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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
'>-71 c-ıt c·· [ 83] ~I Kup~nu Kup~znu 1 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil blr 
cilt (300) kuruştur. cüz 7~ kuruştur. 

BU YIL MAHSUL V AZİYETI 
GECEM YILDAM COK İYİ 1 • 
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Zıraat Vekili İle Konuştuk 

Zirai inkişafın 
Esas Hatları 

Tesbit Ediliyor 

r 
1 f}\t~tü;k··-ı 

Bir gezinti f 

Y~P!~!.?.>r- Re 1 
isicümhur Atatürk bugün 
öğleden sonra saat 1 7 de 
yanlarında Maarif Vekili ve 
bazı mebuslar olduğu halde 
Florya' dan otomobille hare
ket ederek İstanbul içinde 

:j DE"~ 
Ziraat Vekili B. Şakir Kesebir birkaç gündür fehri!!1izde bulu

nuyordu. Dün Ankaraya gitti ve hareketinden evvel TAN,, mu
harririni kabul ederek ziraat itlerimiz hakkında etraflı malumat 
verdi. Ziraat Vekilimiz bize müjdeledi ki bu sene mahsul vazi .. 

yeti çok iyidir. Ziraat inkitafımız için de bir rapor hazırla .. 
nacaktır. .. 

Vekil B. Şakir KesebiT, muharririmizin ilk olarak ~ordugu, 
yeni ziraat te,kili.tımızın anahatlarmın nasıl olacağı sualıne kartı 

1 
şunları ıöylemittir: 

' Z iraal Vekili 1 

B. Şakir Kesebir 

''-Yaz aylarını Ankarada geçire- -

1 rek vekalet i§lerile uğra§acağım. Bu- F•ı• t• d S PO rd a gün bütün arkadaşlarım ve ~üt~bas- 1 ıs ın e 
sıslanmız, memleketin zirai ınki§afı· 
m temin için alınması icap eden ted-

M ·• ı ı Al birleri tcsbit ile meşguldürler. En y k 
,
0
. . 

1 
çu .. ~:~t~~::ı;n.:ık :ı~:n.r.1~;~.ı;: ine a vga 

de çalışmamız lazım geleceğini bir 
rapor halinde tesbit ederek hükflme-

' Ah l E .. YALMAN te vereceğiz. Sonra da icap eden ka- B 1 
nuru sa tı. ıye erın ve a sısa ı · 

bir gezinti yapmışlar ve Bc
yoğlundaki Tokatliyan ote
lini teşrif ederek hususi sa
londa yemek yemişlerdir. 

Her tar:afta halkın coşkun 
ve candan tezahürleriyle se
lamlanan Atatürk Taksim
den geçerek saat 21 de Flor 
yadaki deniz evlerine avdet 
buyurmuşlardır. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Mareşal Fevzi 

Çakmak Yunan 

Manevralarına 

Gtdecek 

ln9il ere, Şark Yolu 
• için Muharebeyı 

Göze Almıştır 
Hariciye Nazırı Mister Edenin Son 

Söylediği Nutkun Açık Manası Budur 
Londra, 4 Temmuz (Nevyork Herald) - Hariciye Nazırı B 

Eden'in dün gece söylediği bir nutuktan 'u mana çıkıyor 
Almanya, İtalya veya diğer bir millet, Akdenizde hakim ~o~a 
lar ele geçirerek lngilterenin Mısır, Filistin, Arabistan ve Hı.ndı 
tan istikametindeki muvasala yollannı tehdit ederse lngılter 
silaha sarılmakta ve harbe girmekte tereddüt etmiyecektir. . 

J<Jdenin bu nutku, lspanya vazıye n me mın • l~h· tl . t h . tın ·s aş ıyor 
G eçen pazar günü Kadıkö- tihsaline teşebbüs olunacaktır.,, 

yünde Fener ıtadyomun· Kombinalar ' Ankara, 7 (Tan muhabirinden)" -
J(udüı, 7 ( A.A.) _ Gaek Paristen gelen bir habere göre, .Genr' aa olup biten hadiıelere seyirci ••- Zirai kombinalar kurulması i-

kalamayız. işin içindeki dava, §inden vazgeçildiği doğru mudur?,, J k F·ı· ı· · b"" Kurmay Başkı.m Mareşal Fevzı ~ 

Döı t kişi 

Boğuldu 

1 dolayısile bir taraftan Ingiltere \' 
Fransa, diğer taraftan Almanya v 
Jtalyanın milnasebetleri bir çıkmaz 
girdıği bir sırada söylenmiştir. Bun ı 

• ....., • .... " 17.i ..... : Jr,..,_ı..: ..... ı .... =-=- -·-, -
aporculugu .. na a"t 1-~··ak· ı ·kal.. .. olan üç milyon liralık tahsisat bu· 

bura " IJe gere ı ıs ının u- nj.ıc ı..uyu~ Yunan :manevralarında 
tün limanlarında hava ,ok ger- bul~ak Uzerc Yunan hUkUmeti ta-

ı o m a mı- .. d t y 1 be d 
B. gun e mevcu tur. anız n en ev-

yor • ız bunu, Türk varlığına vel bu maksatla 750 bin liralık trak-
ait bir mesele sayacak kadar mü- tör ve harman makineleri ısmarlan
him görüyoruz. nııştır. Fakat bu makinelerden, bu 

gintlir. Halk karıııklıklarclan rafından hususi surette davet edil
korkarak evlerine erzak yığ- mi§tir. 

Spor meydanında Türk gençlerinin sene istifade etmeğe imkan yoktur. 
biribirlerile dövilşmelerini, her ga- Çünkü mahsul idrak edilmek Uzere
zete ve her sporcu, çaresi aranması dir. Bu hususta sonra bir karar ve. 
lazım gelen bir dert diye karşılıyor. rilecektir.,, 
Fakat sıra teşhise ve tedaviye gelin- Yeni mahıul 
ce işin içine gazetecilik rekabetleri "- Yeni yıl mahsulü ne vaziyet-
Ve spor tarikatçiliğine ait dar gö- tcdir?,, 
riişlcr karışıyor. Asıl hakikat bu "-Yeni yıı mahsulü hakkında her 
IY.üzden gözden kaçıyor. taraftan aldığımız haberler memnu-

Bizce pazar ~nkü hadise, seneler- niyet verici mahiyettedir. Bu sene 
<!enberi Tilrk sporculuğuna sokulan mahsul geçen seneye nazaran hem 
fena bir ruhun tesadüfi bir tezahü- (Arkası 10 ununcuda) 
Minden başka bir şey değildir. Asıl 
hedef, bütün bu ruhu değiştirmek ve 
!I'iirk sporunun Türklüğün iftihar du
lYamleceği bir seviyeden aşağı düş· 
hıesine meydan bırakmamaktır. 

\ 

Müsabakamızda 
Kazandan 

Radyo Makinesi 

maktadır. Birçok harp gemisi =======-============= 
Haylaya gelmi,tir. Tayyareler 
Kudü• üzerinde mütemadiyen 
uçuşlar yapmaktadır. A•ker 
kıılalarda lecemmü halinde 
bulunmaktadır. 

-
b~ 

Bir Köpek (lngUterenin Filistine gönderdiği 
tahkik heyetinin raporu neşredll. 

mi~tir. RütUn tafsilatile U!:-üncü 
sayrfadadır.) Ailesi 
Kavgalı Maçın Adliyede 
Tahkikatı 
Devam ediyor 

AKRABALIKLARI 

TETKiK EDiLiYOR 
lstanbul Adliyesi, belki de B ugün spordan maksat, iki ayrı 

klübe mensup on birer gencin 
biribirlerile çarpışması ve halkın 
bunıan seyrederek zevk ve heyecan 
duyması değildir. 

Güneş - Galatasaray maçında çı
kan kavganın sebeplerinir araştır
mak için lstanbula gelmiş olan ikinci 
reis Adnana iltihak etmek için umu· 
mi merkez sekreteri Nizamettin de 
Istanbula gelmiştir. 

dünya adliyeıinde ilk defa Dli H ı· te b" f • ld b l .. .. . . _ . n a ıç ır aeıa o u, a an 
gorulen çok garıp hır hadıseye bir kayığın yolcularından dördü bo· 

Bir heyet halinde çalışan umumi 
merkez mümessilleri Galatasaray ve 
Güneş klüplerile oyunun hakemi olan 
Sait Salahacldine ve Istanbul futbol 
ajanlığına birer tezkere yazarak hfı. 
dise hakkında kendilerini dinlemek 
istediğini bildirmiş ve mmtaka mer
kezine davet etmiştir. 

Spora herşcyden evvel modern ha· 
tvatın en kuvvetli bir ahlak mektebi 
diye kıymet veriyoruz. Türk genci, 
bu mektepte centilmenlik, dürüsllik 
öğrenecekir. Kendi duygularına M· 
kirn olmıya, bir hadiseye ba§kasmın 
gözU ile bakınıya, başkasmm hakkı
na hürmet emiye alışacaktır. Tahsil 
hayatında, iş hayatında, içtimai mü
nasebetlerinde çirkin bir harekette 
bulunmuşsa bunun sporculuk şerefini 
sarstığını şuurlu bir surette duyacak· 
tJr. 

Biz Türk sporcusunu ancak dürüst. 

Diğer taraftan kavganın aldığı za
bıta vakası şeklinden dolayı İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü J{ızıltoprak mer· 
MilfaS kezi tahkikata girişerek hiıdiscde i-
-.."::t'llllll!ll simleri geçen oyunculrınn ifndelerini 

açık söz'il, geniş görlişlli bir centil- ·~':iiiii••• 
nıen diye tasavvur edebiliriz. 

1000 J,irnlık llnhar mii n••n.lmmız. 

S pordan beklediğimiz ikinri va· da bir radyo kazıman Bayan Hllkat, 
zife. sağlığı korıımnk, netsi burada gördliğünüz Phllco markalı 

suiistimalJerden menetmek hususla- radyo makinesini almaktadır. Güze
rındıı bir fren vazifesini görmusidir. temiz hediyelerini seçerken azami iti. 

Ta vyarec !iğe de muayyen bir za- nayı gö tucli~I gibi, "radyo makinesini 
\'İ.v,,den spor gözü ile bakmak c..tizdir alırken de hugünlin en iyi makine ı. 
Bı.ında"' on, on beş sene evvel tayya- ı · seçmlye dikkat etmiştir. 
reci denilince ele avuca sığmaz. deliş 
men bir mahluk hatıra gelirdi. Bu
günkil tayyarecilik idealiı lıY;-Uzel ve 
ht>yecanlı meslekte azami ffiuvaffakı
yete varmak için sıh1' : ve kuvvet 
sermayesini çok itina i'iısarrufla 

(Ark n~J 

- ---

Bir nokta: IUüsahaknmızda ı 8 nu
maralı resmin şarkı ı müteaddit neşir 
sıralarında hazan 14, hazan 15 nu. 
mara almı hr. Bu ebeple hal mek. 
tuıAuında l.ıu iki numarayı da doğru 
~ık. 

1 almıya başlamıştır. Bu arada yara· 
lılann da yerlerinde üadelerl alın
mak için adresleri tesblt edilmiştir. 

Şark Paktı 
ve Moskova 
Gazeteleri 

Moskova, 7 (A.A.) - Yakında im
za edilecek olan Doğu_paktı hakkın· 
da tefsirntttı. bulunan Pravda gaze
tesi, tarihin Balkan Antantı ile Do
ğu Antantının teşekkUlünU beynelmi· 
Jel emniyet ck11tkliğiııe atfedeceğfnl 
yazmaktadır. 

el koymu9 bulunuyor: Birkaç 1 ğuldu. Bu resimde ö!Umden kurtn.rı
köpek arasında kan tahlili !anlardan bir genç kızı görüyoruz. 
ıuretile akrabalık ara9tırmak. Tafsilô.t ikinci sayfadadır. 

Bu hayli garip hadisenin içyuzü 
şudur: 

Beyoğlunda Hamalbaşmda oturan 
Bayan Fatmanın köpeği geçende ça
lınmış. !ddiaya göre, bu köpeği Ibi§ 
adında bir çingene çnlmış ve bir Mu· 
seviye satmıştır. Bayan Fatma da 
Beyoğlu sulh birinci ceza mahkeme
sine giderek Ibişle Musevi aleyhle
rinde dava açmıştır. 

Fakat mahkemede suçlu Musevi. 
köpeğin kendisine ait olduğunu söy
lemiş ve hatta: 

- Bu köpeğin, demiş, anası. baba· 
sı ve kardeşi de vnrdır. Hepsinin kan 
lan tahlil edilsin. Göreceksiniz ki, 
akrabalıkları meydana çıkacaktır. 

Suçlu Musevinin bu isteği üzerine 
hakim, köpekleri. kanları tahlil edil· 
mek üzere müddeiumumiliğe gönder
miştir. 

Once tabibiadil Enver Karana ha· 
vale edilen bu işte B. Enver köpekler 
arasındaki karabet ve hısımlığı resbi
te imkô.n bulamamış, ve hayvanları 
adli tıp müessesesine göndermiştir. 
Şimdi adli tıp müessesesi bunların 
kanlarını tahlil ederek akrabalığı tes. 
bite çalışacaktır. 

BAŞVEKILIMIZIN 

. HEDiYELERi 
Belgrad, 7 (A.A.) - Avala Ajan

sının bildirdiğine göre Yugoslavyayı 
ziyaretleri esnasında B~vekil ismet 
İnönü ile Hariciye Vekili Dr. RUştU 
Aras, s:ıhilıle kiün Kotor'a giderek 
muhtelif deniz müesseselerini gezmiş 
ler ve Yugoslavya donanmasmn men 
sup zabitler tarafından büyUk bir ha 
rarctle karşılanmışlardır. 

Bu karşılamadan pek mütehassis 
olan Tilrk devlet adamları mühim 
miktarda Türk lüks sigaraları gön
dermişler ve bu sigaralar zabitler a
rasınd:ı taksim edilmiştir 

Bir Doktor 
Tevkif Edildi 

Niyazi adında bir doktor bazı sah
tekfırhklar yaptığı iddiasile tevkif e
dilmiştir. Müddeiumumilik, bu dokto
run bazı konsolosluklan da dolandır
dığı Lddiasını tahkik etmektedir. 

için nutka son derecede chemmiy 
veriliyor. 

Eden, HiUerte Mussolininin kolay 
ca anlıyacakları bir lisan kullanm 
ve şu noktayı da açık bir surette ile 
sürmüştür ki, Ingiltere bir Avrupa. 
harbinin önüne geçmeyi çok istiyor. 

Fakat hayati menfaatleri 
tehdit edildiği, ispanyanın a• 
razi statükosu değittirildiği1 
Akdeniz yolu üzerindeki em• 
niyetine halel getirildiği tak .. 
dirde harbi kabul etmekten 
çekinmiyecektir. 

Eden, Ingiltercnin tahammuıu so. 
nuna geldiğini Hitler ve Mussolinive 
anlatmak için kendi intihap daire~. 
ni seçmiş ve nutkunu orada söylemi§ 
tir. 

Jngiltere Hariciye Nıtzın, bu nu 
kunda demiştir ki: 

" ... Bizim lspanyacla diğer bir men· 
faatimiz de vardır. Bunun mana ve 
ehemmiyeti hakkında kimsede zerre 
kadar tereddüt bulunmamasını iste
rim. Bu da İspanyada arazi stattı• 
kosunu muhafaza etmektir. 

Akdeniz 
Bizim için Akdeniz kestirme lılt 

yol değildir, bir ana muvasala dl.o 
mnrıdır. Hükfımt>:tin AkdenlJ tfJf 
hakkında görü U cle,rişmemiştlr 
dcği miyer~ktlr . 

lapanya mUcadelcsinin bir AvruJIS 
mücadelesi haline düşmesine maru "" 
lacak her makul teşebbüse · 
etmiye hfıia. hazınz. 

ispanya hUk\ı.mctine taraftar ol 
!arın hep koyu kızıl olduğunu iddia 
etmek yanlıştır. Nitekim Franco'n 
bUtUn taraftarlarının da general. pa• 

(Arkası 10 uouncuda) 

KARİKATÜR 
l•az sayısmı ~ 
h• :renkli oıal'9k 
hazırladı ,.e yarm ~ 
kanyor. 

Bu sa), çıkar cık• . ve 
maz kapışılacak 

tükcncce.ktlr. Erken davranıp bir ta. 
ne edininiz. Yarın bütün mu,oezzO• 
den KARIKATUR isteyiniz. 

-- ...... ....,...........,.._...._,_... 



•~f'9'2~======================ıc:::::==s-=: ~ A N s.7.937 

$AIRIAZAMIN 
MEKTUP LARI 

Şehri Temiz Tutmak için 
Yeni ve Esash 

Kararlar Tatbik Ediliyor 
Hlmit buıün ebediyete intikal etmit bulunuyor. Onun 

edebi dehuından aayf alara dtikülen mııralan, nesir aatır
lannı okumayanımız yoktur. Fakat Himidin bir de hadise
leri münekkit ıaaile ıören huauaiyeti vardır ki bunu da 
mektuplarmda okuyoruz. Şair Hüseyin Rifat vuıtuile eli
mize ıeçen bu mektuplardan dördüncüıünü de bugün, yine 
f&İr Hüseyin Rifatm bir mukaddimeeile itte buraya koyu
~ruz. 

J Mec~uriAşı 1 DENiZ KAZASINDA 
Tatbık 
Ediliyor B lrçok kereler ve birçok kifl

ye .. uyur11&111 bir daha kalk· 
diye uyumuyorum,, diyerek, 

mmıaen korktuğu, mUvahhit ve 
olmakla beraber topraık al· 

geçirilecek ikinci bir uhre-
hayata tereddütle baktJiı için 
utulup gitmekten çok korkan 

18 tefrinievvel 1884 te 
mbaydan y&m1lf olduğu bu 
ktubunda da ptır ve şakrak gö

ekle beraber hayattan, onu 
gibi yqıyamamaktan, -

a açık söyliyelim - her iste
her zaman yapaıbilmeğe ki· 

et edecek kadar paraya l&lıip o. 
uwıı.uuı.ktan acı acı ıiki.yetler eder. 
Himidin matbu mektuplarile e

ekller mukayese edilirse görü. 
ki her vakit ve heryerde çok va. 
ve ağırbatJı olan HAmit aamimt 

kimselerle de o kadar teklüsiz 
hatta llilbalidir. Bahusus Ba. 
gibi bir kimse ile; ona yazdığı 

tuplar içinde bazı fikirler ve 
eler var ki oralarını noktalar

geçmeğe bile mecbur olacağız. 

Bakinin şairlik tarafı olması, 
hazır cevap, her pyin gtl

tarafmı bulup o gözle iti ala· 
bozmam, huılı pek zarü bira
bulunmaaı Himide bu mek
yudırmakla kendisiniıil C::e 

uaiyetlere ne kadar mu,ta.k ol-
u göstermez mi? Onun bu 

iftlyaklarma ben de çoık 
tesadüf ettim. Ezcümle 

kendisine...plip. ıden ve ev 
e bakan ve apartımanda yal-

yqadığı aylarda ona geceli, 
dtlzlt1 refakat eden y&flıca bir 

vardı, ki H&mit ona liaanen 
t açık saçık ne l&tifeler yap

? Bu hal bütün 1118anlann 
taç olduğu bir fey değil mi? 

eiddl olanlarımız bir kere kendi 
yoklasalar ayni ihtiyacm 

de burkulup kıvrandıimı 
~'""''"a1 klar mı iti? 
Bom.bayda iken, Berutta bulu

Ahmet ağasını - yirmi beş 
lirası sarfederek - yanma 

tlrtmeai de meıktwbunda dediği 
kendisine bir lktulat müdürü 

!lllllUl.&WW ziyade li.Übali görütebi. 
bir kafadar olmaamdan. .. 

Mektupta Bakiye "Senin nuru 
Ahmet Ağayı da celbettim,, 

. Bütün bir hayatı zevk ve 
'ı içinde geçen, dediğimiz gibi 
acı teYleri bile tatlıya bağlama
JOllanm bulan ve bilen Baki. 

USll8ln:a alıp da görUfWecek, ta
ak bir adam olmaaaydı, Hl· 

Ahmet Ağasından nasıl bot
? 
aamafih bu Ahmet Ağanın 
HA.mide karşı çok vefa. 

ld.eta bir vasi gibi bir şey ol
u kendisinden çok kereler 

•.YU•ıuu. Bu, Ahmet Ağayı Hlmi
aevdirecek ikinci bir hulet. 

