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Madrit Daha Düşmedi 

---------
BERLINDE 
TAKAS 

MÜZAKERELERi 

Sporun Kaldırım Kavgası 
Halinde Devamına ve Zararlt 

• 

'1lunet Emin YALMAN D inn buıhranmdan _sonra 
Lı__ ınalma kolayca müfteri 
--.aunıı memleketlerin kar
flllJla IÜDiin birinde Almanya 
~ Bu llliitteri her malı abyor
hrd-= finta oluraa olaun alı-

Tesirlere Nihayet Verilecek 

l~Yle nimet bulunur şey değildi. 

Son Kavgah Müsabakamn Bütün 
Alakadarları Tecziye Edilmiştir 

' 
•&uP&ıım toprak mahsulleri ve ham • T :.:e aataıı her memleketi Alman- Yenı edbirlere 

eteklerine yapıştı. U I 
AJ'adan biraz zaman geçince bu yu mazsa 
~ ktllfew taraflan da olduğu Klü.pler 
"""111' birer meydana çıktı: 
lll 

1
- Ahnanyadan ayni sUratle, ay- ,,..- A v d•I k 

""'~ mal aımamadığı için pa- Lagve ı ece 
·-.r baflamp kalıyordu. 

2 - Alnıaaya dünya piyasaamdan Istanbul, 27 (A.A.) - Bqvekil I· . 
~fiyatla mal aldığı için başta nöııü tarafından tebliğ edilnıi§tir: 
~ kaçıyor ve bir memleketin Istaııbul spor meyduılarmda kar
~ . mukadderatmm bir tek fllaşan genç sporcuların bin'blrlerl
~ bağlı kalması gibi iktIBa· nin hayatma ve hayaiyetine kasteden 
~-Ve alyUI bir tehlike bqgöeteriyor- bir zihniyete dU,meleri, ehemmiyetle 
•11. dikkatimiz\ celbeden mahiyet alma-

Spor ifleriyle daima ~lı yalıından alakadar olan Btlf"elıilİmÜ 
Anmra ataduula bir apor miMı6alı.ında-

8 - Para :Almanyada bağkmnca, m üzerine, keyfiyet Tllrk Spor Kanı· 
~dan mal kurtanr gibi ne fiya- mu Bqkanlığma tetkik ettirllmJe ft 
ta olUl'Ba olsun, rakipelz ve mukaye- uzun incelemeler netieesl meydana 
llelfl eeya aatm almak zarureti hl- gelen rapor mtltalea olumnuttur. 
~~ ve TQrk mab mukabilinde Daha evvel, birtakım hldilelerden 
"l'UGadan elde edilen yfllraek fiyat, sonra. aı 80ll 4 ı.nmu vakam U.. 

~JerlaA11119m,...l'lbakllt•lbll...ıı•l'IYillfltlffal+*l~•'*-li..lflB~M~-- uocanın 
edilmi9tir. Dikkatimizi celbeden eeaa larak brpmu:a çıbnıar, idareyi klilp fl 

1 ..... ~ lfdJefn en bUyllk mahzuru dl- h meaele, apor terlQıeeinln buı mu- lerin elinde ve sporcu tanmmıf bir-

-~ 1-rmam ... - hltlerde apor m.ı .... ımave coııtilıııeıı lıl4; --..- ııal&hlyetlnde Fıkı aları 

Spor ı..-6iyai 
Cllmhuriyet hflktbnetleri, ilk gün-

~~-~Uf ticari .itlyat- terbiyesine münafl bir istikamet al- tutmak için her gayreti aarfetmi§-
--rı "-.a!YQL muıdır ki, bu istikamet ll1aJı olun- !erdir. Ilrtidarlarma ve hümü niyet. 

Bir defa bir Tllrk liram mukabilin- madıkça, derdin 111881 tedavi edileme !erine ilrt1ma1 verilerek mahdut sall
::ı l,80 lllark gibi mefruz ve muhay- m1e kalacaktır. (Arkası 10 uncuda) 

4a bir kun kabul etmemiz paramız- ======-=-========-====--=---========== 
~~~~.ıı:!: Yerli Mall~r Sergisi Açıldı 
---lllllZhı bllyllk bir kmmı mallan-

~ ıılm"~ bnkln haricme~- lktısat Vekili Bütün A hnanya ne olan ticari mtbıa-

~~~ Paviyonları Tetkik Etti 
._ ~ bağlandığım görilnce 
Hk takas Bieteminin diğer bil· 
bir lrlabaurlarmı farkedince büyük 
Je 11!.,~~Yet. ve cesaretle bu mese-
-~ durmuotW'. 
-~ ~rllnde dew.m eden mil- • 
l'h.~~ gaye, mazinin tecrllbele-
~ ders almak ve görülen mah· 
~~ 6nUne geçmek suretile rA..1-
tJ h Ue ikbsadt münasebetlerimi-
~ C81ılandmna.ktır. 

Vekil, lstanbulun Daimi Bi.r 
Sergiye ihtiyacını Bildirdi 

Hiç N91redı ..... it i 
Olanları Topluyoruz 

8llyUk ha8E flbof ve atikte
dam Nurettin Rocanm tfnadlye 
bdar kitap halinde ve muht&
Uf .-Ude buılmıı eserlerde la
fllar etmemtı olan fıknlaımı 
toplamü istiyoruz. 01nıyacula
rmımn gönderecekleri bu f"'
ralardaa "TAN,,da lntl!far e
denlerine her fıkra için birer 
hediye takdim edece~. Bu sa
fttle okuyaeuJannus ciddi bir 
kWttir lıt:meti gönnüt olacak
lardır. Nüktedan hocanın fıkı. 
lannı paar gönünden itibaren 
D1!fle~. 

Tür kige,San cak 
/ şinin Dostça 
Hallini istiyor 

ktyede l\U'aamı söyliyelim ki, Tilr
tikıert bazı Almanların tevehhüm et
)oktur libi bir Alman aleyhtarlığı 
lı:laıı · ~nyanm dahili rejimi A~
ecler lnllletine ait bir mesele teşkil 
1aıeı,' ~ hiçbir suretle alakadar et
llbt Yanın her yerinde olduğu 

ıaı'11ıtnı lllenıteketimi7.de de gUnUıı iki Adana, 27 (Tan muhabirinden) -
ler eke ifrat cereyanına kapılan fert- Kont de Martel dün Lezeko de Da-

Kont dö Mart.el Bir Şam C.. 
zetesine beyanatta bulundu 

~d ik değildir. Fakat bu gibi çok mu gazetesine verdiği beyanatta de-
li \te ut tınaurıarm memleketin gidi- miştir ki: 
)okt dtl§uncesi tberine hiçbir tesiri 

~di'Ul': Bu gidiş ancak Türkiyenin llıtlMJI Vekilimiz, Milli Reaurana •f~ı öniinJe izahat alıyor. "- Sancak buhranlı günlerini ge-
le lllkitafma ait esaslı menfaat . bah çirdi. Iskenderun ve Antakyada kuv-

J>r.._,__: . Galatasaray lilesinın çe ve ea- 1 Sergisini açtığım, 923 teki 341 fahri- tl" b. uzl h"ti ördüm Bu 
- --ıPlerın ilhamına tiı.bidir. lonlarmda kurulan Dokuzuncu Yerli kamızm 934 te 1310 a yükseldiğini, ve ı ır aşma mu ı g . 

'- Mallar Se-'•i dün saat 16 da açıldı. 1988 sergisinin de Türkiye sanayı"i bana rejimin tatbiki yolunda San--.., &ncak Türki e · boşluk • 6 - • 

la.yan Y yı Davetliler, açıl11 saatinden çok evvel iferleyii sergisi olacağım söyledi. cak unsurlannm müşterek menfaat-"acr~ ö bazı ~an pro~g~- bahçeyi doldurmuştu. Açılıt merast- Celal Bayann •Öylediği nutuk lerini koruyacaklan kanaatini verdi. ~ •'-"h g rllşlenne ve telkinlen- . d b" k mebuslar, Iktısat Ve- D •• _... d--
ltn ~,, tarız a· d il mın e ır c;o -.uıuaıı sonra Iktısat Vekili Bay Türkiye - Suriye arasında iyi ua"· iktıaa.dı · ır e ~~~ya. e o- ki.leti erklnı, milli bankalar ~üdOr- CeW Bayar ıu mühim nutku verdi: luk münasebetleri kurulacağına emi l'aflı 01 __ . rnUnasebetımızın bir ta- 1 ri ti ret lıemine mensup bir çok •• 
'lıt \te~aanu, tam bir mtlvueneli e , t ca gazeteciler bulundular. - Memleketimlziın sanayi politi· nim. Gerek Türkiye, gerek Fransa, 
ili ı-_ \te!'i§ halinde inkişaf etmesi- seva ve kumdan, ll&n&yilepıe hareketinden Sancaktaki herhangibir ihtillfm si-~·· Saat 16 da Ilrtıaat Vekili B. CeW balııretmı,.. ltlzum :yoktur, bu, muh- . eğil sle dUttbıceler beslemek Türk. Bayar geldi. Be, dakika kadar dfn. telif vesilelerle millete arzedilmiştir. yasl usul ve kaıdelere göre d • 

Asiler· Son Hücumda 
25 Bin l\iaktul Verdile 
ltalya Gönüllülerin Geri Alınmasına 
Bir Şartla Muvafakatini Bildirdi 
Londra, 27 (TAN) - Madrltin 

yirmi mil garbında günlerdenberi 
Bllrilp giden nıuharebe son güıılerini 
yqamaktadır. Hllki\met bugün bu 
cephede bütün taarnızlan pilskürtttl· 
ğüııü ve uilıerle beraber olan Faslı· . 
lardan yUı kletııJn maktul dtlftUitl· · 
nü bildiriyor. Aai1er ise, hllki\metln 
bu cephede eon derece ağır zayiata 
uğradığım ve binlerce maktul verdi
fini ileri aürtlyor. 

Aragon cepheeinde de pddetli mu· 
harebeler vukubulmaktadır. • 

Aal pnera1 Dellaııo bug8n radyo 
De verdJji nutukta, ullerbı Bnme
te'nin tlmallnde Jıladrite doğru ileri 
hareketlerine devam ettiklerini ve 
Villa Neuva de la Cana.do yakiatn4e 
bulunduklanm bildirmiftir. 

lladrit erklm harbl,..r uDerta 
Madrit garbinde utrachJdan a,tatm 
yirmi bet bine ballf olmakta bahm
dulmıu tahmbl etmektedir. 

Aatler tarafından nepohman teb- d . L! ı..·· up göre, Aragon cepheainde ild en perıf'UI uır rcoıe 
mtlhim mnJd uiler tarafmdaıı itgal 1 
olunm111 ve b.llkGmetgller 376 ölü, 1 8. B b 
300 tUfek, 8 mitralyöz, ve kWliyetli 1 r a a 
miktarda ce~hane ve mal.reme bırak 

mİştır O"" 1 ~t cephesinde htlk6metin ... g unu == Ôtd·· di .. lerdii'. Brunete meydanı ölWerle ~ Ur U 
ludur. Elli Sovyet ZU'hlı otomobili Dllııyanm en meşhUl' sinir hekfm. 
tahrip edilmittir. Asilerin eline bu- lerilıden Amerikalı doktor Peterkina, 
gUıı yüz eeir düşmU, ve altı yt1z mi- oğlunu tabaınca ile öldürmüştür. Ta
lla teslim olmuştur. banca sesi etraftan duyulduğu D-

Aailerin befinci kolordusu taarruz man meşhur doktorun da ölü olarak 
neticesinde Univenales dağlarına so oğlunun yanında yattığı görülmUt-
kulmuşlardır. tür. 

Doktorun ele geçen bir mektubu 
IIa GAZETECi dünyanın her tarafmıda derin bir alL 

Madrit cephesinde Framız foto ka uyandırnu§tır. Bu mektupta 111 
muhabiri Madam Taro ile gazeteci sözler vardır: 
M. Ted Allan bir tankın altında kal- "Şifa kabul etmiyen insanların 5-
mışlar, Madam Taro ezilntj.ş ve M. lüme kavuşmasına yardım edilmesini 
Allan'm ayağı kmlD11Ştır. ve işkencelerine böylece nihayet ve-

(Arkuı 10 uncuda) (Arkası 10 uncuda) 

Al TiNCi MEHMETLE 
HA YAT YOLDASLIGIM 
Yazan: Nevzat Vahdettin 

Mütareke giinlerinıle aarayın iç man
~-- haklnntla çok )'fl%ılar yaıltlı. Fa
lıat bu Glemi içinden gören, Altıncı Meh
meJin aon nelaine kadar etralıntla bu
lanan hiç lıin..e; gördüklerini, biltlikle
rini yazmadı. 

Nevzat Vahtlettin, bu alemi en yakın-
' tlan gören inaantlır. Altıncı Mehmet, 

lıendinni nrtlaf tutmUf, her dü,ümlü
iünü anlatmıftır. 

l Ağrıatosta (TAN) aütunlarıntla çık· 
mıya baflıyacalı lıatıralanntla aaray ve 
San Remoya ait en tloğru malfunatla 
beraber bir kadının hayatına ait ~lf he
yecanlı, ~k acıklı bir roman bulacalın-
nız. 

' doatıuğuıı8 ve Alma~ya ile ıendilrten sonra şehir bandosu 10 UD· Sadece iptidai maddeler yetiştirmek- dostane bir uzlaşma ile hallolumna-
1'1 Rih... ~ ınUnasebetıerimizin ile- cu yıl martmı çaldı. M~ m~~ le iktifa edenler daima medeni saha- ama taraftardır. Artık Suriye ile an
~hıe dU.maniık değil, bilikis hazırlanan kürsüye ~anayı Bırliği u- da geri kalnuelardır. Bu maddeleri laşmulık kalm&Dllftlr.. Yeni an 

Olrnaır dernektir. ÇllnkU iki mumt kltibi B. Halıt geldi •. Bir nu- mamul bir hale getirmek lizımdır. l&flllalarla her iki memlekete mesut ----------------------
(Arkuı ıo uncuda) tut vererek Dokuzuncu Yerlı MaDar (Arkam 10 uncuda) bir te§l'iki mesai yolu aÇilmıttır.,, 

1 Ağustos, Pazar 
Sayımızda Başlıyor 
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Y erli Mallar Sergisinde 

,,. . 

Dün açılan 
Neler 

Boğup 
Denize 
Atmıslar , 

Hıfzıssıhha Meclisi 

' Kırkçeşme .ve Halkalı 
Toplandı Palamut 

İhracatını 
Kontrol 

sergide 
gördük? , 

Cesedi Bulunan Adamın 

Geçer akçe değiliz amma, hele şükür Bir. ~~~ayete K.u.rban 
Dünya gözüyle kasaya girdil< Gıttıgı Zann_edılıyor 

Suları kullanılmıyacak 
Bunların yerine 130 7 erkos 

çeşmesi açılıyor 

Palamut ihracatını kontrol nizan1• 

namesi hazırlanmış ve Devlet Şüra
sma verilmiştir. Yeni talimatname 
ile palamut tipleri tesbit edilmiş, bU 
tiplerin kaliteleri ayrı ayn gösteril· 
miştir. Bu tiplere uygun olmıyan pa
lamutlann ihracına müsaade edUnıi· 
yecektir. Tipler şunlardır: engin. na· 
türel, busin, krible .. 

Sanayi Birliği Umumf Katibi açıı nutkunu verirken .. 

9 uncu Yerli Mallar sergisin
deyim. Halk kalabalığının 

arasına karışarak serginin köşe, 

bucağını dolaşıyorum. Milli Sanayi 
Bırlıği !kinci Reisi Halil Sezer kar
şıma çıktı. Biraz evvel, Sergiyi ge

zen Iktısat Vekili.ne i1.ahat vernıi§, 
dönüyordu. Sordu. 
. - Bu seneki sergiyi nasıl bul
dunuz? 

. - Çok güzel ve o nisbette çok 
ağırbaşlı .. dedim. 

. 9 uncu Yerli Mallar Sergisinin 
gerçekten ağırbaıJlı bir manzarası 
var. Kannakarışıl: bir ı>azar çeş

nı i taşımadığı gibi, tekniğe, iş bö
llımüne de bu yıl, her yıldan fazla 
kıymet vermişler. 

. Sergimn eşiğinden icseri, adımını 
atan vatandaş, burada ; Türkün J3a
nayi sahasındaki varlığını, kısa bir 
bakışla kavrayabilir. 

Avluda ilk göze çarpan pavyon 
Inhısar ıdaresinin firmasını taşı -
yor. Muazzam bir portakal şekli 

verilen bır büfe.. ve bu portakalın 
sağında solunda, tütüne, iı;kilere, 

tuza ayrılmış küçük köşeler .. Du

' arlardn yazılar okuyol'Um: 
"Hangi şarabı hangi yemekte iç

meh ?,, 

Bu sualin cevabını, biraz aşağ:t
dakı tablol~r veriyor: 

Tabak içinde bir levrek bah~ı 

'\'e yanında beyaz sek şarap.. Bir 
başka tabakta kocaman bir koyun 
budu, yarım sek şarapla ağız af,'1-
za vermiş, öpüşüyorlar. 

Akşamcı arkadaşlardan biri, şa

rapları birer birer gözden geçir
dıkten sonra : 

- Mübarek rnkı .. diye içini cek
ti, hangi meze ile olsa gider ve ln
hısar ıdaresini de böyle sualler sor

mak zahmetinden kurtarır! 

I
• ş Bankasının köşesi de, son 

derece orijinaldi. Burayn, 

kapağı açılmış bir kasa şekli ve 

rılmişti. Yüzlerce kişi, hep birden, 
bu kasadan içeri giriyorlardı. Zi

yaretçilerden biri, arkasından ge
lenlere seslendi: 
, - Çocuklar, geçer akçe değiliz 
amma, hele şükür, dünya gözü ile 
.kasaya girdik! 
, Ana. Iş Bankasının bütün çocuk
larım bu pavyonda toplanmış gö
l üyoruz: Jpekiş, Şekeriş, Yüniş, 

Şiı:;e ve Camiş ... 
, Şekerden yapılmış beyaz bir ze
min üzerinde yükselen şeker fab-
rikaları önünde zeki bir çocuk, an
nesine sokuldu : 
. - O kadar güzel ki, yalayaca
ğım geliyor! 

Bu arada, küçük vecizelerden is
tifade eden çapkınlar da eksik de-

ğıl. 

Birisi soruyor: 
- Kime "şekerim,, dersin? 
Oteki ,·eclzenln alt yanım oku-

makta devam ederek yanından ge
oıuı son derece güzel bir kadını gös-

B. Celal Bayar /lir yerli malı 

kadın çanta•ını temik ediyor 
teriyor; 
, - Sevdiğime! 

S ümerbank p:ıvyonunda, Iz
mitln kiiğıtlannı, Gemliğin 

ipliklerini, Bünyanın kumaşlarını, 
Merinosun yünler;aıi gördük ve gö
ğüslerimiz iftiharla kabardı. 

Etibank pavyonunda da türlü 
madenler, köşelere oturtulmuştu. 
Insan, sergide dolaşırken, on şu ka
dar sene içinde, kazanılan büyük ik 
tısadi znferi.n destanını okur gibi 
oluyor. 

Bıçakçıların vitrinlerinden ken
dine bir meyva bıçağı almak isti
yen bır gence, bayanı sordu: 

- Bıçağı ne yapacaksın? 
- Sergıden bir hatıra .. diye alı-

yorum. 
- Hatıra ola.cak başka bir şey 

bulamadın mı? 

- Ya ne almalı idim? 
- Bayanı gülümsedi: 
- Mesela, baum için bir kos -

tümlük kumaş kestirebilirdin .. 

B ir deri pavyonunda epeyce 
kalabalık toplanmıştı. Ga-

yet zayıf bir adama ihtar ettiler: 
- O kadar sokulma! 
- Ne var ki? .. 
GUlüştüler: 

- Sen kemiksin .. Y:ı.nındaki de 
deri.. ikiniz birleşince bir deri bir 
kemik olursunuz, karışmam. 

Sergide, bu sene mal teşhir eden· 
ler, o kadar çok değil. Fakat, bu 
azlık, sergiyi özleştirmiş! Abur, 
cuburun yerini, olgun eserler almış. 

Karyola kısmında; ihtiyar bir a
dam, gördüm. Bir karyola üzerin
de hararetli bir p1zarlığa giriş -
mişti. 

Nazmi Acar, hemen kaş göz işa
retile, etrafındakilere onu gösterdi: 

- Firaşhnne ~'1.hibi nereye git
ti? Bir salhurda zat, esbabı isti; 
rahatini temin eylemek kastilc bir 
adet firaşı ahen alacak. Fiyat 

ptlrsiş eyler .. 
'Yerli Mallar Sergisinde belki gö

rülecek, gezilecek daha çok köşe, 
bucak vardı. Fakat kalabalık bir
denbire öyle bastırdı ki, daha faz. 
la içerde kalamadım. 

• • 

Dün öğle üzeri Sarayburnundan 
takasile geçen bir balıkçı, Saraybur
nunda eski Sinanpaşa köşkünün ö -
nünde karadan 10 metre kadar açık
ta bir ceset görmUş ve derhal polise 
ve müddeiumumiliğe haber vermiş
tir. Nöbetçi müddeiumumisi Kemal, 
tahkikata el koymuştur. Tabibiadil 
Enver Karan, hadise yerine giderek 
cesedi denizden çıkartmış ve muaye
ne etmiştir. Cesedin boğulmak sure
tile öldüğü tesbit edilmiş, fakat hü
viyeti anlaşılamamıştır. Cesedin üze
rinde ince bir dondan başka bir şey 
yoktur. 25 yaşlarında, traşlı ve sün
netcsiz olan genç, siyah saçlı, siyah 
kaşlı ve siyah gözlüdür. Orta boylu 
ve orta şişmanlıktadır. Tabibiadil, 
hüviyetinin tesbiti için cesedin mor
ga nakline lilzum göstermiştir. Müd
deiumumilik bunun bir cinayet eseri 
olması ihtimali üzerinde durmuş ve 
:.ahkikatı derlnleştirmiye lüzUm gör
.;nUştür. 

Bir Depo Çöktü 
Dün Tahtakalede Halil hanındaki 

karyolacı Ömere ait 15 numaralı o
danın zemini çok fazla karyola depo 
edildiği için çökmüştür. Çökme esn! 
sında odada ve aşağı handa kimse bu 
lunmadığmdan ölen, yaralanan olma
mıştır. 

Sir Gip 
Dün Geldi 

İstanbul limanına ait projeleri ha
zırlamakta olan İngiliz mühendisler 
----: . ... ~ ---~fl• ~i,. G1b dün s~bahlci 
ekspresle şehrimize gcıuı. 'l'arabyada 
ki Tokatlıyan oteline indi. 

Sir Gib, öğleden evvel Ilınan idare 
sine giderek umum müdür B. Man
yasla görüştü. Verilen malumata gö 
re, Sir Gib, İstanbul liman işlerinden 
başka Zonguldak kömür havzasmda
ki liman inşaatını da tetkik edecek 
tir. 

Vilayet hıfzıssıhha meclisi, dün sa
bah vali muavini B. Hüdainin reisli
ğinde toplanmıştır. Bu içtimada tifo 
salgını gözden geçirilmiş, hastalığın 
15 temmuzdan sonra bir duraklama 
devresine girdiği anlaşılmıştır. Maa
mafih, tifoya tutulanların çoğalma
ması için yeni tedbirler alınması, aşı 
istasyon ve ekiplerinin artırılması, 

memba suları depolarının çok sıkı bir 
kontrol altrna alınması kararlaştırıl
mıştır. Kırk çeşme ve Halkalı suları

na ait çeşme ve muslukların kapatıl-

Dün de bir 
Kaç yüz kişi 

Cezalandırıldı 
Belediye yasaklarına riayet et mi· 

yenler hakkındaki takibat devam e
diyor. Son 24 saat içinde tramvaydan 
atlıyan 104, vapurdan atlıyan 68, be
lediye emirlerine aykırı hard<et eden 
264, trenden atlıyan 36 kişi cezalan
dırılmıştır. 

Ayrıca eksik olduğu anlaşılan 247 

kilo ekmek, açıkta satılan 10 kilo bö
rek, 32 çürilmüg karpuz, 14 teneke 
hileli su müsadere edilmiştir . 

Tarih Kongresine 

Ait Hazırhklar 
Gelecek ay içinde açılacak olan bü

yük tarih kongresine ait hazırlıklar 
u\..J. ıc:uu~&..u, uu. • .u:u ... u. un .. u ...... '" ıUl.t.tıa\. 

Maarif Vekili B. Saffet Arıkan meş
gul olmaktadır. Tarih sergisinde teş
hir edilmek üzere birçok vilayetler
den istenen eski eserler, gelmiye baş 
lam ıştır. 

Sıhhiye Vekili Dün 

Avrupadan Döndü 

ması ve yerlerine yeniden 130 tane 
terkos çeşmesi açılması hakkındaki 

belediye kararı, tasvip edilmiştir. 
Yeni tilo vaka•ı 

Son yirmi dört saat zarfında yeni
den 19 tifo vakası görülmüştür. Cer
rahpaşa, Gureba ve Haseki hastane
lerlndeki yatak adedi artmlıncıya 

kadar Gülhane hastanesine de tifolu 
hasta kabulüne başlanmıştır. Dün 9 
bin şehirli birinci aşı, 13 bin kişi de 
'kinci aşılarını yaptırmışlardır. 

Hamallığln 

Kaldırılacağı 

Mıntakalar 
Beyoğlu ve Beşiktaş kazalarında 

hamallık, 5 ağustostan itibaren kaldı
rılacaktır. Bu iki kata içinde Yüksek 
kaldırım ile Fındıklı yokuşu baştan 
başa ve Domuz sokağı ağzından A
zapkapı caddesine müvazi sahil kı 1 11 
bir eyliile kadar istisna edilmiştir. 
Beş ağustostan sonra birer hafta·ara 
ile ve sırasile Snyer, Beykoz, Kadı
köy, Usküdar ve Adalarda hamallık 
yasak edilecektir. 

Küfe ile seyyar satıcılık yapanla
ra yaz ve sonbahar mevsimlerine ait 
yaş sebze ve meyvalann çürümeleri
ne meydan bırakmadan satı.şiarını te 
min etmek için Teşrinisaniye kadar 
müsaade edilecektir. 

Tamamlanan Planlar 
Şehir planına bağlı olarak Florya, 

Mecicliyeıköy, Fenerbahçe, Kalamış 
ve havalisi için hazırlanmakta olan 
planlar, tamamlanmıştır. 

Kıymetli Medeniyet 

Eserlerimiz 

Palamut ihraç edilirken aynca bir 
kontrole de tabi tutulacaktır. ,Kon· 
trol Izmirde kabul edilen tiplere gO
re, Izmir dışındaki 1hraç iskelele
rinde birinci ve ikinci nevi olarak ka· 
bul edilen esaslara göre yapılacaktır· 

Kontrole tabi olmadan ihraç edi· 
lecek palamut nevileri, palamut hU· 
lasası, öğütülmüş palamut, kontrol 
memuru olmıyan yerlerden beş yilı 
lira kıymetinde ihraç edilecek pala· 
mutlardır. Palamut kontrol merkez
leri, Izınir, Çanakkale, Burhaniye, 
Ayvalık, Dikili, Istanbul, Antalya \'e.. 
Taşucu iskeleleridir. 

