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TEMMUZ 
[]!] C"lt K~pU:nul 2001 Kup~nu 

80 frupona mukabil bir 10 kupona muka'bll bir-
19 3 7 BAŞ MU HAR R 1R1: AHMET EM 1 N YALMAN cllt (300) kuruftur. cUz 7~ kunıttur. 

Bir Haftalık 
Tarih 

iSPANYA HARBi KATI SAFHADA Lozan Zaferimiz 

Madrid Önündeki Şiddetli Ankarada 24 Temmuz 
Alunet Emin YALMAN 

Bu hafta içinde İngiltere 
H .. 

e.ı aaki arıcıye Nazın B. Eden, 
elan bi ? . v~ itidalli nutukların· 

. nnı ıöyledi. Bu nutuk Av-

Harpte 70 Bin Kişi Oldü Hararetle Kutlandı 
Halkevinde 5000 Kişinin lştirakile 

Büyük Bir Tören Yapıldı 
:;: :leri~i~ düzelmesi hakkın· 
İlacl .nd" duruıt bir hüsnüniyetin 

eaı ır. 
Inrutere H .. kunda . ancıye Nazırının nut-

Jaıı ·ıce'u bırkaç cümle, Italya ile o
dıracak ntU~ence anlaşmayı,, canlan. 

Asiler Bir lngiliz Gemisine! 
T ecavuz Ettiler 

deınittfr k~~ mahiy~ttedir. B. Eden 
• 1. 

daf'!:ru!::in~:i memaatle~ mu- Asilere Yardım Edenlerden 11 Milyon Pe,.eta 
bleyd ır. Fakat kımseye ~ 
tikaın a:u~~or ve t~avüz ve ~- ve Mücevherat Ele Geçirild; 
larutere 

1 
i . beslemıyor. Akdenız 

kat b~ n bır can damarıdır. Fa. Londra, 24 (TAN) - Ispanyada 
?&da da, Aı:rkese !~ vardır. B~- harp vaziyeti, çok mühim ve. kati ne
lnılai lllUhaf er denızınde de mevki- ticeye varacak bir safhaya gırm:ş bu 
teınIY<>ruz. aıadan başka birşey is. lunuyor. Bilhassa Madrid önlerinde 
l'lbuadan Baıt~alarmı kovmak hatI- iki tarafın bütün kuvvetlerinin işti-

Bu l(jzJ. g~m~yor . ., rakile vukubulan .ıpuharebede hangi 
'tt nıtıaavU~ ifad~ ~ttiği beraberlik taraf muzaffer olursa olsun, bir ~
llun etmlttir prensıpı lalyanlan mem nedenberi sUrUp gelen bu meraklı 
~Nutuk Italyada çok iyi harbi bitirmiş olacaktır. Madrid ön-

• !erindeki son muharebelerde iki ta· 

Beriinin ı lıl .. .. .. rafm yetmiş bin zayiat verdiği talı· 

B 
ar 1 gorup min ediliyor. 

~mukabil Alman gueteleri Son yirmi dört saat içinde bütün 
tllter., Hart!lskUrUyorlar, çUnkU ln- cephelerde şiddetli bir harp devam et 
taalı6ku oı:;,ye Nazın, Almanyaya miş, bilhassa hava mUsademeleri çok 
~ itlerde lngiltere ile olmuştur. 
il &raaında tam b. ··rilş birli Oldufunu ki . . ır go . - Asiler hilkftmetin dokuz tayyaresi-
kaP&lıdığnu' ;: . ih~lflı ~erm ni dUıUrdUklerini haber veriyorlar. 
h koıntıııb.n gilteren111 fqızm ve. Diğer taraftan asilerin en meşhur tay 
~bir ••- aleyhtan bir cepheye yarecilerinden Castru hilkfımet hat-
n._ -.an kanşmıy • b" ' --ı- &nlatınumı ac~gmı, ır lanna dUIJillilştUr. Asilerin bceinci ko 
h ~ umumt. bır A~- ıu ikl hafta süren hareketlerden son-

l ngiliereye 
Yaş üzüm 
Gönderildi 

24 Temmm 1923 te Lomn MualaeJaini imzalıyan muraltlt.J.r 
binuada ümadan aonra 

Ankara, 24 (Tan muhabirinden)- pm söyledi, Sonra Enver Behnan Şa -----------=-- Lozan zaferinin on dördüncü yıldönil· polyo, bugünün tarihimizdeki mevü
mU bugün, Ankarada fevkalade tö- ini canlandıran bir nutuk verdl ım.-

bmlr, U (.&.A) - Uztbn Ko
nuna bagiiD Norveç bandıralı 
"Balebek,, apara De lnglltere. 
ye ld blll 1epet Yat üzüm gön. 
dermit ve ba mönaaebetle bir de 
töJ9 yapılnnıtır. Uzümlerl va.. 
para gittb'ell ..aıar nhtımdaıı 
aynlırken, Umanda bulunan btt
tla vapurlar clüdWderlnJ çala
rak tbömlerlmlzbı istikbali bL 
komDdan aevlndlrld ve maval· 
falDyetli bir banket olan bu bi.. 
dlıleyl katJaautlardır. Vapurda 
bir de öjle .aıenı verllmlttlr· 

IRAK 
BELEDiYE 

renle ~uthındı. teakiben tabak Refet idlnıUye ~ 
Şebır bqtan 'haf& bayraklarla do- rak Lozan muahedesinin im:r.asma ta. 

D&Dmlftı. Meydanlarda ve genit cad- kaddUm eden gUnlerd ki ahval 
delerde Lozan zaferinin ehemmiyet i- . . . e ve 
nl tebarüz ettiren veclzeler halkı yı- şeraıti heyecanlı bır lisanla anl&ttı. 
tın yığın buralarda topluyor ve "24 Mütarekeyi, şartlarını ve bilhı-· 
Temmuz,.,. tarilıiniıı ehemmiyetini Sevr muahedesinin Türk mHletlm'f. 
canlandınyordu. yüklediği ağır ve dayarulmaz milluılı! 

Halkevi Edebeyiat ve Tarih kolu lefiyetleri tebarüz ettirdi. 
.._ laydığmı ancak bır mukaddi· ra dün ictirahat etmiş ve bu yil%den 
~ bUwn ' Mlll~Uer Cemiyeti cephede nisbeten aUkflııet büküm sür 

devletlen cemiyete ao. Uttilr 
Bu . oldııjuwt m • 

Jıraıı... ~utkun liaanmdaki katiyet, f essllh ederek sari 

bir Lozan gecesi. te~p etti. Saat Bundan sonra halk .. lrlerl 
20,30 da halke~ ontındeki genit havalar çaldılar ve IÖylediler. 

tt~~~~-4~~~&.l~~ı-eıHhJM d t5000 k.ifilik muazzam bir çok heyecanlı. samimi pçti. 
u-ı ••• S zta 9'lılllt W mrmJeW tll'ldllliliıt 

~e olan mkı beraberliğin ileri ketıere ' komttnizm aleyhtarı hare. ====-==-==--~================~==~=-ı:::o 
dUbleet 'V~ğmm tekrar e- ç k l ' l ' k ~ ~ Mnıetıer Cemiyeti prensi- OCU ye iŞ ırme re OTU 
~ar atte mrar gösterilmesi, 

;g_~;EE~ Mersinli Ahmet Ha!aç 
~~.;; 43 Evlat Sahib.dir 
4t«1-.ı ,,, üJtıluıle ve ltalyanlar 
F &kat B. Edenin nutkunun Al. 

ta 1ra:ya ve ltalyada ayni şekil
~~ edilnıemesinden; bugünkü 
~itlerinin ameH inkişafı bakı
har. nılnalar çıkarmak yanlıt o. 

ltaı dar ı:ka B. Edenin nutkunu buka-
~ bul ettiği halde Ademi MU
~ Komitesindeki muhalefette 

Yadan çok ileri gidiyor. 

~iı teklifi hakkındaki mUzake. 
lt.ıy kamet haline düşmüş gibidir. 
l~ iddiası, evvelA kara hudut. 
.__, mUrakabenin kurulması 
---.a o dan ' lltbı 11 ııonra deniz kontrolU-

14 Öz Çocuğu, 46 
Tane de Torun 

Torunu ve üç 
Çocuğu var 

~den ve gönUllU işinden 
he bu eai teklindedir. Diğer cep
fnı nı:tı'YUDa gelmiyor. Her iki tara. 
kontroı:m' diye tanınması Ye kara 
il göntııı~en bahsedilmesi için evve. 
16-ten er davasının halline lüzum 

Yor. B. Ahmet Halaç muhanirimgle ltonuıuyor 

• ICorlıalu aJnbet Eski baminnelerimiz, ellerini öp-

1 llgiltere, teklifinin aynen kabul miye gelenlere:. 
kau edilip edilmediği hakkında - Allah. senı dallı budaklı göeter-
ı.... ve acele bir cevap bekl' Ka sin! diye dua ederlerdi. 
"'Q.1 edil ıyor. - --'"'b. tır. 

8 
memıflle tekhfini geri ala.cak- 45 evllt, torun 11A1U ı Mersinli Ah-

Clbi · Edenin nutkunda söylendiği met (Hallac;)la tanıttık~ aonra, bu, 
ri k 0 zaman Avrupa için çoktaııbe- modası geçmif duadaki mce manayı 
ı.._ orkulan akıbet b öste k daha iyi kavradmı· Inaana, ilk ba-
-ı-a hudutı aşg rece ' dil b" adam 1kt ce h an açılacak, Ispanya.nm kışta, rind, derya ır hiui 
aıaca:ı eaine •ilüı aevki yarq halini veren bu sevimli - ihtiyar demiye 

p
0 

il'. dilim varmıyor- a~e ba~uı, bol ye. 

haye;tekiı hududundaki kontrole nl- miş veren sağlam koklU bır ağaca ne 
d und"erUmeaı üzerine Fr naız hu- kadar ben.Ziyordu. 
t d akı kontrolün kaldınlmaaı Bir~c; ki, hem dalı vardı, hem 

n ac ' ği1ın · tır 1 münakaşalara yol aç. -u nUz e em11; 
Yaya ;._~lnıuı.ıar Fransadan Ispan- n t nden, 
lddia edi • ve pbane yollandığını uametlı bır bakı la kendin· 
lip ~· l'ransızlar bunu tek- den eri seyrediyordu. 

Tekzibe rağmen AL ~ yada, bir tek yemff 
Arkuı 10 uncuda) 'kaaı 10 uncuda) lfuhf..,..,,. lıa6anut yeni •elinl 

1. E .... d Din 
Anlraraya Gelcll 

nmk Jaep bir atada faltkıt.ı mar- •""8'14L 

Dün de 26 Tifo 
Tesbit Edildi 

Ankara, 84 (Tan muhabirinden) -
Doet lrakm belediyeler umum mUdU
rU ve Bafdat tehremini Bay Erte
dWömerl bu 1&bah tehrimize geldi; 
Ankara belediye rela muavini Bay 
Tah8iD ve dljer bir çok sew.t tara· 
fJndan kaJ'lılandı. y 9 • 

Ankara belediyeıı. bu gece Anka- arın üyük Komisyon Toplanıp Kati 
ra Palasta Bay Erşedlllömeri ..,ren- T .&.f 1 
ne bir styafet verdi. Ziyafet çok doe- euu r er ve Kararlar Alacak 
tane bir hava içinde geçti. So 24 zarf d ı Bay ErfedUlömerl, tahsilini TUr- n aaat m a 26 tifo 

0 
an ve ayni zamanda mikrobu na.idi 

Jdyede yapmıı ve 1912 yılında latan· vakuı daha teabit edilmittir. vasıta olabilen unsurlar anumıda 1119 

bul YUklek mühendis mektebinden Yarın, Hıbıuıhha Umum Mü- (Arkası 10 uncuda' 
mezun olmuıtur. Türkçeyi, anadili ka dürü B. Aıımm reiılitinde 
c1ar gUzel konu,uyor ve Türkiyeyi toplanacak oıan komisyon, ıi- · 125 T erkos 
çok iyi tanıyor. Tahsilini bitirdikten fonun önüne ıeçmek için İcap 
sonra birkaç yıl ıatanbul eehremane- ec1 ec1b· 1 Muslug..,u Daha en IOD t ır er üzerinde 
tinde çallfllllf, bundan 18 sene evvel 
de memleketine dönmüştür. ıörü,ecek ve kati kararlar ve- Al!ıllyor 

Bay Erledillömerl kendiaini ziya- recektir. Halk -:S 
ret eden gazetecilere, 18 aenedenberi, Yapılan iatatictik tetkiklerine gö- kadar : :~~su temini için bugllııııt, 
TUrJdyede başarılan bUyilk l§leri ya· re, latanbuldaki tifo valcalannm yüz- ğu 8 

ulda 6, 7 terkoa muı. 
landan takip ettifini, bu dost mt:m· de aebenl, sokak satıcmı, hamal, L ica açılmııtı. Haber aldıtnzma .
leketin muvaffakıyetlerini gıptaya mele gibi mhht prtlar içinde yqa- mı!ı e:en yerlerde daha 12l5 um.., 
aeza bulduğunu söylemiş ve bun- mıyan ve 11hhatini korumayı bilmi- bat du açmak için tesisat ve 
lardaD lrakın da iltifade edeceğini i· yen unsurlar arumdadır. Münevver- Ya::U:,;tmektedir. 
live etmiştir. lerln nilbetl çok azdır. zamanda 'birçok lelftt. 

Nafıa Vekili 
Almanyada 

Berlin, 24 (A.A.) - Türkiye Na
fıa Vekili Bay Ali Çetinkaya ve ma
iyetindeki zevat buglln Berllııe mu
vualat etmişlerdir. 

Vekil, Alman hUkAmetl tarafından 
Almanyaya birkaç glln kalmıya davet 
edilJDittir. 

Gepn Hafta 
61 Kaıakgı 

Yakalancll 
Ankara. 24 ( A.A.) - Geoen bir 

hafta içinde gUmrllk muhafaza tet
killtı, biri ölU altmll bir kaçakçı, Uç 
yllz yirmi iki kilo gUmrllk kagajı, 60 
kilo inhilar kaçağı, S eiWı, 27 mer
mi, bir kilo yll.I elli yedi gram uyue
taracu madde, bir 11.ndal l:le on kaçak 
çı hayvanı ele geçirmletlr. 

y 
1 

eaaal lerde fakir halk, Iatanbulun en temi& 
nıf :~kaı:ı ı mOcadelede her sı- euyu olduğu feunl muayenelerle _... 

.. ..+ En~ll ve a,ıya talip ol • l~ılan terkos suyıınu tedarik ede.,.. 
m""V.ur. zıyade tehlikeye maruz lecektir. 

il " lji;-~;;-~ı, 
Açılmamış 
.... 

ZekCilar, 
Gözler 

,. . . . 
• llilletten fecerrüf elnlİf bir halele aaırlarca 6ir 

ltıtıyot •efiren, lıendilerini memlelıetten ayrı tutan~ 
laran ltayatı. ""1tlantla birPJlı ıeyler yazıltlı. 
l~~etftlf zeWlann, açılmam., gözlerin laa..l ettİff 

•erilılı mamarauu N.vm V ahtlettin lıaı:lar • • J:--

ler atlar. Q'I •lfNWP 

• Alhncı lf elameJin .an Katlın ElenJi.inin 9llN7 .._ 
~ Remo laafıralara, bildijinizi zannett:~nİ% bir aı..,; 
tl%e - • 6i . ... ,_p7enı r %GV17etlen fanıtactılıhr. 

1 AGUSTOSU BEKLEYiNiZ 



2 

Gizli Bir Esrar Boğazda 
Tekkesi Meydana e· y lk 1• 

25 - 7 - 937 

o 
<YAZAN: 

8 
BURHAN 

• 
FELEK) 

Çıkarı dı ır e en 1 

On Esrarkeş Kabaklarla 
Ele Geçtiler 

Parçalandı 
Karadenizden limanımıza gelen A· 

nadolu vapuru dün sabah Kuruçeşme 
rıhtımına yanaşırken orada bağlı du
ran Mehmet kaptanın idaresindeki 
büyük yelkenli mavnaya çarpmıştır. 
Mavna, ön kısmı parçalandığı için 
derhal batmıştır. içinde bulunanlar 
mavna rıhtıma bağlı olduğundan kur 
tulmuşlardır. Deniz Ticaret direk
törlüğü tahkikata başlamıştır. 

"lstanbul Festivali,, nin 
Programı Hazırlandı 

Şenlikler Arasında~ oğazda Mehtap 
Alemleri ve Yarışlar da Yapı acak. Marconi 

R adyoııun icadından onrn 
) nn efsane,; bir .,.ah iyet 

haline brirmis olan büyük ilim 
lU.ı.rconi n nsızın cild ii. l' epyeni ke-
5iflerilc insanlık fılf'mine hizme
te çahsırken ezeli tabiat kanunu
nun hükmiil'e boyun eğ«>rek bir
denbire iiful eden bu parlak yıldı1,, 
diinyaııın siyasi hır !arla çatır ça. 
hr çatladığı bir ırndn ilim \'e in
saniyete hizmet etmenin ne btiyük 
sey oldut:runu, millet ve devlet far. 
J.ı gözetilmek izin bütün medeni 
insanlar tarafından arkasından a
kıtılan ~·ns seJfileleri gö terdi. 

Denilebilir ki, b eriyetin şu 
son enelerde ardından acımakta 
bu kndar birleştiği ndnm görül
mü~ değildi. 

insani~ ete hizmet nankör bir 
Fit') dir;dl,renleri şahidi olduğumnz 
hu tezahUr kadar ili susturacak 
delil güç bulunur. 

Jıale komitesini bu ikiden biri tor Evvelki akşam gümrük muhafaza 
pillemlştir! teşkilatı tarafından yapılan bir bas

• 
Tifo - Mevsim Hastalığı 

kıe sonunda Şişlide Kiığıthane sırt
lannda bir esrarkeşler tekkesi mey
dana çıkarılmıştır. Moruk Ali adın. 

da biri tarafından idare edilen bu tek 

T ifo 1 tanbulun yabancısı de ke,. Hürriyettepesi civarındaki tuğla 
ı;rtıdir. Bunu ötedenberi, harmanlarında bir su mahzeninin i

bilhassa sılıhi hizmetler mensup- çinde kurulmuştur. Uzun takiplerden 
larmclan öğl-eniriz. mr hastalık sonra gümrük muhafaza teşkilatı me 
hakkında yapılabilecek en İYİ tez. murları evvelki akşam tekkeye de
klyelerden biri olan hu sözİer üze vam edenlerin gizlice su mahzenine 
rine artıl• hepimiz öğrendik ki; ti· girdiklerini gönnüşler ve bir müd · 
fo lstanbulhıclur. Her yaz me\'si- det bekledikten sonra baskın vermiş
minde daha ziyade gelişir. Şehrin !erdir. Mahzenin içinde ondan fazla 
muhtelif emtıerlnl dolaşır. Zaten esrarkeş kabaklardan yapılmış nar
Avrupanm bazı şehirlerinde de ti gileleri ile beraber yakalanmışlardır. 
fo ek ik değildir. Bunlar Mustafa, Kara Yani, Natabon, 

insan bu söileri i itince bu has- Mustafa, Raşit, Sabri, Halit, ~ieh • 
talığa karşı adeta bir empati du- met, Hakkı ve Recep adında on kişi
yuyor. Senelenlenberi birlikte dil- dir. Tekkeyi idare eden Moruk Ali de 
şUp kalktığınuz bu hemşerlden yakalananlar arasındadır. 
aynlmıya gö:ılii bir türlü razı ol- Yapılan tahkikatta burasının uzun 
muyor. Ustelik \'efiyat ta yüzde zamandanberi bu halde işlediği anla
altıdan fazla değilmiş. Böylece sa- şılmıştır. Devam eden esrarkeşler, 
lfıhlyettar tıp adamlaı,nm fahri gece olduktan sonra teker, teker tuğ 
lstanbul hemşerlliği tevcih ettlkle la harmanlanna gelmekte ve paro
rl tifo~"U şehlrclen atmamıza de- lalarla su mahzenine girmektcdir
mek ki, hakkımız ~·ok. O halde bu ler. 
nunla iyi geçlnmeliyiz. Bunun için Gümrük muhafaza teşkilatı dün 
de yegane yol aşıdır. suçluları beşinci ceza mahkeme~ine 

• 1 vermiştir. 

Evvelki akşam Yalovadan Köprü
ye gelmekte olan Akay idaresinin Ka 
lamış vapuru Büyükada ile Yalova 
arasında şamandıra büyüklüğünde 
yüzen bir cisim görmüş ve Deniz Ti
caret direktörlüğüne bildirmiştir. Bir 
kazaya meydan verilmemesi için va
ziyet denizcilere haber verilmiş ve 
araştırmıya başlanmıştır. 

Taşdelen ve Defneli 
Sularında Tesisat 

Evkaf Idaresi, Taşdelen ve Defne
li sularını yeni tesisatla toplamıya ve 
yeniden tevzi merkezleri açmıya ka
rar vermiştir. Bu. sular, bundan son
ra Evkaf idaresi elile satrlacaktır. Sa 
tış teşkilatı için bütçeye tahsisat ko
nulmuştur. 

Benzin 

Bu yıl 31 temmuz akşamı başlıya
cak olan İstanbul sezonunun progra
mı hazırlanmıştır. Bu programa gö
re ilk gece Parkotelde bir balo veri
lecek ve bu balodan önce sezonun 
açılış töreni yapılacaktır. 

1 Ağustos pazar günü; kürek teş-
vik müsabakaları ve amatörler ara
sında tenis seçme müsabakaları ya
pılacaktır. 3 Ağustos salı günü, Be
yoğlunda Galatasarayın yanında fo
tograf sergisi açılacaktır. 

Gece de Fransız tiyatrosunda ama 
törler tarafından bir temsil verile
cektir. 4 Ağustosta Kadıköyünde Sü
reyya Paşada Şehir tiyatrosu bir 
temsil verecektir. 5 Ağustos akşamı 
Taksim bahçesinde Halk opereti Pi
piçayı oynıyacaktır. 6 Ağustos akşa
mı Bebek bahçesinde Naşit ve arka
daşlarının temsili vardır. 

7 Ağustosta tenis müsabakaları ya 
pılacak, gece BUyilkderede Beyaz 
Parkta "I<"estival galası,, verilecektir. 

8 Ağustosta tenis seçme müsaba-

• •eınl 
20 de gece Bebekte mehtaP 3 .,.:ıJ 

yapılacak ve Büyilkderede ••Festi 
gainsı,, verilecektir. 

Balkan festi vali 
ora· 21 de Beyazıttan Bentlere ve. i· 

dan Taksim meydanına kadar bır ~r. 
siklet mukavemet yarışı yapııacak,.,e 

Gece Suadiyede "Festival galıısl ,iJ 
rilecek ve Taksim stadında ~e.ş .ııde 
sabakası ve Taksim bahQCsındc 
Balkan festivali b~lıyacaktır. }<ut 
Ayın 22 sinde Avcılar bayraını il• 

!anacak, 28 inde Taksimde spor P1k 
ıı • 

sabakaları ve futbol maçı yapıla.C i 
tır. Ayın otuzuncu gecesi BeyıerbeJ 
saraymda bir balo verilecektir.. de• 

Bundan başka gün aşın Taksıın 
Beyazıtta, Fatihte sırasile şehir. b::. 
dosu tarafından konserler veriJeC 
tir. 