-.ı.•11 ki uy&n e&n,, ı, Fatması 

; oflu Hüseyin, kızı Hlml· 
kilçUk; Hintli hizmetçiler onla. 
ne kadar iyi bakarlar. Kt1çtllde
llqmda btr Ahmet Ağa olmalı 

1Dmit de o ylıi cam - kendi 
tızere - ~payı itidal olarak 

et memleket gezdirebll-

Zavalh Hl.mit! Büyük &fltmm 
JlmU. 8Önmiye bqlıyan 

-.ıaatellıtmı llhhatle Y&f&tabilmek 
MI' ,ehlr, bir mıballede uzun 

oturamıyor; işte Bombaya 
altmcı defadır ki memleket 

mahalle deflftiriyor. Blnaen-
yh zaten borçlar lçiDCJe kıvra

Hlmidin eline gegen para ne 
una olsun, her zaman cltınyaıım 
• 121n ve muratlı bir memle

Olan Blndtstanda bUytlk ve za. 
ola Dlhtlyaçlan ne kadar temin 
! 

ve ederseniz vaziyetin fecaati ken
dililinden meydana çıkar ve Ha
mit gibi bir adamı bir Ahmet Ağa
ya muhtaç bırakır ... 

Şimdi mektubu okuyabiliriz 

Tifo ealgmı hafiflemlye yüz tut
muıtur. Gerek belediye ve hil.ktime
tin aldığı tedbirler, gerek vatanda§

! larm qılanmak için gösterdikleri ti-

E Y b'-~erl -- ıı...-L-r,• B · C tizlik sayesinde hastalık tehlikesiz bir 
UllU - """"°" . evat Y 8filköyde hal 24 Sen beni berveçhl mutat e glrmiftir. Son saatte §elıirde 

tayyare.inden inivnr 14 'Uieni tifo -'--·ı görillmn .... Ur yine unuttum. Yok öyle de#ll sen r- " v...- "'S'" • 

beni anutmuıun, fakat, vulfel B • ı k Mecburi "fi 
uhuvveti unutt:m. Yalan mı Hin- 1 r ra Belediye ve Sıhhat mUdürlUğU, dün 
dlstanda ol&D bir biraderin acabane sabahtan itibaren halkla mecburi o-
ha.idedir demlyonun. Ben evimde J • • larak temas eden otelci, berber, tez-
eenlnle iştigalden mektuplanmda ayyarecısı gl.htar, ile biltUn gıda maddeleri sa-
senl sualden hali kalmıyorum. ış. tan emafı ve hamallan münavebe ile I 
te ba defa Hüsnü Bey zubur ettL ş h • • d 8§Jlamıya bqlamt1tır. Muayyen bir 
Senin hali sıhhatini ve çocuğunun e rı m 1 z e müddet BODra ellerinde 8§1 §ehadetna 1 
dünyaya gelmek üzere olduğunu meal bulunmıyan bu gibi killl8elerin 1 
andan haber aldım. Hesapça ço. Dün a~am ~ri fclırimize bir Irak ~~a temas etmelerine mUaaade. e- ' 
cupa dogmut valdesl de sen de tayyaresı gelmıştir. Tayyare Irak ha dı~mıyec~~· Bundan başka yıne 
intizar ve gafeden kurtulmuşsu- v~ miralaylarından B. Cevadm idare- dünden ıtıbaren sakalarla kaynak:1ar 
nuzdu.r. Allah üçiinilzü de tulü ö- sındedi~. Ve Mili.Dodan gelmektedir. dan depOlara 811 taşıyanların k?ndıl~
milr ile muammer et.sin. Fakat Irak hükO.meti hesabına satm alman rile vasıtalannm dezenfekte edilmesı-
cuk kız 'ço bu tayyare, bugün Bağdada götürü- ne başlanmıştır. Dün Sabah Haliç+ 

Bir Sandal Battı, 
Dört Yolcu Boğuldu 

:..oğlan ~ anı bll~_IY~· lecektir. B. Cevat, dün sabah saat 8 Belediye ayrıca umumt yerlerin te
raz ve ek istiyoruz. Koprü de Mili.Dodan hareket etmi3 13 te mizliflne ve ,,ehrin temiz tutulması
başmdakl restorana devam et- Belgrada varmıştır. Yarım 'saaWk na fevkallde dikkat etmekte ve bu 
mekte olduğuna lfitt!ğfiB cihetle bir tevaıkkuftan sonra tekrar hare- yolda yeni yeni tedbirler almaktadır. 
•Jadon ki bir metgalel mtihlmmel ket ederek saat 17,10 da Yeşilköye Bu arada şehrin temiz tutulması ve 
azime içinde bulanuyorsuo. Demek inmiştir. B. Cevat, Cümhuriyetin o- halkın mhbatinin korunması için en 
ki benimle muhabere bunun için nuncu yılında yapılan bt1ytlk şenlik- büyük ihtiyacm beta olduğu anlqıl
hatınna gelmiyor. Galiba lnglllz ler münasebetile AnkarPya gelen I- mıştır. 
yolunu tutarak faldesiz hiçbir işe rak tayyarecileri arumda da bulun- Vali vekili, Evkaf müdürü ile gö
ratbet etmez olmuşsun. Benimle mulltur. B. Cevat, bu sabah saat 7de rUşmüş ve §ehirdeki camilerde şimdi- Dün aabab Haliçte feci bir deniz kazaaı olmut, dört genç M 

sevi kızı boiularak almiiftür. Kanam tafıilib fUclur: mektuplaşmaktan sana lalde ola- Bağdada doğru yola çıkacaktır. ye kadar yalıuz ibadet zamanlan a-
mu. Bu malômdur. Fakat, insan çık bırakılan helllarm bundan sonra 
yıtlıus mllstefft degD hem de mü- Cesedin Hüviye~İ 24 saat umuma kayitsiz ve şartsız a-
f•t •plpbr. Onwa lçla balla melt- tık l:ura.\uJ.vııuq )ıarar~ıştır. 
tup yazıp balışı memnuniyet et- Anlaplamc Ji Bu ~ ~tı:ttkine ~~ i-
mek faideslnl bizden derlğ etme- tiba~p. ~eçJlııı\~~~, . . 11. • • 
melllln Be bonlan be bade 

16 
Köprünün Haliç tarafttıda bwunmı Belediye, bunun peşmden hela ıhtı-

Jtl1: ...;,. ~ çtlnldi Y yine -~ cesedin hüviyeti henüz anlaşılama- yacım giderecek daha esaslı çarelere 
hUd~ 

1 
a, ._ miştır. Cesedin üzerinden içi su dolu başvuracaktır. Diğer taraftan şehrin 

il- yapanm ÇtblJdl ne yap- bir de şişe çıkmıştır. Bu madde, tah· temiz tutulması için de yeni tedbirler 
.... )'ine en birinci ylmı ben kala. lil edilmek üzere tıbbı adli 18.boratu- alınmaktadır. 
ealımı blllnlD. Sen Aada lmlphı, vanna gönderilm1'tfr. Ortada herhan Şehir çöplerinin sUratle toplatılma
.Ada ll8lllDle beraber olmak prtlle gi bir cinayet şüphesini kuvvetlendi· sı için ilk adımda mevcut 6 kamyon 
ıödmlln önllnden gitmez bir yer- recek deliller yoktur. Maamafih, za- 16 ya çıkanlacaktır. Sokaklann te
dlr. Allah nulp eder de avdet e- bıtaca tahkikata devam edilmektedir. mlzlenme ve sUpUrUlmesi için Anka-
denek - 9'blktl borada pek IMID· rada olduğu gibi asrt ve otomatik el 
pa olacalnndM - Adada bir yer larak geldik. On beş gün IOlll'a arabalarmdan istifade edilecek ve 
tedarik ederiz. 7Aıll&hı olmıyacak Bombaya döneceğiz. lstanbuldan etrafa toz kaldmlmıyacaktır. 
mıyım ya itte IDlilallJley pldL Se ~mbaya gelefi bu altıncı nakllme- Cingeneler ve fakir çocuklarm so-
nba nuru diden Ahmet aP)'I da kindır. Memleketin~ havası ve mu- kaklarm muayyen yerlerine konulan 
yirmi bet lirayı lngllbl b&rclraJı hafazal sdıl~t belisı lktlzasmca çöp sandıklarmı devirdikleri veya iç-
yollayarak Berattan buraya cel • bir şehir ve hır mahallede aledcle. terindeki çöplerden ite yarayanlan a-
bettım. •• Efendlmf. vam oturmak kabil olmuyor.Bu sey yırdıklan görtlldüğü için belediye sıh 

Amn ldarel mlldebblrMeıll tedabl ~seyahat ise ~lu.ca masraflar et hate muzır olan bu hale derhal ni-
rl mutabuemmeel eayeelnde borç- ti.riyor. Lezzeti olmıya.n bir mas- hayet vermiye karar vermiştir. Bu 
Jantan kartalmak istiyorum. Sen rafa bokluca ınaanr namı verme- sandıkların hepBi kaldırılacaktır. Bu-
ba flotme ne deninf Wlfe ber- ğe hakkım yok mu? Şimdi söz bit- na mukabil çöp arabalan sık srk do-
taraf ama beıa bir ttlrltl ldaremJ tL Mektup isterim. Kadmım hare. laştlnlarak çöpler toplattınlacaktır. 
yoluna koyamıyorum. Sana evvel- mine ve sana benimle beraber ar. Temizlik amelesinin, aylıklarının 
ce mlkdannı yudıion bo~ artmı- n lttlyak ve uhuvvet eder, HUse- ulığından başka işler bulduklan ve 
yor Wdn eksllmiy r da. Ayda 1• yln De Himlde lklnbln de elleri- kalanların da işlerini isteksiz yaptık-
ll ıİn. detD, tm .:.. vererek :O,. ııbden öperler, çocuğunun da göz. tan görUlmüştUr. Belediye reisliği bu 
ya borcu öde;eeeğlL Kadmım bu- lerlnden öperiz .. Baki olasın, he. mahzuru ortadan kaldırmak için çö~ 

mlşe baki.. am.teslnin maaşlannı artırmıya ka-
raya vusulUmözden geçen rama- Abdtllhak Hlmlt rar vermiştir. Temiılik mUdUrU ve 
zan bayramına kadar afiyette ldL Fi 16 Teşrinievvel 1884 murakıpleıi §ehıi daimi surette kon-
Fakat bayram günü zatülcenpten Kadmım çocuğun adını da so- trol için emir ve ıallhlyet almışlar-
butal111arak tan-.nı bir buoak ay ruyor. dır. 

. yattı. Anın o sıradaki hail ve etıb
ballln tahmin edebileceğin derece
de olmak llmngelen kllökall beni 
ne ~ blhUZIJI' etti. Şimdi el· 
hamdüUIWı iyi ise de öksüriik bir 
ttlrlti geçmiyor. Ben de nefes ra-

~~-..1'\#"'6'#'-I~ 

BENZiN JŞINDE 
KA7/ KARAR 

Benzin ve petrol meselesi özerllldeld tetkiklere dön de devam edD. 
mittir. Tkmet Odumda ba itle metgal kom.layoa, kumpanyalardan 
yeni bazı maUunat lstemittlr. Opendlğlmlze göre, Avrupadan ithal 
edilmekte olan ağır yajlar bakkmda bul kayıtlar konulmaaı ihtimali 
vardır. Bu yağlar özerlnde de lhtlkin meydM verilmemesine çabtıla. 
caktır. 1 

Benzin ve petrol itinde kati bir karar verllmek ttzere olmaaı birçok 
kimseleri memnun etJDlttlr. Dön de piyasada benin ve petrol eatqla
n, beledlyenln fiyatlan üzerinden yapılmıştır. 

Eyüpte Bahariye cadduindeki llatik fabrikumda çalıf&ll 
Musevi kızı ile mezbahada makuçılık yapan Salihattin, Haaka 
den Klmilin sandal~ ~ ~·~ "J!P.!k 
.-wlr.Mwalawlw. 
Stttltıceı a~ıtma geldlkleri sırada T"----~-,.._,---~ .. ,. 

karlıdan ansızın peydahlanan bir mo 1 AQQTl. 
tör, yaıılıf manevra ytlzünden san- l Yl j 

dalm tızeıine bindirmit ve derhal iki T ~ k 
ye bölmüştür. Kazayı önceden hil8e- V e İlin İn 
den yolcular, bağınprak motöre yo-

lunu değişttrmeai için ifa.ret verm1t- Telkı.klerı· 
lerse de bu fayda etmem.ittir. l ~ , 

Motör yolunu değil}tirmediği gibi, 
kazadan sonra da güçlükle durdurula 
bilmiştir. 

Sandalın sekiz yolcusu, derhal de
nize dökUlmiişler ve çirpmmıya baş
lamışlardır· Etraftan imdada kopn 
sandallar Yalnız dört yolcıuyu kurta
rabilmişlerdir. Diğer dördü bütün 
gayretlere rağmen boğularak ölmUt 
lerdir. Boğulanlar, Ellza, Fani, Rebe
ka isminde tiç genç kızla mak&IÇI 

SalA!ıaddindir. Kurt&nlabllenler, 
Viktorya, Yakonizi Viktorya, Rafael 
ve sandalcı Ki.mildir. 

Motörii ehliyetm bir tayla 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, 
aaW.ıı Ankaradan fehrimize gel 
tir. Vekil bir müddet 90hrimi7.de 
lacak ve öntımUzdeki ders yılına 
Maarif iflerile meşgul olacaktır. 
kilden arasmda yeni açılacak o 
mektep ve liBelerle önUmUMeki 
im muallim kadrolan vardır. 

Saffet Arıkan, dün öğleden ıo 
vll&yette, parti merkezinde ve Do 
bahçe u.ra:Vmda me,gul olmUJtur. 

Saffet Arıkan, bir aralık beledi 
ye de giderek yeni vali vekili ile 
rtlflllilfttlr. 

kullanıyormUf MotörU ehliyetsiz bir tayfaya 
Yapılan tahkikat, "Şahin Bahri,, tığı için kaptan Ahmet te kazaıu.. 

ismini t&fıyan bu motörtln Ahmet i8 ayııi derecede meni görülmektedir .. 
minele bir kaptanı oldulunu, fakat Bflfİlda,ta da bir ~k bofuJ 
hidise sıraamda Uzeyir ismin~::· Dün, Befiktaşta ~ bir sandal 
yetslz bir tayfa tarafmdan • &aaı olmQftur. Usldldarda oturan 
dığını göBtermiffir. tUt11n depoaunda amelelik yapan 

Motör aon ıüratle ilerledi~ için, O- midin oğlu Muatafa, babasmm 
zeyir sandalla k&I'fıl&fDlca fena hal· lmı alarak Sergia, Nuri, Mustafa 
de '8f11'?1Uf, hiçbir manevra yapmı- Gaffar iamindeki arkadaflan ile 
ya imkln bulamamıttır. Kaza tahld- raber denize açılmlftır. 
katma müddeiumumi muavinlerinden Sand&lm arkaamda oturan N 
Fehmi el koym~. Kaptan yamak bir aralık mttvazenesini kaybed 
lığı yaptığı anl&fılan Uzeylrle, mo- denize yuvarlanmıt ve yardıma v 
törUn aaıl mesul kaptanı .ümet ve kalmadan bofu1arak ölmtl§tUr. 
makinist nezaret altına almmıflardtr. ae hakkında tahkikata bqlan 

Bqünkü Hava: AÇIK 

7 inci ay Gt1n: 31 Hım: 64 
Arabi 1356 Rumi 1353 

ReblWlbır: 29 Haziran: 2D 
Gt1net: 4,86 - Öğle: 12,18 
tldndi: 18,14-Akfam: 19,43 
Yatsı: 21,44 - lmdk: 2,18 

batslZlıioıdan blhuurum. Elhud 
Baki biz banda da mat16p veç. 
lılle bade olumyorm. lstanbulda 
kimselerden battl Sahlpzadelerden 
bUe ki.ğıt almaz oldupmu bilsen 
elbett.e benimle muhabereye tercl
baa mecbur olurdun. K•dlml men 
fiden ileri ideta mtlndetl BUJ»'O
rum. llepr beni famllyam da MV• 

mez lmif. Hikmet lee beni •at
mak lgln ~ya bizimle kesbi ka
rabet etmJt, lldebadan bemtln
mb llllırtblnlsa Banon hazretleri 
harfi ftblt kel&m ve aeıam bUe 
yazmıyor. Ne dlyeyhn saf olsun
lar. Şimdi biz Napa denllm bir 19. 
hlrdeyhı ki Bomt.ya tlmeadlferle 
.... yedi ..at aaktır. Bu ........ 
rek memleket.e berkeılle beraber 
Nmar mewlml ctpayı ltldal o. 

tktısat Vekilimizin btıgtbı de '11earet Oduma plerek bu lfle megul 
olmuı muhtemeldir. 8. CeW Bayar, telıllmlzde kaldıit mtiddetçe ta. 
kas işleri üzerinde de tetkikler yapaeakbr. Suayt Umum llödörll Bay 
Repdm relsltgbıde toplanan bir komisyon, dön genel ithal rejimi et. 
rafmda sanayiciler baktmmdan tetkikler yapmıştır. lzmlrde benzlnel.. 
ler hakkında yapılmakta olan adU tabldlra.t dtln mtlddelwnamillğe bU
dlrDmlştlr. MtlddelumamDlk, tzmlrdea gönderilen istinabe tallmatna. 
mesine göre, Şel Sokonl Vakum ve Steaa Romano flrketlerlnln mtldtlr
lerlnl çağırarak bugün bar.ırbll tahldlratmı yapmıya bqbyaeaktır. 

Y e,ilköy meteoroloji mUdUrlQ11n
den aldığımu maltmıata göre, buglln 
yurdumuzda gökytlzünün Karadeniz 
ve orta Anadolunun tark lmmılan ile 
cenup ve cenup dofueu mmtakalarm 
da bulutlu, diğer yerlerde aç* geç
mesi, rilzgirlarm doJu A"".:tnh·A'\ 
tark, cenubi Anadoluda ve Karade-

1 niz kıyılan ile Trakyada timal, 01 UL • 
Anadoluda ve Ege mmtakalannda lutlu gtÇDllf, rilzglr garpten 
garp istikametinden orta kuvvette es on kilometre ıüratle esmiştir. 
mest muhtemeldir. metre- 7158 miMmetre, en fazla 81 

Dünldl H•.. Irk 28, • u Makhk tT eantıgrat 
DUn hava akuma kadar haftf bu- larak kavıffltımtıtlr. 
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FiLiSTiN 
7ahkik Heyeti 
Raporunu 

.UCE 
ı ............ .. 

Dun ya 

iktisadiyatım 

Neşretti ıı 
DUzeltmiye 

Uğraşanlar 

BOLUNUYOR 
Ademi Müdahalenin 

Gelecek Toplantısında 
Polonya Arabulacak 

------Filistinde Bir Yahudi, Bir Arap;r~······· --······.....ııı Franco, 

Ona 
Kim Kendini Muharip Tanımazsa 

lktısadi Güçlük Çıkaracakmış Hükumeti, Bir de Manda Olacak/ j~ 
Londra, 7 (TAN) - General Franco, devletlere birer nota gön 

Londra, 7 (TAN) - İngiltere hükUıneti ta- dererek beynelmilel kanun mucibince muharip tanınmasını iıte 
rafından Filiıtine gönderilen tahkik heyetinin ı mit ve "akıi takdirde beynelmilel iktııadi ıiyuetimizde, hakkı. 
raporu bugün inlif&I' etti. Raporun verdiği kati mızda dütmanca hisler bealemit olan memleketlere kartı yarın 

kapıları kapıyacak olursak hayret edilmemelidir.,, demi,tir. 
büküm, Araplarla Yahudileri kültür bakımın- Parl'I gazetelerine göre İngiltere ile asi lspanyanHI arasındaki miinase.. 

dan birleflirmiye veya biribirine yaklqtırmıya betler lnkl af ediyor. Petlt Parislenne, gönüllülerin geri çağnlması üzerine 
İınkin bulunmadıg"'ıdır. Tahkik heyeti Filiıti- de Fransanrn Frankoyu muharip tanunıyacağmı \'e deniz kontrolünün 

tatbikinde ısrar edeceğini, aksi takdirde Fransanm kara hududundaki kon 
ni üç parçaya ayırmaktadır. trolü kaldırarak tam bir serbesti dairesinde harekete g~eceğlnl ve Valen. 

3 

fI.f 
Bir arkadaşım bana f1I 

yaayor. Harfine Wşmeden d .... -

sem bana danlmazsmız ya! BbU 
başkaJannm yazılaroll okuyup 
değiştiriniz! 

'Azizim Felek: 
"Dün Kartaldan Malt.epeye 

trenin içinde etrafa maksablD 
yahakat nazarlarla bakarkta 
me garip blrşey lllştl. 

Bostanlardan birine dikDmlt 
korkulağun üstUne bir karga 
~ oturmuş, dinleniyordu. G 
birinde bir ~uğun umacı De 
kola gezdiğini görünce ae d 
o kadar mütehayyir oldum. 