Festival Tenis 
Turnuvası 

Istanbul festival komitesi büyük 
bir tenis turnuvası tertip etmiştir· 
Iki ayrı kısmı ihtiva eden bu turnu· 
vanın birincisi 31 temmuz cumartesi 
günü başlıyacaktır. Dağcılık k!UbUn: 
de yapılacak olan turnuvanı."1 birillcı 
kısmına yalnız Istanbulda buluııan 
tenisçiler girebileceklerdir. Bu turnu· 
va tek kadınlar, tek erkekler, çift 
erkekler, çift kadınlar, çift muhtelit 
olmak Uzere beş kısma ayrılmıştır· 

Bu arşılaşmalarda dömi finale ıca· 
lanlar festival günlerinde beynelmilel 
tenisçilerin iştirak edeceği büyük tur 
nuvaya iştirak etmek hakkını kaıR· 
nacaklardır. 

Büyük turnuva 8 ağustos tarihin· 
de başlıyacak ve Ankara, Istanbulı 
İzmir tenisçilerile Balkanlardan ge
lecek tenisçiler dahli olacaklardır· 

Çanakkalede Bir 
Yolsuzluk Tahkikatı 

Çanakkale, (TAN) - Ziraat Bııil• 
kası çek memuru Kudsi Gürsoy, pa• 
lamut şiciteti mümessili Halidin hesıı· 
bı carisindcıı 6100 lira kadar ziJnıne• 
tine geçirmiştir. Bu suiistimal, suçlU 

eli ~· sı· memur Babaeskiye tayin edil gı 

/tfakalle Sultam Gidiyor 

Birkaç gün evvel 1stanbula gelmiş 
olan Makalle Sultanı Salih bin Galip. 
bu sabahki Romanya vapurile lsken
deriyeye gidecektir. Makalle Sultanı 
Mısırda da bir müddet kaldıktan son 
ra memleketine dönecektir. 

Bir mtiddettenbcri Avrupada bu- ı Temzilenmiye Baılandı 
lunmakta olan Srhhiye VMili Doktor 
Refik Sayd d'" R Sıvas, 27 (A.A.) - Selçuk mede-

rada devril teslim muamelesi yap~· 
lırken meydana çıkarılmıştır. l{udSJ• 

·-~·1 
suç arkadaşı ile beraber tevkif t-"-'

1
' 

am, un omanya vapu- . . . 
rile şehrimı' 1 • p 1 nıyetı şaheserlerinden Şıfalye med- miştir. Şimdi suçlu memurun bUtilJl 

hesapları tetkik edilmekte ve bıışka. 
bir suçu olup polmadığı arnştınınıak· 
tadır. Yakında mevkufların mubake· 
melerine başlanacaktır. 

ze ge mış ve . erapa as o- . . . 
teline inmi ti resesınde ve Gök medresede ılmi bır 

ş r . temizleme ameliyatına girişilmiştir. 
Yedi asırdan fazla bir zamanın yadi

Düğünlerde Çok Ağır gan oıan bu yüksek medeniyet eser-
lerimizde çirkin şeylerle binalann -- -

V ilayetlerden l.tenen Malumat Masraf y apllmıyacak mimarisi ve orijinal güzellikleri tah
rif olunmuştu. 1218 yılında Türkün 
cihan medeniyetine hediye etmiş ol
duğu bir hastane olan Şifaiye med
reseseinde ameliyat ikmal edilmiş ve 
içinden 3221 at torbası toprak ve 
moloz taşınmıştır. Neticede binala
rın mimari zenginliği ve sıvalar al
tında kalmış kıymetli çinileri meyda
na çıkmıştır. Ameliyat Kültür Ba
kanlığı mimarı Çetintaş'ın çalışma 
ve nezareti altında cereyan etmekte
dir. 

BOCULURKEN 
KURTARILDI Dahiliye Vekaleti, bUtUn vilayet ve 

kazaların idari, tabii vaziyetleri hak
kında düzgiln ve tam mallımat iste· 
miştir. Verilecek raporlarda bilhassa 
posta telgraf, ziraat, nilfus, yol ve 
sanat işlerine ait kati ve geniş izahat 
bulunacaktır. 

İzmirde 
Sıcaklar 

Bazı yerlerde dUğün münasebetile 
hfılii. yıkıcı masraflar yapıldığı, idare 
ve zabıta imirleriıtin de buna seyirci 
kaldığı hükümetin dikkat nazarını 
çekmiştir. Bunun üzerine dün vilayet 
lere bir tam~m yapılmış ve men'i is
r afat kanununun tamamlle ve behe
mehal tatbiki bildirilmiştir. 

r-Li-B-IR-KA_Ç_S_A_T_IR-L;ı 

Jzmir, (TA"N) - Şehirde son _?Ün- 1 B eledlye reisUğinkı gösterdiği 
}erde hissedilen sıcak, halkın çogunu 1 lüzum üzerine belediye mu-
civardaki yaylalara ilticaya mecbur ,hasebe te,klllbnda yeni bazı değl
etmiştir. Çeşme plajı , Gölcülc, Boz § Udikler yapılacaktır. 
dnğ kampları Foça ve Aliağa sahille- • 
ri, kalabalık kafilelerle doludur, Iz : M aarlf Veklll Saffet A~ 
mire otobüsle bir saat mesafedekı dün akıtam An.karaya don
Verem Mücadele cemiyetinin Yaman- mü§ttir. 
lar kampı çok fazla rağbet görmüş- • 
tUr. Kampta yatma ve yemek ücreti F esti~·aıe iştirak etmek .. uz:re 
ı liradır. 

1 

,·Uayetlerden gelf'cf'k Türk e-
k ipleri aı{ustosun 17 n J8 iıule lıura--

H amidiye lzmire Gidiyor da bulunacaklardır. 

Limanımızda bulunan Hamidiye 
mektep gemisi, bu hafta içinde lımi
re gidecek ve orada 3 gün kalacaktır. 

Kaynak Yapan Bir 

işçi Yaralandı 

Knsımpnşada lktısat Vekflletine a
it havuzlarda tamir edil.mekte olan 
İtalyan bandıralı Mekara vapurunda 
kaynak yapılırken kaynak llmbıuıı

nm parlaması yüzünden Hikmet adın 
da bir usta yaralanmıştır • 

• 
B ütun lstanbuhın umumi mahi-

yette temizlenmesi için fenni 
~ulara daya.nan yeni bir program 
haıırlanmaktadır. 

• 
M emurlara aa tahkikat evrak-

larımn boş yere va.kit geçi
rilmesine meydaa \'erilmemesi için 
tam olarak Devlet Şurasına gönderil· 
mesi \'ili.yetlere ta mim edilmiştir. 

• 
K Kı11ehir vilayetine bağlı A-

lenlll nahiyesi Niğde \'llayet i
ne bağla.nnuşhr. 

Gemerekte 

Heykel 

Bir 

Bulundu 

KadıköyUnde Şefik Bey sokağı~~: 
oturan Osmanın 10 yaşındaki og. 
İrfan, Kuşdilinde denize girıniştlt· 
Yüzme bilmiven rocuk bir aralık faJ 

J '): ... tl. 
la açılmış ve dalgalar arasında bOi 
lurken güçlükle kurtarılmıştır. 

Trikotai- işleri 
1 

Durgun Vaziyette 
Mevsim itibarile trikotaj işleri ~: 

zalmıştlr. Böyle olmakla beraber tr 
tl' rekotajcılar arasında ehemmiye ı 1>· 

kabet devam etmektedir. KUç~k f~ııfl 
rikalarla kendi aralarında ~ş ~at· 
müesseseler, büyük atelye ve ııxı d"l"' 

Sivas (TAN) - Gemerek kamunu· hanelere kuvvetli rakip vaziyette 
1
s• 

na bağlı güzel bir köy olan Eğerci o- ler. Bu rekabeti artıran sebeple~ • 
kulunun civarında, Bizanslılara ait rasında bazı sermaycdarlarm ev ~ıı
bir heykel bulunmuştur. Aynca ça. rinde çalışan kadınlara sermaye ..vi1' 
nak, çömlek gibi şeylere de tesadüf ğıtarak, iplik vererek onları te;;-· -
edilmiştir. ve himaye etmesidir. ~ 

lIAkV~-~HA~ 
28 Temmuz 9371 B .. k. H AÇIK 
,,Ç!_I!§AMBA ugun il ava: 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun- l .. 7..._,in_c_i_a_y __ G.,...,..Un- : "".'3-ı """""~Hı~z-ır~::-ı~: 
dan alınan malumata göre, bugün Arabt 1356 Rumf 13..,. 
yurdumuzu_n cenup ve .cenubu şarki Cemaziyülevvel: 19 Temmuz: :ı:S 
mıntakalarıle Knradenız ıkıyxlarmın .. • l2 zo 
bulutlu, diğer mıntakaların açık ol- Guneş: 4.53 - Ogle: ' 
ması, rüzgarların şark memleketle· İkindi: 16,17 - Akşam: 19,3:1 
rinde şark, cenup An~dolus~nda-=ce- Yats , . 2128 _ 1 • k· 2,43 
nup, Trakya mıntakasında şımal ve ıe. • msa -~·--=·~ 
diğer mmtakalarda da garp istika
metlerinden estnesi muhtemeldir. 

et· 
kilometre süratle esmiştir. Baf0:311 

re 757 miliınetre, hararet en çod&ıl· 
açık en az 20 santigrat olarak kaY 

OUNKU HAVA 
Dün, hava, akşama kadar 

ı?"ecmis. rüzdı.r şimalden saatte beş 1 miştir. 
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Ja.ponya Cine Harp 
ilin Etmedi Fakat 
Mücadele Büyüyor 

İsveçten 
Evvel 

Bay Çetinkaya 
Hareketinden 

Gazetecilerle Konustu 

Pekinde ldarei Örfiye ilan Edildi. 
Hariciye 

Japon 

Sulhü Nazırı, Hükumetinin 
Mu haf aza ıçın Harp Ettiğini Söylüyor 

L Nevyork, 27 (TAN) - Japonlar ile Çinliler arasında muhare
. e ~enif bir ölçüde devam etmektedi~. Bütün gün Japon ordusu 
·· -Çınl'I · 'il'" 1 erın 29 uncu ordusunu Pekin civarından söküp atmak için 
~8.ftı, fakat bu uğratmalar bofa gitti ve Çinliler büyük bir mu

l'eınet gösterdiler. 
ltıu.<;;rç.i fki taraf arasında harp, hen üz resmen ilan olunmamıştır. Fakat 
lllakt asa.mat azami şiddeti r.mlma,ktad ır. Bütün devletler, tehUkeden kork 

a Ve Yangının sıı;ra.mama.sı i~in t.edbir almaktadır. 

'-- - 500 AMERİKA BAHRİYELİSİ 

il ~e ,·~e ı, u ;""'ı a~r ı-"ln ı 1 1 rı:.=;ır:.~!ı;ş~~~~~:.~~:ı~t~: U (\ ~ rika se~ar~than:sini muhafazaya ~ne 
~ mur edılnuşlcrdir. 1cabl)'lda Amerıka 

lız~ıran ı"aın ~ ~~~::d:e~~~c:~~!r~e sefarethane-
AU ~ Pekin bugünlerde tam 1900 sene-

~ir lngiliz gazetesinin yaz- ~ sinde Boxers ihtilali sırasındaki va
dı1;1na göre, Avustralya.da lUel- ~ ziyettedir. O zaman yapılan bir an
btırn §ehrlnde gayet garip bir ~ l~ma ile Pekinin etrafında muhare
l'ak!' olmuştur. . ~ be vukuu menedilmişti. O yasak hala 
.Bu şehre ch·ar köyJerdrnı bl ~ devam etmekte fakat karışıklık için-

11nde devdkuşu yeti5tiren çift- ~ de bu yasağa riayet edilmemesinden 
lik.Jerden birinin usta ba§ısı ga- ~ endişe edilmektedir. 

~ Yetv sert , .e insafsız bir adam ol-~ JAPONYA SULHUN TEM1N1N1 

~ 
dugu ve devokuşlamıa az yiye- ~ İSTİYORMUŞ 
<ıek verdiği i~İll, zamanla hay- ~ 
vo-ı ı.. Japonya, Çin vilayetlerini değil, fa. 
-· a.r bu adanu ımimlemi~ler ve "il 

~lıklannm öcünü almıya kalk ~ kat sulhün teminini istediği söyle-
nu 1 :ı ' mekte, diğer taraftan Çindeki ordu,. ş &l'<llr, Bwıun ürerine bir 

" ak sunu takviye ederek bu ordu için yir .,. şa.~.' ustabaşı, yem venniye ~ 
,. geld - ~ mi milyon dolar tahsisat kabul et-
, Jl ıgı \'akit birka!,( deve.kuşu a- ; mektedtr. Muharebe, Pekin ile Tien-
ııııı b~~ ~S1Wtir.iib~Tar"'·e "td>'P'a~ - - - . . - .. . • , 
~ , eşi birden ustabaşının, üstün- ; rece şiddetle devam ediyor. Çinliler 
" ( • k ı k tarafından verilen bir habere göre ııııı ' • u UQ aya oturmuşlardır. ~ 
~ Ik Japon tayyareleri zehirli gaz da kul 
~ ı gün ortallktan kaybolan !anmaktadır. 
- us~aba§ı, nihayet diğer ~mele • ; 
t Ierın yardımile deveku~lannm - AMERİKANIN MÜRACAATI 
t attrndan bin güçlükle kurtarıl- ~ Amerika Hariciye Nazın Mister 
- ınıştır. ; Cordell Hull bugün Japonyaya mü-

~""'""""'"'~ ~ j racaat ederek Pekin sa~~sı~~a vuarn 

l , 1 bulan muhasematm tatilını ıstemiş· eh 
1
• f J tir. Ingiltere ve Fransa da ayni şekil 
S QnuQ de hareket etmiş bulunuyor. Bu mü-

racaatın neticesi ehemmiyetle beklen 
'T' , .. • / mektedir . 
.1 ev lP. er PEKİNDE ÖRF! İDARE 

'\r 
b· atşova, 27 (TAN) - Dün (Gar-

k~ ~Yaz Rusya Komünist Fırkası) 
ınıtesi 

tok• azasından 18 kişi, Bialys-
leti ta tevkif edilmişlerdir. Bu tevkü
llb n, ınilliyetpcrverler birliği reisi 

ay K ' kad oe a yapılan suikastla ala-
/\.~r olduğu tahmin edilmektedir. 

&are~a birçok kimseler de polis ne-
G altına alınmışlardır. 

~an:zeteıer bu haberleri, heyecan u
ler. ırıcı olarak tavsif etmektedir-

Kolonya 

Tokyodan bildirildiğine göre Japon 
kıtaları tayyarelerle takviye edildik· 
ten sonra saat birde Toungtenhou'da 
800 Çin askerini tamamile imha et
mişlerdir. Pekinin cenubu garbisinde 
Kouangan önünde dün gece 
vukua gelen muharebede dört 
Japon zabit ve .neferi telef 
olmuş, iki Japon gazetecisi ile iki 
Japon neferi yaralanmıştır. General 
Sung Japonların son ultimatonıunu 
reddetmiştir. 

Mücadelenin şiddetlenmesi beklen
mektedir. Japon tebeasının himaye 
si için tedbirler alınmıştır. Harbiye 
nazın, münasip gördüğü tedbirleri 

JapC>n llafvekili Prens 

KONOYE 

, 
Nafıa Vekilimiz, lsveçte 8 Saatlik iş Kanunu 

Hakkında Tetkikatta 

Bulundu ve Dört Mühendisi Angaie Etti 
Stokholm, 27 (A.A) - İsveç Ajansı bildiriyor: 
Türkiye Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, lsveçten ayrılırken ga

zetecileri kabül ederek, lsveçteki tetkik seyahatinin çok fay dalı 
olduğunu anlatmıttır. 

I 
B. Çetinkaya !sveçte amele 

teşkilatı arasında tetkikat yap-
tığını, amelenin yalnız çalrş-
ma ve hayat şartlarını değil, onların 

atölye ve sıhhat tesisatlarını gözden 
geçirdiğini; Türkiyede de sekiz sa
atlik gün kanunu geniş mikyasta tat 
bik olunduğu için, bu fırsattan isti
fade edereic, kanun hükümlerinin tat 
biki hakkında müessir bir kontrol te 

Amerika Seferini 
Yapan Tayyareciler 
Moskovaya Döndü 

mini tarzına dair tetkikatta bulundu 
Moskova., 27 (A.A.) - Tass ajan ğunu söylemiş ve demiştir ki: 

sı bildiriyor: "İsveç"in, Türk demiryolu inşaatı 
llk defa olarak tarihi Moskova - na malzeme vermesi meselesine gelin 

Şimal kutbu - Şimal Amerikası ha- 1 ce, bu hiç şüphesiz bir konjonktür işi 
va feserini yapan tayyareci, Sovyet- dir. Bununla beraber, biz İsveç ma-

1 

ler Birliği kahramanı Çikalof, Bai- mülatının evsafını daima takdir cdi
dukof ve Belikof dün Moskovaya dön yoruz .. , 
müşler ve hararetle karşılanmışlar- Vekil, karşılıklı ticaret mübadele-

) dır. sinin istikbalde çoğalacağı ve bu su-

1 
Tayyareciler. gardan doğruca retle de Tilrkiye)>e İsveç malzemesi-

r.-------------• ne müracaat imkanını vereceği ümi-Kremlin sarayına doğru ilerlemiş-
d · b"ld. · · fi dini izhar ederek şu suretle devam et Mika o ya ı ırmıştır. Pekinde ör ı 1 yolda yüz binlerce işçi kendi-

.1 A 1 t er ve miştir: 
idare ı an o unmuş ur. ler"ın·ı çı·çeklerle selfı.mlamıı::lardır. :.. "Halen, Türkiyede en mühim ve 

JAPON HARiCiYE NAZIRININ Sovyetler Birliği Komünist Partisi başlanmak üzere olan iş, suların sevi 
BEYANATI Merkez Komitesi ile hükumet, dün yesinin tan?..imi işidir. Bu iş için de 

Japonya hariciye nazırı Japon di- Kremlin sarayında Sovyetler Birliği 1sv~in teşriki mesaisini arzu ediyo-
yetinde son hftdiseler hakkında bu- kahramanı tayyareci Çikalof, Baidu- ruz. Stokholmdald ikametim esnasın 
gün bir nutuk söylemiş ve Japonya- kof ve Belikof şereflerine bir resmi 'da, dört köprli ve şose mühendisi an 

nm Şarki Asyada istikrarı kuracak 

bir devlet vaziyeti temin ve ha 

gaje ettim. Başka daha mühendis bul 
kabul tertip etmiştir. Merasimde, saydım onları da alacaktım. Zira ls-
kutup hava seferinin tertibine işti- veçliler bu sahada büyük bir tectU

_.._......_ ·--.ıa..- ---~ -nlr MAD. baya endiiı:ıt:rJAi iscilerivl '--.• ... msalilrtlı-lP.r._ 
ni söylemiş ve Japonyanın bilhassa parti ve hukumet azası, Mareşal E-
Çinde Japoıı a1eyhtar1ığının istihba- gorof, sivil ve askeri hava erkanı, Bir Alman gazetesi Türkiye 
rından müteessir olduğunu bildirmiş Sovyetler Birliği kahramanlan ve h kk d d' 
daha sonra son hadiselerin tarihçesi- tayyarecilerin aileleri ve dostları ha- a ın a nF' ıyor. 
ni yapmış ve "hadisenin hal analı- zır bulunmuşlardır. 
tarı Çinin elinde bulunmaktadır,, de- Akademisiyen Otto Şmid hazır bu-

miştir. lunanlar tarafından hararetle alkış
lanmıştır. 

Hirota daha sonra Sovyet - Man B. Voroşilof bir nutuk söylemiş-
çuri ihtilafından bahsetmiş ve hu- tir 
dut hadiselerine mani olmak için ted
bir almak 18.zımgeldiğini söylemiş
tir. 

Japon meclisinde Başvekil ve fır
ka reisleri de Japonyanın Çin top 
raklarmda gözü olmadığını söyle
mişlerdir. 

Harbiye nazırı, Japon garnizonu
nun Çin kuvvetlerine karşı tenkil ha 
rekatı yapmağa karar verdiğini söy
lemiş ve kabinenin içtimaından son
ra hükumet namına söz söylemeye 
salahiyettar bir zat ordunun meşru 
müdafaa tedbirleri almak mecburi
yetinde kalacağını anlatmıştır. 

GENERAL SUNG ÇEKILDI 

Son bir habere göre general Sung 
Hopey siyasi konsey reisliğinden ve 
bütün si) -asi vazifelerinden istifa et
miştir. 

lngiltere ordusu 
Artırılıyor 

Londra, 27 (A.A.) - Ordu ko
mitesi; ordu mevcudunun fazlalaş

tırılması hakkında gayri resmi bazı 
tekliflerde bulunmuştur. Komite, iki 
fırkalık bir "Merkez lhtiyat Kıtası,, 
teşkilini ileri sürmektedir. Bu mun
tazam asker. imparatorluğun tehli
keye maruz bulunan herhangi nokta 
sına istenildiği zaman, hususi bir se
ferberliğe lüzum kalmadan sevkolu
nabilecektir. Komite ayni zamanda 
kara ordusunun da fazlalaştırılması 
nı istemektedir. Bu fazlalaştırma key 
fiyetinin intaç edeceği masarif ise 
hususi bir askeri vergi ile kapatıla
caktır. 

Berlin, 27 (A.A.) - D. N. B. Ajan 

DIŞ 

KISA 

HABERLER 

P ariste mezbaha amelesi 
grev ili.nma karar ver

mişlerdir. 

• 
•• ngiliz donanması kuman-

danlarından Amiral 
Horpe, dün 72 yaşında olduğu 
halde vefat etmiştir. 

• 
F ransada Toulouse şehrin-

de bir lokomoUf bir ()
tobüse ~arp mı~ ve 15 kişi ağır 
surette yaralanmıştır. 

• 
•• ngiliz Müstemlekiit Na-

zın Ornsby Gore, Man-
dalar komisyonunun içtimaı i
çln, Oeneneye hareket etmiş· 

tir. 

~aıfa 
ispirtosu 

Başladı Alınmıya 
l>e:;kara, 27 (TAN) - Kinin ve 

tıi .... anganatıa bozulan kolonya is-

Amerika Yüksek Mahkemesi 
• ~osun 

tış1 un son zamanlarda artan sa-
~ ~azarı dikkati çekmiştir. Bunun 

"'· rıne Maliye Vekfileti bu ispirto-
"'" al ' tuın ~~ların isimlerinin tespitine lil 

gorrn·· 
iııiını . uş ve teşkilatına her ay bu 

erın b' l" tı.ı bU . ır ıstesinin hazırlanması-
dırı:niştir. 

ŞI Qrap Fiyatlarını Her 
st· 1Yen Artırmıyacak 

l .\nka 
ll1ille ilra, 27 (TAN) - Bazı şarap 

ll d c t e imalathane sahiplerinin 
tunu e _'!a~aplanrun eskitilmiş oldu
leri a~Ylıyerek fazla para istedik
liitaYettllşılınıştır. Bu yüzden hal.kın 
'1eat1 h .artmıştır. Ancak teknik te
~ 'l'ttı- aı~ olan imalathanelerin fiya
"Ql da abıleceği, ayni zamanda şara
~,eld~~~asetinin artmış olması Ja-

ıgi bildirilmiştir. 

A merika Cümhurreisi Mi~ter 
Ros..'tevelt'in giriştiği rnüca.

delelerin en mühimlerinden biri A
merika Yüksek !fahkemesinin ıs
lahına aittir. Çünkü Mister Roose-• 
velt'in Amerikayı kalkındırmak i
çin çıkannıya lüzum gördüğü ka
nunJan ba.lt.alıyan ,.e Kanoou Esa
si ahkamına münafi göroo mües
sese, bu ~;iksek mahkeme idi. Mis
ter Roosevelt te yeniden Cünıhur
reisliğine intihap edilir edilmez bu 
mahkemeyi ıslah için bir proje ha
zırlamış ve Ayan Meclisine takdim 
etmiş,. ise de, birkaç gün eV\·ci bu 
proj~ reddolunmuş ve Yüksek M~~ 
kemeain teşf"..kkii:Jnde hiçbir degi
şikHk yapmıyan bu projenin ha -
ziHa.nması, meclisin Adli Encüme
niÔden istenmiştir. 

Hadisenin son derece dikkate de
ğer safhalan ,·ardır. Boolann bi
rincisi Cümhurreisi Mister Roose
velt'ln ıslah projesini reddenler ~ 

ı········ ................................................... : 
: YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL f 
i ... ~ ................................................... t 

ra.'irnda bizzat kr-..ndi fu·kası men- tediği kanunları çıkarmış, fakat 
suplarının da bulunmalarıdrr. Baş- Yüksek Mahkeme, bu kanunlara 
ka memleketlerde böyle bir hadise karşı \.·eto hakkını kullıwıruştı. 
\'Ukubulduğu takdirde iş başında.ki Oümhurrelsi bunun üzerine, mah • 
hükumetin düşmesi ikt.ızn eder. kemenin teşekkillünii değiştirerek 

Halbuki Amerikada vazi~·et böy- azasının ekseriyeti kendi tarafrn-
le değildir. Çünkü Amerikada Cüm- dan tayin olwıacak bir mahkeme 
hurreisi bütün otoriteskıi halkın \'Ücude getirmek istemiş, fakat A-

relinden alır ve bütün icra \'8.Zife- merlka efkirı umumiyeslnin ken-
lerini kendi ellerinde toplar. Bu ba- disine bu yolda müzaharet etme-
kımdan Amerika ayanmın tuttuğu diğlni görmüştür. Çünkü Amerika-
hattı hareket Cümhurreisinin nü- da her türlü tenkit ve itirazın f ev-
fuzu üzerinde zerre kadar tesir et- kinde sayılan bir müessese, Yük-
ınlyecektfr. sek Mahkemedir. 

M ister Roosevelt, dört beş se
ne evvel Amerlkamn buh

ran içinde kıvrandığı sıralarda A
merika kongresine dayanarak is-

Mahkeme aza8IDID kıymeti çoğu 

nun vazife başında uzun yıl
lar g~inneleri, mahkemenin te
,,e'kkW bakımından pek tedrici bir 

surette değişikliğe uğraması, ve 
vazifelerini aza.mi \"ekar \ 'e ciddi
yet i~inde yapması, \ 'e ona Ame
rika efkarı umumiyesi nazarında 
kudsiyete \"aran hürmet görmesi· 
.ne saik olmuı;hır. Bu yüzden Mis
ter Roosevelt tarafından Yüksek 
Mahkemenin teşekkülünü tadil et
tirmeyi istihdaf eden proje kabul 
olurımamıştır. 

Diğer taraftan bu projeyi ilham 

eden şeraitin ortadan i<alkmış ol

ması da aleyhinde rey \'erilmeslne 
saik olmuş ve Yüksek Mahkeme de 

Mister Roose\·elt'in yeni hareketi· 
ne karşı husumet göstermekten vaz 
geçmiştir. 