Kitapçılar 

Musterek Birı , 

Biribirlerhıi yemekten başka bir 
şey dü ünmediklerlnl her an aldık 
lan ta\ ır ve söyl,,,<likleri özlerle 
ispattnn geri kalmı:ran dünya mU
letlt'ri arasında hazan böyle clııyg'u 
heraherlijti ~örmek insaniyet ide Mezbaha Ücretleri 

/ş ieşkilailnın 
} eni kadrosu 

Fiyatları 
Ticaret odasında toplanmakta olan 

benzin ve petrol fiyat komisyonu işi
ni biti,rmiş, raporunu hazırlamıştır. 
Rapor pazartesi gilnü Iktısat Vekili
mize verilecektir. 

kalarına devam olunacak, gece Fran
sız tiyatrosunda· alaturka musil:d 
konseri verilecektir. 10 Ağustosta ge 
ce KaragUmrükte ortaoyunu, Tepe
başmda ikinci "Festival galası,, verile 
cektir. 11 ağustosta Taksim bahçe
sinde Şehir tiyatrosu bir temsil vere
cektir. 12 ağustosta "Festival galası,, 
Taksim bahçesinde tekrarlanacaktır. 
13 Ağustosta gUndüz Türk, Romen 
ve Yunanlılar arasında tenis maf!J 
yapılacak, gece Şehir tiyatrosu Te
pebaşında operet temsil edecektir. 14 
te tenis maçlarına ayni şekilde de
vam olunacak ve Boğazı karşıdan 

karşıya geçme müsabakası yapıla -
caktır Gece Salacakta Kızkulesi par 
kında "Festival galası" yapılacak ve 
Tepebaşında Kızılayın kermesi baş

İtiraz Yaptı alist !eri i<:ln kliçiie.tik lıir tescilidir. -----------
l'nknt hırs \e pollttım cereyanla~ İ stanbul ticaret oda ı bir mı 
rmın ii Hinden ı,recen fen :\'olunun zik mesele ile meşgul ol-
~ oleusunu naslJ ~1ikselttiğine en muş. lstanbuJ mezbahasından a-
bü) Uf bir delildir • iman vergi, dünyanın hiçbir ye

1\larconi genç öldü, 
öldü. 

• 
ispanya l,şi 

amma iyi 

I
• spanya bir gebe<lir. Sulh 

mu <loğurncak, harp mi? 
Bunu bilmek ~üçtür. Avrupanm 
bütün eheleri hu gebenin ha ında. 
toplanmıslar do ·acaJ{ çocuğu bek-,. ' 
lemektedirler. Hunların ) üzlerine 
ıbakarak, gelecek nel'zadm cinsini 
fa~ in etmek mUmkün değildir. Bir 
hafta e\'vel hu siyaset doktorları, 
~elccef;rin sulh olacağım söylüyor
lardı. Bugün yavrunun bir harp 
olacaj{ını hnJ'.:rırıyorlar. 

Doğncak çocuğun erkek yahut 
J,ız olduğunu haber veren ebenin 
süziine nekaclar inanırsak hiçbir 
~ey anlatmadan bir sürü laf «>den 
A\rtıp. lı politik;ı ebelerinin lfıfla

rma ela o kadar chenuniyet \'er
meli)iz. 

l'alnız ortada bir kötü haber 
'ar. ispanya islerine ba ka dev
letlerin kansmalarmı mene çalı-

rinde bu clerece fazla değilmiş. Bu 
nun koyun ticareti üzerine tesiri 
oluyor \'e halk, eti pahalı yiyor
mu. 

Son "n.mnrılarda etin \'İicut i~·in 
bir zehir oldu~unu iddia eden dok 
torlar var, bundan başka bir de et 
ycmlycnlcr diye bir kalabalık züm 
re mevcut. 

Onun için etin mezbaha resmi 
Jiİzünden pahalı olmasım maişeti 
tazyik e<İer bir iımh telakki ede
meyiz. Kaldı ki, Bostancı köprü
siinün doğu tarafı Kartal mczba
hasmm ucuz etlerini satan !'öıra ~ı 
rn kasaplarla doludur. Ucuz et ye
mek i tiyenler Bostancıya taşınsın 
lar, hu ?.amanda her ~eyin yol ve 
~are i var. 

nence alı ılmış bir \'ergi~·i in
dirmlye kalkmak, ileride o ,·erl{i
nin eksllnıe.-,ile nçılacnli gediği baş 
kn ve yeni bir \'er~i ile kapnmıya 
sebep olur. Yeni vergiler ise e'ki
sinden daha hafif te olsa mükelle 
fe ağır ~elir; çiiıılüi nlışmamı~hr. 
Onun için •.• 

B. FELEK 

Hazırlandı 
Iktısat Vekaleti Iş Dairesi Umum 

Müdürü B. Enis Behiç şehrimize gPl
miştir. Enis Behiç, iş teşkilatının ye
ni kadrolarını beraberinde getirmiş
tir. Kadroları Tktısat Vekiline tasdik 
ettirildikten sonra Ankaraya döne
cektir. 

Şehri Sulamak için 
Su Arabaları Alınıyor 

Belediye şehri daha iyi sulayabil
mek için 30 tane su taşıma arabası 
yaptırmıya karar vermiştir. Bunlar, 
arosözJerle beraber çalışacaktır. 

Kurşun Sökerken 

Tutulan Çocuklar 
Balatta oturan Fethi. Miiştak, Fe· 

ridun adındski çocuklar, dUn Fener
deki eski IsmaiJ Ağa medresesinin ti· 
zerindeki kurşunları sökerlerken po
lis tarafından yakalanmışlardır. 

-
Edirne ve lmrabya 

Gönderilen Mahkumlar 
Dört gUn evvel lzmirden getirilen 

131 mahkumdan 36 sı evvelki gün im 
ralr zirai hapisanesine, altısı da Edir
ne hapisanesine gönderilmiştir. Zon. 
guldağa gönderilecek mahkiimla.rm 
da miktarı tesbit edilmiştir. Civar vi
layet hnpioanolorind,en gelecek mah
kumlar bcklenmekted,ın. 

lzmir Otomatik 

T elefonlarırtı 

Soyan Yakalandı 
Izınir, 24 (TAN) - Otomatik te

lefon şirketi memurlarından Süley. 
man otomatik telefonları açıp içinde. 
KI paralan çalmak suçundan mahke
meye verilmiştir. 

Jıyacaktır. 

Aon,cr ve aer~er 
15 te Dağcılık klüblinde tenis final 

maçı, Boğazda yüzme mukavemet ya 
rışı yapılacak, gece Fransız Tiyatro
sunda Konservatuar tarafından kla
sik garp musikisi konseri verilecek
tir. 

16 dn Güzel Sanatler ve Karikatür 
sergileri açılacaktır. Gece Taksimde 

Halk opereti Halimeyi temsil ede • 

cektir. 18 de Tcpcbaşmda gece Na
şit tarafından CKitaract) diye bir o

yun oynanacaktır. 19 da gece Fran
ı:ıız tiyatrosunda klasik alaturka mu

siki konseri verilecektir. 

Kütüpanelerle kitapçı depoıa.rınd.' 
bl' eski harflerle mevcut kitapların 

rer listesinin verilmesi hakkındaki 6' 

mirlere kitapçılar itiraz etmi5lerdit· 
50 kitapçı, mtişterek bir itirazııs!JI' 
hazırlıyarak vilayete vermişlerdi!'· 
Bu itiraznamede, senelerdenberi b:ı51" 
lan kitapları tasnif etmenin muınJ<liD 
olmıyacağı yazılmış, harf kanunııD' 
aykırı hareketlerin önüne geçiJırıV 
isteniyorsa evvela matbaaların sl~ 
bir kontrol altına nlmfnası ;~; 
n .. 1 .. L•l .... a!J4ıu. %\'. l1tpC! O.r, yenıdetl_ ,.J 

• u ::t .. h). 'B> .. -
tıJma,sı yasak edilen kıtaplar ' 
bir listesinin verilmesini ayrıca P 
mişlerdir. 

Itirazname tetkik edilecektir. 

Ağır Sanayi 
Müdürlüğü ~ 

Sümerbankta yeni kurulan ~~ 
Sanayi Müdürlüğüne İkbsat Veit 

leti ölçüler umum mUdürü Bay ~iı' 
mettin AH tayin olunmuştur. 

şan ad!'mİ mıidahnle lrnmitcsi UY· j 
kuya dalılı. Komite rei i, yeni da- J 
wte iuti1.aren komitenin dağıhmş 
olclu;.ıımu iizaya bildirmi::,. nu süz 

lf Dairesi amiri de 

teftişten döndü 

A""ır Yaraladı 
Beyoğlunda oturan 43 yaşında Or· 

han kızı Beyzara Çarşıkapıda Koca
mustafıı paşaya işliyen Eminin idnre
sindeki otobüs çarpmış. kadını muh· 
telif yerlerinden ağır surette yarala· 
mıştır. Suçlu şoför yakalanmıştır. 

Pişmemiş Başlar da 

CamekCina 
Konmıyacak 

Belediye, çirkin bir manzara gös
terdiği için işkembeci dükkanlarında, 
başların camekan içinde teşhirini ya
sak etınişti. Ayni maksatla ciğerci 
dükkanlarındaki pişmemiş başların 
da sokaklardan görillebilecck şekilde 
teşhiri yasak edilmiştir. Bunun için 
belediye zabıtası talimatnamesine ye
ni bir madde ilave edilmiştir. 

Üstat Ahmet 
Rasim Gecesi 

Bir Çobanı Öldürdüler 
Izrnir, 24 (TAN Muhabirinden) ..,,,. 

Odemişin Çobanlar köyünden 16 )~ 
şında Mustafanın köye 10 dakike. ~e 
safede bir tarlada çifte kurşunu ~ 
öldürülmüş bir halde cesedi bı.ıl 
muştur. 

artık bizi rahat bırakın demcl•tir. 
nu ı.ömitc neden birdenbire höyle 
atalete düştü!. 
Hatırlardadır ki; Ucutschlaml i 

mindcki Alman zırhlısına lspanyol 
hiıkfımet tayyareleri bonıl>a attık· 
tan ve Almanlar <ln Almeriayt 
bonıl.ıardıman etmek suretile bu
na mukabelede bulunduktan sonra 
Almanlar, Londrada ademi miida.. 
hale komitesinclen ltalyanhırla bir 
ilkte çekilmiyc knlknıışlarclı. Buna 
mahal bırakmamak için arlemi mii 
dahnleye iştirak t•tnıiş olan de\'let-
Jer bmıılan sonra bö~ lrı Lir teca\'iiz 
olur!.a pıU~tcrckcn mulmbcle et
mi~ e karar 'erdiler. Ru karardan 
biraz sonra Almanlar, kendi zırh
lılarına lsJ>anyol talıtelbahirleri

nin tec:niiz ettiğinden ljikfıyet e
derek miışterek harekete geçilme 
sini istediler. işte ademi miida
hale ı.oınit,esinhı hnstah~'l burada 
ba~latlı. lngilizler hu i,e ~anaşma 

dılar. Neden ımaşmadılar! J>oğ

ru u om mı ke tirmek biraz güç
tür 'e Almnnlnnn, ademi mıidaha 
le komit !.ini t orpilliyeceğiııi lJilt> 
bile yanaşmadılar. Komite d" has
talandı. Komlt.enin faaliyetten çe
kilnwsi, miidahnlrniıı başlaması 

yani ispanyada harbin u7.aması 

demektir. Bundan iki ki i istifade 
eder. 

On gUndenberi Bursa ve civarında 
teftişte bulunan iş dairesi amırı Bay 
Halük ta dUn şehrimize dtinmUşttir. 

Bursa, lnegöl, Söğüt ve Karaköy, 

Adapazarı mıntaknlarında iş va.ı:iyati 

normal bir şekilde devam etmektedir. 
Buralarda ipek sanaylinde çalışan iş

çiler haftada kırk sekiz saat iş gör
n.ıiye başlamışlardır. 

PENCERE BOYARKEN 
Taksimde Talimanede Şehit Muh

tar caddesindeki Taş apartmanın pen 
cerelerini boyayan Muzaffer, iskele
den sokağa clüşmüş. vücudünün muh 
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Ankara Caddesindeki Kaza 

Birisi; silah ve cephane satan- Dün öğleden sonra Ankara cadde- sinde bir kaza oldu. Beygirleri ürken 
lar, bir araba yokuştan sUratle inerken, üzerindeki havaleli eşya devrildi. Bu 

ikincisi: Azrail. arada arabacı da başından yaralandı. Yukardaki resimde, kazadan sonraki 

1 

Üzüm ve incir 
Piyasaları 

Erken Açıhyor 
Izmir, 24 (TAN) - Ağustosun ilk 

haftasında üzüm piyasası, 10 Ağus
tosta da incir piyasası açılacaktır. 
Bu seneki erkenliğin sebebi, hava. 
lann çok müsait ve sıcak gitmesidir. 

lzmirde Bir Polis 
Rütvet Suçundan 

Mahkemeye Verildi 
Izmir, 24 (TAN Muhabirinden) ~ 

Kemer merkezinden polis rnern;ııt' 
Ismail Hakkı, umumhaneci Zehrfl dılf 
bir şişe rakı ile iki lira r:Uşvet ııl 
iddiasiyle mahkemeye verilmiştir· 

lzmirde Bir Amele 

Şehremini halkevi tarafından ter
tip edilen anma gecelerinin dördün
clisU, üstat Ahmet Rasime tahsis o
lunmuş ve gecenin 30 temmuz cuma 
ıı.kşamı başlanılmasına karar veril
miştir. 29 temmuz perşembe akşamı 
halkevinin dil, tarih ve edebiyat ko
mitesi reisi Baha Gökoğlu, radyoda 
Ahmet Rasimin hayat ve eserlerini 
anlatacak, stüdyo saz heyeti Ahmet 
Re.simin musiki parçalarından çala
caktır. Cuma akşamı, anma merasi
mine Şehremini halkevinde saat 21,30 
da başlanarak bir çok hatipler mer- Arkadatını yaraladı ,,.,, 

I · 21 (TAN •ıuhabı"rindenl humun hayatını tahlil edeceklerdir. zmır, · • ıv [lleıe 
Aynca tanburi Salahaddin, üstadın Kahramanlar mahallesinde e. d8şı 
gayri münteşir bestelerini tanburla Şükrü, bir kavga esnasında arka. 
çalacaktır. j Abdullahı tabanca ile yaral~ 

[ Birkaç. Satırla J lTAkVU\\lltHAVAJ 
T icaret \'e Zahire Borsa.sıoda ya 

• nn saat 11 - 18 arasında ye. 125 Temmuz 937 Bugünkü Hava: AÇIK 
nı idare meclisi i.zalrkları i~in seçim PAZAR 1 
yapılacaktır. Yeşilköy Meteoroloji istasyonun- 7 inci ayu G'ilı;; 31 Hızır: 81 

• dan alınan mal~mata göre, bugün Arabi l356 Rumi ıs53 

F mdık, Antep fıstığı, zeytin, el- Trakya, Kocaelı ve Ege mmtakala- . . z· ı.2 
ma ve kayısı fldanhklan lcin rmın kısmen Orta Anadolunun tama- Cemazıyillcvvcl: 16 Temmu · 

20 Almanyadan dokuz mütehassıs ge. men açık diğer mıntakalnrın az bu- Güneş: 4,49 - Öğle: 12, 
4 lutlu olması, rüzgarların Doğu ve Ce- lkindi: 16,17 - Akşam: 19.3 

tirtilml~tir. nup doğusu illerinde şimalden, diğer f y a._:ıı: 21,27 - Imsak: 2.41 

E 
• mıntnkalarda gnrp istikametinden es = --: ,etıe 

vkaf idaresi, yabani zeytinlerin mesi muhtemeldir. larak kaydedilmiş, hava uınumı} ce-
aşılanması ve zeytinliklerin DU.NKU DA VA açık geçmiştir. Rüzgarlar, şe.rkI"iJO" 

Kimbilir, belki de aclemi mUda.- 1 vaziyeti görüyoruz. 
fenni bakımı için Ualyadan iki ze''· ıs ,,. 

" Dün, barometre 758 milimetre, ha nubi istikametinden saatte 
tin rnütehassı ·ı getirtecektir. rarct en çok 34. en az 20 santigrat o- ır.etre süratle esmiştir. 



Bulgari standa 
Kalpazanlar 
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.M.ahkemelerde 

Bir tomar 
Sabıkası 
Varmış! 

Bir Nahiye müdürü 

Polis dün Meıhut Suçlar , 
Müddeiumumiliğine Kazım ~ 
adlı bir •uçlu verdi. Kazım, 

Rüşvet 

Mahkeme 
suçundan 

ediliyor 
hoş olmuş, Eminönü sokak· ' Rütvet almak ıuçu ile tevkif edilen Y neiköy nahiye müdürü B. ~ 
evvelki gün ak,am çok •ar-

/arını biribirine katmıf, çat- ~ Ali.ettinin muhakemesine dün, Asliye Birinci Ceza mahkemesin

, matlığı kim•e bırakmamış- ' de devam edildi. Hadisenin tam 25 tahidi vardı. Bunların bir 
t hr. Ü•telik te kendi•ini ka- ~ kısmı amme, bir kısmı da müdafaa şahidi idi. iddia edilen bu 

~ rakola götürmek istiyen po- ~ riİfvet cürmü methudu Emirginda Meydan ıOkağında 17 numa
~ li• Feyzinin üstüne atılarak ~ ralı evde oturan müteahhit Saffet LUtfinin katibi Ahmet Nusretin 

~ başparmağını ağzına almı1 ~ ihbarı üzerine yapdmıfb. 

~ ve ı•trmıştır. Müddeiumu- ~ J Dün mahkemede ilk defa Fahri, 
A • ,., \ ondan sonra komiser Ahmet Hamdi 

mılık, Kazımın sabıkasını ~ 1 ve Alişan dinlendiler. Bunlar hadise-
~ sordurdu. Gelen cevapta ~ yi anlattılar ve yakalandığı zaman 
~ tam iki sayla dolduracak \ Ali.attinin vaziyetinde bir fevkalade
~ kaJar çok •abıka kaydı var- ~ lik görmediklerini de ilave ettiler. 
'ıı c/ıı. Kazım yüzden /az.la po- ~ Yalnız cürmü meşhudu tertip eden 

l . v ' ııı. Ahmet Nusret dinlenirken suçlunun 
~ ıse çagırılmı, ve bef on ) iki avuk ... k d' · bi k ıı 
ıı.. ti I d ~ aw en ısıne rço sua er 
"" e a a hapisaneye girip \ sordurdular. Bu sualler arasında bu 
~ çıkmıftır. Müddeiumumilik ' cürmü meşhuttan Saffet Lfıtfinin ha
~ aıçluyu Aıliye ikinci C:e.za ~ berinin olup olınadığı ve parayı ni-
~ mahkemaine gönderdi. ~ çin Bay Mitatın tedarik ettiği 
' ~ parayı niçin müdüriln evinde verme-
"~"""'"'~ """'""~ diği ve Saffet Lfıtfinin Ahmet Nus

Davacı İle 

Suçlular 
Anlaştılar 

Polis dün meşhut suçlar müddei
umumiliğine ceketi ve pantalonu bı
çak darbelerile liyme liyme olmuş, 
kanlı gömlekli bir davacı ile iki suç
lu verdi. Davacı Küçükpazarda otu
ran Muharremdi. Suçlular da ayni 
semtte oturan bacanağı Şahapla ar
kadaşı Bekirdi. 

Davacı, müddeiumumiliğe gelince 
ye kadar yaralıyanlarla görüşmüş ve 
hayli de anlaşmışa benziyordu. Müd
deiumuminin ilk suallerine hfı.diseyi 
hafifleten ve ehemıniyetsizleştiren 

cevaplar veriyor ve: 
- Bay müddeiumumi bu da benim 

bacanağım. Dün gece sarhoşluk yü
zünden bir şey oldu. Yaralandım. E
heınmiyetsizdir. Hadisenin sebebi de 
Şahap kahvehaneye gidelim diyordu, 
ben sarhoşlukla gitmemekte ısrar et
tim. Arada da yaralandım. Rakı üçü
müzberaber içmiştik, diyordu. 

Suçlu Bekir büttin bunları inkar 
ediyor: 

- Hayır hayır müddeiumi.. doğru 
söylemiyor. Ben orada bile yoktum. 
Onlar işin doğrusunu söylemiyorlar. 
Ben söyliyeyim bari. Muharremin 

reti kitipilikten kovup kovmadığı ve 
Saffet Lfıtfinin avukatı Halil Ele
min bundan haberi olup olmadığı da 
vardı. 

Ahmet Nuıretin cevapları 
Ahmet Nusret bu suallere şu ce-

karısı bacanağı Şahabın evine kaç
mış. :Muharrem karısını istiyormuş. 
Dün çok serhoş olmuş. Birkaç defa 
da Şahabm evinin önünden geçmişı 
bağırmış çağırmış. Sonra h'essürün. 

den kendi ıkendisini bıçakla yarala
mış. On tane şahidimvar, diyordu. 

Bekirin bu müdafaası davasını ha-
fifleten Muharremi sinirlendirdi. 
Muharrem: 

- Bay milddeiumumt ben anamın, 
babamın bir tek evladıyım. Niçin ca
nıma kıyayım. Ben gencim, ben ca
nımdan bezmiş değiiirn, hayatım çok 
tatlıdır. Bu Bekir benim ellerimi ar
kamdan tuttu Şehap ta çakısile beni 
yaraladı, dedi ve kan iekeli gömleği
ni omuzundan sıyırarak sekiz tane 
platin dikişi bulunan taze yarasını 

müddeiumumiye gösterdi. Müddeiu
mumi şahitlerini sordu: 

Muharrem şu şekilde cevap verdi: 
- Allahtan başka hiçbir şahidim 

yoktur. Ben ayıldığım zaman yanım
da Şehap vardı. O bana: 

- Seni hastaneye götürelim, di
yordu. 

Müddeiumumi hiçbir şahidi olmı
yan bu davanın takibine lüzum gör
medi. Ve suçluları derhal serbest bı
raktı. 

Güner, mümkün olsa, iki küçük besleme ile bir sa
at konuşacaktı. Küçük hanımcığı, ne candan, ne yü
rekten söylüyorlardı. Camlı kapı önünde kundurala
rını çıkarırken, Hafız Hanım sofada göründü: 

- Bir saattir bekliyorum. 
Sonra Günere bakarak: 

vaplan verdi : 
- Ben böyle bir rüşveti Saffet 

Lfitfiye haber veremezdim. Mitattan 
50 lira aldım. Bunu ikinci şube mü
dürüne götürdüm. Bozukluk yok mu 
dediler. Ben de akşam matbaasındnn 
bozdurdum, götürdüm. Müdüre kaç 
lira verileceğini ben bilirdim. Mitat
tan elli lira almışsam bunun mahalli 
sarfından da kimseye hesap verme
ye mecbur değilim. Elbise yaptır

mıştım. 25 lirasını oraya verdim. E
ğer parayı müdilrlin evinde vermiş 

o:saydım cürmü meşhut tam yapıla
mazdı. Çünkü o vakit Alaattin; Ah
met Nusret eve gelmişti, parayı bir 
yere atmış derdi. Onun için me
murlarla anlaştığım şekilde yolda 
verdim. Saffet Lutfi beni kovmuş 
değildir. Avrupaya gitti, giderken 
de bana 100 lira verdi. 

Bundan sonra mahkeme müdafaa 
şahitlerini dinlemeye başladı: Evvela 
nahiye mümessili Ali dinlendi. O bu 
işin Ahmet Nusret tarafından teşkil 
edilen gençler birliği büfesine gayri 
sıhhi olduğu için nahiye müdürünün 
müsaade etmemesinden, muğber ola
rak tertip edildiği kanaatinde bulun
duğunu söyledi. 

Müdafaa fahitleri dinlendi 
Bundan sonra Şehir Meclisi 8.za

~mdan Ali, fırıncı uznffcr, L~t:fi 

Hasan oğlu Omer, Niko, nüfus me
muru Rifat, Mehmet, Ali Rıza, ber
ber Hasan, Bayan Melek müdafaa şa
hidi olarak dinlendiler. Bunların ço
ğu nahiye müdürü Alaattini otomo
bilin sağında gördüklerini, bir kısmı 
da yalnız otomobilin sağ tarafından 
indiğini söylüyorlardı. Asım ve Ga
lip adlı iki müdafaa şahidi ile Hak
kı, şoför Hasan ve Amir adlı Uç am· 
rne şahidi gelmemi~lerdi. Suçlu avu
katları gelmiyen müdafaa şahitleri
nin yalnız ifadelerinin okunmasile 
iktifa edilmesini istediler. Mahkeme 
bunu kabul etti. 

