ce Atatürk'Un Kızılcahamamı şe

reflendirdikleri 16 Temmuz günUnü 
kendilerine bayram olarak kabul e
den Kızılcahamamlılnr bu mutlu 
günü her yıldönümünde coşkun gös
terilerle kutlular. Bu yılki bayram 
için de esaslı hazırlıklar yapılmıştır. 

Kızılcahamamlılar Ulu Şeflerine 
karşı olan sonsuz saygı ve sevgileri
ni bir kere daha göstermek için lG 
temmuzu sabırsızlıkla beklemekte
dirler. 

Bu şayanı hayret 
çiçek balmumu 
bana sehhar bir: 

güzellik verdi 
Solmu, bir cild na&ıl kaybolup 

yerini yeni ve taze cilde bırakı
yor? 

Hemen bu akfam yatmazdan 
evvel, yüzünüze bu erimemİf bal· 
rnumunu sürünüz. Siz uyurken, 
cildinizin ıertletmiş ve çirkin ha. 
rici tabakasını eritir. Burutuk
Iuklarım ve siyah noktalarını gi. 
derir ve gizli güzelliğini zahire 
ihraç eder. 

Bu balmumunda, ender bulunan bir 
çiçek merkezinin derinliklerinden ge
len "cildi yenileştirmek., hassa \'e kuv 
vetlnl haiz olan ve cire Aseptine tabir 
edllen yağlı bir cevher \'ardır. Hemen 

• bugün 50 gram kadar satın alınız \'e 

S enelerdenberi Tür~dyenin nab- :rüziinüze, kollarını7.a ve omuzlarınıza 
zının attığını duyan bir adam sürünüz. 

sıfatile hiç tereddüt etmeden şunu ------------
iddia edebilirim: Tü:·k halkının duy- KAYIP - İzmir Sanatler mekte-
guları bu sene tn.m kıvama varmış- binden 1927 - 1928 senesinde almış 
tır. Sevgi ve emniyet duygulan, ni- olduğum şehadetnameyi zayi ettim. 
hayet kabuklarını kırmışlar ve can- Yenisini alacağımdan hilkmU yoktur. 
lt bir şekilde ortaya fırlamışlardır. Turhal Şeker Fabrikasında ~let-

Seyahatimiz esnasında münevve- me Fen Memuru Lutfi Güngör 

rinden otel garsonuna ve köylüye ka- göstermesini tabii bulmak lizlmdır.,, 
dar kime bir sual sormuşsak şu ce
vabı aldık: 

- Filan §ey bu sene yapıldı. Fi
lan şey henüz olmadı. Çünkü vası
talar ve imkanlar istediğimiz kadar 
bol değil, fakat hepsi mutlaka ola
cak. Her istediğimizi mutlaka az bir 
zamanda yapacağız. 

Hayatın yarınına emniyet duyan, 
kendine gUvenen, uyanmış dinamik 
bir milletin kullanabileceği iradeli 
ve hareketli lisan ... 

H alhın duygularındaki farkın 
hiçbir hayret edecek tarafı 

yok. Bir senelik bir zaman içinde Bo· 
ğazlar işini, o çetin Hatay meselesini 
halleden, Garbt Asya Paktını kuran, 
Balkanlarda ve Avrupada sulhun in-
kişafına sadık bir amil olan bir hU
klımet var ki iktısadi sahadaki ham
leleri de halkın her gi.lnkU hayatını 

genişletmcğe ve memlekete ferahlık 
ve neşe vermeğe başlamıştır. Asır

lardan!>eri hükümet kapısından yal
nız tazyik gören bir halkın bu kadar 
esaslı değişikliklere karşı hassasiyet 

E cnebi gazetesi muhabirinin bu 
çok dikkate değen sözlerine 

iliı.ve edilecek çok bir §ey yoktur. 
Muhabir, memlekete ait müşahedele
rini anlatırken açık bir surette görü
lüyordu ki değişen vaziyetin şevkini 
ve heyecanını kendi hesabına derin
den derine duyuyordu. 

Muhabirin mUşahedeleri belki de 
memleketin muayyen bir sahasına 
aittir. ihtimal ki başka yerlerde he
nüz ayni derecede refah ve hoşnut
luk yoktur. 

Fakat vaziyetin Türk münevveri
ne ait umumi ölçUleri vardır ki mem
leketin hiçbir yerinde değişmez. DU
nü bilen ve oturup dUşUnürse bugU
nUn bilttin farklarını birer birer ölç
meğe kudreti olan her Türk münev
veri, ecne!>i muhabirinin bize ifade 
ettiği şevki, heyecanı ve nikbinliği 
fazlasile duyabilmelidir. Duyamıyan 
varsa şahsi ve menfi düşüncelerin 

gözünün görüş kabileyetini körletti
ğine veya doğruya göz yumduğuna 

hilkmetmck caizdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Başlarda baş·ıyan 
yaprak dökümünü 
durduran ve sa~la
ra can veren yega-

ne eksirdir f 
"Opta.min,, saç eksiri terkibinde 

"Vitamin,, den istifade edildiği için 
çok kuvvetlidir. Hergün ''Optamin,.le 
~ıka.nan ve taranan saçlarda dökül-

me derhal clurur, zayıflıyan sa~ ~ 
lerl yeniden kudret kazanır, kep;~ 
diişer, \'e saçlar sıklaşarak gentlV" 
güzelliğini muhafaza eder. 

Bir Tecrübe Kafidir 

--------------
Başı ağrıdan 
Çatlıyacak gibi 

NEVROZ İN 

En şiddetli baş ve 

diş aÇirılarını dindirir. 

NEVROZİN 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser 

NEVROZİN 

Nezle, grip ve romatiz· 

maya karşı çok 

TABU GÜZELLiK ... 

Tabii güzel görllmege mu"~ 
olmak için en tabii şekilde; -~ 
hekimlerinin ıızun zaman çaı~:, 
bulduğu formüle göre hazırl&JI" 

vENüS VKREMı 
kullanınız. 

,,. .. NAZARI DiKKATE 
r Türkçeyi çabuk yazan ~e~ 

TUrkçe ile .sair lisanları JcO~ 
şan Fransızca, Almanca ve 
gilizce muhasebe ve muhn.t>e1'° 
ye vakıf bir genç mutedil şeıf. 
itle hizmet arıyor. Alfl.kadatl~ 
rın "M, S.11 rumuzile lstaJl ..-:'. 
176 numaralı kutu adresine ) 

mal arı. 

Para işinde 
Nasyonal kasasında çaıışıı_~ 

bir Bay veya. Bayan aranlY.". 
Bahçekapıda Salih Necııtı>" 

l..!!!!!i~~~~ müracaa.._.-.~ 
müessirdir. .1 

-------~~~------~~~--~ 
Jandarma Genel Komutanlığı f>.~ 
kara Satınalma Komisyonunda~ 

1 - Bir çiftine kırk beş kuruş kıymet biçilen 36.000 çift yUn eldi 1 
19-7-937 pazartesi günü saat onda kapalı zarf eksıltmesiyle sa.tııı 
nacaktır. tı' 

2 - Bu eksiltme şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. 111' 
minat 1215 liradır. ~ ~ 

3 - Eksiltmeye girmek iı!ıteyen lerin şartnamede yazılı vesil\tl1 'r! 
il.~ teminat makbuz veya banka mektuplu teklif mektubunu en geÇ) 
gun saat dokuza kadar komisyona vermi§ olmaları. (1848) (3844 

Devlet Demİryollar1 ve limanlara l$1atme U. idaresi llillt.ı! 

i~me suyu nakliyatına tenzilat: 
Içme suyu tarifesi, 20 Temmuz 937 tarihinden itibaren AV!~~~ 

tına teşmil edilmiştir. Tafsilat istasyonlardan verilir. "2035,, ' 4 

' lzmir ikinci icra memurluğunda"' -
Yapıcıoğlu Orhaniye mahallesi Yusuf dede caddesi 121 No. cııı. et 

halen ikametgahları meçhul bulunan Hanife veresesi Sara ve All; 
Saideye mahcuz gayrimenkulünüze vnz'ıyet olunarak 25-12-9 
hinde kıymet takdir edilmiş olmakla bu baptaki zabıt varakasını 
bir diyeceğiniz var ise 3 gün içinde bildirmeniz icra iflas ktı!lı.ı 
10~ üncü maddesine göre davet makamına kaim olmak üzere ıcc 
ilanen tebliğ olunur. "4111,, 
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No. 3 Yazan : Ziya Şakir 

Mevkuflar ACJır Agır Taş 
Merdivenlerden indiler 

a tı katil 
11 e; ancak gece yarısı-

llliıı kapıl~~oğru (İsfaban) kalesi
ıJt .ıı<;. -.ına varabil ·şı· Ort ""t>Cll'Jnad mı ı. a-
~ asılın an A evvel kale kapıla• 

l'8.da k l ası adet olmadıgmw dan. 
d ' a en· ' 

il, sabaha ın hendekleri i!enarm-
Ortalık ~adar beklemişlerdi. 