Bütün bu şerait Yüksek Mahke
menin hiçbir tadile uğramamasına 

saik olmuş ve proje reddolun
malda beraber Mister Roosevelt'io 
nüfuzu da hi~bir inzaya uğrama
mıştır. 
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fi.EK 
Can Sıkıntısı 

Sanırdım ki, dünyada zengin ile ra
kirin, zayıf ile kunctlinin, güzelle 
çirkinin hulasa herkesin sınıf ve ta.. 
baka farkı gözetmeksizin hissedar 
olduğu şey, can sıkıntı ıdır. 

Kimse iddia edemez ki, fakirin 
zenginden !azla canr sıkılır. Yanlış 

anlamayınız. lUuzayaka manasına gc 
len sıkıntıdan bahsetmiyorum. Yakit 
geçirememekten doğan iç sıkıntısı 
diyorum. işte bu iç sıkmtısı bazılan 
için meğerse aranılan bir nimet imiş. 
Bunu g~en akşam radyoda dinledi· 
ğim (Selim Sırn Tarcan)m konfe
ransından öğrendim. 

Ustat bu kaç bininci olduğunu kes
tiremediğim konferansında l\leter
linok'in (Büyük sükuttan önce) ya
ni ölmeden ewel ismindeld eserimleo 
birka~ satır alıyor. Bu satırlarda mu
harrir "son demlerimi U7Jl t mak için 
can sıkıntısı anyorum. Lakin onu da 
bulamıyorum.,, diyormuş. Ren e~eri 
okumadım amma her halde iistadın 
naklettiği bu satırları ~a)anı likkat 
buldum. 

Halbuki can sıkıntısı İ!:in birebir 
~eyler \"Brdır. Mesela bizim gazetele
rin "makale,,lerini okuma.le, barlar
da numara seyretmek, Adalara \.'&

purla gitmek \'e nihayet ""Işın lstan
bulda ikamet etmek pek eğlımceli 
şe)·Ier olmadığına göre, insanın içinl 
sıkar ~ylerdir. 

Ustat Sellm Sırn, bunlan bilmez 
değil amma muhakkak hl'!psinl bir
den sarfetmiş olmamak için işin bu 
tarafını da başka bir konferansa. sak
lamıştır. 

B. FELEK 

sı bildiriyor: 
"Berliner Börsen Zeitung" , B. Ali 

Çetinkayanm Almanyayı ziyareti 
hakkında neşrettiği bir makalede di· 
yor ki: 

B. Ali Çetinkayanın şahsında, u· 
mumi harp esnasında yanyana bir· 
ilkte harp ettiğimiz, Harp sonrası 
tarihi Almanyanm felaketi ve yeni
den kalkınması ile dikkate şayan bir 
yakınlık gösteren bir memleketin 
mümessilini selô.mlıyoruz. Ayni mu
kadderat, her iki memleket için de, 

müşterek meseleler ihdas ediyordu. 
Bu suretle, Türkiyenin istiklru müca

delesi ve milli ve sulhperver kalkın

ması, Almanyada hususi bir sempa
ti ile karşılanmıştır. 

Almanya, Türkiyede siyasi menfa. 
atle alakadar hiçbir gaye takip et
mediğinden Türk - Alman münase· 
betleri daha iyi bir surette ~nkiş.at 
ed~bilecektir. Almanya, iki memle .. 
ket arasındaki işbirNğinin genişleme• 
sini ve ticaret mübadclelerinin fazla
laşmasını aramaktadır. Bu suretle 
hareket etmekle, Atatürk Türkyesi 
de kuvvetli ve mustakil olmak .azm1· 
ni gösterecektir. 

Belçika Bankası 

Statüsü Değişiyor 
Brüksel, 27 (A.A.) - 1 ağustos

tan itibaren Belçika milli bankasının 
statüsü tadil edilecektir. Bu tadila
tın bilhassa aşağıdaki ahkamda ya
pılacağı tahınin olunmaktadır. 

Bankanın müddetinin 31 kfı.nunu
evel 1961 e kadar temdidi bankanın 
vesaikinin ibrazında tediyesini müte
ahhit bulunduğu mebaliğin asgari 
yüzde kırkma müsavi bir altın mev
cudu veya kabili tahvil ecnebi dö
vizleri bulundurması mecburiyeti, 
banka 1.imamdarları, hiçbir ticari 
şirketin azasından olamazlar, Maliye 
Nazın, bankanın muame!fıtını kon
trol etmek hakkına maliktir. 

Amerika Grevlerinde 

Şimdiye Kadar 

16 Kişi Öldü 
Clevland - Ohio, 27 (A.A.) Gönül

ıu amele ile grevcilerin gözcüleri a
rasındaki arbedeler, dün "Republic 
Steel" fabrikalarının önünde bütün 
gün devam etmiştir. Bir kişinin öl· 
müş ve 40 kadar insanın ağır suret
te yaralanmış olduğu haber verilmek 
tedir. 

Bu selikhaneler grevciyle birlikte 
vukua gelmiş olan kargaşalıklar, şim 
diye kadar 16 kişinin hayatına mal 
olmuştur. 
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arlık 

ası 

elendi 
Dün ağır ceza mahkemesinde bir 

sahtekarlık davası neticelendirildi. 
Bu davanın Leon Lutfi, mübaşir Şük 
rü, Cevdet ve Mustafa adlı dört suç
lusu vardı. Bunlardan yalnız Leon 
Liitfi mevkuf, diğerleri serbestti. 
Dün mahkemeye Mustafadan başka 
bütün suçlular gelmişlerdi. Iddiaya 
gôre davanın mevzuu şudur: 

Leon Liitfi, uzun tahkikat netice
sinde şimdi kendisi Yunanistanda 
bulunan Vasi! adlı bir zenginin Sa
ınatyada Hacıhüseyinağa mahalle
sinde Karagöz sokağında 10 numara
da kıymetli bir arsasını bulmuş ve 
bu adam namına sahte a1acak senet
leri uydurarak o civarda Vasil adlı 
başka birisine mübaşir Şükrü vası
tasilc ödeme emri tebliğ ettirmiştir. 
Bir taraftan Vasille de anlaşıldığı 

kin Vasil, ödeme ve satış emirlerine 
katiyyen ıtiraz etmemek suretile bor 
cun katiyyet kespetmesini temin et
miştir. Arsanın tam satılacağı bir 
sırada. Yunanistanda bulunan Vasi
lın Istanbuldaki damadı vaziyeti öğ
rmmiş ve müddeiumumiliğe müra
caat ederek kayınpederinin hiç kim
s ye borcu olmadığını ve bu senedin 
sahte o1duğunu bildirmiş ve tahki
kat sonunda da bu ihpar doğru çık
tığı için suçlular mahkemeye gönde
rilmişlerdir. Geçen celsede müddei
umumi suçlulara ceza verilmesini is
temisti. Dün müdafaalarını yaptı

lar. Muhakeme karar için 24 ağus
tosa talik edildi. 

Kay ol n 

Ç valdan 
oyun 

Çıktı 
Faik adlı bir çoban, dün Mevlane

kapı haricinde sürüsünü otlatırken 

hır aralık koyunlardan bir tanesinin 
eksildiğini görmüş, ve hemen polise 
müracaat etmiştir. Polis, etrafta a
raştırmalar yapmış. sırtında bir çu
valla oradan geçen Muharrem ismin
de bir genci çevirmiştir. Çuval açı

lınca içinden taze bir koyun gövdesi 
cıkmıştır. Muharrem derhal yakala
narak müddeiumumiliğe verilmiştir. 
Suçlu meşhut suçlara b:ıkan Sultan
nhmet sulh birinci ceza hakimine ve
rilmiş ve tevkif edilmiştir 

• 
aıa Olmıyan 

Haberle Vermiş 
Celal oğlu Nuri isminde biri, bazı 

15 Yı Yattım 
Tekrar Katil 

Olamam 

• 
ın 

Lir 
• 

•• us ur 
+·ıas 

s ç u 
Polis dün müddeiumumiliğe !ne- !htilas ve zimmet suçile tevkif e-

bolulu Cemal ile kansı Nazireyi ya- dilen Bakırköy av vergileri tahsilda
rah olarak göndermiştir. Bu karı ko- n Fevzi Tekinin muhakemesine dün 
ca, biribiilerini yaralamaktan suçlu- ağır ceza mahkemesinde devam edil
durlar. Yaralılar derhal tabibi adli miştir. 
Enver Karana gönderilerek raporla- Dün, ehlivukufun makbuzlar üze
n istenmiştir ... Nazire davasını şöy- rinde yaptığı tahkikatı gösteren ra
le anlatmııısr: por okunmuştur. Fevzi Tekinin 17 

- Cemal, kocamdır. Benim bütün zabıt varakasile muhtelif zamanlar
eşyarnı, altımdaki yatağımı bile al- da tam 1204 lira 73 -kuruşu ihtilas et 
dı. Beni tahtalar üstünde bıraktı. mck suretilc zimmetine geçirdiği an
Bu da yetişmiyormuş gibi iki çocu- laşılıyordu. Fevzi Tekin, bu tetkika
ğumu da elimden aldı. Bunları eski tın tamamen doğru olduğunu ve hiç
karısının yanma götürdü. "Ben sağ bir itirazı bulunmadığını söyledi, 
iken çocuklarımı üvey ana eline bı- yalnız cezasının hafif olmasını iste
rakmam . ., deyince kötü oldum. Hc- j di. Mahkamede hazineyi avukat Bay 
men gırtlağıma sarıldı. Kafamda sağ Sami temsil ediyordu. O bu rapora 
lam yer bırakmadı. Gözümü şişirdi. itiraz etti ve: 
Ağzımdan, burnumdan kan boşandı. - Fevzi Tekin ayni zamanda şe-
0 hapisanede yatarken ben çocuk- birli 27 avcıya dörder liralık av ruh 
larını büyüttüm. Şimdi ben kaka ol- satiyesi vermek lilzımgelirken onla
dum. ra birer liralık makbuz vermiş ve bu 

Yüzünden kanlar sızan Cemal de suretle de 81 lira hazineyi zarara 
kendisini şöyle müdafaa ctmitşir : sokmuştur. Bu paranın da kendisine 
"- Ben birisini öldürdüm. Tam tazmin ettirilmesini isterim, dedi. 

on beş sene hapisanede yattım. Ha- Müddeiumumi dosyayaı tetkik et
pisanenin ne demek olduğunu öğren- mek istediği için muhakeme 19 af;'lls
dim. Hiz, bir daha başkasına el kal- tos saat on dörde talik edildi. 
dınr mıyım? Hayır bir daha katiy-
yen katil olamam. Nazireden şüphe
lendim. Maamafih affettim. Eline 20 
lira verdim. "Gel Bayan, dedim, 1-
neboluda çocuklarının yanında otur,, 
ben de zaten eski karımla barışmış
tını. Fakat Nazire lneboluya gelmek 
istemedi. Şimdi kıskançlıktan böyle 
şeyler uyduruyor. Jneboluya gidince 
çocuklarını da göndereceğim. Varsın 
ne yaparsa yapsın. 

Müddeiumumilik bu kan koca da
vasını tahkik etmektedir. 

Adl(yede 
Terfi edecek 
Hakimler 

Adliye Vekaletinde toplanan tef
rik komisyonu, terfia hak ve liya
kat kazanan hakimlerin listesini ha
zırlamıştır. Vekalet, lstanbulda ter· 
fi eden hiikimlerin listesini dün rntid 
deiumumileğe göndermiştir. 15 kişi
lik olan bu listede yalnız Kadıköy 

hakimi tercihan diğerleri de kanunun 
A fıkrasına göre terfi etmektedirler. 
Liste bugün alakadarlara tebliğ edi
lecektir. 

af atasa Kırtiarak 

ö ür·· en 1 adın 
Hacer isminde bir kadını kafata

sım kırmak ve palaska ile gözlerini 
oymak suretile öldüren Hüseyinin 
muhakemesine dün asliye birinci ec
za mahl<cmesinde devam edildi. Mah 
keme geçen celsede hadiseden sonra 
Hüseyinin kanlı palaskasını ve kanı
nı parkta otlara sildiğini gören Ha
lide isminde bir şahidi çağırmıştı. 

DUn mahkemeye gelen cevapta Ha
lidenin bulunmadığı anlaşılıyordu. 
9n'-:Ho .. ~on ı,..;..;.,; np 7.iiJfiksır ~1•• 

Hasandı. Onun için de Elaziz mah
kemesine istinabe yazılmıştı. Bunun 
cevabı da gelmemişti. Muhakeme, Ha 
!idenin ilk tahkikattaki ifadesinin 
okunması ve Hasanın istinabesinin 
tekidi için başka bir güne bırakıl

dı. 

lıl<esirde Bir ld m 
ararı Veri di 

yerlere telefon ederek hakikat hilafı ve kendisini de yakalıyarak dün müd 
haberler vermiş ve acilen ittihaz e- deiumumiliğe göndermiştir. Müddci
dilmesi Hi.zınıgelen kararlar aldırmış umumilik tahkikata devam etmekte
tır. Polis tahkikata lüzum görmüş ı dir. 

Balıkesir, (TAN) - 934 senesin
de Bandırmanın gdincik nahiyesine 
bağlı Çepeti köyü."lde kardeşi kahve
ci Kara Mchmetle Mahmut oğlu :Meh 
medi. Mehmet oğlu Mustafayı ve 
Hacı Ahmcdi öldüren ve iki kişiyi de 
yarahyan Kara Hasan ağır ceza mah 
kemesi tarafında:ı idama mahkum 
edilmiştir. 

a 

- Estağfurullah! Hay hay! Rica değil, emriniz baş 
ilstüne. Elden geldiği kadar sayederim. 

- Peki efendim, o halde, bu işin olmaması hakkın 
da da hiç bir muavenette bulunmıyacağınızı lfı.tfcn 
vaadeder misiniz? 

- Yani ne demek istiyorsunuz?. 
Yüzbaşı şimdi ,ayni istihza ve sesinde ayni şiddetle: 
- Yani olmasına karışmadığınız gibi, olmamasına 

Paris Sergisinin Güzellik Kraliçesi 

Bugiinkü Program 
OGLE NEŞRiYATI : 

12,30: Plakla Türk musikisi. ~2 
50: Havadis. 13,05: Muhtelif plak 
neşriyatı. 14,00: SON: 
AKŞAM 1''EŞRIYATI : 

18,30: Plakla dans musıkisi, l~ 
20: Konferans: Beyoğlu Halk~~'1 
namına Nizamettin Nazif (Sulhun 
mübeşşiri Türkiye). 20,00: Ne~h~ 
ve arkadaşları tarafından Tur . 
musikisi ve halk şarkıları. 20,~~· 
Ömer Rıza tarafından Arapça soY 
!ev. 20,45: Bimcn Şen ve ar~a?a~· 
ları tarafından Türk musikısı "\C 
halk şarkıları (Saat ayarı). 21,15: 
Operet. 22,15: Ajans ve borsa ha· 
bcrlcri ve ertesi günün prograP11• 
22,30: Plakla sololar, Operıı ve ope 
ret par<;alan. 23,00: SON. 

Günün Program Ozü 
SENFONiLER 

16,30 Paris kısa dalgası: SenfO· 
nik konser (Mozart, Liszt vs.) 22 
Mfüuıo • Torino: Senfoni (Erncsto, 
Halfter, Dcbusoy, Wagncr, Rııven • 
22 Btikrcş: Pliiklarln Lalo'nun ls· 
panyol senfonisi. 22.30 Strasburg. 
Rennes: Senfonik konser (Haen· 
<lPl. Lis?.t. Strauss). • 

IIAFIF KONSERLER 

~.1~ris segisi henüz devam etmektedir. Geçen halta içinde bu 
münasebetle güzellik kraliçesi ser;ilmiş ve buracla resmini görclü
ğünüz Bayan Lily Lamb Parisin güzeller güz.elliğini kaz.anmıftır. 
Henüz 17 yaşındaclır. 

9,30 Prag kısa dalgası: Pliik· 
10,15: Keza. 11.30 Keza. 13 !{eza. 
13.10 Büikreş: Plak konseri. 14,15: 
Paris kısa dalgası: Bordo'dan :kon
ser nakli 15: Paris kısa dalgası: 
Marsilyadan konser nakli. 16,20 R0 

ma kısa dalgası: Cetra orkestraS1 

ve şarkı1ar. 18.30 Moskova: J{on
9
• 

ser. 18,30 Peşte: Plak konseri. 1. 
Biikreş: Eğlenceli orkestra musı· 
kisi. 19,15 Varşova: Martha Eg· 
gerth'in plaklarından. 20 Varşo•:n : lzmir 

Yolunda 
Bir kaza 
Izmir, 27 (Tan muhabirinden) 

Şoför Kamilin idaresindeki 22 numa
ralı kamyon, lzmire gelirken diğer 
bir kamyonla ynnş yüzünden Abdul
lah Ağa çiftliği civarındaki köprü -
nün korkuluğuna çarptı, parçalandı. 
Kamyonda bulunan 7 yolcudan Me
aıemenli Süleyman öldü. Şoför Ka
mille kansı Hcdıye başlarından ağır 
surette yaralandılar. Hediyenin ha -
yatı tehlikededir. Diğer dört yolcu 

Ka dı ada ·ki 
c ı Kadın 

Kandıra, {TAN J - Burada iki 
kocalı bir kadın bulunduğu anlaşıl
mıştır. Tafsilat şudur: 

lç kazadan Reşit kızı Seher bun
dan on sene evvel Kandıra köylUlc· 
rinden bir delikanlı ile evlenmiştir. 
Fakat pek kısa bir mUddet sonra Se
her burada kalmış, kocası başka ye· 
re gitmiş, bir haber bile gönderme
miştir. Bunun üzerine Seher de baş
ka birisile evlenmiş ve bu son ko
casından iki çocuğu olmuştur. 

Fakat şimdi Seherin ilk kocası 
kendisine haber göndermiştir. O da 
ikinci kocasını iki çocuğuyla bırakıp 
birinci kocasına kaçımştır. 

MEVLODO NEBEVi 
Tilccaranı mutebereden merhum 

Sadıkzade Bay Ruşcnin ruhuna ithaf 
edilmek üzere temmuzun yirmi seki 
zinci çarşamba günü !stanbulda Ye 
nicamide öğle namazından sonra 
mevlUdu nebevi okutulacağından 
merhumu seven akraba ve dostlari 
le arzu buyuran ihvanı dinin de teş 
riflerini rica ederiz. 

Sadıkzade merhum Bay Ruşen 
Ailesi 

Açık Teşekkür 
Akay idaresinin Kadıköy vapurun

da unuttuğwn fotoğraf makinemi 
bana teslim etmek hususuada S?ö!'-lter.. 
uuucı • uuu1.a uuhıyıı:me rs: pru ı:::ı"Kcıe 

başrnemuru Bay Osman ile Kadıköy 
vapuru memurlarına teşekkürlerimi 

gazeteniz vasıtasile sunarım .. 
Ziya Gürel 

Ankara Ticaret Odasının 

G~ri ,tiği Teşebbüs 

Ankara Ticaret Odasında Türk Ma 
1ı adıyla yeni bir servis teşkil edildi
ğini yazmıştık. Bu servis, mahsulatın 
iç pazarlarda sürümü hakkındaki 
pratik usulü tatbik edecek ve şim

dilik, fındık, fıstık, badem, kuru kay 
sı, kuru UzUm gibi meyvalarla elma, 
armut, portakal, kaysı, limon, nar 
gibi ambalaj yapmıya müsait madde
leri piyasa şartlarına göre sipariş 

verenlere tedarik edecektir. Her tica
ret odası, bu maddelerin yerinde a
lış fiyatlarım, asgari beş kiloluk am-

Meşhur orkestra şeflerinin plfı.kHl
rından. 21 Moskova: Karışık kon· 
ser. 21,10 Laypzig: Eğlcnce1i karı· 
~ık program (Otto Fricke takıIJlf). 
21.40 Viyana, Graz: Viyana busU· 
siyetleri. 22.10 Viyana: Eski ~e ye· 
ni milli Çek musikisi. 2f.25 Prng 
kısa dalgası: Rafacl Kubeliğin id& 
rcsindl'\ konser. 22.45 Bükreş: µo· 
kantadan musiki nakli. 22.50 Pe~
te: Piyano konseri. 23.05 Prng }<ı
sa dalgası: Hermıınn orkestrası. 
23.15 Milfı.no - Torino: Koeo kon~c· 
ri. ?3.40 Kolonvıı: Koro havaları. 

OPERAIAAR, OP'BUETLER 
22 Roma: Montanari'nin "Co,.'ı

ri" opereti. 
RESITALIAER 

no t<onseri. 18 Varşova: Kem:an ... 
piyano refakatile şarkı resıtali· 
21.35 Bükreş: Piyano konseri (S

0
°5 

natlar: Jelescu, Andricu). 22. 
Prag kısa dalgası: Millı şar~ılo.t· 
22 Vnrşova.; Chopin'in eserlerındetı 
piyano konseri. 22.10 Bükreş: R

1
r 

men şarkıları. 22.55 Viyana: !-', : 
vanya şarkıları. 23.35 Peşte: Pı)a 
no konseri (Brahms, Chopin, Ba.t .. 
tok). 

Fıkir Hareketleri 
!zmit davası safahatını yazan b~ 

mecmuanın 194 sayılı nüshası ikincl 
defa olarak tabedilmiş ve satışa çıkll
nlmıştır. 

Fiatı 10 kuruştur. 
c:::::=================~~ 
balaj masrafını ve Ankaraya kad3~ 
nakil ücretini tesbit ederek on bC 

· ser• gUnde bir fiyatlarla Ankaradnki 
vise bildireceklerdir. 

Refik Tekin gittikçe çiddetlenen bir tarzda kükrii· 
yor, kükrüyordu: 

- Biz sana insaniyet namına müracaat ettik. 

Nazikane (Bu işten vazgeç) dedik. Sen bize orostO" 
polluk satmıya kalktm. Yanına (Kadıyı göstererek) 

bu Allahm delisini almış, ondan 1mdat umdun! 

da karışmayınız demek istiyoruz. 
- Çok acayip bir söz! -75-

Bu kadar kişi içinde Allahın delisi denilen Kadı, 
derhal kaymakam vekili olduğunu hatırladı, fakat bu

nun genç, iri yarı, sözünil ve elini esirgemez yüzbaşı

ya karşı pek aciz bir sıfat olduğunu da dü§Unere~ 
mırıldanmakla iktifa etti. Refik hala söylüyordu: 

- Oyle mi geldi ? 
- Oyle ya! Bana ne ki olmamasına çalışayım? 
- Size herşey de ondan .. 
Resmiyet. nezaket, tecahlil gibi kayıtlann düğümü 

kopuverrnişti. Yüzbaşı şimdi cepheden hücuma karar 
verdi. Bu hilekar Dünbeleği hırpalamadan bu işi başa
ramıyacağına kani oldu. Ayni zamanda mebus ta kar· 
§ısmdnkinin darbesine mukabele etmiye başladı: 

- Bana herşey, ya hiç birşey. Fakat asıl meselede 
mülazim efendinin münasebeti ne? 

- Ben yüzbaşıyım! 
- Yüzbaşı, ya mülazim. Ne olursanız olunuz. Belde-

mize ait bir keyfiyete hangi salahiyetle müdahale edi 
yorsunuz? 

- Insanlık salahiyetiyle. Biz bu hisle size müraca
at ettik. Siz de malüm esbaptan dolayı reddettiniz. Hiç 
olmazsa buna müdahale etmemelisiniz. 

- Benim müdahale ettiğim yok ki, siz bana geldi-
niz. 

- Nasıl yok mebus efendi? Bu işi bozan sizsiniz! 
- Efendi! 
-Ey! Ne var? 
- Sonra sizden izahat isterim. 
- Sonraya lüzum yok. Şimdi vereyim. Evet bu işi 

siz istemiyorsunuz .. ÇünkU bu başınıza, bu saçınıza bu 
sakalınıza bakmadan, etrafta dönen sözlere kulak ver
meden, iki gencin insaniyetteki mevkiini düşünmc
dm bu işi siz, bizzat kendinize yontmak istiyorsunuz. 

Fakat ayıptır Mebus Efendi! Onun kadar kızınız 
var. !kisinin mecmuundan fazla yaşınız var 

- Tecavüz ediyorsunuz. 
-Tecavüz etmiyorum. Hakikati söylüyorum. 
Kadı sinirlendi, söze karışmak istedi: 
- Efendim, mesele çığırından ... 
Yüzbaşı ters ters baktı ve yüzünü buruşturarak: 
- Siz susunuz! 
Diye şiddetle cevap verdi. Kadı hemen sindi. Fakat 

burun kanatlan körük gibi inip kalkıyordu. Mebus: 
- Benim böyle bir işle alakadar olduğumu ne bi· 

liyorsunuz? 
- Yalnız ben mi, bütün kasabalı biliyor. 
- O halde bana müracaata lüzum yoktu. 
- Nasıl yoktu? Biz nezaketen sana bu işten vazgeç 

demek istedik, sen hurasını dağbaşı, yahut Jt"'ındıklı 
sarayı sandın. GiHı yüksekten, gah kaşkarikodan yol 
aradın. Zannettin ki kar~ındakiler söyliyemcz, senden 
çekinir, yaptığın, yapacağın dalaverelere göz yumar. 
Şaşanın aklına senin! Sen bunları git ahmaklara ya
hut Salıpazanndaki arkadaşlarına yap Mebus Efendi! 

Dünbelek, yolunu değiştirmek lüzumunu hissede
relc, acı acı gülümsedi. 

- Sizin, dedi. Başkumandanınız bile bu kadar hid
detli değil. Her sohbet edişimde pek mülayim, pek 
dost görünür. Siz nasıl oluyor da ..• 
Yüzbaşı gülerek sözünü kesti: 
- Haydi oradan! dedi. Bunları söylemekle ne kas-

tediyorsun sani<i? Hele bak karşındakine! Yani baş. 
kumandanla dost olduğunu, yani Enver Paşa ile sık 
sık görüştüğünü anlatarak beni tehdide mi kalkıyor
sun? 

- Tehdit değil, şikayet. Şahsımdan maada sıfatı
ma da tecavüz ediyorsun Efendi! 

- !kisine de tecavüz etmek için öyle hakkım var, 
öyle hakkım var ki. Yalnız benim mi? Bütün milletin. 
Yahu yetişir artık. Ortalığı berbat ettiniz. Saymadı
ğınız, han, yıkmadığınız hanüman kalmadı . Şimdi de 
ailelere, elin kızlarına mı saldırıyorsunuz? Ne karın 
var, gelip burada kız almakta? Git Istanbula ! Geç 
Şişliye! Dal Cihanyandı Lütfiyenin evine! Bul bir ka
n!. Et nikahını! Güle giile yaşa, tepe tepe kullan! Bu
rada Yörük oğullarından kalma servete göz dikece
ğine, nah, orada esnaf cemiyetleri burnunuzun dibin
de! Levazım reisi elinizin altında! Ne doymaz adam
larmışsınız yahu! 

Yüzbaşı o kadar hiddetli, o kadar hızlı söylüyordu 
ki, blitUn meclis donakalmıştı. Etrafa toplananların 
farkında değildiler. Kahveci çavuş bile, ağzını, gözle
rini açmış, bunlan dinliyordu. Ne eskilerden, ne yeni
lerden, bir kişi,' söze karışmak cesaretini kendinde 
bulamadı. Kadı büsbütün iki büklüm olmuştu. Bu se-
fer pek başka birisine çattığını görüyordu. · 

Dünbelek Y.ade afallamış, redingotunun eteklerini 
buruşturuyor, tesbihini alıp bırakıyor ve gözlerile et
raftan imdat arıyordu. 