Müdafaa şahitlerinden seyis Meh
met oğlu Arifle rençper Nazif oğlu 
Arifin ifadeleri arasında mübayenet 
ve tezatlar vardı. Suçlu vekillerin
den birisi bu tezatları da nazarı iti-

SiMDiLiK 

, ................................. __ ..... __ ... 
TEPEBAŞI BAHÇESi 

8 ugün Saat 17 1/2 da 
Kahkaha Krallan 

• • 

3 FRA TELLINI'lerle 
1 Bugünkü Progr&ID 

OGLE NEŞRiYATI: .. 12 

VARYETE TRUPU'nun iştirakile 
1 

12,30: Plakla dans mus!Jdsıj.ıal· 
50: Havadis. 13,00: Beyogdhı bit 

ı kevi _gösterit kolu taraflll aıı 
temsil: 14.00: SON. 

Büyük Matine , ___ _ 
Fiyatlarda Zaıruniyat Yoktur. 

____ , 
Turistik Yollar 
inşa Ediliyor 

lzmirden sonra Bursanın. da turis
tik yollarının inşası hakkında ted -
birler almak üzere tetkiklere başlan
mıştır. Bu tedbirler sıra ile turizm 
bakımından değeri olan ve turist top 
lıyabilecek kıymette bütün vila
yetlerimize teşmil edilecektir. Bunun 
için, Iç Bakanlıkta Izmir turistik 
yottarı projesini hazırlamış olan ko
misyon alikab vilayetler murahhas
larının iştirakile yeniden toplantıları
na başlıyacakbr. 

Turistik yollarla kaplıca ve plaj
larda ve seyyahların toplEınacağı <l!
ğer spor ve eğlence yerlerindeki asri 
tesisler için lüzumu olan gelirler şöy
le temin edilecektir: 

1 -Yol vergisi mükelleflerinin yol 

Kıymetli Bir Ziraatçiyi 

Kaybettik 
Kıymetli ziraatçilerden Cclal Şev. 

ket Iyriboz, vefat etmiştir. Arnerika
da pamuk mütehassısı olarak yeti. 
şen bu genç, Adana ve Nazilli pamuk 
istasyonlarını kurmuş, yurdumuzda 
pamuk nevilerini ıslaha muvaffak ol
muş bir ilim adamı idi. Cenazesi de 
Ziraat Vekaleti siyasi mUsteşan Bay 
Ali Rıza Eron, müsteşar Naki Bork
man, Halkalı Ziraat, Orman, Büyük
dere Meyva Enstitüsü muallim ve ta... 
Jebeleri ile bütün ziraatçiler bulun
muşlardır. Kederli ailesine taziyetle_ 
rimizi sunarız. 

B. Ahmet Ekrem 

Vefat Etti 
vergisi mükellefiyetine zammedileck Ticaret Odası neşriyat şubesi mü. 
ikişer lira. dürü B. Ahmet Ekrem, dün sabah a-

2 - Yol tahsisatından her yıl ay- ni hastalanmış ve kalb sektl•sinderı 
rılacak ;nuayyen bir miktar. vefat etmiştir. Cenazesi, bugün saat 

3 - Şehir içinde işliyen kara ve onda Istinyedeki yalısından kaldın
deniz vasıtalarının yolcu biletlerine lacaktır. Çok kıymetli bir arknd:ışını 
zammedilecek bir miktar. kaybeden Ticr ret Odasına Ye ailesi-

Yapılacak turistik yollara ve asri ne taziyetlerimizi bildiriri7.. 

tesislere bu gelir kafi gelmezse hü- ı [ -i 
kumetçe de yardımda bulunulacak. Halkev erınde 
tır. 

Yeni hazırlanacak projeler için bu 
gelirlerin devamı 25 sene olarak tes. 
bit edilecektir. 

YENi NEŞRIY AT 

Kapital'in Üçüncü 

S:or"'ası 
Karl Marksın Kapital adlı eserinin 

üçüncü forması çıkmıştır. 

bare alarak veyahut kefaletle suç-

lunun serbest bırakılmasını istedi. 

Müddeiumumi Ihsan; suçlu 1609 
numaralı kanunla mahkemeye scvke
dildiği için bu talebin reddedilmesini 
ve suçlunun Izmire bağlı Cumaova
sında nahiye müdürü iken rüşvet al
maktan mahkürniyeti bulunup bu
lunmadığının memuriyet tasrih edi
lerek Izmirden sorulmasını isledi. 
Mahkeme müzakereye çekildikten 
sonra gelmiyen şahitlerin çağırılına
sına ve suçlunun isteğinin reddine 
ve sabıkasının lzmirden sorulmasına 
karar verdi ve muhakemeyi 13 ağus
tosa talik etti. 

Konferans ve Konser 
Şehremini Halkevinden: 
Izmir mebusu değerli bilginimiz 

Hasan Ali Yücel dil, tarih, edebiyat 
şubemizin tertip ettiği (Memleket 
geceleri) seri konferanslarımızdan 

dördüncüsünü 27-7-937 gecesi sa
at 21 de (Halk edebiyatında esas un
sur.lan) adlı konferanslarını verecek 
l o,.,:ı; ... 

Konferansı milteakip Malatyadan 
şehrimize sureti rnasusada plak dol
durmak için gelmiş olan musiki Fol
klorumuzun değerli üstadı Malatyalı 
tamburi Fehmi Kayahan Malatyanın 
en orijinal ezgilerini çabp okuyacak
tır. Konferans ve konser için daveti
ye yoktur. Herkes gelebilir. 

Yerli Mallar Sergisinde 

Bir Pavyon Açılacak 
EıninönU Halkevinden: 
Evimiz Sosyal Yardım Şubesi her 

sene olduğu gibi bu sene de Yerli 
Mallar sergisinde ticaret kasdile ol
rnıyarak geçim için evlerinde çalı

şanların her türlü elişlerini teşhir 

ve satışa delalet etmek üzere bir 
sergi açacaktır. 

Satılaın eşyadan hiçbir masraf alın 

AKŞAM NJ<~RIYATI: ... 19 
18,30: Plakla dans musık~ 

30: Konferans: Ordu SaylaVI bi)ıal. 
Sırrı Tarcan . (Gençlerle ha~. Jdii· 
Hayat savaşında genç). 20,0 f · dSJ1 
zeyyen ve arkadaşları tara nı 20 
Türk musikisi ve halk şari<ılaT1pça 
30: Ömer Rıza tarafından ara~ 
söylev. 20,45: Muzaffer ve ~}ôsl 
daşları tarafından Türk rnu~)• 
ve halk şarkıları (Saat AY

9 
~ 

21,15: Orkestra. 22,15: Ajan uniill 
borsa haberleri ve ertesi g ()
programı. 22,30: Piakla sololal'·o0: 
pera ve operet parçaları. 23, 
SON. 

• 
Günün Program Oztl 

HAFiF KONSERLER 

9,30: Paris kısa dalgası: ~ 
musikisi. 10,15: Keza. 11,30: ~· 
13 Paris kısa dalgası : J{o asi 
13,10 Bükreş: Motzoi or~es~
(Hafif musiki). 14,15 Parıs fet' 
dalgası: Konser. 15: Keza. 16- 18 
te kısa dalgası: Şarkılı konse~oıı• 
Moskova (1293 m.) Karışık ga• 
ser. 18,20 Roma kısa dalgası: ı:ğ• 
fif musiki konseri. 19 Btikreş: ~ 
len celi musiki. 19 Varşova:. ~Uç 19 
orkestra. (Çocuk musikiSl). 30: 
Moskova: Plak konseri. 1~. 
Moskova: Başka şehirlerden n sı 
ler. 20,15: Peşte: Salon orkes;ö•o 
(Canne, Lehar, Kalman) ~"' 
Bükreş: Posta mernuralrı kO "' 
21.10 Laypzig: Operet, balet • 
vals musikisi, 21.35 Viyana: ~~ 
burgdan: Koro konseri. pl,40 ~: 
kısa dalgası. Hafif musiki. 22, ti 
Prag kısa dalgası, halk kO~•· 
(Dvorak, Schuman). 22.55 ()5: 
reş: Plakla gece musikisi. 23·. · 
Prag kısa dalgası: Askeri ~u~ 
23.~0 Viyana: Akşam musikısı. 

OPERALAR, OPERETLEU 
15.35 Roma kısa dalgası: Bi~.;. 

peret piyesi nakli. 20 Laypzig: 
gerlaender Bilderbuch" isimli o~ 
ret. 22 Roma: Puccini'nin "La 
heme" operası. 22,30 I.1ille, Tul~ 
Lirnoj: Operadan nakil. 22.45 
yana: Opera musikisi. 

RESITAI.LER 

21 Kolonya: Keman ve trarn~ 
~~ .. ~;k~~~~:u~~·~~ P~r~JcJ~ ~f 
man resitali (Haendel, Lopatrıi•\e 
vesaire). 23.30 Varşova: Piyaıt_0"'111. 
fakatile Schumann'ın şarkll"".
dan. 

DANS MUSiKiSi 
21.15: Bükreş. 21.45: Kolon>"· 

23.30: Lfıvpzig, Kolonya. 
MUHTELlF ,, 

22,30 Uis: Racine'in "Berenice 
isimli dramatik piyesi. 

~-----------------~-eııl~ mıyacakbr. Sergiye iştirak ed 
1
• 

eşyalarını sattırabilecekleri gib~ 
rıca da sipariş alabileceklerdir. . 

edenler elişlerini her gün ve ser~ 
devam ettit;ri mücJpetçe saat cı~>. d6 
(18) e kadar Galatasaray Sergisill ~ 
ki Eminönü Halkevi paviyonunds. ~ 
vimiz mutemedi Bayan Nü_zhet~ JXl·cJ 
buz mukabilinde teslim etmesı ti 
olunur. 

Ana kız, ihtiyarsız tekrar oturdular. Ve Hacıyı 11"' 
nuttular. 

Erden söz arasında: 
- Eniştem, de.d.i. Ihtiyarlarla klübe gitti. Ben çoı 

yorgundum, hemen buraya koştum. 
Bunu söylerken göz ucile G9nere baktı, bu baıat' 

la: 
- Yorgunluktan değil, seni görmek için 

- Ha şöyle, ha şöyle! Nedir o bugünkü urba öyle! 
'Ay seni gördükçe içim içime sığmıyordu. Onun için
de nasıl rahat ettin yavrum? Bak buna, oh ne güzel. • 
Bol, geniş, insan sere serpe oturur, rahat rahat do
laşır. 

-73- Dernek istedi. Uyku tesirile gözlerini uğuşturaJS 

- Beğenmedin mi teyze? Istemezsen bir dahn giy
mem. 

- Yoo .. Onu demek istemedim gülUm. Çok yakışı
yor, çok güzel. Yalnız rahatsız olmaz mısın diye dü
şündüm. 

- Hiç olmadım. 
- Oyle ise istediğin kadar giy istersen daha bfü 

alalım. 

Günerin annesi gülerek söze karıştı: 
- Aman kardeş bunu 18.:fa tutma. Karnı deplek 

çalıyor. Daha kapıdan girmeden, yemek var mı di
ye sordu. 

Bacı nine, tam o esnada, arkadan nalınlarını ta
kırdatmıya başladı: 

- A a ! Bu bana taştır doğrusu! Kırk yılda bir 
düğüne gittim diye mi bu? 

- Yok bacı nineciğim, karnım acıktı da .. 
- Acıksın, ne olur? Ben sizi yemeksiz bırakır mı-

yım?. Küçilk beyim misafirliğe gitti diye küçük ha
nımı aç mı bırakacağım? 

- Aman sen de bacı nine! Hadi tablayı içeri götür 
de fazla laf etme! 

Iki anneler, Gilııer, bacı nine sofraya oturdukları 
vakit, Haf1z Hanımın aklmsı geldi: 

- A .. Güzel! Güzel nerede? 
Bacı nine gülmeden ciddi bir tavır ile cevap verdi: 
- Onu bırakın işi var . 

- işi mi var? 
- Mutfakta iş görüyor. 
- Ne işi bacı nine? Şimdi orasını kırar, döker. 
- Bugün çok yorulduğumu görmüş, demin gelin-

ce dedi ki, Bacı nine sen çok yoruldun sana yardım 
edivereyim mi? Ediver dedim. Onüne un helvasının 

Lenceresini dayadım. Şimdi kaşık kaşık sahana sıra
layıp duruyor. 

Dışarda bir çığlık koptu. 
- Bacı Nine getirivereyirn mi': 
- Ay üstüme iyilik sağlık, şimdi sahanı devirecek. 

Sen bırak! Kızlar getirsin. 
- Olmaz dökerler. 

GülUşmiye başladılar. Bacı Nine: 
- Hele bakındı a dostlar! Onlar döker de sen dök·-

mez misin? 
- Dökmem ya, bak nasıl getirdim. 
Camlı kapı önünde görünen GUzel ıkına sıkına 

koca sahanı yakalamış gUIUyordu. Bacı koşup sa
hanı aldı. Güzel koşarak geldi. Ablasile teyzesinin 
arasına oturdu. Sonra birdenbire ablasına dönüp 
dik dik baktı ve suratını buruşturarak: 

....._ Olmamış! Dedi. Hiç, nafile olmamış 
- Ne olmamış Güzel? 
- Bu entari olmamış. Oteki öyle yakışıklı idi ki.. 

Eh eh eh! 
- Demek hep öteki urbaları giyeyim? 

- Öyle ya. 
Bacı Nine başını sallıyarak: 
- Seni afacan seni! Şimdiden mi? 
Yemekte ve yemekten sonra, son olana bitene da

ir hiç kimseye bir şey açmadı ve Güner yatsı vaktine 
· kadar şen, şakrak bazı Baçı nine ile, baıı sofaya çı

karak besleme kızlarla, arada da Güzelle şakalaştı. 
Ve bütün bu ıneşe ve muhabbet arasında iki hemşire 
karşı karşıya oturmuş, kalplerinde gizli birer elem 
ve endişe fakat dudaklannda birer tebessümle gö
rüştüler. Ve sık sık gözleri mahzun bakışlarla meç-
hul noktalarda, öyle daldılar ... 

Yatsı okunurken tahmin ettiler. Yanm saat sonra 
gUvey yerine götürtilecek, duası olacak ve erkei<ler 
dönecekler ... 

- Biz gidelim. Belki Hacı dönüşte klUbe u~amaz 
da doğruca gelirse bizi evde bulsun. 

Gilner de bu fikre iştirak etti. Fakat içinde tatlı 
bir heyecan vardı. Kendi kendine düşünüyordu: 

- Ah, biz gitmeden o gelse ... 
Hiç olmazsa bir iki dakika' lık görüşüş, birkaç kelime 
lik bir konuşuş nekadar hoş. Genç kız talihine mem
nun oldu. Çünkü kapı çalındı ve gelen Erdendi. !çe-
riye girer girmez: 

- Aman an.ne! dedi. Çok şükür ki bitti. 
Ve kahkahalarla gülerek Alinin zevzekliklerini, na

mazdan sonra fener alayile gidişini anlatnuya baş
ladı. 

Güzel: 
- Dayı, dedi. Abamı gördün mü? 
- Ne var Güzel! 
- Şey ... Gücel urbalarını çıkardı da torbaya gitdL 
GUner kaşlarını çatarak: 
- Torba mı bu? 
- Torba ya, sanki ne? Hiç gücel değil. Darıl bll" 

na dayı. 'Bir daha giymesin. 
Hafız Hanım, ikisini yalnız bırakmak arzusU": 

yahut hikikaten geçe kalmamak fikrile heınşiresiıı!: 
- Ben namaza gidiyorum, dedi. Geçe alınca u,, 

ku bastırıyor da zor oluyor. Istersen sen de gel. 
- Beraber kılarız. sJ .. 
Apdest almak ve namaz kılmak müddetince Y ıŞ 

nız kaldılar: Güzel, başını ablasının dizine daY;:ı 
uyuyordu. Erden, Aliyi anlatmakla bitiremiyo tl~. 

- Hele camiden çıktıktan sonra görmeliydin ~llıı 
ner! Rast geldiği arkadaşın kulağına "yahu! A.. ot 
rızası için hiç olmazsa iki kadeh konyak verın.! diYd6 
du. Ben bu sofa yağı gibi bomboş kafa ile gıder ,_,,e 
elin kızına ne söylerim, ne konuşurum. B~ni kil<c;e 
mi edeceksiniz yahu!,, biz "Ayıp olur Alı,, de 

1 
it' 

b .... k a'-".Ibı 
o muttasıl "zaten ben evlenmekle en uyu " yıtl· 
ledim. Bari beni gelinin yanında cilasız bırakrna ıtı.Z 
Sonra amma kırtipil herife vardım diye zavallı 
mahzun olacak,, dedikçe gülmekten kırılıyorduk)· 

(Arkası var 
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BAŞMUHARRiRi 

'J' AN~hrrıet Emin y ALMAN 
ı.. ın hed f' H IQrd e ı: aberde fi· 
t .. e, hel\ ~eyd t . 'd .. llst :ı: e emız u· 

ı sanı· ... ' 
Raıete . un) 

1 0lınak, kariin 
sı 0 ın ~ ıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

kimler T·f l ı oya 
llhduyor? 
Şhııdiye k 
'rın ad adar lstanbulda n..5da
~· l'esbıt ed~I otuz bine yaklaşmış
~da henuı r eıı t~fo \'akalan hak
"'IQlernıştir ;ımı istatistik neşre. 
tltoya t · akat ö;ı;...e.nl'-·oruz ki ' ~u~ı ~ .. , 
!ie l'fa,_. t 0 ar ekseriyetle temlzlL 
...._ .. e etnıes1n. b 
~""'tlerde . 1 llmlyenler ve pis 
~t ed l aşıyanlardır. Terni7Jiğe 
"' ara en \'e temiz yaşıyan lns:ın-
.\şı~nda tifo \'&kası yok gibidir. 

'r ::rdan tiçUncil aşıyı yap. 
totiilnı ında hiçbir tifo \'akası 
h.pt1fa.neı;1lştır, Aşının yalnız ikisini 
''ka ~1~ arasmda da bir veya iki 
blt1nc1sın ş~ır. Fakat aşının yalnız 
l'bıı Ya ~ l aptmp ta sonra diğerle
tifo \'akil raınıya.nlar arasında baıı 

l\eı atan görUtmU5tür. 
ı.. ediye " h. 'lll.'ltabğ e tikfimet, en ziyade 
beııı.!lıi .a nıaruz muhitlerde aşıya e-
bı... let \'e a·-· qı ki r ıgı için daha. birkaç 
' i a.(\ıland ' 0ııiiııe d · ıktan sonra tifonun 

\'aı llrulacağı kanaati vardır. 
nıı h lk te,._ a ın da a<:ıva ehemmi'-•et ... ,esı r '4'J J 

l'iııci ·iııı ~ımdır. Aşının yalnız bi
lhınaı ~ aııtırıp sonra diğerlerini 
llıakıa b~tm_ek zararlıdır, aşılanma
doıJnu :adır. Aşılananlar, aşının üç 

Yaptuınahdırlar. 

lsp • 
anya Harbi 

kat;ı 
1 

1 Safhasında 
flı>an 

' ' 1• la harb'ı g 1. • • ,. d '~ t. ere" sı:rası gere.ti evresı ~, .. ..,. ~ ' "' y_,: ... " "" hfı.d ı·e en nazik hllldl'f Yor. 

tillıı:ıe .. } etrafında 1918 denberi gö_ 
.... b" 

taıı ecıı .
0 

°liik bir muharebe cere-
'etıer1ıı~ r. iki taraf ta bütün kuv_ 
latdır , bu ehtr etrafına toplamış-
"· \e harbi ""' ercı· ke.ndi lehlerincle so-
f 1'nıek · etnıekt . ıçin son ga~Tetlerini sar-
\· edırıe.r . 
e ll:ıtık 

1 
• • lkı taraf ta taarruz 

L a Jl) t 
•111.rebe aarruzla meşguldür. Mu. 
0lnıakt l>ek kanlı ve pek insafsızca 
,. t Ildır. 11 •• ta 
e le..ı-1 &J\l raf ta. bütün kuv. 

l'l • 'il ' büıu ' lcuu n tayyare ve tanklan-
liiıc ın:lllaktadır. Bu sebeple bu bü. 

~toı ha&!"ebenin verece~ri netice, ls'ilir rbtnın son safhasını t~kU 

'
'1~din d" 

u5ın-.1 h'"kA ""il • b• ._., , u ume"lı' enn 
\o 1Yet1nı e l•.. 'Ve lspan'-·anın Alman 

""l'anta .. 
~~IU rın elhıe geçmesini inta~ 
•·· r. lSu tak ""h .ı dirde Almanya \'e i-
t ... erhaı ı 
afi~_,, spanyaya \'Mi mikyas-lr • -lltrn ed ~ 
~'ki erek harbi bltirmiye ~a. 
li "rdtr. 

"tQkcU 11tıt v.... rde lngUtere ,.e Fransa.. 
l)(ı -..ıyetı n 
t devıeı e 0lacaktır? Elbette bu 

bı~~ leh~els~~·adakl statükonun 
".tllea'kıard det,rışmesine göz yum-
~l>a d ır. O \'akit ispanyada 

,.,., evıetı • lk 
'"6( l<arş1 erı i cepheye ayrıla. 
01~)\lard kal'§ıya gelmiye mecbur 

ls il', 

l.... l>arı3·a lıaı-b· in 
"l!Jldarı d ın siyasi safhası da 
t... aha az ··ı. 
"-Ctak1ı mu um ve daha az 
a. değUd' 
~"bbıı 1 ır, lngiJtere ispanya 
• 14t 8I>anua h tırnı1 . .. udutlan i~ine has-
"11.d l e Çalışı . 1 tenı1n 1 3 or. Fakat bu ma:k-
"ll3·a c'tu"eı Çin Yaptığı son teklif te 
l•~· ... rnek ·· 'ti(~ 1 Uteredir. Almanya \'e 
tanaşrrıa::!flterenın teklifini kabule 
~lillahaı Slaı-dır. O halde Ademi 

~i3 de~!~?1itesinin de rolü sona 
şlnıcıı ır. 
~ ne oJa .... ı. 
I> l'etinln ~!Ademi Müdahale 

lltt3 ta\'aıztıh · 1U ay" fili' u, mhayet is-
le n .\'':rupa 'lardım meselesinde hü-

blt\llıı edec k t\•Jetlerinln serbestisini 
"h e \'e 1 n a'lı saha.., s~l a beynrlmllel 

et il etı l ı halıne gelecektir 
~ ıı e lsp . . . · 

bt,. ı, gerek a aıı!a harbının ~erek 
ehe.... . kerı afhalan b"" '"k 

tııı .. ,nııl et uyu 
tt.h lir. Ve h~ı u/e nazeket kf"'iuet. 
tı.11ı il '-lha~·eı b ı meselenin de ta\'az
~ıı "'-ıaıt' h bu~ hafta meseıe..._i ,lir. 

l'.iafha na . afta 1 panya harbi 
gırnıek lizereclir. 

SANATA VE EDEBiY ATA 
ALAKASIZLIKTAN KiM 

V aletiyle b.izim m~mleket
te de hır edebıyat me

rakı vardı. Benim babam 
fÖyle ahbaplarile biraraya gel
di miydi hemen Namık Kema· 
lin bahsini açar, Ziya Pata'dan 
tiirler okur, onlara ait hatıra· 
larını anlatırdı. Babamdan 
Namık Kemal'in tiirlerini de· 
ğil, mensur yazılarını bile çok 
defa ezbere okurken dinle· 
miftim. 

Bir ara, Abdülhamit devrinde 
nazırlatdan biri babama her ne
dense gücenmiş, adamcağızı işin· 

den çıkararak bir meclise Aza yap
mıştı. Günde bilmem kaç saat ça
lışmıya alışmış olan bizim peder 
işsizlikten bunalınca Kemal mer
humun evrakı perişanını hafıza
smda=ı kağıda dökmeyi l:endisine 
işedinmişti. Ben henüz çocuktum, 
fakat babamın her akşam eve av
detinde cebinden çıkardığı bu ka
ğıtları aile meclisinde okuduğunu 
pek iyi hatırlanm. Yalnız babam 
değil o neslin az çok okumuş olan 
lan Namık Kemal gibi Ziya Paşa
yı da mutlaka böyle ezbere bilirler
di.. 