~Çılnııştı. ~~~ır ağarmaz, kapılar 
h apl<lan &i file, hareket ederek 
.aıin, <leııı~ire haşlamıştı. Met

:ti altından gibi uzayan kemerle-
3cırtııarı d hgeçerlerken, zincir şa
l>tYor; taş~ a korkunç akisler ya-
8ert sesıe ~ra Sarpan at nallarının 

.Bo.Yun1;ne kanşıyordu .. 
dar, kamu tından topuklarına ka-
1'1lznUş ol en kalın zincirlere vu
)afetu ad an bu sefil ve perişan «ı-
~\'kedilnı~ar: doğruca iç kaleye 

1 
ararnıdan rdi ... Orada, dizdarlar 
erdi. Yoklamadan geçirilmiş-

..\Yrı a 
tılan iki Yn katırlara bindirilmiş 
tek Yere~~~ ta, bağlan çözüle

)dUhatlndırUrnişti. 
dııı.. iZ sU ..... ,, bu . . varileri kuman-
t...... lkı "Oc - ' """llijnı ed "$ ugu da dızdarlara 
"~İşti: erken; şu kısa izahatı 

lerini - şakırdamamalan için - sım 
muştu .. 

N US u. yertn agnvor sıkı tutarak, dizlen'nı·n u··zenn' de su" - as m .. .uır " 
mu?. rüklene sürüklene höcresinden çık 

Diye sormuştu... İsmail, ne ce- mış, çocukları aramaya başlamış-
vap vereceğini bilmiyordu. Günler tı. O züiri karanlıklar içinde, ken-
denberi, kendisini katıra ba~Jryan 
iplerin berelediği yerleri uğuştw-u- dini duvarlara çarpa çarpa birkaç 
yor; hazin hazin inliyordu. höcre dolaşmıştı. Bu höcrelerin ka 

Yar Ali, korka korka başını ıka.. pılarmdan yavaş yavaş seslenmiş; 
pıya çevirmişti. Orada, muhafızlar fakat hiç bir cevap alamamıştı. Kal 
dan hiç kimsenin olmadığını görün bindeki endişe ve ıstrrap artmıştı. 
ce, kardeşinin üstüne büsbütün e- On beş gµn evvel cellat elinden 
ğilmiş;~;==~~-------..-===~~~=-=;o~=---~~ 

d 51J f., kurtulan çocukların, buraya gelir - Oralann acıyor, e6 • m ... 
Sabret. Yolda, Kasım bana yak- gelmez bir felakete uğr.adiklarını 
Iaştı. Yakında kurtulacağımızı söy sanmıştı. Ukn §imdi, Yar Alinb 
ledi... Kasım. yalan söylemez. O, sesini işitir işitmez; mustarip kal-
öyle bir adamdır ki; herşeyi bilir.. bi büyük bir sevinç içinde kalmış-
Herşeyi yapar, demişti. 

A caba, bu bir haltıkat mi i
di? .. Yoksa, henüz on biı 

yaşlarında olan bu şefkatli kar
deş; iki buçuk yaşındaki mini mini 
ıkardeşinin ıstıraplarını teskin et
mek için onu teselli etmek mi is
temişti? .. 

Muhafızlar, karnilen çekilmişti. 

h 

(Arkası varı 

-

EK ON o M i 

Sergi Rağbette 
Günün Pirasası~ 1 Bu Yzl 200 

~ 
Ham deri fiyatları azar azar yükselmekt~ - k d f • 

t dir. Tuzlu kuru keçi derisinin çifti 185 - 200 - a ar l rm a 
~ tula tiftik ise çifti 125 - 130 kuruftur. Kuzu ~
' derilerinin kuru nev'i çifti 170 - 200 kurut 
~ arasındadır. 

~ . -
~ Piyasamıza bol patates gelmektedir. Birin- -

~ ci boy ekstralar 3, 75 - 4,5, ikinci boy 2,50 - ~ 
~ 3,50, en küçükler ise 2,25 kuruftan satıl- ~ 
~ mıttır. ~ 

~ . ~u .h~fta şehrimiz: .muhtelif tipte çay ge- ~ 
t tınlmıftır. Cava nev'ı 295 - 500, Çin 390 - -
t100, Hint çayı 300 - 400, Seylan adasının çayı -

~ da 300 • 400 kuruf arasında satılmıştır. -

~ p t l'" d''k • h . ~ t e ro un o me ve mu telıf markalı nevi- " 

iştirak ediyor 
Dokuzuncu Yerli Mallar sergiıine 1,tirak için 

iplik fabrikaları da müracat etmitlerdir. Yaz· 
macı ve dokumacı kooperatifi ıergide genit 

bir pavyon kuracaktır. Plan mucibince aynl

mıt olan yerlerin mühim bir kısmı tutulmu9tur. 
Sergi heyetinin yaptığı tetkiklere nazaran, 929 
senesinde açılan ilk ıergiye 935 ıeneıine kadar 
her sene ittirak eden müeuese firmaların mik
tarı artmıtbr. Fakat geçen ıene birdenbire 

mühim bir azalma görülmüttür. Bunun sebep

leri araftırılmıt ve bu seneki serginin noksan· 
sız olması için tedbirler alınmıtbr. Geçen sene 
bütün ittirak edenlerin adedi yetmit kadardır. 

t lerinin litresi 12,96, benzinin muhtelif tipleri : 