- işi sonra açığa vurduk. Anlattık. Nah kafa! .A.n; 
lamadın, yahut anlamak istemedin. Insaf edin be· 
Vicdan nedir? haysiyet nedir? Insanhk nedir? .Azıcı~ 
öğrenin yahu! Pekala mebus oldunuz diye kcselerı
mizin hissei şayiasına, vatanın tapu senedine, boğa~
larımızın bir lokmasına hak kazandınız. Alınız, gözi.ı
nüze, dizinize dursun! Satınız, talan ediniz, Allah b? .. 
lanızı versin! Ortalığı kasıp kavurunuz, milleti pıt' 
pula saymayınız, ne haltederseniz ediniz, bari kalp Ille 
selelerine, gönül işlerine karışmayınız. Bunlar ne §C'" 

ker vagonlarınıza, ne buğday vesikalarınıza zarar ge
tirmez. Koca Türkiyeyi salhaneye, ocakları virane~<' 
döndürdünüz! Hfıla buraya gelmiş, Mebus Efendi d•: 
ye elin kızına, anasının servetine, yarınki intihapta1'~ 
dala ve relere göz dikiyorsunuz. Utanınız ! Arlanı!llı · 
Bugünler ebedi değildir. Bunun bir de yarını var ln W 
tc bugünden kendini göstcrmiye başladı. Behey hfıne 
harap! Ben burada bir sene bile dolmadan yalnız ~\J 
şubeden on üç bin asker gönderdim. Bunlardan sel<•~ 
bini şehit oldu, kalanları da sakat döndü. MadcIJll< 
mebussun, niye bir defa kalanları sormadın? Ncdeıl• 
o, kimsesiz aileleri aramadın? Kürsüde bir defn sor; 
sanız gırtlağınızdan mı asarlar? Asılsamz ne olur bC• 

Fakat ağzınızı açtığınız vakit boğazınıza birkaç vagoll 
bulgur, şeker soksunlar diye açarsnız 

( Arlı:ası ,·ıır) 
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BAŞMUHARRiRi 

T A.N~hrnet Emin y ALMAN 

kirde ın hedefi: Haberde, fi
tiiat ' he.r şeyde temiz, dü-

' sarnun.. im .. 
R'aıet . 1 0 ak, karım 
~ olnııya çalışmaktır. 

CONON MESE-;:-ELERIJ 

Çin.Jap H 'I on arbinin 
çyUzü · 
l>aha iki 

lloıııar gUn e\'vel Çinlilerle Ja-
ltı artısmda b · ıştı, Cinn ır anl&§ma lmza1an-
ke.r1er1nı 1 

er Pekin civarındaki as
dı, Japo f erı Ceknılye razı olmuşlar
iit ettik~ ar da Pekin civarında tah
''"dt. Ar:~ kuwetleri geri çekecek
tanılnı . a bir de uzun itilaf name 
l'~ edünıfştf. 

hahe 1 ortalıkta sulh havası estiği 
r eri du ruı 

lloıı ask l urken, birdoobire Ja-
~ ta erlerinln taarruza geçtlı';;ri ve 
btr raf orduJan arasında şiddetli 
ıı::;ııarebenin h&§ladığı bildirildi. 

llıa UUı ınUzakereleıi ''e bu anla • 
ile idi • 

ltl(l'ıl • \e Japon •ordulan neden 
''hır/ t&arruıa geçti? Bu sualin ce
lıasebı vermek lçln Çin - Japon mU
lir !!~tının içyUzünii bilmek gerek
h.: ~tarafta mütecaviz bir Japon
clataa 1 ?1<la artık istiklalini mil
ı·akat etnııye azmetmiş bir Çin var. 
"nıla bu iki muhasım kuvvet ara
~ Japon Erıkiirnharblyeslne sa
tiiıııış bir hain zümre vardır. Bu hain 

11 
re, 1985 te Pekinde çıkan ihtilaf 

lr0;::,~da Japonların ısrarlle Çahar
~ n başına getirilen siyasi ko
llotıı lr. Bu koınltenin başında ,Ja-

tı.ıı ar he ahına çalısan Çin Generali 
\r.~ltg She l'ang vardır. Komitenin 

'Of; es· ş· tt ~ ımali Çini Japooyaya terk 
bıektır il . 

tiııtı~ defa Japonlar Çin Uzerme yU
n, Ye karar \'erince bu komite faa-
''~ ti \ıııa geç • ik1 muhasım ordu ara-

tı.. a bir anlaşma tesi ine te ebbüs 
•d l'e iki ~ tarat ordulaE_nm~ '!1.ll.'!azi-
~l~ma teklif etti. Maksat Çin or
~l'I ~u çekllmiye evketmek ve sa
~. apon ordustl11a boş bırakmak
\ Çin ordusu bu t ""° d'" ·· rül. dü e s l um6... u~u 
etti ~ h a~kHe geri çekllme)i kabul 
de · ~ apon ordu u geri çekilecek yer
i '!,aç n ordusunun bo~a1ttığı sahayı 

le başladı. 
·~t~ h };' arp bunun Uzerine ba.~ladı. 

\\·Jaakat bu defa Çin hiikumcti gafil 
t~lll~ı~a.~ \'e kolaylıkla te lim olmak 
tin l tıluııde değildir. Billl.kis bütün 
hl·anııııeu bir kütle halinde Japon
\!itı kal'§ı hurekete getirilmektedir. 
1~İ«ı ~r~O:-unu seferber hale getirmek 
bltat naı~yete ge!:llmi tfr. Çin mat
lıta dı, nuııeu Japonyal a karşı kıya-

aveı ıla etmektedir. 
~11 k P<ınya, Şin1ali Çini istila edinci
~·llka.~da~ harılten va.zge~miye~ktir. 
ltıUd f Çın de bu defa kuwetli IJir 
•Uııua. aa l apmıya. karar verınis gö-

11. lor. 

tid 
1.naenaıeyh Asyacla. yeııi bir Macl
\ e Yen· b ~tn:ı .. ı. ı ir lsııanya harbi lıa§lıyor 
"11.tlr. 

~Q. • 
§ıstler Taarruzda 

b l'aşıst 
llrbiııı de\'letler A vrupada ispanya 

hiıu 
1 

• Asyada Çin - Japon har
a evı · !<' • ernışlerdir. 

ta~.~~tıerin beynelmilel siya ·etteki 
'ekild 'e tolleri artık u götürmez 
l\..'iu: kendini göstermiştir. Derno.k
h11 ılo: harpten kaçtıkça, onlar har
'lirat b~ ilerlemekte daha ziyade 
l'ettıliıf f)Steriyorlar. I>cmokrasiler te
~?1.ı'iva ~_IYaseti takip ettikçe onlar 
dıl orı~Uer ilıda etmekte devam e· 

~ ~IUı 
0

i . , de ~ın faşistler daima taarruz-
)~t11 ~0krasiJer claima teclafüi vazı. 
~•hı " Ulunuyorlar. Harpte oldu~u 
\aa,.l"ı 1~ llSette de kazananlar daima 
htt11 ~da. olanlardır. Tedafüi ,·azi
lıttılntr aınıa.k mağlubiyeti kabul et-

llu~th. .. 
t~~ ku beynelmilel siya etin 

t<Uği •nanzara budur. 

~' . 
'"~ Ait Birkaç Söz 

"Pot 
' ç· eon der ki: 

' ()lllllt kırnıJdadıı'.;'1 gün arz yeri.n
'1 \ı'tıı11~ ıl·acaktır. 

hıı- ;ıun müıldet tetkikat yap
"-'' ~ rıı.nsız muharriri di:ror iki: 

het bir denize benzer. içine dü
&eli yutar 'e kendine ben-

TAN 

Uzak Şark, 1904 tenberi ihtilaflar, harpf er ve ihtilaller içinde çalkanır. Fakat 

1918 denberi, Japonya, bütün bu anlaşmamazfık larm üstünde hakim bir 

kadro kurmuştur. Bugünkü Çin - Japon ihtilafı da, sadece Japonyanın 

emperyalizmine yol hizmetini görmek ıçm doğmuş gibi görünüyor. 

• • • 
JA·PONY A VE T. PLANI 

Sarı Tehlike 
Nereye Kadar 
Boy Uzatacak? 

B ir yıldanberi, bütün dünya~ı~ i~abı?ı ıon haddin~ kadar 
germit olan lıpanya harbımn uzenne, anıızm hır de U-

zak Şark ihtilafı çıkınca ve orada da ıöz; toplara tüfeklere bı

rakılınca, endite büsbütün arttı. 

Uzak Şark meselesi, ihtiyar dünyanın, zaman zaman nükseden eski bir 

hastalığıdır. Bu hastalık, kah bir Rus - Japon, kah bir Çin - Japon ih
tilafı halinde yılda bir iki kere patlak verir. Sonra gfıya bastırılır, unu-

tulur. 

Bir tesadüf mil, yoksa muayyen bir plan mı buna sebep olmaktadır? 
Çoğumuz bu nokta üzerinde fazls. durmaya lüzum görmeyiz. Halbuki, 

asıl tetkiki icap eden nokta da budur. Japonya niçin, komşularile sulh 
içinde yaşıyamıyor? Ve niçin her ihtiliıfm sonunda, Hirohito'rnın mem
leketi, ya biraz daha toprakı yahut ta birkaç siyasi zafer ka?,ı>.aıyor? 

G ayet iyi bilinen bir şeY, 
varsa o da: Japonya

nın şimdiye kadar üzerin
de yaşadığı adalara sığışama

dığı, daha geniş ve mümbit top
raklar aradığı; bundan başka çok 
kuvvetlenmiş olan endüstrisine, 
muayyen ihraç ve satış ülkeleri te
mine çalışbğıdır. Japonya bütün 
bunları harpler ve istilruarla temin 
mecburiyetindedir. 

Çünkil enrl.üstri mamulatmm ih

mC'kte "1iaij}sônü-dfihyasınd-:ı ~ a~
cak kılıç kuvvetile mümkün ol
maktadır. Japonya bugün, bü
tün dünyadan daha ucuza eşya 
yaptığı halde satamıyor. Japonya, 

·MONGnLIA 

jAPONYANIN• 
'İDARE.SİN&: GE~Et'i 
Yf;Rlf.R 
i'APO/'ı/YA TARAFIN 
OAN İt.HAlıCI İSTE'_ 

.) '"EN . ve~t..ER 

Uzak Şarktaki ıon ihtilafın harita üzerinde manzarası •• 

nn sayısı da şöyle böyle 2 mil
yonu bulmaktadır. Mançuryada 
ise, 2 milyondan fazla Mongol bu
lunduğu sanılmaktadır. 

Şu halde Teh. Wang on milyon
luk koca bir memleket kurabilecek 
demektir. 

Ulan - Batur Mongolları Sov

yetler idaresindedir. Çin Mongolla

rı ise ıstırap içinde bulunuyorlar. 

Halbuki Mançuryadaki Mongolla
rı, Japon idaresi adeta okşayarak, 

le bir vaziyette Mongollann - Av
rupalılann dediği gibi - milliyet 
hissini anlamıyacak kadar geri 
olduklarını iddia etmek garip olur. 

Zaten Mongollar, vaktile bir is
tiklal hareketi yapmış, Sovyet ida
resine karşıkoymuşlardı. 

Harp Tanrısı Cin. cin Nayon: 

Bu da şöyle olmuştu: 

Fransaya bir kilo cep saatini 2,5 
lira gibi bir paraya, Almanyaya 
bir tek bisikleti 3 liraya gönderi
yor. Japonya, çimentosunu, bazı 

memleketlere, yalnız gemi navlu
nunu vermek şartile, çinıentoyu 

bedava bırakarak gönderdi. Fakat 

hudutlar konserve kutuları gibi. 
Herkes iç endüstrisini kurtarmak 
ve korumak için, bedava mala bile 

kapısını kapadı. Bunu yabancılar 
anladıktan sonra, Japonların anla
maması kabil değildir. O halde U
zak Şark meselelerinde Japonya
nın adına boyuna rastlanması da 
bir tesadüf işi değil. bilakis muay
yen ve muntazam bir plan işidir. 

Mongol Prensi Teh Wang 

Sovyet idaresinden kaçmış olan 
Çarlık generallerinden Baron Un
gern - Sternberg, ufacık bir ordu 
ile günün birinde Mongolistana 
geçmiş, Sovyetlerin kovmuş oldu
ğu canlı Buda, Hutuktu'yu hima

ye ederek, mukaddes şehir Urga-

T Pliinı: 

J 
aponlar, yayılma ve ğeniş
lcme planlarına T planı adı

nı verirler. Bu plan Japon siyase
tinde bir incil rolü oynar. Planı 
meşhur General Tanaka yapmış
tır . .Mançurya, bu plan mucibince 
elde edilmiştir. Mangurya elde edi
lip te orası planlı bir şekilde iş
lenmeğe başlanınca, Japon diplo
matlan burada :Mançukuo hüku
metine direktif verecek ve her şe
yi kontrol edecek bir büro lazım 
olduğunu anlamışlardır. Bunun Ü· 

berine orada bir, entellicens büro
su (Gizli Te~kilat) kurulmuştur. 

Bu büronun başında aslında mü
tevazı görUnUşlil, zeki, bir asker 

vardır: General Doyhara. 
Mançukuo'cla General Doyhara

sız hiçbir iş olmaz.Bir ecnebi mi gel 
di? Muhakkak onu görecektir. Bir 

resim mi çekeceksiniz? Doyhara
ya sormalı. Mançurya na:ıırları 
bir ecnebi diplomatla konuşmadan 
evvel Doyhara ile görüşürler. 

Işte 0 zamanlar henüz general 

zetir. 
Bir lngiliz darbımc eli der ki: , 
- Çin yutulmaz, yutar, Çin kültü· 

rü şlm<liye kadar bütün f atihlerinl 
eritip yutmuştur. 

Japon Generali Doihara 

olmıyan Doyhara, Mançuryadaki 
i§leri büyük blr muvaffakıyetle 
başarınca, Kwantung ordusuna ta
yin edilerek general oldu. 

General Doyhara'nm, Kwantung 
ordusuna tayin edilmesi demek, 

bir adım daha ileriye giderek, ar
tık Şimali Çinde işe ba§laması de
mekti. 

General Yin. Yu. Şeng 

B irkaç sene geriye giderek, 
Mançurya hadiselerini ha

tırlarsak~ Japon istilasından ev
vel, Şcng - Hsyao • Hsu adlı bir 
adanıın eski Mançu ailesine men
sup birkaç prensle elbirliği ederek 
orada bir otonomi hareketi yap
mağa kalktığını görürüz. Sonra 
Jnponlann çok işine yanyan ve 

"- iliz esir Mançu milletini kur-
tarıyoruz.,, dedirt~n bu hAdise . , 
§ımdi aynen Şimali Çinin beş eya-
letinde de tekrarlanmaktad 

T 'h . ır. 
r an bır tekerrürden ibarettir. 

\ atandaşlannın kendi . ''Do , . • S!ne y-
h.ara nm hır icadı,. adını verdikle
rı General Yin • Yu Şe ş· 1• • ng, ıma ı 

Çinin; Hopey, Şahar, Sueiyuan, 
Şantung ve Şansi eyaletlerinde bu 
toprakları serbestleştirmeğe doğ

ru giden bir harekete başlamıştır. 

Japonlar da bu hareketi bir nimet 
tcliikki etmekte ve generale elden 
gelen yardımı yapmaktadırlar. 

General Doyhara, General Yin -
Yu - Şeng,' iyi bir alet olarak kul
lanmakta, Nankin'deki Çin hüku: 

meti ise bu adama can düşmanı 

gözüyle bakmaktadır. 

Bu general vaktiyle meşhur Çin
li zengin Wu - Pey - Fu'nun ada
mıydı. Sonradan Şang - Kay Şek'in 
gözüne girmek için, elinden gelen! 

yaptı. Şimdi de Japonlara hizmet 
ediyor? Artık Çin generalinin ka
rakteri hakkında söz söylemeğe lü-

zum yoktur. 

M ongol Prensi T eh - W ang 

Bir taraftan Japon generali 
Doyhara, siyasi vaziyeti 

idare ederken, diğer taraftan da 
Yin - Yu Şcng ordusunu tamam
lıyor. Fakat geride, bckliyen biri

si claha var. Bu da Mongol ailele· 
rinin en eskilerinden birine men· 
sup olan ve Cengiz Han sulbünden 
geldiğini iddia eden Mongol prensi: 
Tch - Wang'dır. 

Prens Teb - Wang, yıllardan

beri, bütün Mongollann ittihadını 

hazırlamakla meşguldür. 

Ulan - Batur'da yani dış Mon
golistan denen ve bugün Sovyet 
hakimiyeti altında bulunan toprak

larda beş, altı milyon Mongol 
vardır. Şimali Çindcki Mongolla-

yı zaptctmişti. Hutuktu Ti-

bette oturan Dalay Lama-
dan ve Budizm dininin 
ikinci papa tanıdığı Taşi Lama
dan sonra üçüncü canlı Buda ola
rak fevkalade hürmet gören bir 
şahsiyettir. 

Çarlık generali Hutuktu'yu hi
maye edince, Mongollardan çok 
yardım gördü. Kendisine harp tan
rısı Cincin • Nayon adını verdi
ler. 

Fakat öyle zalim ve honhar bir 

adamdı ki, yaptığı katiller Mon
gollara ağır geldi. Yakalandı, Sov
yetlere teslim edilerek kurşuna di
zildi. 

Yalnız bu münasebetle, dini ve 
milli hisleri tahrik edilmiş olan 

Mongollar, hala o istiklal çağları
nı unutamadılar. 

Işte .Japonya bunları bildiği ve 
Teh - Wang, kendi milletinin hür
riyet sevdasını tanıdığı için, Şi

mali Çin bugün ciddi bir tehlike 
altındadır. Ve yine bunun için, Şi
mali Çinin tepesinde Damoklesin 
kılıcı asılıdır. 

Orada Uç kafa, beş eyaleti Çin
den ayırmağa uğraşıyor. General 
Doyhara i General Yin - Yu - Şeng
in Nankine olan düşmanlığından 
ve Prens Teh. Wang'la Mongolla
nn istiklal sevdasından istifade 
edecek. 

Muvaffak olacaklar mı? 
Bunu.ı.ı cevabını zamana bırak

mak lazımdır. 
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1 - Gazi Antcııte Bay Galip l\fü-

kerreme: 
l\lektubunuzcla \'8ZiJ eti maliyenizin 

bozukluğunu tamamen bildiriyorsu
ııuz. Size, müzahareti adliye lmrnrı 
çıkmadığından mütees irsiniz. l\laka
lemde sizin \'azil ette olanlara - ,·a
.7lyefüıiz bana yazdığınız gibi ise- • 
her halde mliznhnret kararı verilir. 
Yalnız, bir nokta var:Hu miizahareti 
adliye karanm talep etmek lilzım. 

Yoksa, hfıkim kendi ıkendine sizin ma 
li , aziyetinizin kötülüğünü bilemez. 

2 - Bay izzete: 
Davanızı kazanmak imkanı ~ok. 

Müruru zaman olmuş. Mademki, ha-
ım taraf dahi bu iddiayı orta~ a sü~ 
müş, hakim de açmış olduğunuz da· 
vayı bu sebepten dolayı reddedecek· 
tir. 

8 - Bayan 1. I. ye: 
Benbn ah una gönclermiş olduğu· 

nuz mektubu kim e göremez. içinde 
yazmış olduğunuz hususlar l e bir a.. 

vukat için mesleki sırdandır. Müste
rih olabilirsiniz, kimse l azınızı göre· 
mez. Sormuş olduğunuz suale öyle 
cevap ,·eriyorum: Vazl~·etiniz fena!. 
Kocanız bir çok nhitlerle rina etti
'rinizi l pat edebilecek vaziyette. l\lah 
keme size \!ereceği cezayı tecil 
edebilir. Fakat, muhakkak surette 
tecil edip etmJyeceği imdiden a·esti
rllcmez. Bence, en iyisi, lrncanızla. ili 
görüşen mü~terek dostlnnnızı araya 
ko~-up, davasından vazgeçirtmek yo
hına ~tmesine tesvik cttirtmeıktir.E
ğer, sizi affederse, zina ortağınız o
lan ada.m aleyhine de artık muhake
me cereyan edemez. 

4 - Dayan Cemile J\. ya: 
Karının meslek \'eyn sannti hak

kında Kaınmu Medenide sarahat var. 
Yazıyorum: Kan koca mallanm ida· 
re için hangi usufü kabul etmi, olur
sa olsun, kocanın sarahaten veya 
zımnen mü aadesl Ue bir i ''eya Slll

nat ile iştigal edebilir. lfocanm izin· 
den imtinaı halinde kan kendi inin 
bir i veya bir sanat De i tigal etme
si birliğin veya bütün ailenin menfa
ati icabı olduğunu i pat ederse bu i
zin hakim tarafından ,·erilebilir. Ko
ca karı mı bir iş veya sanat ile lsti
~alde.n menettiği takdirde keyfiyet 
katibiadil marifeti Ue ilan eclilmedik
ce hüsnii niyet salıibi e§hası sali eye 
karşı hUkiim ifade etmez. 

lsmail Kemal ELBIR 
(lstanbul Barosunda Avukat) 

~o;~;~:'"~~ 
~,,, ~ e ~\e~~~~~ 

Salihlide Okuyucularımızdan B.. 
Ferit ARATA 

Gözlerinizdeki miyop, bir or
ta meslek mektebine girmenize mani 
değildir. Orman mektebine girebile
ceğiniz gibi orta mektep mezununu 
kabul eden ve askeri olmıyan bir 
mektebe dahi knydc.>dilebilirsiniz .• , 

• 
Bir Okuyucu Kızını arıyor 

Bolu otelinde Sırpuhi Zuleyman 
ya:ııyor: 

"- Kızm1 Mariyi bundan beş sene 
evvel Yeldeğirmeninde otururken 
kaybettim, o vakit, 17 yaşında idi. 
I<imsesiz ve yalnızım. Çocuğumun ne 
rede olduğunu bilen varsa adresime 
bildirmesini rica ediyorum.,, 

• 
B:r Okuyucumuzun 

Haklı Dileği 
Unkapanında Yeşıltulumba Bostan 

sokağında 40 numaralı evde oturan 
Recep, matbaamıza gelerek şu şıkô.
yeti aı."llattı: 

"- Bir ço~uğum oldu. Nüfus ka
ğıdı almak üzere Fener nüfus memur 
luğuna gittim. Istida ile müracaat 
etmemi söylediler. Bir tanıdığa isti
da yazdırdım. GötürdUm. Beğenme
diler "böyle yazılmaz,, dediler. !kin
ci defa mahallenin mümessiline yaz
dırdım. Onu da kabul etmediler. 
"Doğrusunu yazdır da getir,, diyor
lar. Nastl yazılacağını söylemiyorlar. 
Kime sormalı, bi!miyorum. Ne yapa
cağımı da şaşırdım. Geçen sefer, ö
teki çocuklarımın nüfusunu almadım 
diye cezaya çarpılmıştım. Bu sefer 
de cezaya uğnyacağımdan korkuyo· 
rum. Kime başvurup sormalı? nüfus 
memurluğunda lazımgelen izahatı 

veseler hem iş bu kadar uzamaz, 
hem de iş sahibi sıkıntıya düşmemij 
olur.,. 
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Zenciler atletizimde 
üstünlüğü bırakmıyorlar 

• ,. 

800 Metreyi 
Yine bir Zenci 
Kazandı 

Atletizmin koşular kısmında, zen
cileri geçmenin imkansızlığı gün geç
tikçe belli oluyor. Bilhassa Los An
gelos olimpiyadındanberi Amerikan 
siyahları sürat koşularını inhisarla
rına almış olduklarını muhtelif fır
satlarda göstermişlerdir. 

Los Angelos olimpiyadında 100 ı 
metreyi meşhur Tolan almış, 200 met' i 
reyi yine zenciler rakipsiz denecek 
şekilde aralarında koşmuşlardı. To. 
lan'ın çekildiği haberi gelince Berlin 
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H -ı I<AYE 

olimpiyadında zencilerin epey zayıf 
kalacakları ümidi belirmişti. Halbuki 1 
Berlinde Owens namındaki harikula
de yeni bir zenci daha çıktı ve o gü

ne kadar kimseye kısmet olmamış bir 
§ekilde üç birinciliği birden alıp, A
merikaya götürdü. Bu mevsim baş
langıcında, Los Angelos olimpiyadın
danberi Amerikan takımında yer a
lan diğer zenci şamJ>İyon Metkalf'ın 
ihtiyarladığı, Owensin atletizmi bı
raktığı ve yine Berlin galiplerinden 
Woodroff'un çekildiği haberi yayıl
mıştı. Amerikalılar ve Avrupalılar 

bu senelik olsun atletizmde zenci ha-

öLOMDEN KORKAN ADAM 
Balkan 

Kupasına 

Doğru 
.. Sofya, 27 (TAN) _ Bildirildiğine kimiyetinin kalktığına hükmeder gi-

gore, Romenler tarafından tanzim e- bi olmuşlardı. Tam bu sırada çekile-
dilen Balkrun futbol turnesi 3 _ 10 ceği söylenen Berlin olimpiyadı 800 
t"!şrinievvel arasında Bükreşte yapı- metre şampiyonu Woodroff'un yeni 
lacaktır. Fakat 3 teşrinievvelde Bul- ve harikulade bir muvaffakıyeti ha-
garlar, Sofyada memleket birinciliği beri geldi. 
için kral kupası maçları yapacaklar- Berlinde yaptığı dereceyi hayli 
dır. Bu sebeple Bulgar milli spor fe- farkla kıran zenci Woodroff'dan son-
derasyonu reisi Lazar Popof'un gaze- ıcı. """'ı-rvH.)cı.ua.Aı - " ... ·,, -··- ~1,;1 
telere vaki olan beyanatına göre, Bul şampiyonlardan yeni yeni modeller 
garlar, Balkan futbol turnesinin tes- ve isimler öğreneceğimiz kanaati ar-
bit edilen tarihinden bir hafta son- tık Avrupa mütehassıslarının zihinle 
raya tehir edilmesini istiyeceklerdir. rine tamamen yerleşmiş bir hakikat-

Halbuki teşrinievvelin 17 sinde Bük- tir. 
reşte Romanya milli fut bol takımı da Zencilerin beyazlara diğer bir fai-
:A vusturya milli takımile karşılaşı- kıyetıeri de son zamanlarda çıkardık 
Y

or Bu seb ı B l ı t Ustte: Meşhur zenci Şampiyon-. epe, u gar arın, urne- ları şampiyonların boy ve cüssece 
nin tehiri hakkında ı·sıeg-· k b ı lardan T olan, altta.· 800 metre-1 a u • • . pek iri oldukları halde bir tazı kadar 
edilmiyecek gibi görünmektedir. nın yem fampıyonu Woodrofl çabuk oluşlarıdır. Halbuki ayni boy 

G 
-, ve cüssedeki beyazlar koşudan ziya-

a 1 atasa ray Bayramında ~a~;:1:~a gülle atmada kullan•l-

A dm i r a ile Oynanacak ''-.l".1111'-1'"" .1 .1 '""' 

~ Artık Hiç ~ 

•• 
U niversitede talebe iken ye-

meklerimi Kartye Latende 
bir lokantada yiyordum. Da
imi müşteriler arasında, uzun kır 
saçlı, biraz kambur, yaz, kış par~ 
dösüsünün yakasını indirmiyen saz 
benizli bir adam gözüme ilişmişti. 