Biz de çocukluğumuzda harıl ha
rıl Tevfik Fikreti ezberler, tanzi
mat ve edebiyatı cedide şaırleri

nin şiirlerini tophyarak defterler 
doldururduk. Bizden sonrakiler fü. 

hakkak tanırlardı • 
Hala bugün bize, yahut bizden 

sonraki nesle mensup olanlar Fik
retten, Yahya J{emalden bahis a
çıldı mı apışıp kalmazlar, hepsi
nin hafızasında Fikretin, Haşimin 
Yahya Kemalin birkaç manzume
si mutlaka yer almıştır. 

S onraları ne olduysa oldu, 
arkadaş sohbetlerinden, 

aile toplantılarından bu şiir ve e
debiyat bahsi birdenbire çekiliver
di. Zamane gançleri içinde Hami- , 
di, Fikrcti tanıyanlardan vaz geç
tik, haydi bunların dili biraz eski
ye kaçar diyelim• fakat devrinin 
en kudretli şairi olduğundan şüp
he edilemiyen Faruk Nafizden bi
le şöyle tam tamına bir manzume 
yi okuyacak yiğiti bulmak muhal 
gibidir. 

Bazen gazetelerde okurum: Fi
lan maçta on bin kişi vardı, gü
reşlerde beş, altı bin kişi bulun
muştu diye .. Spor fena bir şey de
ğildir. Spor meraklısı olmak ta 
hoş görülebilir, amma gönül isti
yor ki, filan şairin kita~ından da 
üç beş bin nUsha satıldıgını haber 

alalım .. 
Bir kita~ı meşhur bir şairimi

zin son yazdığı bir eserinden elli 
altmış tane satıldığını bana yana 
yakıla anlatıyordu. Gen~_le.:de şii
re ve edebiyata karşı gorulen bu 
alakasızlık daha evvelki nesillere 
de geçmiş olacak ki, artık onların 
ağzından da okumıya, yazmıya da-
ir kelam işitilmez oldu. • 

M 
esela bir ~ost~~zun evin_e 
davetlisinız. Dört beş kı

şi toplanınca hemen masa etrafı
na dizilerek bir kağıt oyunudur baş 
lıyor, mektep, kitap,_ yazı çizi-~~~
si bir efsane gibi dıllerdcn s~rül
müş, bunlara dair laf açana ade
ta kızıyorlar. 

Geçenlerde, sofra başında bile 
gazetesini elinden bmıkmıyan bir 
ahbabıma davetliydim. mutlaka 
biraz lii.f atacağız; kitaba, gazete
ye dair konuşacağız ümidile kapıyı 
çaldım. Arkadaşımı .kütü~~a.ı:es~n
de yazı masası üzerıne egılmış ıs
kambil falı açarken gördüm. 

Ben içeriye girince hemen briç
ten bahsetti. Biraz briç oynadığı-

MESUL? 
• .. - ~""""' 

----
Yazan: Hıfzı Tevfik 

--• • • 
8. Hıfzı T evlik, ilk gençliğindenberi sanatla çok yakınclıcın -
~e için~e~ alakadardır. Senelerdenberi. de edebi!'a.t hoc~lı: ~ 

~ gında ıktıdarını göstermektedir. Vaktıyle onun ıçlı ve hıslı -
~ yazılarını okumuşuzdur. Edebiyatçı Hıfzı Tevlik, bu ilk -
~ yazııile "TAN,, yazı ailesine karışmış bulunuyor. Her halta -

~
bu sütunlarda sanat ve edebiyat meşelelerini mü~tıkaşa ede- -
rek, büyük bir ihtiyaca salahiyetle cevap vermı, olacaktır. ' 
"~ .._,....., ..... _ ,,..,,_,......,,_ ~-

mı haber almış, daha iki arkadaş 
gelecekmiş te briç oyniyacakmı
şız ve hemen dün akşam briçte ge
çen bir hadiseyi anlatmıya başla
dı. Şimdiki topluluklarda böyle 
briçten, pokerden bahsetmek mo
dadır. Daha gençlerin arasında 

günün bir futbol maçını münakaşa 
etmek Met olduğu gibi, acaba bü 
yüğümüzü, küçüğümüzü fikri ba
hislerden böyle uzaklaştıran sebep 
nedir? .. 

Bu işi ilmi, içtimai tetkiklere ze 
min yapmıya lüzum yoktur. 

LJ er ne kadar büyük hadise-
n '1V&,,,;a_ •• UVU& <& 88fiR'(. llliYHlJ• 

na bir durgunluk gelir mUtalea
sı bir darbımesel gibi herkesçe 
malum olmuş bir nazariyedir. Am
ma bizim gibi ayni hadiselerden 
geçen başka milletlerin saınat ve 
fikir hayatındaki nisbi hareket ve 
alakayı da gözönilne almak lazım 
dır. 

Fransada gün gcçmezki bir şai
rin koskoca bir kitabı basılmasın, 
ve günde birkaç ilim kitabı mat
baa sillndlrinden geçmesin. Bun
dan bir iki sene evvel Almanyada 
bir gazetenin açtığı şiiP müsaba
kasına on beş bin şair iştirak et-

INGILIZ 

ınişti. Bizde bir şairin en güzel şi
irini okuyan beş bin kari bulmak a
caba mümkün müdür? .. 
Şu halde memleketimizde.ki sa

nat ve fikir durgunluğunu öyle iç
timai nazariyelerle değil biraz da
ha basit sebeplerle izah etmiye ça
lışmalıdır. 

8 azan kendi kendime düşü
nürken eski sanat adamla

rımızın aşk ve heyecanına gıpta 
ederim, Fuzuli gibi, Nedim gibi, 
Şeyh Galip gibi büyük şairlerimiz 
hayatlarının son anma kadar sa
nata ve mesleklerine sadık kaldı
ıcu-. ı:n-..Cih Filr ... otin Ullft nıarunune 

si hasta halinde iken ve ölümün
den pek az zaman evvel yazılmış
tı, Seksen altı yaşında ölen Hami
din de son günlerine kadar yeni bir 
temaşa eseri yazmakta olduğunu 
işitiyorduk. Yetmişini geçen Halit 
Ziyanın yazılarını hala okuyoruz. 

Sonrakiler daha ilk şöhret an

larında şiir ve fikir aleminden yan 
çizer oldular. 

Muhitin ve muharririn ilim ve 
sanata karşı gösterdiği bu alaka
sızlıktan ki mive neyi mesut tut
malıdır? Memleketimiz on beş se
neden beri tarihinin hiçbir devrinde 

'\ 

s. o. s. 
Çin ejclerha•ı: - Elindeki kılıcı dikkatte kullan! llaşımı kes

miye teşebbüs ecleraen tekrar Milletler Cemiyetine müracaat 
ederim ha!! •• 

görmediği bir sükun ve emniyet 
devresi yaşıyor, mekteplerimiz ço
ğalmıştır, okur yazarlar eski ile 
mükayese edilemiyecek derecede 
artmıştır, üstelik hükümet fikir iş 
lerine ve sanat adamlarına karşı 
büyük himaye ve sempati gösteri
yor, bütün bunlar ortada dururken 
bizim fikir ve sanat alemindeki 
durğunluğumuz hakikaten izahı 

güç bir davadır. 

B en sanıyorum ki, sanat a
lanındaki bu durgunluğu

muzun birinci sebebi son zaman
larda etrafına gençliği tophyacak 
büyük bir sanat adarnından mah
rum oluşumu?.dus. Dığer bir sebebi 
de gazetelerin fikir meselelerine 
karşı gösterdiği büyük alakasızlık 
tır. I 

Halbuki sanatin cazibesi gençli
ği daima kendine doğru çeker. 
Nasıl ki memletimizde son za

manların bir iki hadisesi bunu bi-
ze pek iyi gösterdi. Hamidin ccna· 
zesinde elli bin genç bulundu. Halit 
Ziya için yapılan jübile de büyük 
bir alaka ile karşılandı. lbni Si
na ihtifali de hayli heyecanlar do
ğurdu. Fakat genç tabakanın bu 
heyecanını devam ettirmek için 
yüksek münevverlerin yaptıkları iş 
ne kadar zayıf ve çelimsizdir. Ha
midin ölümünden Uç ay geçtiği hal
de sanat hayatı üç çeyrek asra yak
laşan bu Türk şairi hakkında cid
dice bir tetkik eseri intişar etmiş 
değildir, ve Tevfik Fikret gibi Ce
nap gibi, Haşim gibi ölülerimiz 
için de kazanç zihniyeti ile yazılmış 
birkaç risaleden başka hiçbir şey 
basılmamıştır. 

B ir eserin basılması belki 
masraflı olur, fakat gazete

lerimiz sütunlarından birkaçını 

memleketin fikir ve sanat işlerine 
tahsis etmeğc borçludurlar. Bu yol
da yazılacak yazrların yavaş ya
vaş büyük bir alii.ka ve verimli bir 
edebi hareket uyandıracağına şüp
he etmemelidir. 

Onümüzde tahlil edilmesi icap 
eden bir çok mevzular vardır. Fa
kat bunlann en mühimi gençlere 
ve bütUn karilere bugünkü edebi 
var:ığımızın hakiki hüviyetini ta
nıtmak, sanata ve sankatkara a
laka uyandırmak, sanat alanına gi
den yolun istikametini göstermek
tir. 

Oyle sanıyoruz ki bu iş Türk e
debiyatçılan için Türk edebiyati
le meşgul olanlar için artık milli 
bir ödev sırasına geçmiştir. 

-~~~ ...... ----~----,. 
Uir akıllının J'aptığı hesaba ~öre, 

70 sene yaf}ıyan bir insanın, ömrünün 
6 senesi okumakla; 3 senesi temizlen 
mekle; 2 senesi öğrenmekle; 4 sene. 
si laf etmekle; 24 senesi uyumakla; 
5 senesi yüriimekle; 11 senesi çalış

makla; 6 senesi de yemek i!:mekle 
g~enniş. Artan 8 senede de muhte
lif şeyler yaparmış. 

• • • 
Bogiin, tayyareler 9000 metreye, 

balonlar 14 bin metreye yUkselebllir
ler. Kuşlardan kartal 8 bin; çayır 

kuşlan 1900; kargalar 1400, diğer 

ufak kuşlar da 200 metreye kadar 
yilksellrler. 

• • • 
Biitün diinyada 2 milyar. 250 mil. 

yon Türk lirası kıymetinde altın sto. 
ku vanhr. Bunun yüzde 57 si, 20 in. 
ci asırda bulmımuştur. Geriye kalan 
~·üzde 43 il ise eski a.sırlarda ~ıka
rtlmış altHldır. 

Bütün bu altın bir külçe halinde 
dökülseydi, 1700 metre mikabı hac-

15 

fök~:#~#~ 

L~Tek~~~; 
Ekmek Meselesinin İçyüzü 

"Günde 3 defa nefasetiyle ala.ka
dar olduğumuz ekmek davası, hayli 
§Umullüdür. Binaenaleyh evvela ek
mekçiliği ekonomi cihetinden tetkik 
ve teşrih etmeğe çalışalım. Istanbul
da takriben 200 fırın vardır ve hali
f aaliyettedir. Her fınnın istihsal ka
biliyeti ayrı ayrıdır. Şehnn dağmık 
olması, ortaya herkesin iyice anlıya
mıyacağı gayri meşru bir rekabet çı
karıyor. Bu da· fırıncıların· müthi3 
zararile neticeleniyor. Fakat sıhhi se
beplerden dolayı en çok mutazarrır 
olan bittabi halktır. Fakat fırıncı da 
delilini gaybetmiş, yolunu şaşırmı§ 
bir seyyah vaziyetindedir. Bununla 
beraber fınncı hiç kabahatsiz de de
ğildir. 

Dünyanın hiçbir yerinde rast ge
len fırıncılık edemez. Mutlaka mes
lekten yetişmek şarttır. Bana göre, 
fırıncıda itaat var, takat yoktur. Fı
rıncı ne yaptığından bihaberdir. Dil
sizdir. Senelerce derdini anlatama
mış, ceza vermiş, fakat kendini ıs
lah edememiştir. 

Hem esnafı kurtarmak, hem halkı 
müstefit etmek için fınncılan da 
eczaneler gibi tahdit etmelidir. Yahut, 
kooperatif cihetine gidilmeli, resmi 
bir şirket kurulmalıdır.,, 

Ali Naci 

Belediye Afiş Kulelerini 

Yapmıya Başladı 
Belediye şehrimizde afiş kulelerl 

yapmıya başlamıştır. Dk kule Tak
simed Cümhuriyet meydanına konul· 
muş ve dün sabah ilk afiş olarak fes
tival ilanlarile süslenmiştir. Kule iki 
metre kadar uzunluğunda üstüvane 
§eklinde ve saçtan yapılmıştır. Uzeri 
mahruti şekilde bir kapakla örtülü· 
dür. 

Felsefe Kongresinde 

Bulunacak Heyetimiz 
Pariste toplanacak olan beynelmi• 

lel felsefe kongresine iştirak edecek 
heyetimizi diln sabah Rody vapurile 
Marsilyaya hareket etmişlerdir. He. 
yette üniversite felsefe profesörll 
Mustafa Şekip Tunç, Mülkiye mekte
bi müdür muavini Suut Yetgin ve do
çent Sabahattin Rahmi vardır. 

Turizm kongre•i 
Beynelmilel turizm kongresine 

memleketimiz namına iştirak eden 

Emniyet Umum müdür muavini 1z. 
zettin şehrimize dönmUşttir. Gilnıriik 

ler Umum Müdürü Mahmut Nedim, 
kongreden sonra Belçikaya geçmiş

tir. Oradan lsviçreye de gidecek ve 

gümrük işleri etrafında tetkıklerde 

bulunacaktır. 

Romanya ve Festivale 

Gelecek Heyet 
Dün Bükreşten belediyeye gelen 

bir tezkerede Balkan festivaline işti
rak edecek olan Romen heyetinin 16 
ağustosta lstanbulda bulunacağı bil· 
dirilmiştir. Heyet kadın ve erkek 26 
kişiden mürekkeptir. 

Arasında 
• minde \~ 32.810 ton ağırlı~rında bir 

altın dağı meydana gelecekti. 

* • * 
Bir istatistiğe göre yerytiztindekl 

kazalann yüzde 51 buçuğu otomobi
le binenlerin ha.5ına gelmeb.1edir. 
Yüzde 21 1 bisikletle ~·apılan kazalar, 
yüzde 11 buçuğu motosiklet kazalan, 
yüzde 8 i yayan gidenlerin başına ge.. 
len kazalardır. Ta:\"-'are kazaları an.. 

~.. . 
cak % 0.02 mlktanndadır. 

• • • 
Bir istatistiğe göre, ~-alnız AmerL 

ka Blrle.5"< De\'letlerinde binek oto. 
mobillerinin sayısı 13,5 milyondur. 

Birleşik De\'letlerde 8,5 kişiye; 
Fransada 110 kişiye; Almanyada 
sıo ki~iye; lngilterede 100 kişiye, 

ispanyada 446 kişiye, Jtalyada 911 
kişiye bir otomobil isabet etmekte· 
dir. 

• • • 
Yapılan bir hesaba göre biitiin 

dtiflyada 54 milyon bisiklet '\'ardır. 
* lf. 
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935 te lıtanbulda yapılan Balkan oyunlarında manialı koşuyu 

kazanan Yunanlı atlet 

Balkan Oyunları 
için Dışarıdaki 

Atletleri Getirelim 
_ (YAZAN: BURHAN FELEK ) 

Bu seneki Balkan oyunları Eyliil ba,larında Bükrefe yapıla
cak. Balkan oyunlarında nasıl Yunanlılarla Yugoslavlar arasın
da. birincilik için çetin bir çeki~me varsa bizimle Romenler ara· 
smda da üçüncülük için ayni çekifme mevcuttur. Senelerce bera
ber haşirnetir olduğum bizim atletlerin ve bizim atletizmin Ru
menleri yenebileceğini ben en ziyade bundan iki ıene evvel Bal
kan oyunlarının lstanbulda yapıldığı zaman ummuftum. 

Lakin o sene bizim için fena bir---------------
tesadüf eseri olarak Maraton ko~u-1 1 b I 
sunda hem birinciliği, hem ikincillği stan U :por Atletleri 

~ 
~ 
~ 

· Moda 
Y arısları , 
Bugün 

Moda Denizcilik 
; 

klübü' 
' tarafından I ktı•at Vekili ~ 
\ Celal Bayarın himaye/erin- ~ 
~ de tertip edilen büyük de-
~ niz yarışları bugün Moda 
~ koyunda yapılacakhr. ; 
~ Saat 10,30 da klüplerin -
~ yarışlarile bcqlıyacak olan t 
~ bu mÜ•abakalara öğleden ~ 
~ ıonra prof eıyoneller ara6tn• ~ 
~ daki alamana, kancab"f ve ~ 
~ yedi çifte piyade yarışlarüe 
~ devam edilecek ve gecele-
~ yin el' abı nariye şenlik/erile ~ 
~ beraber Deniz klübünd e ve ~ 
~ gem~lerde balolar verile- i 
\ cektır. 

~ ""' ........... """'~'-..."'"'"'" 
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Romenlerin kazanması, üstelik Lon. 
dradan çağırdığımız gülleci Irfe.r:ın 
oyunlardan bir ay kadar evvel apan
disite tutulup ameliyat olması bu ti. 
midin tahakkukuna mani oldu ve Ro 
menler bizi geçtiler. 

Bursa da 
Son seçme müsabakalarında iyi de 

receler alan Istanbulspor Klübü atle. 
tizm ekibi dün Yalova yoluyla Bursa 
ya gitmişlerdir. Atletler bugün Gazi 
Stadında Bursa atletlerile karşılaşa

USAGIMIZ OLIVER 
Geçen sene bütün spor işlerimizde 

olduğu gibi atletizmde de olimpiyat 
hengamesi ve teşkilatın yeni e\:ere 

caklardır. 

geçmesi gibi sebepler Balkan oyun- Fi . v 

Jariyle lüzumu kadar uğraşmamıza Öre Şampıyonlugunu 
engel oldu. Bu yüzden 28 puvan fark 
la Romenlerin altına düştük. ltalya Aldı 

Bu sene?. ı 
Mesele bu sene ne olacağını kestir. Pariste yapıla~ ~ö~e müsaba~a~a-
k d • "ld" N 1 b" 935 . d • nnda Italyan ekıbı Fransız ekıbıne 

Uşak fa 
Bır stad 
Kazandı 

me egı ır. ası ız senesın e . . . 
B ık 1 k d

. 1 k ti . galıp gelmış ve az bır farkla dünya a an oyun arı en ı mem e e mız . • 
d k d. halk .. .. d 1 şampıyonlugunu almıştır. 

e ve en ı ımız onun e yapı ır- It 1 1 8 l"b" 
62 ken şimdiye kadar hiçbir zaman elde ayan ar .g~ ı ıyet ve .~uş, 

ed d. •· · i . t• 1 ld tt" Fransızlar 8 galibıyet ve 60 tuş uzeeme ıgımız yı ne ıce er e e e ıy ı . 

k R 1 d b k tab.• rınden puvan almışlar ve 2 tuş fark. 
se omen er e u sene pe u 1 . . . 
1 k b. . .b. ti 't ti 1 la lta ya galıp gelmıştır. 

Uşak, (TAN> - 931 yılında temel 
leri atılan Uşak şehir stadını 8 Ağus 
tosta yapılacak büyük atletizm mü
sabakalarına yetiştirmek için büyük 
gayretlerle çalışılmaktadır. 

o ara ızım gı ı rn saı şar ar a -
tında daha iyi neticeler elde etmiye 
çalışacak ve buna her senekinden faz gitmemde bir fayda yok. Beni götür
la ehemmiyet verecektir. Onun için meyiniz! Bütün ısrarlarıma rağmen 
eğer salahiyettar federasyon maha- hizmet edemiyeceği bir yere gitmek 
fili Romenleri geçmemiz ümidini ha- istemedi. 
la besliyorsa bu nokayı göz önünde Arkadaşları her ne pahasına olur
bulundurmalı ve Romenlerin bu sene sa olsun Atinaya gitmek isterken o. 
her senekinden fazla kuvvetli olaca. nun bu istiğnası üzerimde çok iyi bir 
ğını bizim de onlar gibi sıkı çalışma. tesir bıraktı. irfanın ondan sonraki 
mız icap ettiğini unutmamalıdır. Kal bi.ffiin harekatı ve hayatı bu iyi tesi
dı ki, Bulgarların, müsabaka tarihi. ri hergün daha fazla artırdı. Bugün 
nin erken olmasını ileri sürerek se- Türklliğü Ingilterede ve son seyaha
kizinci Balkan oyunlarına girmiye- ti esnasında da Amcrikada parlak 
cckleri hakkında Sofyadaıı gelen ha. bir şekilde temsil eden bu genç önü. 
berler tahakkuk ederse artık Balkan müzdeki Balkan oyunlarında şüphe
oyunlarıyla zaten alakalarını kesmiş siz gülle şampiyonu olacaktır. Bu bi
olan Arnavutlarla Bulgarların yoklu zim için yorgunluksuz ve üzüntüsüz 
ğu Balkan oyunlarına giren milletle. bir kazançtır. 
rl dörde indirecek ve o zaman Ro- Esasen biz dışarı göndereceğimiz 
menlerin üstüne çıkamamaklık Bal- milli atletizm takımını kendi içimiz. 
kan oyunlannda sonuncu olmamızı de hem teknik bakımdan, hem müsa
intaç edecek~r. baka kabiliyeti ve heyecan noktasm-

lşin endişeli taraflarını böylece an dan yetiştirmemize imkan bulamıyo. 
)attıktan sonra bir de ferahlı taraf- ruz. Vasıtalarımız. ve çalışmamız bu
larınn gelelim: na müsait değil. Herşeyden evvel ço-

Bükreşe göndereceğimiz takım cuklara müsabaka imkanı veremiyo. 
içinde bu sene Kembriçi bitirmiş olan ruz. Halbuki Irfan gibi Ingiltere,:e 
Irfan da bulunacak, bu çocuk yalnız Avrupa metoduyla çalışıp yetişenler 
bir atlet değil tam bir centilmendir. Milli Takımımıza girince Balkan o
Size irfan hakkında ufak bir hatıra- ywılarında ancak milli hisler bakr
mı nakledeyim: mından ve göğsiinde taşıdığı Ayyıl-

Uzun yıllar~.mberi spor işlerile 
ynkmdan alakadar olan Halkcvi 
Başkanı Yusuf Aysal stadın yapıl. 

masına nezaret etmektedir. 
Ağustosun bidayetinde tamamla

nacak olan stadyom Garbi Anadolu
nun en güzel ve modern bir stadı ha
line gelecektir. Atletizm pisti 400 
metreliktir. 2500 kişilik kapalı tribün 
!er sahayı çok şirin bir vaziyete sok. 
maktadır. Son tesisat içiıl1 stada 5200 
lira sarfedilmiştir. 

8 Ağustosta Manisa. Kütahya. Af 
yon. Denizli ve Uşak gençleri bu stat 
ta atletizm müsabakaları yapacak
tır. 

Fransada Bisiklet 
Turunda· Bir ihtilaf 

It'ransa bisiklet turunda başta 
g 'den Belçika bisikletçilerile yarış ko 
mitesi arasında çıkan nizami bir ih
tilaf yüzünden Belçika bisikletçileri
nin yarışı terketmesi Avrupa spor 
mahafil'nde büyük bir heyecan uyan 
dınnıştır. 

ikinci gelen Fransız Lopabi'nin bi. 
rin~i çıkarılmak istenmesi bu fikre 
sebep olarak gösterilmektedir. 

Ankarada Yüzme 

Müsabakaları 
Ankara, 24 (TAN) - Karadeniz 

havuzunda 14 - 17 yaş arasındaki 
sporcular için tertip edilen yüzme 
milsabakaları bugün yapıldı. Müsa.. 
baka çok zevkli cereyan etti. Yarın 

da büyükler arasında dalma ve yüz
me müsabakaları yapılacaktır. 

