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BAŞ MU HA RR 1R1: AHMET EM iN YALMAN 

JAPON HARBi· 
iki taraf ·mütarekeye· 

1 

benzer bir anlaşma yapb 1 

Fakat 
Asker 

Yandan da Cepheye. Bir 
Sevki Devam Ediyor 

...... J191 ......................... l..-ıllllliı!ilijiiijiiiiiıııiııo _______ ___ ---
Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

l"l:il Cilt Cüz ~ı __M__ıKuponu Kuponul~ 
SO kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. cüz 7 1h kuruştur. 

Kurt 
Hikayesine 

Çinliler, Japon Tekliflerini Esas 
itibarile Kabul Etti!er 

Kahraman ordumuz. dünkü geçit re•minde halkın alkı,Ian aTtuında 

Benziyecek mi ? 1 

~lııı.eı Enıin YALMAN 1 
A 11ıi d-1-·k 1 , 1\ llııı -.ı ada hem Asya- 1 

4...___ farkından hem de 1 
l. ·.'"Nllııı , 1 
.._._ 1 l&rbından fena ha- ·~ 
1.... ~ ae · 
"-=rte • •Yor· Uzak Şarkın yüz-
t...... lladyoıı • 
-Pllr ı,. __ 1 111aanı arasında ilk 
~ ...... _, ·--lftır. 

.._. Jca...~cla dıa · "I · ı · .,.. ta:_~• •panya lf en-
1-J._.llıa ,, adı albnda mu- ·~~ 

"''~....,....~~--

Ven I ithalat ~ 
Kararname- ~ 
sinde Tadıoat~ 

Haber aldığımıza göre, yeni it- ~ 
halat kararnamesinin bazı mad- ~ 
delerinde tadlli.t yapılması düşü- ~ 
nülmektedlr. Şehrlmlzde bulunan ~ 
Saaayl Umum Müdürü B. Reşa- ~ 

dıa, bu file m~gul olmak üzere -
yakında Ankaraya döneceğini öğ 
rendik. Bazı sanayi maddelerinin ~ 
daha fazla himayesi lizım gel- i 
diğl noktası üzerinde durulmak-
tadır. 

hti YIJcıJ ~lfdan aon aulb ai- .Jl 'H" 

'tı llaıttır. ı ·, , 1 ;;:'t T .. k. J 
$~~~olsa"Cihanharbil ~;.s-ik ;~~-~-~-.:.:!' ur ıye - ran 
I;:-b~ htlktım verebilirdik. ,~~; 'tt H y ' l v 

Montreux Zaferini 
Merasimle Kutladık 

Ordumuz Dün Kavakta Büyük 
Bir Geçit Resmi Yaptı 

~ 
4 

Boğazlarda, askeri hakimi
yetimizin yeniden kurulutuna 
müjdeliyen Montreux zaferi
nin bi~inci yıldönümü, dün 
sabah; Anadolukavajmda, u
lan Mehmetçiklerin buzurile 
bir kat daha heybet keıbeden 
samimi bir törenle kutlan. 
mı9br. Ufe~ ve itiyatlara ;.,;,..; '"-"J!...•o~ a Va 0 • CU Ü gu 

"' ,...._ O)'Damak, mu~ • _ _ı ~· _,,. ç• 1.._.:1_,,,1 _.J_L~ z __ f• ~-.:1 0 _ 
it"'!~ ~·,.;;;;~)tj;~ .... :,; ..--Cın onnuanun ~ımuıı ın ~~Uncıwq .-cıcuı.)'eı&m1en ı:>afİıJIOE_, ___ .., .... 

Oldııı.~ ı._!.oı dahili harbi mas- Nevvork, 21 (TAN) - Bu- için söz vermit bulunuyor. İranla yaptığımız bir mukaveleye 

Karadeniz Boğazı müstahkem 
mevki komutanlığı bu mesut yıldö
.DÜ.ınilnü kut.Jana.wlr üzere güzel bir 
propaın hazrrlamJJtr. Daha aabaıJlm 
çok ~riten saatlerinden itibaren, &. 
ğaziçinin uzak köylerinde oturanlar. 
dan yüzlerce ki§i, akın akın, Anadolu 
kavağına gelmiye başlamışlardı. Mils 
tahkem mevki emrindeki askeri kıta 
lanmız, Kavak iskelesinin ilerisinde-

~-~~~harplere girlf!Diş .•J göre, yakında Türkiye ile dost 1ran ~U)o~ e resmen sulh halinde gün Çin • Japon ihtilafı ve bu Bu bakıma göre vaziyet az çok dU- arasında hava seferleri ihdas oluna-
Je.. ıı, · 'Of.ak .Şarka gelince o- ihtilifm vücude getirdiği ger· zelmiş gibi görüııUyona da yeni in- caktır. Bizim yolcu tayyarelerimiz, l'eJabn..,berruıı Japonlarla Çinli- ·nı·k Ç'nl'lerin Pek' etra- kişaflar merakla beklenmekte ve her Tebrize kadar gidecek, lran tayyare 

··v"4&1'la Q. ... , gı 1 
' 

1 1 ın alakadar muhitte mühim ai·-·• te-le 1ı1_ eı..... "-'&r arasında mü. f dak" aına -- L d ., ,,,,,_ teri de Vana kadar yolcu getirecek--abfz. "'lllJ[ obn aı· m 1 çarp•r- 1NU1&aın an maslar vukubulmaktadır. Amerika ~ da--.~ a gı halde mese. kil I .1 b. d k Mi lerdir. 
~da &çık bir harp tek- çe me ene ır ereceye a- Hariciye Nazın eter Hull bugün Hava yollan idaresi, İngiltereye 

llıa:.~Uztltı dar gevtemittir. JaPoiıya da, Çin sef"ıri ile uzunuzadıya görilşmüş yeni sipariş edilen tayyareler de gel-
~. bizi ~ktanberi alıttığı bu kendi kuvvetlerini geri almak ( 4.rkuı 10 uncuda) dikten sonra İstanbul • Bilkreş bava 
~~ teı 

0 
ur olmaz hadiseler ==================-======= servisini de tesis etmiye karar ver-

~ ~:r. ;.,a::~~~um.:t Şehir-de Ti/o Salgını miftir. 
~ ~ Cibi rörUnen bir çok inhidam Faciasının 
'~~~toııy~trafmdan do- D .. d 2 7 K. . 
~ ~ buı BulhU kurtar. u n e . 1 ş 1 Suçlusu, Dün ~·-~ UlınıUftur; en ıiddetli . 

~ ~ ~ •likilıı• Tevkif Edildi lntlırıkUıı olınU§tur. T f k 1 · · 
~ı:-:~"::. .. kurt hlkAyeslni i oya ya a andı 
~ ~ct b ınak llznndır. Ha-
~ hUy0~ :1 bir çok ' de~alar 

~ t.:.,~~te~'r. Bu seneki salgının büyüklüğü 
~nı.a; lıirııı.ı ~lg. ı;.ı;:;::: ilkbaharın sıcaklığı yüzündendir 
~ ~ rl.be kurt hakikaten geL Şehrimizde tifo vukuatı ta-
~ ~L 'l'e~ı k at l'ahat koyunJan bı'"ı ••yrinde devanı e--kte-~e ı 'q h~_"&ıırkııyanıann hiçbiri, - uu.:: 

~eı";::da harekete geçmek dir. Son yirmi dört saat içinde 

8 b~ 0hnak Vakit ve im- tehir hudutları İçinde yeniden 
"'- UlJı ı..ı_de · (27) tifo vaka11 teabit edil-~~ te ,111 de a . . . . 
bı.: ÇoJt hlıkeai \' Yni vazıyete düş- mittir. Tıfo salgınına kartı 
~it ~ık ~· Uzak Şarkta atı ve diğer korunma tedbirle-
fı. dM: \'e 'UUıtıırı llelerin. sonu çık- ri muntazaman tatbik edili
tı~gı'\ıdtır. li'akareaınen bozulmadı-

<'!- _da Ulıut .... __ t ilin gitgide azıt- yor. • .. 
~"l<le1t1 \'tk•&anıak icap eder. Bır mutehauıa 
~ e btı)U alamı ölçUsu günden ile konuftuk 

'iıtı ~~or. l>un Birkaç aydanberi lstanbulda bulu-"-.. 1 • Yarını olmıyan . . . .. 
""'l, 011 ere İ§ti k nan bir ecnebı mütehassıs ile dun 
b~ kitiden ib ra eden asker tifo meselesi hakkında bir ınillakat-
~ fırJtaıar lef,aret olduğu halde ta bulunduk. Bize dedi ki: 
tı.ıt~or, ta erber oluyor, top. "lstanbuldaki tifo salgım 1928 de 
~or. Yl'IJ-eler harbe hazır Almanyada Hanovre'd~ k~pan salgın 

Evvelki gün Tepebaşında bir bahçe 
dıvan yıkıldı, drvarm tam dibinde 
terkos borusu f erşi için hafriyat ya
pan ameleden birkaçı enkaz altında 
kaldı, bunlardan ilcisi öldü ve ikisi de 
yaralandı. Adliye doktoru ölen zaval 
Iılann gömülmelerine müsaade ver
miştir. Yaralılar da, inzalan hafif 

~ olduğu için dün hastaneden çıkmışlar I 
dır. 

Fakat, bu hafriyatın fenni nezare
tini Ustilne alan Nafıa fen memuru 
B. Macit, tedbirsizlik ve dikkatsiz
lik suçile dün akşam tevkif edilmiş
tir. Tahkikata müddeiumumi mua
vinlerinden B. Cevdet devam ediyor. 

Altı Kişi 
Alevler Arasında 

Yandılar 
Bartmm Krrtepe mahallesinde üç 

gün evvel bir yangın çıkmış, on iki 
ev tamamile kül olduktan başka, a
levler arasında kalan bir erkek, üç 
kadın ve iki çocuk ta kurtanlamıya

~ti dellileırı gibi iştial şeklinde değıldır. Hanovre 
~~e &'el' kurt, günün birinde salgını bir tek sebep yüzünden bir
~~ il '<>n~ Çata?Uir. Bir defa denbire koptu. Se~p arandı, b?l~n-
~bbı ~lleceği11 az hır zamanda ö- du, su mecrasının bır noktada pıslık

:eı. J~ filtir1eı-\dair ~ler! sürülen le temasa gelmes~ i?i. Sebep ortadan 

_; rak yanmışlardır. 

C et-~ır'f>o'tl.l'a elbe b'naeyı ıkna ede- kalktı. Tifo da bıttı. 
b u,~ ~llkat ~~~.'18k~çe_ lStanbulda, dünyanın birçok şehir- , 
~~llt ht lehtn~~·ine ·nde olduğu gihi devamlı bir suret-
... ~t tı.ıdan ö '·.:~.~niş. So 0 vardır. "Böyl~ bir vaziye~ b~-
~ ~~biJece ~~Ulftz ce 81 memleket içın ayıptır,. ıddı-
~. Rıi ~e hesa Ubalağalıdır. Bu nokta hakkın-

Şehrimime tiloya karp 
Cifi laaliyeti 

Bir Türk Heyeti 

Şama Gidecek 

Zonguldakta Köycülük 

işleri 
Zo~ldak, 21 (Tan muhabirin

den) - Vali Halit Aksoyun reisliğin. 
deki Halkevi heyeti, bugUn köy tet-

...... 
Alay Komutanı ~/bay lJmer 

lakender nutuk •öylüyor (Arkası 10 uncuda) 

Alt.ıncı Mehmetle 
Hayat Yoldaşhğım 

Osmanlı Sarayının ilk ve Son 

Türk Kadın Efendisi 

Yazan : Nevzat Vahdeti in 
''TalJh, beni son Osmanb htikftmdannm Dördüncü Kadm Efendllll 
diye bir alt.ın kafese kapadı. Sonra beni yerden yere vurdu. Bütün 
saray halkı tekrar ediyordu: 670 senedenberl ilk defa olarak bir 
Türk km Kadın Efendi oldu. Bu hanedan artık yaşayamaz.,, 

Bu satırlan, Mehmet Vabdettlnln Dördüncü Kadın Efendisi olan 
Nevzat VabdettinJa San Remoda yazdığı hatıratmda okuyoruz. Bu 
~k canlı hatıralar, 1 Ağustostan itibaren TAN'da tefrika edilecek
tir. Osmanlı sarayının lçyttzU nedir! Müta~ke gilnlerlhde bu garip 
ilemde neler vardı? Bir Til.rk kızı nasıl bu yabancılar arasma kanştrf 

işte, Nevzat VahdettinJn hatrralannda bu suallerin cevaplannr bu
lacak, bu suretle dünyaRJA eo hakiki facia romaolanndan birlnl o
kuyacak81DJZ. 

• • 1 Ağustostan itibaren ( Tan ) sütunlarında clr Sıhhiye Vekilinin söylediği söz- Şam, 21 (Hususi) _ Bir Türk he-
• (Arkası 10 uncuda) veti Yakında buraya gelecektir. kiklerine başlamıştır. Köyltilerle ilk ......................... .. 

konuşma Gaca köyünde olmuştur. 
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Ortamektep Muallimliği ~K- d H (--d~~'"'"" 
lmtihanlarındakazananlar~ ar eş a ay an 

~ 
~ 
~ , 
~ 
~ 

Gelecek Ayın 17 sinde Ankarada i(1 AN)a Resimler ~ 

. 

Belediye, Otob~s 
Hatları Tesisine 

s ' ' I 

Sözlü lmtihanf ara Girecekler ' ' ; Muvafakat Ettı 
Belediye, otobüs imtiyazını kendiıi kulJanıncıya kadar d•~ 

~pe~ vaki.t geçeceğini d~'ünerek 'ehrin muhtelif yerlerine ota:,: 
ı~letılmeıı hakkında harıçten yapılan müracaatları kabule k 
vermittir. Otobüs ıerviılerinden yüzde on alınması belediye I" 
lirine epeyce teıir etmektedir. 

Bu ayın 14 ünde kardef Hatayda yeni istiklal rejimi, 

Fransanın Suriye Fevkalade Komiseri de Martel tara

lmJan Üan edildi. "TAN,, ın Antakyada hususi surette bulu

nan loto muhabiri, Türk Hatayın bu istiklal gününe ait hare

ketleri objektifiyle tesbit etti ve bize gönderdi. Bunları, çok 

~ 
' ~ 
' --~~~~~~-_____.,,. 

A nlcara, 20 (TAN muhabirinden) - lHonektep maallimle
rinden ortamelctep muallimi .eçmek için Yiliyetlerde 

açılanyazılı imtihanlann enakı tetkik ec:tilmif Ye kazananlar 
te.bit olunmUflur. Kaananlar, 17 AjustoR& .Aııbracla haflı
yacak olan lizlü imtihanlara çaimlmıflardır. Sözlüde ele ma

vaffalc olanlar Gazi Terbiye Emtitü.ünde her sene mçalan bir 
senelik mıwaJdıat kursu takip edecelc Ye kurs imtihanlannda ela 
muvaffak olduldan talridrde ortameldep muallimliji ehliyetini 
kazanmıt olacaldardlJ'. 

canlı bir sinema feridi halinde burada siz okuyuculara 

~ 11myoruz: 
~. 

' ~ 
Tramvay hatlarında evvelce yazdı-, 

ğımız ıslahat yapılıncıya kadar lutl
kın yollarda sıkıntı çekmemesi de IU
zumlu görUlmUştür. işte bu iki se
beple evelce işten menedilmiş olan o
tobUsçUler, birer, birer bucı:k sene 
veya altışar aylık cezalan kafi görü

Temizlik 
17 ağustostaki imtı"hanlarda f ev- Suadl, Gümtlfbaneden Orhan, lstan

kalade muva!falnyet göeterfp A de- hurdan Enise, Antalyadan Cengiz, 
recesınde diploma alanlar Uıe, kuna Erzurumdan Jılehme~ Tekirdağmdan 
sevkedilmeden doğrudan doğruya lif~ Gire8Ulldan Huan Bani ve 
ortamekteplere muallim taybı alilebi- Oğuz, Yozgattan Ozdemir, Kutamo
leceklerdir. nudan Pakize, Aydından Fevkiye, 

• 
Yazılı imtihanlarda kazananlann Kam.an lsmet, lsmizden Ihsan, :b

isimlerini derece sıra.tile büdiriyo- tanbu'ldan Muazzez, Ulker ve Ham
rum: di, Muğladan Feridun, Balıkesirden 

• 
Riyaziye grupundan 

Zeki, GümUşhaneden Faruk, Erzu- • 
rumdan Şükrll, Tekirdağından Etem 

I
• zmirden Halim, Konyadan ve Hidayet, Tokattan Fikret, Koca-

Makbule, Vandan Mustafa, elinden Memduh, Malatyadan Turgut, • 
Tokattan Tahir, Malatyadan Hasan Zonguldaktan Hilmi, Kocaellnden 
ve Sadettin, Balıkesirden Orhan, Er- Kemal, Ankaradan Leman, Tahsin 
zurumdan izzet, Kocaelinden Akif, ve lhya, Denizliden Naci, Seyhandan • 
Ağrıdan Ali, Balı~etrirden Şadiye, ı Salt ve lsmail, Burdurdan Hasan, 
Trabzondan idris, Muğladan Akü, Kırklarelinden Uluğ, lzmirden ls
Ankaradan Hilmi, Amasyadan Ke- mail, ISmet, Avni ve Ir!an, lstanbul- • 
nan, Diyarbekirden Umia, Jzmirden dan Refia, Düriye, 'Melahat, Kadir
Reşat, Konyadan Muhsine, Kcx:aelin- can Kallı, Hatice, Haaan ve Nahit, 
den Cemal, Karstan Latif, Izmtrden Muğladan Sedat, BiUisten Sadi, Is
Derviş, lstanbuldan Ali Rıza, Malat- partadan Salihattin, Balıkesirden 
yaıdan Mustafa, Bitlisten Mahmut, Avni, Gümüışbaneden Mehmet, Erzu· 
Vandan Adil, Elazizden Oğuz, Kırk- rumdan Hasan, Şeref, Tokattan Ah- • 
larelinden Hasan, Erzurumdan Ni- met, Giresundan Cavit, Malatyadan 
yazi, Ankaradan Hikmet, Muğla.dan Muharrem, Zonguldaktan Şahinde, 

• 
Ali Kemal, lzmirden Turban, tzm1r- Amuyadan Vehbi, Samsundan Bur- • 
den Nuri, Hakkariden Ahmet, Yoz- ban, Sivastan Necmi, Aydından U
gattan Hüseyin, Jstanbuldan Şaban, beyt, Siyavuı, Gaziantepten Tah1'in, 
Balıkesirden Şakir, Edirneden lamail Bqir, Trabzondaıı Nezihe, Edimeden 
Hakkı, lstanbuldan A)19e Semiha, Vasfi, Ankaradan Saim, S&ııiye, Fah
Niğdcden Hasan, Zonguldaktan Hay- rl, Nazif ve Besim, Seyhandan Ke-
rı, Sivastan Nuri, Aydından ibra- maı, lmıirden lfuammer, Jamet, Av- • 
him, Teğirdağından Sabri, Seyhan- nı ve Bahri, ı.tanbuldan Ferhunde, 
dan Mehmet, Sam8Wldan Emine, Ço- Naciye ve Sadıka, Ri7.eden Ahmet, 
nımdan lsmaiJ, Diyarbekfnıen Sil'- Istallliıaldam J'atma Aliye. • dık, Gazıantepten Mahmut, Izmirden Fen bilıiri oe bfjöloji 
Şerif, Kırklarelinden- Hasan, .AJ11'~ 
radan Mahmut, ~ludan Ahmet 

T cırih coğralya grupundatt 

Y ozgattan Sıtkı, Elazizden Hak
kı, Zonguldaktan Mesude, 

Maraştan Necati, Bursadan Turgut, 
Maraştan Mehmet, Bursadan Ragıp, 
Urfadan Mahmut, Yozgattan Niyazi, 
Kırşehirden Osman, Bllrsadan Arif, 
Maraştan Hilmi, Kayseride:n Edip, 
Balıkesirden Nezihe, Kütabyadan A
kif, Mu§tan Mustafa, Denizliden Na-
zif. Bursadan MuhaıTem, Aydmdan 
ŞükrU, Kırklarelinden Buan, Gir~ 

ımndan Dursun, Koeaelinden ~. 
lstanbuldan Necibe, bmirden Mezi
yet, Maraştan Ali Oğuz, Jspartadan 
lbrahim, Bingölden Bahri, Niğdeden 
Mustafa, Aydından HU.eyin, Çorub
tan Fuat, Çoruhtan ASian, Izmirden 
Meliha, KUtahyadan Ahmet, Muğla
dan Arif, Ordudan Hayri, DeniZliden 
Burhan, Çanakkaleden Hikmet, Ta. 
bir, Kay9dlden Behire. 
Tekirdağmdan Neriman, tstanbul

dan Bedia, Izmirden Zeynep ve Hani
fe, Manisadan Şeref ettin, Malatyadan 
Nazım, Ankaradan Mahmut ve Bel
kis, Denizliden Firdevs ve Mustafa, 
Çoruhtan Rifat. Niğdeden Ali, Ça
nakkal~dcn Fuat ve Şerife, Çankırı
dan Hüseyin, Samsundan Kamil, Ba
lıkesirden Şaziment ve Nüzhet, To
kattan HUseyin, Kocaelinden Kadir 
ve Hikmet, Tekirdağından Mühenna. 
ve Mehmet, lzmirden Kemal ve Hay
rı, Manisadan Zeki Altay ve Zeki 
Sorgut, Kütahyadan Hakkı, Malat
yadan Abdülhalik, Bitlisten Li.tif, 
Ankaradan Ziya, Ordudan Ali, Kon
yadan Handan, Bingöldcn Haydar, 
Antalyadan Fehim, E-Oirneden Kad
ri, Aydından Havva Bedia, Balıke

sirden Omer ve Sıtkı, Zonguldaktan 
• ldris ve Semiha, Tckirdağından Sa

lih, Istanbuldan Nusret, Muammer 
ve Hüseyin Avni, lzınirden Akile. 
Eskişehirden Mustafa ve Melahat, Bi
lecikten Tevfik, Seyhandan Hasan, 
Denizliden Ragıp, Buı'Sadan Saime, 
lspartadan Abidin, Diyarbekirden Ah 
met Turhan ve Zeki, Niğdeden Ek
rem, Aydından Kemal ve Ümmühan. 

Türkçe grupundan 

•• stanbuldan Lamla, Balıkesir
den Vehbi, Sam81lndan Fik· 

ret. Ankara.dan Enver, Kütahyadan 

117apanJan • 
Ç anakkaleden J'etl, Marqtan 

Cemal, Erzurumdan Niyazi, 
Çonıhtan Iamail, Mardinden Hasan, • 
Diyarbekirden Sadık, Sinoptan Be-
kir, Mestan Siileyman, Ankaradan 
Halime, Çoruhtail Enis, Diyarbekir- • 
den Umia, Ankaradan Ayten, Gire
aundan Etem, Bitlist.en Ahmet ve • 
RUBtem, Diyarbekirden Cevdet, . Ağ
ndan 7.ekeriyya, Bunadan Ekrem, 
An'karadan Rifat, TrabzOndan Gani- • 
me, lııfalatyad&n Abdullah, KUtahya-
dan Ahmet, Çoruhtan Ahmet, Deniz
liden Dolan. Balıkeairden Ferit, Er- • 
zurumdan Tahıdn, Anka.tadan hına.il, 
Izmirden Netet, RiJıeden Sabit, Gire-

• aundan Yahya, KocaelindeJi Bekir 
Sami, Burdurdan lmıail, lzmirden 
Turgut, Trabzondan Zekeriyya, Bur
ladan Münevver, Balıkesirden lr- • 

fan. 
Bu muallimlerin en geç 17 ağus- • tos sabahı Ankara.da. bulunmaları, 

Maarif müdürlükleri vurtaaile ken

dUcİ1ne bildirilml§tir. Bu tarihten iti- • 
baren Gazi Terbiye Enstitüsünde 

meccanen yatmalan için tertibat a-

lınmı§tır. 

Ev. Apartunan 

Yapıp Satanlar 

• 
• 
• Gayri menkul mal alıp satan, ev. 

apartıman, dükkan, mağaza gibi te

sisat yaptırarak bişkasına satmayı • 
meslek edinenler için buıu.t bir mü
kel?efiyet ,ekli tespit edilmiştir. Bun 

dan sonra. bu yolda kazanç sahibi o- • 
!anlar, her ay sattıkları malı göste-
ren bir beyanname hazırlryarak ma- • 
hallin varidat dairelerine verecekler-

dir. 
Yeni kazanç vergisi kanununa gö- • 

rıı:;, bu mükellefler, •atıf kıymetleri-
nin yüzde biri kadar olan vergiyi be
yannamenin varidat daireaine veril- • 
diği gün ödiyeceklerdir. Tediyede ge 
cikenlerden vergi, yüzde on zamla 
tahsil olunacaktır. Mükelleflerin be. • 
yanname Uzerlne tahakkuk ettirilen 
vergilere karJI itiraz hakları olnıı

:vacaktır. 

, 
l • 

Kom19er lle Martel Antaky~a otQf110blllqden indi. 

• 

Kendisine sefü11J resmlDl ifa eden askerl tenis etti. 

.. Js. • 
... ve s<>nra belediye daire6ine doı1ru yol aldı. 

B. le Kartel belediye dairesinde TUrk Hataym istiklalini 
a.ulatan bej'allJl&UilESİ okQJ'er. 

~ 
I 

l 

i 

erek ruhsatiycleri dünden itibaren 
• geri verilmiye başlanılmıştır. Yertiden 

~liyecek olan otobüsler, Maçka -
Beyazıt ve Beşiktaş - Emin0nU ara-

• sına tahsis edilecektir. Fen mUdUrHi· 
ğünde kurulan bir komisyon Maçka
Bcyazıt ve Beşiktaş - Eminönü oto-

• büslerinin güzergahını tayine başla
mıştır. OtobUslerin ağustosta i§letil
melcri kararlaşmıştll'. • 

• 
• 1 

Karadenizde 
Fırtına Var 

lki gilndenberi Karadenizde eiddet
i bir fırtına başlamıştır. Bu yUzden 

yirmiye yakın vapur Boğazdan çıka· 
• mamıştır. Karadenizde seferde bulu

nan vapurlar limanlara sığınmışlar -
dır. • DUn, limanımıza giren Çar Ferdi
n and ve Capofaro vapurları çok mü' 
k 
1 
1 

• 
Ulatla ve onar saatlik rötarlarla ge
ebllmişlerdir. Çar Ferdinand yolcu
anndan birisi fırtına hakkında şun· 

1 • an söylemiştir: 
"- Vamadan kalktıktan biraz son 

a fırtınaya tutulduk, BUtUn yolcu
ar kamaralara kapandı. Dalgalar gU 
erteyi aşıyordu. Deniz bazı ufak te
ek eşyaları bile aldı, götürdü. Güç-

r 
1 
v 
f 
r • tikle Boğazı tutabildik.,, 

~ 

• 
• 

--

1 
-

Birkacs 1 
• ıtanbul iş &miri Bay HalOk, 
1 Bunadan Karaköye gitmittir. 

Oradan Söğüt, Orhaneli ve Karamtlr-
s 
n 

• el, lzmite geçecek, teftişlerde bulu
acaktır. 

• 
• 

• T aı1h Kurumu Asbaşkanı Ba-
yan Afet, lsviçreden ~hrimi· 

ze gelmi[1tir. . " 

1 

• shnb·ıl - Izm'r. Anksra -
1 Izmir tan·are seferlerine ey

• üide ba§lanacaktır. 