Bu adamcağız, yanı başımdaki 

masada yemek yer ve bana arasıra 
samimi hitaplarda bulunurdu. Adı 
Oktav Mişo idi. Elli dokuz yaşların 
da vardı. Hep böyle yalnız yemek 
yediğine bakılırsa, kimsesi yok de
mek~i. 

Biraz dikkat edilince, renksiz yü ____ ...,. - -·· --···-~•.ı.& ~ ... &"" ... "" 

çarpıyordu. Bir gün dayanamadım 
ve ıstırabının sebebini sormaktan 
kendimi alamadım: 

- Bir kadın için mi azap duvu-
yorsunuz ?. 

- Hayır, hayır ... 
- Para sıkıntısı mı yoksa? 
- Zenginim .. 
- Oy leyse neyiniz var? 
Son sorgum üzerine başmı hafif

çe salladı ve pardösüsünün yakası
nı, mermer gibi beyaz kulaklarına 
kaldırıp içini çekti ve : 

- Hiç! .. dedi. 
Sonra gözleri bir noktaya takıl

dı ve böyle hareketsiz ve sessiz bir 
halde epey kaldı. 

Galatasarayın otuz üçüncü yıl dönümünü tesit için hazırlanan 
zengin ıpor programı içinde Galatasaray takımının Admira ile iki 
defa karşılatması da vardır. Birinci maçını önümüzdeki Pazar gü
nü Takıim sahasında oynıyacak olan Admira takımı kuvvetli ve 

; Bir Klüpten ~ 
~ D V•ı· ~ Ayvalıkta 
~ e91 ım , y 1 l 
' Bazı okuyuculardan aldığım ; una n l ar 

1 
1 

istikrarı tam bir ekiptir. . · ., 

; mektuplarda bazı ahbapların~ yenildi Takımın içinde bir çok defalar bey
nelmilel olmuş kıymetli oyuncular 
bulunuyor. Bilhassa kalecileri A vus
turya milli takımının rakipsiz esas 

~ hala Güneş klübünde olduğumu ., 

1 
~ -zannf'ttiklerini anlıyorum. ~ Ayvalık, (TAN) - Ayvalık halk-
~ Ga.zeteciliğimde l'iimdiye kıular ta' evinin daveti üzerine bir maç yap-

1 ~ l'{ip ettiğim bitaraflıkla her klii- ~ mak için ilçemize gelen dost ve komkalecisidir. 
Taksim stadında biri pazar, ikin

cisi salı günü olmak Uzere iki karşı
ıa..,ma yapacak olan Admira takımı
nın kıymetli oyuncularını şimdilik 

tanıtalım: 

Platzer: Kaleci, 27 yaşında. 26 de
fa beynelmilel. Halen Avusturya mil
li takımının kalecisidir. 

Anton Schall: Sağ müdafi, 29 ya
şında 44 defa bey.nelmilel. evvelce 
bir çok defalar muhacim oynamış ve 
gol rckortmcnliği:ıi kazanmıştır. 

Otto Marischka: Sol "müdafi, 25 
yaşında olan bu oyuncu Viyananm 
en iyi müdafileri arasında yer al
maktadır. 

Fı:iedrich Klncl: Sol muavin, 18 
yaşında olan bu oyuncu Avusturya 
futbolünde büyük bir istikbale malik- ı Urbanelt, natzer 
tir. \ 

1-Iahn Villibald: 2~ yaşındadır, ta- liahnemann Vilhelm: 24 yaşında-
kımın merkez muavinidir. Merkezi dır, Viyananm en iyi sağ içidir. 
Avrupa kuoası maçları dolayısile Fa- Stoiber Karl: 29 yaşındadır. Viya-
vortner takımından alınmıştır. nanın en ince ve teknik oynıyan bir 

merkez muhacimidir. 
Schilling Fra.nz: 26 yaşındadır. A· 

• vusturya ve Viener Sport takımların 

oyuncudur. Sol iç oynar. 

Urbanc.k Hans: Sağ muavin, 26 
yaşındadır, tPkımın kapta:nı olan bu 
oyuncu 18 defa beynelmilel olmuştur 
son dünya şampiyonluğu maçların-
da oynamıştır. da çok muvaffakıyetler kazanmış bir 

Vor;l II. Leopold: Sağ açık oynı
yan bu oyuncu 26 yaşındadır, 4 defa 
beynelmilel olmuştur. Sürati ve kuv
wııtt1 """'!11htr11e meı!.!burdm'. 

Vogel: 1.: 24 defa beynelmilel ol
muş, 27 yaşında, takımın en maruf 
801 açığıdlr. 

~ ~ ii müsa\'i görmekte w~ kliipçü- ' şu Midilli adası sporcuları pazar gü
-- •lük zihniyetinden uzak bulun • ~ nü saat 11 de motörle g.;ılmişlerdir. 
~ makta idim. ~ Liman dışında halkevi başkanı, spor 
.,. Buna rağmen !4ırf Güneş .klü- ~ klüpleri mümessillcr.i tarafından is
~ ~'>ünde kavitli olu. ·umı yüzün - ~ tikbal edilerek gümrük rıhtımına ya
~ :den tamamile ı;ahsi \'e doğru- ~ naşılmıştır. Misafirleri karşılamıya 
~ ,hıklarHia. imanla yazdığım ya.- ~ gelen memleket halkı rıhtımı doldur
~ zılanmm Güneş klübünü ilzam ~ muş, halkevinc, spor klüplerine ve 
~ f"der sekilde telakkilere meydan ~ karaya çıkacakları yere Ti.irk ve Yu
~ ,·ermemesini temin için. bun - - nan bayrakları asılmıştır. 
~ dan on giin kadar evvel Spor , Saat 17,30 da maça başlanmıştır. 
~ Kurumu Rel'li Aydın Saşlavı ' Midillide bulunan üç klüp muhteliti
~ Bay Adnana bir mesele ha.k· , ne karşı Ayvalık halkevi takımı da 
~ kın~da izahat verdiı?;im sırada - , vilayetten takviyeli olarak çıkmıştır. 
~ ndettiğim veçhile Güne~ klii - '1 Neticede Ayvalık takımı 6-2 galip 
~ bünden üç gUndenbeı·i istifa et- - 1 gelmiştir. 
~ mi~ bulunuyorum. ~ 1 
~ Bundan sonraki neşriyatımcla ' 
~ kayitıi bulunduğum klüp d~~a- , 
~ yı ile o klüp za\'iyesinden go • ' 
~ rüşle.rle hareket ettiğim zeha- ' 
~ hının da h<>y1ece tama.men orta.- ' 
' dan kalkacağım umarım. ~ 
' E,rel Şelik t 
, '"'"' ..... ~,_, ..... , ............... ,. ..... .#\., 

Ankara Güreşleri 
Ankara, 26 (TAN) - Ankara 

mıntakası güreş birincilikleri 30 tem
muz ve 1 Ağustos tarih19l'inde yapı
lacaktır. 

Davis Kupasını 

Amerika 

Kazandı 
1933 senesindenberi dünya tenis 

birinciliğini gösteren Oavis kupasını 
muhafaza etmekte olan Ingilizlerle 
Amerikalılar arasında cumartesi gü
nündenberi başlıyan heyecanlı ve 
zorlu karşılaşmalar dün akşam niha
yete ermiş ve Amerikan takımı galip 

gelerek kupayı A vrupadan Amerika
ya geçirmişlerdir. 

-~ 

,_ Henri Lavedan ~ 
Çeviren: ~ 

~""~~ 

Y ine böyle bir akşamdı. Ye
meği bitirmiştik. O, yavaşça 

bana eğilerek: 
- Bu ak§am benimle beraber 

o-·--·· ·--- ----- . .,,. - --· ----
konuşurduk. 

Kalktık. Dışanya çıkınca bir ara 
ba çağtrdı ve arabacıya Şanzelize
de bir adres verdi. 

Yolda hiç konuşmadı. 
Nihayet, araba, muhteşem bir hi 

nanın önünde durdu. Sordum: 
- Neden buraya geldik? 
- Ben burada oturuyorum. 
~niş bir merdiveni çıktıktan 

sonra. arkadaşım bir kapıyı açtı: 

- işte odam!. Buyurun! 
Odada, göz kamaştıracak kadar 

~engin bir möble vardı.. Eşyaya 
göz gezdirirken evsahibi bir koltu
ga kendini bıraktı ve bana yanıba
ş.nda oturmamı işaret etti. 

Rengi bUsbütün solmuştu. Gözle
rini bütün iriliğiyle açmış, endişeli 
bir surette etrafa bakıyordu. O an
da, nedense içimde bir sıkıntı duy
dum. Buraya neden gelmiştim san
ki? 
Aramızda derin bir sükut hüküm 

sürmekteydi. 

B iraz sonra gayet yavaş bir 
sesle: 

- Size niçin ıstırap çekmekte ol 
duğumu söyliyeyinı, dedi Uzun yıl
lardanberi bu kederin pençesi için
de yaşamaktayım. Neden mi? 
Parmağını alnına götürerek sö

züne devam etti: 
- Bendeki bu keder burada neş 

vünema buldu ve yerleşti. 
Omuzlarımdan tuttu ve eğilerek, 

söyliyeceği sözden utanıyormuş gi
bi kulağıma fısıldadı: 

- Korkuyorum.. Olümden kor
kuyorum .. 

Birden ürperdiğimi hissettim. 

Arkadaşım, bende daha kuvvetli 
bir tesir uyandırmak maksadile o
lacak, hecelere basa basa tekrarla
dı: 

- O . .lümden .. kor .. ku .. yo .. rum .• 
Bilseniz ne kadar bedbahtım? 

- Fakat, diye atıldım, ergeç her 
kes ... 

Sözümü kesti. 
- Biliyorum .. Biliyorum. Beni 

yanlış anlamayın!. Olümden kork
mama sebep yaşamak ihtirası de
ğil. Benimki, sırf ölüm, evet ölüm 
korkusu .. Bu müthiş akıbetin şea
metinden korkuyorum. Acaba ölüm 
ne vakit yakama yapışacak? 

Daha çok küçük yaştayken b_ıı 
korku varlığıma sindi. Ve o valPt 
tenberi bu melün korku varlı~· 
dan ayrılmadı. Giyinirken, yeıııe1' 
yerken, uyurken, hülasa bet '!>" 
man ve her yerde bu korku peşiııı· 
de dolaşıyor • 

G c~e tam gözlerimi kapı~~~" 
gım vakit, bu meşum dU§~ 

ce beynimi trrmalamıya başlar. \if 
tasavvur edemezsiniz. Ne azal'~ 
içinde kıvranırım .. Uç dört yüz b~ 
liralık bir servete malikim .. Her tUt 
lilm~reıwtı,~!l aY ... 'JıWR-'t.x.cıt~.rını t~ 
tum; hatta bana bereşti§ eden ço 
güzel bir kadınla da evlendiJil· ~s.· 
kat beyhude.. Bütün gayretıeri!O 
boşa gitti .. Ve müzmin bir hasta
lık halini almış olan bu dertten ıtut' 
tulamadım. 

"Filvaki herkes ölecek.. J3Utlu 
bilmez değilim. Fakat bendeki b.U 
sinsi hastalık zannediyoruro ki ~ıO 
kimsenin vücudüne girmiş deği1d1;
Şu dakikada bile kafam bunun & 

meşgul. Uyumak benim için iIIlkSll 
sız .. Ne vakit yatağa girsem. etrs.• 
fımda siyah pclerinlerile bir s~ 
adamlar dolaşmıya başlar, beni b 
tabuta sokarlar ve tabutumu sırt" 
larına vurarak cenaze arabasın• 
götürürler .. Işte bu kabusla sabalJJ 
bulurum. 

!ki çocuğum olmuştu. lkisi de sJ 
ka arkaya öldü. Annem, babaJJl d~ 
göçtüler. Karım hepsinden e~el ~ 
dü. Şimdi hiç bir dostum, hıÇ b 

akrabam kalmadı. rl 
Yemeklerimi yediktensonra bll·i• 

ya dönüyorum. Ve o korkunç ltd• 
busla başbaşa kalıyorum. odaı:ı 
"yanı başımda ölümün dolaştıgıJll 
hisseder gibi oluyorum." 1 

Biraz durdu. Boğulacaktı saııl< .. 
Sonra ayağa kalkarak: . d3 

- Hadi dostum, dedi, evinıze 1 

niin ! Sizi sıktım .. Hadi güle güle; 
Ben de kalktım. Kapıya kııd 

benimle geldi 

A radan birkaç yıl geçmi~ 
Ben artık o küçük lokafl~1 

da yemek yemİ'-'Ordum. Seyıtlıll " ge• 
çıkmıştım. Bir gün Şanzelizede ıı 
ziniyordum. Birden gözüme o rrı~, 
teşem bina çarptı. Bir gece lJCfl 
dehııet bırakan o adamı hııtırl&" 
dım .. 

B
. .. . ··riilda" 
ır tccessus bcnı oraya su . . 91 

di. Kapıyı çaldım, karşıma ihll) 
bir uşak çıktı: 

- Mösyö Mişo yok mu?. .. 
- Ah, geçen yıl öldü MösY0

•• 

Birden irkildim .. 
- Bu evde mi öldli? t1" 
- Evet Mösyö .. Olürken yarı _ı 

d 
oefl' 

daydım. Zaten son zamanlar ıı dl' 
yanından ayırmıyordu. Miitcrrı" !O' 
yen bana: Vensan, korku~ortlecf 
korkuyorum.. diyordu. sır ·gııtO. 
böyle söylenirken kollarının. d~~
Ve şu son söziinü duyabi!dırr1· 
böyle olmıyacaktı !" ~' 
Kapıda daha çok duramııöıtı1· 

arkama bakmadan uzaklaştJil1• 
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İSTANBUL 
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• MOSKOYA 

.,; , . . 

• TAHRAN 

lik bir zamanda bizim bütün mede
niyetimizi terkedip yeni bir mede
niyet yapmağa imkan yotkur. Be
ni yalnız dekorla aldatamazlar, de
dim. Hemen eğildim ve kusur a
radmı. 

Sovyet Rusyada sık sık spo~ ~e .gençlik bayramlan yapılır, bu bayram
lara on binlerce g~nç So~yetlı ı~tırak eder. Ni~ekim bu resimlerde görü
yorsunuz. Soldan ılk resunde, düne kadar büyük şehre inmemiş olan 
Kırgız'ları yeni vaziyette ta.nıyoru~. Me~eketlerini temsil eder bir şe
kilde, başlarında birer kartalla geçıt resmıne iştirak etmişlerdir. Ortada 

.. 

Binlerce Kedi 
1 n .sa n i $ e ki 1 de 
·Nasll Öldürüldü? 

YAZAN: 
SalAhattin Güngör 

- Hiç ıstırap hissetmedi mi? di
ye sordum. 

Bay Saranga cevap verdi: 
- Zerre kadar!. Yalnız enjeksi. 

yonu yaparken iğnenin ucunun ci
ğerlere dokunmamasına dikkat et
mek ister ... Zehir, ciğerlere gider
se hayvan öksürüğe yakalanır. Bu 
da, ne olsa, ıstırap verici bir şey
dir. 

Bundan evvel, işe yaramıyan, sa
hipsiz, malul kedi ve köpekleri ha
vagaziyle öldürüyorduk. Fakat, ha 
va gaziyle telef ettiğimiz hayvan
lar, on beş, yirmi dakika kapalı san 
dıklarda kaldıkları içjn, boğulunca 
ya kadar epeyce zahmet çekiyorlar 
dı. Bizim ise, esas gayemiz, onlan, 
acı duyurmadan, "insanr şekilde" 
öldürmektir.Daha küçüklere kloro
form koklatıyoruz. Dozunu biraz 
fazla verince hemen ölüyorlar. VE> 
tabii acı duymıyarak ! 

Uzbek kızlarını gö.rüyoruz. Düne kadar çok muhafazakar ve mutaassıp 
olan Uzbck'Jer, bugün kızlarını yan çıplak birer sporcu vaziyetinde göz. 
önüne koyuyorlar. ikinci plandaki seyyar bir havuzdur ki içinde, geçit 
resmine iştirak eden Uzbek kızlanndan birkaçı yüzüyorlar. Uçüncü re
simde de yine Uzbek genç kızlarını yarı çıplak spor kıyafetinde görüyoruz. 

' 

1 

l.tanbul belediyesi, dol 
dizgin bir temizlik mücatl 
le•ine giriıti. Bu arada Ü 

olarak, mikrop taııyan ked 
ve köpekleri itlô.la ehemmi-

i 
yet verdi. Fakat buna rağ
men fehir içinde bugün ha. 
la, kaıap dükkanları önün