928 den 9~5 tarihine kadar bizde dızm verdiği gururdan dolayı heye
a tletiz.rn antrenörtuğü yapmış olan cana uğrasa bile rakiplerinin tehdi
Abraham. ikinci veya üçüncü Balkan dinden korkmak hatırına bile gelmi. 
oyunları hazırlıkları esnasında bana ' yeceği için rahatça yanşı kazanacak 
Kadıköy Sen Jo1.ef Kolejinde gülle lardır. 933 senesinde Balkan şampi
atmıya müstait bir Türk genci bu- yonu olan Veysi de Fransada yetiş
lunduğunu haher vermişti. İrfanı ilk medi mi? El'an lngilterede okumak. 
defa bu münasebetle ve Abrahamın ta olan Fethi de yakında bir srnk at. 
delaletiyle tanıdım. O sene irfanın !ayıcı olarak takımımıza girmiyecek 
Atinava gitmesine . karar verdik, mi? Amerikada 62 metreden fa?Ja 
maksat ancak 12 metre kadar atan cirit atan Karakaş ta öyle değil mi? 
lrfanla orada sayı kazanmak değil. Temenni edelim ki; böyle dışarıda 

çocu"u tl'ıwil< etmekti. İrfan alelusul yetişen Türk atletleri çoğalsın da ba
ç:ılıştmldı. Fakat pasaportlar haT.Ir. ri milli atletizm takımımızı takviye 
!anmak üzere iken bana geldi dedi ederek Balkanlarda bizi rakiplerimi. 
kf: zin üstüne çıkarmasalar bile onlann 

RPnim ayağım ağrıyor. A tinaya preselerine yaklaştırsınlar. 
Ankara halkı susporlarını candnn 

bir alaka ile takip etmektedir. 

K arım, Beti hatır ve hayalde 
olmıyan bir amcasından 

yüz bin İngiliz lirasile, Surreyde 
muhteşem bir kaşane mirasına 
kondıukt.A.n Rllnra, eh... dedi... Bi
ze de bir uşak kuıla.nmaJC vacıp ol-
du artık!.. 

Ah o eski günler ... Karımla ben, 
o vakitler, dört el iki başımız için 
çabalar, didinir, dururken, pazar· 
lan o da gayet az bir gündelikle 
gelen hizmetçi kadının abus sura
tını görlir görmez, neşelenirdik ba 
yağı ... 

Uşağı alalım haydi... Faydası 
neydi onun?. Karımın mübarek fik 
rine göre, uşak bizden değil, biz 
ondan istifade edecektir. Tabiatile, 
bize de öyle bir uşak lazımdı Kİ, 
kırk kapının ipini çekmemiş, helal 
süt emmiş birisi olsun .. Böyle bir 
şey bulmak ta oldukça müşkül bir 
işti. Dertti, dostlarım. Öyle şıppa
daık elinizin altında bulunmazdı ki.. 
Aramak, sormak, soruşturmak ge
rekti... 

Ben de bir cevher yumurthya
rak .. Bu gibi uşakları turfanda ye
miş gibi satarlar. Adeta kapanın 
elinde kalır, diye mırıldandım. 

A klı bende olmıyan karım, 
evet d1ye cevap verdi. O, 

gazetecinin artık her sabah bırak
tığı ve benim de her elime alışım
da neresinden başlıyacağırnı şaşır
dığım çok yapraklı, okkalı gazete
nin ilan sütunlarını süzüyordu. 
Birden .. Dinle kocacığım diye sesi
ni yükseltti ve okumıya başladı: 

"Bir iş dolayısile, uzun müddet 
dışarılarda seyahat edecek olan bir 
lord. uı::ağını ternetmek mecburi
yetindedir. Arzu edenler. posta ku
tusu 665656 ya müracaat etsinler." 

Hemen kağıt kaleme sanlrhk ve 
bu asilzadeye c;iziştirdik. Birkaç 
glin sonra postacı gayet şatafatlı 
ve Uzerinde arma resmi bulunan 
bir zarf ~etirdi . Karım el vazdarı
na meraklıdır. Lordun ynzısına ba 
kar hakm~7.. bıt ıi,..lik<>nlr. hı>k?.rn. 

benzivnr. Rak ne kadar düzgün 
yazmış dedi. 

L ord. mektııhunrla uşağını 
methede ede bitiremiyordı1. 

Uşağı Oliver'in. meslı>mnin ehli, 
vaşm:ı bRı:ıına rağmen. bir kuzu ka 
dar saf olduğunu. o kadar ki en
sesine vur. a~zından lokmı:ı~mı al 
cinsinden bulunduğunu söyllivor 
ve saygılarımla birlikte. sııra.cıınr 