• ·, stanbul Vilayeti Jandarma Ku 
mandan muavinliğine jandar-

• ma binbaşısı B. Abdulkadlr tayin e
dllmi~tir. 

• 
1 

• 
E &ki eserleri konıma. k()mlsyo-

nu Beyo~Jundaki Galata Me'\'
evihanesini esaslı surette tamir et-
t • irmiye karar vermiştir. 

• 
,. . 
• 
• 

• 
1 
E kmek ,.e francala narhı dün 

!o;abahtan itibaren on be;!f gün 
~in e8ki fiyatlar üzerinden blrakıl

nufjtlr. 

iki Mektep Gemisi 

Limanımıza Geliyor 
Kristofo Kolombo ve Ameriko 

espuçi adlı iki mektep gemisi, ami
al Goyrat'ın kumandasında 10 a-

v 
r 

w 

l 

• gustosta limanımıza gelecektir. Ge
miler, 15 ağustosa kadar burada ka
acakla.rdır. • -

• 

"'' SeferberliCJ1 

Sürüyor 
• İJl '" Belediye vehri temizlemek ıç edJ' 

tığı seferberliğe hararetle dev~ f 
yor. Şehrin temiz tutulması l~ r 
hiırlilere dil§en vazifelerin nel~.t 
baret olduğunu ve bu vazi~Ier yı-r
madığı takdirde kendileri.ııd'°el r 
miktar ceza alınacağı hakkında 
lanları bastırılmıştır. , 

Bunlar, bugünden itibaren ııel " 
ce şehrin her tarafına ve herkese 
ğıtılacaktır. fi 

Nakil vasıtalarından atlıyanfP', 
sll'asını beklemeden binenlere ve~ r 
rasız bilet almak istiyenlere t~:~,,ıl 
dilecek ceza miktarı da bu llllP' 
halka bildirilmektedir. MI' 

Buna göre, tramvaylardan ~~ 
ken inen ve binenlerden yilZ• ,-__ 
purlardan atlıyanlardan ikl ~ 
sokaklara tüküren ve sUınki1. ~ 
den yUz, tramvay, vapur gibl ~ 
talara, sinema, tiyatro gibi ~~ 
umumi yerlere tüküren ve sü~ ı; 
}erden iki yüz, sokaklara Ç~~ t 
ğıt ve moloz atanlardan be~ Y"., 
zik, çUrUk meyva satan, fuzulf ·-, 
sokağı işgal edenlerden üç ~ 
ruş para cezası alınacaktır. ·ti'. 

Dün de 115 kİfİ ceza gli ~ 
Belediye nizamlarına aykt~ :J• 

~~v~;~;;: ;t!!'!. ~~.takıp ~ 
kin ve evlerinin önünü temı• ıOı ıl 
yan 20, gayri sıhhi mal satan P' ~ 
purdan atlıyan 32 ki§i ile hare~ ,.
Undeki tramvaya binip inen 
cezalandmlmıştır . 

Celal Bayat 
' Benzin lsir11 

, ' 
Tetkik Ett1, 
İktısat Vekili B. Celal Ba~' '(il_ 

sabah Ticaret Odasına gelet~ ~ 
zin fiyatlarını tespit ed~n k0~ jS 
riyaset etmiştir. B. Vekil, ~ ~ 
kadar odada meşgul olmuşt~~ ';ı 
den sonra 16,30 da da Türlt1 

,-• 

miş, sanayi birliği reisi ile ~, 
katibini kabul ederek yerli ırtl~ 
sergisi hakkında malumat alt ıf~ 

B .Celal Bayar, yeni ithaJA rUf'~ 
nin tatbikatı etrafında da. g<Sfid1!! 
yeni rejimin tatbik ve şekıUe 8 iP' 
muştur-B. Vekil, bundan sol1~U'.~ 
cat işleri ile de meşgul olt11~~ 
Öğleden sonra ikinci to~. ~ 

yapan benzin· komisyonu ç 1gtıı!6. 
rını bitirmek üzeredir. Fi}'O.~tt"tl""f 
gün katt olarak tespiti rnub stııe ..J 
Celal Bayar temmuzun 21 U ,tı~ 
dar şehrimizde kalacak, yer ıııcr 
sergisi açıldıktan sonra }.. 
dönecektir. 

Arapkirde Bir :r;f t~, ~ 
'.Arapkir {TAN) - MalB~ul~ 

si t. Etem Akıncı ve ja~da.t'ettciıcl,r"' 
Albay Ziya buraya gehp .~ 1~· bulunduktan sonra dönınUf 

• Bugünkü Hava: AÇIK ~ 
t' ı 

Bundan sonra belediye dairesi ntlen çıkan n. <le Mart~ı Sancaktan 
ayr.Iıyor. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
d an alınan malumata göre. bugün 
y 

• 
urdumuzun doğu ve cenup doğu9U 

mmtakalarmm kapalı, diğer mıııta-

k 
ll 
v 

alann bulutlu olması, rüzgarların 
mumiyetlc şimal istikametinden kuv 
etli esmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 
DUn, hava tazyiki 756 milimetre, 

hı:ırı:ırrt en cok 28,5, en az 22 santi-

7 inci ay Gün: 31 ıı; ,·~ 
Arabi 1356 (tu J111lıı 

Cemaziyülevvel: 13 Tet11 1~ :zO 

GUneş: 4,47 - öğle: :ı9~ 
lllindi: 16,18 - Akşıı111 : t'1 

: 21,.11 - lm8~ U 
·r jgti!ıı . ti . . 

olarak kaydedUJlllŞ sJJl 
alden kuvvetlice c 
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fi.EK 
lngiltere l.talyayı 1 1 

Doğru Yola 
G~tirmek istiyor 

Mosko,,ıa Zi_qaretinden Samimi Sahneler 
Oynak Tarifeler 

1 
Bizde vapur ,.e teren tarifelerinin 

. muttasıl değişmelerinden sikayet edi
şim birinci defa değildir. 

Madrid Et f d k" 1 c·· h . ra ın a ı Harplerde spanya um-
urıyeti Kıtaatı Mühim Miktarda Zayiat Vermiş 
londra 21 (TAN) · · d.. b•ıA 

bıiidd ' - Ademi Müdahale Komitesının un ı a-
lanın~t .t~plantılanm talik etmesi, ve ancak reisin davetile top
l'ık ld .. ıçın dağılması üzerine ademi müdahale &isteminin toptan 

1 tgıaa k cak b. hi.diae anaat hasıl olmuftu. Henüz bu kanaati boza ır 
l.' Vukuhulına.ıtııftır. 

lrıe\'zu a~ız dün, yabancı gönüllülerin lsnanyadan ı;ekiJmesi meselesinin 
~aıııı ~~hlırı olmasını i~iemiyen Sinyor-Grandi bugün lngiltere Hariciye 

ıste Edenle görüştü n Mist.er Eden da.ha sonra Fransa Sefiri M. 
~ t Corbin'i kabul etti. Ayrılıklan ber· 
r a ns l z 1 ta.raf etmek için yeni bir teı:ebbüs 

LJ vukubulduğu anlaşılıyor. 
'1 arn B ··ı . İngiltere hükumeti Italy~ ~le. ~ö-
~ . µ U ÇeSl nüllüler meselesi üzerindekı ıl~tılafı 

Yukandaki resimde vekillerimizin gayet memnun döndüklerini SÖl'ledik Jeri Mos.kova seJ·ahatinden bir iıtti
ba görüyorsunuz. Soldan birinci zat Sovyet Rusya Hariciye Ko~iseri Litvinoftur. lkln~i, Hariciye Vekili
~iz Doktor Aras, ü~üncü, Molotof, dönlüncö Parti Genel Sekreteri ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Beşln-
cı de Mosko\'a Sefirimiz Zekai Apaydındır. ; 

•i, :ri 21 .<A..A..) _ Matin gazete- ber~ra~ etm~k için çalışmakta 1:1~ ~e 
l)alıil' aladıer'nin pazarte . .. .. henuz bır netice alLnamamıştır. Iıısı1- -
ı ıye :N sı gunu b l . de 
ı~tiıtıada ezaretinde yapılmış olan tere Başve~ili Mister ~~am er aın 

Marconinin 
Cenazesi 

- Antakyanm Her Y ei-inde 
Halkevleri 

Kurulmıya Başlandı 

•ıs edi.t F'ransanın teslihatma talı- bu mesele ıle meşguldur. 
lttırıı .... ecek kredilerin ciddi surette HARP V AZIYETI .. ıasını . . 
lXıakta.d ısteınış olduğunu yaz- Askeri vaziyete gelince, Madrit 
buı edil~~ Daladier'nin talebi ka- hüküıneti vaziyetten son derece mem
l ~llıırla.r :· r . nun görünmekte ve hiçbir cephede 
adier'n· ec w, bu sabah M. Da- mühim bir sadmeyc uğramadığmı 
ll ın İek}if' . 

U 8Uretle 
19 

lili tasdik etmiştir. söylemektedir. Madrit, mühim zayia-
ltsllbat işlen 38 s.enesinde yapılacak ta uğradığım kabul etmekle beraber, 
~~. 1937 sen~~ aıd. fevkalade tahsi- hiçbir cephede mağlup olmadığını i
"'lllYar fazı ıne aıd mikdardan 7 lcri sürüyor ve bununla iftihar cdi
"eçhiıe 193:-Sına çıkarılmıştır ki, bu yor. Fakat iki taraf arasında muha-
ltert cih senesinde Fransanm as rebe şiddetle devam etmektedir. 
laıısıa ed;zıaıının asrileştirilmesine MlLISLER MACLUPMUŞ 
~r. nılş nıebaliğ 11 milyara çıı'< 

Den;-
A1iizak ı · 
··~~"· 4.4 ,4~r~ıerı n" t'\)Ot• ·ı "'~~~..._• <lJO.U• 

Uıı • 
tasd ·k.' Lcındra d . 
tk· 1

• ı haıtk ~nız muahedesinin 
ta~nc_ı kıraat ~~akı kanun projesini, 
tıı dını ed çın, Avam Kamarasına 
tıı~nto nıU:~ anıirallik dairesi parla-
~tir ki: eşaıı B. Shakespeare, de-

'l'tı u. ıneseıe h 
~· tkıye, Nol"\r akkında §imdiye kadar 
ı~andh... eç, lsv""' Danimarka 
""~ .J ~ Ve p --ı• ' 
~t h3.§lannı olonya ile müzakere-
tad~l'liiata ai~ :e b~t~ bu devletler, 
tıı_ 1ltıa L azı ıkınci derecede 
"""'l ' ondr D . 
ler .ttrnllnıi a . enıt Muahedesi-
l>u dır. AYnı Ptensıplerini kabul etmiş 
l'i~ gOslavy ~anıanda Yunanistan ve -'l>Utn· a ıle d 
llıUt 1Ştir. B e nıUzakerelere gi-
~lt:Vaıı Lon~rsuretle; bu küçük ve 
gıç ala Unıunıı b~ Denız Muahedesi, 

0
labilecektir 

1~ rnuahedeye başlan 

t-:---_ 
'\' la.lyada Nüfus 

llo arını M·ı 
tuııu ~a·'2ı (A. A.ı Yon Arttı 
tıı hır sene . : .) - ltalyanın nü
h...~ır. Son is ıç~de 548 bin fazlalaş-
;'ll.ı:ıde h' tatiatikler te ·· t · 
"ll' ır Yav • zayu nıs-

. aşlama kaydetmekte-

Asiler Guaderrama boyunca ve 
Franco de Castillo'da ilerlediklerini 
ve taarruz neticesinde vücude gelen 
girintide kalmış olan Cümhuriyetçi 
krtalarını ihatayı ikmal ettiklerini 
söylüyor, ve vaziyeti kurtarmak için 
milisler tarafından beş tabur ve 20 
1-"~<ır tankm iştirnkile vukubulan ta-

rin 300 maktul verdikten ve 4 tank 
kaybettikten sonra ricat ettiklerini 
bildiriyorlar. Asiler Saragossada U
niversales dağlarında da da ilerledik
lerini haber veriyorlar. 

HABEŞtsTAN GENERAL! 
General Franco, Toledoyu zaptct

tikten sonrn Madrit önüne gelen ya
bancı lejyonlar kumandanı Yague'yi 
Madrit önündeki birinci kolordu ku
mandanlığına tayin etmiştir. 

Henüz teeyyilt etmiyen bir habere 
göre ispanyadaki Italyan kıtalarmm 
kumandan1ığma general Mancini ye
rine Haheşistanda yararlık gösteren 
general Bostides tayin olunmuştur. 

DIGER HARP VUKUATI 
Naine adlı bir İngiliz vapuru bu

gün Marsilyaya 345 ınülteciyi götür
müştür. Bunların yedisi tayyareci ve 
ikisi AJman. beşi Italyandır. Ve hii
kfımetçiler tarafından esir edilmiştir. 

Hükumet kuvvetleri şimalde Ovie
do'yu bombardıman ettiler. Asilere 
göre birkaç küçük kız ölmüştür. 20 
kişi yaralanmıştır. 

Asilerin iki tayyaresi Barselona ci-

Roma, 21 (TAN) - Fen üsta
dı .Marconi'nin ölümti bütün dün 
yada teessürle karşılandı ve mü
teveffanın ailesine her memle
ketten taziyet telgrafları yağdı. 
ltalya Kral '\'e Kraliçesi Mar
r.oni'ınin ailesini birer telgrafla 
taziyet etmişler, Marconi'nin 
pek aziz dostu Danonçiyo da 
biiylik fen adamı i~ln bir mersi
ye yazmıştır. Bu~ün bütün dün
ya radyolan, l\larconi'yi tebcil 1 
için sükut etmiş bulunuyor. ln
gilterede bütün Radyo btas· 
yonları üç dakika neşriyatını 

: tatil ettikten başka ticaret ,.e $ 
$ harp gemileri iki dakika tevak- : 

ıkuf etmİ!} '\'e bütiin Britanya 
imparatorluğunda münakalat 
durmustur. ltal:rada da askeri, 
ıuuıKı 'ifuluu llsta~J onmrua mu-
teveffa namına ayni rasime ya
pılmış, Amerika da ayni şekilde 
hareket ederek Marconi'ye kar-
şı hürmetini göstermiştir. 

Bugün Romada yapılan cena
ze merasimi son derece müessir
di. Ceset Akademide muhafa
za altmda idi. Memleketin bütün 
ilim, fen ve sanat adanılan bu ı 
sabah cesedi ziyaret ettiler. Da
ha sonra cenaze merasimi ya
pılılı. Büyük ve eşsiz bir kalaba-

: 1ık cenazeye iştirak etti. Düçe ı f cenazede yürüyordu. Cenaze bu 
~ şekilde kiliseye götürüldü. Ya-

1 f nn müteveffanın Bologna'daki 
ı aile kabristanına gömülecektir. : .............................. : 
varındaki kasabaları bombardıman 
etmişlerdir. 

Moskova mahafili Franco'nun ln
giltereye karşı takındığı küstah ta
vırdan bahsetmekte ve Franco'nun 
kendi arazisindeki İngiliz tebeasını 
çıkarmak tehdidinde bulunduğu 
nu söylemektedir. 

Antakya Dairelerinde Türkçe Bilmiyen Arap

lar Yüksek Memurluklara Tayin Ediliyor 
(TAN siyasi muhabirinden) 

Adana, 21 (TAN) - Suriyenin Antakyadaki Fransız delegesi 
B. Durieux, evvelki gün buradan ayrılırken Antakya Belediye 
Reisi Hacı Etem tarafından verilen bir altın sigara tabakası ve 
saati hediye olarak almı,tır. 

HALKEVLERI AÇILIYOR ,-
Hatayın her .~arafmda ha~kevleri s ovyet Rusya ve 

~ılmaktadır. Dun de Reyhanıye hal-

kevi mümess~~er heyetinin huzurne Nazi Almanqa 
açılmıştır. Dıger kasaba merkezle· 
rinde de teŞ.kilata ba,<jlanmışhr. 
MEVKu.tt·ı..AR!N TAZIM TELGRAF 

LARI 
Tahliye edilen Reyhaniyeli mev

kuflar, Şefimiz Atatürk'e, Başvekil 
lnönüne, Hariciye Vekili doktor A
rasa ve Menemencioğluna bugün tel
grafla tazimlerini sunmuşlardır. 
JANDARMANIN HEZEYANLARI 

Antllkya jandarma komutan mu
avini, dün Suriyeye giderek halkı bir 
klübe toplamıya teşvik etmi§tir. Bu 
adam Alevilerin Arap olduğunu, bi
naenaleyh Araplarla birle~melerinin 
daha doğru olacağım söylemek gibi 
acayip hezeyanları sıralamaktan çe
kinmemiştir. Antakyada hükumet me 
murluklarma Arapların tayin edildi
ği haber verilmektedir. Antakya ka
dısının oğlu da türkçe bilmediği hal
de yüksek bir memuriyet almı!jtır. -
Fransız Bankasında Bir İstifa 

Paris, 21 (A.A.) - "Temps., ga
zetesi yazıyor: Bazı haberlere göre, 
mesai konfederasyonu umumi katibi 
M. Jouhaux., Bank dö Frans umumi 
meclisi azalığından istifasını vere
cektir. 

Berlin, ~1 (TAN) - Sovyet 
Rusyaıun yeni Berlln Btlyü.k 
1':::Jçlsi B. Yuremlev, B. Bitlerin 
Cenubi Alm

0

anyada Berchtsgaden 
deki köşküne giderek itimatna
meslni takdim etmiştir. 

Büyük Elçi, bu münasebetle 
bir nutul< irat ederek So,·yet 
Rusya ile Almanya arasında 

normal münasebetler tesisinin Jü 
zumundan bahsetmiı>, bunun sulh 
mesailerine yardım edeceğini 

söylemiştir. 

B. Bitler, bu nutka <ıe'\'ap ve
rerek, Sovyet !fefirinln bilhassa, 
Jspan)·aya karı~ma.mazhk komi
tesinde sulh~ii mesai göstermesi 
lazım geldiğinden bahsetmiş ve 
normal münasebetlerin teessü
slinde, Alman hükumetinin ken
disine zahir olaeağmı vadetmi_ş
tir. 

Bir Gemi Battı 
Londra, 21 (A.A.) - Havso adın

daki Norveç vapuru, bu sabah Holly
hed açıklaraıda batmıştır. 16 kişiden 
ibaret olan mürettebat, tahlisiye san 
dallarile sahile kavuşmuşlardır. 

~Q ---s . rıo'#ada Haıa 
"•kQst "~~a1l<>va 

2 
Heyecanı ''Yeni ve tehlikeli safha,, 

,"'il\ b- 1 l ( A. 
lt:ı ... q.oc•a ı. .A..) - Albay A-' .-l d l '\arşı Y 1 
vat-.. 0 a~ile .. apı nuş olan sui-
ı,,,:-ııova dun ve e Ik' .. 
~at Ve ey 1 vve ı gun 

~il Yapıırn1..,.. a etlerde bir çok tev-
~ ba ~ .. ır. 

llnıek Pt.-ı tafsilat . 
ceııa}ı . teair. F'ak ıtasın?an imtina 
batiı· ıle Sa<P at tevkıfatın sağ 
cı 'ilde . """" cenaıı u 
l'talıkta ı~ra edil . m ntehası ma-
~aı hır §ayj nıış olduğuna dair 

~illl\~ı~ Vatşov a dolaşmaktadır. 
f$Uj~ Olduğu ~d~ 300 kişi tevkif 
~ oı aııt failini: ~nmektedir. 
lir. atı &a~teı tsnıini ortaya at

er nıüsadere edilmiş-

lstQ:--:-::--_t• ---
ıst•k 1 Umum 

u~l\llltara ~iidiirii 
t ultl ttı .' ~ı ('l'~ 
t llltı Ur.ıuru 13 c l. - lstatistik 
n~ latta~a}( ol. elal Aybar Paris
~;~~ b tııt k an beynelmilel nü
-.,t.ı. 1.t aı.~ Ongrc . lJ r. ~anı ls Blnde bulunmak 
"-~%:ı. tanbula hareket et 

tıa •~llıUdu.r, dô . 
eıin nUşte diğer bazı 

e de uğnyaca'rtır. 

A' demi Müdahale komitesinin 
#Jf en:elki günkü toplantısın

dan sonra, bili müddet tatili, is
panya ~)erine kanşmamak siste
minin tama.mile yıkılması manasın
da telakki olunmaktadır. Toplan
tıda yabancı gönüllüler meselesi 
konuşulmuş, kon~ma sırasında 1-
talyan murahhası bu bahsin RA;ıl
ma:.,ma razı olmadığını göstenntş, 
Almanya murahhası toı>lantıya iş
tirak etmiye Jüzum bile gönnemiı;-
tir. ı 

Böylet>,e ademi miidahaleyi kur-
tarmak için lngiltere tarafından 

yapılan son teşebbüsün de suya 

düştüğü görülüyor. 
JngUt.erooin son teşebbüsünden 

maksat, Anıpa sulhünü kurtar
makh. Bunun içln lnglltere tara

fından hazırlanan ve esas bakım
dan ittifakla kabul olunan plan, 

komite tarafından müzakere edil
mekte idi. PlanHl ilk hedefi ispan
ya JimanJamıı kontrol ederek dev
letlerin bitarafiığmı temin etmek 

............................................... ~ ............ . 
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ve silah tica.rdine karşı gelmek
ti. ikinci hedefi ispanyadaki ya
bancı gönüllüler) bu memleketten 
~ıkararak memleKctlerine ~e\.irnıek, 
böylece l'ipanya harbini tamamiJe 
mahallileştirmek ve onu lspan)·a 
topraklannda dP.vam eden bir Av
rupa harbi olmaktan çıkarmaktı. 
Uçüncü hedef ispanyada dövüşen 
iki tarafı muharip tanrmakh. 

lngillz teklifi içinde, Ingiltere 
dahilinde olduğu gibi Fransa.da ve 

Sovyet Rusyada en fazla itiraz Ue 
karşılanan kısım, muharip hakkım 
tanımıya ait olanı idi. Fakat lngl
liz mahafili, bu taıuma.nın, lspan
~·a i.sile.ri tarafından yapılan veya 
istenen herşe)i kabul etmf'k mi
na.r;ma gelmediğini, ancak onlann 
ispanyadan mühim bir kısmı eHe
rkıde tutmalan ve idare etmeleri 
dolayıslle bu emrivakii tanımak ve 

bunları icabında. mesul tutmak la· 
zımgeldiğini söylüyorlardı. 

Ş imdi bu planın suya düştü
ğü anlaşıldığına göre, va

ziyet ne mahiyet alacak'! 
lngiltere Dı~ Bakanı Mlst.er 

Eden birk~ gün önce Avam ka
marasında son Ingili:ı planını mü
dafaa ettiği sıra.da ~u sözleri söy
lemişti: 

"Plan, ademi müdahale komitesi 

tarafında.o kabul edilirse harp is
panya.ya hasredilmiş olur. Pli.o mu 
vaff akıyetsizUğe uğrarsa ve hudut 
kontrolleri kalkarsa Avrupa yeni 
ve tehlikeli bir safhaya girmiş o
lur.,, 

O halde Auupanın yeni ve teh
likeli bir safha)'& girmiş olduğuna 

inanmak icap ediyor. 
Bunmı miııası harbin ispanyaya 

basn için vukubuJan teşebbüslerin 

ifli.fjı, murakabe sisteminin kalk
ması, ispanyadaki muharip ta
raflara yardım ya.nşına girilmesi, 
mesela Fransa ile So"1·et Rusya
nın cümhuriyetçllere, Almanya ile 
Italyanın Franco'culara bütün kuv 
vetlerile müzaheret etmeleri, kısaca 
ispanyada denm etmekte olan Av
rupa harbinin hızlanması \'e alev
Jenmesidir. 

Müteaddit eller tarafından kö • 
rüklenen, hızlandınlan ve şiddeti 
artan bir harbin etrafa sıçramıya
cağma inanmak beyhudedir. 

Vaziyet hu yeni ve tehlikeli saf
haya girdiği takdirde ispanya top
raklarında vuku bulan Avrupa har
binin, ispanya yüzünden A vrupaya. 
yayılması safhasına girmek niha
yet bir adım meselesidir. 

ilk adım atıldığı n birinci saf
haya girildiği takdirde ikinci adı
mı atmak i~ten değildir. Belki ha
diseler, hu ikinci adımı zorlar. 

Vaziyetin büsbütün kanştığTnı 

ve yeniden ~Ikmaza saptığını söy
lemek hata olmaz, sa.nınz. 

Avrupada tarifeler herşeyden ev
vel bizdeki gibi ilkbahar, yaı, sonba
har, kış diye sinema yıldızlannm şap. 
kalan gibi dört mevsimde deği~mez, 
hatta yaz, kı~ olarak ta değişmez. • 

Senelerden.beri tatbike ba.5lanmış 

olan tarif eyi halk kerrat cetveli gıöi 
ezberlem~tir. Böyle halkın malı ol· 
muş ve şehrin münakale hayatında 
bir iUD!\UT teşkil etmi~ tarifelere kim· 
~e el siirmez, siirmeyi aklından ge
~irmez. Çünkü tarife, umumi na.kit 
vasıtasıllHl saatlerini gösteren cet
veldlr. Bu saatleri halk senelerden
beri ezberlej·Jp günün saat bölümünü 
ona. göre yaptığı için tarif enin değiş
mesinde fayda yerine zarar olduğunu 
düşünen aklı selim sahipleri bunlan 
zırt zırt değiştirmiye kalkmazlar· 
Yalnrz bazı seferlerin şu tarihten şu 
tarihe kadar yapılmıyaeağmı yazarak 
yaz seferlerinden bir kısmım tatil e
derler, ı~te bütün yapılan tadilat bu
na inhisar eder. 

Bizde ise bö)·Ie değildir. Meselil, 
ilkbahar tarifesine göre Usküdarc· 
üçü çeyrek geçe kalkan \'apur, yaz 
tarifesinde üçe be.ş kala kalkan va
pura yerini ,·ermiştir. En basit bir 
muhakeme ile in.anabiliriz ki, itkba· 
har mevsimindt> üçü çeyrek geç.e bir 
vapura ihtiy~ varsa yazHl bu ihti· 
yacı değiştirecek bir amil vücut bul· 
ma.z. 

Onun içint'tir ki, hele bizim şehir 
gibi deniz.le üçe bölünmüş yerlerde 
halk zaten bu yüzden günün saatle. 
rini bölük börçük ederke.n bir de 
mutta.'ıl değişen tarif eyi bilmemek, 
unutmak '\'eya şaşırmak gibi ihtimal· 
leri göze alarak saatlerini daha geni' 
kenarlı parçalara taksime '\'e böyleee 
fazla ,·akitlerini iskelelerde b~enıi· 
ye tahsise mecbur oluyorlar. 

Pek mankafa değilim. Fa.kat hilA 
anlıyamadım: 

Bütün dünyada tarifeler böyle de-
ğişmez bir halde iken bizde neden her 
üç ayda bir değişir ve neden bu d&
ğişme hemen hemen nakil vasrtalan· 
run hepsine slra~et eder? 

B. FELEK 

Sof_qada 
300 kişi 
Tevkif edildi 

Sofya, 21 (TAN) - Evvelki gQ11 
akşamı ve gece yansı burada muht&o 
lif toplantı ve eğlence yerlerinde ve 
bahçelerde, Sofya sivil zabıtası ve 
karakol merkezlerindeki Jandarma
lar tarafından halk arasında yapılan 
ani araştırma ve taramalar neticesin 
de hüviyetini ispat cdemiyen 300 kişi 
tevkif edilmiştir. Bunlann arasında 
polis tarafından aranılmakta olan 
100 kadar şUpheli eşhas ta bulun
muştur. 