~ dökme olarak 15 kurus olarak toptan satıl- -

~ maktadır. ' 

~~~"""""'~"'"'~-
-------------------·---------, Bu yıl 200 kadar firmanın sergi-

Borsada Mua 1 le ı z h. de yer tutacağı tahmin edilmekte· me e r a 1 re dir. Düne kadar lktısat Vekaletine 
Dün borsamızda Türk borcu üze- merbut müesseselerden başka 80 fir-

rine az muamele olmuştur. 16,15 li- p• d ma için yer aynlrnıştır. 
radan açılan borsa tekrar 16,15 lira- ıya 5a51 n a Muamele Vergiıi 
da kapanmıştır. Paristen Türk borcu Yeni muamele vergisi kanunu-
274 frank olarak gelrniştir. Anadolu D v • 1 nun bir maddesine göre, bu verginin 
tahvilleri 40,20, mümessiller 38,50, e g 1 s, m e e r tahsili için müddet kaydı kaldınl· 

mış olduğundan sanayi müessesele-
hisseler 24,10 liradır. Ergani 95, Si- Dün şehrimize yirmi vagon ıbuğ- rinden tahsil edilecek vergilerin def· 
vas - Erzurum 96, Merkez Banka- day ile dört vagon arpa gelmiştir. aten alınması 18.znn gelecektir. De
sı 87 liradır. Milli tahvil ve hisseler Gelen malların mühim bir kısmı sa- ri fabrikatörleri sıkışık bir vazıyet.
üzerinde hiçbir muamele olmamıştır. tılmıştır. Buğday fiyatlarında cins- te kalacaklarını düşünerek dün S.. 
Yalnız Aslan imentosu biraz muame- !erine göre 2--3 para yükseklik ol- nayi Birliğinde bir toplantı ya.pmıt-

muştur. Yumuşak buğdaylar çavdar lar ve Ankaraya bir heyet gönder
leli geçmiş ve 13,10 lirada kapanmış- nisbetine göre 5,15 - 6,15 kuruştan, mişlerdir. 
tır. Bir isterlin 627 kuruştur. 4 - 5 çavdarlı Polatlı mallan 7,10 

Bulgaristanın Domates İhracatı 
,8Qfya, 12 (TAN) - Son günler -

de havaların sıcak gitmesi Bulgaris
tanda domateslerin olgunlaşmasını 
kolaylaştırmıştır. Bu yüzden doma
tes ihracı artmağa başlamıştır. Bu 
sene kavun, karpuz ihracatı için qe 
mühim tedbirler alınmıştır. 

kuruştan satılmıştır. Sert buğdayla
rın fiyatı 5,20 - 6,05 kuruş arasın
dadır. Ağustos teslimi olarak kuşye
mi 9,08 kuruştan aranmıştır. Mersin 
malı susamlar 1~110. Antalya mal
lan 15,35 kuruş fiyatla saWmıştır. 
Mersinde teslim şartile kilosu 3,36 
kuruştan 100 ton ve Kütahya malı ki
losu 3,37 kuruştan arpa satılmıştır. 
Birinciteşrin teslimi Tekirdağ mısır
lanndan 180 ton mal anga ie edilmiş 
ve kilosu 4,10 kuruştan verilmiştir . 

'"\ 

ve 

Orhangazi 

Gemlikte Koza 
Gemlik. (TAN) - Koza fiyatları 

60 - 10 ku~ arasında oynamak· 
ta ve halkın yüzünü güldürmektedir. 

Gelecek sene daha çok ipekböceğl 
yetiştirileceği ve kozacılığın bir kal
kınma vesilesi olabileceği anlaşılmak 
tadır. Orhangazi kozacılan bu yıl 
Bursa çevresinde kendilerinin rekor 
kırdıkları iddiasındadırlar. 

Orhangazide bu sene zeytin de 
çoktur. 

BORSA 

"i~~ ... Ma~t~~ _Şeyh Haydann 
.\ıı) k" Şu bUyugu"nün adı (Yar 

:· uçu- .. ' 

Zindanı, derin bir sessizlik istila et 
mişti. Dışandan da hiç bir ses sa
da gelmiyordu. Gece olduğu için, 
artık berkesin uykuya çekildiği an 
laşılıyordu ... Yalnız vakit vakit ka 
le burÇlan üzerindeki nöbetçilerin: 

Şeftali Mevsiminde Yeni Misak 

12 Temmuz PAZARTESİ 
PARALAR 

Sterlin 624,-
Dolar 124,-

628,-
127,-
98,-

115,-
84,-
23,-

575,-

ZAHİRE 
BORSASI 

•- ~arlarğUndanu~ ?e, (İsmail) ... 
~ : bırı, dayanamamış-

....... ~ . be ~u k" ·· ıı. tesad"uçuk doğduğu zaman, 
l'otdurn. Ufen Erdebilde bulunu
•enlikıer Şeyh Haydarın müritleri, 
,deınıı d" Yapıyorlar. "Bir Şehza-
~~ ls~~f :~a geldi. Kendisine 
Jrı?fy0rl aı 1Brni verildi!., diye ba-
§aıı ls ar?1• Dernek ki bu çocuk, 

"· rnau, haaa 
.uıy . 
~mırıldanmıştı. 

lere it rların kumandanı, bu söz-
ıznııştı: • 

o:' Ala. Çok ·ır:. ğtu, Şah a cı. ••• Babası, Şeyh .. 
~e gU 

1 
... Anla, artık dünyayı ..• 

h. n ere kaldık., 
.uıy ... 

e honıurdanmıştı. 

I< aranhk dehlizlerde, zincir 
ltUfla §~kırtılan ksetmişti. Mev 
d r, agır agw t 
eıı iııdi . ır aş merdivenler-
.Diıc:ı rılrnişlerdi. 

Jetin 
1
arlann ellerindeki meşale-

a evlen .. 1 liiyen b • gun erdenberi yol yü 
Pıyor· u adamJann yüzlerine çar
lerini~ ~orgun ve mustarip çehre
leşıyord atları, daha ziyade derin-

... u. 
""'evkun . 

beşer beşe ar, zından höcrelerine 
kaın.. . r Yerleştirilmişlerdi. 1ç 

'-«tn bU "k 
dUf eden h .~ burcu altına tesa-
8is edilrniş~~re de, iki kardeşe tah-

Bu taş h"' 
kö lerind oc~e, bom_boştu. Sadece 
sanıan b e, bırer yıgın, çürümüş 
kiUp git~~nuyordu. Dizdarlar çe
henu2 on b~en sonra; - o tarihte 
bUytı)r ır Y&.şlarmı:Ia bulunan -
kard Çocuk (Yar All) k'' ··k eşı Şaıı ,__ ' uçu 

~ailin yanına kot-

- Yekdir, alliı.aaaah .. yek ... 
Diye; bağırdıkları duyuluyor. 

Bu acı acı feryat, karanlıklar için
de sürüklenip gidiyordu. (1) 

Çocuklar, zindan höcresinin ka
pısında hafif bir zincir şakırtısı i
şitmişler; korka korka başlarını 
çevirmişlerdi. Fakat o mezar gibi 
karanlık içinde, hiç birşey göreme
mişlerdi. 

yerde sürünen bir adam, fısıltı 
ile seslenmişt.i: 

- Sultan!. Yar Ali Sultan!. ts
mailim! .. Şah lsınailim!. Burada 
mısınız?. 
Yar Ali, ayni sesle \!e\'ap vermiş-

ti : 
_ Sen misiın, Kasım; 
_ Beli (2) Şeyhzadem .. '3enim. 
_ Buradayım. Bu tarafa gel.. 
_ Ya. Şah tsmailirn nerede?. 
_ O da burada .. Yanımda ... 

K 
asım; yolda, Şah 1smailin 
hastalığından bahsederek, 

daha çok gidilip gidilmiyeceğini 
muhafızlara soran.. Fakat cevap 
olarak yediği bir kırbaç darbesile 
alnı yarılarak suratı kanlar içinde 
kalan adamdı. 

Bu sadık adam, şimdi de büyük 
bir tehlikeyi göze a~mıştı. Boynun 
daki lBle (3) ye baglı kalın ziııcir-

(1) TehlikP.11 zamanlarda, kalelerin 
her tarafmdaki burı;-lannda bckll~·.-n 

nöbetçiler, biriblrlerlni uyutmamak 
için böyle seslenirlerdi 

(2) (Evet) demek, 
(S) Kalııı demirden boyuna takı-

lan halka. 

Dört devlet araır1ında kararJaştı
nlan Doğu misakının bu şeftali 
mevsiminde imza edilmesi sadece 
bir tesadüf eseri olamaz. Bence, bu 
misakı hazırhyan büyük zatler, şef
talinin vatanını, tarihini ve mana
sını iyice bildikleri için, miukm im 
zıuımı da bililtizam o güzel mey· 
\'8JllD yetiştiği mevsime getlrmiş
lerdir. 

Bir kere şeftali - ilmi adı otan 
Penıka kelimesinden de anlaşıldığı 
üzere - Irandan çakmıştır. Vakıa 
nebatat alimlerinden bazılan onun 
ilk vatanı Çin olduğwıu iddia eder· 
lerse de şeftali~i cihana tanıtan 
Iran olmuştur. Bundan dola), ıra
nın payitahtında imzalanan büyilk 
bir misakın şeftali mevsimine ge
tirilmeıdnden daha münasip bir za

man olamazdı. 
Zaten şeftalinbı Çlndekl mana

sı da büyüktür: Çinlller şeftaliyi 
ebedh·et alameti sa.yarlar. Dört 
milleti biriblrlne bağhyan misakın 
ebedi olmasını tf'menni için de bun
dan daha iyi bir sembol bulunamaz. 
dı. 

Eski Mısırlılar şeftalinin yaprak· 
lannı dil.-, meyvıuımı yüreğe ben
zettiklerinden, verilen sözün de 
yürekte sakh kalmMı lüzumuna şef 
taliyi delil tutarlardı. Yeni miMkm 
dört milletin yüreğinde yer tutaca
ğına da ııeftaliden daha iyi alamet 
bulunamaz. 

Şeftali yüreğe benzediği t~in es
kJ zama.n resimlerinden bir çoklan 
şiddetli aşla şeftali ile ona gplan-