da :ırzedPvim ki. Oliver. iGki nedir 
bilmez. namuslu ve itimada savan 

r_,.._,..y::;"~f 

~ Y. Heygate ~ 
~ Çeviren: ~ 
- lbrahim Hoyi ~ 
~~~~,s 
bir adamdır .. " diyerek mektubunu 
bitiriyordu. 
Karım - Gördün mü, nasıl? .. 

dedi. 
- Bu birşey ifade etmez .. Niha

yet bir söz gelişidir ... Ben de, içki 
kullanmam. Namusluyum ve elbet 
te ki itimada şa.yanım .. Amma, fır-

' satını bulayım, beleşten gelsin, 
bak nasıl içerim, elimden gelse be
cerebilsem, sahte imzalar yaparım. 
diye cevap verdim. 

Beti, "görürüz" diye sözü kısa 
kesti. 

Ve gördük .. tlkönce uşağın el ya 
zısı, sonra da bizzat kendisile şeref 
lendik. Ve daha sonra da herfçi oğ
lu eve yerleşiverdi. İşte şahsi hür
riyetimin kayboluşu, elimden gidi
şi bugünden başlar. 

O liver fena adam değildi. Bir 
bahçede, konuşulmıya layik 

bir insandı. Lakin, her nedense o
nu korkutmuş olmalıydım ki, ben 
den çekiniyordu. Ve ben de ondan 
aşağı kalmıyordum. Aramızda müt 
hiş bir gerginlik vardı. 

Şimdi hasretle andığım o başı
boş günlerimde, kendi kendime zi
yafetler çeker, arada sırada da bir 
şişe biranın karşısına geçerek. ke
yiflenir ve püro dediğimiz sözüm 
ona aristokrat sigarasının en u
cuz ve bittabi tütün yerine odun 
tıkılmış cinsini. ciğerlerimin bü
tün kuvvetiyle içer içerdim. 

Fakat. Oliver uşağımız olalıdan 
beri, ne elimi, ne de ayağımı oy
natmıya i7..nim yo•.~·u. Yiyecek ve 
içecek önüme getiriliyor, pürolar, 
amma hakikisi, ağzıma trıkıştırılı

yor, ve yakılıyordu. Biricik hak
kım, istediğim kadar ve yalnız de
rin nefes almaktan, sizin nnhyaca 
ğımz iç çekmekten ibaretti. Enerji 
istiyen herhangi bir hareket, kaba 
sayılıyordu, zahir! ... 

K endi işinizi kendiniz görs~
niz kaba sayılmakla bitsey 

di yine bir şeydi. Bunların bir de 
iyi ve fena cihetleri bahse mevzu 
idi. Ben ne yaparsam muhakkak 

ki fena idi. Ayıp olan cinste~ 
Mesele, mesela benim kıra\•a ~ 

gömlek, veya gömleği kıravatl• .1• yahut ta her ikisini elbise jJe ~ 
Jlll".On--.2- ~ .. ~I "• • " • t tıl' 

yaptığım çin fena, kaba oıınS:,ıı• 
da di ... Bilmem anlatabiliyor 
yum?. ~ 

Bir glin, Oliver, gayet ebe~ııl 
yetsiz bir şey söylüyormuş '\., 
asıl efendim, her pantalonu jle i~ 
rı ayrı askılar takardı. onuıı ~ 
her elbise değiştirdiği zarnsJltlştı' 
kısmı çıkarmak külfetine ı<a 

rnazdı, dedi. iJI 
O Lorddu .. Yapabilirdi. vı;; 

bundan ban& ne, değil mi?.. dl; 

nim topu topu bir askın:ı var eti" 
Hani mor ve beyaz çizgililerd yııı• 
Bir adet has liraya satın aııııış eP 
dır. Kendimi bildim bileli de !l 

gıııı· 
onu kullanırım. Smokinle de~ 
lük elbisemle de hep onu tak t>' 
Zaten bir kat elbisem vardı. 0 

f 

.. - ıııl·" manlar .. Amma, şımdı oyle IS' 

Büyük ve muhteşem elbise d~IJ .. 
hında, takım takım elbiseler aS , 

San.ki hazır elbiseci dükkanı 8~ 
cakmışıni gibi.. Ne yaparsı ;.. 

·zenginlik ve mondenlik başa b;br 
Oliver, tam bir ehliyetle hC~ 5rr 
seme göre bir askı aldı. Lakın e-

n unda, ne olduysa bizim zav~1',s
mekdara, mor ve beyaz çizgi! 
kıma oldu. Ortadan kaldırı1d~· ııtl 
Tutulduğum nokta. ouverıJl ~

şeyde efendisi lordu örnek tll~r 
sıydı. Efendim, lord böyle setıof 
miş, böyle takarmış. şundalld ııil 
)anırmış ... "Efendimin yanın 11 

met ederken .. ". 
İllallah yahu!.. · r) 

(Arka~• ' 11 

1 Deniz ~ lübünde:~ 
25 Temmuzda yapıla~ık ()tiire' 

deniz yarışlarına seylrcilert g00ıt' 
cek olan Akay vapurlarındnrı .. , \.ş·~ 
pe vapuru 11,45 te ve E~enk0~0• I 
puru ile Şirketi Hayriyenın 58 et &e' 
vapuru 12 de Köprüden barek 
rek Modaya geleceklerdir. dBtı:'' 

Göztepc vapuru yolda JJııY t· c::if' 
şa ve Kadıköyline uğrıyacaktl Sif~ 
ketin 27 No. lu vapuru 11 d~8re~ 
ciden. 11.30 da Osküdnrda.n ııl< tJ" 
ederek ve K:ıdıköyüne uğrıyar 
daya geleC'ektir. ııl',.ııı 

· oltı ~· Ellerinde davetnarncsı 111tı 
vaktinde vapurlarda b11Junııııı 
ca olunur. 
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li aydarpg a - Diyarbekir yo
lttznd lun~n en mUhfui i.etMyon
lludu an bit{ de Yolçatı istasyo
ltUçu~· Durak, haddi zatında çok 
diiğU . ve Çok basit... Fakat gör
<fan ış fazladır. Yolçatı, lstanbut
lazjı!el~ .. katarın Diyarbelcirle E
OeklecU ~l~düğü yerdir. Burada 
tJarnı ~ırnız iki saat içinde ak
'tı.evr:· •nd~rme, bindirme ve ma
llu11 f aaııyetleri oldu. lstasyo-
ru vı0:. ~Ü~ük bir bakkal dükka
~ l>e .1• ıçınde ancak kuru ve ek
ek ~ırle takır takır bayat köy 
._, llıegı buJab·1· . . . 
u gü ı ırsmız. Maamafih, 
l'o~nı2 ~ece süren yolculuğun 
cu1ar uguna katlanan Elaziz yol
Çu~ burada bir ,,ey almazlar. 
Bıcak b' 45 dakika sonra Elazizde 

Yol ır Çorba içmek mümkündür. 
haınaıçatının en mtihim hareketini 

illa, indruk1a: g~steriyor. Aktar 
tı 0 k rıne, bındır:me işleri, onla
ha tr adar açık göz yapmış ki, da
ti hı' en istasyona girerken her bi-

rer Aah' ile 7 ın, atnıaca kesiliyor. 
deUk Ya.ı §alvarlı irili ufaklı köy 
kacıar anıı1arı, tren pencerelerine o 
bavul ısrarla saldırıyorlar ki, sizin 
tibi verınenize imkan olmadığı 

'Onların d • . cak v ki . a sızınle meşgul ola-
bil'ib~ .tıe:.1 .~~lmıyor. Sille, toti:at 

a· nı goturüyor. 
lrbe§k .. 

lkıUcad 
1 

un.ış ıçm yapılan bu 
dir! e e, sizi nekadar üzse yeri-

S aat 22.45 ... E lazlze inişimiz 
bir Pol' ç.ok sessiz oldu. İstasyonda 
labild' ısın Yardımile bir taksi bu-
"'- ım Şor·· .. 
4 renin ~· oru zeki bir adam .. 
taba b ötarını ve orada başka a-
kesed Ulunmadığını görünce bol 

.. en istedi: 
- Bır lir lata a ... ., 

d:n a:~lda ~ir. lira i.lc Karaköy
kund" VUtköyilne gıtmck müm-

,, u. Kendi kendime· 

Pek ~;a. şehir istasy~ndan çok. 
İeriden Uzaktır, yahut yollar, müş 
reti de i~rrıca bir amortisman üc
ıuktur ı~cek kadar harap, bo-

N .,, dıyordurn 
e ise bi . . 

ernıtberi' r Jandarma yüzbaşısı 
l!tkı t nb~ araba bulmasını sıkı 
~edi zan ederken beni bir miras
ne atıad~dcn ~förtin otomobili
l>arc;;a Uzak. liakıkatcn şehir bir 
tek k d " Fakat bir lira istiyc-
~A. r dcgıl.,, 

z ilk b rrıur r sehj akışta oldukça m:=.-
r tnanzarasını 2'ôste-
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Elazizde Cümhuriyet meydanı 

Eltizize demiryolunun varıfı ha-
tırası ve istasyon bulvarı 

riyor. Fakat içine girince, şehrin 
hakiki yüzünü görüyorsunuz. Bu
nunla beraber hareketli, canlı ve 
sarkın sayılı illerinden birisi. .. 

S aat 23,_15·: .Sok~kta dola
şan bır ıkı polis görüyo

rum. Kepekleri kapalı dükkanların 
önünde toplanmış kağıt yığınları
nı kediler, köpekler karıştırıyor. 
Tek tük ayak sesi işitiliyor. 

düz piyango bileti, akşam gazete 
satan Rifat ... 

Rifat işlerini yoluna koymuş. 
Simidi: 

. "- Dişleri çatır çatır kırıyor.,, 
dıye satıyor. 

Fakat Qilet işile gazete satısına 
h~susi Öir mahiyet vermiştir. Hele 
bılet .s~tışında ... Talih ve şans me
selesını, tıpkı yalvaran bir adam 
edasile tatlı tatlı izah ediyor ve ba. 
ğırıyor da .. bizim müzayede salonun 
da çok defa işittiğimiz gibi birden
bire sesini değiştirip karar kılı
yor: 

"- Mevcut, imzalı para 50 bin 
lira .. ,., 

E laz_izde kaldığım günler, be
nı çok sıkan, benim gibi 

her yabancıyı da rahatsız eden bir 
şeyi yazmadan geçemiyeceğim: Bir 
Malatya şarkısının plağı ... 

Şarkı haddi zatında güzel. Fa
kat sıra sıra kahvehanelerde o ka
dar çcık çalmıyor ki. Kahvenin gar 
sonları onu seviyorlar. Gramofona. 
gelen onu koyuyor, giden onu ko
yuyor. Aksiliğe bakın, bir kahve
nin gramofonu susuyor, öteki b 
ıyor ve siz 6öyle akşama kadar 
şu şarkıyı dinliyorsunuz: 

Uyuy demeye geldim 
Yari görmiye geldim 
Yarim yaran nerende? 
Merhem sürmiyc geldim. 
Bu dağları delmeli, 
Gönüldür neylemeli? 
. . . . . . 
Ben, Elazizde her sabah bu şar

kile gözümü açtım. Yazılarımı bu 
plağı dinliye dinliye yazdım ve ni
hayet, bununla uyudum. Plak kırıl
madı, aşınmadı, biz usandık, onlar 
doyamadılar. 

ı-y 1 D •• 
ı an erısı 

ve Şapka 

Manto 
Karnım aç. Bütün alakam ye

mek ve lo]{antada toplanıyor. Ka
pısından ışık sızan bir lokantanın 
içine bakıyorum. Patron, servisçi
den hesap puslalarını alıyor, bir 
kağıda bir şeyler yazıyor, fişleri 
bir çiviye takıyor. Arada sırada bir 
şeyler rnırıld(lilıyor. Mat sahibi: 
"- Bu kaç oğlum? .. Nasıl ya

zıyorsun? Bir parça dikkatlice ol l 
canım ... ,, derken dayanamadım. t- . 
çeri girdim. Patron, garip seven j 
bir adammış ... Üç gün iki gece dur 
madan yol alan yolcuyu geri çe
virmedi. llrk şehriye çorbasını esir
gemedi. 

Elazizin bunaltıcı güneşle kav
rulduğu. yandığı bir günün saba
hr ... Elaziz kavruluyor; diyorum. 
Fakat, doğuda Diyarbekir, Mardin, 
·rrfa, Malatya gibi şehirlere naza. 
:an yine serin ... 

Oteldeyim. Caddede bir araba gö 
rüyorum. Yanında küçük bir ço
cuk karlı şurup satıyor. Orada buz 
yerine kar kullanıyorlar. Çocuk 
durmadan bağırıyor: 

"- Vişne şurubu buuuz ... Yok 
d . ? mu Vişne şurubun an ıçen ... ,ı 

Sonr:a diğer bir ses daha: 
"- Baylarım ... Bu, bir talih ve 

şans mt~selcsıdır. Talih, havadaki 
buluta benzer.,. 

Bu ses, o i<ndar alçalıp yükseli
yor ki, işitir işitmez bir sanat eh
linin sesi olduğuna hükmediyorsu
nuz. Sonradan öğreniyorum ki, bu 
!eein sahibini tammıyan yokmuş: 

Elazizde sabahlcvin simit. t?tin-

Yılan derisinden çok pahalı, ayak
kabılar ve kemerler yapıldığını he
pimiz bilirdik. Yukarıdaki resimde, 
yılan derilerinden şapka ve manto 

yapıldığını da görtiyoruz. Fakat, me 

rak etmeyin, bu bayanın kocasr bü
yük bir hayvanat bahçesi müdürü
dür. Yılan derisi or:ıa pek pahalıya 
mal olmadığı için karısının bu yolda
ki arzularını kolayca tatmin edebili
yor. 

Su Garip Dünya 
Bir Katil Bütün Amerika 

Gazetelerini Atlattı 

Bir Hizmetçi 
Bir günde 
Zengin oldu? 

Size, Yenidünya'nm son haftalar içinde olmuş bir, 

binbir gece hikayesini anlatacağız. Dinleyiniz: 

Amerikada Cleveland şehrinde Statler isminde 

bir otel var. Bu otelin mutfağında da Henrietta is

minde 19 yaşlarında, kara gözlü, güzel bir kız yar

dımcı diye çalışıyor. 

Akşam otelin mutfak dairesine korkak tavırlı bir 

delikanlı giriyor. Bu delikanlıyı herkes ilk adr olan 

Bob ismile çağırıyor. Mutfakta vazifesi, kadeh yı

kamak ve kokteyl ~ "-"I'.,. ~~ ' 
için buz kırmak- ~Kendi kendini ele veren katil Bobun öldür-i 
tır. ~ d"..... .. el l.. • t b v . Genç kız deli- ~ agu guz Rl.Z lf e u: eTonıca 

kanlıya soruyor: ~"~"""°"""~""" 
- Bana basksana, Bob, senin 

soyadm ne? 
- Muray ... Niçin sordun? 
- Hiç... Sen Robert Irwin ib 

minde kimseye tesadüf etmedin 
mi? 

- Bu adı hiç duymadım 
Delikanlının yüzü sararıyor. l:sır

kaç dakika sonra da ortadan kay
boluyor. 

Iki gece evvel Bob, genç kızın 
karakalem bir resmını yapmayı 

teklif etmiş, kız da modeJ diye bir 
tarafta sessizce otururken mükem-

.....md...rnim yjy)_an bı.ı bulaşıkcı ~en
ci tetkikten geçirmişti. 

O gece kız, bir arkadaşından 
okuyacak bir şey istemişti. 

Bu arkadaş ta yalnız zabıta vaka
ları yazan bir mecmuanın son sayı
sını da vermişti. Mecmuada Nev
yorkta bir ,iki ay evvel işlenen kor
kunç bir cinayetin hikayesi ve ka
tilin resmi vardı. 

Robert lrwin ismini taşıyan ve 
bir vakitler bir timarhanede sene
lerce kalan katil, Nevyorkun en gü
zel kızlarından ressam modeli Ve
ronica Gedeon adında bir kızı, an
nesini ve evde misafir sıfatile bulu
nan bir Ingilizi öldürmüş, sonra izi
ni belli etmeden kaçmıştr. (Bu ci
nayetten geçende, resimlerile bir
likte bahsetmiştik.) 

Kız, mecmuada bu vakayı oku
yunca hayretle durdu: 

- Tıpkı bizim Bob'a benziyor! 
diye düşündü. 

Resmi otelde çalışan diğer kızla
ra gösterdi. Hepsi Bob'a benzedi
ğinde ittifak ettiler. Bunun üzeri
ne kız resmi alay olsun diye Bo
bun kendisine göstermeye karar 
verdi. 

Fakat Boba, mecmuada ismi ge
çen katilden bahseder etmez deli
kanlı ortadan kaybolmuştu. Bula
§Ik yerindeki dolabına baktılar. 
Bomboştu. Oturduğu küçük otelde 
aradılar. Bırakıp kaçmıştı. Zaval
lı kız, bu kadar korkunç bir katil 
ve bir deli ile karşrkarşıya geldi
ğinden ve kendisini ele verdiğinden 
dolayı titreyip duruyordu. 

S tatler otelinde olup biten bu 
hadiseleri biran için bir ta

rafa bırakarak Şikagoyu ziyaret e
delim. 
Şikagoda çıkan gazeteler arasın

daki çok atrlgan bir gazete vardır 
ki Amerika gazetecilik kralı 
Hearst'e aittir. Adı Herald - Exa
miner'dir. Statler otelinde cereyan 
eden hadisenin ertesi günü bu ga
zete, gazetecilik hayatında ancak 
birkaç senede bir görülen bir ta
lihle karşılaşmış, bütün Amerika 
gazetecilerini mükemmel surette 
atlatmıştır. Hem de kendisi fena 
bir atlamak tehlikesi geçirdikten 
sonra ... 

Şikagoda diğer bir gazete var ki 
kendi kendine "dünyanın en bü
ytik gazetesi,, adını veriyor: Meş
hur Chica2'0 Tribun ... Bu 2'azeteve 

Katil. llazetecilule ı·on ı10kerini 
oynuyor 

biri telefon ediyor. Diyor ki: 
- Ben, üç kişiyi öldürdüğünden 

dolayı aranılan Robert Irwinim. Si
ze kendimi teslim etmek ve bütün 
maceramı anlatmak istiyorum. Ta
lip misiniz? 

Gazetede telef on başında herhal
de açrk göz bir gazeteci yoktu. Ve
rilen cevap şu oldu: 

- Biz öyle dolma yutmayız. 
Başka kapıya ... 

B iraz sonra rakip gazetenin 
telefonu çaldı. Ayni müra

caat tekrar edildi. Examiner şu ce
vabı verdi: 

- Ne demek... Derhal geliniz. 
Kaç para isterseniz veririz. 

Statler otelinde ilk karştlaştığı
mız delikanlı beş, on dakika sonra 
matbaanın merdivenlerinden çıktı. 
Nevyorkun en güzel kızını niçin öl
dürdüğünü, nasıl öldürdüğünü in
ce bir sanatkarın kullanacağı bir 
lisanla anlattı. Muharrirler hayret
le dinldiler ve yazdılar: 

"Kız bir gece davetinden gel
mişti. Biraz sarhoştu. Gece clbise
sile yatağı üzerine uzandı. Çok gü
zeldi. Kendisini bu çirkin dünya 
için çok fazla güzel buldum. Bana 
yalvardı: 

- Beni rahat bırak. Yeni ameli
yat geçirdim. 

Ellerim boynuna dolandı. Bu el
lerin gittikçe fazla boynunu sıktı
ğını görüyordum. Bana eller başka 
birininmiş gibi geliyordu. Bu elle
re dimağımın emri geçmiyordu. Bi
raz sonra baktım. Kız artık güzel 
değildi. 

Bıraktım. O yaşamadıkan sonra 
annesinin dünyada işi ne idi? Onu 
da biraz sonra bir ceset halinde bir 
masanın altına fırlattım. Evde pan
siyoner olarak oturan lngiliz zaten 
sinirime dokunuyordu. Onun da işi
ni bitirdim. 

Sokaktaki insanlar arasına ka
rıştım. Kaçmıyordum. Saklanmı

yordum. Fakat kendimi ele verme
meye karar vermiştim. Kim oldu
ğum biri tarafından keşfedildik
ten sonra kendimi bir gazeteye 
teslim etmeye ve gazetenin diğer 

gazeteleri atlatmasına vasıta ol 
mıva. karar verdim. Oteldeki kız 

beni tanıdı. lşte ben de burada.o 
yun. Polise haber veriniz. GeliP. 
beni alsınlar.,, 

K atilin söyliyecek sözü bitti· 
ği zaman zabıta henüz gel· 

memişti. Gazeteciler, bütün Ameri
ka gazetelerini atlatmaların vasıta , 
olan misafirlerine ikram etmeye 
karar verdiler. En büytik otelde ye
dirdiler, içirdiler. ücretini de ver
diler. Sonra katilin talebi üzerine 
bir poker oyununa oturdular. 

Oyunun ortasında zabıta görün
dü. Katil fütursuzca ayağa kalktı: 

- Bana rest çektiler. Gördüm 
ve kaybettim. Işte gidiyorum, de
di ve zabıta memurlannın arasına 
katılarak hapisanenin yolunu tut· 
tu. 

Bir saat sonra Hearsbn Ameri
kanın her kCS§e&inCleld gazeteleri 
milyonlarca nüslialı ilave çıkardı· 
lar. Halk bu gazeteleri deli gibi 
kapıştı. 

F akat iş bu kadarla kalmadı. 
Katili meydana çıkaran q· 

çı çırağı kız birdenbire günün en 
meşhur insanı oldu. Katilin hikA.
yesini yazan ve vakanın meydana 
çıkmasına sebep olan mecmua, kıza 
bin dolarlık bir çek hediye ettL 
Çünkü mecmuaya çok iyi bir rek• 
lam yapmrştı. Gazetelerde resimle
ri çıktı. Çok zeki ve gtizeldi. bc!l
vaç talepleri yağdı. RevUlerden ti}'li 
rolardan cazip teklifler geldi. Bel
ki de bir seneye varmaz, dünkü at
çı çırağını küçük bir tesadüf yll
zün.den Hollywood'un büyük yıldJs. 
ları arasında göreceğiz. J 

'Havada Duran 
Hınf ·Fakiri 

L - 1 
Hintli fakirlerin, akıllan durduru 

binbir maharetlerini çok okumuş, din 
lemişsinizdir. işte bu resimde de 
böyle bir fakir, havada, güya boşluk 
ta duruYor. Yalnız yere uzanan be
yaz örtünün orada ne lüzumu var, 
acaba? Arkasında bir sırık mı saldı, 
voksa? 
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KAHVELER OKUMA da Yeni Bir 

ODASI OLDU Kültür Park Yapıhyor 
'Adapazarı, (TAN) - Sapancadan •onra 

Adapazarının en güzel yeri olan Karapür
çek nahiyuinde 14 tane muhacir evi yapıl
mııtır. iki oda•ı ve bir ahırı olan bu evlerin 
her birerine elliıer dönüm arazi ayrılmlftrr. 
Nahiyede bol memba •uları bulunduğu ve 
arazi de münbit olduğu için yerle,ecek mu
hacirler çok rahat edeceklerdir. Kaymakam 
lh&an Kılıç geçenlerde Karapürçeğe gide
rek muhacir evlerini birer birer gözden ge
çirmiıtir. 

Yol inşaatı 
Bitmek Üzere 

Manisa, (TAN) - İmar ve iıtfaat itleri de
vam ediyor. Birkaç ay evvel parke tatile yapıl
mıya batlanan Atatürk ve İsmet İnönü cadde- ' 
leri tamamlanmış gibidir. Şimdi yalnız yaya 
kısmının beton plaklarla örtülmesi iti kalmıt-
tır. Bu plaklar, istirdadı müteakıp istasyon ----------------·------- --ı civarında kurulup bilahare mu-

1 ŞEBEKEY Ku 1 
attal bir hale gelen fabrikad,. 

İ RANLAR yapılmaktadır. • Şirin Mani•anın manzaraıı 
1 

Bu suretle şehrimizin muhtaç bu-
lunduğu eski bir imalathane de ihya ı-1 . 
edilmiştir. Haber aldığıma göre bü- zmır Elektrik 

'Abdullah, Tahir ve Hıuan 

Boluda Kalp Para 
B san Kcdpazanlar 

asıl Tutuldu? 
Kastamonu, (TAN muhabirinden) - Burada bir kalpazan 

kumpanyası yakalandığını bildirmittim. Tafsilatını yazıyorum: 
Mütekait binbaşı Hulusi, tütün gİfesine gelen bir köylünün ver

öiği yarım liralık gümüt paranın kalp olduğunu anlamıf ve boz
durmak bahanesile dükkandan çıkmıf, polise haber vermittir. 

Bu arada köylü işi anlıyarak kaç- ı 
mak ıstemiştir. Fakat, sarraf Remzi 
ve yetı en polis köylüyü derhal ya
kalamışlardır. 

Emnıyet müdürü Muhsin Gökka
ya ve adli kısım amiri başkomiser 
Atıf \ ura!, bu kalpazanın rakad~
J nnı da tesbit etmi ler ve Kırkçeş
me mah ile inde bir kahvehanede ya 
kalamı lardır. 

K lpazanlar Tosyarun Ekiyecik 
koylinden Hasan ve Yukarıberçin kö 
yund n Tahir. Aşağıberçin köyün
d n Abdullahtır. Üzerlerinde kalp 
p r ve Jtenarlarından kesilen paı·ça 
l r bulunmuştur. Atıf Vural köyle· 
rıne kadar gitmiş, evlerinde de bir 
mikd r kalp para, bunu yapmıya mah 
sus aletler ve külçe halinde maden 
bulmuştur. 

K lp paralar çok iptidai bir şekil
de yapılmış olduğu için şehirlerde 
kol y kolay sürülebilecek gibi değil
dır Ma.amafıh köylerde bu şebekenin 
b y ıce para sürdüğü anlaşılpııştır. 

lznikte Buğday 

Mahsulü Çok iyi 
lznık, (TAN) - Ziraat memuru 

Haynnın delaletiyle ekilen mentane 

Aydmda 
iki Misli 

Pamuk Ekildi 
Aydın, (TAN) - Bu sene, pamuk 

geçen yıldakinden iki misli fazla e
kilmiştir. Rekoltenin 75 bin balyc o
lacağı ilk anlarda tahmin edilmişse 
de zamanında yağmur yağmadığı i
çin mahsulün ancak geçen seneki 
miktan bulacağı anlaşılıyor. Maa
mafih, mibzerle eken ve çapa maki
nesi kullanarak valüinde çapasını 
yapan büyUk çiftçiler kırlarda bile 
sulanan tar,lalardan daha iyi pamuk 
yetiştirmişlerdir. Bunµn için, ziraat 
memurlanmızın gelecek yıllarda çift
çiye rehberlik etmeleri ve Ziraat Ban 
kasının vaktinde çütçiye mibzer ve 
çapa makineleri dağıtması çok yerin
de bir yardrm olacaktır. 

Kastamonu Sanat 

Mektebi Mezunları 
Kastamonu - Bu sene sanat mek- 1 

bu dayları yeti miş, bıre 30 - 45 gibi tebimizden on altı talebe mezun ol-
ıyı neticeler alınmıştır. Mahsul çok 
oldugundan fiyatlar 4,5 • 5 kuruş a
r ındadır, bu da zürram zararına se
bep olmaktadır. 

Merzifonun Elektrik 

işi Ne Olacak? 
M rzifon (TAN) - Nafıa Vekale

tı Mcrzifonu elektrikle aydınlatan 
f brıka sahiplerile belediyenin yaptı
ğı mukaveleyi tanımamaktadır. Ve
k. 1 t, bunun feshini istemel\,tc, umu
mun menfaatini alakadar eden bu 
«Jbı ımtiyazların kanun mucibince 
va belcdiveve. vahut Anonim bir şir-

muştur. Bunların sekizi marangoz, 
gerisi tesviyecidir. Tesviyeciler, Ha
san, Yamaç, Ömer Ergün. Hikmet 
Kayıkçı. İbrahim Çiçek, Necip Tan
doğan, İhsan Erganç, Yusuf Yıldız, 
Sabri GUitekin, Mustafa Elverici, 
npam Tezeren, Sadık Yaman, Sürey
ya Utku. 

Marangozlar: Mehmet Urgan, Ha
san Büyükyü:rür, Galip Akcam, Ka
dir Merzifonlu, Ragıp Tamdoğan. 

kete verilmesini istemektedir. Fabri-1 
ka sahipleri de büyük bir sermaye 
döHmüş olduklan için işin zarara uğ 
ramıyacak şekilde halline çalışmak
tadırlar. 

tün çarşı ve ana caddelerin yaya 
knldınmları hep bu plaklarla dö
§C.Ilecek tir. 

Kültür Park infaatı 
Eski Ulu mezarlıkta yapılmakta 

olan "Kültür Park" işi de çok ilcri
lem~tir. Burada her gün 20 - 30 
mahpus 15 kuru.ş ücretle çalışmak
tadır. Pek yakında, şehrin ortasın
da çirkin bir manzara arzcden eski 
ve boş mezarlıkların işgal ettiği ge
niş saha da ortadan kalkmış olacak
tır. 

Maniıada korn 
Ulu cami civanndaki boş ve geniş 

yangın yerlerinde yetiştirilmekte olan 
koruluk ta artık kendisinden bah
settirebilecek bir hale gelmiştir. 

Manisanm en yüksek ve hava
dar bir yeri olan burası birkaç yıl 
sonra Egenin en güzel mesirelerin
den biri olacaktır. 

Yeni ve büyük yollar 
Bir milyon 30:0 bin liradan ibarel 

olan hususi idare bütçesi; ,aynen tas-. 
dik edilerek gelmiştir. Geçen sene
den gelir fazlası olarak devredilen 
180 bin liranın dahi muntazam tah
sisat olarak ilavesi Dahiliye Vekale
tine yazılmışt!r. Muvafık görüldüğü 
takdirde bu para da imar işlerine tah 
sis edilecektir. 

Demirci - Borlu yolu üzerinde 20 
menfez ve 3 bin küsur metre şose 
inşası 18 bin liraya ve Menemen -
Muradiye yolunun ikmali inşası da 
20 bin liraya eksiltmeye konulmuş
tur. Her iki kısmın birinci kanunun 
başına kadar bitirilmesi münakasa 
icaba tından dır. 

Kız enstitüsü ve ıtadyom 
71 liraya ihale edilen şehrimiz kız 

enslitlisü inşaatı da başlamıştır. Ya
pılan mukavele mucibince müteahhit 
birincitcşrinin sonuna kadar herşe· 
yi bitirip binayı teslim etmek mecbu· 
riyetindedir. 

Tarife Komisyonu 
Izmir, (Tan muhabirinden) - Iz

mir elektrik tarife komisyonu elek
trik kilovat ücreti tarifesini yeniden 
tenzil için tekrar topfantr1arına baş
lamıştır. Komisyona Ankaradan ge
len ve Nafia Vekaleti tarafından sırf 
bu iş için gönderilen imtiyazlı şirket
ler umum müdür muavini Muhittin 
riyaset etmektedir. 

Elektrik şirketinin hesabatı ilk iç
timada tetkik edilecek ve bundan ev
velki komisyon tarafından 17 k'llru
§a indirilmiş olan tarifeden daha ne 
kadar tenziliit yapılması mümkün o
lacağı tespite çalışılacaktır. 

Aydında 
Odun 
Boiia~~tı~,~ 
Aydın, (TAN) - Yeni orma'n ka

nununun tatbik mevkiine geçtiği gün 
!erde biraz mahrukat sıkıntısı çekil 
mi~tir. Fakat Vilayet ve orman da
iresince alınan tedbirler sayesinde o
dun işi tabii halini almıştır. Orman 
idaresi, köylülerin odun kesecekleri 
yerleri arttırmaya çıkarmaya başla
mıştır. Yalnız odun kömürü için he
nüz izin verilmediğinden vaktilc 3-4 
kuruştan alarak depolarını dolduran 
açıkgözler şimdi kömürün kilosunu 
7,5 • 10 kuruşa satmaktadırlar. 

lzmir Civarındaki 

Turistik Yollar 
lzmir, (Tan muhabirinden) - tz

mir Vilayeti dahilinde yapılacak as
falt turistik yollar inşası için bir şir
ket müracaatta bulunmuştur. Hüku
metçe hazırlanan projeye göre bu 
yollar 7 senede inşa edilecekti. Şir

A_nk.a~adaki b~yük "s~dyo:n~~ ~et ise parasını yedi senede almak 
proJesını yapan mımar Vıyothı \ 1 uzerc yolları bir buçuk senede yapa· 
yoto'~ ?un, şe~mi~n yeni sp~r sa- caktır. Yapılan teklife göre inşa edi
hası. ıçın yaptı~ı ~lan kab.ul ~ılerek. lecek yolların 12 sene için tamir edil
tasdıkten gelmıştır. 150 hın lıra sar- memesi de garanti ediliyor. 
file yapılacak olan bu muazzam stad 
yom futbol, tenis, koşu, basketbol, 
voleybol sahaları, yüzme ve kum ha 
\'uzları, atletizm pistile atıcılık yer
lerini ve muhtelif tribünleri ihtiva 
edecektir. 

Bu suretle, Manisa, Egenin en mo-

dern ve büyük stadyomunu sinesinde 
saklamış bulunacaktır. İnşaata önii
müzdeki hafta başlanacaktır. 

Yeniden ilave edilen kısımla çok 
gil7.elleşen Halkevi yapısının inşaatı 
da bitmiştir. 

............................... --... -·· ·········- .......... -----··-----':. 
1 Aydın Temsil Heyeti Nazillide 1 

Aydın, (TAN) - llalke,·imlzin temsil kolu azası Nazilliye gitmişler, 

lıasma fabrika mm sahnesinde "Canavar,, ,.e "Has bah!,'e,, piyeslerini 
temsil etmişlerdir. Hu temsilleri iki bin kişi seyretmlı;tir. 
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LiON 
Şık Bayanlar Mağazası 

MEVSiM SONU SATISI 
Bazı fiyatlarımız: 
LEN KUMAŞLAR: 

Mevsimin en son modası 150, 175 ve 200 kuruş 
l'ENİ l.~LtlLER: 

Mantoluk ve ropluk yünlü kumaşlar 400 kuruş 
PAMUKLU TVSöR: 

Yıkanabilir çizgili tüsör 95 kuruş 
E.m>RlMELER: 

Fevkalade bir çeşit emprime 200, 275 ve 300 kuruş 
BLUZLAR: 

Güzel ve yıkanabilir ipekliden yapılmış 250 kuruş 
BANYO KOSTVMLER1: 

Safi yUn mayolar 300 kuruştan itibaren 
BANYO ŞAPKALARI: 

Mütenevvi banyo §8.pkalan 50 kuruş. 

tSTlKLAL CADDESİ 

Kocaeli İskan Direktörlüğünden: 
ı - Izmit merkezinde 101 numaralı şehir tipi plana göre yaptınlaca• 

16 adet göçmen evinin kerestesi, cam, kapı, penceresi ve tef errüatI ~· 
beher eve gitmesi lazım gelen 25 kilo çividen 8 kilo 15 santimlik çivi i~ 
idaresi tarafmdan verilmek ve diğeri de müteahhide ait bulunmak şa.r
tile 3181 lira 44 kuruş bedeli keşifli şehir tipi evler. 

2 - Geryve kazasının AkhiSar nahiyesi merkezinde 103 numaralı k~~ 
tipi plana göre 38 adet göçmen evinin 14303 lira 58 kuruş bedeli keşıt 
v. anahtar teslimi sartile bilümum malzemesi müteahhide ait bulunınııl' 
suretile ve kapalı ~rf usuliyle eksilt miye konulmuştur. 20, 7, 1937 deJl 
itibaren on beş gün müddetle 5, 8, 1937 perşembe günü saat on bcŞte 
iFkan dairesinde toplanacak olan komisyon müvacehesile ihalesi yapııa
caktrr. 

3 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk itibarile İzmit merkezindeıd 
16 ev için 238 lira 61 kuruş, Geyve Akhisarındaki 38 ev için de 1012 
lira 76 kuruştur. 

4. - Bu işe ait keşifname, şartname ve plan iskan müdürlüğünce ınec
cancn verilecektir. 

5 - Talip olanlar teklif mektuplarile beraber teminat mektubu ve~ 
makbuzlarını ve ellerindeki ehliyetnamelerini ve Ticaret odasından veril
miş olan hüviyet varakasını mühürlü bir zarfa koyarak yukarda söyle
nel! saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine göndermeleri 
lazımdır. 

6 - Tediye şekli Sıhhat Vekalet inden gelen 12, 7, 1937 gün ve 56 sa
yılı yazıya bağlı talimatnameye göre Kızılay tarafından yapılacaktır• 

(4555) 

# ETi BANK 
Ereğli Kömürleri işletmesinden 

ltletmemiz aabf tubesi için fransızcaya vakıf bir Türk Ste
nodaktiloya ihtiyaç vardır. 

Bu vazifeyi görmek isti yenlerin her gün 9 - 12 ye kadar T o· 
panede İskele caddesi 28 numarada Şubemize müracaat ey· 

lemeleri. 

İzmir ıçm 
5 Milyonluk 
Bir proie 

Izınir, (Tan muhabirinden) - lz
mir belediyesi şehri güzelleştirmek 

için yeni planlar hazırlamakla meş
guldür .. 

Kültür Park ve fuar inşaatı, lzmi
rin istirdadındanberi geniş bir hara
be halinde kalan yangın sahası!'• iki 
sene içinde nasıl bir mamureye çev
rilmişse belediyenin hazıladığı yeni 
bir projeye göre şehrin muhtelif yer
lerinde yapılacak yenilikler de güzel 
Izmirin terakki ve umranı için o de
rece faydalı olacaktır. Fakat, beledi
yece üzerinde ehemmiyetle durulan 
bu projenin tahakkuk etmesi için beş 
milyon liraya ihtiyaç vardır. Bu ka
dar mühim bir paranın, zaten büt!:ie 
si dar olan Izmir belediyesi tarafın
dan sarfına imkan yoktur, projenin 
tahakkuku için hükumetin yardımda 
bulunacağı kuvvetle umulmaktadır . 

Hazırlanan projeye göre, lzmirin 
muhtelif yerlerinde büyük parklar 
vücude &etirilecek, şehir baştanbaşa 
ağaçlandırılacak, Bostanlıdan incir -
a!tma kadar olan körfez kavsi Uze
rinde elektrikli tramvaylar işlemesi 
teminedilecektir. Konaktan lnciraltı 
na kadar uzanan sahada şimdi mev
cut evlerin avlularmdan istifade edi
lerek nispeten az istimlak parası ve
rilmek suretiIP. birer nhtım VÜ<'ude 
getirilecek, Bostanlı civannrlaKi iki 
kilometrelik plajda modern tertibat 
vücude getirilecektir. 

Lüleburgazda Yangın 
Lüleburgaz, (TAN) - Geceleyin 

Şirket karşısındaki dükkanlardan bi
rinden yangın çıkmış, üç dükkan yan 
dıktan sonra.söndGrülmüştür. Dük
kandaki mallara bir şey olmamış. it-

bezdiren şey: 

GRiPiN 
i tecrilbe edinciye 

kadar çekmeğe mah 

kum olduğu ağrı ve 

sızılardır. 

GRiPiN 
En şiddetli baş .ıe 
diş ağrılarını keser' 

GRiPiN 
Romatizma, sinit-, adale, bel ağrıtıııi' 

na karşı bilhassa müessirdir. 

GRiPiN 
Kırıklığı, nezleyi, soğuknlgınlıkltır~ 
dan mütevellid bütün ağn, sızı "' 

sancılan geçırir. .A 

-==================~~ 
faiye, jandarma ve askerin yangt~ 
söndürülmesinde büyük yararlı!< 
görülmüştür. 
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1 E K o N o M i 1 
lio, 15 

• ki 1 gece sonra. Tebriz sara-
lnıa Ynıda, valde Sultanın oda· 
8e1ç~enç bir hadım köle girmişti. 
lerek: Şah Sultanın kulağına eği· 

ilin~~~ Ekber gelmiş. Hasbahçe
ıt bek!~ k kapl8ının arkasında si-

l'\_ ıyor. 
~ıni§ti 

Vaıde S l 
l'e tib; u tan; heyecandan titri-
Ç\lJı: kaYe, ha.abahçeye inmişti. Kü
,. P~n arkasında, bir gölge 
tu kıea1'ti... Karanlıkta, fısıltı ilP 

_ .\U muhavere geçmişti: 
- Ser Ekber! .. Sen misin? 
- ~ 1

' Sultanım .. Benim. 
e haber" -F . 

~Uyu~anınızı, yerine getirdim. 
.\} Uz. •• 

to~u!;ber. o meçhul süvari idi. 
de suııa:= çıkardığı keseyi, Val-

V alde verını,ti. 
lı:~ \re~~ da ona küçük bir 
iç11ldek· fti. Fakat bu kesenin \., ı, bir J ••• 
1111r a"Uç •agrt parçası değil; 

.\le~ kı7.ıı ~tından mürekkepti. 
)Ql'du. Fak Bi.nü, yatağında yatı
'edeıı.berı a~, uyumuyordu. Oç ge
lı:u. lirrne~ gö~erine bir an bile uy 
~ \re dU i§ti. BUtUn zamanı, dal 
•1ındi de •Un<:~li geçmifti... işte 
idi. ' aYnı dU9Unceler içinde 

~1t'denb· 
:e kaııtrrı ıre kapıdaki ipekli per-
S U~ lttı. İçeriye, Selçuk Şah 
..._~t.n. d~ı tıanmıştı. Valde 
-..ıtırnıe· aklarında tatlı bir te-

...... 'tJ . 
hııık llUauı. kızım! .. 

hazır. 

Demişti. 

Selçuk Şah Hatunun vücudü, 
bir anda titremişti. Evvela, uzun 
bir nazarla kadının yüzüne bak
mıştı. Sonra yav~ sesle konuşmı
ya başlamıştı: 
_Hazır mı? .. 

- Evet. 
_ Nerede?. 

- lşte ... 
Kadın, elini koynuna SukaraK 

küçük bir çıkın çıkarmış.. Selçuk 
Şah Hatuna uzatmıştı. Selçuk Ha
tun sa.nki, zehirli bir mahluka te
m~ ediyormuş gibi, parmakları
nın ucu ile korka korka tutarak 0 

çıkını almıştı. Ve derhal, dayandı
ğı yastığın alt~a sakl~mış.t~. 

_ Pekili, Zuhre ... Şımdıhk bu, 
burada kalsın, daha henUz karan-

mı vermedim. 
Diye mırıldanmıştı. 

Z
ühre; odaya girdiği gibi ses
sizce çıkarak kapıyı kapamış-

tı. Selçuk Şah Hatun yin~ . yalnız 
kalmış.. yine derin bl:, düş~ceye 
dalmıştı. Bu sefer dU!unc~ı, uz~ 
devam etmemitti ... Agrr agır yenn 
den kalkmış; ellerini Uç defa biri
birine çarpmıftı. 

içeri, genç bir kız .gi~~işti. Val
de Sultan, Meta sesı tıtrıyere~: 

_ Git, bak ... Yusuf Bey daıre· 

ainde mi? .. 
Demişti ... Ve büyük bir sabı~ız. 

hk içinde, kızm avdetini beklemış-

Yüz adedi yüz yirmi kilodan fazla 
olmak şartile kurutulmuş derilere 
dış pyasalardan talip olduğundan fi
yatlarda 3-4 kuruş kadar yUksekllk 
görülmektedir. 

SerCJide inşaat 
Bugün Bitiyor 

Dokuzuncu Yerli Mallar Sergisi in
şaatı bu akşam tamamlanınıa ola
caktır. Pazartesi günü serginin eşya
ları, malzemeleri de nakledilmiş bu
lunacaktır. Sergi heyeti sergideki 
mallarm umumunu yüz bın liraya si
gorta ettirmiştir. 

Tifo Hastahğı ndan Sonra .. ~ 
Bu hastalığa tutulup ta iyi ol

dunuzsa, büyük geçmiş olsun ••• 
Vakıa hastalık bukadar ucuzlaym. 
ca pek çoğu hafif geçiriyorsa da, 
aralannda gec;lremiyenler de var. 
Onun için geçirenlere -Tekrar e
deyim- büyük geçmiş olsoıı.-

Fakat, çok rica ederim, bu has.. 
ta.lığa tutulmuş olduğunuzu kim· 
seye söylemeyiniz. Bir kere, siz iyi 
olduğunuz halde barsa!darmızda 

bili tifonun mikrobu buhınduğun. 
dan ~üphe ederek sizden kaçarlar, 
çünkü tif oyu geçirenlerden bazda
nnın barsaklannda mikrobun 11-

zun müddet kaldığını artık herkes 
biliyor. Boodan dolayı siz de bat· 
kalannı kendinizden konımalı81DIZ. 
Bu da sizin içln pek güc; olmaz: 
Meseli. aptesanenlze, her defa
ınnda, kireçli su döktürür ve elle. 
rlnizi mlıkrop öldüren lli.çlı bir su 
Ue yıkarsanız, sizinle temas edenle
rin hepsine iyUlk etmiş olursunuz. 

Sonra dL.. Fransanm me§hur 
adamlannda.n Maretal Mac - Ma... 
hon'un hlkiyeslnl, bilmem, duydu. 
nuz mu'! Bu meşhur adam bir gön 
tifo hastalığından bahsederken: 

- Tifo okadar kötü hastalıktır 
ki insan ondan kurtulsa bile aptal 
kalır. Ben de bu hastalığa tutul
muştum. .• 

Der. Sizi dlnllyenler arumda bu 
hlklyeyi bilenler belki buJ1111ur, di
ye tlfoya tutulmut olduğunum 
kimseye söylememenbl hatırlatı. 
yorum. 

Fakat o nıantaihı sözöınü de 
mutlaka doğnı sanmaymız. Tifo
dan aonra aptal Jralanlar vana da 

tlf oya her tutulan mutlaka böyle 

kalmaz. Ancak bu söz büsbütün de 
yanlıt değlldlr. Tifo geçirenlerin 
bazı)anllda sonradan da zihinle
rinde bir zayıflık kalabilir. Tifo· 
dan sonra zihinlerini büsbütün bo. 
zan da -bereket versin ki az ola
rak- vardır. Bu hastalık sade a
kılda değil, sinirler cümleslnln 
başka bir tarafmda da iz l>Jraka
bllir. 

Bir de hastalık daha devam e
derken uzuvlann birinde lhtlli.t 
yapmışsa bu ihtilat sonrada.o da 
devam ederek müzmin bir hasta.. 
hk -meseli. kalb hastallğı- bıra
kabWr. Hele hastalık içinde kara. 
ciğerin safra yolunda ihtilat yap
mışsa, sonradan bu lhtl -
latm müzmin bir halde devam et. 
mesl pek mümkündür. 

Kimisinde kemiklerde yahut 
mafsallarda tifo hutahğımn baki· 
yesl kalır. Tifodan sonra kulak 
hastalığı da bulunabilir. Bazı)arm. 
da -hep tifodan sonra- kandaki 
beyaz kürecikler bozulur. 

Bunlan da hatırlattığım sizi me
rak ettirmek için değil, ancak tifo_ 
claD sonra bir tarafmızda rahatsız.. 
lık duyunca hekbnlnlze gitmeyi 
geclktinnemeniz içindir. Böyle ya
panams müzmln hastalığm önllnti 
almıt olursunuz. 

Çok temenni ederbn ki tifoya 
tutulmam•şsıımdır ve elbette tu· 