Windsor Dükası 

Tunada 
Bükreş, 21 (TAN) - Bura ga

zetelerinin bildirdiklerine göre. Wind· 
sor Dükü, Ağustos b~ında Tunada 
zevcesile seyahate çıkacaktır. ı-:endi
lerini Viyanadan Romen (Kral Ka· 
rol II) vapuru alacaktır. 

Yunanistanda 

Tayyare ianeleri 
Atina, (TAN) - "Masajer d'A· 

ten., gazetesinin bildirdiğine göre, 
Yunan ordusuna harp tayyareleri a
lınması için şimdiye kadar Yunan sa 
nayiclleri 500,000 drahmi iane ver
mişlerdir. 

Maliqe 
Vekaletindeki 
Münhal/er 
Ankara, 21 (TAN) - Maliye Ve

kaletindeki münhallere memur al • 
mak üzere açılan imtihana 100 den 
fazla talip iştirak etmiştir. lmtihan 
evrakı, tahsilat mUdUrti Şefiğin reis
liğindeki bir komisyon tarafından tet 
kik edilmektedir. Kazananlara pazar
tesi günü tebligat yapılacaktır. 

• 
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==========================TAN 22-7.937 ~ 
Kızılaym Teşekkürü ıın· 

Samatya Kızılay !{urumun~ Y" 
Kızılay Haftası münasebctılE ~ 

pılan merasime kamyonlarını ~rf . 
dermek suretile müzahereti e::ce . 
miyen Kazlıçeşmede palamut ~~at,. 
rı lstrati Tapanidise, deri fabrı~aıı. 
rü Refail Amram biraderler:,.~ f 
ral mensucat fabrikası müdU~ ş . 
at Aliye ve Bayan Nesime ?\e 
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Müddeiumumi muavinlerinden Hikmet Sonel, evvelki gün Bah
rısefit oteli önünde İzmirli Adem baba ile oteli idare eden Reşa
dın yaralanmasiJe neticelenen cinayetin tahkikatını dün bitirmif
tir. 85 lik Adem baba, bu cinayeti İflerken yaşından dolayı ken
disine katiyyen ceza verilmiyeceğini tahmin etmİftİr. Adem baba 
ilk kurşunu ReJadın arkasına. aıkbktan sonra mavzer taklidi İs
panyol tabancası atef almamıt ve hemen otelin kapı aralığına 
gitmif, burada tabancasını itlettikten sonra tekrar gelmiş ve ikin-

·ci kurfunu da Re,adın ensesine sıkmıştır. 

ğ endikten 
o ra Kavga 

isler , 
Dün Sultanahmet üçüncü ceza 

mahkemesmde evvelki gece Büyüka
dada geçen bir rakı safasırun muha
sebesi yapılmıştır. Hadise şudur: 

Büyükadada Topuz sokağında 23 
numarada oturan Madam Karolaidi, 
evvelki gün Ada lokantasında Vahan 
isminde bir delikanlı ile tanışmıştır. 
Beraberce Lunaparka gitmişler, ye
mişler, içmişler, eğlenmjşler. Saat ü
çü bulup ta hesap zamam gelince Va
han yavaşça Lunaparkı terketmiş, 

KaraltlJ~i arkadaşlarile beraber bir 
araba ile iskeleye inmiş, uzaktan Va
hanın gölgesini sezmiş ve hemen son 
perdeden bağırmıya başlmış: 

- Vahan, Vahan .. 
Bu bağırma bir aralık nara şeklini 

aldığı için iki mahalle bekçisi ile bir 
polis gürültüye yetişmişler. Karaloi
di Vahanı yakalayınca: 

- içki paralarım vermeden kaç
tın, bari araba parasını ver, demiş. 
Menfi cevap alınca da Vaham tokat
lamıya ve çantasını suratına vurmı
ya başlamış ve arada naralarına de
vam etmiş, Vahan da davacı olmuş. 

Dün ikisi de meşhut suçlar müddei
umumıliğine geldiler ve sonra sulh 
hakimi Kamilin önüne çıkarıldılar. 
Vahan, dövülme davasından vazgeç
tiği için hakim madamı rezalet çıkar
tacak derecede sarhuşluktan muhake 
me etti. 

Hakim, suçu sabit gördüğü için 
madama bir gün hapis cezası verdi. 

Suçlu, bu kararı duyunca ağlıyarak: 

.işte bu sırada karşıdaki Malkara 
otelinde tahkikatla meşgul olaıı polis 
Cevat, dışanya çıkmış ve Reş-ıda ü
çüncü kurşunu sıkmıya hazırlanan 
Adem babaya bağırmıştır: 

"- Ellerini yukarıya kaldır ve 
tabancanı yere at.,, 

Adem baba, bu defa tabancasını 
Cevada çevirmiş ve tetiğe bir çok de
falar asıldığı halde çok iyı bir tesa
dUf eseri olarak yine ateş almamış 
ve top ~oş yere dönmüştiır. Müddei
umuminin tahkikatına görP, eğer ta
banca ateş alsaydı, polis Cevadın 
da vurulması muhakkak imış, ışte, 
hayatını tehlikede gören pl)li3, Adem 
babanın ayağına nişan almak sureti
le kendisini ve Reşadı ölümden kur
tarmıştır. 

Adem babanın sözleri 
Adem babanın bu cmayetı otelin 

vefat eden sahibi Ali Memduhun ka
nsı Fatmanın teşvikile yaptığını id
dia edilmiş ve müddeiumumi Hikmet 
Sone!, Fatmayı çağırtarak istkvap 
etmiştir. Fatmanın bu ışt.cn katiyyen 
haberi olmadığı anlaşıldığı için ser
best bırakılmıştır. Müddeıunıu.ni. dün 
tabancayı da mütehassıshu a muaye
ne ettirmiştir. Tabanca tetiğmin mü
teaddit defalar çekildiği ve horoz .ımr 
şunların üzerine dilştüğü ve +op ta 
döndUğU halde tabancanın iyi olma
ması yüzünden kurşunfarm :ıte9 al 

madığı anlaşılmıştır. Bunun üzerint: 
Hikmet Sone!, polis Ce..vaJın kendi
sini müdafaa kastile ve vazife e~<;.na

sında Adem babayı yaraladığı netice
sine varmış ve derhal serbest bırak-
mıştır. 

"ôldürmiye karar verdim,, 
DUn öğleden sonra Hikmet Sonc·l, 

ynralıları tekrar ve bizzat isticvap 
etmiştir: Adem baba hastanede kc.n
disini şöyle müdafaa etmiştir. 

lst nbul Belediyesinden: 
1 - lstanbul belediyesinin Eminönü ve Fatih şubeleri 

içinde 29 Temmuz 1937 tarihinden itibaren ve Beyoğlu 
ve Beşiktaş şubeleri içinde 5 Ağustos 937 tarihinden 
itibaren arkalıkla her nevi eşya taşınması yasak edilmiş 
tir. Bu yasak en kısa zamanda diğer belediye şubeleri 
mıntakalarında da tatbik edilecektir. 

2 - Eminönü belediye şubesi içinde Valdehanı iskele 
sinden Yağ iskelesine uzanan kıy.ıdaki hamal bölüklerile 
ipçiler, Asmaaltı, Gazcılar ve Çiçekpazarı hamal bölükle 
ri ve Galata cihetinde Yağ kapanı iskelesi hamal bölüğü 
mıntakalarmda, bu sahalar içinde kalmak ve hiç bir su 

retle dışarı çıkmamak şar~le l Eylul 937 tarihine kadar 

arkalık kullanılmasına müsaade edilmiştir. Bu tarihten 

itibaren bu sahalar içinde de el arabaları veya diğer 
nakil vasıtaları kullamlacakt ır. 

3 - Taşıma maksadile küfecilik yapılmasına muvak 

katen izin verilmiştir. Şu kadar.ki bu taşıma usulünden 

münhasıran küçük hacimde zati eşya ve ev eşyasile hava 

yici zaruriye taşınması için istifade edilecektir. Hiç bir 

küfeye 50 kilodan fazla yük konmıyacağı gibi konacak 

eşya da gerek yükseklik ve gerek genişlik bakımından 
küfeleri 15 santimden fazla geçmiyecektir. Bavul ve 

çanta gibi zati eşya ile çiçek ve fidanlar bu son kayıttan 
istisna edilmiştir. 

4 - iskelelerde deniz vasıtalarından kara vasıtalarına 
yükleme ve boşaltma işlerile kara vasıtalarından mağaza 
lara ve hanlara boşaltma ve buralardan kara vasıtaları 
na yükleme işlerinde arkalık kullanılması şimdilik caiz 
dir. · 

5 - Şehrin muhtelif mıntakalarında bulunan ve ara 
ba, kamyon ve kamyonet gibi vasıtaların işlemesine mü 
sait olmıyan dar ve dik yokuşlarda nakliyat için arkalık 
kullanılabilir. 

Ancak bu nevi eşyanın yokuşların başına kadar araba 
veyahut kamyonla taşınmış olması lazım geldiği gibi ta 
şınacak her parça yükün yetmiş beş kilodan fazla olması 
caiz değildir. 

6 - Her türlü deniz vasıtalarından yalnız kıyılara 
kadar kömür, kum ve tuğla ve çakıl ve kereste taşınma 
smda arkalık kullanılmasına izin verilmiştir. 

7 - Bu tenbihler şimdilik seyyar satıcılar hakkında 
tatbik oluıuıuyc::" .. ah.l.ır. D. 
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Adliye Veka.ıeti Siyasi Müsteşarı B. 

1 Hapisane Y ıktırıhyor 
Yeni Adliye sarayının kurulacağı 

yerdeki hapisa.ne binasının yıktırıl-

ması kararlaştırılmıştır. Müddeiumu· 
milik bazı enkazcılarla görüşmeler 

yapmış, yıkılması ve enkazn kaldırıl
ması için fiyatlar almıştır. 

Komünistlik Davası 
Dün, ağır ceza mahkemesinin işle

rine bakan nöbetçi asliye birinci ce
za mahkemesinde komünistlik suç
luları mevkuf Kemalle gayri mevkuf 
Cenap Şahabettin, Zeki, Şükrü, Na
zım Hikmet, Nuri, Salahaddin, Süley
man, Bekir, Doktor Hikmet, Ihsan ve 
Hasan Remzinin muhakemelerine de
vam edildi. Muhakeme başka güne 
talik edildi. 

Ö ÜM HABER ERi 

ÖLÜM 
İzmir ağır ecza reisi Süreyyanın 

ve Akbaba gazetesi sahiplerinden 
Orhan Scyfinin babası mütekait 
Miralay Bay Emin, dün vefat etmiş 
ve Büyükada mezarlığına gömül
m üşttir. 

Uğradığı büyük acıdan dolayı. ::ır· 

kada.şımız Orahan Seyfiyi ve ailesini 
taziye eçleriz. 

• 
ÖLÜM 

Geri Tobako Kampini Şirketi me

murlarından Refet Göknann karısı. 
Hukuk Fakültesi talebesinden Ahmet 
Göknann ve Melek Akmanerin an
neleri, Avukat Ali Kemal Elbirin 
kardeşi, kız öğretmen okulu felsefe 
öğretmeni Nebahat Karaormanm tey 

zesi, Hayret Göknar vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün saat onda Pangaltı
da Bilezikçi sokağında 13 numaı·alı 
haneden kaldırılacaktır. 

teşekıkülerimizi bildiririz. ._../ 

Beyoğlu 44 üncü llkokıtl 
Koruma Kurumunda JC.I' 

Beyoğlu 44 üncü okul koftll113 

rumundaın: ··ııııııJ 
idare kurulunca görüle~ l~ ın'd

binaen, nizamnamemizin 5ıncı ı;ul~ 
desinin G. fıkrası mucibince 0 .srıı· 
yapılacak fevkalade kongreye ~ 
ğınızla şeref vermenizi rica~ 

ALENi TEŞEKKOR dııt • 
Kızımız Lcmanın tifoya t~t~ ~ 

nun on birinci gününde halı_ .ilı aŞ1lıŞ 
gelmiş denilecek derecede agırl }\tef' 
bir vaziyette iken hnzik dO r'i' 
lnrımızdan Bay Omer Edip V~~ 
hastamızın imdadına yetişip kCXI ııı'' 
mahsus bir formül olduğunu ~ıt\ 
dan öğrendiğimiz bir tarzı t 

yı latbik etti. . uJJl 
Hemen ertesi günü vazi)1ıtı (. 

miyede iyilik, sıcaklıkta azıılrD9'gt<'. 
rüldüğü gibi hastanın kendindendi 
me halleri zail oldu ve müteıns · 
devam eden kaylar kesildi. ·\ril# 

Kızımızın artık tamaınile ı. . ır 
ği bugünde Bay Edip Urerc al~et• 
şekkür ve minnettarlığımızı beY1l11 • 
meyi bir vazifei vicdaniye 63) i~ j• 
mızdan bu vesile ile de bu m?,tll ~~· 
fetc karşı tatbik ettiği usulilll 1 ' 

maileyh doktor Urer tarafındstı, 
edilmesini temenni ederiz.. '/J!. 
Ilker ve Abdullah Ilker. 

-~ e! c:ii ~ 

ebliğ Edilm · tir 
Şehirde pek fazla miktarda kedi ürediği görül

müştür. 

Sokaklarda ve bo§ arsaların en pis yerlerİl'I" 
de ve çöp tenekelerin in içinde dolaşarak burO" 
fardan aldıkları hastalık tobumfarınt evlerim·ıif. 

, -r 4mı • ~ •~ı "''" vç hgf a kucaklarımıza 
dar taşıyan ve zararları hizmet ve faideleinin ~o~ 
üstünde bulunan bu mahUikları artık fazla üret" 
memek icabettiğinden Belediye sokaklarda \Je 
boş arsalarda bulunacak kedileri imha etme9e 
karar vermiştir. 

Binaenaleyh kedilerini seven ve onların öla" 
münü arzu etmeyen şehirlilerin kedilerini evle: 
rinde muhafaza ederek sokağa sahvermemeıer• 

Salahaddinle Hususi Kalem Müdürli 
Şakir ve Teftiş Heyeti Reisi Sezai Is
tanbuln gelmişlerdir. Evvelki gün, 
Müddeiumumi Hikmet Onatın oda
sında Istanbul lcra Reisi Hamdi de 
bulunduğu halde bir toplantı yapıl
mış ve bu toplantıda Istanbulu ala
kadar eden muhtelif adliye işleri gö· 
rüşülmüştUr. 

Davutpaşa Gençlerinin ilcin olunur. 

sini öldürmiye karar verdim. Fakat 
polis beni acele ile vurdu .Bf>.n poli
sin emrine derhal inkiyat etmiştim. 

Kongresi Belediyenin bu kararının tatbikine yardım et" 
Davutpaşa Gençlcrbirliği umumi 

sekreterliğinden: ı, 8, 937 pazar gü- mek isteyen halkın zahmetine karşılık olmak üıe." 
nü saat onda birlik merkezimizde se- re Belediye Dairelerin e teslim edilecek her kedi 
nelik kongremiz yapılacağından üye- 455) 
lerin gelmeleri ve gelmiyenlerin yazı için beş kuruı verilecektir. (4 
il.e salahiyet vermeleri. 1 f".'Y'91!ıl!RI~ :ıı=~[iiiilliiliii-1 

Ve Ali tane tane tecvit üzerine okumıya başladı: 

-Pasaportum hazır. Bugün Avru
paya gidecektim, diyordu. Bu hük
mün temyizi de yoktu. Hakim mah
kumu kefalete bağlanmak üzere po
lise teslim ettL Polis mahkumiyetini 
~ekmeden madamı Avrupaya bıJra.k· 
mıyacaktır. 

--~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~ımııııııııı~lllllllllllll'!!'!!!!!"'!~~~~~~~!!l!!!!!!ll!!!!!!!l!!!'l'!!!!!'I!!!!!!!~--:==:==:~~~~~!!!!~~~:;~~~::~~::::~~~=:~· !!!! b d E · · · ebelJ' inanmadığı halde tavrı,?ı oz~a .~· mı.şın ınc • o)'' 

"- Reşat beni ihtiyar balimde çok 
yordu. Ben alacağıma mukabil ayda 
on liraya razı oldum. "Sen Jzmire git, 
ben gönderirim,, dedi. Göndermedi. 
Istanbtila geldim. Yine vermedi. Aç 
ve açıkta kaldım. Otelinde yatacak 
bir yatak istedim. Onu da v .. nneyin
ce sefalet ve ıstırap dolayısile kendi-

"Zannederken şahı uzlet kendini gıiya Ali" 
"Yelkenin nagiı.h apardı sarsarı dünya Ali" 
"Anneme yardım edip saldı kement Hafız Hanım" 
"Attılar gayyayi !ıska tut kolumdan ya Ali" 

"Ben ki tevdi eylemişken Artine iz'anımı" 

"Şeyh Efendi boynuma astı Hafide Hanımı" 
"Nişei nisvan kati incitti kalbü canımı" 
Cümle ihvan tuttu sağımdan solumdan ya Ali" -70-

ni saran Trabl us kuşagınm puskullerini tutaralt 
• namıya başladı. Ve: . . ,g.t' 

- Büyük odada idim. Çeyiz (cihaz) sergısıne )}{O' 

dım ettim. Hem sen kızların ortasında oturmuş 
nuşuyordun, sokulamadım. . se' 
Emiş gözünün ucu ve _?udaklarının kenarı ı}e 

dirdeki gelini işaret ederek: tıı' 

- A, dedi. Nerede isen sen de bunun gibi ;ıı,1' 
caksm. Hala bu tutukluk ne? Hele gel gel. 

"Ben neler oldum başın kaldır da gör eyvah bı:ıba" 
"lnmeden dadü nefs göçtü "Ubeydullah Baba" 
"Burnuma seddetti babı lfıtfunu Allah baba" 

- Erden! diyebildi. Bu iş size o kadar ağıra mal 
oldu ki ... 

kıştıran duruşları, masum tebessUmleri, pembe du
daklarının köşelerindeki mini mini hilali <;ukurlar 
diğerlerinin güzelliğindeki bütün değeri geride bıra
kıyordu. Kadınlar bu güzel genç kızla Erdenin biri
birine en liiyik bir çift olduklarına imni görünüyor
lardı. Yalnız kUçUk bir grup, bu fikirde değildi: 

Yüzbaşının hanımısına nele: çaldırıyoruz. itı6 
Ve Güneri sofanın köşesindeki genç kız killlleS 1))1 

sürükledi. Güner bileğini rakibinin terli ve buZ geJl' 
eline bırakarak yürüdü. Her ikisinin partisine ~}{le' 
sup kızlar, onların böyle elele ve gülüşerek gel~iW 
rini görünce biraz şaşkın, biribirine bakıştılar. ötıC" 
başının hanımı mızrabı elinden bırakmıyarnk G fill' 
re baktı. Bu bakışta "çok iyi yaptın Güner, a.fe rvııı 
Gilrültü, senin tarafından çıkmasın!" gibi bir ~rııetl 
vardı. Fakat bu sefer, onların bu dostluğuna raS .j11l' 
olacak, iki taraf kızlarında garip bir heyecan ~eri' 
dı. Her iki taraf, etrafında toplandıkları merke c:ıı.ıı' 
nin bu yaklaşmalarına ehemmiyet vermiyerek ıı.:ıııf' 
bir fiskosa giriştiler. Yüzbaşının hanımı bunu 'fi'' 
setti. Onüne geçmek için gürültüden ve udun ı::rıı 
bmdan başka bir çare yoktu. Haykırdı: 

"Sen keramet kıl beni döndür yolumdan ya Ali!" 
Herkes pür neşe ve pür kahkaha idi. Bcle·!iye ka

tibi Hasan Baba bu manzumeyi ciddi sanarak ehem· 
miyetle sordu: 

- Ubeydullah Baba da kim. ki? 
- Istanbuldaki dergaha baba olan. (1) 

- Hele o göçtü mti ki? · 
- Dedeler göçürdü. Ona kalsa posta bağdaş ku-

racaktı. Senin anlıyacağm bize tavsiye etmiye vakit 
kalmadan Afgana doğru yollandı. 

Hasan Baba neden sonra bunun sathi ve bezeli 
bir şey olduğunu anlıyarak canı sıkıldı .. Aliyi muhip 
zannederken böyle hicviyeler içine öteberi karıştır
masını hoşgörmedi. Fakat çıkışmıya vakit bulamadan 
çalgı başka bir oyun havasiyle delı"kanlılarm par
maklrını şr.kltmıya başlamıştı. 

Bir aralık ortadan kaybolan Erden, Alinin yanına. 
sokularak yavaşç cebine birşey koydu. Ve Aliye: 

- Şimdi birisiyle gönder. 
Dedi. Ali elini cebine soktu. !pekli bir mendile sa

rılmış Uç beşi birlik. Hazin ve titrek bir sesle: 

(1) Şimdi mebus olan Bay tjbeydulJah o tarihlf'!rde 
!Uerdivenkö;r Bektaşi tekkeshıe baha tayin mlilmi ti. 
Sonra bir sefaret heyeti reisliği ile Afgana gönderil
mişti. 

- Hadi hadi sus sen de! Yabancı gibi münase-
betsizlik etme .. 

Erden bu laübali ve samimi sitemi ederken, Ali
nin kirpiklerinden iki damla sallanıyordu. Ali, Hasan 
Babayı buldu ve hediyeyi ona vererek: 

- Bu zahmet te sana kaldı babacığım. dedi. 
Hasan baba memnuniyetle kabul ederek düğün e

vine yollandı. Kapıya geldiği vakit, gelin arabadan 
inmiş, sofadaki sedirine oturmuştu bile. Çocukla~
dan birini içeriye göndererek büyük hanımı istedı. 
Bliytik hanım gelince hediyeyi verdi. lhtivar kadın 
analık hissinin verdiği gurur ve neşe ile merdiven
leri kuş gibi çıktı ve açık mendil içindeki hedıyeyı 
gelinin dizlerine koydu. 

Kadınlar, kızlar, çocuklar artık akın akın gelivor
lardı. Odalar dolup boşalıyor, bir tarafta genç kızlar 
ortalanna aldıkları yüzbaşının hanımına ut çaldıra
rak oynuyorlar; diğer tarafta şarkı söylemek için 
yaygara edenler, ötede mani isteriz, koşma isteriz 
diye haykıranlar, şen kadınlara meram anlatmıya 
çalışan yaşlılar ... 

Bütün bu civcivli gelin evinde Güner, masallar
daki peri padişahının küçlik kızı kadar hakim ve 
güzel, Horasan şahının aşık olduğu Giil F..sma Hatun 
kadar erişilmez ve tek dolaşıyordu. Belki kendinden 
çok daha güzel kızlar vardı, fakat onun kendine ya-

- Güzellik bu mu sanki .. Buna güzellik demez
ler, ..frenklik derler! 

- A! gı! Ben de bu kadar ökçeler giyersem onun 
kadar .uzanırım! diye gülüşüyorlar ve bazıları : 

- Doğrusu yüzbaşının hanımısında daha çok a
lım var. 

Diyorlardı. Emiş bunlara karışmıyor göründilğü 
halde her kelimeyi can kulağiyle dinliyordu. 

Günerin her bir hareketinden belli olan saf ve ma
sum gururuna karşı, lakayrt bir tavır takınmıya, 
mümkün olduğu kadar şen görünmek için bUtün kuv 
vetiyle asabına hakim olmıya çalışıyordu. Bir ara
lık nasıl oldu? O kadar gözgöze geldiler ki ikisinin 
de bebeklerinin ta içi yandı ve dudakları kımıldadı. 
Aralarında henüz açık bir muharebe yoktu. Onun 
için nezaket ve etrafın dedikodusundan endişe ikisi
ni de birkaç saniye görilşmiye mecbur etti. Emiş göz
lerini Glinerin gözlerinden süratle göğsüne kaydt
rarak: 

- Ayol kardeş! dedi. Neredesin? O kadar ara
dım, bir yerde görlinmedin. 

Güncr bu yapma samimiyet ve latibaliliğe hiç 

- Hanımlar! Meydan açılsın! ç&l' 
Ve narin bileğinin bütün sürat ve şiddetiyle 

mıya başladı: 

"Martinim atılmıyor" 
"Pahalı satılmıyor" 
"Şu aylı gecelerde" 
"Yalnız yatılmıyor" 
"Irma~ların çağlasun" 

"Düşmanların ağlasun" 

~'Ha babam vallah vallah yallah" 
,.ıır) 

(Arkası 

t(' 



M111rdon Arabistana geçmiı olan arkada§ımız 

Burhan Belge bugünkü yazı~ında bize Filistinin 

Yeni çehresinin en bariz hatlarını c;ızıyor 

CONON M~~ELERJ 1 
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lııaı~ 111.ee, .,.... --
~ -..::: bunlarla 

~..,..~ lıllllıı ..... -
... , ... ~ ..,_ ı.tifade ... 
........... ·Ameı1kadaftM!Jd 
~ ...,:-a 21 ....., ...... . 

Filistin yahudisi 
büyük bir. 

~·~.., .. ....... 
~ . .,.... .......... w ... 
-., ,.... ... ilet ...... bir ... 
....... , .... lılr l'IMlfo ..-. s:,:...,. ......... 