1111§ bir ok şeklinde tasvir ederler-

dl Şeftalinin bu manası ıranda da 
bilindiği i~in orada en makbul ye
mişlerden biri "minyampür,, yani, 
lçerisbıden çekirdeği çakarlarak ye
rine badem doldurulmuş şeftalidir: 
Şeftıı il aşkı temsil eder, badem de 
aşk ihtiyacım arttmr. 
Şürde olduğu gibi a.~k l5lerinde 

de büyük üstat olan rahmetli Ab
dülhak Hamldln Tahranda bulun
duğu 7.aman lstanbuldaki dostlan
na göndermesini pek se,·diği hedi
yenin minyanipür olduğunu riva
yet ederler. 

Size bunu ırandan göoderttek 
bir dostunuz ~·oksa - bu mP.vsim
de her ikisi de bulunduğu için -
burada şeftalinin çekirdeğkıl çıka

np yerine taze badem doldurarak 
Saadabad ka.11rmda imzalanan yeni 
misakın şerefine afiyetle yiyebilir
siniz. 

Şeftalinin hazmı kolay olduğu 
gibi bu sıcak mevsimde in"8nın di
lkıe ve midP.Sine !>t>.rinlik verdiği de 
muhakkaktır. Terkibinde alhtimln 
pek az, yağlı madde IAe hiç olmak
la beraber, şekeri ve Şflkf're inkılap 
edecek maddeleri ha.tın sayılacak 
kadar olduğundan az çok besleyi
ci ha88&81 da vardır. 

Ortasına badem konması pek a
kıllıca bir şeydir. Taze bademin 
yüzde alhya yakın azotlu, yüzde 
ikiden fazla yağlı maddeleri, şef
talinin yüzde onu geçen şekeri ve 
şeker olacak maddelerlle birleşince 
mlnyanıptlr hem besleyici. hem ne
fis bir yemiş olur. 

Fransız Fr. 93,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
Isviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zlotı 20.-
Pengo 25,-
Ley 12.-
Dinar 52,-
Kron lsveç 30,-
Altm 1045,-
Banknot 256,-

Ç EK l t;R 

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

1046,-
257,-

Londra 627,- 627,-
New-York 0,7915 7,903 
Paris 20,4125 20,4125 
Milfıno 15,0318 15,0475 
Brüksel 4,70 4,7014 
Atina 87,1610 87,1610 
Cenevre 3,4557 3,4560 
Sofya 63,7958 63,7958 
Amsterdam 1.4394 1,44 
Prag 22.7275 22,7275 
Viyana 4,1962 4,1962 
Madrid 13,7958 13, 7958 
Berlin 1,9692 1,9692 
Varşova 4,17 4,17 
Budapeşte 3,9875 3,9875 
Bükreş 107,0175 107,0175 
Belgrad 34,45 34,45 
Yokohama 2,74 2,74 
Moskova 24,115 24,115 
Stokholm 3,0938 3,0938 

Paris Borsası 
Paris, 12 (TAN) - Paris Borsası 

bugün, aşağıdaki fiyatlarla kapandı: 
Londra, 127,99; Nevyork 25,781/ 4, 

Cinsi 

12-7-937 
FlATLAR 

Aşağı 
K. P. 

Yukan 

Buğday yumu§ak 6,10 
,, sert 5,20 

K. P. 
6,15 
6, 5 
3,37~ Arpa 3,37 

Mısır san 4 ,36 
Kuşyemi çuvallı 9, 8 
Susam 15,10 15,35 
tç fındık 39,- -.-
Tiftik mal 120,- --
Zeytin yağ 2 ci ye. 54,- 56' _ 
Pamuk yağ 44,- 44:20 

Buğday 
Nohut 
Tiftik 
Arpa 
Yapak 
Yulaf 
Mısır 
Susam 
Fasulye 

GELEN 

GIDEN 

323 
15 
52 
69 
62 
10 
12 
10 
ı:s 

Susam 
Afyon 29 

11~ 
DIŞ FiYATLAR 

Buğday Liverpul 
..!' Şikago 

Bugday Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hamburg ~.~ 

Berllıı 1038; Brüksel 434,12 ~ 
misterdam 1418; Roma 470; Cenevre 
590,37 1/ 2. 

Malenler: 
Kurşun 24.18 1/ 2; bakır 62 - M: 

kalay 261,16; altın 140,2; gUmOf 
20.ı 1/ 2; çinıko 22,10,7 1/2. 
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T ayqare Piyangosu Tamam/andı TEMiZ DENiZE 

Dünkü, evvelki günkü keşidede HASRET ÇEKENLER 
kazanan numaraların listesi ARASINDA 

Tayyare Piyangoıunun çekili
•i dün sabah bitirilmittir. Dün ve 
evvelki gün çekilen numaraları 

tam bir li•te halinde ve ııraya ko
nulmut olarak atağıda bulacak-
aınız: 

45.000 Lira kazanan No. 
5228 

30 Lira kazanan No:lar 1892018058 19071191161918518188 
167 205 207 233 328 394 19332 19337 1935319374 19415 19539 
537 749 803 967 1013 10ü5 19540 19559 19924 20097 20303 20319 

1092 1121 1161 1211 1215 1235 20345 20400 20458 20475 
1338 1437 1515 1539 1739 1746 20568 20655 20677 20748 20779 20816 
1868 2023 2091 2118 2244 2365 20822 20862 20963 20974 20989 21043 
2369 2405 2445 2499 2568 2611 21086 21150 21151 21220 21312 21390 

Amorti Alanlar 

K adıköyünil Modaya bağlıyan 
dönemeçli yollarda, güntln 

bu saatinde kimseler yoktu. Boğu
cu temmuz sıcağı; kimini evlerinin 
kuytu köşelerine, kimini de, serin
lemek ihtiyaciyle denizlere çekmiş 
olacaktı. 

Nitekim, biraz sonra, Mociı!- ko
yuna geldiğimiz zaman, sahilde yi: 
zenlerin neşeli çığlıkları kulağnnı lıte .. bu durgun mlann mikropları araıntla guya yıkanıyo~ 15.COO Lira kazanan No. 

38344 
12.000 Lira kazanan No. 

38638 
10.000 Lira kazanan No. lar 

6844 

2612 2748 2803 2817 2833 3074 
3244 3264 3368 3392 3441 3463 
3526 3651 3697 3792 3865 3868 
3990 4292 4307 4310 4319 4361 
4560 4603 4771 4788 4810 4816 
4924 4967 5066 5202 5241 5316 
5331 5349 5388 5692 5845 5928 
6001 6050 6151 6293 6528 6589 
6640 6641 6752 6970 6993 7041 

Sonu 28 ve 44 ile biten biletler 
ikişer lira amorti alacaklardır. 

Büyük ikramiyeyi 

Kimler Kazandı 
7055 7160 7167 7419 7431 7453 Bu keşidede 45 bin liralık büyük 

24758 7455 7499 7652 7793 7871 8246 ikramiyeyi kazananlar şunlardır: 
3000 Lira kazanan No.lar 8300 8408 8471 8586 8658 8858 1 - Kasımpaşada Kulaksız cad-

za çarptı. Aşağı

da; durgun bir de
niz var. Dikkatli 
bakılmuaa, göl su 
yu ıanılacak de
recede durgun bir 
deniz. .. 

- Acaba, ne• 
den? diye dilfiln

Geniş Moda Koyu da 
Yosunlu ve Lagımll 

13266 24 722 8931 8982 8984 9120 9205 93(17 desinde 76 numarada Şayika. 
1000 Lira kazanan No. lar 9368 9660 9677 9728 9748 9880 2 - Siverekte telgraf memuru Cev 

meye vakit kalmadan şoför, sebe
bini anlatmıya başladı: 

4146 22235 23772 39771 10155 10178 10194 10328 10338 10415 det. 
500 Lira kazanan No. lar 10476105291054810692 10875 10982 3 - Sultanahmette Akbıyıkta Ha-

- Moda koyu, hep böyledir. Yıl
lardan beri temizlenmediği için, de
niz haftan başa yoswı tutmuştur. 
Sonra bUttln civar evlerden sızan 
lağmı sulan, bu koya akar. Koku
yu duydunuz değil mi ?" 

130 1519 6307 7440 7794 8121 11029 1103211087 110921109911111 marn sokağında 23 numarada Ali. 
8136 8166 8192 8870 8871 9102 11193111971130011380 11493 11515 4 - Konyada bel'~r Besim ve iki 
9132 9610 9824 10007 10472 11073 11581 11615 11649 11676 ll696 11819 arkadaşı. 

114281247113040135101359314330 11892 fı.993 12058120911209812177 5 - Kurtuluşta Andon ve Manol. 
14892 1495515686 15372 1555516892 12190 1227612410 125011251512518 On beş bin liralık ikramiyeyi ka-
1712817758182401885719450 20275 12778 1282512894 12873 12990 131a6 zananlar şunlardır: 
20467 20572 21373 22188 22666 23000 131691321613232133411340313447 1-Dolmabahçe sarayında telgraf 
23451 23458 26183 26198 26605 27223 13554 13586 13608 13629 13660 13687 çı Senai. 2 - Tarlabaşında Kılıç so-
27584 27727 28345 29230 29446 30390 13718 13738 13785 13789 13812 13909 kağında 6 numarada Yorgo. 
31535 33408 3352134098 34541 35929 13985 14046140661409814130 14134 12 bin liralık ikramiyeyi kazanan-
87458 37859 37974 38317 38376 38539 14142 14147 14332 1437114512 1453.3 lar şunlardır: 

Evet, kokuyu duymuştuk. Hat
ta, kokuyu duymakla kalmıyarak, 
bu kokuyu peydahlayan kUçUk IA.
ğım ağızlarını da görmtlştUk. Hal