~ de veya sokak ortalanna bı
~ rakılan çöp tenekeleri baıın 

i 
da kemik kemiren ba,ıbof 
köpekler var. 

~~~ ,.....,. 
arabalara yüklenerek şehirden u 
zak yerlere naklediliyor. 

Başı boş kedileri, mahalle bekçi 
leri de toplamıya b~lamıı~Iar. 

Hayvanları yakalayıp yakala 
yıp makbuz mukabilinde teslim e 
diyorlar. Şişli bekçilerinden Mah 
mut, Hasan, Mustafa, evvelki gÜII 
beşer tane kedi getirmişler. 

Veteriner, yalnız, bir nokta üz 
rine dikkatimi çekti: 

- lşsiz, güçsüz birtakım serse 
rileri bu işten menetmek lazım! . di 
yor, ellerine birer sopa geçirmi 
ler. Zavallı hayvanları kafaların 
vura vura gebertiyorlar. Sonra d 
le§lerini sürükliyerek belediyey 
getiriyorlar: Kedi başına beş kurut 
almak için ... 

Bence, bunun önüne, geçmek ga. 
yet kolay .. Beş kuruşluk mükıifatı, 
kediyi ölU değil, diri olarak getire
ne vermeli! .. " 

V eterinerle konuşurken, ha
ber aldık: 55 kedi getinniş

ler. Kedileri görmiye koştum. Fa
kat, ne yazık ki, bunların dörtte 
biri yolda havasızlıktan ölmüşler
di. 

Tfi, Sarıyerden Şişliye kadar, çöp 
arabası içinde seyahat kolay mı?. 
Müessese henüz yaşamakta olanla
rı, fenni ve insani şekilde ôldürmek 
için hazırlık yapadursun, biz yine 
bıraktığımız yerden konuşmamıza 

devam ettik. ı 
Baş Veteriner: ' 
- Biz, diyor, kedi yakalamak i

çin kelebek avında kullanılan file
lerden istifade edilmesini düşUnüyo 
ruz! 

Maamafih, buna da pek hacet kal 
mıyacak. Kedi toplamakta rekor kı 
ran Eminönü Temizlik işleri daire
si, yakalanıı.n hayvanlar için mun
tazam dolaplar yaptırmış. Bu do
lapların Uzerler:i, hayvanlann rahat 
ça nefes alabilmelerini temin mak
sadile ince tel kaplı! i çerisi de, ü. 
çer ~er kedi alacak höcrelerc ay 
rılmış .. Kediler, bu dolaplarda, ko
laylıkla nakledilebiliyor. 

Diğer temizlik işleri dairelni de 
bu itinayı gösterirlerse, ortada me
sele kalmaz.,, 

E minönü Temizlik işleri daıre 
sinin kırdığı rekordan ben 

de birkaç kelime ile bahsetmek is
terim: 

Kedilerin toplanmasına karar ve 
rildiği gündenberi en fazla kedi top 
lıyan, Eminönü temizlik dairesı ol
muştur. Bu dairenin bir günde, 
Hayvanları Koruma Cemiyetine 
makbuz karşılığı teslim etetiği diri 
kedinin adedi: 171 dir. 

Muhtelif Belediye temizlik daire
leri tarafından 21 Temmuzda 96, 
22 Temmuzda 777, 23 Temmuzda 
629, 24 Temmuzda 497, 25 Temmuz 
da da 209 sokak kedisi toplatılıp, 
imha edilmiştir. 
Başı boş kedilerin, hastalık mik 

roplarını bir yerden bir yere taşı. 
maktaki korkunç rollerini, salahi
yetli bir zat olan Bay Sarangonun 
ağzından dinledikten sonra, kediye 
kar,ı içimde tarif edilmez bir tik-

(Arkası 10 uncuda) 
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1 Trakya Eğitmen Kursu lıBir pamuk 
Kongresi 

1 

Clmalı mı? 
---· 

Çukurovada amele 
lş!erini teşkilatlandırma

ğa ihtiyaç var 
Adana, (TA.ı.~ muhabirinden) 

Çukurovanın istihsalde yalnız pamuk 
bakımından ne kadar mUhim olduğu 
malumdur. Çukurovadaki pamuk ve-

General Kazım Dirik, köy eğitmenlerini gülcülük cler•İncle teltiı ediyor 

1 rimini bam hadde yükseltmek için 
ı yalnız su ve vasıtaları değil, bütlin 
bunların başında ameleyi teşkilatlan
dırmak meselesi halledilecektir. Bu
nun için de bir pamuk kongresi yap
mak lüzumu giddetle hiS!edilmekte
dir. Ova çiftçisi bu mesele ile çok a-

~~ Çahşmalar "'~ ,--

t Epeyce ııerıedi \ı Benzin Ucuzluğuna 
~ a.~~İrn•-;:ı~~::h~~~:~ ~ Ranmen Nazillide 

Vekaletleri tarafından Kır- "" ~ 

~ ::~::~a v:~"::ı; :f:':::;: ~ Otomobil Pahah 
çalı,maktadır. Eclirnecle or- f 

~ tamekteplerin yeniden ya- ~ ~a~i~li,, (TAN) ~ük~e.t; ~ayatı ucuzlatmak ve nakil vaııtala
~ pılması ve İnşaatın ders yılı- ~ rı ıle · :- Zlnl&t makınelerının ıfletme masrafını azaltmak ve kolay
~ na kadar tamamlanması için ~ lattırmak için petrol ve benzin fiyatlarını indirdikten aonra kaıa
~ Kültür Bakanlığınclan tah- t bamızda bir teneke benzin 317 kurup ve bir kilo gazyağı 16 kuru· 
~ ıisat gelmiftir. ~ ~ s~tılm~~a. b~şlanmıştır. F~k~t naki! vasıtalarının fiyatlarında 
~ Bu aracla Kız ve Erkek t hıçbır ~egışıklık yoktur. Nazılhde eskıdenberi pek pahalı olan o
" Ö ~ t k ll k 'L ~ tomobıl ve kamyon ücretleri ayni dereceyi muhafaza ebnektedir 
"" gre men o u arının e .:>ıR- ,. O . . · 
"' erı e amam anaca tır. . k d. J • • • __,. 
~ l . d t l k i tomobıller, yaya hır saatte gidilen köylere iki liradan ••aiıya 
"" p 'k • . . . gıtmeme te ır er kı, kılometresı (20) kuruşa gelen bu ücret fa;. 
~ ratı z.ıraat tatbıkatı ıçın hittir. 
~ me~cut ~aha ~etişmeJiği için Sonra Nazillide bugün içfn ihti. 
~ genışletılmesı kararlaşmış- ~ yaca l<afi otomobil ve araba mevcut 1 A 
~~ tır. lıtimlake yakında baı- ~ değildir. Nazillinin iki bliyUk par. nf ef)f e 

lanacaktır. - çası arasında devamlı şekilde ve her , ""~ ~ ..... ....., ,J kesin verebileceği ucuz fiyatta işli. JI Aeyva UCUZ 
yecek araba ve otomobil seferleri l V l ı 

Tuzlaya da 
İçme Suyu 
Getiriliyor 

temin edilmelidir. Hele belediyenin Et pahat~ı 
tedarik edeceği iki otobüs bu ihtiya 
cı karşılartııya kafi gelecektir. 

Uzunçarşıdaki dükkanlar 
Nazilli Uzunçarşısındaki dükkan 

kepenkleri pek çeşitli olduktan b::ı.ş. 
ka, belediyenin evvelce yaya kaldı

rımlara cliktirmiş olduğu ağaçlar bu 
l<epenkler yüzünden Ui.yıkile büyüye 
memiş, iğri büğrü olmuş, çarşının 

Tuzla, (TAN) - Kocaeli valisi Hfı- intizamına da halel gelmiştir. 
mit Oskay. yanında Vil!ı.yet Nafia mü Belediye Meclisi Uzunçarşıdaki 
dilriı Ismail olduğu halde buraya gel- çirkinliği ortadan kaldırmak için 
miş, su meselesile meşgul olmuştur. bütün bu kepenklerin on beş gün icin 
Neticede, üç kilometreden topçu alayı de yıkılarak yerine ayni genişlikte 
na gelen suyun Tuzlaya getirtilmesi ve camdan yapılmasına karar vermiş 
ic;ın temaslarda bulunulmuş, Beledi tir. Muayyen bir müddette lnınu yap 
yeye de bu yolda lazım gelen emirler tır,nıyanlann kepenkleri belediye 
vcrilmıştir. tarafından yıktırılacak ve ücreti 

Halk, içme suyu ihtiyacının temin sahibinden alınacaktır. 

Antep, (TAN) - Bu yıl, meyve u

cuz ve boldur. Kara erik ve şekerpa
renin kilosu beş kuruştur. Can eriği 

yüz paraya inmiştir. Antepte kavun 
karpuz dondurma, kilo hesabile satı 

l.r. Salatalık ta öyledir. Fakat bu se
ne salatalık o kadar boldur ki dük· 

kiincdar artık bunu kilo hesabile sat
maktan vazgeçmişlerdir. 

Et fiyatı yükselmiştir. Koyun eti
nin kilosu 42,5 kuruşa satılıyor. An

tep, etin fazla arandığı ve yenildiği 
yerdir. Bu itibarla bu fiat, fazla gö
rülüyor. 

lakadar olmaktadır. Adana Çiftçi Bir 
liği 937 mesai planında bu mesele 
gözönllnde tutulmuş, fakat her neden 
se şimdiye kadar tatbik sahaa,na ko
nulamarnı,tır. 

1937 yılının ilk mahsulü bu hafta 
pazara inmiştir. Artık önUmU:tdeki ay 

gerek klavland ve gerekse yerli mah
sul tarlalardan şehre inmiş buluna
caktır, Bu yıl pampuğun ekim başlan 
gıcı fena gitmiştir. Çukurova.da bu 
sene papmuk ve kozaya ayrılan saha 
242,000 hektar; yani 2,600,000 dönüm 

dür. Buralardan alınacak mikdar ise 
209 bin balyedir. Maamafih bu vazi· 
yetten çiftçi yine memnundur. Bu va 
ziyet f evkaliıde değil, fakat normal
dir. 

Çiftçinin yegane hesabını sarsan 
~y ameledir. Bu da, Çukurovada a
mele işleri tegkilatlandmlmadıkçn. 

halli güç meselelerden biri olarak ka
lacaktır. 

Çukurovada amele bUrolan tesis et 
mek, bu büronun idaresinde ameleye 
paviyonlar işle~mck lazımdır. Çiftçi 

büyük ıu projesinin tatbikat sonu
na intizar ettiği kadar, bu meselenin 
hallini de gözlemekedir. 

hallini de gözlemektedir. 

Zaraldar Bir Orta 

Mektep istiyorlar 
Zara, (TAN) - Zaranın büyük 

bir ihtiyacı vardır: Orta mektep ... 
Merkez nüfusu 7000 i aşan Zaranın 
ilkokullan her sene 50 • 60 mezun ve 
riyorlar. Fakat bunlardan ancak 15-
20 si baıka vilayetlere giderek orta 
tahsile devam edebilir. Diğerlerinin 
tahsili mektepsizlik yüzünden böylece 
yarım kalır. 

Zaralılar KUltUr Bakanı Bay Saf
fet Arıkandan bu eksiklerinin yeri
ne getirilmesini rica ediyorlar. 

edilmiş olmasından dolayı memnun- Uzunçarşının ileride parke ile 
dur. döşenilmesi de düşünülmektedir. 

Hamit Oskay, deniz kenarında otu- 1 En ·,ı k b · del 
T 1 11 

• 'ğ . ı e ır ca e 
!Mektep Sergisinde 1 

ran uz a ı ann denizcılı e ehemmı •y k N 'llLd 1 
Yet Ve lerl 1

.. d d eh u an azı en pamuk stasyo-
rme uzumun an ıı em-

miyctıe bahsetmiş ve bir yüzme ya nuna kadar uzayan !3ozdoğan cad-
r ş t t t · f B. 

1 
. ık· . desi kasabamızın en ışlck yoludur . 

.. ~ e~ ıp el mış ır. ır ncı, . ıncı ve lki yıldır hükfunet dairelerinin içln-
uçuncu ge en yavrulara mükflfatlnr w ~ • 

\'E."rmişti'r vaı · b' "dd t de barınmakta oldugu ıstasyon cı-
. ı, ır mu e sonra d k' b" "k b. tahl' edil ' . . . vann a ı uyu ına ıye - , 

tekrar gelıp denız yarışları tertip e- · · d' h"krı. t d · el · · 1 
dec ğın . ·· 

1 
• ti mış ve şım ı u ume aır ennın 

c ı soy emış r. h b' . b' f d w er ırı ır tar a agılmıştır. Bu 

Sahte niktih 
Yapanlar 
Ceza yediler 

meyanda birkısım daireler de Yuka
rı Nazillinin Bozdoğan caddesi ke· 
narlarındaki binalara yerleştiği için, 
bura.sının ehemmiyeti bir kat daha 
artmıştır. LAkin bu semt, kasabamı
zın en tozlu ve kirli kısmıdır. Yol ü
zerinde araba enkazı, demir parçala
n, bağlanmış hayvanlar gorülmekte
dir. Bu yolda temizlik ve intizamı 

Biga, (TAN) - Mirasına konul- temin için belediyenin harekete gel-
mak istenilen ölü bir kadını Yenice mesi ve arada sırada olsun yolu su
köyden Zülkefil isminde birisine ni· laması lizımdı'r. 
kahhyan Arapçeşme muhtarı Halil, 
Çanakkale ağır ceza mahkemesince 
üç sene ağır hapse mahkum edil
mıştir. 

Şeriki cUrmü olan ve ölü kadını 
kendisine nikahlıyan ZUlkefil ile bu 
i e yolgosteren arzuhalci Yunus ta 
ikişer buçuk yıl ağır hapse mahkfım 
olmuşlardır. Mahkumlar e1li§er lira 
ela nara cezası vereceklerdir. 

Bigada Çalı Avlular 
Cebren Y ıkbrıldı 

Biga, (TAN) - Burasını daima 
yangın tehlikesi altında bulunduran 
ve yapılan tembihata rağmen sahip
leri tarafından yıkılmıyan rnahal!it 
arasındaki çalı avlular, belediyece ta
mamen yıktırılmıştır. 

SerıiJen bir lıöf • 
Çorlu (TAN) - CUınhuriyet oku- ıUrmeden baflıyarak un oluncıya ka

lunun bu seneki sergisi, bqmualllm dar buğdayın Uzerlnde naııl çalışıldı 
Avni Uralın himmetiyle çok gilzel ol 'ğını da yine eli§lerile şekillendirmiş-
rnuştur. Kfiç{ikler kendi yaptıkları . . .. . 
tablo ve em,ıerile lstiklal mUcadeleei lerdır. Bır bardak su dokilnce çalış-
safahatını canlandırdı klan gibi yur- mıya ba§hyan değirmen modeli ve son 
dun ietihsaldtını g8steren mUkemmel sınıf kızlarının elitleri bilhassa na
haritalar vUcude getlrmi§lcr, tarla zan dikkati celbetmiştir. 

Siz de bu kremden 

şaşmayınız ! 

BiJtiin clhanila elif senedir dalma Us. 
tlin ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Bilyük bir bilgi ve uzun bi.r tecrübe 
mahsulü olarak ,·ücude getirilm.İ§ 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini sö-1. ve l)arlatanhkla değil, 

sıhhi evsafının Paris, l.ondra, Ber. 
lin, Nev - York gllzelllk emıtltillerln. 
den yUzJerce krem arasında blrlJL. 
ellik mükafatım kazanmıı olmakla. 
lllpat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 

iN 
Nasırı imha eder 

Der m in 
Nasır ilacı 

insanlığı ta.:ıip eden nasın ki> 
rutrnak ve düşürmekte çok 
müessir olan bir iliçtır. sır 
mUddet ayaktannızı sıcak su• 
da banyo ederek nasırlara 

DERMirt 
sürünüz, bu beliyeden kısa za· 

manda kurtulursunuz. 

GUndUz için yağsız, gece için yağlı -----------•• 
,.e halis acı badem kremleri, Tanın- .. ......_.._ 
mış ecza, ltrlyat n tuhafiye mata- ~ 
zalannda bulurwr. 
1NG1LIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - lSTANBUL 

IKTISA T VEKALETi 

Maadin Umum Müdürlüğünden: 

Samsun Vilayetinin merkez kaza
sına bağlı Çamalan köyünde: Şima
len ve şarken 

Çimenli kiliseden (Hali hazırda 

Çimenli köyi.l camii) Ayı tepeye 
hattı mUstakim, Cenuben Ayı tepe
den Domuz tepeye hattı mUstakim 
Garben:: Domuz tepeden hudut baş
langıcı olan Çimenli kiliseye hattı 

müstakim ile mahdut 395 hektar a
razide Samsunun KuyumC'lllar arasta 
sında oturan T. C. tebaasından Şah
val oğlu kuyumcu Canhut tarafın

dan 7/6/933 tarihli ve 1/3 numaralı 
ruhsatnameye dayanarak aramakla 

1 
Senelerdenberi tccrlibe edilmiş en 1 
tesirli ilaçtır. Eczanelerde bulu· 
nur. İsmine dikkat. 

,_ALOOPAtl-/ 

~------------------------~ 

-ADETA 

meydana çıkarılan Simli kurşun ~J· 
deni 99 yıl müddetle mumaileyh ub• 
desine ihale olunacağından maaaiıı 
nizamnamesinin 36 ve 37 inci ınad• 
deleri mucibince buna itirazı olan· 
ların 10-6-1937 tarihinden itibaren 
iki ay içinde Ankarada !ktısat Vt-.. 
kiletine ve mahallinde vilayet mak•• 
mına istida ile mUracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

BiR MUCiZE 
Fakat, bunun da 
fenni bir izahı 

vardır. 

Bu cazip keşfin, sızm 
için neler yapabildi· 
ğini gösteren hakiki 
fotoğraflar 

Hemen bir hafta zarfında bir
çok kadınlar, birkaç Yat gençleş. 

mit ve bUtUn çizgi ve bunt!Jukhık· 

lan zail olmu,tur. Bu hal, kendi. 
leri için ldeta bir mucize oldu. 
Fakat, asri fen için, ancak, uzun 

ve sabırlı tetebbU tenelerlnln ye. 
nl bir zaferi oldu. Alimler, buru· 
ıUkluklarm ihtiyarlayınca meyda. 
Da çıktığının Sırrına. vakıf olmuş. 

lanbJ'. Olld, bazı canlandıncı un· 
torlannı gaip eder. Onu besteyi. 
nlz yeniden tazelenir ve gençleşir. 
~te, Viyana Unlvenltesl profeeör. 

• terinden Dr. Stejskal'in cazip keş

fi bunu temin eder. "Biocel,, ti.bir 
edilen ve ge'!ç hayvanlann derin 
clld hUceyrelııerlnden istihsal edilen 
bu cevher, ı;lmdi pembe renginde· 

ki Tokalon kremi terkibinde nıt~ 
cuttur. Her gece yatmazdan e"1'~ 
kullanınız. Siz uyorlrnn, cildill 
besliyecek ve gençleştirec#' 
Bur.uşukluklarınız bir halta 'l>r 

fmda zail olacak ve on ya.'IJ dıJllt 
.. riln k l 1 G" 1" 1ç.lll gf'nç go ece s n z. un< uz 

cild unsuru olan beyaz rengtrıde.*1 
Tokalon kremini kullanınız. Si)._rı 

. ~noktalan eritir, açık mesameıerı 

patır ve birkaç gün zarfında ~ 
sert ve en -:irkin bir cildi yulfl; 
tıp beyazlatır. 

Müessesemize gelen mektt11'
1
"" 

rm pek çoğooda sarih aclres ı,o· 
l .. .. 1 .. t r1ıeı+ 
unmaması yuzun< en mu, e 

mi7Jn dediklerine hiz1.arnr ce,·ıal1 .., 
verilmemektedir. Mektupların 
çrk adresle gönderilmesini dilt.rlf-
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''Al Emanetlerini,, 
KôlJLÜnÜn 
Eline Bol 
Para Geçli 
Bu sene müstahsilin mal

lan kıymetlenmif ve köylü
nün eline bol para geçmiştir. 
Anadoludan pamuklu bezler 
üzerine her gün sipariş gel
mektedir. Esnafın pamuk 
ipliği bulamamaktan başka 
derdi yoktur. Köylünün kul- -
landığı kadife pantolonluk ~ 
kumaşları da dokumacılan ~ 
mız yapmıya muvaffak ol- ı 
muşlardır. ilk tecrübeler iyi 

''H epsini Sağ 
Salim Teslim 
Ed· ıyorum11 

l<al>arı.~k bir sonbahar günüydiı. 
dinç ?U~denberi yağan yağmurlar 

ınıştı G"' tekk . ·. uneş bile, sanki Erdebil 
lli t:nın bu emsalsiz meserrcti
tün t etmek istiyormuş gibi; bii-

ö~a.~aasile yükselmişti. 
lsra~leye doğru, herkesin gözleri, 
tart an Yoluna çevrilmişti. O ta
lıkla~ uç_an kuşlar bile, sabırsız
can cklcşenlerin kalbine heye-

vermekt .d. 
'l'ek . e ı ı. 

llare .kenın yanındaki camiin mi
lnışı sıne Yanık sesli hafızlar çık
k,.:.dar; (on iki imam) a ait şuzişli 

...,1 eler k 
13. o umıya başlamı1lardı. 

to~ ~denbire, İsfahan yolundan bir 
lıda uı~.tu kalkmıştı. Binlerce at
doğ n murekkep bir kafile, Erdebifo 
h~ukyaklaşmıya başlamıştı. 
oır aç .. . 

tı suvarı, atlarının karınla-
ge1~;1'e dokunurcasına bir süratle 
te h ışler; Yollarda bekliyen binler-

alkın arasından· 
- Geliyorlar ' bi w ••• 

diz .Ye bagırarak geçmişler. Dolu 

h gtn, tekkenin avlusuna gı·rerek 
areın . ' daıresinin önünde: 
- Bacı Sult ı ...-·· ·d n· an ... lUUJ C ..• 

,...: 
1
1Ye haykırışarak, atlarındau uı

.. uş erdi. 

la~ı:~şah Banu, bu haykırısm:ı
l> ışıtmişti. Büyük bir sevinçle 
b:ncereye koşarak bu müjdecilerin 
tT:1~~na, avuç avuç, altın serpmiş 
lıv _ sonra, bunca zamandır ağ
,.: a aglıya hasret "Cktig-i evlatla-
•1na b" " 
bır ır an evvel kavuşmak için, 
• carşaf ll · a sarınarak tekkenin ka 
ıs'(Jına kadar ilerlemi~li. 

Zakt · ' ler • an, bınlerce kalp ve bin-
lleJ:e agızdan tasan bir velvele yük-

1Yordu. ' 

- Ya, Haydar!.. 
- Reremine .. k .. ' S şu ur ... 

g esler, coşkun bir den;.,. dal-
leası gibi her tarafta akisler, hı..ı.su

geliriyordu 
'Binle · .. .. .. . . beya, :ce atlının onunde, sut gıbı 

'.A.u Sz 1bır ata bindirilmiş olan Yar 
kaıı u :~~· fizengilerini tutan ak sa 
<lar 

1 murıtıer arasında, bir hüküm 
clu. Vekar ve haşmetiyle ilerliyor-

-Yar Ar . 
ediy ının atım, bir al at takip 
tık :r:u. Bu atın üstünde de, ar
l<ası a ah bembeyaz kesilmiş olan 
lunuynıın kucağında, Şah lsmail bu-

ordu 
Onun t 

eakaııı a .. 1~ın etrafını da, yine ak 
lnUritl nı.u:ıtleri sarmışlardı. Bu 
altı er, ıkıde birde ellerini - henüz 
. Yaşına · . llin a gırmış olan - Şah lsma-
Sonr:ak.~arına temas ettiriyorlar .. 
lara ' Yüzlerine gözlerine sürüyor r. 

A tlılar tekkeye yaklaştıkça, 
ki.itles· onların etrafını çeviren halk 
ilini al 

1 sıkışıyordu. Bir uğultu ha
tla ezijan meserret fLvazeleri arası-

' enı · !'ış.ıy0rd crın acıklı feryatları ka-
bli.iyord u ... Art~k, hiç kimse yürü
l)i; bi .b~· .sankı o koca insan kütle-
]. rı ırıne . . 
11lde t k gcçmı.cı bır külçe ha-

' e ke b ~Otdu. lnasına doğru kayı-

.ı\Jeınşah B' 
dalga gib' anfı bile, korkunç bir 
ltar§lsınd 1 gclen bu beşeri kütlenin 
'-'aş geriJ. a duramamıştı. Yavaş ya
llısına k 'Yerek Harem dairesinin ka 
lnı~tr. adar çekilmiye mecbur kal 

'l'ekken· 
gelmez ın avlusuna gelir 
trnı ' kasım birdenbire a
caıhndak~ahmuzıamıştı. Ku -
l'ılınakl 1 

&h Ismaile sımsıkı sa-
<l a berab a, Sağ ko . er, Yar Ali Sultanı 
llın i.i t . lıyle çekmiş, kendi atı
kuvvetli une almış .. Bu harikulade 
geçerek :;ıanı, bir hamlede avluyu 
va,,._ arem kap .. .. - .. ıııı 0 ısının onune 
ti · ~·· rad h tıı titr· a, eyecanından tiril 
tıtı ... d lYen Alim"'ah 'O!:. • •• ., e dUr ~ Oö.nunun o-

- :e arak: 
~l. .. ~cı Sultan! .. Al emanetleri

sana, sağ salim teslim edi-

yırum. 

Diye bağırmıştı . 
Hiç bir kavuşma, bu kadar firak

lı olmamıştır ... Alemşah Banu, hıç 
kıra hıçkıra evlatlarının üzerine a
tılmıştı. Artık, büyüğü on dört, kü
çüğü de altı yaşına girmiş olan iki 
çocuğu, sımsıkı, kollarının arasına 

almıştı. Manzara o kadar hazin idi 
ki; orada bulunanlar da dayanama
mışlar; hıçkmr .. ;.ya başlamışlardı. 
Alemşah Banu, yere kapanmış ... 

Alnım, topraklara dayamış: 
- Hey, kadir Allah! .. Bu saade

timin minnet ve şükranım sana na 
sıl ödeyim? .. Artık, ölsem de gam 
yemem . 

Diye bağırmıştı. 
Yüzlerce kurban kesilmişti. Bin

lerce müridin iştirakiyle, büyük 
bir ayin icra edilmişti. Ve sonra; 
henüz on dört yaı;ımda bulunan Yar 
Ali Sultan, parlak merasimle - dört 
senedenberi boş duran - Erdebil tek 
kesinin postuna geçirilmişti. 

Şükran Borcu 

E rdebil tekkesi~d~, artık işl~r 
yoluna girmıştı. Tekkenın 

ahenk ve intizamı, eski haline av
det etmişti. 
Şeyh Yar Ali Sultan; yaşının 

küçüklüğüne rağmen, annesinin 
:ıe2areti altında şeyhlik vazifesinı 
mükemmelen ifa ediyor; her gün 
tekkeye gelip giden yüzlerce mü
rit ve misafir arasında küçük bir 
hükümdar haşmetile saltanat sü
ı üyordu. 
Alemşah Banu, artık memnun ve 

mesut bir hayat yaşıyordu. Kocası 
Şeyh Haydarın ölüm acısını, evlat
hırınm muhabbetiyle unutmıya ça
lı§ıyordu. 

Iraktan ve Horasandan muktedir 
hocalar getirtmişti. iki çocuğu bun 
lara teslim etmişti... Bu zeki ço
cuklar, bu şii alimlerinin ellerinde 
mezhebin bütün hikmet ve felseie
lerini öğreniyorlar; günler geçtik
ç.e fikren büyük terakki eserleri 
gbsteriyorlardı. 

Fakat bu sakin hayat, uzun sür
memisti. Birdenbire hiç ümit edil
miye~ bir hfı.dise başgöstermişti. 

Sultan Yakubun oğlu Bay Sun
gur Mirza, yeni hükümdar Rüstem 
Sultandan yediği darbenin tesirile 
bir müddete şurada burada sindik 
ten sonra, gizlice başına topladığı 
kuvvetlerle. yeniden harekete geç
mişti. Çılgınca intikam hevesleri
ne kapılarak, Tebriz üzerine ilerile
mişti. 

Rüstem Sultan bu ani hareket 
karşısında şaşırmıştı. Bir taraftan 
ordusunu hazırlamakla beraber, 
diğer taraftan da, kendisine sadık 
kalan kabilelere haberler yollamış
tı. 

Fakat, senelerdenberi devam e
den kanlı mücadelelerden, artık her 
kes bıkmış, usanmıştı. Haber gön
derilen kabilelerden, Sultan Rüste
min imdadına giden hiç kimse ol
mamıştı. 

Rüstem Sul4l.nm taç ve tahtı, teh 
likeye giımişti. Başındaki kuvveti 
gittikçe çoğaltan Bay Sungur Mir
za, yavaş yavaş Tebrize tekarrüp 
etmişti. Kuvvetli bir baskınla şeh
re girecek hale gelmişti. 

ışte o zaman Alemşah Banu, Rüs 
tem Sultana bir atlı göndermişti. 
Bu atlı, Karabağda bulunan Rüs
tem Sultanın huzuruna çıkarak: 

- Alemşah Banu Sultan, selam 
ediyorlar. Tekkenin müritlerinden 
mürekkep bir imdat kuvvetini gön
deriyorlar. 

Demişti. 

R üstem Sultan, Alemşah Ba
nunun gönderdiği bu haberi 

duyunca, sevincinden çıldıracak ha 
le gelmişti. Onun ricasını kabul e
derek Yar Ali Sultan ile Şah lsma
ili affetmekle, ne kadar isabet et
miş olduğunu ancak şimdi takdir et 
mişti. 

Alemşah Banu, Erdebil tekkesi
nin kapısı önüne, bir harp bayrağı 
diktirmişti. Eli silah tutan mürit
lerin, derhal bu bayrak altına top
lanmaları için, her tarafa atlılar 
göndermişti. 

Birkaç gün zarfında, bayrağın al 
tına ve tekkenin etrafına binlerce 
silahlı mürit birikmişti. Bunların 
hepsi de, vaktiyle Şeyh Cüneydin 
ve Şeyh Haydarın askerlerinin 
yaptıkları gibi, kızıl renkli keçeden 
külahlar giymişlerdi. 

(Arkası var) 

ı 
netice vermiştir. Şimdilik 

günde 500 metre kadar bu 
nevi kadifelerden yapılmak- t 

,,;adır. ~ 

Piyasası 

Düzeldi 
Tiftik piyasasının vaziyeti düzel

miştir. Bir hafta evvel daha az ha

reket görülen piyasada canlılık başla

mıştır. Ihracatçılann bir kaçı bir a

raya gelerek mal almaktadırlar. Bi

rinci kalite ince cins oğlak tiftiği en 

çok aranılan mallardır. Yozgat, Es

kişehir, Kütahya, Karahisar malları 
üzerine satışlar devam etmektedir. 
Bu cinslerin stoklan da azalmıştır. 

Satıcılar fiyatları biraz artırmışlar

dır. Orta mallara alıcı azdır. Son haf 

ta içinde satılan 650 balyenin kilo

su oğlaklarda 14. 7 - 152, Karahisar 

birinci ve mümasilleri 132 - 136, An
kara ve Beypazarı 127 _ 130 kuruş a
rasındadır. Başlıca alıcılar lngiltere, 
Fransa ve az miktarda Japonyadır. 
Sovyetler sondaj yapmakta ve he -
nüz mukavele yapmamaktadırlar 

Çünkü Ingilizlerin fiyatı Sovyet fi
yatlarından daha istifadelidir. 

•• v 

Ogle Y emeğ inden Sonra 
Uyumalı mr, yoksa uyıkuya mu

ka\'emet etmiye mi çah5malı? Her 
yıl sıcaklarda yeniden meydana çı 
kan mühim bir mesele. 

Doğıu-,unıı isterseniz ~itndi~·e 

kadar halleclilememiş. insanlarla 
hayvanlar arasında lüzumundan 
fazla benzerlik görenler: 

- Bakınız, derler. Hayvanlar ye 
mek yiyince, hemen ic;tirahate çe
kilirler, uyurlar. insanlar da ~ocuk 
luldarmda meme emdikten sonra 
Üykuya dalarlar. Biraz daha büyü 
diikJeri vakit bile yeıneld en son Ta 
uyumazlarsa anneleri onları zorla 
yatırırlar. Demek ki tabii kaide 
her yemekten sonra istirahat et
mek, uyumaktır ... 

Kimisi de billi.l<is ~·emekten ı:ıon 
ra bastıran ağrrhğa. k:ır~r, bilakis, 
hareket tavsiye eder. Hl"m <le: 

- insan baeaklarile hazmeder. 
Di;\·e tuhaf bir iddiada bulunur. 

insanlarla ha~:vanlar arasında bir 
c:ok bakımlardan benzerlik bulun
sa. da insa.nlan herşeyde onlara 
benzetmek tc fazla olur. Bir l;ere, 
ö~leyin yemek zamanına ancak bir 
nihayet bir buc:uk saat ayırabilen iş 
adamları için hayvanlara \'e c:oeuk 
Jara benzemek keyfiyetini kullana 
bilmek yalnız pazar ve başka tatil 
günleri kabildir. O kadarcık ke)if 
te kullanmıya değmez. 

Sonra da akşam yemeği insan
lan büsbütün ayırt ettirir. Tabii 
kaide - hayvanların ve çocukJann 
yaptıkları gibi - her yemekten son 
ra uyumak olsa bile medeniyet o 
kaideyi değiı;;tirmi~tir. l\ledeniyeJ 

tin büyük bir neticesi de gece ha
yatım temin ederek insanlarnı öm 
rünü uzatmak olmu_5tur. Medeni in 
san akşam yemeğinden sonra ge
zer, eğlenir, ahbaplarile buluşur, 
yahut, okur, yazar. Onun için ak
şam yemeğinden sonra. ağırlık bas 
tırsa bile hemen urumak akla gel
mez. 

Oğle yemeğinden so.nra i~tirabat 
etmiye, uyuınıya vakit bulanlara 
geJince, onJann da hepsi için umu
mi bir kaide söylemek kabil değiJ
dir. Kimisi yemekten kalkınca. oda 
sının içerisinde biraz dola,•;Hrsa da
ha kolay hazmeder. Kimisi de ra
hat hazmetmek için koltuı{uaa o
turup tatlı tatlı konuşmak ister. 
Bir başkası yemekten SO·nra biraz 

uzanmak, hatta bir ı;ekerleme :rap
maktan hoşlanır. Şu ha.ide en doğ

rusu herkesin kendisini yoklayıp 

hangi türlii daha kolay hazmecli
yorsa o türlü yapmıya devam et
mesidir. 

Kat'i kaicle olarak yalnız bir:;ey 
vardır: Herhangi bir yemekten 
sonra yorgunluk \·erecek derecede 
hareket etmek, hazme iyi gelmez. 
Hareketten ho5lananlar bile ifra
ta gitmemelidir. 

Bir de, yemekten sonra şekerle
meyi sevenler için, uykunun hafif 
olması, ı.:;ekerleıne derecesinden ile 
riye gitmemesi şarttır. Uyku ağır 
olursa, kanşık rüyaJar gelirse, uy· 
kndan sonra da vücude ağrrWc, ba
şa sangılık gelirse öyle uykuya 
kendini kaptırmamak daha İli o
lar. 

Uzüm ihracatımız 

Bu hafta lngiltereye 
15 ton daha yaş 

gönderiliyor •• uzum •• 

lngiltereye gönderilen ilk yaş üzüm mahsulü merasimle 
vapura konulduktan sonra .• 

İzmir, 26 (TAN Muhabirinden) - lktısat Vekaletinin büyij1' 
ehemmiyetle üzerinde durduğu yaş üzüm ihracatının ilk adımı , 
dün İngiliz piyasasına gönderilen ilk yaş üzüm partisi ile atıl
mıştır. 

İlk YB.! üzüm partisini hazırlıyan ve mezbahanın buz depoların. 
da muhafaza eden Tar iş üzüm kurumu bu üzümleri dün kendi de
polarına getirmişti. 

Uzümler, fenni usullere göre Ar-ı 
jantin tipi ambalajla hazırlanmıştı. r 
Yaş üzümün kutuları tıpkı yumurta 
sandıklan gibi kafesli idi. Ince ka
ğıtlar arasında muhafaza ediliyordu. 
Yirmi beş ton olan bu sevkiyatm 
mühim bir kısmını teşkil eden raza-
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' 
ki üzümleriaıin kurum tarafından te
darikinde epeyce zorluk çekilmiştir. 

Bize haber verildiğine göre, bu 
yıl b1lhassa çekirdeksiz üzümlerimiz 
lngiliz, Çek, Alman ve Norveç pa. 
zarlarında iyi müşteriler bulacaktır. 
Denilebilir ki, bu dava bizim davamız 
olduğu kadar üzümleıimizin Avrupa 
piyasalarına bozulmadan sevkedilme
si bakımından lkıtsat Vekaleti stan
dardizasyon mütehassısı doktor Ba
de'nin de davasıdır. Çünkü o, daha 
iki yıl önce üzüm mahsulümüzü tet
kik ederken kararını vermişti: 

- Türk yaş üzümleri dış piyasa
larda Bulgar yaş üzümlerine nefase
tüe rekabet edebilecektir. 

Doktor Bade, dün iki yıllık çalış

masının ilk semeresinl alırken endişe 
içinde idi. Soğuk hava tertibatını 
haiz olan Norveç bandıralı vapurun 
Londraya gidişine kadar bu endişesi 
devam edecektir. 

tık sevkiyat törenine valimiz, Iktı
sat Vekaleti iç ticaret umum muavi
ni Salahaddin, Vekalet tarifeler mi.i
dürü Muhip, Türkofis müdür ve mü· 
dür muavini, ticaret odası ve üzi!m 
kurumu erkanı ve gazeteciler vapu
ra · davet edilmişlerdi. 

llk parti üzümler vinçle vapura a
lınırken vapurun kaptanı ingilizce O· 

larak: 
Vapur kaptanının teme.':1~.isi .. 
"- Ilk yaş üzüm mah::>uluııun Tür 

kiyeye uğur getirmesini, yurdunu
zun saadetine hizmet etmesini temen· 
ni ederim,, diyerek elindeki şampan
ya sişesini üzümlerin üstüne vurmuş 
ve bütün tayfalar birlikte üç defa 
(Hurra!) diye bağırmıştır. 

Yüklenen üzümler, 15 inci gün 
Londra piyasasına arzedilmiş ola
caktır. Gelecek hafta diğer bir va
purla yine Londraya 150 ton razaki 
yaş üzüm yollanacaktır. 

Bu münasebetle vapurda davetlile
re bir ziyafet verilmiş ve çok samimi 
hasbihaller yapılmıştır. Vapurun a
centesi, evvelce ispanyadan zeytin
yağı ithal eden Norveçin 
Türkiye zeytinyağları için iyi bir pa
zar olabileceğini işaret etmiştir. Bu 
mevzu üzernde salahiyettar zatlerin 
verdikleri izahata göre, Ispanyada 
dahili harp başladıktan sonra Nor
veçe gönderilen zeytinyağlarımız rağ 
bet görmemiştir. Bunun sebebi Nor
veç halkımın rafine zeytinyağı kullan
malarıdır. Şimdilik zeytinyağı ihti -

1 

'-

Sterlin 631,-
Dolar 123,-

631,-
126,-
100,-
115,-

Fransız Fr. 95 _ 
Liret 110-
Be!çika frangı 80:-
Drahıni 18,50 
İsviçre Fr. 570,-

84,-
23,-

Leva 20,-
580,-
23,
ö8,-
84,-
23,-
31,-

b"lorin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,- 23,-

25,-
14,-
52,-
32,-

Pengo 21,-
Ley 12.-
Dinar 48,-
Kron tsveç 30,-
Altın 1046,- 1047,-

257,-Banknot 256,-
Ç EKLER 

Londra 
New-York 
Milano 
Brüksel 
Par is 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükrcş 
Belgrad 
Yoıkohama 
Moskova 
Stokholm 

630,- 630,-
0.7909 0,7896 

15,0238 15,0317 
4.6964 4.6964 

21,095 21,095 
86,7460 86,7460 

3,4432 3,4420 
63.4920 63,4920 
1.4317 1.4315 

22,6380 22,6380 
4,1762 4,1762 

13,65 13,65 
1,9638 1.9640 
4,1714 4,1714 
3.9920 3.9920 

106.6666 106,6666 
34,2857 34,2857 
2, 7268 2, 7268 
2,40 20,40 
3,0787 3,0787 

yacını Italyadan temin eden 'Nor\'eç
liler şemikman rafine edilmemiş olan 
ltalyan yağlarının Türkiye mahsulü 
olduğunu teslim etmişlerdir. Pek ya
kında bir buçuk, iki aşılı zeytinyağı 
meydana getirileceği de anlatılınca 
vali lt'azlı Güleç, acenteye: 

- Her şey iyi.. Yalnız vapur nav
lunlarını artırmayın! demiştir. 

Valimizin bu ifadesi üzerine, acen
te, bu işte acentelerin samimiyetle 
çalıştıklarını, ucuz navlunlarla fazla 
iş görmek suretile kendilerinin daha 
ziyade islüade edeceklerini ,.e bu -
nun için ne kadar çalışıldığını mek
tup ve telgraf kopyelerile isbat ede
bileceğini söylemiştir. 

öğrenildiğine göre, pek yakında 

Kontinantale işliyen vapurlar acen
teleri namına bir zat Izmire gelecek, 
alakadar makamlarımızla vapur nav 
lunları etrafmda temaslar yapacak· 
.tır. 
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Yerli Mallar Sergisi 
Dün Açlldı 

(Başı 1 incide)' 
Sanayi hart:'ketini milletimizin me 

deni salında ilerlemesine bir amil tc
lükkı ederiz. Ayni zamanda milli e
konomimizin kaplnnndan sayarız. . 
Bu meyanda Istanbulun sanayi ha
reketleı ini mütalea edersek bu gü -
zel sehrin bilyük bir sanayi merkezi 
olduğunu kolayca ımlıyabiliriz. 
Sunayı hareketinde Istanbul şeh

ri daima ileri gitmiştir. Istihsalatını 
ve istihlakfıtını kendi bünyesinde, 
kendi şehrinde sarf ve istihsal etmek 
iktidarına malik olan Ist.anbulun kıy
met ve ehemmiyeti daima yüksektir. 
Türkiyeyi ziyaret etmek istiyen her 
seyyah evvela bu güzel §ehri görmek 
ister. Istanbulun güzelliği bütün a
lemce meşhurdur. Bunun için bura
da bilyük sergiler hazırlıyacağız. ls
tanbulun dit.imi bir sergi sarayından 
mahrumiyeti büyük bir noksandır. 

Ankara ve hmirde yapılan sergi bi
nalan gibi hükumetin de müzahare
tini temin eden şekilde burada dahi 
bir sergi binası kurulması bir zaru
rettir. Böyle bir bina için hükftmet 
muavenete amadedir. Onuncu yaşına 
giren Birliğin bize hediye ettiği Do
kuzuncu Yerli Mallar Sergisinden do
layı teşekkürlerimi bildirir ve muvaf. 
f akıyetinin devamını temenni ,ede-
tim.,, 

Pavyonlar gezilirken 

Nutuktan sonra B. Vekil, sergi ka
pısındaki kurdeleyi kesti, Sümer Ban 
kın pavyonuna girerek Hereke, Ba
kırköy, Feshane, Ereğli, Bünyan, 
Beykoz, İzmit kağıt, Gemlik ipek, 
Naz.illi pamuk, Bursa Merinos ve 
Kayseri iplik fabrikalarının inçe bir 
ze\ kle hazırlanmış vitrinlerini gezdi. 
Bundan başka, resmi husu si diğer 

fabrika ve müesseselerle ticaretha
nelerin teşhir ettikleıi mallan da gö 
ren B. Vekil, pavyon sahiplerinden 
iza.hnt aldı. 

Nur kalem pavyonunu gezerken 
kalC'm ihracatına gayret sarfedilme
si lüzumuna işaret eden B. Bayar, 
çorapçılara bayanları memnun etmi
ye dokumacılara mensucatı daha iyi 

bir hale getirmiye çalışmalarını söy
ledi. ~ti Bankın pavyonunda dolaşır 
kcn Ergani baıkırlan hakkında büyük 
Umitleıi olduğunu, krom istihsalatı
mızm senede 300 bin tonu bulduğunu 
ilave etti. 

Milli Reasüran& Pavyonuncla 
Vekil, en sonra milli ReasUrunsın 

hazırladığı köşeyi ge1.di. 
Direktör B. Refi Bayara: 
"- Bu istand boş mu?,, diye sor

du. 
B. Refi Bayar: 
"- E\·ct... Kasası vardır. Dola-

caktır. Burada herkesi sigorta ediyo
ruz., cevabını verdi. 

İktısat Vekilimiz, hazırlanan büfe 
de ağırlandıktan sonra ayrıldı ve ı r 
gi, tam saat 18 de halka açıldı. Kapı
larda bekliyen binlerce halk, sergiye 
girdiler ve saat 21,30 a kadar dolaş
tılar, gezdiler, gördüler. 

1ktısat Vekili Akdeniz 

Seyahatine Çıkıyor 

Bay CC'liıl Bayar, bugün lngiliz 
'Mühmdisler Cemiyeti reisi B. Gib ve 
arkadaşları şerefine bir ziyafet vere

cektir. B. Vekil, cuma gilnü, Ipar 
kotrasile her sene yaptığı Akdeniz 

seyahatine çıkacaktır. 

Pmarhatı Hayvan Sergisi 

Sivas, (TAN) - Pınarbaşı ilçesi 
hayvan sergisi bu yıl da 29 Temmuz
da açılacaktır. O gün Pınarbaşında at 
yarışları, güreşler ve diğer eğlence
ler yapılacaktır. 

Sıvasta Beş Yılllk 
-ıı 

Program 
Sivas, (TAN) - Belediye, şehrin 

iman için beş yıllık bir program ha
zırlamıştır. Yapılacak ba§lıca işler 

Bunlardır: Şehrin müstakbel planı, 
mezbaha ve soğuk hava deposu, su 
projesi ve tesisatı, yol inşaatı, spor 
alanı, muhtelif parklar, Atatürk a
nıdı, hal, mezarlık, kanalizasyon. 

. Ortaköyde llk Okul 
Şarkışla (TAN) - Ortaköydeki ilk 

okulun bu sene Uç sınıftan b~ sınıfa 
çıkarılması kararlnştınlmış, bu ha
ber sevinç uyandırmıştır. 

Istanbul-Mos
kova - Tahran 

(Başı 7 incide) 

- Bilmiyorum. Yeni bir medeni
yet kurmağa niçin ihtiyaç gördü
ler? Mevcut olan mükemmel bir 
medeniyeti yıkıp büyük bir kül

türü devirip yeniden onun örneği
ni .yanın yamalak kurmak için mi? 
Eski garp medeniyeti bizim Av
rupamızın medeniyeti... kökünü hı
ristiynnlık gibi merhamet ve ada
letten alan btiyilk medeniyet. .• 

- Kiliselerin duvarlarına prens
lerin resmini evliya ve aziz resim
leri arasına, b ... şlarında nurdan bir 
hale ile asan hıristiyanlığın adil 
medeniyeti ... derebeylik elinde a
let olan ve bilyük halk kütlelerini 
nurundan uzak tutan medeniyet 
derebeyin elinden kamçıyı, kapi
talistin elinden tazyiki alamıyl\,tl 
büyük medeniyet .. 

- Fakat, rica ederim, bizim 
cemiyetimizde hürriyeti• var -
dır. Bizde herkese zekasile rnüca~ 
dele etmek imkanı verilmiştir. Her
kes yUkselmeğe hak sahibidir. El
verir ki yükselmek için mücadele 
etmesıni bilsin, becerikli ve zeki 
olsun. Halbuki Sovyetlerde ferdin 
temayüz etmesine imkan yok. 

Aksaçlı adam birdenbire yerin
den kalktı. Çekoslovak hukukçu
nun omuzunu okşıyarak: 

- Azizim diyor, haksızsınız, 
haksızsınız. Bu memlekete girer
ken kendi evvelden edinilmiş fikir
lerinizle giriyorsunuz. Bitaraf ka
lamıyorsunuz. Muhakkak fena şey
ler görmek istiyorsunuz, pek fe
na şeyler ... Bunun için yerlere ka
dar yatıp, banyo borularını mua
yeneye ka&ışıyorsunuz. Acaba bir 
Sovyet vatandaşı sizlerin memle
ketinize gelse banyo, kanapc, kol
tuk ve yatak altlarını muayene c~ 
se hiçbir kusur bulamaz mı? 

Arkasını dönüyor, doktorun ce
vabını beklemiyerek oradan uzak
laşıyor. 

FEVKALADE TENZİLAT 
Beyoğlu lş Bankası kaı·şısmda 

COŞI\UN 
Mağazası 
Coştu 

Ticaret Odasının müsaadcsile ve 

BİR AY müddetle 

Büyük 
1'enzilô.tla 

Geç gelmiş ve gelecek seneye bı
rakmasını istemediğimiz büyük 
mikdarda yazlık keten, pamuk
lu, ipekli keten, son moda ku
maşlar satılacaktır. Bu emsalsiz 
tenzilatı maruf 

Coskun 
manifatura mağazası temin eder. 

FİYATLAR MAKTUDUR 

BAŞMAKALEDENMABAAT 

BERLfNDf 
TAKAS 
MÜZAKERELERi 

(Başı 1 incide) 
tarafı da ayni derecede memnun et
miyen bir münasebetin devamlı ol
masına ihtimal yoktur. Bazı Alman
ların gözlerine, Türkiyenin Alman 
kültürü ve Alman teşebbüslerile dol
durulacak bir boşluk gibi görünmesi 

1 de iki meırtıeket arasında ahenk ve 
emniyet kurulmasına en büyük en
geldir. 

Bu gibi hallere dikkati celbetmek, 
hakikatte Almanya ile dostluk müna. 
sebetıcrinin ileri gitmesine en büyük 
bir hizmettir. J{arşılıklı hürmet, em
niyet ve menfaate dayanmak şartile 
bu dostluk iki taraf için de lazımdır. 
Yetmiş milyonluk bir sınai millet sı
fatile Almanyanın yiyecek, giyecek 
ve ham madde halinde hudutsuz ih
tiyaçları vardır. Amerika gibi bun-
ların çoğunu memleketi içinde teda
rik edemediğine, Ingiltere ve Fran
sa gibi dominyon ve müstemlekeleri
ni tercihe mecbur olmadığına göre, 
Almanya, memleketimiz gibi hariç
ten türlü türlü mamul eşya tedariki
ne mecbur olan bir ham madde mem
leketi için tabii bir müşteridir. 
Diğer müşterilerimize tamamile 

müsavi fırsat vermek ve her cihetle 
karşılıklı menfaat temin etmek şar
tile Almanya ile sağlam ve devamlı 
iktısadi münasebetler kurmayı mem
leketimizde istemiyen yoktur. 

B erlin mUzakerelerinin ileri git
mesi için bizim tarafımızdan 

hiç şüphesiz her türlü hüsnüniyet e
Eerleri gösteriliyor ve gösterilecektir. 
Bunlara rağmen müzakerelerde müş
külata tesadüf edilirse mesuliyetin 
Almanlar taraf.nda olduğuna hük
metmekte tereddüde imkan olmıya
caktır. 

Almanların bir hususiyeti vardır. 
Tahinli tetldk etmek ve madde ve 
kuvvetlerin esrarına fenni bakımdan 
sokulmak hususunda en yaman in
sanlardır. llmi görüşleıfoin kudretini 
nesilleı den beri parlak bir surette is
p:ıt etmişlerdir. Fakat sıra siyasi ve 
iktısadi münasebetlerde bir muhata
bı a.nlamıya ve dlnlemiye gelince çok 
garip bir acizle karşılaşılıyor. Al
manlar her şeyi ol ğu gibi görüp 
ona göre hükmedecek yerde zihinler
de iptidadan hazırladıklan hükümle
re esir kalıyorlar ve çıplak hakikati 
göremiyorlar. 

B u noktadaki siyasi kabiliyet
sizlik, Alman ilmi kafalarının 

bi.itün parlak mahsullerini, karınca 

gibi çalışmayı bilen koca bir milletin 
bütün emeklerini nesillcrdcınberi hiçe 
indirmiş ve Alman milletini layık ol
duğu refah seviyesinden ve harici 
Alemin sevgisinden mahrum bırak
mıştır. 

Bizim Berlin müzakereleri hakkın· 
daki ümit ve temennimiz, Almanlan.n 
göıiiş kudretini tahdit eden perdenin 
yırtılması ve Türk milletile ancak 
karşılıklı menfnırt, emniyet ve hilr
met esasları dahilinde dostluk müna
sebetleri kurulabileceğinin nihayet 
takdir edilmesidir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Savcııs Civarındaki 

Linyit Madeni 
Sivas, (TAN) - Burudan dört~~

lometre uzakta ve ayakla bir saat su
ren saha Uzerine yayılmış bulunan 
liynit kömürlerinin işletilmesi gün 
geçtikçe inkişaf eylemektedir. Bura
dan çıkarılan kömürler, Şarkışla, 
Gevrek ve Kayseri taraflarının ih ... 
yacını karşılamaktadır. 
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Başvekil ihtar Ediyor Binlerce Kedi 
nasılöldiirüldii? (Başı 1 incide) 

hiyette bırakılan ldman .:Cmiyetteri 
ittifakı şeklinde bir idare vücude 
gelmiş ve bu idare şimdiye kadar ik
tidarsızlık, hesapsızlık ve anarşi için
de memleketi spordan mahrum tuta
rak infisah etmiştir. 

Parti ve Spo1 
Cümhuriyet Halk Partisi, Türk 

Spor Kurumunun teşekkülüne dela
let ettikten sonra, sporu eski müte
reddi ve anarşik vaziyette tutmak 
sevdasından vazgeçmiyen anasırın 

bir taraftan spor kurumunu çalış -
maktan menedecek maddi, manevi 
tedbirlere, diğer taraftan genç spor
cuları yekdiğeri aleyhine dilşman zih 
niyette tahrik etmiye koyuldukları 
anlaşılmıştır. Bazı gazetelerimizin 
bu ko.bil menfi spor anasırına ifsat 
vasıtası olmaları, şüphesiz ki, bu ga
zetelerin sahiplerini de müteessir e
decektir. Bu zihniyetin tezahüratı l•met lnönü Ankara Stad"lnda 
Istanbulda şu şekilde görülmüştür: ı 

Türk Spor Kurumu nizaınııamesi, 

Istanbulda tatbik olunmadığından, 8 i r Baba 
hadiseleri hükümlere raptedecek ve 
zamanında müdahale edecek heyet
ler teşkil olunamamıştır. Genç spor
culara iyi ahlfık numuneleri vermi
yen idareciler bulunması teessüf o
lunacak bir şeydir. 

E&an ıumuml~·enin bilmesini a.r 
zu ederim ld, artık sporun kaldı
rım kavgası halinde devam etme
sine \''IC muota1ıa.m sporun kendi t ,e 
ct:rsaluıları harıcinıle kunılma.ma...o;ı 

için çırpına.nların zararlı tesirleri
ne nihayet \'erllecektir. Ha.zinedoo 
yapılan tccl:ıı'karlıklar C. il. Parti-

inin porcularn göst~rdiği kolay•· 
Irk ve yardımlar, sporun asıl mak
o;admı temin etmek içindir. Spor, 
terbiyesi, Partimiz ve hükiimetl
mizce esaslı bir terbiyedir ki, bu
nun doğru i tikametten şaşırtdmar 
sına asta miL'i3Jldc etmiyeceğiz. 

Alınan tedbirler 
llk aldığımız tedbirler şunlardır: 
1 - 4 Temmuz hadisesinin doğru

dan doğruya alakadarları tecziye o
lunmuştur. 

2 - Spor ahlakı mazbut olmıyan 
ve spor edebiyatını nifakta ve genç
leri zehirlemekte zanneden unsurları 
spor slitunlarına kabul etmemeleri 
için, bu beyanatım gazete sahiplerine 
tavsiye olarak yazılmıştır. 

3 - Içtimai ve mesleki mevkile· 
rini spor t1al\ ımndan n•tak yolunda 
kullanmış olan zatlerin, böyle nüfuz 
kullanamıyacak vaziyette bulundu -
rulmalan mercilerine takip ettirile
cektir. 

4 - Maarif Vekaleti, Galatasaray 
talebesinin yanlış spor zihniyetinde 
\ıulunmalarına mektep talim ve ida· 
re heyetinden sebep olanları tahkik 
edecek ve tedbir alacaktır. 

5 - Türk Spor Kurumu, nizamna
menin emrettiği teşkilatı süratle ~
hakkuk ettirecek ve niznmnaınenın 
emretti{'.;i vazifeleri ciddi ve sert bi.r 
surette murakabe edecektir. Annrşı
nin izalesi ve spor terbiyesinin iade
gj iÇ'in bllhad~ 1 Iı:.1.anbulda sürat ve 
katiyetle hareket etmek lazımdır. 

6 - Bu tavsiyelere ve almam ted· 
birlere rağmen sayılan bu fena~ı~a
rın devamı görUHirse, klüpler lagve
dilerek ·yeni şerait altında kurula -
caktır. 

Harbiye Sporcuları 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden)

Harbiye spor yurdu, mektebin Anka
raya nakli dolayısile, Ankara ~por 
federasyonunca federe edilccektır. 

Oğlunu 

Öldürdü 
(Başı l inekle) 

ıilmcsini bugünkü tıp ve insanların 
bugünkü kanunları kabul etmiyor. 
Fakat ben çok ~vdiğim oğlumun iş
kence çekmcsiıu'. ebedi surettç akıl 
ve idrakten mahrum kalmasına ta
hammül edemedim. Oğlumu kendi e
limle hayat yükünden kurtardım.,, 

Babası tarafm:lan öldürülen genç, 
1936 senesinC'.e Vaşington üniversite
;;inden parlak bir surette çıkmış, ze
kfısile, malümatile dikkati celbetmiş. 
;;onra bir müddet te Pari5tc tahsil 
r,-örmüştür. Pariste iken aklını oynat 
mıştır. Babası kendi91ni gitmiş, al -
mış, muayeınıc etmiş, bu a:ekanın ebe 
di bir surette söndüğü hakkında bir 
teşhise varınca oğlunu kendi elile öl
dürmüştür. 

Şifa bulamıyacnk hastaların öldü
rülüp öldürUlmemesi hakkında sene
lerdenberi devam ed0 n ilmi ve insani 
davanın mUtehassıs bir doktor olaın 
bir baba tarafından tatb1kat vadisi· 
ne geçirilmesi ilk defa olarak görül
mfu;tür. Bunun fçin hadise her ta -
rafta mün: '.aşalar uyandırmıştır. 

Madrit Daha 
Düşmedi 

(Başı 1 incide) 
Paris, 27 (TAN> - Bask hüku

met reisi B. Aguirre karısı ve çocuk
larilc buraya geldi. 

Ademi Müdahale 

Komitesinde 
Loodra, 27 {TAN) - Ademi mü

dahale komitesinin dünkil topl!mtısı 
hiç umulmty 'J.ı! bir netice ile mhayet 

bulmuştur. Bütün devletler, Ingiliz 
planındaki dokuz esaslı mesele hak-
kında tahriren cevap verecek, bu ce
vaplar ~lccck perşembeye kadar lıa
gır olacak ve ademi müdahale komite 
ı1i gelecek cuma günü topla.nacaktır. 
O zamana kadar bütün devletlerin 
Ingiliz planını kabul ettikleıini anla
tan cevaplnr vermeleri beklenmekte
dir. DUnkU celsenin on mUhim ha-
tliscsi ltalyan murahhası Kont Gran-
tli tarafından söylenen nutuktur. 

(Başı 7 incide) 

sinti uyandı. Kendisıne sordu~~ q 
- Himmetinizle, dedim, bır ~a 

gün sonra, Istanbul sokaklar~n ., 
~· galıbO. · 

başıboş kedi göremiyecegız 

B ay Snrango güldü: •edi 
- Ne münasebet!.. h 

1 
nesli, öyle kolaylıkla ortadan kil; 
kamaz. Eğer, şehirde, ne kadar~ 
kedi olduğunu anlamak isterse ' 

' - k ~ çıkınız gece yarısına dogru, so aga k 
Adım başında, bir değil, birk~Ç ~ 
di göreceksiniz. Bunlar, günduzle 
kuytu yerlerde, gölgeliklerde ba~
nır, ortalık serinledikten sonra, 1

• 

§arı uğrarlar ve doğruca çöp te~e
kelerinın başında alırlar solurdğU·· 
Karınları aç olduğu için, oraln 8

' 

ne bulurlarsa alıştırırlar. 
Ev kedisi değil, fakat so~ak k:. 

disi, şüphe yok ki, muzır bır ma 
1 luktur. Hele bu mevsimde ve be e 

tifo hastalığının salgın halinde bU· 
lunduğu böyle günlerde... Başıb~Ş 
hayvanların öldürülmesini biz e 
çok yerinde bulduk. 

Zaten bir vazifemiz de budur: l· 
şe yaramıyan hayvanları, ötedeiibe 
ri, canlarını acıtmadan öldürÜ~ 

Kediler, niçin öldürülüyor, de:ını· 
yoruz, niçin böyle öldürülilyor diY8 

itiraz ediyoruz. Bir hayvan, taşlat 
sopa ile öldürüldüğü gibi, burad• 
bizim yaptığımız gibi, kimyevi "1l• 
sıtalnrla da gebertilebillr. şnpbe 
yok ki, bu ikinci yol, insanlığa ya· 
raşanıdır. 

Başlıca iki dileğimiz var: 
1 - Olü kedi getirenlere :mükA• 

fat verilmesin! 
2 - Toplanan kediler, daha !af.

la eziyet çekmelerine meydan ıtal• 
madan, hemen Hayvanları Koruııı' 
CC'miyetine gönderilsin. 

Çünkü, havalar sıcak. Yollard~· 
havasızlıktan kedilerin bir kısttıl Ö" 

iüyor. 

N azik Veterinerin yanınd" 
çıkarken, odaya orta Y~. 

bir kadın girdi. Kucağındaki kedi 
yavrularını göstererek: dl 

- Ah, toktor, diye mırıldan ~i 
bunları bizim bahçeye atmışlar. SU 
verdim. lçmediler. ?\tav ... ına"·.'" 
diycrektcn analarını arıyorlarsa J• 

çim dayanmadı! Insaniyetlik na.Jlll 
na, size getirdim." l 

Bay VeterJnerin, bu son ioS:ı11 
hareketini görmemek için, kendi.nlİ 
dışarı attım. Meşhur bir söz vnr· 

• def• dır: Evvela can, sonra ciman .. 
ler. Kediler, cananlanmız bile oısa, 
kendi tatlı canımız mevzuu bahS~ 
}urken, onları seyyar birer hastalık 
yuvası halindP. sokaklarda başı b<>§ 
dolaştıramazdık, 
~~~~~~~~~~~--~.......,,., 