":::.....,""':"" ~ ""'7• 1 YAZAN: 
~ ...,.:::_uıusa 4s mnyon, rad- 1!1 u rh an Be 1 ge 
~ llllktarı 8,200,000 J-.., ller nde ndyo •ar ._ ______ ,_ ___ _ 

~ ......,_ nıdyo maki. Fifı.tid noılan, 
•Me,ooo dil". 8oT3'et 

~~~ 178 11111y011 oMdfu F iliıtine, Yahudi, inkar 
~....._ ....._lala azıııt, orada edilemez ki medeaiyet 
t;: ~ade t*kldH- getirmittir. Ke.lf ve ~ biı 

• Dert ~~imek- medeniyet. AYrupa, olchaiu gi-

~ !,Mo bi yerinden kalkmıt ve Filis-
-.....,., .. ~. .OOo radyo abonesi 1 . y .. ....._ ~eaı nıın tine yer etmıttir. olları, cad-

. _ 70 ~-- . etler arasında en 
~ ~n mmet Fransadır. deleri, evleri, müeıaeseleri, li.· 

4'-. 81r4 ro abonesi mlldan ıo bin. boratuarlan, melrtepleri, kü .. 
~~e.:: kadar az olu.;uuun sebe. tüphaneleri v. ı. ıi ile. Avrupa 
~ laoi Yo maJdnelerlnin pahab hiçbir memleketi bu kadar 
""4y Yen !"Sbndiye kadar lstan- maW.f blr iatilaya mevzu kıl· 

t.t~~nun tatmin edici bir pro- mamıttır. Sömürge ve yarıaö-
~ edanelllesldir. s ::karada bttyük bir radyo mürgelmn herhangi birisinde, 

~~ ~>'2 .• ~~yonu knnıJu- Avnıpa, limanlarda oturur, 
""( ,_: 'ta - --- L"-Urlancllara timendifer ile 
....... ~~ite hJo• tak-,,. • va- 5 ..;dtp 1:1-nı •e vraaa un yanuc 
~ ette radyo kuUaaan- iki ,ehrin bazı merkezi mahal-

Oojaıacaktır. 
,.._ .& • lelerini İftal eder. Filiatini Av-

'WI( -.d rupa, karıt karıt eline geçir-
~ Cllll mittir. fakat bu Avrupa, bil-

~~-'cl:ıde tek kalmak kadar diiiniz ıibi Yahudi Avrupa· 
~"-, Jı:~Yet yoktur. Sokağa dır. 
~ bltb.dlkte iz bir yetim ile, mek-
~ o1ııııy n sonra elinden tutacak 
.::_°"' lllec •n "e hayata tek başma 
-• .,.. llfıthl ...... '"°' otan blr ~endw ..... 
(~1Ue Pfık bebur. 

~ille talısu görnıu., bir çok 
._~ete döndUktetJ sonra ..... s karar ktlnuya veya
._.~ laart e~ın •e tahsiOerl.nln ta
bı.... Olıtıa,ı.:;.de bir iş tutnuya mec· 
tL...~ ftıeın r. Bunun sebebi, bn 
~""- t lekete döndttklerl mman 
llıt. ~~=: ta onlara yol göırte-

' er mevcut olmaması-
"· "- nıesıeld ..... _ ~ '-Y)'e11 ~klcttner olmama-
~ &tı11cle ~eslek mensuplannı ce
~"etlne d afılnuş kum taneleri 
--~, ftaec~ilriiyor ve bunlan tek 

lıL. ~ ıL uqr edlvor 
~ 111tf)' • • 
~ k~ aea karşılamak Uu.re 
)~ ~l~rf ~ le.,ekkül "Maden 
""...:~ d Yetl.,dir. Bo cemi
~ ~tet, he lroriar ki: 
~lct "'-iŞet rhangı bir bahtsızlıta, 
"'" • lcleaı vasıtası del'fJ, hayat 
"1r~Yıa Ylizazmı, lstlkbaJ inanı 
'~- d tuta.n herhangi bir 
'- 0 ~ erhal elinden tutmayı: 
)"'1~ ;'~vtct, o azmi, o lna
>•tıı..;. lttrenı lberbae almakla 
'~ ~:'_en iyl birliği olmak 
h.._ ~· bit ~ • Buıac1aa aonra her 
~ "e ~lil, ~k çabuk anla
,~~;·~ki: "Birma
~--11" 11e!: delildir. Onun mu. S ~ n~ bir şeklide u*• 
tlt... ~e ~ mtihNtdisl.,rini 

.. llgilendlreeek-

~~ ~ ~ "e ~ bizimle böfle 
-~ s;: allk&dar olan ve 
~ı bir eemlyete ae-

~ 
• .\ ~ ~,..-=-. --==---=
e\ J), <'l' Urkkutu Şuh . ,, .. ~ ~) eıı 
~lt"ı 1ltıt ka - Burada Hava 
~~,..,lrdı;ı h~lkın bilyUk bir 
·Mll~ •u~ \rıtayetimizde bir 

eat btıY(l:~lınll81 bUtUn An 
1Bteği olmuştur. 

Sionizme bir emperyalizm hare
keti demek, yanlış deği)dir. Gerçi, 
Filistin, Yahud!lerin beUJ ba.şlı va
tanı ve Tevratm meakatı residir • 
Fakat bu, ne ifade eder? Eğer bQ. 

tUn milletleri yeril Yerlerine koy
mıya kalkı,sak. herfeYcten önce bu 
gUnkU dünyaya yazık olur. Tarih, 
bütün milletlerin terceınet halidir 
amma, hiçbir milletin tapu senedi 
değildir. 

Bu böyle olmakla beraber, tkl 
noktayı tebarilS ettirmek llzımda. 
Birincisi: 

Yahudiler, her taraftan kovul~ 
dukları ve hakaret gördükleri için. 
dJr ki, kendilerine maıu.u. hır yurt 
ihtiyacını ctuymuflar •e bunu "Ar
zı mev'ud" da ar•bUJlardır. (Ya
hudiler hesalnna) · 

lldnciaf: 
Geri milletler, ergec;, memleket

lerini kaybetmek tehlikesine maruz 
kalıı1ar. (Araplar hesabına). 

B u iid sebebin bir 8!'8.ya gel
mesi, mllslUman Araplar

la Yahudiler aralfflldaki "baçlılar 
seferi,. nin kopma.sına ve günden 
güne şiddetlenmesine yol &çıxUftır. 
Fakat bu garip bir "haçlılar seferi., 
dlr. Sionist, yeni vatanını, kan dö
kerek ele geçirmiyor. Bunu para 
dökerek yapıyor. 

Milletler, tarihlerile övilnlirken, 
kahramanlık sahneleri Uzerinde du 
rurlar. Sionist vatanperver ise, va
tanını, metre murabbaı üzerinden 
fethetmektedir. Bir metre murab
baı üzerinde, bazan 1 bazan 3, İn
giliz lirasını ,ebit verdiği oluyor. 
Ve filvaki. toprağı eline geçirerek 

Arabı çaıe doğru .Urmeğe muvaf • 
fak oluyor. 

YalauJi kızları Fili.tin tarl.Larında 

Meeell b'r Arap orta hallisinin 
100 dönüm toprağı var. Ve bunun 
ancak onda birini 1'lemeğe ahfmıf. 
Yahudi geliyor, dönümü ancak 5 
İngiliz lirası <edebilecek bu topra-
ıiD ')A.-t..-Ua. lU...- i.Mlif' Mi~· 

Arap kabul etmiyor. Öteki 50 vere 
yim diyor. Arap yfne kabul etmi
yor. Fakat o akşamdan itibaren A
rabtn uykusu kaçıyor. lld Uç haf
ta sonra, Yahudi, bir daha şiddetli 
hUcuma geçiyor ve dönüm bqrna 
7~ lngil~ liruı vereceğini söyIU. 
yor. Arap, derhal, MUftUlüğtln koda 
manian tıe temaşa girerek keyfiye. 
ti bildiriyor. Ve alacağı paranm 
bir mflrdarını "Arap müdafaa ko.
mite8f mtıcadele fonu" na bırak
mak bir kısmını da nüfuzlu, bazı 
kimaelere yedirnıek f&rtile, aforoz 
edilnıt* tehlikesinden kurtuluyor 
ve dönümünü 100 İnlrillz Uurin
den satıyor. 

M ah aatın alan "Jew~h ,Aaen
cy", verilen paraıım bU· 

yük bir k1&mmı iane tahaisatma 
yüklilyor. Ve ancak bir kısmını o
raya yerleştirilecek Yahudilerin 
hesabına borç yazıyor. Ve, alınan 
toprakta, buğday değil "grape fnı
it"yani Anglo Sak10n kahvealtısı 
yetiflirildijinden, toprak, Uç dört 
senede, borcunu ödüyor. 

Arap, ''toprak atılamaz" diye 
bir kanun istiyor. Abli.kına güven
se, kanuna lüzum yok. Fak.at, 5 li
ra etmiyen dönüm 100 liraya &atı
labildi mi, buna ahlak mı dayanır? 
Arap, aldığı parayı yiyor. Ev yap-

tmyor, bofamyor tekrar eYleni
yor, otomobil alıyor, blr icıanı'ml ela 

elinde tuttuğu portakal bahçesine 
urtediyor. Fakat ne de olsa, para, 
ekonomik tulumbanın gizli bonı

larmdan, yine YahudJ hazinesine 
akıyor. Şimdi bunu olsun önliye. 
bilmek üzere, Araplar, Yahudiden 
mal almamaya çalıflYorlar. Fakat .. 

K udUs mUftUatı Emin HU... 
yint ile cörUştUm .. Osman

lı lmparatorluğumın batacağı gü. 
ne kadar, ihtiyat zabitliği etnıif. 
Güzel türkçe konuşuyor. Mücade
leyi ekonomili: pllna naklet.met i
çin neler dUttlııdüğünU IOrdum. 
Tatmin edici bir cevap \'eremedi. 

Bana Uatllndeki elbtaelım .Arap 
mamulatından olduğunu eöyledL 
Daha ziyade iman kuvvetine inanı
yor. 

Ertesi günü "Jewish Agency" 
•41u f"'U•H• . ....._. y-a ııı:ııa. •• -..ır~ 
konuştum. O da ImparatorJuğUn 

batacağı güne kadar ihtiyat zabiti 
imif. Sonra, Oxtord 'OnJversltesin· 
de hukuk ve etonomt okumuş. Btl
diği altı dilden bir tanesi de, tUrk
çe. önünde haritalar, yanında dos
yalar ve rakamlar, ''ham tin....,. 
ve '111.ute iconomle" nlD kaptaa 
IcaprillOnden. Londra ve Nev-Yon 
ta çizilmlf rota11 takip ecll1or. 
Mutttlııtln iman kuvvetne Sberto
kun ilim kuvvethıt ka~ 
Kemalfzmin derin mın...,ı, bir ke
re daha anladım. 

Hakikat, Avrupalı atonmma. 
J'Uı.thı1 metre murabbaı metre mu 
rabbaı ele geçirdijidlr, Ve Arabm, 

elinde ttıfeti, çöle atırtııcftllt1nil ,a 
rebllinlnlz. Batıra çatın, idlfUr e
de ede, k~ ata ata. mm ve tek 
Dik, btıttln mllhJan naura1or. 

F akat, bu akçenin bir de ya
zı taraf ıru gözden geçirelim. 

Yahudilik, lnaanhk tarihinde, u· 
zun ve mihnetli bir çiledir •• "Poe
rom'', "ghetto" ve "Nazi şaman" 
hiçbir nrlllettn başmdan geçmemiş 
felaketlerdir. Buna rqmen, Yahu-
diler, bu uzun çileyi doldurmaktan 
çeldnmemiflerdlr. BUDl&rdan bir 
kısmını Şaul, İsayı çarmıha ger
mek suretile ktırtanrılftır. Hristi
yanlık, bir nevi Yahudiliktir. Hat· 
ta Muhammed bile. bllttba Yahudi 
peygamberlerini kütüğüne geçire
rek, isllm tarihi ile Yahudi tarihi 
ve islim akidesi ile Yahudi ve ffı. 
mtiyan akideleri aramıda, ltttsal 
dehlizleri açmıştır. Öyle ki, çektfii 
btttUn azaplaı:,a rağmen, Yahudili
ğin dört batı yine mamurdur. 

Hem sonra, en bilyilk çile "ıhe~ 
to'' değil miydi ? Alqam olunca, 
kaim kapılar Yahudi cemaatinin 
Ut.erine kapanır ve Orta çağın Hr
rtstiyan kasabalan, o milletin mad
di ve manevf kirinden kendilerini 
tecrit edebilmiş sanırlardı. "Ghet
to", lnıanhğm, yUzU Jmarmadan 
hatırlryabtJP.ceği bir taassup mer. 
halesi değildir. 

H albukl, zamanla Ye Sptnoza. 
dan ticaret sermayedarlığı

nın meşru ve ileri bir rejime inkı
labına kadar, tolerans fikri her ta
rafta hakim olmaya ve "ghetto" 
larm kapılarını her tarafta yıkmı
ya başlıunıştır. Ve Yahudiler, ce
miyettin içine girmek milsa&.desini 

alarak y&f&dıldarı memleketlerin 
diline, kfiltUrUne ve kanına karış

mışlardır. Bu olduktan soJll'&, Fi
llstfnde bir kocaman ve modern 
"ghetto" yaratmanın manası kal
malı mrydı. Bir "ghetto" kf. şehir 
ve şehirler ölçilsUnde değil, bey
nelmilel ölçttdedlr. Hangi kaprsm
dan girseniz, ibranice konuşur, 

yahudke dtlft1ntlr ve lelDltçe du

yar. 1 

Yahudi, zulUm ve hakaret gör· 
dttlU içm, Unlvenalist, tolerant ve 

liberal olmuttu. Sionlzm ı.e, bunla 
rm hepeiııi inklr ediyor. Şiddeti ka 
bul ediyor Ye bu vazifeyi paraya 

hav&Je ediyor. Dar bir dolrtrinariz. 
me geçiyor ve tevratçı blr tndta
yonaliml yapnuya çallfJ)'Or. lövf· 
nlzml kabul ediyor ve Ajlama du· 
varmdan tekrar Salomonun mabe
.unt Çlkarımya ulnfıyor. 

N eticede. bir Yatan elde edece 
lhıl l&DIYor ki, metre mu. 

rabbaı şu kadara çıkmıştır; vatan, 
para ile satın alınabilir mi? 

Neticede, medeniyet Tm-atm 
hizmetiM VerllrnlftJt İ medelllyet, 
hiç htmıete verlltr mi! 

Neticede, Yahudi zekisı, tıpkı 

kendlaine haa oldaiu ve kendialn
den beklenebileceği gibi, tamamile 
akli ve abstret (mtıcerted) bir va. 
tan ve millet inşasına girişmiştir. 

Ve bunu, o kadar aleyhinde bu

lunduğu faşilt ı<>ru.U ve faşist 
hoyratlığı ile yapıyor. Bir adam o-
4'~ ~ ı.. ._,,. .,,. taıildr 
ve tecrfd katttpfarl, ha çit altinlarm 
sofuk ve madenf hodgamlığı ile 
kovulmuş. Arada ne fark vardır? 

- Sayıyorum, toprağını kaça sa 
tarsın? 

- Sa)'IYorum, vatanını kaça aa
taram? 

- Sayıyorum, namusunu ve in· 
sani haysiyetini ıkaça utannı 1 

Bu tıualJerin arkamnda, bir tek
me ve bir krrbaç gizlJ değil midir? 

Y ahudUerin, Pillsttne getirdik 
teri medeniyeti sevmemlye 

imkan yoktur. Fakat sfonlmıt, se-

vemedJm. Onda, pogromcu katanın 
darlığı ile faşist ruhun hoyratlığı
nı, aynen ıördüm. Ve gördilm ki, 
o, kendi elile, kendi "shetto" llUllu 

inşa etmektedir. Bunun içinde ra
hat edecek midir? Hfç unmryo
rum. 
Eğer Yahudi, çiftine çubuğuna 

ve topraiına yurduna bağlı kalabi
lir bir insan olsaydı, dünyanın dört 
bir ucuna akvrulup dajılır mıydı? 

Y&hacUııin bu dağılmaamda, za. 

ruret vardır. Yahudi dağılıp kanf
tığı nisbette aevtmltdlr. Tarçtn ve 

karabiber güzel şeydir. Aı. kul
lan.rldıklan ve yalnız başlanna tul 
lanılmadıklan iç.in. Btr tarçin la
pası, bir karabiber helvası yenebi
lir mi? 

Kesit bir Yahudilik, kendisinin 
de tahammW edemiyeceği bir teY

dir. Kuaa bunu anlamadığı için. 

milletiniıı b8fmJ derde IOktU. İ.I& 

ve onun uıl yaratıcım Şaul, Yahu
dfllft daha lyf anlamıı YabudJler
dl. Hnistiyanlığt çıkarmakla, Ya
hudiliğin ilk ve aon necat yolunu 
çok daha iyi kestirmit oldular. 

Bunun lçindJr kl tıionimıde Ya
hudilik, en bOyUk gUnahlanndan 
birini 'tştemektedir. Ne denir ki, bu 
millet, bUytık günahlar işliyerek 
bUytYc cezalara katlanmak ve bü
yük çileler doldurmak için doğmu. 
şa benzer .. 

"~"Ilı 
Okuyucu ~ 

~ekt~; 
. Paralı Leyli Mekteplerde 

Mütekait Çocukları 

Elazizli okuyucularımızdan öir 
mütekait şun lan yazıyor: 
"-Beş sene evvel tekaüde sev· 

kedildim. Bu memlekete 25 sene 
hizmetim var. Çocuğumu lstanbul
da Haydarp&Ja lisesinde okutuyo
rum. Devlet memurlarına tahsil üc 
retinde tenzilAt yapıldığı halde, 
yurda ıenelerce hizmet etmiş, be
nim gibi mütekaitlerin çocukları, 
bu tenzilattan istifade edemiyor
lar. Ben iti, ailemi bile aldığım bir 
kaç kuruş tekaüt maaşiyle güçlük 
le besliyebiliyorum. Yine bu mem
leket için çalıtacak olan çocuğu· 
mun bana. çok ağır gelen leyli tah· 
sil ücretini ta.m tarife üzerinden 
nasıl verebilirim ? 

Çocuklarını ücretli leyli mektep
lerde okutan memurlara gösterilen 

kolaylıklar, benim gibi, bu hizmet 
devresini yüz akıyle bitirmiş emek 
lilere de göstermek mümkün de. 

ğil midir? 
Bu yolda yapılacak yardım, mil· 

tekaidin aile bUtçeeini sarsmıyaca 
ğı gibi, çocuğunun da istikbalini 
temin etmiş olacaktır. Maarif Ve
Wetinin tedbir almasını rica edi· 
yorum." 

• • • 
Bot Yatak Bekliyen Haata 

Yugo.ı&v göçmenlerinden ŞUkrll, 
dWı matba•mı:ıa geldi. Şunlan anlat• 
t.ı; 

"- Zlnclrlikuyu caddesinde oturu· 
)'oram. Ferit adında bir kardeşim 

nr. Çocuk, evde yatıyor. K~ndi.sine 
bakacak kilWleDliz yok. Pollatm bir 
falcrtllıal mazbatası aldım. E\"\ el& 
Cerrahpaşa, sonra Guraba h;ıstanesi· 
ne yatınlmuı için müracaat ettim. 
Btltiiıı mtlracaatlerime: "Bot yatak 
yoktur,, cevabı verildi. Hasta, bir ay• 
danberi ilaçsız, gıdaaız bekleyip du· 
ruyor. Kartietlmin bir hutanede te
davi edilmesine lmkin yok mu? n 

• • • 
Hamamlarda Havlu ve 

Silecekler Sıkı 
Muayene Edilmeli 

Imzaaınm mahfuz tutulmaamı ilti
yen bir okuyucu yazıyor: 

"- Beyoğlwıda, bazı hamamlar 
var. Bunlarm kullandıkları havlu ve 
ıilecekler, ya çok eskidir, yahut ta 
etilye ıönderilmemi§tir. Pia eıya, bu.o 
ralarda ha.atabk mi.kroplaruun yer~ 
leşmeaine yardım etmez mi? Bence 
bütün hamamlar ve kullaııdıklan q. 
ya, mkı bir muayeneye tabi tutulmalı, 
etüv görmemi§, kokan havlu vesai
reyi kullananları cezalandınnalıdlr.,. 

• • • 
Çok lflek Bir Caddede Tos 
Doktor B. Salih Maner yazıyor: 

1 

"- Eminönü, Kemalpaşa mahalle-
si, Gençttirk cadclsinde fimdiye ka
dar epey apartman yapılmıştır. Fa. 
kat caddede kanalfza•yon, parke te
sisatı yaptınlmamıştır. Aksaraydan 
gelen ve Aksaraya giden bUtUn ara
balar ve kamyonların geçit yeri olan 
bu yol toz içindedir. Nakliye vasrta
larmm kaldırdığı tozlar, Aksaray -
LAieli tramvay caddesine gitmekte, 
bulvarda dolaşanlan bizar, bu sokak 
ve mahalle halkını muztarip etmek
tedir. Mevsimin bunaltıcı sıcakJann
da bile hava almak için pencerelerin 
açtlmasıııa lmkln yoktur. 

Bu vaziyetin devamı bfr çok mWı
lik hastalıklann - tifo gibi. husulüne 
sebebiyet verebilir. Eeuen tifo, ma
hallemizde eksik te değildir. 

Caddenill §İmdilik kaldırımından 

vazgeçtik! Belediyenin aruöz garajı 
yakınımızdadır. Umumi sıhhat namı
na bu mahzurun bir an evvel defi için 
caddenin günde birkaç defa sulanma
sı mümkündür.,, 

27Çocukve 
22, Torun 
Sahibi Olmuş 

·lrtindada Misia Keri n!mmda bir 
kadın 28 sene evveli evlenmiş ve se
nede bir çocuk doğurmak suretile 
şimdiye kadar 27 çocuk doğurmuş
tur. Bu çocuklardaıi 22 si sağdır ve 
bunlardan 6 sı evlenmişlerdir. En kU 
çük çocuğu 6 yaşındadır. Kadın ay
nca 22 toruna da sahip olmuştur ve 
bu torunları da 17 şer ya.şlannda ev
lenmişlerdir. 
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Moda Yarışları için 
Çok Zengin Bir 
Pro9ram Çizildi • Mülayim pehlivanın ~-

1 ~~~; 
' • merilıan Boğcuını yenmesi 
1 üzerine bu ııralarda ülma- , 
nının çolı lnvamında olduğu 

lktıaat Vekili B. Celil Bayann himayelerinde Moda Deniz Klü
bü tarafından Moda koyunda tertip edilen büyük deniz yarıtları 
pazar günü saat on buçuktan itibaren bqlıyacaktır. 

Geçen sene Türk" yede etine tesadüf edilemiyen bir üstünlükte 

~pılan bu yarıtlann bu sene daha fazla alika çekici bir güzel
likte yapılabilmeai için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamıttır. 

, anlOf1lm1ftır. Kendi.ini •e- t 

t venler ve tara/tarlan MüUi-

Geçen sene yapılamıya.n su ü7.erin-
de kayak yarışlan ve roket~e kaza
zede gemilerden adam kurtarma nu
maralan bu seneki programı zengin
leştirmektedir. 

~miral Şükrü Okanın riyasetinde 
mümtaz bir hakem heyeti bütün ya
rışları idare edecektir. 
Programın klüpleri alakadar eden 

ve renklerini müdafaa edenleri 9im
diden heyecana düşüren kısmı saat 
10.30 dan itibaren başhyacaktır. 

Geçen sene İstanbul pmpiyonlu
fu mahiyetinde yapılan skif yarış
larında Beykoz birinci gelerek lstan-

t yim pehlivanın T elıirdağlı 
önünde bir dalaa talihini 
tecrübe etme•ini utemelıte- ' 

': dirler. T elıirdağlı Hmeyin 
pehlivan da bu •ırada l•tan- , 

' bulda bulunmaktadır. 
' T ürlıiye haf pehlivanı T e-

lıirdağlı Hü.eyin, Mülayim. , 
~ ~ le gürefmelı üzere yapılan , 

~ 

teklifleri görüımektedir. • 
T eklil olanan maddi farl-

' lorda uyuflllur.a iki pehli- , 
• uanın yakında lıar,ıl0f'"'11ı 

' mümkün olacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••• 

bul şampiyonu olmu11tu. Bu sene kil- Kaatamonuda Güret 
rek sporu henüz mevsim biyadetinde 1 Kastamonu (TAN) _ Kastamo-
olduğu için daha biribirinin yeni kü- ı auda bu sene gtl!'e§ faaliyeti çok bU-
rek ekiplerini bilmiyen klüplerin ya- {yük bir hızla devam etmektedir. Bü-
nşla.n muhakkak ki günün en alika- I ~ güre§Çiler muallim Necatinin gö19 
lI müsabakası olacaktır. Aynca beş ı tel'Dlİf olduğu yol üzerinde muntaza. 
çifte alamanalar, altı çifte kancabaş- • man çalı§ID&ktadırlar. Aldığımız ba-
lar, yedi çifte lUkı piyade yanşlan bere göre güreş federasyonu Sam.-
profesyoneller arasında eskidenberi sun. Sivu, güre§çilerinin karşılaş-
devam edegelmekte olan rekabeti ye- G masmı ve bunlardan birinci gelecek-

..... ..+ .... -ı 1 eçen ıene yapılan vellıen 
nı....,. ...... AJev endirecek mahiyette- ' lerin Kastamonu güreşçilerine çıkma-
dir. yanılanndan bir eıutantane sını tasvip etmiştir. 

Programın kürek yan§larma ait r-:---:--------------------------
olan kısmını bugün veriyoruz. Yel- o • K M d 
ken müsabakalarma ait olan kmnmı avı s u pas 1 aç 1 n a 
da yarın bildireceğiz. 

Birlik klasik mesafe 1600 aaat A 1 s 
ıo,30, iki çifte klbik 1600 10,50. man amp·ıyonu da 
dörtlük klasik 1600 11,15, iki çifte , 

klasik bayanlar 800 ll,40, bet çifte A •k 1 y •td• 
alamanalar 1600 13,30, tahlisiye san- m e rı a ıya en 1 1 
dallan 800 H, dörtlilk kllaik bayan-
lar 800 14:20: su tlzerfnde kayak 1600 Da~~ 1JD eene ATrUı>adan Amerikav11 srecmes; i"•L 
14,50, yedı çıfte lilks piyade 1600 malinin faza oldujıpau evvelki günkü nfühamızda yU!iufblL Ku-

1
155·3010· altıkurtaraçifte kaiıcadalbaşl lar 1600 panm Avnıpacla lralahilmeaini temin edebilecek f&D•la ıözüken 

, , can n san arın ma- Al · V Gramın d · ııevralan 15,50, mübareze teknesi man f&IDPIYOnu on a mhayet majlup oldu. Onunla 
nşlan 16,10, can aandallan yarı/:. beraber Aiman takımı da yenildiğinden Amerikalılar finale kal-
(Deniz yollan, klivuzluk, Şirketi ddar. 

Hayriye, Akay, liman işletmesi ge- Şimdi kupanın Amerikaya geçme
mictleri arasında) 16,40, tııki ya- mesi için tek Umit kalmıştır. o da 
nşlan 17,10, mübareze tekneleri o- lngiliz takımının Amerikan takımını 
yunlan 17.25, yağlı direk ıs. roket yenmesidir. Halbuki bu, çok uzak 
atma ve tahlis manevralan 18,30. bir ihtimaldir. 

Iıtanbulda bu yanşlan hakkında Amerikan takımının en mücade-
ıimdiden ehemmiyetli bir allka his- leci ve kuvvetli oyuncusu Budge ile 
&edildiğine nazaran yanı gtınü Moda halihazırda Avrupanm en güvendiği 
koyuna ümidin fevkinde bir kalaba- tenisçisi Alman Gramın arasmdaki 
lık toplanacağı muhakkaktır. maç pek çetin olmuş ve iki saat on 

Manisacla Futbol 
Maçları 

beş dakika devam etmiştir. 
Alman ilk iki seti aldığı ve üçüncü 

sette berabere geldiği halde müsaba
kayı kaybetmiştir. 

Amerikan takımının Alman takı· 
Manisa, (TAN) - Lik maçlannm mına karşı elde ettiği galibiyetin 

aon oyunu Salihli • Sakarya müsaba- teknik neticeleri: 
kaaile nihayete ermi,ıir. Birinciliği, Amerikan takımı Almanla.nn iki 
hiç mağlQp ve berabere kalmadan ga:llbiyetine kaqı elde ettikleri Uç 
M.a.niaa Yıldmmapor, ikinciliği Sil- galibiyetle finale kalmıftır. 
karya, üçüncülüğü Salihli almqlar- Son singl maçmı Budge'le Gramm 
dır. oynamıılar ve Amerikalı ıu şekilde 

lzmirden Oçce, Kahramanlar ve galip gelmiştir: 
Bunıova takımlan oyunculanndan "~" "6-2" "~" "5--7" 
muhtelit bir ekip Maniaaya gelerek "6-8" Budge'in iki seti verdiği ve 
Sakarya gençlerile bir maç yapmı,. ~~cU sette iki kere berabere ge!di
lar ve 1-0 yenil~Jerdir. gı halde şayanı hayret bir tarzda 

800 Mefre 
Dünya Rekoru 
Kırıldı 
Amer~•.anın "Pan Americain,. na

mı verilen senelik büyük atletizm 
müsabakası Texas eyaletinde gece 
elektrik ışıklan altında yapılmıştır. 
Havanın çok sıcak olmasına rağ

men müsabakalan seyre gelenlerin 
adedi 10.000 i aşmıştır. 

Bilhassa 800 metre koşu başlarken 
seyirciler büyük bir sükut içinde ne
ticeyi sabırsızlıkla ve merakla bek
lemiye başlamışlardır. Çünkü me,
hur şampiyon Woodruff'un 800 met
re dünya rekorunu indirmlye ça119a
cağı evvelce ilan edilmiş bulunuyor
du. 

Harekette Woodruff'tan maada, 
Robinson, Ross g:bi Amerikanın ta
nmmıs diğer atletleri ve Bili Layau 
bulunuvordu. 
Tabancanın patlamasile beraber 

fırhvan dört samnivon 300 metreve 

kalkınarak, üçüncü, dördüncü ve be
şinci setleri kurtarması seyircileri 
heyecanlara düşürmüştür. 

lzmltte Lig Maçları 
Baıladı 

Izmit, (TAN) - Lig maçlan bu 
hafta başladı. llk maç Hereke ile tz. 
mit Akyeşil arasında yapıldı. Akye
şil hakim bir oyunla 2-0 galip va
ziyette iken Herekenin sahayı ter· 
ketmesi üzerine hükmen galip geldi. 

ikinci maç Gölcük ile lzmit fdman 
yurdu arasında olacaktı. Gölcük ta
kımı gelmediğinden ldman yurdu ga· 
lip sayıldı. Gelecek hafta Akyeşil ve 
idman yurdu karşılaşacaklardır. 

kadar beraber koşmuşlardır. Bu me
safeden sonra W oodnıff düz hatta en 
çetin rakibi olan Robinson'u geç~ 
ve on metre kadar ileri atlamıştır . 

W oodruff bu mesafeyi kof!.ınun so 
nuna kadar muhafaza ederek ve ken
dini pek 11kmıyarak yeni dünya :-e
korunu 1.47.8110 ile tesis etmiştir. 

Daui. lıupcuını Amerilıaya nak
ledeceği beklenen en telalikeli 

Amerikan teni• ıampiyonu 
Boaald Budge 

Galatasaray Bayramı 
31 Temmuzda 
Baıllyacak 

Galatasaray spor klübü idare he
yeti başkanlığından: 

Klübümüzün 33 üncü yıldönümünü 
kutlamak için mukarrer spor bak
ramı, Moda deniz klübüniln deniz bay 
ramını hazırlamış bultınması ve tehir 
hakkında vaki mUracaatimize karşı 
aldıkları tertibatın tehirine imkan ol
madığını bildirmeleri i17.erine deniz 
bayramının sayın sporcu halkımıza 

faydalı olması ve gelmesi temin edil
miş bulunan Avusturya r1ampiyonu 
me3}ıur Admira takımının yüksek o
yununu görmesini temin edebilmek 
dü9üncesini taşıyan klübilmilz, bay
ramını 31 temmuz, 1 ve 3 ağustos 

günlerine talik etmittir. 

E 
a lb harebeden sonra te~ ~ 

m 1 ır a ~ ır 
ki böl~ğe cephane ye~(I 
cap etti. Alay kumandan! tJl1I' ti: 
rirken emir almıya gidenler""'-! 
sma Numan da kanşmıti:L ~ 

N 
ne aldı. Gözleri parlıyordu. .':J, 
rabildiği kadar cephane ~ 
nı boynuna ve kollarma astJ. ~ 

( ) koyverdi kendisini yamaçtd I UI m d!l in ~Kan~ pbl k~uyor--
feste siperlere ulaştı. Solut il. 

N uman çelimsiz bir delı"kanlıy· 
dı. Bölük kumandam birinci 

mUlizım Harputlu Mustafa, bu çe
limsiz Numana hususi bir vazüe 
vermifti. Ayrancı yapmıştı Numa-
m. 
Ayrancı Numanm vazifesi, iyi 

cins yoğurt bulmak, hafif ekşi, bir 
az tuzlu ayran yapmak ve Musta
fa: 

, 
-. 

- Numaaaan ! diye seslenince, 
matrayı sunmaktı. 

Tuzumm, suyunun kıvamını ar-
bk öyle kestirmiş, öyle usta olm~ 
tu ki ayrancılıkta, savaş biter de 
kendisi de sağ kalırsa İzmirde ay
rancılık yapacağını söylUyordu. İz
mir düşmanın elindeydi amma, o
raya giderek ayrancılık yapacağmı 
söylerdi işte! 

Günün birinde tzmire vanıaca· 
ğma, içinden inanmıştı Numan! 

Yalnız Numanı kıran birşey var
dı. Mustafa ona siWı vermişken: 

- Sen emirbersin, istemez! di
yerek, sonradan geriye almı9tı. Da. 

1 ha doğrusu, Numanm itini ve yükü 
nU hafifletmek istemifti. Zayıf de-