Demek kargalar artık ko 
ğon ne olduğunu öğreııınlt ve 
niyet duymıya ba.,lam•şlar. 
müşahede bostaıııann ale) bine 
bile karga ,.e korkuluk m 
bakınundan se\·lıımlye değer. 

Bu münasebetle sbe bir diğer 
ga hlkiyesl hatırlatayon: 
rim bunu Falih Rıfkı Atay bir 
tubunda yazmıştı. 

Bir karga ağmıda peynir 
~i.) le ağaçta tünemiş d 
tilki görmü.~ ve yaklaşmış: 

_Aman nazeninim! Siz burlllll 

da mısınız! 
(l) - Şarki Erdene bağlı Arap kısmı, (2) - Ya- siyaya silah \'e mühimmat vermekte tereddiit etmiyeceğnl, büyük elçi 

hudl kısmı, (S) - KudUsün Şlmallnden başhyarak Corbln'e ademi müdahale komitesinde bu ~kilde hareket I~ talimat ve. 
Beyttillihmin Cenubunda bir noktaya uzanan \'e Ku. riJdiğlni ~·aımaktadır. 

-E\·etı 
- Ne olur, ciğer kÖ§eJD, b9M 

diisten Yafaya kadar denize giden ve lnglllz. manda. EDENJN BEYANATI ı--
•ına tabi kalacak olan arazı kısmı. Nuseyre maodaya Londra siyasi mehafili en fazla ya. Çingeneler Krall 
tabi olan bu kısmın içinde bulunacak ve Taborlye su- bancı gönUUUierin ispanyadan çekil. 
lai-uım ve sahlllerlnkı kudslyetbıl muhafua Ue Arap meleri ile alakadar olmaktadır. Cu. Seçildi 
ve Yahudilerin elini blnalanDı himaye etmek sa1&hlye. maya kadar bu mesele üzerinde bir ~ 
ti de mandaya alt olacaktır., karar verilmediği takdirde ademi mil- Varşova, 7 (TAN) - Burada 

Tahkik heyetinin :raporunda daha sonra bu Uç mın dahale komitesi azası fikirlerini biL e\'Velki gün askeri meydanlıkta 
takanın hududu tesbit edilmekte ve Yahudi devleti- dirmiye davet edileceklerdir. Çingene Kralımn seç1ınl yapll. 
nin Arap devletine tahsisat vermesi, lnglliz parlimen Hariciye Nazın Eden, Avam Ka- mıştır. Seçime lştl.rak eden 50 bhı 

zin dünyayı teshir eden güzel 
nlzle bir parça teganni etsenlll 

Karga tllklnkı ricasını 
meınl§ ve ağzındaki peyniri -
dlltilrmemek için- Eline alıp 
ye ba.,lamış. Tilki oe: 

- Bu, La Fontalne'l okuJllGll 
mi§. 

işte dostum! Sana bir brP 
bir korkuluk flkrasl. 

tosunun nisbeten geri olan Maverayi ErdUne iıki mil- mara.smdaki beyanatında demiştir Çingeneden SO bini rey vermi§. 
yon sterlin vermesi llznngeldiği anlaWmaktadır. t ki: tir. Çingene ayan mecllslndea ~ 

Rapora göre, Araplar bu sayede müstakil yaşıya- "İngilterenin Valansiya hükumeti- soo iza da seçlme hususi beyu ~ 

Ho!Juna giderse sütununa 
gitmezse yırt, at! Fakat he 
müşahedeme inan, kargalar 
gibi değU, ne tilkiye kamYOr, 
korkuluktan yılıyor. • • .,, 

cak, sonra Yahudiler müstakil bir yurda sahip olacak Amerika seyahatinden dönüşte, lngiltf'.reye uğn. ne subay, tayyare ve harp levazımı ünlformalarlle S,ttrak etmlşler-
lardır. yarak, ora de\'let adamlarUe konuşan, Belçika Ba.,_ gönderdiğine dair İtalyan matbuatı ~ dir. Nihayet, 5 Kral namzedin. 

lngiitere hükumeti de bir muhtıra ile Araplarla vekW B. Van Zee:laod memleketine udet etmiş ve tarafından ileri sürülen ittihamata ' den en zengin Çingene kabilesln. ~ 
IY'ahudilerin bu tesviyeyi kaıbul etmelerini ümit etti- dünyanın lktısaden ıslahı hakkındaki anketine Av- karşı teşebbüste bulunması için Ro- ~ den ve sanat itibarile de kalaycı ~ 

Şu ili.ki fıkra hoşuma gitti. 
derseniz dlyiniz öylece dercemu 
Bunu okuduktan sonra siz de kar 
lara eski gözle bakmaxsınız, sanı 

lini söylemekte ve tahkik heyetinin tekliflerini muva rupada da de\·am edeceğini söylemiştir. Bel~ika madaki İngiliz bUyUk elçisine talimat olan 22 ya.,ında Çingene Yanu!f 
fık görmektedir. Başvekili her memleketten fikir toplamakta ve bir gönderilmiştir.,, K\ik Kral olarak seçilmiştir. Ye. 

lngiltere müstemlekeler Nazın Mister Ormsby • dünya Urtı adi konferan mm temellerini hazırla. Mister Eden bundan başka gönlillü ni Çingene Kralı Varşovada 21 
,., J4. n Q)IV& cahsma.kt.adır- ~"-'Tlln!l ltın:IAt ailAmlannda. ylioağnun +11thikindPnhoıi İspanyaya ' pare top atılmakla JIAa eclllmlf. m-aii'a8lar~"'~i\1" Rn + ....... "!!l~·f.• ..... ---ı- + ....... ı .......... 1r buguiılcü--siyasi muvazene)i bozan bütün imlllerln • om syonuna !)!' ece , mandalar komısyo- ltaıyan gönüllü gitmediğini, amele ., tir. 
nunun tasvibinden sonra Milletler Cemiyeti Konseyi iktısadi sebeplerden doğduğu fikri gittik~ kuvvet. mebusları tarafından takdim olunan ~ Seçimden sonra Varşova bari. 
nin karan istenecek ve ondan sonra vaziyet katile,e- lenmektedir. B. Van Zeeland bu ankete, lngUtere vesikaların bir şey ispat etmediğini ' cinde seçime L,tlrak eden 50 bin ~ 
cektir. Fransa tarafmdan memur edilmiştir. Resimde ken. oöylemiştir. Çingenenin, alacalı, renkli elbl- ~ 

"Vaziyet katileştiği takdirde Filistinde bir Arap ve ı dlsl, lnglliz Hariciye Nazın B. Edenle birlikte gö. Lehi•tan arabulacak ~ selerlle yaptığı resmlg~lt, pek 
bir Yahudi devleti teşekkill edecek ve Filistinin bir rilnmektedlr. İtalyan gazeteleri, Almanya ile 1- - muazzam olmuştur. 
parçası da Ingiliz mandam altmda kalacaktır. •••• •• ••• ••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••• talyanın kendi planlan üzerinde ıs- t Kral seçimi bayramında seyir. 

İngilizler bunu Suriyede teşekkül! ... -----....:___________________ rarları takdirinde hareket serbestisi ~ ci olarak ta 10,000 kişi huır bu. 

eden Lübnan ve Suriye dev- Muam l f Fransada sekiz hakkında Fransa gazetelerinin yaz- ~ lunmuştur. Se!;lme L,tırak eden 
!etlerine benzetmektedirler. Arap ve e e 'lJe r- dıkları yazılara cevap veriyor ve Fran - 50 bini mütecaviz Çingene halkı, 
'Yahudi dvletlerinin orduları olacak, • • h mı·lgonlukı'htı'las sanın hiçbir zaman hududunu kapa- t otellere, hanlara para vermemek i 
fakat deniz müdafaaları lngiltere ta- gısı akkında madığını söylüyorlar. - için geldHderl araı-iarlle, at ve 
rafından deruhte olunacaktır. Paris, 7 (A.A.) - Bir borsa ajanı Bir rivayete göre cuma günü t eşeklerile v~nıuo haricinde 

Rus- Japon 
Hududunda 
Yeni bir hadıse 
Moskova, 7 (A.A.) - Tas Ajanaı 

bildiriyor: 
liabarovsk'dan verilen malumata 

töre, 5 Temmuzda öğle vakti 5 kişi
den mürekkep Sovyet hudut devriye 
•i 24 numaralı hudut işaretinin cenu
bunda kain Vinokursa dağı bölgesini 
&iya.ret ederken Sovyet toprağında 
Japon • Mançuri askerlerinden müte 
•ekıki1 bir grup görmüştür. Bunlar, 
Sovyet müfrezesinin yaklaştığını gö
lilnce ateş açmışlar ve müteakiben 
ldançuri toprağına geçmişlerdir. 

Saat: 4,30 da hudut muhafızları 
•Yni yere ikinci defa olarak gitmiş
ler ve fakat şiddetli bir mitralyöz a
teşiyle karşılanmışlardır. Bunun üze 
tine vuku bulan mü.sademe neticesin 
de Japon • Mançurl müfrezesi hudut 
hattının öte tarafına çekilmiştir. İki 
taraftan ölü ve yaralı vardır. 

Hariciye komiserliği bu yeni taar
l'Uıu Japon büyük elçisi nezdinde 
:Protesto etmiştir. 

Sancak 
Kom:ser muvini 
Değ'şiyor 

Adana, 7 (Tan muhabirinden) 
ansanm Suriye yüksek komieeri-

Y • b k tmııfından mUhim ihtilaslar yapıldığı Lehistan ara bulmıya ve muta- ~ \·e..tahllinde bütUn meydanlıkla.. t en l ir arar meydana ÇJkmıştır. ihtilas olunan pa- vasat bir l'arei hal tavsiye et-- ~ ra \"e ovalara yayılarak gecele. , 
Anicara, 7 (Tan muhabirinden) - ra sekiz milyon franktır. miye çalışacaktır. ~ mlşler \'e hu esnada hay\'anlan t 

Devlet varidatı arasında mühiin bir Harp vaziyeti i için getirdikleri saman ve otlann t 
yer tutan muamele vergisinin tarh Ameriknın İspanyada askeri hareketler buglin döküntüleri, hay,•an pl81iklerl, yl. i 
ve tahakkuk, itiraz ve temyiz mua- birdenbire canlandı. Cümhuriyct i<uv yeeek artıklan wı ki.ğrt par-

sl.la"h y vetlerinden 25,000 asker, bugün mü- - çalarlle şehrin bu mahallerini 
melelcrinde kanunun açık hükümleri arifi hiın bir kasaba olan Villa Nueva Ca- ~ pi lemlı;lerdlr. Fa.kat belediye, 
ne rağmen yanlış muameleler yapıl- Vaşington, 7 (A.A.) - Harbiy.e nada'yı zapteltiler. Hükumet kuvvet ~ Çingene \'atandw lan gücendir. ! 
dığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine dairesi bugün Curtis - Wight fabrı- leri dün Madridin garbinde ve cenu- 1~ memek için birşey dememiştir. 
Maliye Vekaleti geniş bir izahname kalarma ordu için ceman dört mil- bunda üç şiddetli taarruz yaptı. I.,,..,.,""'"-"'..,.,," "'""""""""'· 
hazırlamıştır. lzahname bu gün yon dolar tutarında 210 avcı tayYa- Asiler qu taarruzların akamete uğ tikleri tebliğde Madrid cephesinde vu 
lerde teşkilata tebliğ olunacaktır. resi sipariş etmiştir. radığını bildiriyorlar. Asiler, neşret- ku bulan bir hava muharebesinde 16 

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

1Vleydana Çıkan Noktalar 
l•spanya hailesinin, yani Is. 

P&nyacta de\"am eden A \ 'ru. 
pa harbinin yaratt ğı ve yaşattığı 
klbuslu buhran, galiba önümüzde_ 
ki Cuma gtlnü, i) ı ' 'eya fena bir ne
ticeye bağlanacaktır. Şimdilik bütün 
Avrupa merkezlerini dü~ündiiren 
üç beŞ mf!Sele var: 

Birincisi: 1 p&nyadaki yabancı 
gönüllüleri bu memleketten çıkar. 
mak. 

Jııgiltere ile Fransa bu meseleye 
en büyük önemJ veriyorlar. Çünkü 

ispanyada bugün dövU~ gönüllü. 
lerln, muharebe bittikten sonra bu 

memleketten ~ıkrnıyarak orasını 

daimi bir ltalyan - Alman 1 gali 
altında tutacağına, bu yüzden Gar-

............................................................ ! 
f YAZAN : ÖMER RIZA DOGRUL ı . : :·····························• ............................ . 

Jeri geri ç.ağırmıyacağtnı sö~ 1 yen <'.eğini, yani bu devletleri kendisini 
ltaly.ı da, hatta h ~r kuw tten az. tanıyan devletlerden a)ırt edeceğini 
fa yabancı gönülfül re dayanan Ge- söylenıi~tir. 

neral Franko da bu gönüıhilerın çe. ispanyanın lngiltereye demir sat. 
kllmelerlne razı olmıya başlamış. tığı ,.e lngilterenln bu silahlanma 
Jar, Yan~ı devresinde demire çok muh-

Jklncisl: Frankoyu kısmen olsun t.aç olduğu nazan dikkate alınırsa 
muharip tanımak. General Frankonun ne demek iste. 

B irinci meseleye sımsıkı bağlı 

olan bu ikinci mesele, birin
cinin halline bağlıdır. ispanyadaki 
yabancı gönllllüler meselesi halle. 
dildiği takdirde kıglltere Ue Fran. 
sanın Fraoko hlikfunetinl velev kıs
men muharip tanımakta bels gör. 
miyecelderl aııla§ıbyor. 

diği açık!:& anlaşılır. 
Fakat ispanyadaki yabancı gö. 

nUllWerin orada kalmaJan daha çok 
hayati menfaatleri sarstığı \'e daha 
çok esaslı meselelere dayandığı için 
General Frankonun bu tehdidinden 
evvel gönüllüler m leslnl nazan 
dikkate almak lizun geliyor. 

. 
tı. Bu maksa1m temin edildiğini, 
siiylemek doğru olamaz. Bllhusa 
Almanya ile ltalyanm deniz kontro. 
lünden çekilmeleri üzerine kontrol 
tamami,> le aksamı tır. Bazı mahfel-

ler bugün kontrolün aldm kaldığını 
söylem6kle yanılmıyor. 

lngiltere ve Fransaya göre kon. 
trolsilz ademi müdahale, lmkinsız
dır. Kontrol kalkll188iyle beraber 
ademi müdahale de kalkar. 

Almanya ile it.al) a deniz koatro. 
IUnü kaldırmak, kara kontrolünü 
bırakmak fikrindedirler. 

Bütün bu cereyanlan bir araya 
getirerek mutavassıt bir hal çaresi 
ta\'Siye edenler, yani kontrolü lda.. 
me, ademi mlldabale)i takviye, ya
bancı gönWIWerl ispanyadan ihraç, 
ve Od tarafı muharip taaımayı ın\L 
vaflk bulanlar vardır. 

B. FELEK. 

hUkQmet tayyaresini di.ışUrdükle 
söylüyorlar. Hükfunet te neşret 

tebliğde bir tayyaresinin dUşilrüld 
ğünü, buna mukabil iki asi tayy 
sinin dUşilrfilmUş olduğunu bil 
mektedir. 

l•panya tahtelbahirleri 
lngıltere Bahriye Nazın Duff 

per bugiln Avam Kamarasında be 
natta bulunarak "Ispanyadan evvel 
panya hükumeinin 12 tahtelbahiri v 
dı. Hepsi de hükumete sadıktılar. 

Daha sonralan bunların bir 
asilere ilhak etti. Tahtelbahirlerin b 
ri de asiler tarnf mdan batJnlınışt.R 

T orpillenen bir lngiliz 
gemi•inin taylaları 

Barselonadan verilen bır habe 
göre Penellop adını taşıyan in 
harp gemisi, Akdenizde torpili 
bir Ingiliz gemisinin tayf asım 
maktadır. Tayfanın bir kayık ı 

de cereyana kapılarak gittikleri 
la3ıyor. 

Tayyareci Kadının 
Kocası da Yola Çı 

Londra, 7 (TAN) - lionolul 
gelen haberler, Amerikalı kadın 
yareci Earhart'ı aramak için 
çıkarılan tayyare ve gemi ad 
gittikçe arttığım göstermektedir. 
yarecinin, Hovland adnsı cen 
veya şimali garbisinde çok tesadt1f 
len Mercan kayalarına konmut 
sı ihtimali vardır. Birkaç zırhlı. 
pitolar ve askeri tayyareler hü 
bir faaliyetle etrafı araştam 
lar . 

Bayan Earhart'm kocası da bir 
mile San Fransiskodan Honolul 
hareket etmiştir. Tayyareciyi 
makta olan ltasca kotraaından 
dığı söylenilen bir telsizde, ko 
tayyareyi gördilğil ve imdadına 
tuğu söylenmekte ise de bu 
henUz tevsik edilememiştir. 

lrlandada 
Kanunu Esasi 

in Sancaktaki muavini Bay Doriot 
talyanın Napoli gehrindeki Fransız 
onsolosluğuna tayin edilmi§tir. Ye

e komiser muavini olarak, Fransa. 
m Kahire sefareti mllste§an Roger 
asbedilnıiştir. 

bi Akdenlzdekl müvazenenln al. 
ttist olacağına, Garbi Akdenlzdeld 
muvasala hatlannın da1mf bir teh. 
Uke altında kalacağma inanmakta
dırlar. 

Rivayete göre bu meselenin mü. 
nakapsı bir hayU Uerlemlf, AlmMI. 
ya gibi daha geçenlerde en sallhl
yetll ağız De hpaayadald göaWHL 

Salamankadan resmen bUdlrlldL 
ğlne göre General Fraako muha
rip tanınmak lçhı ali.kadar devlet. 
lere birer nota göndermiş ve muha. 
rlp tanınmadığı takdirde kendisin
den buna eslrglyea devletlere Derde 
iktisadi balqmdan Meta eeza vere. 

O çUncU mesele kontrol lllflSele
sldir: 

ispanya kara hududu Ue sularmı 
•ontrolden maksat haileyi mevzii. 
lettlrmek, lspaııyaıun i~e hasret_ 
mek ve hariçten .ispanyaya göaWlü 
ve slWı gitmemeslnl sağlamlamak. 

Bu sayede ispanya hailesi haki. 
katen mevzlile§tirilmlt ve ispanya 
meselesinin halll lspanyollara hıra. 
kılmıt olur. 

Aklı •llmla galebeeindea lhnlt 
kesllmemi§tir. 

Dublin, 7 (A.A.) - SerbeSt f 
danın ana yasası hakkmdll ya 
plebisit neticesinde alman son ~ 
lara göre, 686,442 kl§llehte 
528,296 kili de aleyhte rey vermJtı 
tir, 
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f Malatyada Yeni Park 1 
• zrmemur 
üşvetsuçu 

7utuldu 

Günde 95 
aya Bakıldı 

işi uzatmak 
• 

Nehirde Boğuldu 
Silifke, (TAN) - Buradaki jan-

1 
darına okulu efradından Ermenaklı 

ıkence DavClll Onan yıkanmak bere nehlre glr

-tır' cea. mahkemeainde SaJl. mit, fakat bir daha çılnnamlfbr. Os

, Nuri, HUmfl, Umran, Ni- manm cesedi Uç gOn sonra nehir ke
Rıza ve Saimin komtıniatlik narında bulunmu,tur. 
ce suçundan muhakemeleri-

edildl. Bunlardan Salaııt, Sokak Orta11nda 
ve Vuıf kendilerine ifkence 

Mbııden ayni zamanda davacı va
bu!wıuyorlarcb. 

Beyantta Sotanata mahallesinde 
Tecavüz lclclklll oturan ııuaııı ilmlnde bır geng 1m, 

oelmıecede toför muavini Ah Şehzadebaşmdan geçerken bhvecl 
tıec:avfls ettikleri iddiaaile Veli çırağı Yaninin tecavllztlııe uğramıf
Unıp ve Fethullah adlı iki genç tJr. Yani, Mualliyı bıçakla eol böğ

eiumumillfe göncleriiınie- rllnden atır surette yanJanue ve kaç 
Birinci sorgu hildmlltl tah· nıqtır. Yaralı tedavi altına almmııtır. 
el koymuttur. Polis, Yaniyi aramaktadır. 

• kadar mlnuız kOll'UflD&lan ne Karagözde g&r. 
ne orta oyuncu Hamdiden dinledim. 

Söz alan bir kaside okuyor. Söz alan metnıtiyeti 
...,IDÇÇ,elemlai alkıflatıyor. Söz alan. •• GöbeK atuıat 

ola metruüyet namma göbek atacak. Mem
kl eefaletin çetfdi aayıldI Ye alkl§landı. Yanlı' 

lllmuvonım. Her .lefalet ea.hDNi alkıflamyordu. 

her eahnenln anlatıllfmdan llOIU'& bir .. aayei 
lml~1nıti mllbeccelede icabı icra kılmacağı filphe. 