tuımayı biç te lstemiyonunuz. O 
halde ~imdiye kadar B§'lanma.. 
dmıızea o mareplbı sözü doğnı 
da olabUeceğlnl batırlıyarak he
men B§'lanmız. Bir hastalıktan o. 
..... dedftl gibi kalmak ta §Üphe
&b fena bfrteydlr. 

""" """'"" """"""""""" """""""' ' DONY A PIY ASASI ~ 
.._.,... ,,._~,....~.,... .--.~~,,,,,.._,._,,_,. ~ 
Yunanistan hö.kfımeti, her cins O· 

dun, her cins i!llenmlş deri, yün iplik 
ile müstamel otomobil ve bisikletlerin 
iç ve dış lastiklerinin ihracına mü. 
saade etmiye karar vermiştir. 

• • 
Dolanda hükumeti altın ihracına 

koyduğu ambargoyu kaldırmıştır. 
• • 

Çekoslovakya yünlerinin sürüm ve 
ıslahını temin içln yünlerin inhisar 
altına alınması için hükiimetçe bir 
kararname hazırlanmıştır. 

24 Temmuz CUMARTESl 
PARALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-

Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
. norin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-

. Mark 28,-
Zloti 20.-
Pengo 22,-

Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron tsveç 30,-
Altın 1045,-
Banknot 256,-

Ç EKLER 

631,-
127,50 
100,-

115,-
84,-
23,-

580,-
23,-.... uo,-
84,-
23,-
31,-
23.-
24,-
14,-
52,-
32,-

1046,-
257,-

Londra 628,- 630,-
Nevyork 0,7925 0,7875 
Paris 21,2125 21,145 
Milano 15,0668 15,0190 
Brilksel 4,7090 4,6940 
Atina 87,0225 86,7460 
Cenevre 3,4525 3,4416 
Sofya 63,6942 63,4920 
Amsterd. 1,4333 1,4287 
Prag 22,7310 22,6587 
Viyana 4,1990 4,1857 
Madrit 13,6942 13,65 
Berlin 1,9675 1,9620 
Varşova 4,1925 4,1793 
Buda peşte 4,12 4,0080 
Bükreş 106,8475 106,5075 
Belgrat 31,47"5 34,SM 
Yokohama °2,73!;6 2,7268 
Moskova 20,335 20,40 
Stokholm 3,0885 3,0787 

\... .1 

Türk Borcu 
Üzerinde 
Fazla iş 

Olmadı 
Dün borsa muameleleri gevşek geg 

mişt\r. Öğleye kadar Türk borcu üze
rinde fazla bir iş olmamıştır. Türk 
borcu 15,45 liradan açılarak ayni fi
yatla kapanmıştır. Diğer tahvil ve 
hisselerde tebeddül yoktur. Bir ster· 
tin 630 kuruş tesbit edilmiştir. Frank 
hakknda Paristen telgraf gelmemi.ş
tir. 

Kömür fİrketinin temettüleri 
Türk Kömür Anonim Şirketinin 

temettüü ve tirketin tahvillerine eit 
olan ve İtalyan Komersiyal Banka
sında bulunan yüz on dokuz bin lira· 
lık bakiye matluplarile memleketi• 
m.izden buğday satın alıp ihraç et ~ 
melerine müsaade edilmiştir. Buğ• 
daylar Ziraat Bankasının malların• 
dan alınacaktır. Miktarı bir milyon 
beş yüz bin kilodur. 

Ankara Ticaret Odası 
Çok Güzel Bir 

Girit ti Teıebbüse 
Ankara ticaret odası, yurdun her 

tarafında yetişen meyvalarm en ne
fisini Ankaralılara ucuzça yedirebil• 
mek için çok mühim bir teşebbüse 
girişmiştir. Oda, Türk malı servisi a• 
dıyla bir teşkilat vUcude getirmiştir. 
Bu servis, fındık, fıstık, badem, ku· 
ru kıaysı, kuru üzüm, kuru incir, gibi 
kuru meyvalarla elma, armut, porta .. 
kal, mandalina, limon, nar, ayva, bur 
ma gibi yaş meyvaları istihsal mm• 
takalanndan getirtecek, odaya sipa.
rig veren vatanda§lara verecektir. 

Kuru Fasulya Art+. 
Geçen senenin kuru fasulya stoka 

tamamen sarfedilmiş olduğundan ye. 
ni mahsul çıkmadan fasulya fiyat· _ı .. 
rmda 1-2 kuruş kadar yükseliş ol· 
muştur. 

Devlet demir yolları 9 uncu işletme 
direktörlüğünden: 

ı - Istanbuldan her gün saat 13,00 de kalkmakta olan 30 No. 1ı Ban
liyö katarı 31 temmuz 1937 tarihinden itibaren yalnız cumartesi günleri 
saat 13,15 te tahrik edilecektir. ( 45 75) 

2 - 1 No. lı Semplon sürat katan bundan sonra Kabakcadan itibaren 
aşağıdaki itinereri takip edecektir. lstanbula varış saati eskisi gibi 
7,2E tir. 

Kabakça 
K. Çekmece 
Yeşilköy 

Vl'lrıs 5,34 Kalkış 

" 
" 

5,38 
6,55 
7,01 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı İstanbul 
satınalma kom syonundan: 

1 - Deniz eratı için 198 çift fotin ile kaptanlar için 92 çift ve mft· 
rettebat için de 192 çift fotine istekli çıkmadığından veniden 28, 7, 1937 
çar.;ıamba günü saat 15 te pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 1779 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görUlebilir. 
4 - lsteklilerin 134 liralık ilk teminat olan vezne makbuzları veya 

banka mektuplarile birlikte o günde Galatada eski lthalat gümrUğtl 
binı.sındaki komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. ( 4544) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı lstanbul 
sarına 'ma komisyonundan: 
1 - Kaptanlar için 92 takım yazlık elbise ile 192 takım mürettebat 

elbisesi ve 65 takım iş elbisesine iRt ekli çıkmadığından yeniden 29, 1, 
937 perşembe günü saat 15 te pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı (2476) liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - lsteklilerin 188 liralık ilk teminat olan vezne makbuzlan veya 

banka mektuplarile birlikte o günde Galata.da eski Ithli.t gümrüğü bi
nasınandaki komutanlık satmlama komisyonuna glemleri. (4543) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
16. 8, 937 pazartesi günü saat 15 te lstanbulda Nafıa müdürlüğünde 

(14573) lira keşif bedelli İstanbul Güzel Sanatlar A'kademisinde yapılacak 
mimari kısmı büyük resim atölyesi i nşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
kanulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje ve keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak (73) kuruş mu
ka.bilınde dairesinde verilecektir. 

M~vakkat t.eminat (1093) liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az (15,000) lira~t bu işe benzer 
iş yaptığına dair Nafıa Vekiletinden almış olduğu müteahhitlik ve tica· 
ret odası vesikalannı havi kapalı zarflarını 16, 8, 937 pazartesi günü da
at 14 e kadar Nafıa müdürlüğüne vermeleri. ( 4277) 
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(Başı 1 incide) 
man garetelerinde tecavUzlU neşri. 

yat devam ettiği için Fransa hüku
meti, Berlinde şiddetli teşebbüsler
de bulunmuştur. 

iki tarafın iddiaları 
ir taraftan da Madrid etrafın-

daki harp şimdiye kadar gö
rülmemiş bir ölçüde devam ediyor. 
Her iki taraf vaziyete hakim olduğu 
ve zaferi mutlaka elde edeceği iddi
asındadır. 

(Başı 1 incide l 
vermeden, içi koflayıp çürüyen bir 
ağaç olmaktansa, böyle dört kol sa
lan gövdesile, her göreni gıpta ile 
kendine baktırmak, elbette çok daha 
şerefli bir şeydi. 

Ahmet Hallaç, matbaaya yalnız 

gelmemişti. Yanında sıkılgan bir kız
cağız görerek: 

- Kimdir? Torunlarınızdan biri 
mi? diye sordum. 

Ancak, kaygısız bir \icdanın yara
ta l.:ıiieceği : c.llı bh· ;;1.ilümseml' ara

sında: 

- Hayır, dedi, gelinim Hatice ... O
ğullarımdan Fethi için beğendim onu. 
Istanbul hediyesi olarak, birlikte Mer 
sine götüreceğim! Ağustosa doğru, 

düğünleri olur inşallah .. 
- Oğlunuz gördil mü kendisini? 
Yine gülümsedi: 
- Babasının beğendiğini, o da be- B. Ahmet Halaç 

Ispa.'lya dahili harbinin yıldönümü 
vesilesiyle Azanada, General Franco 
da nutuklar söylemişlerdir. Azana, 
:Ademi Müdahale Komitesini, hak 
prensiplerini çiğnemek ve yalnız beş 
büyük devletin menfaatini rlüşün. 

mekle itham etmiş, kendi tarafında
ki gönüllülerin ferden gelmiş hakiki 
gönüllUler olduğunu, diğer tarafta 
doğrudan doğruya kendi menfaatle
ri namına Alman ve Italyan askerle. 
rinin ve kör bir filet diye de Faslıla
rın dövüştüğünü ileri sürmüştür. A
zanaya göre ecnebi gönüllUlerin çı. 
karılması neticesine vanlırsa Faslı. 
lar da bu zümreye girmelidir. 

ğenir elbette.. l 
Dallı budaklı Bay Ahmetle, asıl l -

:~;~~ üzerinde konuşmıya sıra gel- 1 s p an ya ha r b i 
Sordum: Kat'""ı safhada - Kaç çocuğunuz var? 

Franco bunun aksine olarak, ihti
lalin anarşiye karşı Ispanyol vata
nını müdafaa azminden doğduğunu. 
kendi ispanyasının Almanya, lta!ya 
ve Portekizin hizmetlerini hiı:bir za. 
man unutmıyacağını ileri sürüyor. 

Uzak Şarkta sulh 

•• spanya işi çıkmazdan çıkmaza 
giderken Uzak Şarkta harbin 

önüne geçilmiştir. Japonlar hiçbir 
.zaman Ultimatom vermediklerini, 
Çinde gözleri olmadığım ve Şimali 
Çinde bir askeri hakimiyet arama
dıklarını ileri sürmüşlerdir. Çinliler 
askerlerini biraz geri çekmeği, ko
münizme karşı hareket etmeyi, Ja. 
pon aleyhtarlığı yapanları nefyetme. 
yi ve bu gaye ile uğraşan gençlik 
teskilatını ortadan kaldırmayı kabul 
etmişlerdir. 

Bu anlaşma, Uzak Şarkın seneler
denberi devam eden müzmin karışık
lığına nihayet vermiyor, fakat hiç 
olmazsa bugünlük bir harbin önüne 
geçiyor ki A vrupadaki gergin vazi. 
yet bakımından buna çok memnun 
olmak lazım gelir. 

Filistin çıkmazı 

F ilistinde Araplarla Yahudiler 
arasında ihtiliıflan halletmek 

için memleketin üçe ayrılması hak
kında Ingiliz tahkik komitesinin var. 
dığı ınetice, kimseye hoş görünmedi. 
Jngiliz gazeteleri Irla.ndayı misal 
göstererek böyle sun'i taksimlerin 
hiçbir şeyi halletmiycceğini ileri sür. 
düler. Araplık alemi ktyametıer ko
pardı. Buna Hiristiyan Araplar da 
iştirak ettiler. Yahudiler de şikayet
çi göründüler. 

Ingiltcre Avam Kamarası taksim 
fikrine, "şimdilik,, kaydiyle muhale. 
fet gösterdi. Fakat buna karşı müs
bet bir çare ileri sürmedi. Ortada, 
mandanın Amerikaya teklifi şeklin. 
de bir fikir dolaştı. Amerikalılar 
derhal reddettiler. 

Bu çetin derdi.n hal çaresi hakkın. 
da ufukta şimdilik hiçbir ihtimal gö
rünmüyor. Iş tam bir <;ıkma7.dııdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

TİFTİK SATIŞLARI 

- 14 .. Ama, şimdilik 14! Allahın 
işi bilinmez, belki bir iki tane daha 
ihsan eder. 

Sonra yavaş yavaş anlatmıya baş
ladı: 

- 14 çocuğumun altısı erkek, se
kizi kız! Bunlardan yedisini evlen
dirdim. Evli olanlann ikisi erkek .. be 
şi kız .. Bunlardan 26 torunum oldu. 

- Torunlarınızın kaçı erkek çocu
ğunuzdan, kaçı kız çocuğunuzdan? 

Şöyle bir durakladı, parmaklarile 
kısa bir hesap yaptıktan sonra: 

- O kadar uzun boylu sorma. de
di, AUahın bildiğini kuldan ne saklı
yayım. Şu dakikada, kaçı erkek çocu 
ğumdan, kaçı kız çocuğumdan, kesti
remiyorum. 

Ben suallerime devam ettim: 
- Ailece hep birden, kaç kişisi

niz? 
- Bizim bayanı da sayarsan (45) 

kişi oluyoruz. 
- Kırk bir kere ma allah .. 
- Teşekkür ederim! 
- En büyük çocuğum, kız .. Şimdi 

tam 41 yaşında .. Iki kızı, bir de oğlu 
var. Onun da kızlarından biri, iki kız 
çocuğu doğurdu. Bu sayede torunu
muzun kızlarını da görmek müyesser 
oldu bize .. 

En küçüğümüz, torunumun çocu
ğu: henüz bir yaşında! Yok, yok .. es
tağfurullah .. Geçenlerde dünyaya ge
len kızım, ondan daha küçük .. sekiz 
aylık şimdi.. 

- Demek, torununuzun kızı, kü-
çük kızınızdan daha yaşlı. 

Mesut ve mağrur başını salladı: 

- Evet, öyle .. 
·- Ya en büyük torununz? 
- 22 yaşında, kız.. Onun da iki 

çocuğu var! 

- Siz kaç yaşındasınız? 
- Kendim 57 .. Eşim 37 yaşında!. 

On beş yaşında evlendim. On altı ya
şında iken, ilk çocuğum dünyaya gel
di. Birinci karımla bir arada çok kal
madık. Ayrıldım. lkinci karını da ö
mürsüzmüş, öldü. Şimdiki kanınla, 

gül gibi geçiniyoruz. llk karımdan, 

iki kızım, ikincisinden iki erkek, bir 
kız çocuğum oldu. Şimdiki karım dör
dü oğlan, beşi kız olmak üzere dokuz 
çocuk anasıdır. 

- Kırk üç çocuk ve torunun adını, 
birer birer sayabilir misiniz? 

- Kafamı biraz zorlarsam belki... 
Fakat birinin adını, mutlaka ötekine 
karıştırırım. 

Karahisar ve Yozgat mallarından 
158 balye tiftik satılmış ve kilosu 136 
kuruştan verilmiştir. Oğlak tiftikle
rinin kilosu 145 - 147 kuruş arasın
dıı.dr. - Hep bir arada mı oturursunuz? 

,•••••••••••lllllllıı.. 
1 

- Hayır .. evli çocuklarımın evleri 
'

1

. ayndır. Geçende Dahiliye Vekili Bay 
Şükrü Kaya, Mersine gelmişti. Eksik Ankarada AKBA 

Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• 
Her cins kırtasiye ve 

malzemesı 

• 
VMlt 

olmasınlar, beni aratmışlar. lltifat 

1 
ettikleri sırada, ailece çıkarılmış bir 
de resim istediler. Bu vesile ile 45 

1 
nüfus, bir araya toplandık. 

Amma, bu da pek kolay olmadı. U-
nutulmuş kimse kalmasın diye epey· 
ce telaş ettik . 

- Çocuklarınız, torunlarınız ne iş 
yaparlar? 

, •••••••••••• - Kimi komisyoncu, kimi bahçe 
' sahibi, kimi çiftçi, kimi esnaf.. Çok 

Zührevi ve cilt hastalıkları şükür, aralarında işsiz kimse yok. 

or· Hayri Ome - içki içer misiniz? 
- Ağzıma koymuş değilim. Sigara 

Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami da içmem. ·.ailece, kendimize iyi 
karşısında No. 133 Telefon :43585 bakarız. Şimdiye kadar ciddi hiçbir 

iııl••••••••••••ııi hastalık geçirmedim. 
Bay Ahmet Hallaç, Mersinin işgal 

(Başı 1 incide) 
biyet vermemesi için tedbir alınmak
tadır. Çünkü sari hastalıkların ya -
yılmasından son derece korkuluyor. 

Aragon cephesinde şiddetli muha
rebe!er vukubulmakta.dır. Burada fı.. 
silerin ilerledikleri ve Kucnka vila
yeti hududunu aştıkları bildiriliyor 
Şayanı kayit mühim bir nokta Teruel 
cephe hattı ile Guadelhara cephesi
nin birleştirilmiş bulunmasıdır. 
HükCımet tayyareleri Albaracue ü

zerine bir çok bombalar atmışlardır. 
Asiler, bu yüzden olan maddi hasarın 
büyük olduğunu söylüyorlar. 

Madritte asiler lehinde harekl't et
mekle suçlu kimselerin paralarını sak 
ladıkları bir banka taharri edilmiş 
ve 11 milyondan fazla pezetta, tahvi
lat, esham ve mücevherat bulunarak 
müsadere edilmiştir. 

Son günlerde birkaç Ingiliz vapu
ru Santanderdcki ası ablrıkasmı ya
rarak ve Asturi limanlarına gırmıye 
muvaffak olmuşlardır. 

Snntander limanından hareket e
derken Almirante namındaki asi zırh 
lısı tarafından tutulan, fakat kara 
sular mıntakası haricine çıkar~k ln
giliz zırhlılarının himayesine giren 
M.ıc Crcgor adlı İngiliz vapuru Bor
doya muvasalat etti. Vapur J_!:panya 
mUitecilerini taşımakta idi. 

ISPANYA HARBiı~IN S!YASI 
CEPHESI 

Fra.nsanm Berlin sefiri, Fransanın 
ispanya harbine müdahale etmediği-

ni teyit ederek Alman matbuatının 

neşriyatını bİr kere daha tekzip et-
miştir. Almanya hükumeti, Fransız 

istihbarat servisinin Almanya hak -
kındaki yaptığı yalan yanlış neşriya

tı hatırlatmış ve bunun iki memleket 
münasebetleri için muzır olduğunu 
bildirmiştir. Fransız gazeteleri de Al
man neşriyatını tekzip etmekte ve Al 
man gaytelerini bu neşriyatı isbata 
davet etmektedir. 

Fon Ribbentropp, bugün Mister 
Eden ile ademi müdahale hakkında 
görüştü. Tali komitenin gelecek haf
ta başlarında toplanması muhtemel
dir. Mister Eden, ademi müdahaleyi 
kurtarmaktan ümidi kesmiş olmakla 
beraber, alakadar devletlerden ihti
laflı meseleler hakkında fikirlerini ' 
bildirmelerini istemiştir. Mister 1'::
denin en son teklifleri hakkında ı:ııkı 
bir ketumiyet muhafaza edilmekte -
dir. 

.-...-.ınnnnn=n .... 
Yavrularınıza bol reçel yediriniz 

ki gürbüz olsunlar. 
Ulusa1 Ekonomi 

ve 
Arttırma Kurumu 

altında bulunduğu senelerde milli 
davaya hizmeti dokunmuş bir vatan
daştır. lki yüz bin liralık serveti yağ
ma edildiği için, şimdi zaruret için
dedirler. Dk ve son bir temenni ola
rak: 

- Bakaya vergilerden bin liralık 
bir borcumuz var, dedi, kabil olsa da 
hükumetimiz, bu vergiyi bizden al· 
masa!. 

Salahattin Güngör 

(Başı 1 incide) 
buri aşı tatbik edilmiştir. 

Bugün Istanbul halkının sekizde 
biri ikinci aşıyı ikmal etmiş bulunu
yor. Ikinci aşısını yaptıranlar arasın 
da bir tek tifo vakasına bile tesadüf 
edilmemiştir. Dk aşıyı geçirenler a
rasında da ancak dört, beş vaka var 
dır ki, bunlar da tefri devri esnasın. 
da aşılananlardır. 

Bunlar arasında asıl mikrop taşı
yan unsurlar seçme bir şekilde dahil 
olduğu için tifo salgınının yakın za
manda azalması beklenir. Çünkü bu 
aşılılar için muafiyet devri başlamış 
ol'Bcaktır. Zaten son zamanlarda is
tatistiklerde gösterilen tifolulann bü 
yük bir kısmı ev ziyaretleri esnasın
da keşfedilen veya hastanelerde ipti
dadan tifo diye teşhis edilmiyen has
talardır ki, istatistiğe zaruri olarak 
dahil edilmekle beraber çoğu bugün 
nekahet halinde bulunuyor. 

Milletler Cemiyetinin Tifo 

istatistikleri 
Milletler Cemiyetinin son çıkan 

sıhhi bülteninde tifo vakalarma dair 
istatistikler vardır. Her türlü sıhhi 
şartlara malik olan memeleketlerde 
bile tifo vakaları, normal hastalık

lar arasında devam etmektedir. 
1936 senesinin son dokuz ayında. 

Amerikada 25 bin, Fransada 10 bin, 
Italyada 14 bin, Lehistanda 11 bin, 
Almanyada 4 bin tifo vakası görUl
müştür. 

Antep, (TAN) - Okullann sergileri büyük bir nığbct görmektedb'• 
'Yukarki resimde, lsmetpaşa okul sergi inde Atatürk •ö. esini görüyoJ'llS. 
Minimini ya\'rularm elişlerl, dokumaları ve diğer eserleri çok bcğcnilııılfr 
takdir edilmiştir. 

/ktis~t Vekaleti neşriyatının 
eksiltme ilanı 

Türkofis lstanbul şubesi direktörlüğünden: 
1 - lktısat Vek8.leti tarafından neşrine li.izum göı ülecek kitaptıırlll 

Ticaret anlaşmalarının 1 haziran 1937 - 31 Mayıs 938 tarihleri arasııı· 
dakı baskı işleri açıi< eksiltme usulile eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Istanbul Dördüncü Vakıf hanında Türkofis dairesinde 
toplsınacak satınalma komisyonunca 10 ağustos salı günü saat 15 t• 
yapı!acaktır. 

3 - Bu işe ait fenni ve umumi şartnameler Türkofis Is tan bul şubesiJS 
den alınabilir. 

4 - Azami 120 forma kadar tutacak bu neşriyatın muhammen bedell 
3840 liradır. Muvakkat teminat 288 liradır. (4566) 

----- --------

Mektep, 1 ngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
ta~afından öğretilir. Milli terbıye ve kül~üre. son daece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldır. Kız ve erkek beden terbıyesı ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü ıeının eder. Lı)e kısmı 

• • derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

MUHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve ~afıa mühendisi yeıiştırır. 

KAYIT GÜNLERi: 1 ~{:ustos'a kadar Çarşamba ııo~ı;;i ~at 9.00 dan 12.ÔO ye kadar~ 
1 Ağustos ıan sonra Çarşamba ve Cumartesi gOnlerı saat 9:00 dan J 2:00 kadar. 7 Eylülden sonra her gDıı . 

F'azJn ıualumat için nu•l,tupla ''••yn bizznt n10ı•11c-unt rclilr.billr. 

HAYRETTiN 
f.İZE~ 

SIRA 
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Türk Hava Kurumu 

BU,YUK PiY ANGOSU 
4. c11 k .d • 

eşe e 11 Ağustos 937 dedır. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır: .. 
Bundan b 

le (20.ooo aşka: 15.ooo, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler-

Oll{l{A.1': 'Ye l0.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 
Bil~ 
letini d ~~ herltes 7 I Ağustos/937 günü ak9amma kadar bi

egış tirrn · b 
Bu t 'h 1f ulunmalıdır. 

arı te j -. n sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

llhısarıar Umum Müdürıüğünden 
ı_~emur Aranıyor 

~lı e\'~f ~ra Ve~a~et inhisarlar şubesinde çalıştırılmak Uzere aşağıda 
alınacak~· şeraıtı haiz olan Hukuk Fakültesi mezunlarından bir me-as Ya r. 

lııa . Ştndan Y\lk 
nı bir rah t aıı olmamak askerliğini bitirmiş olmak, vazife ifasına 

h 2 - F'ra a sızlığı bulunmamak. 
;nıcr tcrc~ızcda.' Ingilizce, Almanca dillerinden birini veya bir kaçını 

- 'I' 1• e ıleccktir. 
%aYct b:ı:yolanların evrakı müsbiteleriyle ve 'bir dilekçe ile birlikte D sonuna kadar memurin şubemize müracaatları. (H78) 

D· evlet Demiryolları 9. uncu işletme 
ı.ııtektörlüğün den: 

' Uhanırneıı b . 
c aıtt l5,3o d cdeJı 3,300 lira olan 150 ton çimento 5, 8, 937 tarihinde 
~tır a pazarlıkla Sirkecide 9 uncu işletme binasında satın alına-

~- u i"'e . 
"'~ ~ gırrnek · · 
h il ettiği . ıstıyenierin 274,5 liralık muvakkat teminatla kanunun 

KODAK 
RETI NA 

KODAK RETiNA, hacım 
da ufak, kullanı'ı kolay, 
ıür'atlı parlak resimler 
çeker. Negatiflerinden 
çok güzel agrandisman. 
lar yapılır. 

....._ ------ - ......._~ --, 
Minyatür makinelerden ne bek· 

lerseni:ı, hepsini KODAK RE· 

TINA makinelerinde bulabi·ı 

lirsiniz. Bütün yüksek kabiliye· 

tıne rağmen hayret verecek kadar 

ucuz, Ksenar f 3.5; Elctar f 3.5 ve 

Zeiss • Tessar f 3.5 objektiflerle ve 

1/500 enslantaneli Kompur optüra· 

törle mücehhez muhtelif modeller. 

Her çeşiı tafsilat KODAK satıcılıı·; 

rından alınabilir. 

KODAK ŞiRKETi 
'stanbul - Beyoğlu , Tünel, 

Ensiz Sokak No. 3 

li~ırı.da inu \'esıkaı~rı, resmi gazetenin 7, 5, 936 tarih ve 3297 No. lı nüs-

ı ·~ni~:~~~~~~t~m~a~dili~~~~ınm~n~bw~~ ,~••••••••••••••------------, 
e~Üı}ineve

1 

gun saat 14,30 •a kadar işletme binasındaki komisyon KIZIL~· y . ~a.ıtn rrneleri lazımdır. 
cıd arneler 

e lşlctrne k J>a~asız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Sirke-
~n11undan dağıtllmaktadır. ( 4269) 

Her Akşam • ~""""""~~~~~-... 

B E L V Ü 
r 41J1Y1i

1

"MUİIAMMED 
Seanslanna başlıyacaktır. 

Solist n... JB' 1 1 ;_ 
' l\.l'll~ hayaıı .L ""A "1....I. CI.. E:l. 
~ 84'1.eYbek ve Anadolu revülerinin yeni programları tanınm15 D z lfEYETtıuız ıonAt AHENK Jı::I.'lUEKTEDIR • 

işı evlet Demiryolları ve Limanları 
ıı, Etnıe Umum Müdürlüğünden: 

l'ııiıt Ydarpa 
~"kabile şa - Ankara - Kayseri - Adana - Meydanekbez arasında 
~f!l' ~illin: haftada üç defa işliyen Toros sürat katarının 1 Ağuscos 

llşaıhda en 16 Ağustos 937 gününe kadar takip edecekleri yeni itine 
t. li YllZ.ılıdır · 
qa~d <lYdarp · 
l~ arpaşa aşa· Meydanekbez Meydanckbcz - Haydarpaşa 
tı~t K 9.00 Meydanekbe1 K 10,29 
~ •1k K 11,01 Fevzipaşa K 11,50 
~ehu. K 13,59 Toprakkale K 13,31 

.\ıı• V 16,04 Adana V 15,02 
<-ara K 16,22 K 15,27 

\' V 21,02 Yenice V 16,02 

~~oy K 21,18 Mersin K 12,56) 
~öpru K 1,40 Yenice V 13,57 ) 2 

~se~ V_4,57 - Yenice K 16.04-

HASTABAKICI HEMŞiRELER 
Okuru df rektörlüğünden: 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasız
du. Okul, genç bayanların haatabakacı ve ziyaretçi hemtire 

yeti9erek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü

esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hususi 

doktor profesörler ve muallimler taraf mdan verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitir

mit olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için yazı 

ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul 

Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 'E:yliıl 1937 den sonra 

müracaatlar kabul edilmiyecektir. , __________________________ __ 

Ticaret ve Zahire Borsası intihabatı 
intihap Heyetinden; 
Ticaret ve Zahire Borsası Heyeti idaresinin ye· 

niden intihabatı 26 Tem muz 937 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat on birden on üçe kadar icra 
edileceğinden hakkı intihabı haiz olanların Borsa 
idare Heveti salonuna gelerek reylerini istimal et· 

11 ....................................... 
KIZILAY CEMiYETi 

Genel Merkezi Başkanlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir'de yaptırı
lacak hastane inşaat ve bilcümle tesisatları tah
mini keşif bedeli ( 127 964) lira 50 kuruştur. 
2 - Bu i§e ait şartname ve evrak ıunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele proiesi 
C - Keşif hulasaları 
D - Hususi ve fenni şartnameler 
E - Esbabı mücbire raporu 
F - 26 adet plan 

isteyenler bu şartname ve evrakı: 
A - Ankarada Kızılay Cemiyeti Genel Merke· 

zinden 
B - lstanbulda Kızllay Hanında Kızılay Deposun· 

dan 
C - Diyarbekirde Kızılay Merkezinden 
6 lira 40 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 2. 8. 937 tarihinde Pazartesi gunu 
saat 15 de Ankarada Kızılay kurumu Genel Merke· 
zinde yapılacaktlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7648 
lira 22 kuruşluk muvakkat teminat vermesi bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksiltme ko
misyonuna göstermesi lôzımdır. 

A - En az bir parçada 130 bin lirahk bina ve 
tesisat işleri yapabileceğine dair Nafia Vakôle· 
tinden ahnmış müteahhitlik vesikası. 
B - Bu seneye ait Ticaret Odası v~sikaları. 
C - Şimdiye kadar yaptırdıkları işler için mal 
sahiplerinden aldıkları iyi hizmet vesikaları. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede 
yazıh saatten bir saat evveline kadar Kızılay Ku· 
rumu Genel Merkezine getirilerek eksiltme komis· 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 üncü 
maddede yazıh saate kadar CJelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması ıa. 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Kırklareli - Vize yolu Uzerinde 3 X 10 açıklığında yapılacak beton 

arme poyralı köprüsü ile yanındaki bir metre açıklığındaki Değirmen har_ 
kı üzerinde bir metrelik menfez ve Üzerlerinin şosesi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin keşü bedeli 25.000 lira ve muvakkat teminatı 1875 liradır. 
3 - Eksiltme 30 Temmuz 937 tarihinde saat On altıda Kırklareli Nafıa 

\Iüdürlüğü binasında yapılacaktır. 
4 - Bu eksiltmeye ait mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, projeler 

ve diğer müteferri evrak 125 kuruş mukabilinde Nafıa Dairesinden veril. 
mektedir. 

5 __,Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına 
mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-937 tarih ve 3297 sayılı Res
mi Gazetede ilan edilen talimatnameye göre 937 senesi için Nafıa Vekfı.. 
!etinden alınmış müteahhitlik vesikalannı havi zarflarını mezkO.r kanu. 
mm tarifatı dairesinde hazırlıyarak 30-7-937 tarihinde saat on beşe 
kadar Nafıa Müdürlilğü binasındaki Eksiltme Komisyonuna makbuz mu. 
kabilinde vermiş olmaları lfi.zımdır. 

6 - Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. "4224,, 

P. T. T. Fabrikası sahnalma 
komisyonundan: 

Kasa imalatında kullanılmak üzere muhtelif eb'adda cem'an 2625 kilo 
demir saç ile keza muhtelif eb'a<lda 1700 kilo lama demiri açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Bunların tamamının muhammen bedeli 690 lira 75 <lıltöplii K 4,00 ) Ulukışla K 19,56 

l{ V 4,20 ) Niğde K 21,16 -- meleri ilan olunur. · kuruş ve muvakkat teminatı 52,5 liradır. 

' a~~ K 5.15 ) 1 Boğazköprü V 23,34 
~~ - -- -~ ~aıltörı~ V 5,35 ) Kayseri K 23,00 ) 
~d ı>ru - - K 23,50 ) 1 lJ e K 5,06 
~kışla K 7,30 BoğazköprU V_23,20 ) 

*enic K 9 07 - Kayseri V 0,10 -\' .... e , 
tıelli~ V 11,44 Boğazköprii K 23,42 

\' etaill K - 12,34) Yerköy K 3 .08 

ı\ etıic0 V 13,50 ) 2 Ankara V 8,00 
daıır K 11 46 K 8,25 

~o V 12'.21 Eskişehir V 13,08 
~e~~kkaıe K 12,45 K 153,20 
lııe·<;ıı:ı~a K 14,15 Bilecik K 1 ,l3 

{dallekbe K 16 05 İzmit K 18,07 
2 ' l'or ı V 17

1

,02 Haydarpaşa . V 20,07 
' 'I'oroOs katarlarının Kayseri ile irtibatını temın eden katarlar, 

8 katarıannm Mersin ile irtibatını temin eden katarlar. 453 9 

liayvan sağlığı küçük sıhhive 
llleınurları ve nalbant mektebi 

1!&t11, "e direktörlüğünden 
() taıebe Parasız olan mektebin sıhhiye kısmına 937- 938 ders yılı 

4:tı l'ta rn kalınacaktır· 
h.~tıııer, \;~:bini Pek . iyi veya iyi derecede bitirmiş ~ln~lardan girn_ı:k 
tın 0~l't a111 ayetler veteriner direktörlüklerine göndcrıl~ış olan tafsıl~t 
1ll~ aı:ı 15 ıy":_l'ak Vesaiklerini ona göre tanzim ile kaydın kapanma gu-

a)( l.iı A.gustos 1937 tarihinde lstanbulda Selimivedc mektepte bu
re göndermeleri ilan olunur. (3871) 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı: 

Elaziz Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - EHi.zizdc yeniden yapılacak olan (80) yataklık hastane binası 

(111) lira muhammen bedel ve vahidi esasi üzerinden kapalı zarf usulilc 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Hususi şartname 
E - Muhammen bedel cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan ve projeler 
H - Mukavele projesi 
Isteklilcr bu şartname ve evrakı Vilayet Nafia Müdürlüğünden göre

bilir. 
3 - Eksiltme 6 Ağustos 1937 tarihine müsadif Cuma günü saat 15.30 

da Elazizde Nafia Müdürlüğü odasında müteşekkil artırma ve eksiltme 
komısyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6800 lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan getirmesi lazımdır. 

A - Nafia Vekaletinden alınmış 937 senesi için muteber asgari alt
mış bin liralık ehliyetname. 

B - 937 yılına ait ticaret odası vesikası. 
. C - Inşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis veya bir 

mımar bulunduracağına dair taahhütname. 
5 - Te~lif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yr.zılı saatten bir 

s~at evvelınc kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönd.erilccck mektupların nihayet 3 Uncil maddede yazılı 
saate kadar gclmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile i:,.icc kapatıl
mış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeleı kabul edilmez. (4352) 

Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye iştirak için 
6-8-937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Fabrikada müte
şekkil Komisyona müracaattan. ( 4395) 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

Elaziz nafia müdürlüğünden: 
1 - Keban - Arapkir yolunun 53 + 000 - 56 + 000 kilometreleri 

arasında ve Keban köprüsü Varyant yolu üzerindeki tesviyeyi türabiye 
ve imalatı sınaiye inşaatı 2434.8 lira muhammen bedel üzerinden 30 Tem
muz 937 Cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B - Fenni şartname 
C - Eksiltme şartnamesi 
D - Nafia şose ve köprüler fenni şartnamesi 
E - Vahidi fiat cetveli 
F - Muhammen bedel cetveli 
Bu evrak ve şartnameler Elaziz Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıda yazılı evrakla birlikte mezkilr 

tarihte eksiltme saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarının 

Nafia Müdürlüğü odasında müteşekkil komi!yon reisliğine makbuz mu
kabilinde verilmiş olması Iüzımdır. · 

Aranacak evrak şunlardır: 
A - Nafia Vekaletinden almrnı§ 937 takvim senesi için mukayyet ehli-

yetname 
B - Ticaret odası vesika& 
C - 1827 liralık teminat akçesi 
4 - Posta ile gönderilecek mektuplarm ekslltmc saatine kadrır gelmiş 

olması lazımdır. Postadaki teehhürler kabul edilmez. (2lfün <43821 
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3ANYODAN SONRA 
GÜNEŞ 

Bütün zevkile, kendini güne
şe nasıl verebiliyor? Elinde 
şemsiyesi mi var? Hayır! Fakat 
yüzüne güne.5 tesir etmiyen iki 
nikab koymuş: 

VENOS PUDRASI, 
;vENOS KREMi. .. 

~ . ' 
P ARISE Seyahat 

Uçüncü 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 

Zayi makbuz - İstanbul belediye
si tarafından yaptırılan Seferberlik 
müdürlüğü matbu evrak ve defterler 
işine ait olan ve 4, 6, 937 tarihinde lş 
Bankasına Hüsnü ve Osman namına 
Kadri ismi ile yatırılan 16 numaralı 
teslimat müzekkeresinde "mukayyet 
51 liralık makbuz zayi olmuştur. 1ş
bu makbuzun hiçbfr kıymeti olmıya
cağı ilan olunur. 

Zayi Şehadetname: Aksum vapuri
le ttalyaya gönderdiğim taze balıkla
ra ait İstanbul Ticaret ve Sanayi o
dasından aldığım No. 16318 ve 28, 
10, 1936 tarihli menşe şehadetname
sini za~i etmekle bir ikincisi alına
cağından eskisini hiçbir hükmü ve 
kıymeti olmadığı ilan olunur. 

Rali Luka 

1 Senclerdenberi tecrübe edilmiş t?n 1 
tesirli ilaçtır. Eczanelerde bulu
nur. İsmine dikkat. 

-ALQOPArt-# 

Adalar sulh hukuk mahkemesi sa
tış memurluğundan: Al~sandros pa
pa Hıristaki oğlunun Yorgi, Elcnora, 
Olga, İlya, Pavli, iKoço, h-farika, ve 
Niko kalfa ile şayian ve müştereken 
mutasarrıf bulundukları Büyilkada 
Yalı mahallesinin Çınar caddesinde 
eski 62, yeni 70 No. lı evin izaleyi şü
yu suretile satılmasına karar veril
miş olduğundan bir ay müddetle a
çık artırmıya konulmu§tur. 

Mezkur evin alt katında bir taşlık, 
bir oda, bir mutfak, mutfakta bir 
kuyu, bir hela, bir kömürlük. Üst ka
tında bir sofa, üç oda ve bir hela, ve 
ayrıca küçük bir bahçeyi müştemıl 
olup sekiz yilz yetmiş lira elli kuruş 
kıymeti muhamminesindedir. Vergi, 
tenviriye ve tanzifiyeden miltevellit 
belediye rüsumu bedeli müzayededen 
tenzil edilir. Tellaliye, ihale pulu ve 
yirmi senelik taviz bedeli müşteriye 
ait olmak üzere kıymeti muhamme
nenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçe
sile beraber talip olanların 25 ağus
tos 937 tarihine mUsadif ~rşamba 
günü saat 14 ten 16 ya kadar 937 / 
23 No. rasile müracaat etmeleri ve 
artırma şartnamesini 20 gün sonra 
herkesin görebileceği ve takdir olu
nan kıymetin yüzde 75 şini bulmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere 15 gün daha ur.atılıp faz
lasına talip olana 10 eylfıl 937 tari
hine müsadif cuma günü ayni saatte 
kati ihalesi icra kılınacağından mez
kur gayri men.kul üzerinde ipotek sa
hibi alacaklılarla diğer alakadarların 
haklarını ve hususile masraf ve faize 
dair iddialarını evrakı müsbitelerile 
.20 gün 7.arfmda bildirmeleri aksi tak 
dirde satış bedelinin paylaşmasından 
hariç bırakılacakları ilan olunur. 

N 

t 
' 

İLE 
ÖNÜNE 

E iNiZ • 
Adi gazı ve buna benzer boyalı mayileri Avrupa ve Amerika mar
kalı süslü kutular ve gaz tenekesine koyarak F A Y D A yerine 
satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar. Fayda ismine çok dikkat edi-

niz. T akli ti erinden sakınınız. 

IS ADAl11rtlrt 
f ikti ... 

işlerinizde muvaffak olmak için 

nikbin olmahsınız ve bunun için 

her sabah Havagazı Şof-Ben 

ile bir Duş ahnız. 

• 

UAVA~All 5DFBENI 
Akay işletmesi müdürlüğünden 

25, 7, 1937 pazar günü deniz yarış lan münasebetile saat 19,30 a ka
daı vapurlar .M.odn iskelesine gidiş ve dönü.şte uğramıyacaklar ve bu is
kele yerine Ada vapurları Kadıköy ve Anadolu vapurları da Kalamış is
kelesine uğrıyacaklardır. ( 4524) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

Umumi Neşriyatı ldare Eden: 

S. SALll\1 

Gazetecilik ve Neşnyat I'ürk Lim!tet 
Sirketı. Basıı h~ yer TAN matbaası 

25- 7 - 937 =-
""·' ·, . . ·.. . " ': ... ·' . •, .. " ·ı ·t •... ; .. .. . 

RADYOLiN iLE 
Sabah ve akşam her yemekten sonr 

mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. 
-- . Zira bir veya iki defa 

yapılan her iş mutlak 

yarım demektir ve b 
kadarile dişlerin sıhhati 
tam temine imkan yoktu 

lif Yemeklerin 
. ifrB 

1 trlarr, salyanrn d 
ettiği mikroplar, 

nıuıt 
~andan alına.ıt 

mevad k~ısın 
d di 1 '\"C a ser . :t 

etleri eğer ·mütemadi~ f 
temizlenme7.se boZ'!1~~1 
ve ~ürümeğe mahkurtı< 
Çiirük dişler, mide ,·e . ..r 

sak ihtilatlanndan zatu al 
~·e kadar her ne,·i hast 

1 

yol ~abilir. • 

Ve muhakkak sabah,akşam veher yemekten son.r 
yahud hiç deqilse çıünde 3 defa fırçalamak şartıle 