1

1 ..Jikanh, kendisine yapılan bu iyili- . 
ği "iyilik" diye kabul etmemiş, 
"hakaret" olarak saym19tı. 

.. ~ 
V e zaman zaman, Allahına 

nazlanır, kendisini çelimsiz 
yarattığından ötürü sitemlenirdi. 
Fakat sıkılgandı. Kimseye derdi
ni açamıyordu. Bu dert onun yilre 
ğinde çöreklenmiş bir tasaydı. Si
lihlan omuzlanna asılı bölükler 

yilrUrken, onlara bakar yutkunur: 
- İçimden geçeni bir anlayıver 

sen!? der gibi, Mustafayı manalı 
manalı ıüzerdi. Palaska kayışından 
sarkan ayran matrasma sinirlenir
di. Kimsecikler Numancığm içini 
burgulayan ıstırabı sezmedi. Kim
secikler bu narin gövdenin içinde
ki kahraman Mehmetçik ruhunun 
farkına varamadı. 

S akaryada, Türbetepedeyiz. 
S:ıfak söküyor. Uzaklardan 

bir iki diifman kefif kolu belirdi. 
Yata kalka, ~orka korka Türbete
peye sokuluyorlar. Hafif takırdılar 
duvuluyor. Yedinci fırkanın karar
gihı bu tepededir. Fırka kumanda
nı Dervif Bey (P~a), yanında 23 
Uncü alay kumandanı İbrahim, 41 
inci alay kumandanı Muhtar. Top
Mı kumandanı Reşat ellerindeki 
dtırbUnlerle ileriyi gözetlemiye uğ
raşıyorlar. Tam minasile bir mu
harebe idare yeri. Gözetleme zabit
leri batarya dUrbUnlerine abanmış 

Yazan: 

Sezai Attila 
lar... Ve bu tepenin önündeki ya
maçlan Must&fanm bölüiü tutıı. 
~uı • .w.ıut'4La. ı.t:.ı:n:nm uuw:. ~·.:u.ı.ı ... 
de bölUğünUn her tarafını görecek 
şekilde bir yer alm19. Numancık; 

slllhaız Numancık, Mustafayı gö
rerek: 

- Eşyalan nereye götüreyim? 
diye soracak, fakat gezinirse alay 
kumandanından haşlama yiyece
ğinden korkuyor. Biltiln gözler ile 
ride. DtlrbUnlerin parlak daireleri 
içine giren arazi üzerindeki hare
ketleri görmiye ve bunlardan mi.-

. ~ "' 
~ 

....-'\:, 

Dalar çrkartmıya çabalıyorlar. Mü
dafaa cepheaine çarpacak düşma
nın en basit bir hataaı kendisine 
çok tuzluya mal olacak. Numan 
biraz süründü ileri araziyi gördü. 
Şimdi bot durmuyor. Ellerini dür 
biln yapmUJ, ayran matraamı ya
nma çekmi9 gözetliyor. Fakat onu 
burada ';'1'8.kmıyacaklar, Numan e
mirberdir. Muatafadan emir alarak 
geriye gideceğinden korkuyor. tf
~UIUyor Nnmancık. 

B irdenbire bir kargaşalık ol
du. Müthiş bir topçu ateşi 

başladı. Mustafa artık Numanla 
meşgul olacak halde değil. Numan 
da bunun farkında, hem de unutul 
duğuna sinsi sinsi sevinerek far
kında! .. 

TUrbetepe çatırdamaya başladı. 
Türk cephesi düşman sesine ses ve 
riyor. Bir saat ~adar süren bir mu 

~ŞU 

ğa gelmişti. Biraz durdu. Sit~ 
de fazla bir sillh vardı. 00". 
rünce, sevgilisinekavuşmut 
lihsiz heyecaniyle sanldı 
Doya, doya, kıya kıya atet 

.~an 
~ 

N u~an o ~-ktt m~ 
Jfahramanlıklar yarJLtb. 
lanm bile hayretlere ve b 

ra dU,UrdU. Akşam üzeri ~, 
fırka geldiği için 23 üncü~ 
tiyata aldılar. Dtlşman 
Numan asıl vazifesini b ~ 
Mustaf anın eşyalarını bul, 

tirdi. BölUk kumandanı ' 
bugünkü kanlı ve çok çe~,J/ 
harebenin yilkü altındaydı. ~· 
nı görünce gUIUmsedi: • ...11. 

- Aferin be Numan! """ 
güzel muharebe ettin oo~, 
ummudım senden! Elind~ 
kimin? .. 
~ Numan uzadı- yükseldi~,( 

- Bugün elimde mubaı-· W( 
ğim tüf ek! dedi. İzin veri!f!P:/I 
dan sonra ben de silih ~·, 
beyim! ,,.,, 
Numanı li.yik olduğu bir 

şmdan ayırmak haksızlıkt:I-... if~ 
Gözleri yaşardı, Mustaf P""~-
- Dur! diye seslendi, saO' ~ 

güzel bir sillh vereyim! ~ 
Kalktı. Güzel bir tngiUS 

ri getirerek verdi Numaııa. 
Numan ıkendinden geçti· 

ne mukabele etmek li.zJIJldJ.· 
na soluna bakındı. OD•~ .. 
birfey aradı. Bulamadı N~ • 
kat birdenbire esas vazır~, 
Candan bir sesle, ikram ol bil' 
candan olduğunu anlatall • 
le: 1r· 

- Ayran içer misin beybl' 
di ve uzattı matrayı. 

• 

En Doğru Rasat Merkezle!' 
kimolunun köpeği, buz ur.etiO~ 
larile kendi sığacağı kadal" bit 
mıya çalışırsa, muhakkak 1'tl'· 
fırtına, tipı geliyor, deınes.b' 

Ziraat işlerile uğraşanların çoğu, 

hava değişikliklerini, fırtınayı, kasır
gayı, soğuğu. sıcağı, yağmuru ev ve 
kır hayvanlannın hareketlerinden an 
lıyorlar. Hayvanlara bakarak hava
nın ertesi günkü karakterini tayin et. 
mek usulü, kır halkı arasında çok i
lerlemiştir. Bunlara göre, köpek. gü
zel bir termometre, hassas bir baro
metredir. 

Nasıl mı? Anlatayım: 

Köpekler, yağmur yağmazdan ev
vel fe11a bir koku neşrederler. Sen 
Beniar köpekleri, fırtına kopacağını 
sakin dunışlarile anlatırlar. Bir Es-

Kır adamları, kediyi d JIJ 
saat gibi kullanıyorlar. ~ 
bir kedinin evlerimizde ,_.
na kaçması, soğuk oıaca rıJl' 
eder. Kedinin ön ayakla 
burnunu &ilmiye başlaJll.,S• 
işaretidır. Oküzle ineğiıl_~Hl; 
dinp yalanmasını da Y~0~ 
met sayabiliriz. Zıplayall 
zu. iyi, güzel bir bav~ 
ridir. 
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kendi hava kuvvetlerini takviyeye 
m ecbur kılmaktadır. 

apon 

Kısa bir zaman evvel hava mü
dafaa komutanlığı vetayyare defi 
vesaiti teşekkül etti. Hava defi a
layları çoğaltıldı. Yakın bir zaman 
da bunlar daha fazla artacaklardır. 
Hava müdafaa vasıtaları kifayet
siz olduğundan hava müdafaa si
lahlarını arttırmak, tekamül ettir
mek kati bir vazifemizdir. 

Askeri tayyarecilikle sivil tayya 
recilik elele yürümelidirler. Hava 
müdafaasının inkişafı için yeni bir 
kanun lazımdır. Bu kanun Hava 
müdafaa fikirlerini propaganda et
meli ve halkı hava müdaf asr mese
lelerinde aydınlatmalıdır. Hava mU 
dafaasmın muhtelif şubelerini etüt 

Ord 
llca,4.ın. 

usu 
~: 
U rnurni rn"'k u elJefiyet esasları-

.. na day 
""Ukar .... - anan Japon ordusu 
' ·~at ahk· erınonun d _ &rnından olarak M. 
kunıandanıı ~grudan doğruya Baş-

"1'en gı altındadır 
L no orcı · 
u"kuın unun ve donanmanın 
•"l' andanıdır CM enn0 0 d · adde 11) ••• 
haıeri k r un un ve donanmanın 
t.~- uvveu · 
~ tesbı"t nı tayin ve teşkila-

b eder'' ( 
. ou veçhile madde 20). 

k.i, karad sarahaten anlaşılıyor 
'l' a ve d · · ennon enızdeki kuvvetler bu un enı . d tUn e k rın e bulunmakta ve 
\> r ek J 
e donan aPon tebaruıı orduda 

lutuıınak~~~-a hizmetle mükellef 
it, a\lU". 
~erde: 

1883 
.te kurulan ordunun ha

ltişiden ~rı kuvveti ilkönce 36000 
.laPon ın a.retti. 1894 - 1895 Çin -
llıen ku Uharebelerinde ordu 7 tü-
L 'VVetind "d· 'ip ~.. e l ı. Harbi mütea-
ıı '"<llla 6 f" 
1 llreu.vıe 13 ~men ilave edilmek 
~ a\18 tUrnene iblağ edildi ve 

cuua p.; - Japon seferine bu mev-
~ o•rd· 
.tıı lçindeı. Bunu takip eden za.. 

~~ Orııu bu tnevcut ta yükseltii
'""(l'ihen 

2
uzun müddet 21 tümen. 

:t\i ~~l1llt h~.ooo kişi olarak ka!dı. S rp sonu Japllnyayı ye
~ ~ nıeseJe1er k~ıaıuWı. bı 
te ll\.'\.'et.Ielitı. ~vletleri nıunarehe 
t" YUJcseıt 1

• emmiyelli bir suret 

11. Jal>ony ını.ş ve moderniz~ etrr.iş
~l'ıgiyıe b a tse mali müşl:ülat do-

alt iını.. u devletlere ayak uydur
t~tı 'lllnını b tin e Jal>o ulamamrştı. Bu su-
!tı de ord nya 1922 - 19.:?5 cs•·nele
t'u e:huriye~?a ıslahata gırişmek 
"a ~ \.'aJcaYi~d~ ~aldı. Fakat Man. 
ttı:Yet neti/~ıunden gPrginle~Pn 
"· 1 etu..:1 esınde ordunun tekii.
'"t it .. mes· a lldığ .. 1 tedbirl<'nnin elden 

J\llo 1 20rU1Uvor. 

~ a 'Ugün J 
t....:" tU apon kara ordusu 17 
ıe~kUJıe~end~n ve buzr hususi 
~ llif etti:11. '?~rettir. Şu surct-

2l) .Yaae 7 ~ıır: tıı' ha..,a t O, tank kıtası 2, eüvari 
'1l ıı: 0 Pçusu ı..ı ·· · 

<atı "· ağı "'l, suvarı top-
tiJı ~) 3, tar topçu 8, yaya topçu 
~. kalll 17 YYare defi kıtası 2 is-
~~ t~ . 
l'a Olacak) lr~f kılaları fmuha-
~5 fyare 9 b ' şırnendif er kıtası 2 

h ltla.v. ' alon kıtası 1, nakliy~ 
Qlt k 

l!ad' Itaıarda 
~u tr. lııun rn ~ bazıları Mançukuo-
tıı~ Olan k ~ddettenheri Mançu
~· laıı Yu~ larla bu müfreze gar 
~ 111kıeını,ıer ~rrdakf cetvele dahil 
'~h· dir. 

~ 
J al>onya BU .. 

iti . l>adak· Yük Harpte Avru-
la~'·. binaeı:a~atplere iştirak et
li~ı gi.hı ltıunta eyh ~eçhizatın• on
tıea~ llıki§af tı~ın bır tekamül yo-

ırıde e tırnıe . t· 
tteuc . doğan rn_ış ı . 1933 se-
l'lo etlınde urnumı bır kanaat 
le :.~Ya kar7e~cut teçhizatın Ja
~&.ı>ııUdafaa 0 Inadığı, bu sebep· 
~et il> hazırı vasıtalarının ye'1iden 

lıaurıde anması lüzumu, kati
l:ı~eçhi~t an1aşt1rn1ştır. 
~ ..... •tıı 11~ \>aıiyet · • 
kaıt "'-'n 8e ımız, teçhizat-
fıı1t ilıış Olan ~:ıerde fevkalade ço
te etllıiy0r ~ğer devletlere teva-

l'elt ,_ • ou b 
tlb "'Cyf se eple Japonya 

alil 1Yet, 
l)ı e ilıUd gerekse kemiyet i-
a~a afaa k . . . 

lerı ltendt . uvvetını hıç ol-
rı d ıııne k 

hur11 ereceain °ınşu mcmleket-
lt ili'. e çıkartmıya mec-

~QCt/,ı 
~: 
ı~Ord 

Cli lıa" ~" S: uılahat hareketin
' ltu\>\o nra, Japonya ken

eu .. ...: . 
-ının tekl.aıUlU yo 

·········-··· .. ··················· .. ·········································-·· etmek ve hava kuv 

vetlerini yetiştir· 

mek için hususi 

hava müdafaa mek 

tepleri açmak ge 
rektir. 

Yazan: AJbay 
Hikosaburo Hata 

(Japonya Harbiye Nezareti Şeflerinden) 
··-··-·-·--·····-······· ... ······ ...................... --.--.... ...... . 

Japon zabiti 

1unda çalışmıştır.. '.a.kat~üt.ün 

bunlara rağmen elinde 9 tayyare 
alayı ile l.;ir de Mançukuoda bu!u-

nan bazı tayyare müfrezeleri var
dır. Hava muharebe kuvvetlerinin 
takviyesi için ihzar edilen fevkala

de plana nazaran tayyare mikdıı

rı artmışsa da. komşu devletlere 
nazaran henüz pek aşağıdadır. Bu 
günkü vaziyet düşmanın hava taar 
ruzlarmı emniyetle karşıhyahile

cek bir vaziyet değildir. Ve Japon
yayı dünyanın çehresi kaı·şısmda 

Mukayeıe: 

A vrupa ve Amerika ile mti
kayese edilirse Japon sivil 

ta~a1:.eciliğinin çoic geride olduğu 
goru ur. 

Japonyada gerek posta, gerekse 

yolcu nakliyatı için ancak iki hava 
hattı vardır ki bunlardan birisi 
Tokyo - Dairen, ikincisi de Tok

yo - Formosadır. Fakat yalnız si
vil tayyarecilik maksadile değil, 
ayni zamanda sevkülceyşi bir kıy

met olmak üzere Japonya, Tokyo • 
Hokkakaido ve Toicyo - Şimali Ko

re hava hatlarını derhal tesis et
melidir. 

Bundan başka muktedir sivil pi
lotların azlığı da Japonyada ken
disini sarahatle hissettirmektedir. 

1932 senesillde teessüs eden ve 
Japonya ile Mançurinin müşterek 
nezareti altında bulunan Mançukuo 

hava işletme şirketi kısa bir za. 
manda gellştı. Mecmııu :rrOC't k1Jo
metre olan muhtelif hava yolları
na a)'Tılan Mançukuo arazisi üzerin 
den geçen bu yollar. en mühim şe
hirleri biribirlerine birleştirdiler 

ki bu şehirlerde Shingishu - Muk

den • Hisinking - Harbin - Tstisi
har - Mançu! i - Harbin _ Tstisi-

dir. 
Mançukuo ha va işletme cemiyeti 

Japon ve Mançukuo havayollannı 

biribirlerine s:l<ı bir surette birleş
tirmiştir. 

TUrk.kuşonun maarif mUfP.fflşlerl için açtığı hwrmsi kursa devam e
deoler dün ıoıabah hocalarile birlikte l'eşilköye giderek, kendi y&ptıklan 
model uçaklanm .uçurmuşlardır. Tü rkkuşu hO<'.alan, kursa devam :men 
maarif müfettl§lerint>, model uc;nk ve motörlü tayyareler hakkında ame
li derslPr vermişlerdir. Resimde bir müfettlı; bayanı model tayyaresini 
uçururken görül•onız. 

BASLIYAN 

MÜCADELE 
YÜRÜRKEN: 

Arkasında, belki yüz kiloluk bir 
yükle, köprüye doğru yürüyen bir 
hamalı, polis memuru çevirdi : 

- Yasak! Köprüden geçemez
sin! 

Asfaltları eriten bu müthiş Tem
muz güneşi altında, suratından 

yağlı bir ter boşanan hamal, sen
deledi: 

- Ya nirden geçek? 
- Onun orasını 

bilmem ... Istersen 

bir araba bulur, Şu yüklersin! 

7 

Vap~rdan acele atlıyan bir yolcu, karakolda 202 kurıa 
cezaaını ödemekle mefgul 

Günlerde 
- Ayağımı iskeleye atmadan 

yakama yapıştılar.. Benden önce 
çıkanlar vardı. Onları görmediler 
de bula bula beni buldular cezaya 
çarpacak!. 

lstanbulda 
Neler Görülüyor? 

Bu hamal, söz
de yükil sırtında 

taşıyordu. Arka
sında geniş amma, 
nasıl geniş, adeta 
sandık büyüklü
ğünde bir küfe var 
dı. Sırt hamallığı 

kalktıktan sonra, sırtta ta
şman yükler böylelikle 
mekanlarını değiştirmiş o
luyordu. Her hama!ın ar
kasında, imanına kadar dol 
durulmuş kocaman bir kü
fe! .. Devekuşunun meşhur 
fıkrası: 

B ay komiser, gerçekten tem
kinli bir zattı. İtidalini hiç 

kaybetmiyordu: 
- Bu parayı, 

belediye nizamatı 
mucibince ödemi-
ye mecbursunuz, 

dedi. Bugün vermezseniz, 
yarın mutlaka vereceksi
niz. lyisi mi, yanınızda 
para varsa, hemen verip 
kurtulun ... Ne dersiniz, 
makbuzu doldurayım mı? 

- Hamal mısın? diye 
30rana: "Hayır, küfeci
yiz ! " diyecekler. Sırasın

da: 
- Küfe ile bu nasıl ha

mallık? sualine karşı da: 
- Küfeci bu kadar yü

kü taşıyabilir mi? cevabı
m verecekler. 

Polisin kendisile meşgul 
olmadığını sanarak, ara 
yerden sıyrılıp geçmek is
tiyen bir başka hamal da, 
yakalanacağını anlayınca 

küfeyi vurdu yere: 
- Aha beğum ! otuz oh

ha var yoh... Izin ver de 
geçeyim .. 

Polis memµ,,ru kll,t;eyl 
şöyle bir tartakladı, üs
tünden taşan kısmın .30 
santimetreyi tecavüz edip 
etmediğini göz tahmini ile 
kararladıktan sonra: 

, 
Suçlu düşünceye var

dı. Cebindeki parayı he
sap ediyor· gibiydi. Böyle 
bir mUddet başı önUnde, 
hiç konuşmadan bekle
dikten sonra nihayet ka-
rarını verdi: 1 

- Dediğim gibi, BaY, 
komiser, asmıya götürse
ler on param yok! .. 

Çok meşgul görünen 
komiserden müsaade a
larak; v~purdan atladığı 

için hakkında ceza kesi
len suçlu ile birkaç keli
ne de ben konuştum. 

O na ilk sorduğum 

sual şu idi: 
- Vapur yanaşmadan, 

niçin •tladmız? .. 
Evveli, inkar etti: • 
- Ben atlamadım kt .. 
- Peki.. dedim, memu-

run size bir düşmanlığı 
mı vardı?. 

- Hayır! - Geç! Emrini verdi. · 
Hamaldaki - pardon kü

fecideki - sevinci görme-
yin! 

Arkalığını küle ile değiftiren ıabık ( ! ) 
bir hamal 

- Ya, niçin, başkala· 
rmı bırakıp sizi getirdi 
karakola! 

K ö,..,rünün iki tarafını tutan 
Belediye zabıtası; sırt 

hamallığı yasağını, doğrusu 
iyi tatbik ediyordu. Bu ge
niş geçıtten, müsaade al
madan ne kuş uçuyor, ne de ker
van geçiyor! Dün, yarım saat ka
dar köprünün üstünde ve altında, 
dolaşmadık yer bırakmadık. Bil
hassa yaya kaldırımları, baştanba
şa, kusur arayıcı bir gözle uzun 
uzadıya tetkik ettik. 

Daha geçenlere kadar süprüntU 
yatağı olan bu kaldırımlar, bal dö
küp yalanacak derecede değilse de 
yine tertemizdi. Ben ilk önce buna 
şaşmıştım. Fakat, soyulmuş bir 
karpuzu yiye yiye önümden geçen 
bir yolcuyu gördükten sonra, bu 
muci2:enin sırnna erer gibi oldum. 
Karpuzun sularını akıta akıta göv
deye indiren yolcunun elinde epey
ce kabuk bir_ikmişti. Bunları, eski 
görenek icabı tam kaldırıp yere a
tacağı sırada, ensesinde bir polis 
memuru peyda oldu. Adamcağız, o 
kadar korktu ki, şaşkınlığından üs
tüste üç kere aksırdı. Mümkün ol
sa, Yeniçeri huzurunda borç sene
dini yutan Yahudi gibi, o da bit 

karpuz kabuklarını · düşünmeden 
mideye indirecekti. 

Polis memuru, işi "suç ikaına te
şebbüs mahiyetinde" gördüğt! için, 
herife yan yan bakmakla iktifa et
ti. Fakat erbabı için bu bakış, ye
ter, artardı. Şimdi umarım ki, köp 
rUniln yaya kaldırımlarındaki te
mizliğin sebebini siz de benim gi
bi anladınız. 

F oto Hilmi ile, Sirkeciden 
Karaköye kadar olan mın

takada, yaptığımız cevelanda, pis
liğe ve intizamsızlığa karşı girişi
len çok hayırlı mücadelenin yer 
yer muvaffak olmaya başladığını 
memnuniyetle gördük. Foto, ma
kinesini ayarlamış, sağa sola bakı-

nıyordu. 

- Öyle dikkatli dikkatli ne arı
yorsun ? dedim. 

Güldü: 
- B r tüküren adam yakalasam 

da resmini çeksem.. diye bakıyo
rum. 

Bir tüküren adam... Fakat ne 
dersiniz, hemen iki saatten fazla, 
dola.5tığımız halde sokağa tüküren 
bir bedbaht ele geçiremedik. Aca
ba, bize göriinmemck için araların 
da sözleşmişler miydi? .. 

Artık. dönilyorduk. Köprünün 
Haliç iskelesıne inen basamakla
rında bir çocuk gözümüze iJ;.;ti. Ka 
labahğm bulunduğu tarafa arkası
nı çevirdiğine göre, bir günah işle
mek üzere idi. Foto, hemen farkı
na vararak, onu tam cürmü meş
hut halinde yakalamak fırsatını 
buldu. Yere tilkliren birini. nihavet 
obiektifimizin içinde hapsedebil
miştik. 

• G ec;enlerde, bir karikatürde 
canlandırılan 100 numarah 

halk düşmanlarına gelince, bunla
rı güpcgündiiz yakalamıya çalış

mak, boşuna yorulmaktı. Vazgeç
tik. Köprü altındaki polis mevki
inde, kısa boylu, tıraşı uzamış bir 
adam: 

- Asmıya götürseler on param 
yok .. diye yemin ediyordu .. 

Komiser, tel8.şsızdı: 
- O halde, bekliyeccksiniz, de

di. Hakkınızda zabıt tutulacak! 
Suçlunun heyeeanı gitgide art

ma4<ta idi; adeta titriyerek sordu: 
- Zabıt tutulduktan sonra ne 

olacak? 
- Merkeze gideceksiniz! Ora

dan da karakolları dolaşarak ika
metgaha raptedildikten sonra ser
best kalacaksınız ... 

Suçlu bunu duyunca yalvarmıya 
başladı: 

- Allah aşkına .. Bu seferlik af
fedin beni .. 

Başını salladı: 

- Vallahi, bilmem ki .. Ne diye
ceğimi ben de şaşırdım! İki lira da 
az para değil. nereden bulup veri
rim bu zamanda •.. 

Vapurdan atlıyan bir başka sı.ıç
luya döndüm: 

- Ya, siz niçin atladınız? İskele 
verilinceye kadar bekleseniz olmaz 
mıydı? 

Dudaklarını ısırarak cevap ver
di : 

- Acele işim vardı! 
- Acele işiniz olduğuna göre 

burada da beklememelisiniz! 
- Kendi isteğimle beklemiyo

rum ki.. Bei<letiyorlar. 
- İyi ya işte •. Demek, aceleci

likten fayda yerine zarar görüyor• 
sunuz .. 

!çini çekti: 

- Onun orası öyle ... 
Karakoldan çıktığım zaman, iki 

çocuk telaşlı telaşlı konuşuyorlar
dı: 

- İ.ki yüz ikilik olciu o •.. Nah, 
şimdi alıp götürdüler ..• 

- Yok be! .. 

- Allah benim canımı alsın 1d 

götürdüelr .. 

- Yüzlük mü, iki yüz ikilik mi? 
- !ki yüz ikilik ..• 
- Yandı, desene ... 

- Yandı amma, ne yaptı ... 
Merak edip sordum: 
- Çocuğum, bu iki yüz ikilik 

yüzlük te nesi oluyor? 

Cehaletime, hayret ederek anlat
tılar: 

- Yere tUküren, tramvaydan 
atlıyan, bayılıyor yüzlilğü ... Onun 

pulu yok ... Sade yüzlük.. Amma, 
vapurdan atladın, duvar kenarım 

pisledin mi, iki yüz ikiyi uçlancak

sm. Çünkü bunun pulu da var? 
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lzmir Fuan Gelecek Ay Açılıyor Szvasta 
iki kisi 

1 Boğ~ldu 
Sivas, (TAN) - Bezirci mahalle

sinin çobanı Nuri, belediyenin Ben
ğiler mevkiinde yaptırdığı barajda yı 
kanmak istemiş, fakat, atlar atlamaz 
dibinde kalıp boğulmuştur. 
Gemereğe bağlı Teğmen köyUnde 

de Nesibe adlı kUçUk bir kız sürdtl
ğü öküzleri Kızılırmağm bir tarafın
dan ötesine geçirmek isterken suya 
düşüp boğulmuştur. 

llltuat Velıili, Kiiltiir Parlıttı~ tetlıiltlerJ- .anra Fuar gazino• önünde 

Civar halkı, Kızılirmağın bu hava
li•inde köprü olmadığı için geçmek 
iıtiyenlerden boğulanların bir senede 
8 - 10 a vardığuu söylüyorlar. 

Havzada 
Bir Kamyon 
Kazası 
..... a, (TAN)- Bava• 

llenil• ....... w ........ 
ye11 .__ 111l•a•Jtar. 8- • ~ 
... demir, ..... g9»l lllrçok.,,,, 

~ etY• ,_.,_ Mr -.,.,. •Jll 
~ de müşteri ül*taa _.. BaY· 
~..,..pi ........... ..... 
t_...... ........ .-eJl ... 
t ralaJ ,...,. et ....... Oeee-
t • br 'p..ıla INmu .... 
t ..... fartledm ..,.. dllJ'llmil 
f ,_. bmy~ flllll ,.ıu• al. 
~ -" ..,...., falalt kluayoa dn. ',. . ...,.r. 
' Demir ft IMllm' fl9Y& - ,.._ 

..,_ taıerlerlae dftrDmiş. Wr 
kısmı .............. laepll p-
nll•• &btL ........ bir ..... 

~ fonlu ile t.killpte otuna bir mu. 

' haelr, demir ve ı.Kır eşya altla. 
~ da hlehn patlll•sk &W'eWe il-
...... 11....._ birl, e • 

~ ,_ .... bidlr. 

'~~--/-~~~~~v...--..--,-.,....-v 

Fuara Hariçten 
Gelecekler için 
Yeni Kolayllklar 

Biguda lkr Kız 

Kaçırma Hadisesi 
Biga, (TAN) - Dikiş makinesi 

kumpanyası müfettişlerinden Ahmet 
isminde bir genç, Giritli Alinin hiz
metçisi Nadideyi, Çavuş köyünden 
Mehmet isminde birisi de Bademlik 
mahalleainden Sıdıkayı kaçırmıf, ba-

b.ir, (TAN ' liri bildiriyar) - lamir enternasyonal fua- <liseler asayişi ihlal eder mahiyette 
nam ~el- • - tam be ay blaıtbr. Fuara ıelecek ecnebi görüldüğü için her iki suçlu tevkif 
ziyarelçileria Y'WP •dan Türkiye eefaret ve konsolosluklarında edilmiştir. 
puua olarak wiae edilectldir. 8mnm için icap edenlere Harici
ye Vekilıetince emlir ftl'ildiii fur lmmitai bafkanhiına bildi-

El _ _u alır ... ......:__, _ı...:leri •• ••k . d' v c.....lpD• na~ e,ya, gumnı reımı ve ıger 

wqiler ........._ fw ah•sm• airecek, fuar kapandıktan iki 
a7 _,. kadar Tiirlr,eden çıkarılmak üzere gümrük tranıit 
............... .....,.. edilecektir. 
EcaıebileriD atmak bere fuara 

1 ptlnoeklerl ..,. idlı fuar komltelli 
...... ,. ................ ay. 
nldilı ~ .._...,. ...._, Vülle-

tinden telgrafla bildirihn.İltir. Fuar
da mal teflıir edenler, tiyatro. lline
ma, bar Ye air oyun Ye eilencıe )'er

leri iflet.enlerle •tdan mallar, çahf
tınlan ltçUer, fuar içinde ve dıpn
da yapdan. el Uln1an, brofürler, rek· 

Adıyaman 
ve KahtaCla 
Eski Eserler 

Bigada Bir Kaçakçı 
Şebekesi Yakalandı 

Biga, {TAN) -Altı \töyünden Ka 
dir, Osman, Murattan mürekkep bir 
kaçakçı şebekesi meydana çıkarılmış, 
ellerinde 51 kilo kaçak tütünle bir 
hayvan görülerek müsadere ve ken
dileri tevkif edilmiştir. 

Bir.de•bir• Çdcllrclt 

------------- llm matbuatan devletin ve belediye Malatya, (TAN) - Halkevinin 
Köycülük ve Müze şubeleri azasın
dan Kültilr direktörü Lfıtf ullah Er
dem, Doktor Cafer Özelçi, Gazi oku
lu başöğretmeni İsmail Kutan, bera
berlerinde bir fotoğrafçı olduğu hal
de Adıyaman ve Kihta kazalarına 

hareket ettiler. Heyet, eski eserler 
itibarile ç<* zengin olan Pirin ma
ğaralarını, Karakuş tepesini ve civa
nnı on beş gün kadar tetkik edecek
ler, fotoğraf alacaklar ve nakli kabil 

Biga, (TAN) - Bir metres tuttu· 
ğu için kansı tarafından aleyhine zi
na davası açılan kaşıkçı Oba köyün
den Recep çıldırarak çiplak bir şe
kilde sokağa fırlamış, komşularm ev
lerine girerek camlarını kırmıştır. 
Recep Emrazı Akliye hastanesine 
gönderilmiftir. Eski Eserler 

Uzerinde 

Tetkikler 
Sıvu, (TAN) - Kültür Bakanlığı 

lbideleri koruma heyeti azası ve mi
marı Sedat Çetintaş, Selçuk eserleri 
tizertnde esulı ve ilmi tetkikatt a 
bulunmak üzere şehrimir.e gelmiş ve 
ile başlamıştır. 

Sedat Çettntq, buraya Kayseriden 
gelmiş ve oradaki eaerleri de tetkik 
etıniftir. Sıvaata Gökmedreae, Çifte
minareler, Şifahiye !gibi kıymetli e
aerleri tesçil ettikten sonra Amasya
ya ve oradan da Tra.bzona gidip tet-
kiklerine devam edecektir. 

,_, ilas ve Betiktat 
Doktorluktan 

nin her türlü vergi ve reambıden mu-
af tutulmuştur. 

Bu seneki fuar zamanına kadar 
vahşi hayvanlar bahçesinin yetiıti

rilmesine çok çalı•.tmaktadır.Bundan 
başka fuar zamanında dört beş gün 
devam etmek üzere bir de hayvanatı 
ehliye sergisi açılmaeı kararlaşİnış
tır. 

Fuar zamanı müddetince lzmirde
ki otel, han, lokanta ve vesaiti nakli
yede yüz.de yirmi beş nispetinde ten
zilatlı tarife tatbiki için kati karar 
alınmış ve alakadarlara bildirilmiş

tir. 
inşasına başlanmış olan sıhhat 

müzesi bitmek Uzeredir. Pek yakında 
Ege ürünleri müzesinin inşasına baş
lanmak llzere icap eden tertibata 
başlanmııtır. 

Ham-lanan plana göre Kültür 
Parkta daha, bir tehir stadyomu, ka 
palı yüzme havusu, akvaryom, tenis 
kortları, muhtelif yerlerinde küçük 
ve arif gazinolar, ıun'i bir göl kuru
lacaktır. 

olan eserleri Halkevi müzesine getire 
ceklerdir. Heyetin yanında mühim 
mikdarda kinin, asprin, ve saire var
dır. Bunlar fakir ve basta köylülere 
bedava dağıtılacaktır. 

Elektrikten öldü 
Biga, (TAN) - Burada oturan 

Dlmetokalı Rahminin küc;Uk çocuğu 
tarafmdan elektrik direğine bağla
nan bir at, akşam olup ta tellere ce
reyan gelince, zincir yulan tellere 
dokunduğu için cereyanın tesirile öl
mtlştUr. 

S1Yas Köylerinde 
Hasbıhaller Yaplldı 

Sivas, (TAN) - Halkevi köyctlliik 
kolu azası reisleri lise direktörü Ö
mer Beygo ile, içme sulan ve havaaı 
ile meşhur Şimkinek köyUne gitmiş
ler, köyll1lerin hazır)adıkları yemek
leri beraberce yemt.ıer ve onlara ö
ğütler verip hubihalde bulunmuflar 
dır. 

Çumrada Muhacir 

Evleri Yapılıyor 
Çumra, (TAN) - 936 yılında Ro

manya ve Bulgarlstandan gelen mu