" denllı,ordu. Haddin vana alla,ıama ! , -No.5"1-
BWm ote1delri oda kOllllularmdan birial de llSz :ıL 

mı? öyle ha)'bıyor, öyle yumruk 8&llıyordu 
udariyle beraber otu.s ildai de eom albn olan dif

otu lldai de koyu eemer yt1zi1Dde an bir ht
.pr gibi görllnttyordu. 

Bu gtlmbUrttlltl hamiyet konduğu yerlerde ne ka. 
bol para topluyona burada da o kadar bol alkıf 

lolllladı.. Ertem gtlnkü ltatede tiyatlarm yt1kaeldlthıe 
etme! 

Pis yazrlmlJ birkaç dalkawk muızumflılinl bir ve. 
oocuk okudu. Yamıcajm verem olduğunu ve 
Od brdetbıba de yabl&nacağmı yammcWd 
doktor yana ya:lala bise uılattı. Ve heyecanma 

bdar llapldı id aPmdan kaçırdı: 
- llefnıtiyeti mflbeccele 'kuldMiııi bıraba1ar da 

gocuklara, bana benserlere bir di8palUler açaalar. 
DIDll,enler bqlanm Ç89irdller. 

Oda komfulanmclaıı beJaa IQıklı mutettte dbıle. 
lll)'lıde yanmdakUerle konUfU)'Ol'du. Vallden 

hlktmetiD " teJır1n bllyllderl de kendlaine 
.. mmbet verir ve cnDf_. g6r(lntlyorlardı. 

l'allr1 Camin! Bu alcm4a biraz daha dol&fllU)'& 
Wtın var mı! Vana bak gör, beyu bıyıklı 
da ayala kalldJ, h&Jblıyor. 

- Aaaclolu mtma lglnde JblJor! Slhhatl umuml
tehHhdedlr. Ona kofmak, ona )'ardım etmek bls 

telekktlrtln, mtltemenillmn, ellılıbl -ı vetüı, 
... • fMMet, ın , .... w üWl alwllda ... 

bağlı kimselerin vazifesidir efencmn!. 
Ve bir allat plmtısı koptu 
Anladım Fahri Canım, tahammWlln kalmadı. 
Hadi kulaldanm tıka aenemletmeden buradan 

aaVUfalmı! ince ince öksüren ıu çift, elim.izi 8*.ma
dan kagahm ! Merdiven aah•nlJtmda, doktorla konu
.pil kim! Devair rile8umdan blrl mi T Ne görUfU· 
yarlar! 

- Monter! verdiğim raporlarm mUamir olacaimı 
g6rtıyorum, bu i,ıeri teftit iater. Daimi murakabe al· 
tında bulundurmalı. Meaeli, bir Anadolu mblı.lye mü· 
fettifl umumtllği ihdaa etmeli. A HmaUah bir eenede 
kökttntt keaerim. 

-Hansi villyeti teklif ederlenıe kabul edeceiim 
doktor! Vicdanım tahammtll etmiyor. Bu fecayie 
bir nihayet vermeli. Ve bir vali nuılmı9 ıöatere
eeftm. 

- Çok iyi edendnis Mon Bey. Bizim rllfekadan 
pek kJymetI1 biri var, onu mhhiye mUdtırll a1ımz. el· 
ele, vatana btlyUk hizmet etmif olununus. 

l'ahrl! Azizim! Bunlann illeti ne! Görllyomm ya. 
Anadolu! Sıtma, verem, bilmem ne .. umurlarında de
tu. hepsi nalıncı keeerl... Fakat ondan ev
Yel AnadolUDUD. daha müthlt illetleri var. 
Anaclolunun ylyeceii yok! Jlyeceti! Harp
te babaetmiyorum, Anadolu ta eselden
beri ac ve gıdamdır. Puara çrkardıiJ tereya1mc1aa, 
...... -- bot bJr yaJJk bbr, beyu Ye nefti 

peynirlnin, hiçbir gıda kuvveti olmıyan &U)'Ulla ek· 
mek banar. Ve buğdayı satınca, çavdat' bulamam 
yer •• Çllnktl bir teY bllmea, bilae 4e yiyecek bir ,ey 
elinde kalmaz. Bir parça et, bir kqık tereyağı, hat· 
tl ve hattl bir çamçak yoturt Yf1r veremi kökUnden 
keser. Yedirllmeai yemeelne me,.tan ve 1mkln bıra
kılmam prtile ... 

Bataklıklar, sıtma membaı lmff ve kurutmalı lmJt. 
Evveli meb'ualafm ve a1ikadarlarm 'köklerini kurut
malı, bunlanıanl daha bataklık nerede var? 

Sen Anadolu evlerini gördün mu, Anadolu evleri
ni ! Anadolu köyll diye itttilir. 

Evet defterhane ktlt1lttlnde hane heaabDe, natua 
kaydında kafa koçanile oralan bir köy n halkbr: 

Dört kerpiç duvar, U.rine dört 4'irekı biru ot ve 
iki U'flD toprak. 

Pencereye ıtlsum yoktur, bir bpıcık klfi! Böyle 
bir in. bir konaktır. Halbuki kerpici yapamıyanlar da 
var. Yamacı ufki bir mataracık gibi oymUflar, top
ralmı çıkarmıflaı', &ıtlııe tattan bir set çebıifler ve 
fçbıe gfrcllkten sonra: 

- Çok 'tlld1r .Tann bir ev kıamet etti, demlller o 
kad&T çoktur ki. 

Senelerden, babnlardanberl nemll, karanlık top
rak kovuklarda yatmak. imana hastalıJdardan ev
vel batka fellketler veriyor. BttyUk bir meu.r, top
raktan bir maar lçlnde dolan ve orayı meüan edinen 
bir Del1ln ruhunda uhrevi bir uJ'Uf11kluk pe1da ol• 

yor. Hayatın, nemll bir çukurda at1rWdenecek bir yll1' 
tel&tldat; baba, hialyata ve bUtUn JılMlyatm her ad 
ha8ma yayı)ı,or. Sonra krlata1 avfzell Alonlarm pe
lUf koltıııldannda, Yetil ve nemi m•nlarm yaldızlı 
lakemleleİinde: 

- Anadolu uyaDmJJOr efendim uyanmıyor, bu Dl 
taueup, bu ne eahlJlne kara taaaup ... 

Fakat hangi tauaup ! Anacloluda, k&r w kara t.. 
uaup var diyenler, Anadoluyu ya bDe bile bofmak 111. 
tiyenlerdir, yahut. •• qer t&allUp c!iDbie ballı ol
mak, an'aneainl aevmek w attetlııi tWıt bir me11ıo 
tebeye ç*umaba... ben llfir' gibi mtltealdmn. 
Ktlteauıp An•dolunun, fena ve ea1ıll Ana.dolunun, 
bbiliyetaia ADadolunun itte bir k&eeal! Benim mem 
leketim.. Berber Şeyh Murattan yarmı uatte ajren
dttim .,. benim c1e hatıramda ı. bnlwı bir va.u s
tendi blkl,..t var: 

Vull, halli Anadolu Uf&iıdu'. Doktorlaiu Atlnae 
da taıuıU et:mlt- latanbula plmJf. Qok vatanperver, 
millfyetpenılt olan mercii, diplomuml bedava tu-
dlk etmemif, Bereket ftl'lln ettm 4Jolff= otp bet 
Ura bala Vull Efendi, dlplomımn aJellde 11f de-
recede ta'Cllka muvaffak olur. Sekls yıl enet A.09-
dolup pür. an.r kualardan birine yerletir. FKat: 
kendi...,. doktor demu. Emiat, tüccar gRd bir ad uy. 
durur. Doktor deee kimse eheıamlyet verneyecelr. 
Borçla, lıarçla bir k8ttl beJllr - eder. Portatif 
ecsa heybeldnl ytlkler, kendial ele tberlne oturur. V• 
elbd SeJdtteblr, Bozlar, Abeld, t& Antalyaya t.. 
dar. Köylere kanat vaktini hep akf&lll bttlne teDo 
dut ettiriyor; pce mteaftr kalmak ls;bı 6 arumda 
hutabktaıa baJuıedl,or. Ve köyde huta olup olma
dıtmı IOIUJOr. 

- Var dlyorlar. Çok k&ttl. .. 
- Bele ben bir c&'ebUlr mJı1m T llaltm ya bls 

papacl ldımlım. gak cllıaya. - tecrlbe s&'dtlL 
(-Altmm Jar) 
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TAN 

Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

TAN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

[ GONON MESELELERi 1 
Şark Paktı 

Iran, Afgan, Irak ve Türkiye ara. 
sında bir saldırmazlık paktının imza 
edilmek üzere olduğu hakkında Tah
l'andan gelen telgraflar, bütün ba-
11 everler Jçin 1937 '.\'Ilının en mesut 
hadisesini haber ve~ektedir. Ara. 
larında hakiki hl~blr menfaat tezadı 
Olınıyan bu dört devlet, böyle bir pak. 
tın imzalanmasını geciktiren bütün 
lJıtUiflı işlerini, uzla.~ma yolu ile, tas. 
fiye ettller: Jran'da Şebin ah \'e Tür. 
kiyede Atatürk iktidarı, iki komşu 
hlilJetı asırlardanberl bir türlü blrlbi
rine yakla tırmıyan anlaşmazlıkları 
l>ek kı a bir zamanda halletmek im. 
kinıarıru bulmuştur. Afgan ile Iran 
8l'asındakl hudut münakaı ası da Tür. 
kiyenin hakemliği ile halledilmi tir. 
lrak \'e Iran sınır ihtilaflarının da 
sUratıe nihayet bulmaması için hiç 
bir sebep yoktu. 

Şark paktı, karşılıklı ban \'e em
niyet t.eahhüdü nizamını Akdeniz kı. 
lılarından Asya i~lerine kadar geniş. 
lctrnektedir. Bu milletleri blribirlerlne 
taarruz etmemek ve kendi emniyetle. 
:tine zarar \'erecek her türlü hareket.. 
ten !;ekinmek hususunda inancalaş. 

nıağa e\'keden iki yüksek maksat 
\'ardır: Biri, dört devlet, memleket
krini bayındırmak, halk ),ğtnlanna 

l'efah vermek ve yurdlanm yeni za. 

ınanlann ileri bir nıiiessese ı haline 
koymak kaygısından gayri bir da\'a 
J>esinde değildirler. Sükun \'e emni
) et isterler. ikincisi, dört de,·let milli 
hiirriyetlerln rnasunluğu \'C milletler 

ülküsüne gerçekten bağlıdırlar. 
Şark paktının hiikmü geçecek olan 

memleketlerin bir de harpten evvelki 
rnüna ebetleri tasavvur edilecek olur. 
f;a, Tahran merasiminin ifade ettiği 
derin inkılabın manası kolu·ca anla-
ılabilir. Ayn ayn nüfuz Mlgelerine 

l>arçalanan yurdlannda, her türlü 
haktan mahrum ya amıya cebrolunan 
bu nıilletler, bir iki nesillik zaman 
lcir.de tarihin en bti\'iik facialarını 
gcjl'<lüler. Olüm ve f'Si~likten kurtula. 
bUnıeıeri için mucizeler lazım geldi: 
0 nlar i~ \'e dış politikalarını tanzim 
ederken, mazinin nasihatlerini dinle
ltlektedirler ve J'alcn faciaların ders. 
lerı, onlara, diğer milletlere örnek 
teşkıı edecek bir olgunluk hali ver· 
1tı•~t· ~ ır. 

1 
Garp milletlerinln çoğu, kendi ara. 

~tında, henüz hiçbir esaslı meselele. 
ta ni hafıetmemişken, §ark paktım im-

edecek olanlar asırlardanberi sli. 
~ , 
egelen ~etin ıtıtiUiflannı Milletler 
Cenııyetkıln banş ,.e uzlaşma pren· 
81P1erıne sa<lık kalarak halletmek ça. 
~lerinı buldular. Blrlbirlerine düş. 

an kalmak mukadtler zaooolunan 
~onı ular için, 0 sınırda~lık en yakın 
ardeşlik mlinasebeti man:r.arası bağ. 

ladı. 

§ark paktı, yıllardanberl devam e
den hu inkl afın tabii bir neticesi idi. 
lleııirnize kutlu olsun. 

Falih Rıfkı ATAY 
~~================ 

Sıcaktan Ölüm 
S

-ıcaklar, devam ediyor. DUn de 
kalp durmasından bir kişi ölmüştür. 
Saınatyada oturan mütekait Mehmet 
Veysel, Rıza paşa yokuşunu çıkar
ken birden bire tıkanmış ve olduğu 
Yere yıkılıp kalmıştır. 

Erninönünde de bir kadın yolda sı
caktan bayılmıştır. 

AVRUPA LiMANLARINI 
TETKiK EDEN HEYET 

Liman idaresi hesabına Avrupa li
llıo.nlarmda tetkikler yapan başmi
nıar Farih Köprillü ile mühendis Ri
fattan mürekkep heyet, yarın şehri
tıize dönecektir. Heyet, bu arada Tri 
f'Hte, Ceneve limanları ile Napolide 
yeni kurulan kömür tesisatını da tet 
kık etmislerdir 

BOTUN SPOR DERTLERiNi 
SPOR KURUL TA YINDA 

O tuz senedir spor i•lerile 
uğratan ve bilfiil spor 

içinde yuvarlanan benim gibi 
bir adamı belki herkeıten faz· 
la müteessir eden pazar günkü 

kavganın her zaman olduğu 
gibi bizzat temiz ıpora ve te

miz sporculara zarar verece· 
ğini emsalile bilirim. Bunun 

için ite elimi ıürmeden ve 

onu bir makale mevzuu yap· 

mıya bile cesaret etmeden ha

disatın inkitaf ma ve yine kim
bilir sporculann biribirlerini 

nasıl kırıp dövmiye ve itham 
etmiye çalışacaklarına intizar

da iken kalem aahasında spor

culuktan ziyade muharrir ola

rak tanmmıf kimselerin hadi

seyi müteakıp spor hakkında 
kah enfüsi, kah afaki yazılar 
yazmıya başladıklarını göre

rek sevindim. 
Bu suretle de facianın hiç olmaz 

sa bizim münevverleri spor mev
zuile velev ki geçici bir şekilde de 
olsa meşgul olmaya sevkettiğini 
müşahede ederek biraz müteselli 
oldum. 

Yine uzun zaman bu işin içinde 
bulunmuş olmak fırsatile kant ol
dum ki; bizde spor haricinde kal
mış olan - ki pek çoktur - mü· 

nevverlerin sporla alakadar olmaları 
için sporumuzdan ya hakklrl bir 
hezimet, yahut aleni bir meydan .... -
kuu lazımdır. 

Zaman zaman spor sahasında 

görülen bu kabil dayak macerala
rının her akabinde muhtelif meyil· 
li kalemler - kabahati kime yük· 
!erlerse yüklesinler - bu kabada
yı zihniyetinin ve hasmını yiğitçe 
yenemeyince dayakla hınç almanın 
hep aleyhinde bulunmuşlardır. 

-. 

M ünevverlerimizin spora ılcar-

KONUSALIM 

rinde bir tereddi ve inhitat görül
mektedir. Bunun nelerden müm· 
bais olduğunu uzun bir tetkike ta
bi tutmadan söylemek mümkün 
değildir. Yalnız şu noktayı işaret 
edeyim ki, bu fena müşahede spo
run her şubesinde ayni kesafette 
değildir. Bunu en fazla cemi ve ma
şeri bir heyecan doğuran futbolde 

görüyoruz. Onun içindir ki; öte· 
denberi futbolü diğer sporlardan 
tamamen ayn bir rejime tabi tut
mıya daima taraftar olmuşumdur. 
Bunun en parlak misalini Yunanis
tan.da görürüz. Yunanistanda sporu 
idare eden ve baş1 atletizm olan 
Segas ismindeki ünyon, futbolü te· 
şekkülü haricinde bırakmıştır. Çün 

kU futbol dığer sporlara nazaran 
çok daha çabuk inkişaf etmede ve 
bulunduğu zümrede diğer sporları 
bir ur gibi boğmaktadır. Diğer spor 
branşlarının inkişaf ve tamimi i
çin tedbir alınırken futbol için di
ğer sporlan basmasın diye tahdit 
tedbirleri almak gerektir. 

U nutmamalıdır ki, her spo
run karakteri; oyuncuları

nın, seyircilerinin hatta hayata ta-

bl olmamalan asıl olan idarecile
rinin ruhiyatı ilzcrine büyük tesir 
yapar. Nitekim futbol sade bizde 
değil, sporda daha eski yerlerde de 
böyle müessif hadiselere saha olur
ken meseli teniste ne oyunculann 
ne seyircilerin biribirlerine değil 
sille tokat atmak en rakik neza. 
ket kaidesine zıd bir hitapta bu· 

lunduğu bile görülmez. 
Şimdi bütün bu mUtalealardan 

sonra bu şikayetlerin, bu arazın ve 
nihayet bu hastalıklann bir intacı 
ve tedavisi lazım geldiğinde elbet
te herkes milttefiktir. Ve yine her 
kes müttefiktir ki, son müessif ha
disenin o andaki bişuur knhraman
lan da yaptıklarına sonradan ne
damet etmişlerdir. Kısaca bütün 
sporcu kütlesi bu hadiselerden, 
sporun iyi gitmemesinden, sporun 
memleketi tatmin etmemesinden, 
sporun inkişaf edememesinden hat
ta sporun gitgide gerilemesinden 
herkesten fazla muztariptir. 

B unun l.Çin de çok geni§ bir 
müsamaha ruhu ile hareket 

edilerek memlekette sporun her 
§Ubesinde tanınmı§ eski ve yeni 
spor adamlarını bir kurultay ha-
linde toplıyarak bu l§leri tam bir 
perde birunlukla ortaya atmak ve 

yürümiyen sporun ilk alikadarla
rını dinleyip ondan sonra hastalı· 
ğın tedavisine geçmek gerektir. 
Çünkü tam bir itminanla söyliyebl· 
lil'iz ki, bugün ne teşkllit sporcu
ların istediklerini, ne sporcular 
kendilerini idare edenlerin diledik
lerini ne de bunlann her ikisi mem
leketin bunlardan neler beklediğini 
tam bir vuzuhla biliyorlar. 

Be§ on gün sürmesi llzım gelen 
bu kongre esası kabul edilirse ora
ya kimlerin ne prtlar altında ça
ğınlması lhını geleceği, aşağı yu. 

--1canc-çlibuk tayin olunabilir bir me
seledir. Lakin her §eyden evvel şu
nu söyliyeyim: Bu kongrede spora 
ait bütün dertlerin açıkça görUşUI. 
mesi ve en aykırı sanılan fikirlerin 
bile tam bir hürmetle dinleneceği
nin evvelden temini kongreden 
beklenen faydanın ilk ve tek §ar
tıdır. 

şı olan vurdumduymazlığı
nı ~ç . olmazsa böyle acı vak'alar 
vesilesıle kabadayılığı ve efeliği ta
yip etmeleri biraz tadil etmeklte ve 
benim gibi az çok her iki muhite 
de intisabı olanlar için kıymtell bir r----------=::----:~=--------------=-------------

tcsclll olmaktadır. A B D o L H A K H A- M 1 D 1 N Münevverlerimizin spordaki 
mağlubiyetlerin yaptığı makus 
tesirlerin altında kaldıkları zaman 
sporculara ve idarecilere karşı o
lan hücumlarını hissiyata müste
nit sayarak fazla tahlile lüzum 
görmesek bile son vak'a dolayı
sile gençliğin spordan alması bek
lenen mertlik ve ruh asaleti gibi 
hasletleri elde edemediğinden şek· 
vacı olan ve sporun ruhi ve ahlaki 
tesirlerile meşgul olmak istiyen 
yazıları bu yolda söz söylemeğe 
fırsat addedebiliriz . 

Itiraf etmeliyiz ki bizde spor
teknik bakımdan ne kadar iler· 
lememiş ise spor terbiyesi nokta
sından da ondan öne geçememiş
tir. Bunu hakikati görmemekte 
mutlaka zarar olduğuna kail bir 
adam sıfatile burada söylemeyi 
vazife sayanın. 

M uhtclif dilnya memleketleri
nin spor idarelerini, spor 

ahlakıyatmı, spor inkişaflanm ya
kından tetkike fırsat bulduğum 
için şurnyı da Ua ve etmek isterim 
ki; harp ertesi devresinde birçok 
diC'er verlerde de bu noktalar Uze-

Mektupları ve 
2 Temmuz tarihli (TAN) da bU

yük AbdUlhak Jlimidin Pari ten 
yazdığı 12 Teşrinisani 1293 tarihli 
bir mektuba Bay Hüseyin Rifat ta. 
rafından yazılan mukaddimede: 

"Bu mektup Kemal ile Ziya Pa..5a-
11ın --siyaseten- aralan açık ol. 
duğu zamanlarda yazılmış denile. 
me:ı. Tarihi 1293 tUr. Zi3 a lle Ke • 
mal ise ondaıı epey zaman sonra 
A \'rupaya kaçtılar. Demek Ziya 
Paşa hakkındaki memleket ileri ge. 
lenlerlnin fikirleri daha e\'\'elden 
bozuk.,, deniliyor. 