buki, bu kokulu denizin sularında 
yıkananlar da eksik değildi. 

88670 39583 1456614713 14768147811478614876 1 - Sivas posta telgraf memuru 

200 L . L No lar 14979 14993150001503815054 15157 Rifat. 2 - Pannakkapıda Rumeli 
ıra 1t:azanan . 

594 1265 1519 1753 2821 3346 15180 15311 15316 15508 15587 15691 hanında Şevket. 3 _ Uzunçarşı ba-
3681 4083 4535 5048 5348 5537 15790 15836 15868 15877 15969 15988 şında 25 numarada Hayri. 

7268 9688 10187 10449 10570 l2513 16002 16049 16183 16200 16227 16290 On bin liralık ikramiyeyi kaza· 

K Uçtlk Moda burnu ıokağm
d&l\ aşağı saparak, deniz ha 

mamlarma doğru inerken, yosunla 
karışık geriz kokusu bir kat daha 
arttı. 

14333151481528916243l644417129 163501635516395165211660916618 nanlar şunlardır: 

1763919803 20975 21116 22762 23161 166391665916707 16716 16958 16979 1 - UskUdarda Tek sokağında 54 

23531 23585 24012 24467 24491 24575 16993 17100 17125 171721724417283 numarada Mari, 2 _ Yeşildirekte 

24635 25707 25797 27091 2758828014 1730517409 17636 17714 1772117724 Mollataş sokağında 33 numarada 

28133 28169 28958 30417 31439 32353 17778 17942 1813318184 1821318254 Mehmet, 3 - Tahtakalede 39 numa-
82525 34120 34575 36219 37133 37336 182671827018342 1850918552 18672 rada Jak. 4 - Beyoğlu Kalyoncukul-
38097 38203 38791 39931 18724 187 44 18794 18818 18843 18915 luğunda tUtüncU Ismail. 

Lodos rüzgarının önüne katıp sa 
ğa sola dağıttığı dalgalar, şüphe 
yok ki bu kokuyu ve bu koku ile 
beraber, türlU hastalık mikropları
nı da ileride yıkananlann ağızları
na, burunlarına götürmekte kusur 
etmiyordu. 

100 Lira kazanan No. lar 
96 261 989 1090 2007 2383 

2846 2894 2960 3272 3367 4119 
6106 5542 5568 5918 6561 6742 
87 46 7177 7232 7293 7589 8631 
8913 10037 11263 11591 11954 12036 

- ' lstanbul Gayrimübadiller I< omisyonundan 
D. No. Semti ve mahallesi Soka:r · Emlak No. Cin.si ve hissesi Hlsseye-g~ö-re-

12038 12330 12588 12785 1327 4 13342 
14317 15069 15273 15309 15505 15592 
15853 1595416651169061709817262 
17604178081789! 181091904819592 
20976 21196 21356 21549 24034 25025 
25494 25745 25814 27002 27396 27707 
28081 28260 28430 28444 29127 30160 

aıuhammea K. 

49 Beyazıt Tavşantaşı Kalaycı 39 Sırmakeş hanı altında 

kigir dükkanın 1/ 2 his. 500 T. L. 
95 Kartal 

96 
" 

80894 31179 31379 31734 31794 32864 101 " 

M.eşeli Ayazma mevkii 

Çavuşoğlu deresi 

" " 

1 3674,50 metre tarla 

8 9187 metre arsa 

4 · 5512 metre tarla 

230 

300 

240 

829013340633757 34207 34548 34842 1226 Yeniköy Köyb~ı ve Kiremitçi Y:2-262 Ahşap hanenin 1/ 2 his. 750 

35204: 35206 35256 36062 36308 36711 1401 Fener Seferikoz Fener cad. E: 193 Y: 205 90 metre arsa 1000 
37713 38882 38M3 38836 38995 39251 
39375 39819 1512 Aksaray Çakırağa Baklalı Hayriye tüccan cad E: 31 61,3 metre arsa 1000 

50 Lira kazanan No. lar Kemaleddin 

37 40 60 369 545 730 1940 Ak8aray Katip Kasım 
833 861 1098 1144 1183 1315 

1323 1363 1526 1619 1659 1758 
1893 1921 1938 1990 2020 2164 2831 Kurtuluş 
2227 2281 2326 2386 2625 2719 
2841 2867 3040 3048 3076 3100 2858 Yeniköy Güzelce Alipaşa 
8209 3251 3478 3745 3890 3959 
4060 4234 4256 4312 4375 4393 
4469 4524 4643 4 725 5072 5639 
M42 5672 5882 5904 5925 5952 3357 Kadıköy Osmanağa 
fi953 6383 64 77 6623 6646 7080 
1132 7139 7181 7385 7 437 7540 3395 
'1576 7790 7809 7825 7964 8100 
8176 8358 8481 8499 8562 8644 
8719 8722 8928 8929 9041 9091 
9162 9164 9174 9325 9340 9388 
9635 9691 9810 9866 9891 9918 

., ,, 

10126 10217 10250 10303 10377 10429 
10484 10537 10585 10609 10649 10724 
10774 10990 lllOl 111571129511443 
11613 11619 11648 11678 1177112218 
12267 1227 4 12344 12541 1264112682 
128411291212984 13144 1317413298 
1363213723 13746 137471380013804 
13806 13882 13921 14037 14359 14502 
14574 14727147341479715187 15405 
154281544115647157311584115856 
1587915907 15994 1605316314 16511 
16613 16640 16677 16689 16700 16719 
16759 1 7327 17349 17 417 17 449 17543 
17606 17628 17685 18020 18083 18115 
181471833218400184161848318499 
18617 18633 18659 18686 18894 19006 
19186 19391 19398 19402 19414 19597 
19615 19628 19677 19688 19699 19739 
197461974919846 1990919987 20069 
20269 20 ı 70 20525 20525 21028 21051 
221%8 212212128921314 21330 21344 
ıtl532 2154 7 21565 21753 21755 21881 

745 Üsküdar İhsaniye 

4763 Şişli 

Silivrikapı Fatih Sultan 
Mehmet 

Beyoğlu Kamerhatun 

Yedikule Fatih Sultan 
Mehmet 

Burgazada 

Penclik Yayalar köyü 

Aksaray Kitip Kasım 

E: Yalı Y: Ki.tip 

çeşmesi ve Yenikapı 
kumsal 

E: 16 Y: 32 166 metre arsa 1000 

Adalı ve Bekçi E: 3-5-26 127,50 metre arsa 390 

E: Rum mezarlığı cad. E: 77 ve 

E: Yazıcı oğlu 
:Y: Osmanpaşa 

MU. 77 Mü. 77 
Y: 1-1-1 

E: 31 

E: Ulusuluk Y: Taş- E: 17 MU. 
ocağı 

Harem iskelesi 

E: KAğrthane Y: 
Hürriyeti Ebediye 
tepesi) 

22 

E: 99-101-
103 - 105 

ve 4 mahallen: 
99-101-103 

E: Veli Ef. Y: Seyit E: 1 Y: 
Nizam cad. 9-9/ 1 

E: Karnavula Y: E: 94 
Karakuru Y: 114 

Silivrikapı cad. E: 15 Y: 
7-7/ 1 

Hacı Balat E: 9 Y: 7 
Nota.j: 13 

Pavli mevkü 896/10 

l{ıımaıtl E: 27 Y: 31 
Ada: 833 Par-

sel: 14 

Kısmen dıvarla çevril
miş 18373 metre bağ 
yeri ve bahçe ve taş-
lık arazi 1700 

167,50 metre arsa 620 

Harap çimento fabri
kasını havi on üç dö-
nüm bağ yeri 2400 

124 metre ars11. 380 

1463 metre arsanın 
9/ 96 his. 

İçinde kuyusu olan 
bostan ve ahırın 1/6 
his. 

İçinde odaları olan 

kagir dükkanın 25/180 
his. 

20,210 metre bostanın 
3/ 24 his. 

Ahşap hanenin 14/ 40 , 
his. 

25722 metre tarlanın 

900 

500 

300 

700 

200 

1/ 2 his. 2800 

156 metre arsanın 1/2 
his. 250 

" 

" 
" 
" 
" .. 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

il 

" 

.. 
~889 21908 22024 22037 22392 22423 Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller 21-7-937 tarihine tesadüf ~den Çarşamba gününden itibaren Pa-
22484 22630 22707 22903 23008 23138 rlıkla satışa çıkarılmıştır. Talip olanların Salı ve Perşembe·gUnlerl saatlO dan 12 ye kadar ve 14 ten 17 ye 
'23149 23205 23689 23832 ~4011 24014 kadar ve bu iki günden maada diğer günlerde sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar müracaatları. Satış mUnha-
24482 24613 24698 24754 24755 24823 ıran gayri mübadil bonosiladır. 
250812531125471255732558125759 .................................................................................... .. 

----·-.... ·---·---
Muharririmiz Kadıköy ve Moda Kıyılarını 

Tetkik Etti ve Gördü ki, B\Jraları da 

Temizlenmek ihtiyacındadır 

Halicin çöplü, pİ•likli mlarınd.ı, her feytl~n bihaber, çırpın 

Deniz hamamının hemen yaruba
şında, ayıklanmamış bir sahil kıs
mı vardı, yosunların asıl bUyUk ka 
rargahı burası olmalıydı. Her ne ka 
dar, hamamların civannda pek az 
ev varsa da, burasının ergeç, bir 
maha:lle olmak istidadında olduğu 
görülüyordu. neride, bu mahalle 
peyda olunca, kokudan rahatsız o
lanların adedi artacağına da şüphe 