hacirler için Çumranm doğusundaki 
meydanda 300 ev yapılmasına karar 
verllmil, vilayet bütçeainden bu hu
suata aynlan tahsisatla tnp.ata bq
lanılınıftır. 

Mllil, <TAN) - On yıldanberi BALIKESiR EBE MEKTEBiNE 1 
Milla hükumet doktorluğunu yapan y ALEBE ALINIYOR 
llllml Akkoyunlu htanbul, Beşiktaş 
bükflmet doktorluğuna tayin edilmiş 

Aydında Dikiş Sergisi 1 
tir. Yerine belediye doktoru Servet 
A1cgün tayin olunmak üzeredir. 

Devrekte Mahsul 

Bu Yıl Daha Az 
Devrek, <TAN) - Kazaıru& ve 

# 

clvarma bol yağmur yağmJttır. Mı-
•ır mahsulü bu eayede tehlikeyi kıs
ma atlatmlf olduğu için çiftA;imiz 
aevinmektedir. Zamanında yağmur 

yajlnadJtı için bu yıl bujday ve ar· 
pa mabauW geçen 18Delône nuaran 
4emet itibarile y\imle yetmi§ .. 
nilbetinde uıbr. Api eebeple m.ımr 
..-Wüaün de aa o)aeajı tabiidir. 
Daha yağmur yaimaaı bekJ.enUmek-. ..,., .. 

Balıkesir, {TAN) - Ebe Mektebi 
için bir bina bulunmuştur. Mektebi, 
doğum ve çocuk bakımevi baş dok
toru Halit Ur.el idare edecektir. Şim
diden talebe kaydına başlanılmıştır. ı 

Bu sene yalnız 30 talebe alınacaktır. ! 
Adapazarmcla Tifoya ı 

Karp Tcd1Hrler 1 

Adapazarı <TAN) - Belediye, 
İstanbuldan tifonun buraya da sira
yeti fhtfmallnf nazan dikkate alarak 
istiyenleri aeılamaktadır. Tifodan 
korunma çareleri el fllnı teklinde 

1 
basılarak halka dağıtılmıştır. 

SIV ASTA BALO 
Sıvu, (TAN) - Yıldızdağı spor 

kurumu, askeri mahf elde bir balo 
vermek için hazırlıklara bqlamıt

tır. 

.ı\yd111, (7'.ı\N) - Bir dikiş lmmp&DJ'URllll açtlfı b~ld ve dikit yurdu. 
• devam eden 1az1armumı yaptıklan .wıllşlerl, RaJkevlnde açılan ve bir 
hafta sttren 1erglde teşhir olumnuştur. Sergiyi hemen blltttn .ı\ydmldar 

cnmJltlr. Yukanld resimde, yurdu bitiren bayaıılan bir arada görtı

yona. 

22-7.937 

YAŞAMAK LEZZETİNE RESİI 
ÇEKMEK ZEVKİNİ iLAVE EDiNiZ 

'iyi bir vakit aeçirmek J>ir vazifedir. Net'ell J: 
manlarınızın resimlerini çekmek de her şeY ... 
evvel bir zevktir. KOOAK VERIKROM fılm•Y .. 
güneşte olduğu kadar aölaede, ağaçlık yerıerdei 
kapalı ve bulutlu havalarda hatta yaQmur~ rr 
sim çekebifırsiniz, ve bu resimler daha tabilR~ 
daha canlı olacaktır. Oelecek defa niçin VE __ ~ 
KROM filmini tecrübe edüp farkını aörmev...-
niz? Her KOOAK eatıcllarında bulunur. 

•vnoıcl" Ulı6• -.. .... .,,.11r .......... " -..,.. .-. ..,..,.... 
.. - ıa- ..ıııa ... . 

"YEL•S.. ııa.-. ilrar Mttı1a we • .,,. .. ,.. .,_....... "'YEL.OH ... ...._.. ..,... 

KODAK ŞiRKETi - e...111M11-S.JOllu, T ..... ~nsıı Sok•k Ne. 1 

Fenni ve mhbl bir iekllcle 
azırlanan Femil tuvalet bes

erini aybqı lhtiyaçlarmızda 

kazanm19 ohınunuz. Her 
eczane, parfümöri ve tuhafi
ye mağazat.lannda bulunur. 

9'a4i6 aıyı:tıiıtle 
POKER 

rJ.Jıi 

PLAY 
f!Vf /,ıf•/ı""' 
ctc1hc1 ucu t/4 

KIZILA 
HASTABAKICI HEMŞiREL 

Okulu direktörlüğündert 
Yeni ders ydma bazırlanmaktadll'. Okul seceli •• 

CID". Okul, ıenç bayanlarm haatabakacı ve ziyaretçi 
yeti,erek, haatanelenle ve umumi ubhatle alik•dar oı.
etıeeelercle çabfmalarma mahıustar. 

Tab.il müddeti üç yddD". Teorik Ye pratiktir. Denler 
doktor profe.arler ve muallimler tarafmdan Yerilir. 

lıteldilerin iyi ahlildı ve sıhhatli ve en u orta taJa9i6 
mit olmalan fUibr. Diler ,artlanmızla f ula bahat iP' 
ile yeya bizzat lltanbalcla Aluarayda Huelri caddetiılcld 
Direktarlüjiine müncaat edilmeei. 15 Eylül 1937 deO 
mUncaatlar kalNI edilmiyecektir. 

........................................ ~ 

Deniz Harp Okulu ve 
. Komutanlığından : 
U!liversfte mezunu ve tercihan Av rupada tahıll ~rmftt bit 
öğretmeni alacafız. 

Şartları öğrenmek ftzere Komutanhbnma müracaat. 
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E KONOMil 
lio. 12 

•• .. ~~ Sergi Hazırlandı 
~creti i . . .. .. . 
inmeli ~ Sergıde · qatmz kuçuk sanayıe 

Yazan : Ziya Şakir 

Bu Hatunla Harem Kapısına 
kadar Beraberce Gidin 11 

.1. - Cennetnı k. 
~eri...... . e an bUyü.k" H. k 

"•esı.. v a anın 
Suıtan y e şanlı hükümdarımız 
§iresi, Arakup liazretıerinin hem-
di ırnşah B · • 

r .. -1duhte ~nu Hazretleri-
te geılltişlc~~nı bıraderini ziyare-

"' ır. 
- ~ ak 

benziyor. at .. Bu, bir köylü kadına 
-Eıb ı:.eı· et .. Bunca .. d .. ., lrfz. l) gun ur, yoldan 

ı osttan · ad an o YoU zıy e düşman o-
J'oicuıuk arda, Sultan kıyafetiyle 

edecek değil a .. 

lll Uhatızı 
_iYi sa b' arın kumandanı, kı
Cı~ti S ır tereddüt devresi ge
o~an bu. k:ısıkr Çarşafa bürünmüş 
tirtniş b" dının, kadın kıyafetine 
8tıı'k ır erkek bı'r ihtil. ı · b" liStçi • a cı, ır 
lo'akat ohnası da muhtemeldi ... 
heınşi~e:~. hakikaten hükümdarın 
ll:ıetsizce ıse .. Ona göstereceği hür 
da fena b_nıuamele, kendi hakkm
di ?.. ır netice vermiyecek miy-

k ~eket ve . 
l lızıa iyi b' rsın ki; kumandanın 

- I>ekaıa.ır çar~ gı:tmişti. 
ltat siz b ··· O, ıçerıye geçer. Fa-
l ~enıİşu_urada rehin kalırsınız. 
. e son-
dan d" • "• orada.ki muhafızlarort k' · 

_ b ışı ayırarak· 
ou h· . 

tıa kadar ~t~n ile, harem kapısı
tlllrin. gıdın. 
llir ıa ı vernıişti .. 

le açılan rnanlar, kendisine hürmet
d~. iiındi b~ saray kapılan önun
d~Uerı böyle şüpheler ve tered
b.fl~a e karşılanmak; Alim şah Ba 
li. Çok .. 
Ual'ını guç gelmişti. Fakat, ev-
~,Y n hayatını kurtarmak için 
"ıı.lJ.ı ~ taha~rnuıe karar veren za. 
lıl ~dın, Sliküt ederek, kendisi
~~, ~en nıuhafızlann önün
llıiru. dairesine doğru ilerle-

. ~itçok 
t.Utterı avlular ve dehlizler geç-
81!ıa ge:~· nihayet harem kapı
hadını k" ışlerdi, Burada, birtakım 

"-liınş Oie1er bekleşmeirtelerdi. 
~~ ilah_ Banu, derhal bunlara 
lırı İleçe erucrnişti. Yüzündeki ka
ta\>ttla Yi kaldırarak azametli bir 

....._ "\> sesıennıişti-
1 .ı.ak · 
ti lh:_.

1 
.ut .. Ferhan! .. Nasılsınız?. 

ılı .... ~ llız? }{ . 
""glını V · · oşun. Zıyarete gel-
tiıı. ' alde Sultana haber ve-

beıni . 
"-U ştı. 

~~i~~ş~h Banunun seslendiği iki 
~- Der~ernağası, onu tanımış
-"'lt: aı ayaklarına kapana-

!liı ....._ Vay 
ı.. ~- Sar ' 8Ultanımız.. Hoş geldi-
"'lll a geldi · ti ıııar ı!' . nız ... Anlaşılan, mu-

bı:ıYuru 121 tanıyamamışlar ... İçe
~ biye .. nuz. 

l:ı h~Ylenrniye başlamışlardı ... 
~llıda k~k~ra?e muamele kar
ı~~a.Jı na bı bıraz ferahlıyan A
~l'i aıın nunun kollarına girerek 

ışı ardı_ 

da.Q ::· h_e~ taraf derin bir 
11'E!sirıin un ıçınde iken, Harem 

b OdaJ" ... -d b' . d 'ki tı· aşb - .. , an ırın e ı 

\
1 haşkal 8.şa vermişlerdi. Sesleri
~' daı. arına işittirmekten kar-
e g()rtl.ş ... gın ve düşünceli bir hal
"·~"~ı "1ektelerdi ~- "'I ard . 
(S {!;el'i de :n biri, Alimşah Ban fi .. 

~lçllk ş ~itan Yakubun valdesi, 
içi Seıçuk a liatıın) idi. 

\ta~ Çekt~~h liatun, derin derin 
....._ etınişti :en sonra, sözüne de

ttrrı l<rııın ı 
t11 değu8u;" Sen de benim yaban
ı:. ~ac:tıın "· Vakıa, seni ben do-
o:ıetıç • F'ak t ~ak Ya.na .. a .. Anacığın, pek 
tıı ~ğı zaın olup te seni öksüz bı-
ı.. • l(etı.ı· an, dayan dı s 
.ıı:e"d· "ı d . ama m... e 

" ı · aıre ~ öı evıatı nıe aldım. Orada, 
da ~el'in arıından ayırmadım. 
lııı~tı~ Ya~ ne Yaptımsa, sana 
lıuyu et etıne '~... BugUn de, sana 
tı~ ~ 'kardeYi Çok isterim. Fakat, 
' 8a o tler~n Sultan Yakup ar
tlı ta ra~da .. ve ~ıttı ki, burada .. 
~l\ ~llı~tın alde Sultan ünvanı
~~0~lta ;alde, ben bile bir hiç 
"'QJ Mtbı ı., ırşey değilim... Bil-... ~~ il' <\1, Sen,i 
' ~ biıec n bu ricanı ona ka 

t~l'ebe~ nıiyim.. Acaba o
ileeek mı· • ., yı.nı._ 

. 
Alimşah Banu, Valde Sultanın 

ellerine sarılmıştı. Nemli gözlerini 
etrafa gezdirerek: 

- Anacığım! .. Ölüp gitsem .. Ka 
ra topraklar altına girsem, se
nin iyiliklerini bir türlü unuta
mam... Beni ne kadar sevdiğini, 
hiç bir hususta, öz evlatlarından 
ayırt etmediğini çok iyi bilirim. 
Zaten ben de, buna güvenerek bu
raya geldim. Ve .. Kardeşimin ele a
vuca sığmıyacak bir hale geldiğini 
uzaktan uzağa işitmekle, şimdi de 
senden öğrenmekle beraber ondan 
daha hfila ümidimi kesmedim. Be
raber gidelim. Beraber rica ede
lim. Kimbilir, belki onun taş kal
bini yumuşatabiliriz 

Diye mırıldanmışb. 

S elçuk Şah Hatun, acı acı 
gülümsiyer~ başını iki ta-

rafa sallamıştı. Dudaklarını, Alim
şah Banfmun kulağına biraz daha 
yaklaştırmıştı. Derin bir teessürle 
f ısırdamıya bll91amıştı: 

- Hiç ummam, kızım... Niçin 
ummam, bilir misin? .. Çünkü ar
tık onun, kimseye merhameti kal
madı. Kalbi, taştan daha katı bir 
hal aldı... Sen, yabancı değilsin. 
Sana içimin bütün derdini dökebi
lirim... Yakuptan, artık ben bile 
korkuyorum. Hem de, çok korku
yorum. Fakat bu korkum, nefsim 
için değil.. Gözümün bebeği gibi 
sevdiğim «üçük oğlum, (Yusuf) 
Um için... Şimdi, parmağına onu 
doladı .. Yusufun her halinden !jÜp

he ediyor. Gündüzleri, bir dakika 
yanından ayırmıypr.. Geceleri de 
onun odasının etrafında nöbetçiler 
bekletiyor ... Gecenin birinde, evli
dımın (Maksut Bey) gibi hadımlar 
elinde can vereceğinden korkuyo
rum. Ve bu korku aklıma geldikçe, 
çıldıracak gibi oluyorum. 

Valde Sultan. ellerini yüzüne ka
pamıştı. Hıçkıra hıçkıra ağlamıya 
başlamıştı. 

Valde Sultanın bu gözyaşları, 
Alimşah Banuyu, büyük bir ümit
sizliğe sürüklemişti .. Gözlerinin ö
nüne; derin bir zindanın karanlık 
köşelerinde, koricudan titriye tit
riye ana hasreti çeken zavallı yav
ruları gelmişit... O anda bu man
zara, canlanmıştı. Zindanın kapısı, 
ağır ağır açılmıştı. İçeriye; cll&rin
de yağlı kement ?,lan _cellatlar dal
mış .. Çocukların uzcrıne atılmışlar 
dı. O iki masum yavru, 

_ Anacığım .. Bizi kurtar! .. 
Diye bağırışaz:ak çır~ı?ma~a baş 

lamışlardı. Celladın bırı; elındeki 
kemendi (Yar Ali) nin boynuna 
fırlatmıştı. öteki de •. ~orku?ç par
maklarile, Şah !smaılın n8.rin boy. 
nunu kavramıştı. 
Alimşah Banu; gözlerinin önün

de canlanan bu manzaraya daha 
fazla dayanamamış ; 

- Medet .. Ya, Ali! .. 
Diye bir çığlık kopararak, düş-

müş. bayılmıştı. 

Vay! •• O kızılbaf piçleri 
daha Yafty'orlar mı? 

O gece, Sultan Yakup son de
rece neşeli idi. Çünkü, asi

lerin üzerine gönderdiği kuvvetle
rin, büyük bir galebe kazandıktan· 
sonra, yakalanan asileri de kamilen 
kılıçtan geçirdiklerine dair müjde
ciler gelmişti. 

Valde Sultan; oğlunun bu nete· 

l~zy~ · 

li haberini alınca, sevinmişti. Kar
şısmdaı boynunu bükerek oturmuş 
olan Alimşah Ban uya: 

- Tam zamanıdır, kızını. Bu fır 
satı kaçırmıyalım. Gidelim; ona yal 
varalım. demişti. 

Sultan Yakuptan izin istedikten 
sonra ~onun dairesine gitmişler, bu
lundugu odara girmişlerdi. Sultan 
Yakup, geniş bir sedir üzerine u
zanmıştı. Yeni terbiye edilmiş o
lan bir av doğanı ile oynuyor .. Ara 
sıra da yanındaki şarap kadehine 
uzanarak, yudum yudum şarap içi 
yordu. Kapısı örme ibrişimden bir 
perde ile kapanmış olaJl yandaki 
odadan, bir rübbap sesi geliyor ... 
Bu sese arada sırada bir kadmm 
tatlı ve ha?..in bir şarkısı refakat 
ediyordu. odaya evvela Valde Sul
tan girmişti. Sultan Yakup annesi
ni gôrünce ayağa kalkmak istemiş , 
ti. Fakat, Selçuk Şah Hatun; oğlu
na kargı bUyUk bir tevazu göstere. 
re~: 

(Arkası var) 

Yllan 
Bu da okuyucumuz Bay Mehme

dio sorgularından biri: Doktor bu
lunnuyan yerde insaru yılan ısınrsa 
ilk alınacak tedbir nedir? 

lstanbulda yılan ısmna.<Jı pek na
dir olarak işitildiğinden okuyucu
muzun bu merakına • belki sizin gt. 
bi - ben de ilkin şaştım. Fakat son
radan aklıma geldi: Okuyucumuz 
galiba yılanı çok bir memlekete 
• mesela birinci Lokman hekimin 
vatanı, Hint dlyarma • seyahat ede
cektir de ihtiyatlı bulunmak isti
yor. 

O halde kendisine tavsiye edile

cek ~ey, ;),lan ısırmasına karşı şer

betlenmektir. Yılanı çok memleket

lerde böyle şerbetliler bulunduğunu 

~üphesiz duymuşsunuzdur. Bunla

rın arasında blrrok ~rlatanJar var 

ım da şerbetlenmek büsbütün yalan 
birşey değildir. Şerbetlenmek, ken
dini arada sırada yılan yavrul&rma 
ısırtmaktır. Yavrunun ısırması lnsa 
nı zehirlemedikten başka • bizim 
çiçek aşısı gibi, tifo aşısı gibi - bü
yük yılanın zehlıine karşı bir mua
fiyet temin eder. 

Fakat şerbetlenme usulü, yılan 
tutmayı kendilerine meslek yapan
lar, yahut işlerinden dolayı yılan bu 
ınm:n yerlerde çok dolaşmıya mec 
bur olaıılar lçlndlr. Başkaları için 
yılan ısırmasından korunmak en iyi 
şeydir. Bu da pek güç olmaz. Çün
kü yılan Lnsana kendi kendine btt
cum etmez. Onun sindiği yere çok 
yaklaşmazsanız ve onu kızdırmaz. 
sanız size bir zaran olmaz. Sonra 
da yılan insan Uurine atlamaz, an
cak insanm baldırlanna kadar yiik
selebillr. Onun için baldırlarda yu. 
kansını ısıramaz. Daha aşağısı için 
de pantalonla fotlnler ki.ti derece
de muhafaza eder. Ya.buz, bayanla. 

! Trakya Umum Müfettişliği ~ • - } b . } k 
tarafından yapılan şikayet üze. t Olf eşljaiar SQflLQ lLeCe 
rlne mezbaha ücretleri hakkında ~ 

~ Ticaret odasınca. yapılan tetkik- ~ 
~ Jerin neticesi bir rapor!a lktrsat ~ 
~ Vekllletine bildirilmi~tir. \'anlan ~ 
~ netice, mezbaha ücretlerinin ya- ~ 

km ve uzak gam memleketleri -
mezbaha. ücretlerıl ~ kıyas edile- -
miyecek kadar yüksek olduğunu f 
göstermlştir. Hazırlanan rapor
da bu yüksekliğin knhil olduğu 
kadar indirilmesi lüzumu ehem
miyetle kaydolunmu~tur. Esa- 1 
sen mezbaha ücretlerinin kilo -
üzerinden alınması hakkmda Şe- t 
bir Meclisinin de Jir karan ol
duğu halde şimdiye l\a.Jar mı>c
lisin bu karan tatbik edilme
miştir. 

Mezbaha varidatı, belediyeye 
yılda bir milyon iki yüz bkı lira 
kadar bir varidat temkı etmek- -
tedir. ~ 

v.v.ı~""~""'"-'~"'IV~~~~~' 

lğdırda Kooperatif 
Iğdırda kurulacak pamuk istihsal 

ve satış kooperatifinin teşkilatı ya

pılmıştır. Bu iş için Iğdıra giden 
Trakya umumi müfettişliği iktısat 

müşaviri Bay Şükrü şehrimize, dön
müştür. 

Deri Getiriliyor 

Yeni ithalat rejimi başladığı gün

den itibaren piyasamıza on bin par

ça muhtelif tipte küçük bSlJ hayvan 

derileri ithal olunmuştur. Bu deriler 

bilhassa eldiven ve el çantası gibi 

tuvalete ait kadın eşyası yapmağa ya 
rıyan cinstendir • 

Dokuzuncu Yerli Mallar sergiıi, önümüzdeki salı günü saat 18 "' 
da açılacaktır. Açılma merasiminin 88.f vekilimiz İsmet lnönü ta
rafından yapılması kendilerinden rica olunmuftur. Sergi hazır
lrkları bitmek üzeredir. Sümer Bank Umum Müdürü Nurullah 
Eaatla it Bankuı Umum Müdürü Muammer Erit, dün sergi yerini 
gezmitler ve iatantlarına ait emirler vermitlerdir. 
Şimdiye kadar 150 firma sergide ·----- -------

yer almıştır. Serginin umumi deko- Halıların da 
rasyonu mükemmel olarak hazırlan-
maktadır. Memleketimizde ilk defa 
olmak üzere radyo televizyonu ile 
temsiller gösterilecektir. Serginin 
sesli filme alınması ve bu filmin hem 
sergide hem de memleketin her ta
rafında ~österilmesi kararlaşmıştır. 
Sanayi Birliğinin onuncu yıldönü
mü merasimi de sergide kutlanacak, 
bu vesBe ile sanayi tarihimizle birli
ğin mesaisi hakkında bir broşür neş
rolunaca ktır. Sergide küçük sanayie 
ait eşyalar satılabilecektir. Büyük 
müesseseler eşya satmıyacaklar, yal
nız sipariş kabul edeceklerdir, 

Dün gelen 
Buğdaylar 

Dün şehrimize yedi vagon buğday 
ile iki vagon yapağı gelmiştir. Fi
yatlar da değişmemiştir. Yumuşak 
buğdaylar 5,15-6,20 kuruş arasın-
da satılmıştır. Sert buğdaylar ise 
5,1~,27 kuruşa kadar verilmiştir. 
Kuşyemi kilosu 9,24 kuruştan müş
teri bulmuştur. Mersin teslimi olarak 
çavdarın kilosu 4,20 kuruştan elli 
t'.on satılmıştır. Samsunda teslim ki
losu 3,35 kuruştan 100 ton arpa ile 
Bandırmada teslim 50 ton arpa 4,05 
kuruştan ihracat için satılmıştır. 

Almanya için olduğu söylenen 200 
ton mikdannda bir parti kum dan
sının eylfıl iptidasında teslim edilmek 
şartile kilosu 4,10 kuruştan saWdı
ğı bildirilmiştir. 

Gümrüğü 

Arttı 
Yeni ithalat rejimi başladığı gün

den itibaren, Irandan ithal edilerek 
yıkandıktan sonra transit suretile ih 
raç olunacak halılar için gümrük res
mi artırılmıştır. Evvelce kilosuna üç 
kuruş alındığı halde son tadilde bu 
mikdar bazı nevi halılar için 350 ve 
bazıları için de 550 kuruşa yüksel· 
tilmiştir. Halı ihracatçıları, dün sa
nayi umum müdilrü Reşatla görüse
rek bu meseleyi anlatmışlardır. 

ŞiLEP IHTIY ACI 
Ihracat mevsimi yaklaşmış oldu

ğundan bazı Yunan vapur kumpan
yaları ofise müracaatla şilep ihtiya· 
cımız olursa kendilerinin muhtelif 
tonajlı vapur kiralamağa hazır oldu~ 
!arını bildirmişlerdir. 

-........ ..................... 
ZAHİRE 

BORSASI --
Cinsi 

FIATLAB 

21-7-937 
Aşağı 

K. P. 
Yukan 

K. P. 
Buğday yumuşak 6, 5 6,20 

ısırırsa 
nn yılan derisinden dikili lskar
plnlerile, ipek ~oraplan hayvanın 
dişlerine elbetete dayanamaz. Zaten 
onlann da çiçek bah~elerini bıra
karak, yılan deliklerini kapayan 
yapraklann tarafına gitmelerine 
hiç bir lüzum yoktur. 

Yeni buğday mahaulü 
Eskişehir ınmtaka.smm Alpıköy 

v~ Be?'Iikahır merkezlerinden şehri
mız pıyasasına getirilmekte olan bu 
senenin yeni mahsul buğdaylarının 
tahlilleri yapılmaktadır. Son tahlile 
nazaran bu buğdaylarda yüzde 10,75 
- 11 arasında yabls glüten veya yüz 
de 32 - 33 arasında ratıp glüten 
bulunmuştur. 

,, sert 
Arpa dökme 
Çavdar 
Mısır san 
Kuşyemi 
Darı san 
lç fındık eski 
Tiftik oğlak 
Yapak Anadol 
Peynir Beyaz 

5,15 5,27~' 
3,35 4, 5 
4,20 -.-
4,25 -.-
9,24 9,31 
4,10 -,-

38,10 -.-
145,- 152,20 
52,- 56,-
25,10 27,20 

Bu ihtiyatlı hareketlere rağmen 
yılan ısınrsa pek ziyade korkmaya 
da IUzum yoktur. Çünkü insanın yı
lan zehirine karşı tabli olarak az 
çok bir muafiyeti vardır. Bu da, ih
timal ki biJ1'0k in<ianlarm sözleri az 
çok zehirli olma..~ıddan ileri gelir. 
Bunu te)it edecek birşey, yılan ze
hirine lulı'§ı insanda tabii şerbetin 
çocuklarla ihtiyarlarda zayıf olma
sıdır. 

Yılam çok memleketlerde bu hay 
vanm ısırmasına karşı serom bulu
nur. Isırmadan sonra mtydana çı
kan zehirlenme alametlerine göre 
bu seromdan azçok mikdarda şırın
ga edilince tehlike kalmaz. 

Doktor yetişlnciye kadar yapıla
cak ilk tedbir, yılanın ısırdığı yerin 
yukansmdan baeağı, yahut kolu iyi 
ce sıkacak surette bağlamaktır. Bu 
suretle zehirin kana kanşması ya
vaş olur. Fakat bu sıkı bağı her 
~yrek saatte daha yukan çıkarma 
bdır, yoksa kangren tehlikesi gelir. 
Bundan başka ısırrk yerinden kan a 
kıtmak iyidir. Kolayda bir boynuz 
tlşesl bulunursa kaıı onunla çekilir. 
Becerikli bir kimse olursa ıs'mk ye 
rlnden kanı ağızlle de emebUlr. Em
diği kanı hemen çıkarmak prtlle o
na bir tehlike yoktur. 

Bir taraftan da eczaneden yüzde 
beş nlsbetlnde permanganat dö po· 
tas mahlfilü hazırlatılır. Bundan ısı 
nğnı etrafına birer santimetre ml
kibmda iki Uç defa şmnga yapılır, 
sonra da mahUile tülbent batmla
rak rsınğın tberine koıwlur. 

r 
BORSA 

21 Temmuz ÇARŞAMBA 
PARALAR 

Sterlin 624,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 93,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
lsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
f4'lorin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20.-
Perıgo 22,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron tsveç 30,-
Altın 1044,-
Banknot 256,-

Ç EKLER 

630,-
127,-

100,- , 115,-
84,-
23,-

580,-
23,
t>S,-
84,-
23,-
31,-
2a.-
25,-
14,-
52,-
32,-

1045,-
257,-

Londra 629,- 629,-
N ew-York 0,7918 0,7910 
Paris 20,935 21,-
MilB.no 15,0556 15,0510 
Brüksel 4,7025 4,7038 
Atina 86,8840 86,8840 
Cenevre 3,4520 3,4525 
Sofya 63,5930 63,5930 

· Amsterdam 1,4339 1,4340 
Prag 22,6740 22,6740 
Viyana 4,1925 4,1925 
Madrid 13,6725 13,6725 
Bertin 1,9662 1,9662 
Varşova 4,1825 4,1825 
Buda peşte 3,99 3,99 
Bükreş 106,6725 106,6725 
Belgrad 34,42 34,42 
Yokohama 2,7312 2,7312 
Moskova 20,37 20,37 
Stokholın 3,0836 3,0836 \.... ________ ___ , 

,, kaşar 43,
G ELEN 

-.-
Buğday 

Yapak . 
Razmol 
Arpa 
Z. yağı 
Un 
Tiftik 
Fasulye 
B. Peynir 
Kepek 

Tiftik 
Razmol 
Un 

GI DEN 

DIŞ FfY ATLAR 
Buğday Liverpul 

,, Şikago 

,, Vinipck 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hamburg 

135 Ton 
25 Ton 
35 Ton 
21 Ton 
28 Ton 

103 Ton 
6 Ton 
3 Ton 
7 Ton 

15 Ton 

17~ Ton 
39Y.?Ton 

65 Ton 

6,75 K. 
5,62 K. 
6,77 K. 
5,12 K. 
3,86 K. 
8,24 K. 

94,17 K. 
94,17 K. 

Sıtma 
Mücadelesinin 

Neticeleri 
Sıtma mücadelesi, yurdun her ta• 

rafında hararetle devam etmektedir. 
Mücadele mıntakalarmda 1936 yı
lında 2,159,863 kişi muayene edil· 
mişt_ir. Yine ayni sene içinde 484,484 
dalak muayenesi yapılmıştır. 

Ayni yıl zarfında bütün mücadele 
mınta.kalannda 117,535 kişi tedavi 
edilmiştir. Kinin sarfiyatı da yekün 
olarak 8,062,491 gramdır. Kurutulan 
bataklıkların üzerinde numune olmak 
üzere ekseriyetle göçmen köyleri ku
rulmakta.dır. 
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Şehirde 

Tifo Salgını 
Yeni Kağıt Paralarımız 

(Başı 1 incide) 

ve vaziyetin son safhaları hakkında 
malumat almıştır. Cilmhurreisi Mis-

22 - 7 - 937 

(Başı 1 incide) 
ler çok haklıdır. Tifo dünyanın bir
cok yerlerin.den henüz kalkntamış
tır. Paris, Napoli tifolu şehirlerdir. 

Almanyamn birçok küçük şehirle
rinde tifo vakaları eksik değildir. 

Eski tıp, sebepleri teşhis edemedi

ter Roosevelt, Çin hadiseleri dolayı- Cebelüttank, 21 (A.A.) - Alge
sile bitaraflık kanununu süratle tat- siras ve Lalnca'da birçok kimse er 
bika lilzum görmediğini söylemi§tir. kurşuna dizilmiştir. Bunlar, askeri 

ği için daima karanlıkta yürüdü. 
Mikrop keşfedildikten son tıbba bir 
nikbinlik geldi. "Mademki sebep ma
lfımdur, hakkından geliriz,, denildi. ~ 

F k d l 1 hükumetin yıldönümü münasebetile 
a at or u ar.... k'l · b kl · d' k ., . . . _. .. . çe ı en ası ayra arını ın ırme ve 

Ş~ng~~ydan bı.dırıl~ı?1ne ~or.e ~ı- yırtmaktan suçludurlar. Birçok kim
malı Çının H~~ey valısı 37 ıncı Çın 1 seler Algesiras'dan ve mıntakarun di 
.fırkasını Pekının ~rb!na naklet~e- ğer şehirlerinden buraya ge!mektc
ye başlamıştır. Bır rıvayete gore, dirler. Bunların ckserısi yüzerek kaç 
Çinlilerin çekilmesi, üç Japon zabiti- maktadırlar. 

Fakat tifo gibi bir salgında mikrobu 
tanımak, afetin önüne geçmek için 
katı değildir. Lağım meselesini fenni 
bir surette halletmek, karasineği baş 

nin kontrolü altında vukubulmuştur. 

düşman bilip kökünden kaldırmak la ...,. .. .....,._ 
Şimali Çin muhafızı general Sung 
Japonların 11 Temmuz 
tarihli isteklerini esas itibarile kabul 
etmi3 görünmektedir. Bununla bera
ber her lahza bir infilak vukuu muh
temeldir. Pekin dahilin.de setler ve 
manialar vücude getiriliyor. Japon 
askerlerini taşıyan 30 vapurun Tien
Sin'e gelmesi beklenmektedir. (Nan
kin) in gönderdiği takviye kıtaatı da 
Hopey'e doğru ilerliyor. 

zımdır. 

Fakat bir şehirde bunlar yapıldık
tan sonra tifonun dalgaları ancak 
küçülür, büsbütün ortadan kaikmaz. 
Hariçle temaslar yilzünden mikropla
rın daima şehre taşınması tehlikesi 
vardır. 

M evıimin teıiri 
Tifonun devamlı surette bulunduğu 

fehirlerde her seneki salgın başka 
bir ölçüde görünür. lşin mevsimle 
büyük bir alakası vardır. Bu sene 
ilkbahar erkenden ılık ve sıcak bir 
surette başlayınca ben büyük bir ıal
gm beklemek lazım geldiği intiba
mda bulundum. Ailem efradını her 
sene aşılatırım. Bu sene daha er
kenden a.şılattım. 

Şehirde mikrop taşıyan vasıtalar 
çok olduğu için mevsim sıcak gider 
gitmez tifo dalgası eiddetli oldu. 

Ölüm nisbett % 6 deniyor. Bence 
daha azdır. Çünkü ölUm hadiseleri 
haber verildiği halde hastalık hadi
selerinin büyük bir kısmı duyulmu
yor. 

Jlfılanınız! 
Birkaç sene evvel bir dostum ba

na §U suali sordu: 
- Türkiyeye gidiyorum. Tifodan 

korkuyorum. Aşılanmağı göze alamı
yorum. Gideyim mi, gitmiyeyim mi? 

Latife şeklinde dedim ki: 
- Korkma, git. Bir mevsimde bin 

kişide on kişinin tifoya tutulduğunu 
far.zetsek senin on kişilik grupta bu
lunmana ihtimal bulunmakla beraber 
galip ihtimal 990 ktşi arasında bulun 
maktır. 

Bana aşı olayını mı? diye sorana 
mutlaka evet cevabını veririm. Aşı 
olan da tifoya tutulabilir. Fakat 
galip ihtimal aşılandıktan sonra bir 