y lldırım Hasan 

Yakalandı 
Bundan bir hafta kadar evvel Sa

bahat isminde bir kadını yarahyarak 
kaçan sabıkalılardan Yıldırım Ha
san, dün gcc~ Kasımpaşada yakalan-

.M nfn 
Kont Grandi tarafındaaı söylenen s N 

bu nutukta, ltalyanın Ispanyada bu- ~ i Pi 
lunan gönü ili: eı iıı bilu kayıt ve şart 1 ~IA.. 

ı~ekllmelerıne razı olduğunu ve buna ....,/ 

Şarkı~lada Kimsesiz Talebe 
Şarkışla, (TA!') - Okullarımızda 

okuyan kimsesiz çocuklar menfaati! ne bir eşya piyangosu tertibine karar 
1 verilmiştir. 

mıştır. Hasan, suçunu tamamen iti
raf etmiştir. 

rnuk~b~~ di~e: devletleriaı I~panya-ı Sultanahmet üçüncü sulh hU~~; 
l:la dovuşen ıkı tarafa muharıp hak- mahkemesinden: Avukat Zeki Eb11 
lkını tanımalarını şart olarak koştu- lu tarafından İstanbul Hocapaşa ; 
t';runu söylemiş, Italyanın Ingiliz pla- bussuud caddesinde No. 51 haJl ~of 
ınmı torpillemek istediğine dair ileri milstecir Ra el Eskinazi ve B0g rl 
t;ürUlen iddiaların tamamile asılsız 01 aleyhlerine 937 1207 No. lu d09~ 
duğu noktası Uzeri.nde ısrar etmiştir. ile açılan 280 lira alacak davns~J' 

Antep Mektepleri 

Fcizla Mezun Verdi 
Antep, (TAN) - Bu sene, merkez 

ilk mekteplerinden mezun olanların 
sayısı, geçen seneki rakama göre faz 
la.dır. Beş sınıflı merkez ilk mektcp
leı inden 344 çocuk mezun olmuş, Ki
liste 83, Nizipte 53, Islahiyede 16 Pa 
zarcıkta da 12 çocuk ilkmektebi bitir 
miştir. 