edilemezdi. 

M oda koyunda ve Moda bur
nunda denize dökülen la

ğım sulan, deniz hamamlannı içi
ne alan sahaya ıkadar yayılmakta. 
idiler. 

Bu civarda, yer yer, rengini kay 
beden deniz suları gördük. En kü
çük bir yüzme hareketi ile derhal 
bulanan bu sularda, banyo almak, 
bilmeyiz ne dereceye kadar doğru 
olurdu? 

''TAN" namına; yaptığım bu ge 
zintilerde "Haliç" kadar berbat bir 
deniz görmediğimi itiraf ederim. 

M odadan, Caddebostanı ve Su 
adiyeye kadar uzanan sa

hillerde, tertemiz yerlere çok rast
ladım. Hatta, bu sahillerin, en 
kirli parçalan bile, Haliç denizi ya 
nında zemzemle yıkanmış sayıla
bilirdi. Fakat Moda gibi, yerli, 
yabancı, şehrin en güzide tabaka
sını içinde barınaıran bir şehir par 
çasının sahilleri, gerek ki, hiç bir 
lağım suyuna bulaşmamış olsun 
ve burada denize girenler, aldıkla
rı banyodan sonra sıhhatlerinde 
endişeye düşmesinler.. Bugünkü 
vaziyette ne Moda sahilleri, ne de 
Moda deniz hamamları, tam mana 
sile emniyetle banyo alınabilecek 
yerler değildir. Ancak, toplanan 
süprüntüler ortadan kalkmak, yo
sunlar ayıklanmak, ve bilhassa la
ğımların mecrası değiştirilmek şar 
tile bıuralannı: kokudan ve pislik
ten kurtarabiliriz. 

B uradan tekrar otomobile at
ladık ve Altıyolağzından 

dolanarak Kalamışa geldik. Evvel-

ce burada bir deniz hamamı "I 

dı. Bu sene, vaktinde mi davra 
mamışlar, yoksa, araya bir ih · 
mı girmiş, ne olmuşsa olmuş, 
niz hamamını kuramamışlar. 
nunla beraber, halk deniz ham 
nm yokluğundan, ~ şik_iy.e_W 
ğil. Yüzlerce insan, sabah a 
açıkta denize giriyor1ar. 
Kalamışm suları da fazlaca 

Buraya lağım sulan akmıyorsa 
denizi, farkedilir derecede bul 
bulduk. 

Y alnız Fenerbahçe deniz 
mamı oldukça temizdi. 

ğım sularının içine akmadığı, 
sun ve kayalıkları, temizlemnit 
niz, daha ilk bakışta belli olu 
Çiftehavuzlann önünden geç 
Caddebostanına geldik. Şehirde' 
zaklaştıkça, deniz de gitgide 
rengıni alıyordu. Burada, onuO 
çelik mavisi yüzünü, t iksinm 
iğrenmeden temaşa edebilirdik-

Plij dehşetli kalabalıktı. 1' 
lara uzanmış insanların günef 
tında döne döne ıstakoz gibi 
kızardıidarmı bir müddet se 
tikten sonra Kadıköyüne dön 

K ısa süren bir otomobil 
zintisinin müsaade ed 

diği kadar, sahilde yaptığıırı 
kikleri, birkaç kelime ile b 
edeyim: Moda koyu ve biraz 
sindeki Moda deniz hamamla.ti 
tisna edilirse, Anadolu yak 
tereddüt etmeden girilebilecek 
çok deniz parçalan var. BaD 
şidcfetıe ihtiyaç hissedilen bll 
cak günlerde, halka buralard" 
rasız serbestçe girebilecekleri 
değil. birkaç yer bulmak 
kündür. 

Ancak lstanbulun uzak nı 
terinde oturan fakir halkJllt 
bahyo almak için Modaya · 
yeceği de düşünülmeli ve onl 
Marmaranın lağım sularile 
mamış bir sahilinde - aca~ 
mı? - yıkanacak yerler gö 
lidir. 

lstanbul Gumruğu BaşmUdUrlUğUnden : 
Kuruçeşmedeki liman ldaresinin antreposunda ~lunan satış aaı 

da bulunan ipekli, pamuklu, mensucat, manifatura, cam eşya, b 
aktariye, demir eşya, makineler, tuhafiye, kokular, kantariye e-;J 
biye ve emsali ve yenilecek eşya 20-7-937 gününden itibaren bet 
saat 14 den saat 18 ze kadar pazar hk ve artırma suretile ve peşlO 
ile satılacaktır. 

Isteklilerin bu elverişli satışlardan istifade etmek Uzere mua~ 
ve saatte Kuru~medeki anılan satış komisyonuna gelmeleri ve ist' 
rin satılacak eşyayı her gün görebilecekleri ve satış MUdürlUğU di~ 
barlarında mevcut olup satışı ili.n edilecek olan eşyanın da bu 
satılacağı ilan olunur. (4107) 
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K KOLLU CEMAL 
CiİŞESi 

l8iirült il<ramiıeler Kaınagıdır 
ek Kollu CEMAL Gişes•, 5 büyük ikra!!'iyeyi ~arden ver. 

lllekıe şimdiye kadar hi~bir p ıyanko baynne nas p olmıyan 

-~üyük Bir Rekor Daha Kırdı 
.,. · · 1 - 45,000 Lirayı 

5228 No. lu biletle Kasımpaşa'da Kulaksız caddesinde 76 
numaralı hanede 85 yaşında ihtiyar Nine Bayan Şerife 

2- 15,000Lirayı 
38344 No. lu biletle Dolmabahçe sarayında telgraf memu

ru Bay Senai 

1~liy., N· tl 3 - 12,000 Lirayı 
~ı>'eaini Tne Bayan Şerife ikra- 38638 No. lu biletle Uzunçarşı başında 25 No. da Bay 
1lttden 

1 
ek Kollu Cemal gişe- H . 

~1~.7·k10,ooö"1;raJ1• 
k 8,y ja.k bıletle Tahtakalede 39 No. Iu mağazada çı-

~~ .. 10000 Lirayı 
ı '' ıok~~talı biletle Mahmutpa şada Y etildirekte Molla 
'lkıet Ve gında 33 numaralı mağaza sahibi Bay Osman K Çırağı Bay Mehmet. 

ı kA ZAN D 1 LA R 
cf_ Kollu CEMAL Gişesi sahibi 
ail MAL G UVEN daima böyle fakir 

elete h ·b· · · Bay Senai ikramiyesini Tek Kol-
.t\dre ızır gı I yetışır. Ju Cemal gişesinden alırken 

l..... se dikkat: Eminönü Bonmarşe öşesi No 51 {MKoılu Cemal Gişesi 
:~ A~ço•r yerde şubesi yoktur 

ta~6rnrük muhafc:İza genel komutanhğı is
~şyanın . lll Satınalma komisyonundan: 

cıns.ı: 
Miktarı Lira 

~tı~ 
1Ik teminat Tarihi 

L. K. 

Günü Saati 

ben· eratı .. ------
ben~~ eratı ~ı;:~n kaput 20 ) 
beh~~ eratı 15~n kışhk elbise 99 Takım ) 
" ... ~ çın Y l k . ) ~tı· eratı i . az ı elbıse 99 Ta~ım 
~ili ıı eratı i ç~n Rirpas elbisesi 99 Takım ) 
~il~ eratı ç~n nöbet kaputı· 62 Tano ) 
b tıı~ kallta~~ın 8~Y~h fotın 198 Çift ) 
ıçltı ~· tl'ıUrett:ı ıçın siyah fotin 92 Çift ) 1779 
h.. - 1Ya}ı fot· at ve sandalcıları ) 
'""''tıı~ '· ın ) l'a~llt ~alltnn · 192 Çift 
~tı elbise ve makinistlerine ) 
lla e~. tnUrettc 92 Tal.um ) 
betı b~e bat ve sandalcıları ) 
~tı~ tl'ıUrett . ı '192 Takım ) 2476 188 00 20-7-937 San 
l>0 eratı . ~bat ış elbisesi 65 Takım ) 

;tatir de~~ın liiı;tik çizme. 62 Çift ) 456 35 00 20-7-937 Salı 
2 ....._ Cu111~ karyola 180 Tane ) 2340 176 00 20-7-937 Sah 
3' !Sattn k muhafaza komutanlığı için yııknrıda yazılı eşyanın pazar hkları yapılacaktır. 

140·1 19-7-1937 10 da Pazartesi 106 00 

1070 19-7-937 Pazartesi 10,5 da 81 81 

134 00 19-7-1937 11 de Pazartesi 

10 da 

10.5 da 
11 de 

tU 'lstekr~nıc. ve C\'Safları komisyondadır. Görülebilir. 
~ bina8;}1k teminat olan vezne makbuzları ~cya banka mektupları ile birlikte o günde Galata da eski 
~ satınalma komisyonuna gclmelcrı. (3870) 

l'f~ --J;nd' ~ rrna G_e_n_e_l_K_o_m_u_t_a_n_r_ığ_ı_A ___ n-::-k-a_r_a_ 

i)~-'4.IJ;J Satına.ma Komisyonundan: 
1 - Kilosuna 230 kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uygun 12129 

kilo çoraphk Yün ipliği kapalı zarf usuliyle 30-7- 937 Cuma glinü 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - şartnamesi 140 kuruş «ar.şılı~ında Komisyondan alınabilecek 
olan bu eksiltmeye girmek istiycnlerinb 2092 lira 25 kuruşluk ilk teminat 
ve şartnamede yazılı vesikalı teklif mektuplarım belli giln en geç saat 
dokczdan evvel Komisyona başvurmuş olmaları. "2005,, "4119,, 

ızrn r ikinci icra memurluğundan: 
Mehmet Alinin yeı!si lzmirdc Kerestecilerde 5 sayıh dükkanda sarraç 

Hüsnüye lzmir lkıncı Noterliğinin 18 Haziran 928 tarih ve 1285 No. lu 
senedile 800 lira ve ay:ı<!a masraf borçlu Hanife veresesinden yapıcı 