müddet için muafiyet sahibi olmak
tır. Bu muafiyetin müddeti hakkında 
fıkirlerde birlik yoktur. Eskiden da
ha az miktarda aşı kullanılırdı. Prus 
ya askeri nizamı bir aşıyı 3 ili 5 ay 
için müessir tutardı. Şimdi büyük 
dozlar kullanıldığına göre muafiyet 
müddeti daha uzundur. Hatta bir se
ne üç defalık tam aşı yapılırsa ertesi 
senede fazlaca. miktar aşı kullanıl

mak ,artile bir defa ile iktifa edilebi-
lir. .r 

IUi~ ve hap 
Aşı yerine ilaç kullanılmasını tav

ıiye etmem. Bu ilaçlar dahiyane bir 
fikrin mahsulüdür. Fakat aşı için e
limizde istatistiklerin şehadeti var
dır. naçlar için böyle bir şehadet 
yoktur, yalnız mantığın hükmU var-

.leni kiğtt ~limmıuıi ba.sılmali a olduğunu evvelce haber verml';tm. 
Bugün de yeni paraların resimlerini koyuyoruz. Burada beş liralık yeni 
paramızın üst ve alt kllişelerini görü yoruz. 

Montreux Zaferini 
Merasimle Kutladık 

Japonya Hariciye 
Nezaretine göre 

Diğer taraftan Çin ve Japon as
keri makamatı arasında pazartesi 
günü mahalli bir itilafname yapıldı
ğı teyit edilmektedir. Japon gazete
lerinden Asahi'ye göre, Japonya Ha
riciye Nazırı Hirota (Tien-Sin) den 

~~s1 gelen son haberleri aldıktan sonra 
"her dakika geçtikçe vaziyetin sa
laha doğru gittiğini tahmin ediyo
rum,, demiştir . 

Çin Maliye Nazın Kung'un yeni 
bir demiryolu inşası için Londrada 
bir istikraz yapmakla meşgul olduğu 
bildiriliyor. 

Japon maliyeıind e 
Tokyo, 21 (A.A.) - Malıye Nazı

rı kambiyo muvazene sermayesi men 
faatine 500 milyon altın alabilmek 
üzere Japoaya bankası madeni mes
kukalına yeniden bir kıymet takdir 
edilmesine karar vermiştir. 

Hükumet tarafından alınacak para 
alındıktan sonra bankanın bilanço
su, 681 milyon kağıt yen mikdarın-

Dü L!! L l · • .J b' k b. ·· .. .. ela bir mevcut irae edecektir. 
nRU RUI ama merasımıncıen a, a ır gorunu' M r ti h fili hilkfl 

(Batı bırincide) a ıye nezare ma a , -
T • r .. met tarafından takip edilmekte O}an BAŞMAKALEDEN MABAAT kı meydanda vazıyet almışlardı. Ku-

1
• . . ,. . d'k· f' 

-___ _..._......_ ......... ..-.___ ··k K k k.. .. ·· · 1. b' b ma ı sıyasetın ven ın şım ı ı ıya-çu · ava oyunun, sevınç ı ır ay • . . 

K t ·· ü h 1 d - .. tının muhafazasını ıstılzam etmekte 

Ur ram gun yaşamıya azır an ıgı go- ld - k d t kt d. 
.. 1.. rd o ugunu ay e me e ır. ru uyo u. 

Hikayesine 
Benzivecek mi ? 

(Başı birincide) 

Harp, Uzak Şarkta kopacak 
olursa, Avnıpaya sirayeti iş

ten bile değildir. Çünkü A vrupada 
yanıp tutuşmıya müheyya bir çok 
maddeler var ki, hariçten ilk kıvılcı
mın gelmettini bekliyor. Bunun en a
çık delili, Uzak Şarkta patlıyan ilk 
topların Londradaki Ademi Müdahale 
Komitesinin çah3malannı yıkmasıdır. 

Merasime, tam saat 10 da, 1stik9 Japon Diplomatları 
lil marşile baljlanmış, marş çalındı- Çinden Ayrılmıyor 
~. ~~r .~'"" '<ı. şanlı sancağımız, ~#-< Şanghay, 21 (A.A.) Çinin 
gurultus andıran alkış seslcrı a- Central News ajansına göre Japon
rasında hazırlanan direğe çekilmiştir. ya büyük elçisi, Japon dipİomat ve 
t~~ele clva.n.na sandallarla, toplan~n konsoloslarının ailelerinin 23 tem
yuzlerce kışı de, b.u . esnada sancagı- muzda Çini terkedecekleri haberini 
mızı alkışlamakta ıdıler, tekzi et · t• 

B d . .. t h p mış ır. un an sonra, Karadenız mus ıı 
kem mevki komutanı vekili alay ko
mutam Albay Ömer lskender Erde
mer, etrafı defne dallarile süslenen 
kürsüye çıkarak, bu büyük güniln 
mesut hatıralarını canlandıran bir 
söylev verdi. 

Albay Ömer Erdemer, alkışlarla 
sık sık kesilen söylevine şöyle başla
dı: 

Fransa da 
Devletçilik 
Muvaffak Oldu 

Nantes, 21 (A.A.) - Garp milli 
tayyare inşaat sosyetesinin BougeŞimdiye kadar her iki taraf ipiın 

kopmamasına ehemmiyet verdiği hal. 
de bu defa ip kopmuştur. Komitede 

dır. inhılil manzarası vardır. 'Alman mu-
Bence şiddetli bir kış ol.ursa gele- rahhaaı toplantıya hiç gelmemi§, i-

"- Bir yıl önce, yüce hüldimeti- nais fabrikasının· açılışı münasebetile 
mizb Türk milletine temin ettiği verilen bir ziyafette hava nazırı B. 
l\lontreux zaferi, bizi Boğazın Lu şi Pierre Cot ezcümle demiştir ki: 

M .aekl tifo mevceaj. d8ha hafif talyaa murabhuı da IngiHz teklifi
*'· l'abt tabit meYBime bel ballı· Din amı flllUI olan göntıntl meselesini , .. ____ Temtsti'" ve ..a~.ır...r ib•l-t 

rin kJ,) ıJa.rwa topumuzla, tüfeğimiz "Fabrika.arın devletleştirilmesi 
Ue 7erlettirdl. 18 JI11ık moD bir •J· B&Jellinde makineler yenilettirilmiş 
nbk, çe&ba bir baaretll:ktea soma, ve yeni çalışma usulleri konulmut
Bolu ve oamı uls balkı aev&lll tur. Bir eene içinde orduda hizmet 
Jlehmedlae wrlardır lflnMI o!du· halinde bulunan modern tayyarelerin 

..,- - • W&"" ... 3 • mHnehıaya ram olmamıftu'. 
,._lldrlerint ihmal etmemek p.rtile 
tılJIJa kuvvet vermek, aalgm1ana a

pçmek için en ctotru mle •r D lnyanm bqUınktl halini eiddi ğa böJük ve laldretll toplanll& cot adedi yftzde 80 ntsbetinde fulalqb-
addetmemek, tehlilleye kura ima bir heyeaa ve der6a bir sevac. nlJIUI Ye endtl8trlnln potamPyeU illi 

1pıraya gös yummak olar. Bir taraf- le b\laltU. miıdine Clkanbmltır. 
ta lSJle devletler var ld, keadfleriDi ....., o lld, bir fil öaee al-
hattua mahnma bııWılmlf uyıyo~ slale IUllkte 71pd1pn o .-ef ve ltalJu Bankaemda 
1v. Badutau lftahlarmL tatmin için lııeJeeaa puatmll tekrar 1at11°r ve Kalan Para 
fınat aözHlywlar • lmilllJ'~ Ankara, 21 (Tan Muhabirinden} 
~ cephede birlik ve irade Aıoay ısMDder Erdemer geçen )'I· - TUrk Kömür Anonim Şirketinin 

olsa, IUlh baJmnmdan mtlsterih ola- lııı 20 temmuzunda, boğum pıılı kı- tahvillerine ait olarak Banka Kom
biliriz. l'akat ba birlik ve irade 1ok- ta1anmıs tarafından iffal edildiği ınerçlyalede kalan 119 bin liralık 

.._.,. .Jl iAoA-) - ~liM ~ tar. Amerlb, Oban &riıhıde bir tf&. gölllen ait •vinç ve heyecan dolu bakiye De ..-ı p,wdM 1600 ton 
laftalıt ~mamı alıııletmiftlr. fa ~ ve barbe drtlldendik- hatJra1armı an1tttıktaD soma Bey- buida1 •tm ılmm•_. Vekiller lle
WıDa il 7 t 1-- mevaumm t.- _,. A.mapmm akıl ermea ı,ı. koa Halk Partiai aamma bir satm hi- yetince izin verilmt~. 

-.-....•ldebale mmeıe.t tlflPl et- rlDe lllr ._ ..,..,1mak ı..m1» tablll ve Kavak ilk JM)öebiDden bir 
Na'ID • :d lr lllllllit&- clr. ,..... ' ~ iti .....,_. PG1aa 1ı1ouDeu .ıertm Tüm mil- TiFO AŞISI 

cUbl1ııl topluatmmdan ..... .... yDrlmell _...,. kunetttr. ~ letble ....... BlJlk ..,. JaaJ'll ...... llalke9ladal: 
ne "'8 ._ ..... IMkkmda LoDdra tie ....._. arumdald auDa fOkNa n millllet 411)'1111aımm ifa. lhtnda ..,.ı ,.nlllD tutwdaıee 

t'•hıtl-.aı1111ıa malbaat IWmit GMu- ....,,. .,.._)Hlıltte del1Jdlr. Son- de edea ,... ... _. de dlR!eell. da- Ulk& ,.,._olarak oumartml ve pa 
1itA11V ..... tir. ra _. Jn t•W!IDdü ·vtatlwt ve ha -.n 11aJı t..fldl .._ ..... Ka- laıda ....- lla'atbı _. 12.30 dan 

Veraset Vergisi 
Tahkiki ı<olaylaııyor 

.... ddlll w farlrlan .,. .... valr ..,h. • ... bir.-,_ı 13M I& laldar tifo ... JallllacakUr. 
fllllltennin de P ful& iJltl)'lltla ba. y.,edlr w iM ...a. tlnDe Dilaa1't ,.,_ ilmı.rtıa meüAr ..ııe •tır. 
nlilt ettfiiDl 'N bU bir ..,._ ta- v.a& .,_. Ye abd elıııemmlJWtl cıı*lan rica Gbmur. 
ldf ...,edtil-l llellaba b._. Ilı- pek btıyllt olan ba DtN clalD, ,. 

.,.,...., 2l (Taa ••ıw.--> ..a.r. Jqllten Uıtlrul& laanUt et- leeek ,.ı cllltirhTIDia düa pu!ak Paruıs Tifo At• 
AIUJl8 v.ww, ....... lllllh' tllllm - ..,.. devletlerclln auDı ve dalla ....... lıir tekilde t8lit • llfll Halkevinden: Halkevimhıde 

bWlllll ta\•M•ı llDla~ OltlMıiibie cllh- ful bir temlllt bek- dilmeti diflnWaeldectir. pamdu a.tka ber stm IUt H den 
•"h•ıhna unu deft«l • ı.au• 16. ,a Jmdar doktor Bay Onwa Ki· 

_..._ _.. •imin ..._ _. ırc. RJ1a 'lff'ılfnde)I a..ı.tıer endileli inkipfJara dojru gide-... tata ..-ı altmda puuıs tifo • 
imi .......... '!t: .... •NiMi• dalla ulmli bir JOl tutuı- ilmiR ~ etmek ~ eder. ... ~. Ara ........ mil 
.. ı ı 111181 lllldb • ..-. mam, nwW1 m11a 'bam ... tok AbrıllC ._ Y ALllAN 

TERFi EDEN 
MUALLiMLER 

Yeni terfi eden 850 ilkmektep mu
alliminden 450 sinin bir hazirandan 
sonraki kıdem zamlarının derhal ve
rilmesi kararlaştırılmış, belediye mu
hasebesi hazırlıklara başlamıştır. 

Diğerleri de sonra alacaklaı·dır. 

Beşiktaş Otobüsleri 
Beşiktaşlılar, belediyeye ve Nafıa 

şirketler komiserliğine başvurarak o
tobüs fiyatlarınm pahalılığından fitkıi 
yet etmişlerdir. Otobüs ucretlerınm 
her kıta ıçin indirilmesine imkan gö
rülmediği takdirde yalnız. Beşiktaş -
Maçka içın alınan 7,5 kuruşuı1 yan 
yarıya indirilmesi istenmiştir. Bu tak 
dirde Beşiktaşlılar Maçkaya katlıır çı
kıp oradan tramvaya binmek kolay
lığını bulacaklardır. 

Çankırıda Parti 

Töreni Yapıldı 
yankın, 21 (TAN) - Bugün Cüm

huriyet Halk Partisine yeniden 75 ki 
şi girdi. Bu münasebetle gece parti 

Menşe 
Şehadet namele· 
ri Hakkında 

Ankara, 21 (TAN) - J{le 

an'aşmaları hükUmlerine gö~~ "~ 
menşe şehadetnameleri B nush~ 
nın ihracat tacirleri tarafından d~ 
ellerinde olmıyan sebeplerden ~~ 
Cümhuriyet Merkez Bankasına 
tınde ibrnz edemedikleri "e. bıl 
den ithalatçı merkezlerdeki le e 11' 
müessesesi tarafından mezkfır 
kaya transferi yapllmış olan J11

1 rın bedellerini alamadıkları arı 
mıştır. Bu güclükleri gidcrJJle~9 • 
menşe şehadetnamelerinin B Jl ııı 
tarının azami bir sene içi~e Cii edf 
riyet Merkez Bankasına ıbrllZ çıt 
lcceğıne dair a ak ... dnr ihracat glJ 
dan Cümhuriyct Merkez Bank9 

alınacak şahsi bir taahhütnaJtle 
kabilinde kendilerine klering ıı1 !arından transfere edilmiş bll srfl' 
alacaklarının tediye edilmesi Jt 
lastırılmıştır. A 

===================:::=============~ 
konağında merasim yapıldı. 

Kapah z2rf usulile eksiltme ilanı: 

Elaziz Nafıa Müdürlüğünden: ~ 
1 - Elazizde yeniden yapılacak olan (80) yataklık hastane 

(111) lira muhammen bedel ve vahidi esasi üzcrınden kapalı zarf 
eksiltmeye konulmu.ştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Bayındrrlık işleri genel şartnamesı 
B - Fenni şartname 
C - Hususi şartname 
E - Muhammen bedel cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan ve projeler 

H - Mukavele projesi . • . .. .. .. -.. /" 
lstekliler bu şartname ve evrakı Vılayet Nafıa Mudurlugundert 

bil3ir. w 93 . . .. d'f c .. .. nat ~ud' - Eksiltme 6 Agustos 1 7 tarıhıne musa ı uma gunu s.- 1"' .. : 
da Elazizde Nafia Müdürlüğü odasında müteşekkil artırma ve e 
komisyonunda yapılacaktır. t 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6800 lira muvakkat &fi' 
nat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi ıazı~..i 

A - Nafia Vekaletinden alınmış 937 senesi içın muteber asgıı..

mış bin liralık ehliyetname. 
B - 937 yılına ait ticaret odası vesikası. 
C - lnşaat müddetince iş başında diplomalı bir 

mimar bulundurac ... ğına dair taahhütname. d 
5 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatt~ 

saat evveline kadar komisyon reis'iğine makbuz mukabilinde ver 
tir. Posta ile gönderilecek mektupları nihayet 3 üncü maddede 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ~ 
mış bulunması şarttır. Postada olacak gecilcme!ct kabul edilmez. 

istanbul Limanı sahil sıhhıye Mer 
•atınatma Momi•ıonundan: 

27 Temmuz 1937 Sah lilnil saat on bette J'&pılacağı llln edDtıll 
çubuk ki1ki1rtüD kapalı zarf ekailtmeai şimdilik tehir edildiği ilb 

( 

Şirketi Hayriyed---. 
Yenlkiy • leykoz ara11nda sefer yapmakta 
raba vapura 25 Temmuz Pazar glnl layık ......... 
minaıebetlle Modada bulunacağı ciheti• o 
seferlerl•I yapmıyacağıaı ve 30-7-937 tarl•l•cl 
.,...... ele yal•mamartesl, Pmar ve ,......,... 
lerl Mfelerl• dev .. •ceğl muhterem y 

•malNn..._r 

Edirne Şarbay'ığında 
:Edirne beledl,.ı mezbahuma lllvete iJ1ı1U1 mutuavvtr 

deposu ve bm fabrikur tematı projesinba tanzim ve t.eriil 
muanen mtlcldet artmda taUp zuhur ~ bu ı. 
la on glln usatılnuftn'. fsteklilerln temimt üoeel 80 
it Ba"b•• ,.tlrarair mlmlıasa ve l1lale slall olu 17'--.ıı.-. ... 
ntl 1aat 11 t. bllıiiJ'e malmenine mUracaatlan Mil oı,111111R:1 

Kadın Hutaldcları Miteha ... 
Ve Ebe Aranıyor 

Mud1nyada açdacak omı Şui19 Rttetl 8athk Yurdu lçiD 
it lllriDcl derecede ı1at1 .. JaP11Uf bir ktulm Jıemllklan 
ebe •hnacaktır. Taliplerin ta1ırina ı.tanWt 616 nuıunJı .... ~ 



~ 

~Nlzı ~a~~~:- SALiH NECATi ::.::~:~::::~!~:):;:::. 1 SHI U ~ 11HS1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

17 - Temmuz -1937 Vaziyeti 

• 1 

Leke bırakmaz, tabii sabit bir renk 

temin eder. 

lıı.L'l'JN. S 
~ANKNo:ı kilogram 21,044,262~ 
Fl\I\Lıl{ • • • • · • • · o . . . . . 

Qhildek· M 
'l'ı;_. 1 uhabirler · 
' "llC lirası • 

il Qriçtek; • • • • • • • • 
lıı.t~ Muhabirler: 
A : Sar· k" 
'"lltıııa tah 1 ılogram 5,054,4 7 4 • 
dovızler vılı kabiJ Serbest 1 
bi· . . 

ger döv· l . . . 
hakıyelerı ız er ve Borçlu kliring 

t. • • • q • • 
Qıine 1 . 
~ ahvılleri: 
lta ?'uhde edi 

'lılığı · evrakı nakdiye 
l{Ah 0 

• • .... •unu 6 • • . • • . 
~~kan\ ~e 8 inci maddelerine 
"qJJ.Yat 3.Zıne tarafından vaki 

-~ . . . . 
~ . . . 
""at C ··-.ı ~"~anı: 

'l'tcJh. BONOLARI 
~ ~SENEDAT • • • 4;,f' .... 

ue 1 ahvilat Cüzdanı: 
4 lOerubd • 

- (di . e edılen evrakı nak-
Yenın k _ 

ı 
29,600,437,69l 
14,371,035,-

923,596,19 

1,172,999,66 

7,109,521,GO 

20,415.731 
37,357,691,59 

158, 7 48,563,-

13,496,827,-

3,200,000,-
37,966,517,72 

Lira 

44,895,068,88 

l,172,999,66 

44,487,628,92 

145,251,736,-

41,166,517,72 

PAS 1 F 

. . . • • • Sermaye • • 
I htiyat Ak~esi . . . • • • 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

T edavüldek; Banknotlar: 

2,105,172,40 
4,516,007,70 ----

Deruhde edilen evrakı nakdiye . 
Kanunun 6 ve 8 ine? maddelerine 
tevfikan hazine tarafmdan vikı 
tediyat • • • • . • • • . 

158,7 48,563,-, 

13,496,827,-il 
~dl. evrakı nakdiye Deruhde 

bakiyesi . . . . . . . . 145,251,736,- 1 

ilaveten tedavüle vazedilen . • . 19,000,000,-
Karşılığı tamamen altın olarakl 

Reeskont mukabili Ui.veten ted. ~ 
vazd. ____ 9,000,000,-

1 

Türk Lira<tı Mevduatı: 
Döviz T aahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • . 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri . . . . . . . . 

Muhtelif • 
• • • • • • • 

523,109,2'ı 

26,625,836, 78 

Lira 

15,000,000,-

6,621,180,10 

173,251,736,-

12,818,106, 75 

27 148 946,05 

ıo,, ıuu,926,50 

ll <'l'ahViJa a~~ılıgı Esham ve 
- Serb t htıbari kıymetle> 37,522,924,30 

~" est esham ve tahvilat . 3,796.331,60 
CbtılQr, ı:__-------.ı 

.\! • 

41,319,255,90 

. . 

tın ve Oö 
'l'atı\rfı· Viz tizerine 

t., at Uıefine • • • 
q~ ••••• 

3'"1. QrlQr 
rıte/i/ • . . . . . . 

l"ekUn 

l~~e~er~tıberı ~Ilı açtır ~nennnl.il en te-1 
~e ~tkat elerde !>ulunur. 

<iOpAN 1 
~~Şikta -

tçta ş icra 
~·- tı dola dairesinden: Bir 
.--· rı.tıtı Yı rnah 
lıı( t8i nıuk cuz ve paraya 
tıı \>e 8andal "alarrer olan kadife kol-

· a~ ~ ar · · 
'<>l ' tabı . çını soba maabo-
~~eve 

8 
~· Baat, portnıato, kon-

~'llbe aırem 2 
~t,.... 81inu 10 ~ 2 temmuz 1937 
~~-~ l{uı an 12 ye kadar 
lip~da 2; dibinde Glorya apar-

Olanı o da s tıı llaeak arın rn a acağından ta-
oıl!n lnernu ...... ahallinde hazır bulu-

Ur ( ·"na n:ıu · 34065) racaatları ilin 

• 
ff~Aoo1 
Sınir D 
~sabı amlası 
fes d Çarprntllara ne-

araı , 
c:ca,. ~. "1asrna, heye-
" ba~ d .. e k ;'I' onrneleri-

arıı 
\ tesirı~aYanı hayret 

1 Y•ni ilaç. 

Uaku.ı - ' tıı· "ar h 
ltıe Se Ukuk h· . 

bıı tk her Vek 1. akım!iğinden: E 
4tl'af ı ı av k 

"'a~ t rndan ne nu at Hasan Hil-
~atı evekkur rn Yazıt Aksaray tram 

go b . ahallınd 
tutıdekı a~'ıi :Sesirn . e TayYare pi-
lıın °<lada lıcarethanesi üs-

aç1ı mukim ,.,._ 
ltıu<ide an boşa ~maı aley-
lıu1ı:y taaıeYhin ıktınıa davası üzerıne 
t· e ı h lUnetn-Aı.. 1le da asebil,,. d ~cınnun mPc· 
d ver " nva ~ 
ıvatılı 'Yeninin ·ı4 arzuhali sure-
"el'ilıtı~neııine lali~ anen ve mahkeme 

lla.Jı 4:. "e tahkik:n tebliğine karar 
U Saat 14 tın 5-10- 937 

Ye~.... de talik kılı 
ı ~e ·•ı \" l!aati nmış ol-

ltarş, t g<'ll'llek v nıezkUrda mah
t<tı-rın.ı arihı llande dava nrz'Jhaline 
r·~ "il an . 
"'U ~a .. ~ p ıtıbaren ?Q ·· 

~t Ve .. gun 
Uan lrlek hususu ayrı

Unur. 134063) 

65,030,22 
7,319.464,49 

•• 

7,384,494,11 

4.500,000,-
12,423,193,ôl 

342,600,895,40 YekUn 342,600 895,40 

2 Mart 1933 tarih:nden itibaren 
Iskonto haddi o/o 5~ Altın üzeri ne avans % 4~ 

MaLye Vekaletinden: 
Cins' 

Yazıldıktan sonra siyah olan mürekkep 

Zamk 

Ağaç Tampon 2020 numara penkale mamulatı 
sisteminde. · 
Evrak sepeti dibi ve kenarları Kontraplfık ve 
bez i:aplı 
Fersude lcAğıt sepeti No. 1 
Fersude kağıt sepeti No. 2 
Fersude kağıt sepeti No. 3, 4 

Miktarı Tahmin Muvakkat 
olwıan bedel tenıiııatı 

L. Kr. L. Kr. 

14000 Şişesi bir litrelik 
10000 Şişesi yarım Iitrelilc 
4000 Şişesi çeyrek litrelik 

olmak üzere 20000 Kilo 
1500 Şişesi 500 gramlık 
2500 Şişesi 25Ô gramlık 
4000 Şişesi 125 gramlık 

15000 Şişesi 75 gramlık 
olmak üzere 23,000 şişe 

3000 Adet 

) 
) 11980,00 
) 

) 
) 

) 
) 

) 
) 

) 

4115,00 

1650,00 

1000 Adet ) 
500 Adet ) 

898,50 

308,63 

123,75 

1000 Adet ) 4005,00 300'38 
1000 Adet olmak üzere ) 
3500 Adet ) 

Cilalı ağaç lcağıtlık 3 gözlü 200 Adet ) 180,00 13,50 
Istampa :Mürekk~bi 35 gramlık . 15000 Şişe ) 1500,00 112.50 
Dolma kalem mUrekkebi 100 gramlık 8000 Şişe ) 1040,00 78,00 
1 - Yukarıda cin~eri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usuliyle ayrı ayn eksiltmeye konul

muştur. Bunlara aıd şartnameler Ankarada kırtasiye müdürlüğünden, lstanbulda Dolmabah"çe, kırtasiye 
Deposundan almaca kbr. . 

2 - Eksiltme 11·8-937 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 15 de Ankarada Yenişehir Lozan meydanında 
Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye ~yn a~ veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen kıymette 
· teminat mek!uplan ıle. ve ıstekli şirk et olduğu takdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını mecburi kıldığı vesaik ile 

birlikte komısyona mUracaat etmeleri. 
4 - Te~lif mektuplan yukarıda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar kırtasiye mUdürlU

ğüne getirilerek ~~n:me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veriJecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihay:_t ıkıncı maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapa-
tılmıs olması lazrmdır, Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (4431) 

OSMANLI BANKASI 
31 sonkanun 1937 Tar.hindeki Vaziyet 

Akt.f Pasif 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenmemiş olan klsmı 
Kasada ve Bankalarda bulunan 

paralar .. 
Kısa vadeli avanslar ve raporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular . 
Gayri menkul mallar ve mobılya 
:Müteferrik 

!sterlin Ş. P. 

5,000,000 - -

4,465,310 11 9 
550,317 - -

5.473.5:54 12 9 
3,327,083 14 7 
6,215,191 16 11 
2,167,041 18 8 

425,669 14 5 
596,450 15 2 

52,760 19 1 

Sermaye 
Statü mucibince ayrılan 
ihtiyat akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

lsterlin Ş. P. 

10,000,000 - -

1,250,000 - -
320,129 110 

283,152 16 7 
14,281,610 6 8 
1,511.026 10 3 

42:5,669 H !5 
201,792 7 1 

28,273,381 3 • 
28,273,381 3 4 

l{uyuda muvafık olduğu tasdik olunw
Mes'ul Murahhas ve 

Umumi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

Türkiye Umum Müdüril 
PH. GARELLl 

11ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı..

• inhisarlar Umum • 
• Müdürlüğünden: • • -
• -• 
• -
• -• -• 
• • 

-
1 - Malatyada tesis edilecek Tütün Atölyesi binası ve • 

mü.temilatr kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. • 

11-Ketif bedeli 360231,67 lira, muvakkat teminat 18160 • 

liradır. • 111 - Eksiltme 3/ VIIl/ 937 tarihine rutlıyan Salı gunu 

saat 15 de Kabatatta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şu- • 

besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. • 

iV - Şartname, ketifname, proje vesair münakasa evra- • 

kı 18,02 lira mukabilinde hergün inhisarlar ln,aat Şu~~sin- • 
den ve Ankara Malatya Bqmüdürlüklerinden almabılır. _ 

• - V - Müteahhitlerin Nafıa Vekaletinin 937 senesi müte-

• ahhitlik vesikasını ve laakal 200000 liralık bir binayı taah- ii 
• hüt etmİf bulunduklarına ve bizzat Mimar veya mühendis 

veya yukarıdaki teraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle te- • 
• - ak "k" k "it .. = rik olduklarına dair noterce musadd vesaı ı e ıı me gu-

• nünden en az 3 gün evveline kadar inhisarlar lntaat Şube- • 

• ıine ibraz etmeleri ve ekttiltmeye ittirak edebileceklerine • 

_ dair vesika almaları l,izımdır. 

• Vl - Mülıürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, tartname, • 

• ketifname vesair lüzumlu evrak ile eksiltmeye İftirak veıi- • 
_ kası ve muvakkat teminat akçeıini ihtiva edecek olan ka-

• palı zarflar eksiltme günü en ıeç saat 14 de kadar yukarı- • 

• da adı geçen Alım Komisyonu Batkanlığına makbuz mu- • 

= kabilinde verilmit olmalıdır. "4158,, • 

!ll•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıın•ını•mı•ıııırııı•ıııı••ıııı•ııııııııll! 

Betonarme Büyük Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Vilayeti dahilinde ve transit 

yolu üzerinde betonarme Horasan köprilsü inşaatıdır 
K~ bedeli "151500,. liradır. 
2 - Eksiltme 27-7-937 tarihine müsadif Salı günü saat "16., da Na

fıa Vekaletinde Şose ve KöprUler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktrr. 

:; - Eksiltme iari.name.si ve buna müteferri diğer evrak "758., kuruş 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden almabillr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin "8825,, liralık muvakkat 
teminat ile bu gibi işleri yapabilecek !erine dair Vekiletimizden alınmış 
müteahhtlik ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muittazidir. (1924) (3987) 

Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketinin 
HALI TASFiYEDE OLDUGUNA DAiR iLAN 

Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketinin hissedarlar 
heyeti umumiyeai 30 Haziran 1937 tarihinde vaki olan fevkalade 
toplantıda atideki kararları ittifakı i.ra ile ittihaz eylemittir: 

1 - Şirketin vaktinden evvel feshi ve hali tasfiyeye vaz'ı. 
2 - T uf iyeye memur olmak üzere tirketin idare medisi 

ikinci reisi Bay İsmail Hakkı Elden ve eıbak sefaret 
müıtetarlarından Bay Esad Cemal Paker tayin ve tir
ketin tasfiyesi için en vasi salahiyetler bahtolunmuf ol
duğundan fİrket: dainlerinin haklarını ispat eylemek 
üzere bir aene zarfında Şirketin Galata'da Bahtiyar 
hanında 49 No. da ~ulunan tasfiye heyetine müracaat 
etmeleri lüzumu ilar. olunur. 

• ~Yi ~K~N ~Yi 

BANKAYA 
YATIRILAN PARA l;Yi 

tKiLMi~ TO~UM GiQi V~RiMLiDiR. 

U OlANTS( DANr ONi ~: 
KARAKOY PALAS ALA~~MCi HAN 
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Yağh, ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağh gece ve gündüz 

SA KREM ER • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve leke·ıeri kat'iyyen izale eder . 
• 

ihtiyarları gençleştirir, genç~eri güzelleştirir. 

Cilde tatlı bir esmerlik ve slhhat veren DENiZ KREMLER/ çıktı 
Hasan ismine ve · markasına d:kkat 

______-" 

l.. I' _ • 
·------ Baş ve Dış Ağrısı lstırabların A • e • 

HUSUSi TEKLiFiMiZ ! 

Müsait ve ueuz liJ1afla J1azlıll 
Erl<el< ve Kadın l<umasları 

f 

• 

YERLi MALLAR PAZARLARI 

~-RESiMLi AY-~, 
17 nci Temmuz sayısı: En çok sevilen ve ve okunan yazıcılarımı- 'lı 

zın makale, hikaye, röportaj ve romanları ile, bol resimlerle süs
!enmiş olarak çıkmıştır. 

YA AI M AY 
1936 - 1937 senelerinin en içli romancılan olarak tanılan ve bU

yük bir okuyucu kütlesi bulan: CAHlT UÇUK iLE MUKERREM 
~~~~!:!!!!!KAMIL SU'nun yeni birer romanını tefrika ediyor. ~~iiiiiiiiiiii!~ 