Şarkışlada Otel 
· Şarkışla (TAN) - Belediye, hü

kumet civarında büyük bir otel yap
tırmaya başlam·ı;ıtır. loşantı bu yıl 
bitecek olan bina, asri bir gazino ve 
lokantayı ihtiva edecektir. 

Sıvasta Yapıcılık 

Sivas, (TAN) - Sanatler evinde 
bu ders yılından itibaren yapıcılık 
şubesi açılacaktır. Bu şubede talebe-

ye duvarcılık, betonculuk ve sıvacı
lık dersleri verilecektir. 

Sinyor Gr uuırnin beyanatını Alman yapılmakta olan mahkemesinde ğ~ 
murahhası teyit etmiş, o da gönUllii- şelin ikamctg8.hının meçhul old11 ud 
·lcrlc muharip hakkından a!rnl şekil- anlaşılmasına binaen yirmi gün Jtl ıJ' 
de bahsetmiştir. dej)e ilanen tebliğat icrasına ve ·~si 

Bu vaziyet Londra matbuatı tara- ahkemenin 14-9-937 tarihine ~~ 
fından iyi karşılanmış ve lngiliz pla- dif Salı günU saat (10) a talı ft' 
nına rücu mahiyetinde telakki edil- mahkemece karar verilmiş oldıl.~i 
miş ise de Fransız matbuatı şüphe dan yevm ve vakti mezkurda bıt: 
ve tereddüt içindedir. Sovyet murah- veya bflvekti.Ie mahkemeye gcliııJJ' ,
hası komitenin asileri muharip tam- diği taktirde gıyaben hUkilm ve l< 
mak salil.hiyelini hniı olmadığını söy rar verileceği ilanen tebliğ olunuf· 
]emiştir. (34146} 
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skı Osmanh imparatorluğu-
nun taksime uğrayan 

Düyunu Umumiyesi Meclisi 

TAN 

N -c Son derece müessir FLiT-mayii kullaİıi,Riz 
Karıncaıar kolay kolay ölmezler. Onları öldürecek f ---r . ~ 

a·ıs 15 Temmuz 1937 ·-~ 

tesiri kat•ı mayiler intihap ediniz• 

FLiT, bOtOn haşarat ôldOrOcü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuşt\Jr Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil· 
memiştlr. FUT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldOrOr. ŞOpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegAne Fllt aldığınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Eski Osmanlı istikrazları ... E 
. fi) 

Muvakkat Makbuzları iL ~ 
E 
o c. 4 

~~-..L 

Yarıklara ve köşelere bıraz FLiT TOZU 

Hamillerine 

t_ .. 
averayı Erd'' un. 

i I in 
. eski Osına l' I 

li },feclisi M n 1 mparatorluğunun taksime uğrayan Düyunu Umumiye-
bet eden his ave:ayı Erdtin hissesinin tesviyesi için mezkCir hUkCimete isa
lttetlini n aeyı terngi} eden ve itibari f. 1.-.- f. 2.10.0 ve f. 5.-.
loa 1037 ~tı.k. kupürlerle ihdas olunacak ilmühaberler şeklinde 2 Ağus
eQer. İşbu .rıh~nden itibaren senedat ihraç edileceği alakadarlara ilan 
l'an ve 20 1; rnU~aberler faiz getirmeyecek. Sermayeleri her sene 20 Hazi
~ed.iye edil k ~anun ttırihlerinde tesviye edilecek olan 20 müsavi taksitte 

Deniz Yolları ' 1 

iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

- zade Han. Tel. 22740-

ı lave izmlr sürat 
Postası 

serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 

Maliye Vekaletinden : 
Cinsi 

Yazıldıktan sonra siyah olan mürekkep 

Zamk 

MilrtAn 

14000 Şişesi bir litrelik 
10000 Şişesi yarım litrelik · 

4000 Şişesi çeyrek litrelik 

Tahmin Muvakkat 
olunan bedel teminatı 

L. Kr. L. Kr. 

) 
) 11980,00 
) 
) 
) 

89S,50 

lrıde inkı CCf.ktir: Bu taksitlerin blrinclsinin vadesi 20 Haziran 1936 tari- 1 
lllevkii tecı1:8 etrnışlir. Birinci i.iç taksitler ilmühabcrlcrin hini ihracında (KONYA) vapuru 28 Temmuz 

}davcra ıyeye vaz edilecektir. Çarşamba gi.inü saat 20 de Gala. 

olmak üzere 20000 Kilo 
l 500 Şişesi 500 gramlık 
2500 Şişesi 250 gramlık 
4000 Şişesi 125 gramlık 

15000 Şişesi 75 gramlık 
olmak üzere 23,000 sise 

) 
) 
) 
) 

4115,00 308,63 

ba...: Yı Erdün il .. h b · kb · b t · · · -. ııcrın mu a crı olarak beher ma uza ısa e eden yenı ıtı- ta rıhtımından lzmir surat posta-
aye aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir. ·nna hareketle Cuma sabahı 1mıL 

Ağaç Tampon 2020 numara penkale mamulatı 
sisteminde. 3000 Adet ) 1650.00 123.75 

lt. - ll re varacak ve Cumartesi 16 da 
llStısi ihtiyat a.kçesi. lzmirden kalkarak Pazar 18 de İs-

Evrak sepeti dibi ve kenarlan Kontraplak ve 
bez kaplı 1000 Adet ) 

:Saıı ın tanbula dönecektir. (4592) 
ltıı> haıe.n uva~~a~ makbuzlar işbu hususi ihtiyat akçeslnde mukayyet o- ~'-•••••••••••••' 
Şa_tlt Devl kabı~ı ıstirnal bulunan mebaliğ ile Fransız mandası altında ki _ 

Fersude kağıt sepeti No. 1 
Fersude kllğıt sepeti No. 2 
Fersude kağıt sepeti No. 3, 4 

500 Adet ) 
1000 Adet ) 4005,00 300•38 
1000 Adet olmak üzere ) 

~lı&ına etıe:ı tarafından evvelce Meclisimize tesviye edilmiş olan fakat ~·-••••••••••' 
'nıı va~;~~ı ~amillere derhal tevzii mümkün olmayan meblağdan dahi Zührevi ve cilt hastalıkları 

3500 Adet ) 
Cilalı ağaç kağıtlık 3 gözlü 200 Adet ) 180,00 13,50 
lstampa Mürekkebi 35 gramlık 15000 Şişe ) 1500,00 112.50 

ı,bu t lStifnde edeceklerdir. 
~\'elde ev~lata iştirak h~~kını haiz olan Muvakkat Makbuzlar aşağıdaki 
li gosterUmişUr, 

'llı~ı~susi bir reJ'irn t b' b - · · ş k D · 1 T h ·11 · ·1 ~ "dahil ta . e a ı ulundugu ıçın ar emır yo u a vı erı ı e 
at.ı hakı ksıtıer bonolara mahsus muvakkat makbuzlar mephus tedi-
~eietinde n~ı YoktUr. Zaten mUtedahil taksitler bonoları 1932 ve 1933 se-

lJı Ynı nevı. tevziattan istifade etmişlerdir. 
·-ı b 

: lat 27 te~ u iki muamelatın tarzı icrası hakkında lazım gelen bütün taf-
~ruıınak ü IllUz 1937 tarihinden itibaren Hamillerln emrine amade bulun
'aınillere te~~~ tesfiye muamelesini icraya memur müesseseler nezdinde 
~ezkA ıgat şeklinde bulunacaktır. 

'1 isti~ ~uameleler muvakkat makbuzlarına merbut 1 numaralı kupo
~n ?nUba ı nıu.~abilinde icra edilecektir. Binaberin işbu 1 numaralı ku

lkdedil::~l~~l hflmillerin Maverayı Erdünle 29 temmuz 1936 tarihin-
ı .. ~u ıtıla.ra muvafakatını tazammum edecektir. 
'\il... vakkat 

"'ren nıu tnakbuzlann 1 numaralı kupon 2 Ağustos 1937 tarihinden 
'l'tırk· es!eselere yattırılabilecek tir. 

)a ıye, F'rans . . 
~·\re lsvi a, Almanya, lngıltere, Avusturya, Bclçıka, Hollanda, Ital 
anı, kan~~de tediyeler işbu memle ketlerin her birinde tatbik edilen aiı
~Sad Yeye göre ifa edilecektir. 
'l3an a kuponların Pariste aşağıdaki müesseselerde yattmlabilir: 
......_ b que Ottornane 

~anqu • 
......_ Coın : ~e Paris et des Pays-Bas, 
........ Credf oır Nationaı d'Escompte de Paris, 
- Socfet I..yonnais, 

- Crcditte Generale, 
....._ :aan lndustriel et Comrnercial, 
....._ Ban 'lUe Natıonale pour le Commerce et l'Industrie, 

que de l'U · p · · nıon ansıennE' 

İSfkraz'ar Beher muvakkat makbu
za isabet eden meblağ 

Yeni itibari Nakten (Hu-
sermayeden susi ihtiyat 
(Maverayı Akçesi- Şark 
Erdün il- Devletleri) 
mtihaberleri) 

b·· 
o uyunu rn 
l}~anıy Uvahhade 
''1\irntaı e 
et Ô fllj ~O?nbeki 
~ağda ~u 1914 
% 4 da c·· 
r fat~· u tertip 

Şilin 

o. 
o. 
o. 
1. 
o. 

~ 4 r 1 1s94 ~ ai~li 
190 

(Şark Demiryolu) O. 
li llıa • :aa 3 saydı mnhi O. 
At~~da • ndırrna O. 
Atu ~<lahiJ ~an~ o. 
ı'u~daıııı· .,, aksıtıer Bonoları "A serisi O. 
~ t .lQk • •• 

t. edalıit .,, aıtıer Bonolan "B serisi O. 
<\~ı~ t ak · " °' ~elerd sıtıer Bonoları "C serisi O. 
ıo 4 c Çık " 
r fai.zıi l ınarnış Şark Derniryo lu tahvilatı O. 
'7. 4 fai~r 9o2 GürnrUk O. 

o 4 f . 1 1904 
1e aıı1ı 19 O. 
o. 4 faizı· oı . 1905 o 
i'o 4 f . ı 1903 . 

s flli~}j 1909 o. 
% S a~zıı 1896 o. 
~ faıııı 192 O. 
li 13 cl ı lncı 8 

<Konsolit Hazine tahvilatı) 1. 
dact 2 . tertip 0 hl ıncı terti . 

r 4 zatı Ask p o. 
~izu l9ı{r O. 

·------Gunıruk o. 

Peni 
111~ 

9JJL 

914 
2% 

10% 
7~ 
7:1J 
7% 
7% 
53~ 

4~ 
oı~ 

1 11 
8:ıi 

9 
8% 
9 
sı':ı 

11% 
2% 

1031 
1034 
10% 
10~ 

Şilin Peni 
o. 6~ 
o. 5~~ 
o. 6 
o. 9 
o. 11 
o. 4Y(: 
o. 7 
o. 5 
o. 5% 

o. 41~ 

o. 41~ 

o. 4~ 
o. 4% 
o. 4% 
o. 6 

o. 71 ~, ,_ 
o. 6 
o. 6 
o. 6 
o. 6 

or. Hayri Omer 
Dolma kalem mürekkebi 100 gramlık 8000 Şişe ) 1040,00 78,00 

Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 Telefon :43585 

1 _ Y~kanda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usuliyle ayn ayn eksiltmeye konul
muştur. Bunlara aid şartnameler Ankarada kırtasiye müdürIUğünden, lstanbulda Dolmabahçe, kırtasiye 
Deposundan almacaktır". 

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

# TIFOBIL '\ 

Tifo ve paratüo hastalıklarına 

1 
Dr. IHSAN SAMI 1 

3 - Eksiltmeye ayn ayn veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen kıymette 

teminat mektupları ile ve istekli şirk et olduğu takdirde 2490 sayılı kanun un ibrazını mecburi kıldığı wsa.ik ile 
birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

tutulmamak için ağızdan alınan 
Uf o baplandır. Hiç rahatsızlık 
vermez. Herlr"ıı nlnbilir. Kutusu 1 

4 - Teklif ınektuplan yukarıda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar kırtaslye müdürJU
ğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tuplann nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapa· 

' 50 kuruş , tılmış olması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (4431) 

DıYlıl Oımlryollar1 ve limanlarw ı,ıetrnı U. idaresi lliıları 

Ankara istasyon Meydanının Tanzimi 
Yapılacak işlerin Eksiltmesi 

için 

Ankara istasyon meydanının tesviyei tu:-abıyes!, blokajlanması, şose· 
lenmesi, asfaltlanması, bordür ta§larmın yapılması, elektrik tenvirat işi 
ve kanalizasyona ait bütün tesisatın yapılması kapalı zarf usuliyle eksilt
miye konmuştur. 

ı - Bu işlerin muhammen keşif bedeli 83,058 liradır. 
2 - istekliler bu işe ait şartname, plan ve sair evrakı D. D. yollarının 

Ankara, Sirkeci, Haydarpa§a ve Izmir veznelerinden 4,15 lira mukabilin
de alabilirler. 

3 - Eksiltme 2, 8, 937 tarihinde pazartesi günU saat 15 te Ankarada 
D. D. yolları i§lclm::! umum müdürlü ğil yol dairesi binasında toplanacak 
merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine teı:;lim etm~ olma
ları laz.rmdır. 

A - 2490 ıayıh kanunun 16 mcı ve 17 inci maddelerine uygun 5403 li-
ralık muvakkat teminat, 

B - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 

K apah zarf usulile eksiltme ilanı: 

El aziz Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Elazizde yeniden yapılacak olan (80) yataklık hastane binaSJ 

(111) lira muhammen bedel ve vahidi esasi üzerinden kapalı zarf usulile 
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 
istekliler bu şartname ve evrakı Vilayet Nafia Müdürlüğünden göre

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

da Elazizde Nafia MUdürlUğü odasında müteşekkil artırma ve eksiltme 
komisyonunda 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 

mimar bulunduracağına dair taahhütname. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilin

de komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektup
larının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gel

5 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilec~ mektupların nihayet 3 tincü maddede yazılı 

. saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
Ankarada D. D. mış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeleı kabul edilmez. (4352) 

rniş bulunması lazımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istlyenlerln 
Yolları yol dairesine müracaat etme le!'i. (4300), 

• • • 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 3 gurup mal

zeme ve eşya her gurup ayn ayrı ihale edilmek üzere 5-8-37 perşem
be günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona mürncaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 30000 kilo Bi!ama karbonat dö sut (Su tasfiye tesisatı için} mu

hammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337 1/2 liradır. 
2 - 600 adet muhtelif eb'atta kontur plak muhammen bedeli 992 lira 

97 kuruş ve muvakkat teminatı 7448 kuruştur. 
3 - 9 kalem elektrik malzemesi muhammen bedeli 1696~ lira ve 

muvakkat teminatı 127 lira 24 kuruştur. ( 4354) 

• • • 
Muhammen bedeli (6692) lira olan lokomotif türbojeneratör ve yedek

leri 6-9-1937 pazartesi günü saat 15,SO da kapalı zarf usulü ile Anka-

Ja nd arma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınatma Ko misyonundan:· 

ı - Kilosuna 230 kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uygun 12129 
kilo Çoraplık Yün ipliği kapalı zarf usuliyle 30-7-9~7 Cuma gtinü 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 140 kuruş karşılığında Komisyondan alınabilecek 
olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 2092 lira 25 kuruşluk ilk teminat 
vo şartnamede yazılı vesika! ı teklif ırıektuplannı belli gUn en geç saat 
dokı:zclan evvel Komisyona başvurmuş olmaları. "2005., "4119., 

rada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (501,90) liralık muvakkat teminat ile ka

nunun tayin ettiği vesikaları, Rcsmt Gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 
veya 1-7-1937 G. 3645 No. h nüshalannda intişar etmiş olan talimat
nameler dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar
pap.da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4405) 

ILACLARINIZI Bahçe· 
kapıda 

SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dik 

kat, ciddi bir istikametle hazırlanır. 

Leke bırakma.ı., tabii sabit bir renk 

temin eder. 
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SUMER BANK 
G 

DYOli 
Günde en az 3 defa fırc;aladığınız takdirde dişle

rınızın sağlamlığına ve güze iliğine halef gelmez 

Di i!rd l<ı ' .. pa.<ı ,.. efek en lcrinm iltlhnp .~imJ::lederek ' 
tı>mizler, ağızdaki mJ~roplan imha ağızda daimi sıhhat, daimi cazibe, 
eder. Dişlerin çürümesini, \"e diş et- daimi gwe11ik yaratır. ı 

Fakat her sabah ve her ak-
1 şam ve her yemekten sonra 

Umum Müdürlüğünden: 
Ecnebi Memleketlere Talebe 

Gönderilecektir: 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtısas fubelerinde 

yet=~tirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezun1:1 seçilerek ec
nebi memleketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, a~ağıda yazılı tartları haiz olmaları la
zımdır. 

Umumi Şartlar: 
1 - Türk olmak, 
2 - T amüssıhha olmak, 
3 - 18 ya,ından a,ağı 25 yaşından yukarı olmamak, · 
4 -- Liselerin fen kısmından mezun olmuş bulunmak, 

Hususi Şartlar: 
1 - 1933 - 1937 seneleri arasında liselerin fen kısmın

dan mezun olmuş bulunmak, riyaziye, fizik, kimya dersle
riyle yabancı dilden iyi derecede not almış olmak, 

2 - Tahsile gitmiye ve avdette Banka hizmetinde çalış.
mıya mani resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak 

' 
Taliplerin nihayet 10 Ağustos 1937 tarihine kadar afağı-

daki vesaiki (M. E) rwnuzile Ankarada Sümer Bank Umu
mi Müdürlüğüne ve lstanhulda Sümer Bank İstanbul Şube
sine göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 -- Mektep şahadetnamesi ve imtihan notları cetveli, 
3 -- Resmi bir hastaneden alınmış ve yukarıda yazılı sıh

hat ve bünye tartlarmı muhtevi bulunmu~ blr sıhhat raporu, 
4 - 4 adet fotoğrafi, 
5 - Tasdikli hüsnü hal varakası. 

Bu vesikalar makine ile yazılmış üçer nüsha 
derilecektir. 

olarak gön-

J 

~ ------~~~~r:..._~------
1 ~ 

1Gözünü Sevdiğim Zeytinya91 

bununla pilav mı? Tath mı? Mayonez"''' 
Pathcan d~lması mı · pişirsem, 

salata mı yapsam 
Piyasada hayret 

Tam 1-4 Litre 
Tam 1 Litre 

ve dehşet 

Şişe 40 
Şişe 100 
Kutu 90 
Kutu 375 

uyandıran tenzilatlı yeni fiatıa.r: 
Tam 1-2 Litre Şişe 60 
Tam 2 Litre Şişe 200 
3 Kilo Tenekesile Kutu 2~~ 
7 Kilo Tenekesile Kutu 5""' 

fırçalam_ayı ihmal etmeyiniz. İmtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir. · 

• . ~ -- . . . "'"' .. 
. ., ,. " - ..: • . • - ·· • . • • • ' : < :f 

r 
1 Kilo Tenekesile 
5 Kilo Tenci<esile 

il Heı. rı 

ı•Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için• 

Diş Macunlarının incisi 1 
KOHiNOR 
Diş Macunudur 

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

---~ Izmir satış şubesi: Bay .Ahmet Buldanloğlu ~-••L.• 

İstanbul emniyet direktörlüğünden: 
Müdüriyetimiz için azı 82500 çoğu 90000 kilo yulaf, azı 90000 çoğu 

99000 kilo yemlik ot, azı 60000 çoğu 66000 kilo yataklık ot alınması ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 8992 lira 
muvakkat teminatı 674 lira 40 kuruştur. Eksiltme 4-8-937 çarşamba gü· 
nli saat 16 da Vilayet Defterdarlık muhasebecilik dairesinde yapılacak· 
tır. Teklif mektuplan ihale tarihi olan 4-8-937 çarşamba günü saat 15 şe 
kadar kabul edilecektir. lsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere Müdüriyet 
muhasebe.sine müracaatları. ( 4262), 

Müsabaka lmtahanı 

Türkiye Cumhuriyet 
Zıraat Bankası ne' an 

ı - nanKanu:aı mutıaoaka ile ve müsabakada gösteril~c'-"K uıuvaffa. 
kıyet derecesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzuınu kadar 
müfettiş namzedı ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya '"üksek Ti. 
carct ve İktısat Okulundan veyahut hukuk fakültesinden ve··a bunların 
yabancı memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 Ağustos 937 de Ankara ve 1sta.nbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilecek An. 
karaya getirtilip, Eylül zarfında .~özJ U bir imtihana tabi tutulacaktır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi ihtiyacı için mevcut şartna

me ve mühürlü nümuneleri gibi "2600" metre elbiselik kumaş kapalı zarf 
suretile satın alınacaktır. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve Jçtimai Muavenet Müdtirlüc7ü • o 
binasındaki komisyonda 11 / 8/ 937 Çarşamba günü saat 15 de yapıla-
caktır. 

2 - Muhammen fiyat: Bir metresi 475 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 926 lira 25 kuruştur. 
4 - Istekliler nümuneyi Çemberlitaş civarında Fuatpaşa türbe.si karşı· 

smda Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. Ve şartnameyi 
de parasız olarak alırlar. 

1 5 - !steklilerin cari _seneye .ait Ticaret Odası vesikası ve 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgelen ve bu ışe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektuplarile birlikte belli günde ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyona zarflarını vermeleri. "4508" 

Nafıa Vekalet:nden: 
3 Eylül 937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Vekfilet Malzeme Eksilt. 

me Komisyonunda 210,000 lira muhammen bedelli 30 adet on birer ton
luk buharlı yol silindirinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi 1050 kuruş mukabili Vekalet Malzeme Müdürü. 
lüğüııden alınabilir. 

Muvakkat teminat 11300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekfüetteın alın

mış 937 senesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 3 Eylul 937 Cu. 
ma günü saat 14 de kadar Vekalet .Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la
zımdır. "2050,, "4223,, 

D. Demiryolları ve Limanlan işlet
me Umum Müdürlüğünden: 

inşaat maddelerine mahsus tarife değişti 
1, 8, 937 tarihinden itibaren tatbik edilecek olan yeni tarifede inşaat 

maddeleri ihtiyaca göre tasnif edilmiştir. 
Bazı maddelerin yeni tarifenin dört nevi ücretinden birine· tabi tutul

mak suretile ücretleri değişmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlara müra
caat edilmesi. (2237) ( 4517) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Ncşrıyatı idam Eden : S. SALU, 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığ-ı yeı TAN mntbaaF 

Cialatasc..rf3y Lisesi Mezunlarından 
Alınacak Memurlar 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasından: 

Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere Galatas.ll~ 
Lisesi Ticaret kısmı meZ'llnlarından lüzumu kadar memur alınmak UZ tJo1 
11 ve 12 Ağustos 937 tarihinde sabah saat dokuzdan itibaren Ista.Jl 
Şubemizde müsabaka imtihanı yapılacaktır. tıd 

lmtihaııda kazananlar Bankamızın muhtelif servislerinde bir sene JJl 
detle staj gördükten ve mesleki bir imtihan geçirdikten sonra dainıi s.Y
lıklr memur sınıfına alınırlar. U

Staj müddetine aid ücret, imtihandaki muvaffakıyet derecesilc IJl 20 
tenasip olmak üzere doksan liradır. Daimi kadroya nakilde aynca q, 
ye kadar zam verilir. . ait 

İsteklilerin T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesine hemen ınnrac 
etmeleri ve bu husustaki izahnameyi görmeleri. ( 4587) 

----~~~~--~~------~~~----------------"' istan bul C. Müddeiumumiliğinden: 
1 İstanbul ceza ve tevkif evleri hastaneleri için (2000) kilo Dibek tJrf 

pirinci ile (500) kilo birinci Urfa yağı ayn ayrı açık eksiltmeye konJJl~ 
tıur. Pirincin muhammen bedeli beher kilosu 21 kuruştan 420 lira ol~ 
muvakkat teminatı (31) lira (50) kuruştur. Urfa yağının muharrıJJl it' 
bedeli beher kilosu 93 kuruştan 465 lira olup muvakkat teminatı 34 1. 
88 kuruştur. İstekliler şartnameyi tatil günlerinden maada her gün adli~ 
levazıl'T\ dairesinde görebilirler. F....ksiltme Sirkeci Aşırefendi sok~~ ~ 
113 lsf;tınbul Müddeiumumiliği levazım dairesinde yapılacaktır. Pirl11_ ... t 
eksiltmesi 10/ 8/ 1937 salı günü saat 14 de, yağın eksiltmesinin de s.y~ 
günde saat 15 de yapılacağı ilan olunur. (4533) ~ 
~~~~~~--~--~--------~~~~~~~~------=~ 

rstanbul Vakıflar Direkiör. üğü ilanla!! 
-
~ Cinsi :Miktarı İlk teminat Muhammen bedeli 

Kilo Lira Kuruş Kuruş 

2-8-9~7;; Zeytinyağı 1000 46 50 62 
zartesı 

15-de. 
Tereyağı 800 60 00 100 ,, ,, J-

Gureba Hastanesine lüzumu olan yukarda cins ve mikdan yazılı )~ 
lar ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. !haleleri yukarda yazılı 11 
ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü Bı nasındn toplanan Komisyonda ysP' 
caktır. Şartnameleri her gün levazım kaleminde görülebilir. ( 4221) 

4 - Yeni kanunu1;lluz mucibince tekaütlük haklannı da haiz olmak şar. 
tiyle müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 ar lira aylık ve. 
rilecektir. 

Sinir damlası istanbua Gayri Mübadil er Kom .syonundarı: 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra Müfettişlik İmtihanı-

na gırecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettışliğe terfi ettiriJe. ar d ) ı 
ceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştınlacak olan şef 
namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında 

muvaffak olurlarsa şefliğe terfi ettirileceklerdir. Bütün sinir nöbetlerine, 

TAR S·U S SATIŞI 
Mevkii Cinsi ve hissesi Muhan;ımen K. 

5 - imtihan Programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara İs- asab yorgunluklarına 
tanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. Mersin cad. Maa müştemilat Buz ve Cırcır Lira 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cüm. ve bayılmalara karşı fabrikası 180.000 
huriyet Ziraat Bankası Teftiş Heyetı Reisliğine vermek. veya göndermek yeCJÔne ve son ilaçtır. Yukarıda evsafı yazılı Fabrika kapalı zarf üsuliyle satışa çıkarılmıştır. İhalesi 16-8-937 Pazartesi gnrıO 
suretile müracaat etmiş bulwımahdır. Bu müracaat mektubunun en geç '9 # saat 16 da Tarsus Malmüdürlüğünde yapılacak.tır. Satış münhasıran gayrimübaclil bonosiladır. 

10Ağustos937 ta_ri_h_in_d_e_e_ı_e_d_eg_·n_ı_iş __ o1_m_as __ ı _ş_a_rt_b_r_. __ "2_1_6_6_,, ____________________ ~------------------~ ................................................................................ '!!!f!!'' 
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