Kemal \'e Ziya Beylerin A \TUp&

ya kaçmaları \'e (Hürriyet) 1 neş. 
retmelerl o tarihten hayll ev\'eldir, 
Abdülaziz zamanına mü adiftir. O 
Padişahın 1872 de Mısırda verase
tl deği tlrerek J.Uustafa Fazıl Paşa
yı Hidi\'lik sırasından çıkarması 
münasebetiyle o Mısır Prensi Av
rupada Kemal ve Zi) a Beyleri etra.. 
fana alarak (llürri) et) gazetesini 
nf'lilrettinnl \'e Abdiilizlze de dik
kate değe-r bir layiha yollamıştı. 

Sonradan Prens te, Kemal ,.e Ziya 

Bir Fikir 
Beyler de lstanbula dönmU terdi. 
Aynı mukaddemede Kemalin "bil 

tUn muhaliflerin hepslnclen fazla Sul 
tan llamldl oturmuş olduğu tahtın. 
da sarsmı \'e saray etrafındakileri 
kendine dü man etmişti. Nihayet ... 
susturuldu, merkezden uzakla~tınl
dı \'e -zal'alb- Magosa zindanla. 
rına Uriildü,, 

Kemalin Kıbn ta Magosaya nef
:\'Cdilmesi de Abdillizlz de\'rinln son 
zamanlanna müsadlftir ki o sıra. 
larda Prens Mustafa Fazıl da ls
tanbulda vefat etmişti. Hatti 1876 
Haziranında fo.MUlazlı lıal'edllerek 
Beşinci Murat tahta çıkanldığı ,.._ 
kit ilk iradelerinden biri Kemal Be. 
yln menfasından muazzezen lstan. 
bula getirilmesine taallfik etml~tl. 

uuinln "Cemiyeti Edebiye,, nln 
kapanmumdald rolüne dair blr,ıJey 
bilml~·onım. Fa.kat "Kızıl Sultanı 

tahtından indirip Sult n Muradı 

tekrar lcli8 edebilmek l~fn Çtrafan 
Sarayının deniz tarafındaki lağım
lardan gfnnlye kaJkı masına,, dair 
hikayede de bir zühfll eseri bulun. 
duğu zannındayım. Suavi başına 
topladığı, büyük bir kısmı Rumeli 

muhacirlerinden mürekkep, bir kov. 
\'et le Çırağan Sarayına alenen \'e 
cebren glnnl~ fakat müteakiben 
Beşiktaş karakolundan yetl!JM za. 
bıta kuV\'etlerl tarafından öldürül. 
mUstür. Sua\'lyl öldüren ilmmf Ha. 
san Ağa Abdülhamit de\Tmde Be
şiktaş muhafızı ~ilişir JIBSall Pa§& 
Hazretleri ünnnlyle o elvan ve 
hatta lstanbulu kasıp lunurmuştu. 

Su yollarından Çıraia.na girip 
Sultan Muratla göril§en ve tekrar 
ç.ıknuya mu\'aff ak olan zat Ali Şef. 
kati Beydir ki e\'\'eJce onun hlzme.. 
tinde bulunan bendegimndao lml~ 
Bu Şefkati Bey Sultan Muradı zır
deli değil fakat slnlrlerl hayli bozul. 
mu bir halde bulmuştur, ve o\'&.. 
kadan sonra Al'rupaya kaçarak 

1895 veyahut 96 da Parlste vefat 
etmiştir. Bir müddet orada nC!fret .. 
tlğl (istikbal) ve (Hayal) gazete. 
lerl lstanbula gizll<'.e gelir \'e oku. 
nurdu. <I tlkbal) ciddi. <Havan ise 

-
FESTiVALE 
GELECEK 

GÜREŞÇiLER 
Festival hazırlıklnn ilerlemekt&o 

dir. Sezon içinde yapılacak bcynelml 
lel güreş müsabakaları içın Macarıs
tandan bir, Finlandiyadan uç, lsv ç
tcn iki, Estonyadan bir olmak U7Xr8 

yedi yabancı güreşçi gelecektir. Se
zonun itfaiye şenlikleri 21 Agust s
ta yapılacaktır. 

Devlet Demiryolları Traityadan 
festival için geleceklere yilzde alt· 
mış, yabancı memleketlerden gele ek 
lere yüzd 25 ucuzluk yapmayı kabul 
etmiştir. 

Balkan memleketlerinden f estıva· 
le gelecek milli heyetlerin seçimınde 
bulunmak Uzerc bu memleltetlerın 
merkezlerin giden konservatuvar mil 
dilrü Ziya dUn şehrimize donmU tUr. 

Bay Ziya gittiği yerlerde Maarif 
Vekaletleri, belediyeler ve kolflor he 
yetleri reislerile temas etmiş, bu yıl 
f stivale geniş ve zengin bir kadro ile 
iştirak etmelerini temin etmiştir. 

Lüleburgazda Eski 

Eserler Arandacak 
Türk Tarih Kurumu tarafından ge

çen sene Alpullu ve Hnsköyde tarıb.t 
kazılar yapılmıştı. Trakya Umumi 
MUf ettişi General Kazım Diriğin gös
terdiği yeni lüzum üzerine bu sene de 
Lüleburgazda.ki büyük Höyli~lilde 
hafriyat yapılmasına karar venlmı.t
tir. 
Kazıya memur edilen Müzeler Mil• 

dür muavini Arif Müfitle Trakya 
urnumr müfettişi Mazhar Altan ve 
Müzeler muhasibi Şefik Güneşten mtl 
teşekkil heyet, diln sabahki trenM 
Lülcburga.za gitmiştir. 

TRAMVAYI 
TAŞLADI 

Dün şehrimizde bir delirme hldiae 
si olmuştur: 

Ortaköyde oturan ŞükrU isminde 
biri, ani bir buhran neticesinde f enc. 
hk geçirmiş ve birdenbire evinden so 
kağa fırlamıştır. Şilkı u, yoldan top. 
ladığı taşlarla rastladığı bir tramvay 
arabasını taşlamıştır. Tramvayın 

camlan kırılmış, arabadaki yolcular 
büyük bir heyecan geçirmişlerdir. 
ŞUkrü, polisler tarafından yakala, 

narak hastaneye gönderilmiştir. 

mizahi, fakat ~ok ince bir gazete 
idi. 

Abdülaziz zamanında J..ondrada 
Muhbir gazetesinin rettfkten son
ra bir lnglllz bayanlyle e\'lenerek 
l tanbula dönen \'e bir aralık ulta.. 
ni mektebi (Galata._coaray) mUdür. 
IUğUnde bulunan Ali uavinln sağ. 
lam bir ayakkabı olmadığı husu. 
sundakl kanaat umumi gibidir. Hat. 
ta A \TUpada eski ahrann re imleri 
kartpo tal suretinde basılarak da
ğıtıldığı \'akit bunoo resminin altı_ 
na - Çırağan baskınının hUrmetı. 

ne olacak: 
"Benim mehasini ömrüm eğerçi pek 

azdır, 

Eminim öyle ki galip gelir mUsavL 
me.,, 

Yazılmı tı. 

Ziya Paşaya gelince: Mü~ 
leyhln Avnıı,ada iken bir aralık Ke. 
mal Be) le siya i içtihat yüzündell 
bozu.,muş bulunma mdn.n dola) ı alt 
Jikının bozukluğuna hükmetmek 
doğru olmaz. Vakıa Avrupada lkell 
(Terkibi nend) inde: 
"Hatırda durur sohbetinin lezzeti 

hll& 
Gerçi o şereften nice yıldır ki cUda• 

yız. 

Ister bize lCıtfeyle diler bizden irağ 
ol, 

Dilnyada hemen sen şerefil şan ile 
sağ ol,, 

Dl~·e Abdülizlze :raltaklanmasl 
ho bl~ey değilse de ·nihayet b&Şta 
Mu ta.fa Fazıl Pa§& olmak uure 
Kemal Bey \'es&fre hepsi Istanbala 
dönmü lerdlr. 

Ziya Pasa AbdUlhamlt zamaJllD' 
da Ada.na Valiliğinde ,efat ~tnılt
tir. O zaman mektupçusu bulunmDI 
olan Nizım Bey (Şair Nazım ilik· 
metin bUviik babası Ni.zım ~) 
merhum~ dair hatıratında müş&
rUnileylıin km"\·etli seciy~sinl ,e, 
Abdülhamit annesinin dedJkodula
rma rağmen, istikametini hlki~ e 
ve te,·sik etmiştir. 

R. A. ff, 
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Avrupada Mühim 
Müsabakalar oluyor 

~ 

i MİLLİ KÜMENİN : 
t ~ 

iSON MAÇLARI i 
' Bu halta Taluim •tadında yapılacak olan ~~ 
~ Fenerbahçe ·Güne, ve Galataaaray. Be,ik-

Ilollanda ile 
Avusturya 

~ tQf maçlarile be, aydanberi devam eden mil-
li küme müaabakaları nihayete ermektedir. ' 
Bu '?açla_rı i~are ~~m~k için henüz hakemler ~ 

Karszlastz 
' ' 

teabıt edılmı, degıldır. Klüp murahhaaları ~ Viyanadan bildiriliyor: 
bugün toplanarak maç hakemlerini te .. bit ~ Turnelerinden memleketlerine dönmekte o-
eJeceklerclir. Güne, takımından dört oyun- ~ lan Hollanda atletleri, Avusturya atletleriyle 
cunun ciddi şekilde sakatlanmı, olmaları do- ' Viyana stadında karfıla,arak Avusturya atlet. 

i 
layıaile kadroda ehemmiyetli değişiklik ola- ~ lerine 63 puvana karfı 67 puvanla galip gel-
cağr tabiidir. Haber aldığımıza göre yeni ~ mi~lerdir. 
kadro henüz tesbit edilmemiştir. ;~ Bu karşılaşmanın neticeleri şunlardır: 100 metre 

sürat koşusu: Hollandalı Osendarp, 10,9 saniye, 200 
"""""~"""""""""'""' "'" ""'~ metre koşu: Hollandalı Osendarp, 22 saniye, 

-----------------------------ı 400m~rek~u:H~an~lıB~m
Yugos/avga garten. 50.2 saniye.1500 metre koşu: 

Avusturyalı Eichberger, 4 dakika, 
'al:z•//zA 35,8 sanıye, 3000 metre koşu: AVUS-

lVI ı turyalı LciJan .~ dakika 45 saniye, 

Taklml Ça'lşll/or 
"Avusturya rckcm,, ikincili~i rııau 

Ho!landalr Petit bu mesafeyı fl d~ki
ka, 48 saniyede koşmuş ve Ho!landa 

1 ve 2 Ağustos tarihlerinde milli 
rekorunu tl.sıs etmiştir. 

takımımızla karşılaşacak olan Y ı.ı.-
bOO metre ko~u : Avusturyalı Eit"h-

goslavya milli takımı bu maçlar için berger, 1 dakika, 56,4 saniye, 110 
esaslı surette hazırlanmıya başlamış- metre manialı koşu: Hollandalı Bras-
tır. Futbol federasyonu son yaptıklan ser, 15 saniye, 4 x lOO bayrak koşu. 
ve 1-1 berabere kaldıklan Macaris-

su: Hollanda ekibi 42,8 sanıye, Yük-
tan maçından sonra takımda yapaca- sek atlama: Hollandalı S+uı.:kert . 1,83 
ğı değişiklikleri kuvvetli bir ecnebi 

metre, Sırıkla yüksek atlama: A vus-
takımı karşısında tecrübe etmek için turyalı h~ksch, 3,80 ınetre, Disk: 
Çekoslovakyanın meşhur Isparta ta- Avusturyulı Votapc·k, 44,ml metre, 
kımını 3 maç yapmak üzere Belgrada Gülle atma: A vusturyah Kapusch. 
davet etmiştir. 

Süvarilerimiz 

Geliyorlar 
Avrupada muvaffakıyetli bir turne 

yapan süvari ekibimiz Marsilyadan 
eehrimize mUtevecc!hen hareket et
miştir. Süvarilerlıniz önümüzdeki salı 
günü şehrimizde olacak.lardır. 

lzmitte Atletizm 

Maçları 
Izınit, (TAN) - OnUmüzdeki pa

r.ar günü bütün mıntaka klüplerinin 
a,tirakile büyük bir atletizm bayramı 
tertip edilmiştir. Uzun zamandanberi 
çalışan atletlerimizin iyi dereceler a
lacakları ümit edilmektedir. 

Nevyork, 6 ( A.A.) - Atlantic Ci
ty'de yapılan yüzme yarışlarında, sırt 
tistü yüzmelerde Erna Kompa ile Ge
orge Kojac yeni kadın ve erkek rekor 
ları tesis etmişlerdir. 

200 metre sırt üstü yüzde (Kadın
lar arasında): Erna Kompa, 2 daki
ka 49,8 saniye. 

440 yarda sırt üstü (Erkekler a
rasında): George Kojac, 5 dakika. 

400 yarda sırt üstü (Erkekler a
rasında): George Kojac, 4 dakika, 
17,1 saniye. 

220 yarda sırt üstü (Erkekler ara
amda): George Kojac, 2 dakika, 30,6 
l&niye. 

Ankarada Bisiklet 

Yarışları 
Ankara, 7 (A.A> - Türkiye bisik. 

Jet birincilikleri yarışlarından sonra 
evvelce yapılacağı bildirilen ve f ede. 
rasyon tarafından tertip edilen 130 
kilometrelik bisiklet yanşı, bugün, 
muhtelü bölgelere mensup 19 bisiklet 
çiniın iştirakiyle yapılınıştır. 

Neticede: 

1 - Orhan, ve Eyüp "elele,, 3 saat 
39 dakika. 

2 .- Erdoğan -Ankara- 3 saat 
"3 dakika 45 saniye . • 

3 - Bayram -lzmir- tekerlek 
far kiyle. 

4 - Muhsin -Istanbul-
5 - Kizmı -lzmir-
6 - Halil -Eskişehir- sıra ile 

derece &mı.ı,lardır. 

Bol Komar 

Amerikalı 
İzmire 

Gidiyor 
Geçen hafta Mülayim tarafından 

sayı hesabile yenilen Amerikalı gü
reş~i Bol Komar lzmire gitmektedir. 
Orada Türkiye serbest ve yağlı gü
re§ler başpehlivanı Tekirdağlı Hüse
yin pehlivan ile güreşecektir. 

Fakat Amerikan boğası, Mülayim 
tarafından galibiyet hakkı olarak a
lınan kemerini geri istemekte devam 
ediyor. Mülayim pehlivan ise güreş
te galibiyetin sayı hesabile de tam 
galibiyet addedileceğini ileri sürmek
te ve bu iddia haklı görülmektedir. 

Su Sporları 
Birincilikleri 

Türk Spor Kurumu su sporları fe
derasyonu bu sene yüzme, kürek ve 
yelken yanşlarının Türkiye birincilik 
!erini lzmirde yapmıya karar vermiş
tir. 

Yüzme yarışlan için lzmirde bir 
havuz hazırlanmaktadır. Yelken ya
rışları 12 eylfı1de yüzme ve kürek mü 
sabakalan 25 eylfilde icra edilecektir. 
Bu yanşlara iştirak edecek diğer 
mmtakalar sporculan lstanbuldan 
hususi bir vapurla lzmire gönderile
cektir. 

Romanya ve Litvanya 

Milli Takımları 
Romanya milli takımı 11 temmuz

da Litvanya milli takıınile karşılaş
mak ilzere Rigaya hareket etmiştir. 
Bu maçı Çekoslovakyalı hakem Krist 
idare edecektir. 

ı 

14, ;1, nıeu·e, Cirıt: Hollandalı Pols 
61,W matre. 

ALMANVADA 

Berlin, 6 (A.A.; - Dortmur.cl Jeıı
rmd..: yaı.ırlan atıetizm m•isaba •. .ıla
!'mda OsJ,ar Luu 54,44 mP.treye çe-
kiç atmıştr Lutz, lngilter~ıit! yapıla

cak o:::n ııtletizm şampiyou:ılarına iş· 
tirak edecek olaın sporcular meyanın_ 
da.:iır. 

FUTBOL 

Prağ, 6 (A.A.) - Belgrad 8por 
kıübU ve Yugosbvya t::ı.krmlan ile 
4 Temmuzda karşılaşmak üzere Slav. 
ya takımı Belgrada davet edilmiş. 

tlr.Yugoslavya şanıpıynnu Gradıyans 
kt de Ispartayı Zağrebe ~ağırmıştır. 

F'akat gerek Ispartanın · fcrekse 
Slavyanın idarecileri ekiplerini isti
rahat ettirmek niyetinde oldukların
Jr.n, vaki olan muhtelif davetlere he
nüz kati bir cevap verilmemiştir. 

Otomobil 

Yarışları 

Nevyork, 6 (A.A.) - Wandebil ku 
pası için cumartesi günü yapılması 

mukarrer olan otomobil yarışı öğle

den sonra yapılacaktır. 
Geçen cumartesi günü start yerin 

de 30 yarış otomobili harekete mü
heyya iken, sağnak halinde başlıyan 
yağmur yarışın tehirini icabettirmiş 
tir. 

BOKS 

Berlin, 6 (A.A.) - Enternasyonal 
Boks federasyonunca, dünya şampi
yonluğu karşılaşması olarak kabul 
edilmiş olan Max Schmeling - Tonny 
Farr arasındaki maç, Schmeling'in 
müracaati üzerine 9 ağustostan 30 a
ğustosla 1 eyliil arasındaki tarihler
den birine talik edilmiştir. Bu karşı
laşma Londrada Vhite city stadında 
yapılacaktır. 

lNGILTEREDE 

Londra, 6 (A.A.) - Sshmeling -
Farr karşılaşmasında ihtilAf çıkmış
tır. Daily Mail gazetesinin yazdığına 
göre, bu ihtilaga, dünya şampiyonlu
ğu için yapılacak olan bu karşılaşma
da, lngiltere ağır sıklet şampiyonu 

Farr'ın 7500 İngiliz lirası, Schmelin
g'in ise 15,000 lngiliz lirası almak 
teklifi sebep olmuştur. Schmeling, 
kendisinden yüksek ücret aldığı tak
dirde, Farr, maçı kabul edemiyeceği
ni söylemiştir. 
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PASLI RAYLAR 
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Bundan sonra, günler, yine es
kisi gibi geçmiye başladılar.. Fa
kat çocukların idare müdürüne 
gittiklerinin beşinci günü mühim 
bir hadise oldu: Çocuklar her va.
kit:Jci gibi viranelikte futf>ol oynu
yorlardı. Ansızın çocuklardan bi
rinin - ağlebi ihtimal Yüranın • 
çektiği kuvvetli bir şilt doğru fa b 
rikanın üçüncü kat pencerelerin
den birine çarptı.. Cam btiyük bir 
şangırtı ile yero döküldü. Çocuk
lar - kim nerdeyse - yerli yerlerin 
de dona kaldılar.. Topun sahibi 
Volodya, hırsızlama topun yanma 
kadar gitti. Ve onu yerden aldı. 
Dlğo .. ~o .... ....ı.ı" • .ı ... yv.• "".Y"' ı. .. ı. .,._, 

kaçış'tılar .. Kmk camdan idare mü 
dürünün asık suratı göründüğü za 
mıın viranelikte kimsecikler kal
mamıştı .. 

•••••••••••••••••••••••• 
Yazan: 

Y. Ardof 
Çeviren: 

B. Tok 
•••••••••••••••••••••••• 
Bu sırada Yüra hakikaten oda-

ya eirmişti. Odada idare müdürü. 
nü görür görmez, bugün çektiği 
kuvvetli "şüt,, Un artmc fabrikaca. 
da, babasınca. da haber alındığına 
hükmetti. Kıpkırmızı kesildi. He
yecanından parmağiyle ceketinde
ki deliği genişletmiye başladı. 

Yüranm babUI, Yüra için a-
\:4.)•ı- 0 1..11,;U uu wı.uu.11Ala. .,....,.....uı.u . 

- Gel bakalım buraya.!. 
İdare müdürü hafüçe başını iki 

yanma sa.llıyarak: 
- Delikanlı, bu işi ne diye yap. 

tınız, dedi? 