oğlu Orhaniye mahallesı ~usuf dede caddesi 121 No. da Sara ve ayni 
mahallede Ahmet. ve _aynı mahallede Saide işbu borcun ödenmesi için 
çıkarılan icra emırle~ne bor~lula~m ~ezkfır adresinden çıkarak nereye 

1 
gittikleri belli ~ıma~ı~ın·ar daır mu?~~şır tarafından verilen meşrubata 
binaen icra emırlerının ılanen teblıgıne karar verilmiş olduğundan işbu 
ilanın neşrinden itiba~en on ~Un içerisinde borç ödenmez veya tetkik 
merciindcn veya temyız vey~ .ıcraıun geri bıraıkılmasına dair bir karar 
getirmedikleri takdirde cebn ıcra. y~pılacağı. ve yine bu müddet içinde 

1 beyanında bulunulmaz.c;a hapıs ıle tazyık olunacağını ve hakikate 
ma 1 h · · ı muhali{ beyanda bu unursamz apıs 1 e cczalandırılacağınız ilan 
olunur. "4112., 

S h·b·· Ahmet Emin l'Al~MAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: S. SALIM 
~:7;t:~ilik ve Ncsrivat Türk Limftet Şirketı. Basıldıgı ver TAN matbaası 

................... 
ıstanbuJ Haricı Askeri 

Kıtaatı ilanları ..................... 
Kırklareli tümen birlikleri içın ka... 

palı zarfla 150000 kilo bulgur satın 
alınacaktır. Muhammen fiyatı 14 ku
ruş olup tutarı 21000 füadır. llk te · 
minatı 1575 liradır. Şartnamesi her 
gün Tüm satınaJma komisyonunda 
görülebilir. ihalesi 19. 7. 1937 pazar
tesi günü saat 16 dadır. istekliler ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
sika ile temınatlarını havi zarflarını 
belli gün ve satten en az bir saat ev
veline kadar tümen satınlama komis
yonuna vermelen. (84) (3774) 

• • • 

,. . -~ . .- ~ ... ·:·· .. ~ '-,· { 

BEL L. ·. · '5As·'·~ .~ · ··'1·r . -· ,U11'1J . 
. • . ..,, ''~ · ı . . . . . . -·. . . ., .. .. . ·~ . C/LD iÇiN GIDA . .._. ·~· -· :. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. cü keıide 11 Ağustos 937 dedir. 

Sade yağı ihtiyacı Çatalcanın 7550 ı Büyük ikramiye : 5 O. O O O liradır. .. kilo ve Hadımköyle Çerkez köyüniln 
her birerlerinin ayrı ayrı şartname • 
Jerle (6000) kilo olarak kapalı zarf 
usulile eksiltmiye konmuştur. Müna. 
kasası 14 temmuz 1937 çarşamba gü. 
nü Çatalcanın saat 15 te ve Hadımkö· 
yUnün saat 16 da ve Çerkez köyünün 
ise saat 17 de Çatalcada tüm satmal
ma komisyonunda ayn ayn eksiltmc
leri yapılacaktır. Şartnamesi parasız 
olarak komısyonda görülebilir. Çatal· 
canın yağının muhammen bedeli 6i95 
lira ve teminatı muvakkatesi de 509 
lira 62 ıturuştur ve Hadımköyle Çer· 
kezköyünün her birerlerinin muham· 
men bedeli 5400 lira ve her birerleri
nin muvakkat teminatları da 405 lira 
dır. Isteklilerin şartnamesiniı göre· 
rek ve teminatı muvakkate makbuz
larile birlikte mtinakasanm yapı
lacağı belli saatten en aşağı bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarile Ça 
talcada tüm. satınalma komisyonuna 
müracaatları. (78) (3768) 

• 
Sığır eti ihtiyacı Çatalcanın 48 bin 

kilo ve Hadımköyle Çerkezköyünün 
her birerlcrine 40 bin kilo olarak 
ayrı ayrı ve kapalı zarf usulile eksilt
miye kon~uştur. Bunlar Çatalcada 
Tüm satınalma komisyonu binasında 
16 temmuz 937 cuma günü Çatalcanın 
saat ll de Hadımköyün saat 15 te ve 
Çerkezköyün saat 16,30 da ayrı ayn 
münakasalan yapılacaktır. Şartname 
leri komisyonda parasız olarak görü
lebılir. 48 bın kilo sığır etinin temi· 
-natı muvakkatesi 1080 liradır ve 
muhammen tutarı 14400 lıra ve Ha· 
dımköyle Çerkezköyilnün ayn ayrı 

40 bin kilo sığır etinin beherinin ilk 
teminatı 900 lira ve muhammen be· 
deli beher birinin 12 bin liradır. Is -
teklilerin teminatı muvakkate mak
buzlarile birlikte teklif mektuplarını 

da münakasanın yapılacağı belli sa
atten en aşağı bir saat evvel Çatal· 
cada tüm satınalma komisyonuna 
müracaatları. (81) (3771) 

• :Kırklareli tümen birlikleri için ka· 

Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler

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

DİKKAT: 

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

letini değİflirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ..• 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Bankamızın Konya Ereğlisinde yaptıracağı muhammen keşif be
deli "Elli sekiz bin yüz otuz iki lira yirmi kuruş., 58132.20 lira olan usta 
evlen inşaatı toptan götürü olarak ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Münakasa evrakı "3" lira mukabilinde Sümer Bank lnşaat scr
visınden alınabilir. 

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

4 - Muvakkat teminat 4157 "Dört bin yüz elli yedi,, liradır. 
5 - lsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank 

~aat servisine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini is
bat ve icabeden vesikalarla milli bankaların birinden alınmış 30000 li
ralık mali itibar mektubunu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üzere birer 
vesıka almalan şarttır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 
14,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank Muhaberat 
servisi Müdtirliiğüne teslim edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza 
eder . 

8 - "5,, inci maddede zikredilen vesikalar meyanına Nafıa Vekaletin
ce verilırniş müteahhitlik vesikasının da konulması şarttır. (1966) (4031) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü 

1 - Heybeliada Panaiya namı diğeri Çam manastırı 
2 - Burgaz adasında Ayayorgi manastırı 
3 - BüyUka.da Ayayorgi manastırı 

İlanlan 

Cemaatlerce idare olunan vakıflar dan semt ve isimleri yukarıda yazılı 
vakıflara 2762 No. lu vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbaptaki 

talimatname hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden is
teklilerin 22-7-937 akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Mildürlüğüne usu
len milracatlan ilan olunur. (3988) 

palı zarfla 800000 kilo kuru ot satın ------------• •------------~ alınacaktır. Muhammen fiyatı 3 ku- 1 
ruş 50 santim olup tutarı 28000 lira- 1 BEYOCLU VAKIFLAR DlREKTöRLOGO JLANLARI 
dır. Ilk teminatı 2100 liradır. Şartn:ı- ~ 
mesi her gün satınalma komisyonun- L. K. 
da görülebilir. ihalesi 21, 7, 1937 çar 
şamba günU saat 16 dadır. tstekliler 642 85 Kasımpaşada Tahta kadı mahallesınde dere kuyu caddcsınc1e 
kanunun 2 ve 3 üncU maddelerindeki eski 10, 17 yeni 36, 21, 21/ 1 No. lu 591 metre 25 santim ar-
vesika ile teminatlarını havi zarfları· sanın tamamı. 
nı belli gün ve saatten en az bir saat Yukarıda yazılı gayrimenkulün mülkiyeti peşin para ile 9-7-937 ta-
evveline kndar Tümen satınnlma ko· rihinden itibaren on gün müddetle uzatılmıştır. ihalesi 19-7-937 Pa. 
misyonuna vermeleri. (85) (3775> 1 zartesi gUnü saat 15 de komisyonda yapılacağından taliplerin % 7,5 peY. 

• paralarile Mahlfllat kalemine gelme !eri. (4105) 
Kırklareli tümen birlikleri için ka

palı zarfla 1,050,000 kilo yulaf satın 
alınacaktır. Muhammen fiyatı 6 ku
ruş olup tutarı 63 bin liradır. llk 
teminatı 4400 liradır. Şart.namesi her 
gün tümen satınalma komisyonunda 
görülebilir. ihalesi 20, 7, 1937 salı 