~~~~--~~~~~~~~-~ 
~ ................... ... 

Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamış olanlar bir denesinler. 

...... lzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu ~:_ .. _,, 

----------==------------=----------------:/" ..................................... ~ 
BAYANt;AR 

Fenni ve sıhhi bir şekilde 

hazırlanan Femil tuvalet bez

lerini aybaşı ihtiyaçlarınızda 

kullanmakla neşe ve sıhhati

nizi kazanmış olursunuz. Her 

eczane, parfümöri ve tuhafi

ye mağazalarında bulunur. 

KANZUK 
MEYVA TUZU 

. ~·· EN HOŞ vı; TAZE MEYVALARI • USAREJ,ERINDJ<~ • t,rıııs 
EDiLMiŞ TABii BiR MEYVA TOZUDUR. i 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilcbilrtl~. 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve ~ıtt 
annid inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın b· 
zamsızhklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık btı 
şeder. 

tNGİLİZ KANZUK E07ANF.JSI 

BEl'OGLU - ISTANBUL 

, ..... ...iiiiiiiiiimmiiiiiiiiimiiiiiiilii--~iiiiiiiii------, 

Şişe ve Cam Kmğı Alanacal< 

ra~a~aMe 'i~e ve tanı fa~ri~ası . ,J 
Tonu 18 liradnn 200 ton hc~'az veya nim beyaz şişe ve cam wr•.f ıı" 

yor. Taliplerin ~artnomeyi görmek üzere Birinci Vakıf Uanınclııl\ 
rova müracaatıarı. 