A yni günün akşamı Yüranm e.. Kafası mütemadiyen bugün kır. 
vine, evdekilerin tanımadık. dığı camla. me'8111 olan Yüra: 

lan bir adam geldi .. Kendisini evin _ fstemiyerek yaptım, dedi. 
karşısındaki f abrikanm idare mü. Babası gülerek: 
dUlil olarak takdim etti. _ Anıma da "istemiyerek,, ha?. 
Yüra'nın babası biraz hayretle ded' 

ı .. 
sordu: İdare müdürü de ilave etti: 

- Bir emriniz mi var, efendim?.. _Babanıza da söyledim; ma-
Size n8-'ıl bir hizmette bulunabili- demki ortada böyle birşey var. Ba.. 
rim ?.. na gelip "müdür yoldaş, şöyle şöy-

- Gazeteye yazdığınız mektup le oldu! .. ,, diyip meseleyi anlata. 
üzerine viranelikte duran rayların caktınız!. 
-,-daha doğrusu demir parçalan_ y üra biraz düşündükten son-
nm- kapalı bir yere nakledildik- ra cevap verdi: 
!erini size bildirmiye geldim. - Ben zaten size söylemek isti-

- Nasıl raylar? .. Ne giıbi demir yordum. 
parçalan? .. Hangi mektup?.. - Çok iyi yapmış olacaktınız!. 

İdare müdürü cebinden bir ga. - Fakat ben bu işi belki ben 
zete çıkararak parmağı ile işaret yapmadım da tavşan yaptı zannet-
etti: tim. 

- İşte, Veçernoya - Moskova.'. - Hangi tavşan? .. 
nm dün akşamki sayısında çıkan - Canım Kolka Epifanof. Biz o. 
mektubunuz!. Kanaatimce bunu na tavşan diyoruz da ... İşte "şilt., il 
hiç yazmıya da lüzum yoktu. Doğ- hangimİzin çektiği pek belli değil 
rudan doğruya bana gelip komşu de. 
sıfatiyle söyleseydiniz ben bunları - Hangi şütten bahsediyorsun? 
kaldırmaz mı idim? .. Halbuki şim- Ne demek istiyorsun? 
di bana ihtar verdiler.. - Camdan bahsediyorum. Ben 

Yüranm babası hayretle bağırdı: kumbaramdaki paramı veririm. Ne 
- Doğrusu söylediklerinizden yapalım?.. ' 

Yüra'nm babası büyük bir ş 
kmlıkla oğlunun sözünü kesti: 

- Doğrusu hiçbir şey anlamıy 
rum. Camla Veçernoya Mosko 
daki mektup arasında bir .müna 
sebet göremiyorum. 

Bu son sözleri işiten Yüra bek 
lenmiyen bir canlılıkla sordu : 

- Yazmışlar mı?. Nerede, nere
de ? . Göreyim .. 

Yüra gazeteyi yakaladı. Büyük 
bir hırsla üç defa arka arkaya ya• 
zılanı okudu. Ve hayal sukutuna 
uğramış bir halde: 

- Ben bunu daha uzun yazmış• 
tım, dedi. Koskoca bir defterdi. 
Halbuki onlar dörf satıra indirmiflo 

Bir anlık bit' t~ikkuf devreslil 
den sonra Yüranm yüzü se

vinçle parhyarak: 
- Deme.ık ki ben de muhabir oı.. 

dum .. Yazdılar ya! .. 
Babası Ytiraya sordu: 
- Sen bunu yazmadan evvel idllt 

re müdürüne gidip bir defa söyle
seydin daha iyi olmaz mı idi? 

- Ben gittim. Fakat laf dinle. 
temedim ki ... 

İdare mtidürU inanmamazlık!• 
sordu: 

- Ne zaman geldiniz?. 
- Namusumla temin ederim 1d 

geldik .. Hatta tavşanla beraber• 
dik .. Fakat sen bizi dinlemedin ... 
Kovdun! .. 

Yüranm babası idare müdüril
ne dönerek: 

- Demek kabahat sizde imi.,. 
Ne yapalım? .. Taliinize küsünüz!. 

- Evet öyle imiş .. Şimdilik Al
laha ısmarladık .. 

-Güle güle .. 
İdare müdürü gittikten so~ 

Yüranın babası oğluna dönerek: 
- Bay muharrir, anlat bakalı 

yeni bir vaka var mı? 
- Bugün bir cam kırdık. FutbCJ& 

oynuyorduk. Ben mi, tavşan mı b 
pek belli değil .. Fakat ağlebi ih 
mal benim çektiğim şilt kırmış ol 
cak! .. Ben bunu inkar etmiyoruıtl' 
Kaç para ise veririm .. 

hiçbir şey anlamıyorum. Ben meit- ---------------------------tup falan yazmadım. , ____________________________ .....,
11 

Yüranm babası bunları söyledik- M ""' 1 b s 
ten sonra idare müdürünün elinde.\ ıtasla aıe e ergııeri 
ki gazeteyi aldı. Ve, etrafı kırmızı 
kalemle çizilmiş olan aşağıdaki sa
tıdan okudu: 

"Tretyakof sokağındaki virane
likte, Oktiyobr fabrikasına ait bir 
sürü ray paslanıp durmaktadır. Bu 
keyfiyeti fabrikanın idare müdürü
ne söylememe rağmen raylar bura
dan kaldırmadı. 

Tretyakof sokağında 18 numa. 
ralı evde Y. P. Kirilof 

Viranın babası hayretle tek
rar etti: 

- Y. P. Kirilof. Demek ki bunu 
benim Yilra yazmış!.. 

İdare müdürü korku ile sordu: 
- Ha,ngi Yüra? 
- Oğlum benim. Mektep talebe-

si. işte kendisi: Mektubun ''muhar
rir,. i. 

MUis, (TAN) - Ders yılı mUnasebetlyle ilk ve ortakoaJJarda bfrel' 
gi açdmış ve çok beğeııllmlştlr. Yukarkl resimde ortaokulun yeni~~ 
lannı muaJllmlerlle blrarada görüyoruz. 



8 • 7 • 937 T 4 N 

NBUL • MOSKOVA • TAHRAN iM] [§(RıfA[K{l1011&~ 
LA~&~UlM@& 

il 

Sovyet Çiftleri 
Nasıl Evlenirler 
Nasıl Ayrılırlar? 

B izim otelin bulunduğu sem
tin evlenme, ayr!}ma, ölünı 

've doğum dairelerinin .. ~unduğu 
binaya giriyoruz. 1 

Geldiğim gtindenberi bana dal· 
ma refakat eden, rehberlik ve ter
cümanlık eden Voks memuresi de 
tabü yanımda. l 

ı Esasen burada onsuz bir adım 
atmıyorum. O gelip beni almaz.. 
sa, gideceğimiz yere kada.r beni 
götürmezse, alacağım randevuları 

benim için tesbit etmezse kendimi 
pek acemi ve beceriksiz hissediyo
rum. 

Yazan: Sual Derviş Florya Sevdalısı 
r SEYAHAT NonARı~lt, __ _ 

Hayatımda kendi işini başkası
na göstermekten hoşlanan bir in
san değildim. Fakat buraya geldi
ğim bu birkaç gün içinde misafiri 
olduğum Voks müessesesi beni çok 
şımarttı. Memleketimizde de bu 
müesseseye benzer bir müessese 
te§ki} etsek ve memleketimiz hak
kında yazı yazmak istiyen ecnebi 
muharrirlere ayni kolaylıkları gös. 
terseıı: hiç de fena olmıyacak. 

Rehberim bugün de evlenme ve 
boşanma dairesinin müdüründen 
beni.ın için bir randevu alarak sa
bahleyin otele gelince: 

- Buğlin Zaius teşkilatına gide
CeJ?İz. dedi. Ben de muti bir çocuk 
gibi onu takip ettim. 

Z aks müdiresi uzun boylu, 
zayıf, orta ya§lı bir kadın. 

lfasasınm karşısına geçtim. O rus
ça söylüyor, · arkad8.§ım bana 
f ra.nsızca tercüme ediyor: 

- Zaks müessesesi evlenme ve 
ayrılmaların tesbiti, ölüm ve te
vellüdat vekayiinin kaydı, yq tas
hihi ve nüfus vesikası verilmesi 
gibi işlerle meşgul olur. . ·-· 

Sovyet Cümhuriyetleri Bırlıgın
Öe evlenme yaşı on sekizdir. On ~
kiz y~ına gelen her So~et Bir
liği tebaası nüfus kağıdını. ıh~ e
derse ondan başka bir vesıka ıste
meden kendisini evlendirir. . , 

_ Sıhhat raporu istenmez mı · 
_ Hayır, bizde sıhhat raporu 

yoktur. Fakat evlenen insanlardan 
biri hasta olarak evlenip eşine has
talığını aşılarsa şikayet v~uunda 
Jnahkemeye verilir ve hapı~ cezası 

k B' d ·sim meselesı A vru-çe er. ız e ı .. . N'kAh 
pada olduğu gibi degıldır. . ı a 
kaydı zamanında evlenenler ıster-
1 kendi isimlerini muhafaza e-erse _ ·sı 
debilirler {Soyadlannı) eger 1 er-

Sovyet Ruıyada kadınlık her ıahaJa faaldir: 
lıte bir kadın pilot 

-Alacağı isim de ebeveyinin arzusu-
na bağlıdır. Bundan sonra annesinin 
eline bir vesika, çocuğun eline de 
bir nüfus kiğıdı veriliyor. 

- Annenin eline ne vesikası ve
riliyor? 

- Çalıştığı mUesseseden yardım 
görmesi için annenin eline bir ço
cuk dünyaya getirdiğine dair res
mi bir vesika vermek lazımdır. 

Çünkü bizde anne olan kadın 
doğumdan evvel iki ay ve doğum
dan sonra yine iki ay çalışmaz ve 
çalışıyormuş gibi tam maaş alır. 
Ve doğurduktan sonra mutat gün
deliğinden fazla olarak dokuz ay 
çocuğunu beslemek için ayrı bir 
maaş alır. Bu parayı tabü çalıştı
ğı müessese verir. Fakat memle
kette hususi sermaye ile işleyen 
müessese olmadığına göre devlet 
verir. Bundan başka yine elindeki 
bu vesika ile anneye bedava kun
daklar, bezler, çocuk elbiseleri ve 
süt verilir. 

- Fazla verilen bu çocuk besle
me parası tahmimen ne kadardır? 

- Yüz ruble kadardır. 
- Tali.kın Sovyet Rusyada güç-

tan çekinmiyorlardı. Jialbuki ev
lenmek, ayrılmak kolay ama... ek
seri izdivacın neticesinde bir veya 
iki çocuk var... Onların vaziyeti 
de mevzuubahsolmak icap ediyor
du. Eskiden kurulan bir ailenin 
neden yıkıldığı sorulmuyordu. Şim

di bir çüt boşanmak için geldi ıni 
onlarla ayrı ayn yahut beraber ko-
nuşuluyor. Ekseriya biribirlerine 
dargın olan gençlere nasihatler ve
riliyor. Bazıları bu nasihatlerden 

müteessir olarak barışıyorlar. Ba
zıları ise kararlarından vazgeçmi
yodar. Boşanmak için karı koca
nın beraber daireye gelmesi lazım
dır. Eğer kadın hasta veya gebe 
ise onun hukukunun muhafazasile 
burası mükelleftir. Eğer çiftlerin 
biri dışarıda ise biz onun dair~
le bağlanıyoruz. O zaman talak bı
raz daha urun sürUyor. TalAktan 

sonra baba on sekiz yqına kadar 

Terzi Dimitro 
Kuşçuluk Hüner•ni 
Anlatıyor 

_ Yenişehirde ... ama, hangi Ye
nişehirde bilirsin .. Beyoğlu Yeni
şehrinde! Çocuklarla kırlarda kuş 
tutmağa giderdik! 
Kuş merakı, bende böyle başla

dı.,, 

Bu sözleri, bana florya kuşlan-
nm, üzerlerine bez gerilmiş ita! es
leri içinde cıvıl cıvıl ötilştükleri 

Yorgancı bahçesinde; terzi Dimit
rodan dinliyorum. Kuş sevenler 
arasında birinci smıt meraklı ola
rak tanınan terzi Dimitro: 

- Ah .. ah ... diye sözUne devam 
etti, bir adama, beddua mı edecek
sin, Allah seni florya meraklısı 
yapsın de! 

Ben bu merak yüzünden nelere 
katlanmadım arnba .. Hiç unut
mam: O zamanlar daha sekiz ya
şında var, yoktum. Mahalledeki 
çocuklarla Tatavla tepesinde ökse
yi kurduk. Hoop.. Bir iskete düş
tü. Siftahım berek~tli imiş .. 
Avculuğun peşini bırakmadık. 

Fakat, isketenin ötil;?ü hoşuma git
medi. Kuşların en iyi öteni florya 
olduğunu öğrenmiştim. 

Artık, yalnız florya tutuyordum. 
Floryarun yanında öteki kuşların 
sesi acaba kaç para eder? .. 

F !orya peşinde dolaşmak, o
nu ötüşe hazırlamak ve 

bunların sonunda o tatlı ötUşünü, 
dinlemek dlinyada en bUyük zev
kimdir benim ... 

Yazan: 

Salahaddın Güngör 
•••••••••••••••••••••••• 

sanlar gibi, hatip olanları vardır. 
İçlerinde hanendeler, sazendeler çı
kar. Cevherli bir kuş, rakıblııi he
men susturur. 

F loeyamn aıu,u, meraklılar 
arzunnda ikiye aynlır: 1 -

Ders adı verdiğimiz ötil§.. Florya 
ders ötüşünü, yuvada öğrenmeğe 
başlar ve anasından, babasından, 
batta kurbağalarpan dinlediği ses
leri papağan gibi ezberleyip tek
rar eder • 

2 - İkinci ötUşU - ki asıl mak
bul olanı budur - Makaradır. Ha
ni bizde, bazan makaraları salı
verdi demez miyiz? İnsanlar gü
lerken makara salıverir, kuşlar ise 
öterken bu iti yapar. Makaralar, 
ne kadar uzun, ve ne kadar tatlı 
olursa, bu marifeti gösteren flor
yanın kıymeti de o kadar artar. 

52 senelik florya meraklısıyım? 
Bu 52 sene içinde. florya uğruna 
katlanmadığım fedakarlık kalma
dı. 

.Ama, neye yarar ki istediğim 
kuşu, henüz bulamadım. 

(Burada terzi Dimitronun sesi, 
perde perde yükseldi): 

- Kim buldum derse, çıksm kar
şnna ! Siz söyleyin bakalım: Ko
lacı Yani... Kuyumcu lstiratı ... 
Kunduracı Yorgi .. Dininizi sever-

seniz söyleyin: Dört başı mamur 
florya kaldı mı ? 

Muhatapları terzi Dimitronun 
bu sualine, başeğerek cevap ver
diler: 

- Haklısın Dimitro.. Hiç biri· 
miz, aradığımız kuşu bulamadı~! 

Terzi Dimitro, sözlerinin tasdik 
edilmesinden duyduğu gururu gi> 
lemedi: 

- Hepsi boş lif! iyi florya ye
tişmiyor. Kabahat guşlarda mı, 
biz.de mi bilmem!., 

Sonra bir sır söyler gibi kula· 
ğıma eğilerek sordu: 

- lngiliz gazeteleri yazmış, &• 

caba doğru mu? Sözde elektrikli 
motörler çoğaldıktan sonra, kuşla
rın ötüşil bozulmuş ... Belki de on
dandır, ha siz ne dersiniz? 

Bay Dimitroya evet veya ha
yır diyecek vaziyette olmadığım 

için sustum. 

O sözüne devam etil: 

- Bizim bütün kazancımtZ, al
dığımız temiz havadır! K~ tut
mak, kuf öttürmek yüzünden hep 
açık yerlerde dolaşıyoruz. Ya, ku
mar merakına tutulup ois havalı 
odalarda, sabahlara kada.r kalsak 
daha mı iyi idi? .. 

Birkaç Tane 
• • Armut lçın 

Balıkesir (Tan) - Burhaniyenfıı 
Gömeç nahiyesine bağlı K wnge 
köyünde 12 yaşında Hasan kw Fat
ma Emine, J>a,kasına ait bir tarla
daki ağaçtan armut kopardığı içiıı 

köy koruC'Wlu tarafından dövUlmU,. 
tUr. Fatma Emine sonradan ölmn,. 
tür. Korucu hakkında takibat ya 
maktadır. lerse de erkek kadının veya kadın 

erkeğin ismini alabilir. · Y ~.i kadın 
muhakkak kocasının ısmıru al~a
ğa mecbur değildir. Erkek de ıs
terse kadının ismini alır: tık A ~a
ınanlarda evlenenlerin nUfus ka~
dına evlenmiş oldukları ~ayd~~I-

leşmiş olduğunu duyuyoruz. Şimdi 
boşanmak çok uzun sürüyormuş. 

- Evet, şimdi uzun sürüyor. 

çocuğuna bir para vermek, kadın 
ise ona yardım etmek mecburiye
tindedir. Çok defa baba çocuğu ya
nına almak ister ve anne de ço
cuğundan ayrılmamak için baba· 
dan hiçbir yardım istemez. Ço
cuğuna kendi bakmıya razı olur. 
Hem çocuk babaya geçerse 
anne de babaya para vermek ıpec
buriyetindcdir. 

Ben floryayı, iddialı olarak öt
tünnek için beslerim.. Seninki mi 
gUze1 ötecek, benimki mi? İşte bü
tün mesele buradadır .. Her pazar, 
bu Yorgancı bahçesine gelir, ku§
lanınızı karşılıklı ötüştürürliz. ~---------------------------~~~------~----------~...,; 

1 )iş tababeti okulunu bitirenler 
. d Ya'nız ellerine bır rukah mıyor u. 

cUzdanı veriliyordu. 

Ş imdi, hem nüfus kağıtları-
na kayit yapılıyor, hem 

de nikah cilzdanı veriliyor. Tevel
lüdatın kayıt zamanı ann~ ve b~
banm nüfus kağıtlarile dogum. evı
nin doğumu tesbit eden vesıkası 
isteniliyor. Kayıt zamanı çocukla-
ra verilecek aile ismi ana ve ~ba
ları ayrı aile isimleri taşıyorlar-
sa bu iki isimden hangisi olacağı 
hakkında bir karar vermek onlara 
bırakılıyor. Kanunen nlıkahlan tes-
bit edilmiş ebeveyinden doğan ço
cuklarla nikahsız ebeveyinden do
ğan çocukların kaydı hakkında 
başka bir muamele yokt~. Sov
yetierce gayri meşru denilen ço
cuk yoktur. Yani nikahsız ebeve
yinden doğan çocuğun nUfu~a ka.~
di için anne ve babasının nüfus ka
fldı doğum evinin vesikası JAzım. 

Eskiden boşanma« için gelen in
sanlar boşanmak arzusunda olduk
larını söylerler ve onlara bunun se
bebi sorulmaz, boşandınlırdı. Hal
buki şimdi. 

- Şimdi çok mu uzun sürü
yor? 

- Eh, en 8.§ağı yanın saat. 

B en de bafka yerlerde oldu
ğu gibi senelerce zannet

miştim. Bu cevap üstüne gülüm
semekten kendimi alamıyorum. 

_ Bu yarım saat süren muame-

le nedir diyorum. Muhakemeleri mi 
görillilyor?. 

_ Hayır boşanmalara mani ol
mak için elimizde ikna, tenvir ve 
irşattan başka bir vasıtamız ve 
kanuni bir icbarımız yok. Yalnız 
ilk zamanlarda bu kolay evlenip 
kolay ayrılmak müsaadesini bazı 

gençlerin suiistimal ettiğini gör
dUk. En ufa« bir sempati ile bir 
aile yapmağa kalkışıverenler, en u
fak bir hiddetle bu aileyi yıkmak-

Ç ünkü biz kadın erkek diye 
iktısacli ve içtimai hakları 

ve vazifeleri ayn, iki cins tanımıyo
ruz. Ayrıldıktan sonra kadın isterse 
kendi genç kızlık soyadmı alır, is
terse kocasının ismini muhafaza e
debilir. Şunu söyliyeyim ki şimdi 
boşanmalar eskisi gibi havailikle 
yapılmıyor. Düşüntilerek, taşınıla

rak yapılıyor. Kütle eskiden çok 
cahildi. Şimdi kilittir sahibi oldu. 
Kafa itibarile çok büyüdü. Ayrıl-
ma vakalan iki senedenberi çok 
azaldı. Biz de bu vakalann önüne 
geçmek için bazı tedbirler aldık. 