günü saat 16 dadır. lstekliler kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika 
ile teminat mektuplarını havi zarfla
rını belli gün \'C saatten en az bit 
saat evveline kadar tUmen satmalma 
komisyonuna vermeleri. 

(86) (3776) 

• Kapalı zarfla 50 bin kilo sade yağı 
satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 95 kuruştur. Tu
tarı 47500 liradır. ilk teminatı 3562 
lira 50 kuruştur. ihalesi 22, 7, 1937 
perşembe günü saat 16 dadır. Şartna. 
mesi her gün satınalma komisyonun
da görülebilir. isteklilerin kanunun 
2, 3 ücü maddelerindeki vesika ve te· 
minat mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat 
evveline kr.dar Kırklareli tümen sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(87) (3777) 

KAYIP - 4738 sicil numaralı şo
förlUk vesikamı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktıır. 

Şoför Salıi.hattin Şirin 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Bankamızın Kayseri Bez Fabrikası sahası dahilinde yaptıracağı 
muhammen keşif bedeli 76251,37 "Yetmiş altı bin iki yüz elli bir (,, 37 
lira olan müteferrik işler inşaatı kısmen götürü ve kısmen vahidi fi~~ 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Münakasa evraılu 4 lira mukabilinde Sümer Bank Inşaat servi· 
sinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 28 Temmuz Çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada 
Sümer Bank Umumi MüdUrlUğlindc yapılacaktır . 

4 - Muvakkat temiııat 5062,57 "Beş b\ıı altmış iki C(, 57 liradır 
5 - lsteklilerinihalc gününden en az bir hafta evvel su'mer B.ank 

İnşaat Servisine gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek fenni ehliyetle
rini isbat ve icap eden vesikalarla milli bankaların birinden alınmış 
40,000 liralık mali itibar mektubunu ibraz ile eksiltmeye girebilmek uz<!· 
re birer vesika almaları şarttır. 

6 - Teklif mei<tuplannı havi zarflar kapalı olarak ihal .. il ot 
b k b

.1. d e gun sa .. 
14,30 a kadar mak uz mu a ı ın e Ankara Sümer Bank M h b rat 
Servisi Müdürltiğüne teslim edilmiş olmalıdır. u a e 

7 - Bu inşaatı Banka dilediği müteahhide vermek h kk h f 
d 

a ını mu a aza 
e er. 

8 - 5 inci maddede zikredilen vesika meyanına Naf \ r kr.1 t' · · ··t hhiti'k lk d k 111 e ıı. e mce veıılınış mu ea ı vcs asının a onulması şarttır. "2006,, "4120,, 

İstan~ul Kültür Direktörlüğünden: 
Yemden tıumıfıne b~lanılan Fatihteki 'lı'll t k't b · · 

• • J.\ e ı ap arnyının u nıın 
nıhayctıne kadar okuyuculara kapalı bulund y ·ı~ 0 ugu ı an olunur. "41 
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Yazda en sıhhi, en leziz ve en nefiis içki ,, ................................ mm.-.................... , .......................... .-

fngiliz şerbet yersan tertibi şekerli ve meyvalı 

Hasan Gazoz Ozü 
Mideviclir. Toz halinde ve meyvalarda.n yapılmıştır. Çok köpürür. 

Sabahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bardak su içinde içilirse 

müleyyindir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampanya gibi lezzetlidir. Şe

kersizi meyva tozu gibidir, Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismi
ne ve markasına dikkat. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir . 

.J#.r ~~~~ Suadiye Plajı 4~ . . , 

• 14 Temmuz Çarşamba günü akşamı saat 10 da 

1 

Münir Nurelfin ve jrka~asları 
• 

KONSERi (Neşeli bir gece) 
Sinemada MARGAR!TTA bir hafta devam eder. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 
1- Şartname, keşifname ve planları mucibince Erzurumda yapılacak ı 

59914.74 lira muhammen bedelli Başmüdürlük Binası inşaatı pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Il - Pazarlık, 14/Vll/937 tarihine rastlıyan Çarşanba günü saat 14 
de lstanbulda Kabataşda İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdür
lüğü binasmda müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

lII - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilınde Istanbulda ln
hı~.arlar inşaat şubesinden alınabilir. 

iV - Muvakkat teminat miktarı 4246 liradır. 
V - Taliplerin Nafıa Vekaletinden verilmis müteahhitlik vesikasını 

haız bulunmalar1 ve Mimar ve Mühendis değil.lerse bu smrftan bir mes-
lek adamının iştirakini temin etmiş olmaları lazımdır. (3969) 

S A T 1 E 'nin 
R1}TÜ N ŞUBELERİ 

'------~---:ası---
.--

f stanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke- 1 
'Zİ Satınalma komisyonundan 

Bayanlar çok 
F E M İ L nedir? 

üzücü 
FE:M:lL Kadının aylık ihtiyaçlarında kullaınacağı yeni ve sıhhi bir 

tuvalet "serviyeti., dir. Hususi bir bağla kullandır. En ince ve en 
sıkı elbiseler altında görünmez. Çıkıntı ve biçimsizlik vermez. Fare itlafı ameliyesinde kullanılmak üzere 50 ton çubuk kükürt ka

palı zarf usuliyle eksiltme ile satın alınacaktır. 
A - Kükürdün tahmin bedeli kilosu 20 kuruştan on bin liradır. 
B - Kükürdün şartnamesi Istanbul limanı sahll Sıhhiye merkezi Ie

vazunmdan para.sız almrr. 
C - Eksiltme 27 temmuz 937 salı günü saat on beşte Galatada Kara 

Mustafapaşa sokağında lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacağından isteı.'l{lilerin mühür
lü teklif zarflarını eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri şart

tır. 

E - Muvakkat teminat parası 750 yedi yüz elli liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 937 senesi Ticaret odası vesikalarını 

ibraza mechurdur. 
G - Eksiltmeye girecek olanların saat on dörde kadar teminat para

larını merkezimiz veznesine yatırıp makbuzlarını almaları lazımdır. Aksi 
takdirde eksiltmeye giremezler. (3986) 

F E M İ L sıhhidir. 
FEMİL serviyetleri sıhhi ve fenni bir şekilde hususi bir pamuK

la hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla 
kurumadığı gibi, ıslaklık ta vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır. Cil
de yapışmaz ve deriyi tahriş etmez. iCADIN HASTALIKLARIN. 
DAN VE M1I{R0PLARDAN KORUR. 

F E M t L 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 tamamiyle ortadan kaldırır. 
1 FEMlL ve bağlarmı bir defa aybaşı ihtiyacında denemek, bütün 

1 

doktorların bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. 
Siz de tecrübe ediniz. 

i 1 Her Eczanede, Parfünıöri ve büyük Tuhafiye mağazalarmda bulunur. 

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

ILACLARINIZI Bahçe· 
kapıda 

SALİH NECATİ 
den alımz. Reçeteleriniz büyül:ı.: bir dik 

kat, ciddi bir istikametle hazırlanır. 

BOURLA BİRADERLER ve Şsı 

ISTANBUL-ANKARA - IZMIR. 

-ı l.f 

bir dertten YALrtlZ j 

IAKEA mağazalal'1~ 
Kurtuldunuz! 

Serviette 
Hygienigue 

F EM i L
1 

ııJ 
Her cins ve her renkte ~~ 
'wstümlerinin en zengin çe~ı ı 
ini her yerden müsaid şerıı rl 
her keseye elverişli fiıı.t18o 

'.Julabilirsiniz. ~ 

- -- --=a 
;$--

1 

1 
Senelerdenberi denenmiş ~i 
sirli ilaçtır. Eczanelerde ~ıJ j 
tsmine dikkat ,., n 

,_ALCiOPll 

il' rt 
Leke bırakmaz, tabii sabit b"' 

temin eder. 