BU AKŞAM 

P A N O R A M A Bahçesinde 
Büyük S D N NE 1 Düğünü 

MUNIR NURETTiN 
Bayan HA MI YE T 

~~~~~~~ Ve büyük sürprizler Tel. 41065 ~;;;;;;;;;;;;~~~~ 

(~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SATILIK BiNA 
Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimai Muavenet Direktörltiğü karşısında 

Kızılay Eski Merkezi Umumi Binası Satılıktır. __ _ 
Müracaat mahalli; Kızılay Hanında Satış Deposu Direktörlilğü 

•• 
,-Harbiyede BEL VU Bahçesi-

Mısır Filiın yıldızı 

TAHiYYE MUHAMMED 
Cumartesi akşamı seanslarma başlıyacaktır. 

BU KOLAY ve ÇABUK 
TEDBiR SAYESiftDE 

CAZİB BiR 
Güzellikte olan 

BU TENi 
Temin edebilir. 

\ 

ve dostlarmızı 

Hayrette 
Bırakabilirsiniz. 

Erkekler, yağh, ~irkin bir 
burundan, parlıyan bir cildden 
ve açtk mesamelerden sızan yağlı 
maddelerden çekinirler. Bu yağh 

maddeler, pudranıza karışarak 

küçük \'e sert taneler te~kil ile 
mesameleri tahrl5 eder \'e daha 

fazla açılmalarma sebep olur. 
Bunun için hemen yeni ve su 
geçmez Tokalon pudra~mı kulla
nınız. Bu pudradan parmak u~la
nruza biraz alınız, ve bir su bar. 
dağmn batmnız. Göreceksiniz ki 

pudra ve parmak uçlarınız ıslan
mamı~tır. Bu yeni Tokalon pud
rasmm terkibinde krem köpü~ 
\'ardır. Yağmurlu havalarda, 
deniz banyolannda veya sıcak 

bir salonda dan!t ederek terledi· 
ğinizde kat'iyyen sabit kalır. Şa.. 

yanı hayret ;eni renkleri, tene 
caılp bir gti7.ellik verir. Erkek
l!'f, böyle yeni tenleri çılgınca 

severler. CUde o derece ntif uz e

der kt, görenler pudra kullandı
ğınızın farkına bİJe varmazlar. 
Bu yeni pudranm yeni renkleri 

büyük mali fedakarlıklara mal 

oldu~ halde pudranın fiyatı art. 

tmlmamıstır. 

Optamin En Müthişidir 
Saç Eksiri 

1 
En şiddetli drş ağrılarmı dindirır . 

GRiPiN 
bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Ba.' ağnsrna, nezle grip ve 
romatizmaya ka1111 

Bilhassa müessirdir. 
icabında günde 3 kaşe 

Başta genelik, saçlarda ahnabilir, 

d -----·----------------~ ku ret yaratır 

S~larm zayıflayıp dökülmesinden, ~~~C> AD EM İ İ K Ti DA 
1 

seyreklenmesinden, kepeklenmesin- ~ 
den endi[2eye mahal kalmamıştır. 

Outanıin Sac Eksiri 
Zafiyeti izale, saç köklerinde yeniden 

uy anmaJ1 temin ederek saçlarınızı 
muhafaza eder. 

• .. • • \- 1 : ~ .. " t . . • ·, • • ( 

P ARISE Seyahat 
üçüncü seyahatimiz 13 Ağus

tos ve 4 cü seyahatimiz 27 ağus
tosta icra olunacaktır. 
Fiyatlar: Gidiş - Geliş, Birin
ci 200; ikinci 140; yemekli ve 
yataklı üçüncü 80 lira. 

NAK Acentalığı 
Galata, Rıhtım Caddesi No. 7 

Tel: 43126 

KANZUK 
NAS1RilAC1 

DOKTOR JEMSIN 
AMERIKAHA lJZ.UN n;J 

KIKAT NETİCESi OLARAH 
BULDUGU BiR FOR.lUV'L. 
DUR. KANZUK NASIR h ... A· 
CJ en eski nasırları bile kökiin. 
den ~ılm.rır. (1iddi ve şayanı iti· 
mat bir nasır ilacıdır. 
lNGILtZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - lSTANBUl. 

Sahibi: Ahmet Emin \'ALMAN 
Umumi Neşriyatı ldare Eden: 

S. SALDI 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Sirketi. Basıı Jığı yer TA"N matbaası 

ve 8ELGEVŞEKLiGiJ1E ttı RŞI 

Hormo 
Tabletleri. Her eczanede arayın ' '· (l'o!. ·,, 

- 1255 Hormobin Galata J-a•-- · r 

• 
ın 

PROFiLAKs iN 
.Belsoğukluğu ve 

Müsabaka lmtahanı 

Türkiye Cumhuriyet 
Zıraat Bankasın c1 arı 

{fi>' 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilec ... ı< mı.ı;:~ 

kıyet derecesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lliıuuıu 
müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. .. l< ~ 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya ' ııkse 1aııll 
1 caret ve lktııoat Okulundan veyahut hukuk fakültesinden v.:-· n bUfl 

yabancı mernleketlerdekı benzerlerinden diplomalı olmak gerektir· zıflJ't 
3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 Ağustos 937 de Ankara ve tstn.nb01 ,, ~CY 

·ıece" Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verı 

1 

karaya getirtilip, Eylfıl zarfındJI .~özlü bir imtihana tabı tutula eni<::;· eflt"' 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da hai~ olrt1 ıı1' "~ 
1 tıyle müfett1ş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 ar ııra aY 

! rilecektir. . t ılll'fl1' 
j Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra MüfcttişJık ~rrı ttitilf 

na girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettışliğe terfı ~811 ~ 
ceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak ·~~ıııci' 
namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet inıtı 
muvaffak olurlarsa şefliğe terfi ettırileccklerdir. 1<afB lf' 

5 - İmtihan Programı ile sair şartları gösteren matbualar An 
tanbul ve lzmir Ziraat Bakanların<Hı n elde edilebilir. ctl~ 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara TUrki~e derıı1e 
huriyet Ziraat Bankası Teftiş Heyetı Reisliğine vermek veya go; eO ~ 
suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubul1~~434!'i. 
10 A~ustos 937 tarihinde ele def:ı!·ıiş olması şarttır. "2166 .. 