Evvelden boşanmak muamelesi üç 

rubleye yapılırdı. Şimdi birinci ta
lakta tali.km kaydı için 50 ruble 
ikincide yüz elli, üçüncüde üç yüz 
ruble alıyoruz. Bizim buradaki 
mıntakamız 300 bin nüfusluktur. 
Çocuk dilşllrmesini meneden ka
nun çrktığmdanberi günde doğum 

Kuşlar da insanlar gibi, ayn ay-
n kabiliyettedir. Onların da, in-

vastat yirmi ile yirmi beş arasıdır. 
Evlenmeler 5-6 yı buluyor. Be§ 
gündür hiç boşanma vakası kaydet
memişiz. Bu gidişle günde bir bo
şanma bile yok. Halbuki eskiden 
Yani üç sene evveline kadar günde 
l0-12 arasında imi§. Size bir de 
ölüm kayıtlarmın nasıl yapıldığı
nı söyliyeyim. Bir tıbbi raporla ö
lenin pasaportu bunun kaydı için 
kifi. Gömmeğe izin böyle verili
yor. Bir de akrabasına bir vesi
ka veriliyor. Bu vesika ile ölenin 
çalıştığı müesseseden defin mera
simi için para alınıyor. Eğer ken
disi bir yerde çalışmıyorsa, ona 
bakmağa mecbur olan adam kendi 
işinden bu parayı alıyor. Çocuk 
ölilmünU soruyorsunuz. Çocuk ölü
mü her sene biraz daha azalmak
tadır. Evlenmek muamelesi azami 
on daki«a. Boşanmak muamelesi 
l8e şimdi kaydı değil, fakat nasi
hat fasliyle beraber hazan yarım 
saatten fazla bile sürüyor. 

Vnlve.rslte Tip Fakültesi diş tababeti oinJı18111 bltlnın pnç1er1111111e cip. 
lomaJan verilmiştir. "Ağız ve diş hastahkJan beldml,, Unvaanu allln le90 
doktorlarumza bayatta muvaffak olmaJannı cllleriı. Y.ukarld reelmde _.. 
zunlan mualllmlerl ile bir · · 
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Taşova 

Susuzluktan 

Yanıyor 
Erbaa, (TAN) - Erbaa ve civa

rında ezeli susuzluk derdi devam e
dıp gidiyor. Tarlalardaki mahsul bu 
)1Uzden yanıp kavrulmaktadır. 

7 nahiyesi, 138 köyü, 70 bin dö
numden fazla arazisi ve 80 bin nU

u olan Taşova yılda en az bir bu
uk milyon lira geliri olduğu halde, 

h nüz suya kavuşmamıştır. 
Halbuki, tUtUnlerile meşhur olan 

bu mmtakanm başından "Kelkit,, 
ırmağı akıp gitmektedir. Bu bereket-
1ı 1rmağın sularından istifade edip 

T ovayı sulayacak tesisat vücude 
g tirmek az paraya muhtaç bir iş 
olduğu halde henüz esaslı bir teşeb
büse girişilmemiştir . 
Taşovanın susuz kalması birçok sı

kıntılara, felaketlere yol açmakta
d r. 

Kasabada su dağıtıldığı zaman 
h lk çok defa biribirine girmekte, 
n hoş bazı hfıdiselere yol açılmakta
dır .. Günde en az üç bin kişi su bek
i rken, ancak elli kişinin ihtiyacı kar 

şılannbilmektedir. Neticede en çok \ 
zarar gören zUrradır. Ve tarlalarda
kı mahsul susuzluktan yanıp kuru
maktadır. 

1 YENİ PAMUK TARLALARINDA 

Makineli ekim faaliyeti günden güne 

Nazilli Civarında 
ihtiyaçtan Fazla 

Pamuk Yetişiyor 

artıyor 

ı 

. 5 dakika Evvel .. 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid

detlisini en kolay, en çal>uk ve 

en ucuz geçirmenin çaresi bir 

kate GRIPİN almaktır. Mi

deyi bozmaz, böhrPlcleri v~ 
kalbi yormaz. 

• 

! • • ~ 1 •· "; , 

I I 

Aldıktan bef dakika sonra -
Ucuz - Tesirli -

• 1 

Nazilli Pamuk istasyonu ilerde Bir 
Bir Öküzün Pamuk Enstitüsü Haline Getirilecek 

i 
~ 
~ Biga, (TAN) - Trakya 

Etini Yedirmek 

istemişler! 
Biga, (TAN) - Sansıvat köyün

d n Osman isminde birinin öküzU ku 
durmuş, tedavi için Bostandere kö
yünden Nazif isminde birisine götür
mu tür. Nazif ökUzü tedavi edemi
y gini anlayınca köyden dışarı çı

k rtarak kurşunla öldUrmüştUr. Ö· 
kuz sahibi zarar görmesin diye de 
bu olU hayvanı yilzdilrmUş, etini Boa 

taı d re köylülerine sattırmıştır . 
Bunu haber alan Bostandcrenin 

muhtarı Feyzullah, derhal korucu 
m rıfetilc etleri evlerden toplatarak 
arabaya yUkletmiş ve tuttuğu zabıt 
var kasilc birlikte bura baytarlığına 
g ndenniştir. Halka kudurmuş ökUz 
etı yedirmiye kalkışanlar ceza göre

c kll'rdir. 

Erdemli Bata!.hğı · 

Kurutuluyoı;· 

M rsin, (TAN} - Vilayetimiz 
lçındcki Erdemli bataklığı iki sene 
l ındc kurutulacak, bu suretle civa
nnda bulunan köyler halkı sıtma
dan kurtarılacaktır. 

SUŞEHRİNDE ÇALIŞMALAR 
Suşehri, (TAN) - Kaymakam 

vekıli Rifat Akpınar ve belediye, e
lektrik tesisatı vucilde getirmeğe ça
h ı)orlar . 

Belediye, halkın sıhhatini düşüne
r k, asri şeraiti haiz beş kasap dük
kanı yapmağa karar vermiştir . 

Nazilli, (TAN) - Pamuk istasyonu, dördüncü ekim mevsimini 
idrak etmi9tir. Ziraat Vekaletince verilen direktifler dahilinde pa· 
muk ziraatini alakadar eden bütün tecrübelere her sene devam 
edilmi9tir. Bu sene Kuyucakta alınan 2000 dekarlık tohum üret
me çiftliğinin 800 dekarlık kısmında ortakçılık tecrübesi de ya· 
pılmaktadır. 1Ik defa olarak burada devletle halk ortaklama ça. 
lıfmaktadır. Bu tecrübeden zira~ kombinalar ve istihsal koooe
rat:fleri tesisi yoluncla müsbet fikirler elde edilecektir. 

Ovacumada 
Kaçak 
Keresteler 
Bartından bildiriliyor: 

Burada geniş bir kereste kaçakçı
lığı meydana çıkanlmıştır. Bilhassa 
Karabük Demir ve Çelik fabrikalan 
inşaatında kullanılan keresteler ara-
ma r:ıühim mikdarda kaçak kereste 
sokulduğu anlaşılmaktadır. 

Halk tarlaları için iki senedenbe
ri ıslah edilmiş Akala pamuğu tohu
mu verilmektedir. Geçen sene beş 
bin dekar halk tarlasına (23) ton 
pamuk tohumu, bu sene de 50,000 
dekar halk tarlasına 250 ton kadar 
devlet pamuk tohumu verilmiştir. 
Pamukların ekiliş ve çıkışlarında u
fak tefek muvaffakıyetli olduğu an
l~ılmıştır. Beş yıllık ziraat progra
mının hitamında devletin istediği ya
nın milyon bal yeden fazla pamuk 
temin edeceği belli olmuştur. 

Nazilli pamuk mıntakasında 

t Genel Müfettişliği tarafın
j dan Biga köylülerine üçer 

~ tane bilgi kitabı dağıtılmıı- ' 
tır. Çok idifadeli olan bu ~ ~=~~~~=~~~~~~~======~===~~ 

~ kitaplarda at yetiştirme ve ~ 
cinslerinin ıslahı, aşım istas- t 

~ yanları ve faydaları, ipek-
) böcekçiliği, dutçuluk ve dut ~ 
) yetiştirme usulleri gösteril- ~ 

~ miştir. • ~ 
- Bundan başka hergünkü ' 

l '>eni:ı: Levazım ~atınalma ~misyonu llCinlar 

Marmaıa U ıi Bahri Satınaluıa Komisyonundan,; 
Cinsi Kilosu Tahmini Fiatı Tutarı Dk teminatı 

Ku. S. Lira Lira Ku. 
Kuzu eu 25,000 32 50 8125 
Koyun eti 20,000 33 50 6700 
Sığır eti _ 40,000 23 50 9400 1816 90 

yarıyacak şekilde hazırlan- 24225 i köy işlerinin not edilmesine i 
t mış birer de iş takvimi ve- Komutanlık Deniz erleri için yukarıda cins ve miktan yazılı Uç kalem 
I rilmiştir. - et i<apa.'ı zarf suretiyle satm alınacaktır. Eksiltmesi 9 Temmuz 1937 cu-

1 kl k 
- ma gilnü saat 15 de lzınitte Tersane kapısındaki komisyonda uapılııMk· 

::ı- Ba ı ı öyü halkı geren '"- B it .J ~ ~ uı. una a şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. iste ~-
•ene 150 donüm kadar pa- f rin yukarda yazılı ilk teminatlarile birlikte kanuni belgeleri havi te, J 

- muk ekerek kendi ihtiyaç- 1 mektuplo.;ını muayyen gtin ve saatten bir saat evveline kadar komisyoıı 
t larını temin etmiflerdi. Köy- - Başkanlıgına vermeleri. (3541) 

ı 
lüler, bu sene pamuk ekimi- ~ ========::-------------------
ni daha /azla genişletmİf· 
lerdir. O kadar ki, Balıklı I I K O O A K 11 

Köyüne artık "Pamuk Kö-
~ yü,, denmiye başlanmıştır. BİR KAÇ GÜZEL MAKiNE MODELLERİ TAKDiM EDER 
~ ~,. I'~....,....,.~ Flyetleri :, 14:..7 5 liradan baflar 

Kazamızın orman mUhendisi Ha
lil Nadir Kutluk aldığı emir üzerine 
Ovacumada Topal Şeytan adiyle ma 
ruf hancı Recebin bıçkı yerine git
miş, açıkta biçilen damgalı ağaçla

rın arkasında, bir çınar korusu için. 
de yığınlarca kaçak kütükler bul
muştur. Bunları biçen hizarcılar he· 
men kaçmışlardır. Bu kütukler ve 
bunlardan biçilen keresteler müsade
re olunmuştur. Recebin elinde küçük 
bir mukavele vardır. Bu mukavele 
siper gibi kullanarak vasi mikyas
ta kaçakçılık yapıldığı anlaşılıyor. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Bu sene Nazilli pamuk bölgesin
de 50,000 deknrlık Akala devlet to
humundan bnşka 20,000 dekar kadar 
da yerli beşli tohum ekilmiştir. Mü
esseseye bugünlerde Amerikadan son 
sistem ve (1860) lira değerli Armis
tronk) çırçır makinesi ile seksen ============== 

Malatyada Meyva 

Bol Olacak 

Mühendis Halil Nadir Kıutluk tah
kikat için Karabük'e gitmiştir. 

testereli ve (6050) lira değerli (sav
jin) çırçır makineleri gelmiştir. Ay
rıca bu makineleri çevirmek üzere 
Almanyada.n 4050 lira değerinde 

ve 50 beygir kuvvetinde bir (Dizel) 
motörü getirtilmiştir. Mezkur maki
neler bu senenin Çiğitli pamuğunun 
yüzde yetmişi çırçırlanabilecektir. 

Ereğli ve Nazilli bez fabrikaları

nın Akala pamuğu ihtiyacı (7) bin 
balyedir. Halbuld Nazilli pamuk böl. 
gesinin verimi bu yıl (30) bin balyc. 
yi bulacaktır. Fabrikaların ihtiyacın. 
dan fazlası, harice satılacaktır. 

Malatya, (TAN) - Bu sene kayı
sı, erik, elma ve armut pek çok ola
caktır. Maamafih Malatyada henliz 
kirazdan b~ka meyva yetişmiş de
ğildir. Şimdilik her türlU sebze ve 
meyva Adana ve Mersinden gelmek
tedir . 

Sıvastaki Ahırlar 

KODAK cıJUNIQR,, 620: 
14, 7 5 liradan 20 liraya kadar kö
rüklü makinelerin sağlam, şık ve en 
ufak modelleri, en uygun fiyetlerle. 
Anastiğmat f 8.8 den anastig-mat f 6.3 
objektif ve otomatik deklanşörle mü· 
cehhez. KODAK No. 620 film ile 6X9 
boyunda 8 poz resim. 

1 Gönende Yeni Kaphca ' 
Köylü tohumun kıymetini 

anladı 

Sivas, (TAN) - Hıfzıssıhha kanu 
nunun 246 ncı maddesi mucibince, 
şehir içinde ahır bulunmaması lazım 
yerler tesbit olunmuştur. 

KODAK c VOLLENDA e 620 : 

34,so liradan 52 liraya kadar muh· 
telif modeller körüklü makinelerde 
bu fiyetlerlc bunlar kadar zarif, şık, 
hacmi ufak ve yüksek kabiliyette ma· 
kineler edinmek bir mes'eledir. Hepsi 
otomatık dcklansörlü ve Kodalt anas· 
tiğmat 4.5 veya Kııenar 4.5, Zcisa 
Tessar 4.5 objektiflerle mucehhezdir. 
KOOAK No. 620 film ile 6X9 bo· 
yunda 8 poz. resim. 

Gonan, (TAN) - IJeledil·e l'eni bir kaplıca yaptırrnı5, hütün tesisah 
tamamlanmıştır. Yukarki rcsimcle, kaplıcanın dr~ardan alınmı~ bir man
lllra mı gorü3 oruz .• 

Pamuk istasyonu ,mmtaka ziran· 
ti üzerinde birçok faydalı değişiklik
ler yaratmıştır. Köylü, iyi tohumun 
kıymetini anlamıştır. Evvelce serpme 
ile tarlasını ekerken bugün makine-
ler - Mibzer - ile veya çizgiye ek· 

Sıvas Sanatlarevinde Futbol 
Sivas, (TAN) - Sanatlar evi men 

suplan bir spor kltibü tesis etmişler 
dir. Klübün futbol takımı egzersiz
lere başlamıştır. 

ı mektedir. Evvelce karışık pamuk tar 
1 lalarında yüzlerce ç.apacı amele ça
j ıışırken bugün tarlada çizgiler ara- =:-=========:z::==== 
1 sı çapa makinesile ve az amele ile ihtira ilanı 

1 

çapalanmaktadır. Çiftçi, zirai bir "Möbleler, bilhassa çelik boru möb-
müşkül karşısında kalınca gelip is- leleri, ve bu möblelere ait destek ve 
tasyomın fikrini almağı adet edin-

1 miştir. mesnetler,, hakkında alınmış olan ı 

ı Bu sene pamuk istasyonunun kad Temmuz 1935 günlü ve 1988 sayılı ih
t rosu genişliyecek, su işlerine ehem- tira beratı bu defa mevkii fiile kon. 
1 miyet verilecek, pamuk istasyonu mak üzere ahare devrüferağ veya 
memur ve işçileri için istasyon civa· icar edileceğinden talip olanların Ga· 
nnda evler ve toplantı salonları ya-
pılacaktır. Müessese ileride bir pa- latada, iktısat hanında Robert Ferri'-

m111< enstitüsü haline getirilecektir. ye milracantları ilan olunur. 

«REGENT• Kodaklann prensi. 

Aerodinamik şcklınde, telcmetreli, çok 
hassas ve çok sağlam bir makine. Te
lemetre makinenin içinde olup, dışında 
fazla hiç bir şey kalmamıştır. Otomatik 
deklanşor ve Kompur Rapid 1/400 aa· 
niyeli, Ksenar 4.5 ve 3.8, Zeiss Tcssar 
4.5 objektiflerle mücehhez modeller. 
KODAK No. 620 film ile 6X9 boyunda 
sekiz ve istenildig-i zaman 4.5X6 bo· 
yunda 16 poz resim çeker. 

KODAK ŞiRKETi - lstanbul • Beyoglu,TDnel, Ensiz Sokak No. 3 
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Fabrikanın umumi gö~ünüfÜ 

Bursa Merinos Fabrikası 
Senede Bir Milyon 

Kilo Yün Çıkaracaktır 
O tom<>bilimiz tozu duma

na katarak mesafeleri 
yutuyor. llerliyoruz. Buna yo
lundayız. Etkiden Bunaya gi
Clenlerin daha 9ehre varmadan 
ilk dikkatlerini çeken iki mü· 
him 9ey vardı. Biri, üzeri her 
2aman bembeyaz karlarla ör
tülü Uludağ, diğeri de Bursa· 
nın methur Ulucamii. 

Bu görüş ve görünüş hemen ta
mamiyle deği§mi§tir. Şimdi Burs&
ya yaklaşırken diğerlerinden daha 
fazla insanı kendine çeken bir şey 
yar: 

Sümer Bankm kurmakta olduğu 
kamgarn "Merinos ipliği,, fabrika. 
BI. 

Bu çok gilzel eser, Bursaya yak. 
taştıkça insanın gözünde daha bU
yüyor ve güzelleşiyor. Kamgarn 
fabrikası yemyeşil Bursa ovasının 

tehre çok yakın bir yerinde hey. 
hetıi bir sanat fi.bidesi olarak yük. 
&elmiş ve geni9lem1ş .• 

·~- O kadar rize1 ki. inaan seyret.mi· 
re doyamıyor. 

Bu güzel eseri, projeleri ile be. 
raber Nuri Demirağ müessesesinin 
kurduğunu öğrenince sevincim bir 
kat daha arttı. Yerli emek ve mİlll 
kudretin ne canlı bir örneği .. 

Fabrikayı, SUmer Bank erklnı ile 
beraber en kuytu köşesine kadar 
dolaşttık. Büyük emeklerle meyda
na gelen bu muazzam kombinanın 
nasıl çalışacağını, neler yapacağını 
yakından gördük. 

B u fabrika, kendi mevzuunda. 
bir hamlede ınemleket ihti. 

)'acının yüzde yUzUne yakın bir 
nıiktarmı kar§ılıyacak ,kudrette 
ınuazzam bir cüzUtamdır. 

Kamgam fabrikasını ger.erken e. 
dindiğim intibalardan ve mUtehas· 
aıslardan duyduklanmdan öğren
dim ve anladım ki, bu fabrika Y.,_ 
l1lZ makinelerinin mahiyeti itibari
le değil, ayni zamanda, binalarının 
inşa ve tertip tarzı itibari>:le de~~
tUn dünyadaki benZerlerinın en ıyı. 

ai, en moderni ve en yeni tecrUbele
re göre tekemmill ettirilmiş çok gü. 
zel bir nümunesidir. Burada bir ta· 
raftan kirli olarak giren yapağı, di-
ğer taraftan. en gU.zel kuma§l&n 
dokumıya, eo neiıs eli§lerini sUsle
lniye yanyan ipek gibi parlak ve yu. 
muşak Merinos ipliği olarak çıka· 
caktır. 

Fabrika iki ekipte 1200 kişi ça. 
lıştıracaktır. Senede bir ~yon.~
lo yün ipliği istihsal edecegıne gore 
amele adedinin nlsbeten mahdut ol
ması fal5rlkanın en ileri mikyasta 
otorn'atikleştirilmesi şeklinde izah 

edilebilir. 

F 
abrika muhtelif büyüklükler
de ve cem'an 63,000 metre. 

murabbaı bir saha üz.erinde kurul
muş 12 ayn binadan mUte§ekkildir. 
Merinos ipliği farikası Sümer ~ 
km planına göre kurduğu fabrika
lann en bUyük çaptaki numunelerin. 
den biridir. Avni büyUklUkte olmak 
il.zere Kayseri ve Nazilli fabrikaları 
vardır. 

Bu fabrikanın inşa kıymeti 
2,000,000 ve tesisat kıymeti takri
ben 3,000,000 lira ki ceman beş mil. 
yon liradır. Buna 1,500,000 liralık 
mütedavil Ml"Jll&ye de illve edilmek 

olarak 

m erino• tabriktUına iferid en bir bakıf 

YAZAN 
RU tu " ezgin Oğlu 

~~-ı.IM 
Montaj laaliyeti bitmek üzere 

'#-

Fabrikadan diğer bir köıe 

olan mühendis ve işçilerimiz stajla. 
rını bitirerek memlekete dönmüşler· 
dir. Bunlar fabrikıı İ'"" "<ılar baş. 
lamaz idareyi ellerin aklardır. 

Fabrikada çalı~"' k memur ve 
işçiler için de ne lazımsa yapılmış. 
tır. Bu cümleden olmak üzere bir 
sinema ve kantin kt I• 11-tur. Ge
ce vazife alacak teknisi) !erin ıkn. 
met ve istirahatlerini temin etmek 
üzere fabrikanın nefis meyva bah
çeleri arasında modern evler inşa 
edilmektedir. Devlet, bir endüstri 
programı tatbik ederken bunda 
yalnız, ekonomik ve endüstriyel be. 
defi değil, ayni zamanda bir temdln 

vazifesi de tahakkuk ettiriyor. 

H 
ulasa, Bursa ovasının ortasın. 
da muazzam fabrikası, mi).. 

dem evl~iyle yepyeni bir şehircilik 
ve bir hayat doğuyor. Bursa kanı. 
gam fabrikasının Bursa ve civarı 
köylere yann için yeni bir hayat va
detmektedir. ÇUnkU fabrika meva. 
dı iptidaiyesi olan Merinos ~nU. 
nü bu civar köylUsUnün yetiştimlek.. 
te olduğu koyundan alacaktır. 

lzmir Fuarında 

Manisa Pavyonu 
Manisa, (TAN) - 20 ağustosta a.-

1 çılacak olan beynelmilel lımir fuarı· 
1 na vilayetimizin de geniş mikyasta 
j iştiraki kararlaştırılmıştır. Ticaret 
ve ziraat odaları ile borsa bütün mü
esseselerin iştiraklerini temin etmek 
üzere icap eden tedbirleri almakta-
dır. Kültür direktörü Naili özerenin 
başkanlığı altında öğretmenlerden 
ibaret olmak üzere teşkil edilen bir 
heyet de sergi ziyaretçilerine dağı· 
tılmak üzere bir broşür hazırlamak
ta.dır. Bu eserle, Manisanın tarihi 
ve coğrafi durumu tesbit edilecek, 
mevcut harabeler, tarihi izerler ve 
mahsulat hakkında esaslı malflmat 

verilecektir. 
Sergide vil&yetimiz namına yaptı

rılacak daimi pavyon için evvelce u
mumi meclis 3 bin lira verdiği gibi 
ticaret odası da para yardımında bu-

1 unacaktır. • 

• statistiklerden anlaşıldığına 
1 göre 1934 senesinde Türki

yenin senelik yün iplik ihtiyacı 

l,000,000 kilo olarak tesbit edilmiş. 
tir. Bu miktar bugün bir hayli art
mJ§tır. Bu itibarla Bursadaki kam. 
gam fabrikası bu artış göz önünde 
tutularak daha bir misli genişliye. 
bilecek tarzda inşa edilmiştir. Fab-

Yakında inşasına başlanacak olan 
pavyonun planını yapmak üzere da

rikada hemen hiç ecnebi mütehas. vet edilen sanatklr Münir Hayri şeb 
sm ve işçi bulunmıyacaktır. Çünkü rimize gelerek valimiz Lutfi Kırdar· 

1 E K O N o M 1 1 

iki gündenberi piytUamı· 
:za bol karpuz ve üzüm geti· 
rilmiıtir. Buna rağmen pe· ~ 
rakende fiyatlar pahalıdır. ~ 

Büyük karpuzların adedi 
boylarına göre, toptan 12. 
11 kuruftur. Buna mukabil 
perakende olarak 20 - 35 ku
mftan aıağı ıahlmamakta· 

dır. Tifo dolayı•ile •oyul
madan yenilen meyvaların 

rağbetten düftüğü fU •ıra
larcla karpuz fiyatlarının pa· 
ha/ılığı, meyvayı •ıhhi ve 
zaruri ihtiya~ olarak kulla

~ nanlann fikayetlerine yol t 
~ af'Tlaktadır. t 

~""'~-
Japonya 

ve Fransa İle 
Ticaretimiz 
Devalüasyon do'ayısile Fransız 

frangı üzerine yapılmış olan takas 
muamelelerinde bazı güçlüklere tesa
düf edildiği ihracat tüccarlnnmız ta
rafından Türkofise yapılan müraca
atlardan anlaşılmı~tır. Bunun üzerine 
Fransız ve Japon ticaret anlaşmala
rına ait mukaveleler ofisteki takas ko 
misyonu tarafından tetkik edi erek 
devalüasyondan evvelki takas mua
melelerine ait hesapların o zamankı 
frank rayici ve sonrakilerin de son 
fnı. • rayici üzerinden yapılması ıa
zım geleceği kal'.arlaştınlmıştır. Ko
misyon, ticaret anlaşmnlanna göre, 
bir talimatname yapılmasını ve birer 
suretinin de ihracatçı tüccarlara da. 
ğıtılınasını muvafık görmüştür. 

Sıvasta Yağmur Bekleniyor 
Sivas (TAN) - KöylU sabırsız

lıkla yağmur beklemektedir. Göydüm 
ve Rakik civarlarına çok yağmur 
yağdığı haberi alınmış, mahsul bol 
olacağı için bu haber sevinç uyan· 
dırmıştır. 

r 
BORSA 
7 Temmuz ÇARŞAMBA 
PARALAR 

Sterlin 624,-
Dolar 124,-
Fransız Fr. 93,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80.-
Drahmi 18,50 

Isviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20.-
Pengo 21.-
Ley 12,-
Dinar 50,-
Kron İsveç 30.-
Altın 1046,-
Banknot 256,-

Ç EKLER 

628,-
127,-
98,-

115.-
85,-
23,-

575,-
23,-
68,-
84,-
23,-
31,-
2:~.-
25,-
14,-
52,-
32.-

1047,-
257,-

Londra 
New-Yorlc 
Pal-is 
Miliı.no 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

627,- 627,-
0,7918 0,79025 

20,4450 20,4425 
15,0430 15,0318 
4,7040 4,70 

87,1610 87,1610 
3,4581 3,4561 

63,7958 63,7958 
1,44 1,4390 

22 6475 22,6475 
4,1962 4,1962 

13,8755 13,8755 
1.9716 l,97 
4,17 4,17 
3,9875 3,9875 

107,0175 107,0175 
34,45 34,45 

2,74 2,74 
24,115 24,115 
3,0933 3,0933 

Piyasadan ihracat 
için Boyuna 

Tiftik Toplanıyor 
Son hafta içinde piyasamızda 1150 balya tiftik aatılmıftır. Kl

loıu 118 kuruttan bafhyarak 127 kuruta kadar alınmıf olan tiftik• 
)erimizin cinslerine verilmit olan bu fiyatlar orta bir hesapla 122,5 
kuruta gelmektedir. İhracat için toplanan bu malları lngilizl• 
1 7 pene almıtlardır. 
Tiftiklerimizin bir kısmını da Rus- \ 

ya çekmektedir. Son parti satılan 
mallarm yarısını Ingilizler, yarısını 

Ruslar almışlardır. Ingiliz alıcılan 
tiftik fiyatını beş pene yUkse-Jtr!rek 
22 pcne rıkamışlardır ki, bu fiyat 1:?13 
kuru~ muadildir. Fiyatların canhh· 
ğı, piyasanın da canlanması'll temm 
edecek ve bu sene tiftiklerimiz iyi fi
yntlarla satılmış olacaktır. 

Zahire bor•cuında iıtekli 
saflflar oldu 

Dün şehrimize yalnız sekiz vagon 
buğday gelmiştir. Dünkü mallarla ev
\'Clce gelmiş ve satılmamış olanların 
büyük bir kısmı satılmıştır. Dünkil 
satışlar da 300 ton buğday, 155 ton 
arpa, 30 ton çavdardır. Yumuşak buğ 
daylardan çavdar nisbeti 8 - 29 a
rasında olnn'arın kilosu 5,20 - 6,10 
kuruştan verilmigtir. Pulatlmm 3--6 

çavdarlı cinsleri 6,30 - 7,05 kuruş
tan, sert buğdaylar 5,21 - 5,25 ku· 

ruştan satılmıştır. Arpaların kilosu 

dört kuruşa verilmiştir. Çavdarların 

kilosu yükselmiş ve 4,12,5 kuruştan 
satılmıştır. Hazır çavdarlar tamamen 
satılmıştır. Mal pek az ve ıhracat 1-
çin alıcı çoktur. Bundan dolayı satı. 
cılar nazlı davranmaktadırlar. 

Hindistan 

İpekböceği 
• • 
lstıyor 

Türkiyede yetiştirilen ipek b&d-'. 
lerinin cins itibarile çok iyi olup bere. 

ketli ipek mahsulü verdikleri Hindi9'J 
tanda da yapılan tecrübelerden 
şılmıştır. Bunun üzerine Bombay 
caret odası, Türk ipek böceklennin it
hali imkanlarını aramış ve ipek bL' 
ceği yetiştiren Türk müesseseleri bak 
kında tetkikat yaptırarak Hindis 
için Türk ipek böceği cinsinin toh 
larmdan istetmiştir. Gönderilen nL 
munelik tohumlar fenni şartlara P 
re, yetiştirilecek ve alınacak netice. 
yapılan tecrübeler gibi iyi neticeler 
verdiği takdirde her sene memleke
timizden Hindıstana ipek bbceğı ta
humu ithal edilmesl temın edılmış o-
lacaktır. 

Fransa Tavuk 
Aydında Meyva Bol 1 ı• • M tt• 

Aydm, (TAN)- Bunaltıcı sıcaklar t:~cu:ll ene 1 
başlamıştır. incir ağaçlarına ilek at- Fransa Ziraat Nezaretı Fransız t~ 
ma ameliyesi bitirilml .. tir. Bu yıl ki· vuk cinc;lerinin bozulmaması içın ha-

raz, vişne, erik, armut çok bodur. 
Burada en ucuz şey, meyvadır. Ka
yısı 15-20, vişne ve kiraz 10-12,5, 
erik 5, elma ve armut 5-10 kuru§· 
tur. 

BORSA 
DURGUN 

Diln borsamızda durgunluk içinde 
muame!eler olmuştur. Frankta düş· 
kUnlUk olmamıştır. Paristen gelen 
telgrafta Türk borcu 270 frank ola
rak nç~lmış, ve kapanmıştır. Şclıri
mizde 16,10 liradan açılan bu tahviL 
ler 16 liraya kadar düşmüş ve 16,05 
lirada kapanmıştır. Dün Aslan çimen 
tosu dügmekte devam ederek 12,90 
liraya kadar inmiştir. Anadolu tah· 
villeri 40,10, mümessiller 35,50, his· 
scler 24, Ergani 95, Sıvas - Erzurum 
06,5 Merkez Bankası 87 liradır. Bir 
sterlin 128,19 frank ve Merkez ban· 
kasının tesbit ettiği fiyata gôre 627 
kuruştur. 

Çatalcada 

Çekirgelerin Hepsi 

imha Edildi 
Çatalca ve Silivri mıntakaları ara

sında başgösteren çekirgelerin hep
si öldürülmüştür. Blf iş için ziraat 
mücadele teşkilatı ile birlikte çalışan 
ziraat memurlan çekirgeler uçkun 
bir hale gelmeden tertibat almışlar 
ve alev saçan makinelerle hepsini 
tamamen öldürmeğe muva(fak olmuş 
lardır. 

Pamuk Satıı 

Kooperatifleri 

rıçten getirilecek melez ta\'Uk .:ı ıs 

lerinin damızlıklarile bunların YQ. 

murtalarmın Frıınsaya ithalıru yasak 

etmiştir. 

ilk Kuru Bakla 
Bu senenin yeni mahsul kuru baS. 

lası ilk defa olarak dlln borsada sa. 
tılmı§tır. Ağustos - eylUl teslimi o
larak satılan baklaların kilosu 4,20 
kuruştan verılmiştir. Satılan mıkdar 
yüz elli tondur. 

ZAHİRE 
BORSASI 

....... --~i7i9'37"" .... a1 

l.<'1Al'LA.R 
Cinsi Aşağı 

K. P. K. ı>. 
Buğday yumuşak 6, 7 6 30 

,, sert 5,21 5,21 
Çavdar 4,- 4,12 
ArP8 4,- -.-
Bakla 4, 5 -,-
Tiftik oğlak 130,- -,-
Yapak Anadol 51,- -,-
Yapak Trakya 62,20 -,-
Keçi kıh 51,- -,-
Peynir 25,- 27,20 
Kaşar 44,- 48,-
Pamuk yağı 43,20 44,20 

Buğday 
Arpa 
Yapak 
Tiftik 
Mercimek 
Afyon 
B. Peynir 
Kaşar 
lç fındık 
Un 

GELEN 

GIDE~ 

492 Tol 
62 TOll 
14 Toll 
29 Toll 
15 Tol 
2 fol 

11 TolS 
15 TolS 
141 ~ Tol 
37 'l'Oll 

Tiftik 
Pamuk satışlarının tanzimi ve is- Yapak 

tihsalatımızın kıymetlendirilmesi için 
tecrUbe mahiyetinde olarak Iğdırda 
kurulan pamuk müstahsilleri satıg Buğday Liverpul 6,56 
kooperatifinin çalışmaları iyi neti • " ŞUcago 5.

76 

celer vermiştir. Ayni tarzda tegekkUl ArP~ A~v~!rk ::~ 
lerin bütün pamuk mmtakalarmda Mısır Londra S,71 
vilcude getirilmesi Iktısat Vekaletin- Keten T. Londra T.92 

Jrmdık C Hsamhıır.~---=-9"__,,_20___._ 
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(B:ışı birincide) 
nmaktır. Bilhassa Türk tayya.
ğı son senelerde bu istikamette 

d.kkate değer ve çok hayırlı bir 
geçirmiştir. 

mumiyetle Türk sporculuğunun, 
ğın sıhhatini ve kuvvetini ko· 

k bakımından tesirli bir amil 
tini görmesine ihtiyaç duyuyo

Hiçbir baba ve hoca nasihat!, hiç 
kitap bu sahada sporun yapabile
canlı tesiri yapamaz. 

S porun diğer mühim bir rolü, 
hayat mücadelesini dürüst bir 

tte oynamak, takım halinde çalış· 
ve iş görmek için en mükemmel 

tep olmasıdır. 
Bu makaleye vesile olan hadiıe 

l meydanında cereyan etmiştir. 
ı zaten en çok al8.ka uyan
sporumuzdur. Bunun için mi. 

olarak hep futbolil gözönUnde tu
ruz. 

l'utbol meydanında biribirine karşı 
cadele eden on bir gencin, müca
e vasıtası yalnız ham kuvvet ve 
kuvvetin tam bir sebatla idman 

esi değıldir. Süratli karar ver-
' zekayı kullanmak, takım halin
beraberliği yapabilmek gibi me

tlerin muvaffakıyette bUyUk his
li vardır. 
bırliğile, daha doğrusu ayak bir

e biribirlerile çarpışan iki ta
ve bunları seyreden taraftarlar
ıpor namına beklenecek tabii me
t, oyunun kaidelerine ve karşıda-
rln hakkına riayet etmek ve kar

taraf hakkında tam manasile tesa
ve dürüstlük göstermektir. Yol

bir hareket karşısında takım ta
bunun değil, sporcu ruhunun ga

ettiğini görmeliyiz. 

B ir memleketin içtimai hayatın
da bu kadar geniş yeri ve te

olan bir kuvveti korumak doğ
doğruya milli varlığa taallUku 

bir davadır. Spor gibi yüksek 
içtimai kıymetin, dar göıiişler ve 

ve tarikat taassupları yüzünden 
er edilmesine razı olamayız. Eğer 
çlerimiz spor meydanında oyun 
elerine riayet edemezlerse hayat 

elesi meydanında hayat oyu
un mühim ve esaslı kaideleri
htç riayet edemezler, 

S porda ister istemez ayrı ayrı 
klüpler bulunacaklardır. Bun-

arasmda devamlı idmanla nıeş
olmak, kuvveti idare etmek, ta
halinde çalışmak gibi yollardan 
bet bulunması tabii bir zanıret-
Bu klüplerden herbirinin taraf· 

da elbette bulunacaktır. 
le, bu taraftarlığın taassup, 

ve ihtiras halini almasına nıey

bırakmamak ve oyunun neticesi 
olursa olsun, biribirimizin e!ini 

ee ve vatandaş sevgisile sıkacak 
mevkide bulunmaktır. 

S porda muvaffakıyet için klüp 
rekabeti ancak geçici bir va

olmahdır. Bir gaye olmamalıdır. 
Yegane hakiki gaye, ancak Türk 
lğine ve Türk adının şerefine ait 
bıl.if. Hepimizi birden alakadar e

k ıpor muvaffakıyeti, biribirleri-
kardeşçe bir rekabet halinde çah

klilplerden hepsinin en iyi mU
illerinden teknik ve bitaraf bir 
e yoluyla kurulacak milli takım
muvaffakıyetidir. 

Spor idealimizi yanlış yollardan ve 
t israflarından korumanın en 

bir yolu da sık sık ecnebi takım
e çarpışmak ve muhtelif klüple
mümessillerine muhtelit bir mim 

ın beraberliğini ve ahengini du
aktır. 

B ugün spor sahasındaki millet
lerarası rekabet, falan ve fi

memleketin halkına geçici bir 
ve heyecan temin etmek şek

den çıkmıştır. Spor yarışında mu-
&kıyetin bir memleketin manevi 
zuna, gerefine, hatta harice kar
d f aanın ruhi &millerine çok te

ır. 

QuıLL<.la.n sonra hem spordan bekle
z büyük faydalara kavuşmak. 

d h rıce karşı spor seviyemizi 
k mellerile Türk gençti

n unu bekliyoruz: 
Türk gen~Uğioln spora alt ölçü.. 

ati, ancak Türk milli ruhuna, di1rtlst 
oyun kaldelf'rine ve centilmenlik 
ltsPlanna yüzde yüz ayar ytlkaek 

ölçü olmabchr. K1tip ve tarikat 

Bu Yıl Mahsul 
Vaziyeti 

(Başı birincide) 
kalite ve hem de miktar itibarile çok 
daha iyidir. Bazı mahsuller vardır ki, 
bugün için onlar hakkında bir şey 

söylemek zamanı değildir. Bunlar da: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
3 - Temmuz -1937 Vaziyeti 

Pamuk ve üzümdür.,, 
"- Ziraat odaları teşkilatı geniş

letilecek mi ? ,, 
"- Bu işle meşgul olmıya henüz 

,•akit bulamadım. Şimdilik zirai 
inkişafımız için birinci planda gelen 
işlerle meşgul bulunuyoruz. Fakat i
lerdeki mesaide ziraat odalarının da 
rolleri olacağı pek tab.idir.,, 

Atatürkün büyük hediyeleri 
"- Cümhurreisi Atatürkün mille

te hedive ettik'eri çiftlikleri nasıl i
dare edilecek? .. 

"- Bu çiftliklerin idaresi için he
nüz bir karar alınmış değildir. BU -
yük Millet Meclisi açtldık~n sonra i
dare şeklini tayin edecek kanunlar 
teklif olunacaktır.,, 

ingilfere 
Şark Yolu 

Başı 1 lnefde) 

AK T 1 F 
KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 21,044,242 29.600.409.98 
BANKNOT • , • , • • • • 12.959.953,-
UFAKLIK • • • • , ı • • 896,307,59 ,,__ __ 

Dahildeki Muhabirler: 
Tüne lirası • • • • • • • • 

H arif teki Muhabirler: 
ALTIN: Safi kilogram 5.054,474 1 

Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler . • • . • • • • . 
Diğer dövizler ve Borçlu klirlng 

837.211.69 

7.109.521.60 

15.228.64 
. 

37.888.386.46 bakiyeleri • • • • • • • . -------
Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
karşılığı • • • • • • • • . 

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • •. 1 • • • • • 

Seneclat Cüzdanı: 

158. 7 48.563,-

13,496,8271-..;_.,. ______ _ 
HAZİNE BONOLARI 

TlCARl SENEDAT 
• • • .r, 4.000.000.-

35,286,379,67 • • • • 
paz ve Faslı olduğu iddia edilemez. Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

lngilterenin Fransa ile olan dostlu
ğu hiçbir zaman bugünkünden iyi 
olmamıştır. lngiltere, bu dostluğa 

çok büyük bir kıymet vermektedir.,, 

İngilteren:n aabn nereye 
kadar devam edecek 

Londra, 7 (TAN) - The Econo
mist mecmuası "Avrupanın poker o
yunu,, serlevhasile yazdığı mühim 

(Oeruhde edilen evrakı nak
A - (diyenin karşılığı Esham ve 

(Tahvilat (itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat 

Avan•lar: 
Altın ve Döviz üzerine • • • • 
Tahvilat üzerine • • , , • . 

bir makalede büyük Avrupa devlet- Hissedarlar • • • 
lerinden dördünün (lngiltere, Fransa, Muhtelil • • : : : • • 
Italya ve Almanyanın) ellerindeki • }'ehlin , 
kağıtları sakladıklarını anlattıktan 
sonra diyor ki: 

"Son günlerde general Franco'nun 
Alman ve İtalyan silihlarile muzaf-

37,415,339,98 

3,771,lU,33 I 
67,342,22 

8,458,369,70 

Lira 

43,456,670,57 

837,211,69 

45,013,136, 70 

145,251, 736,-

39,286,379,67 

41,186,484,31 

8,525, 711,92 

4,500,000.-
12, 717 ,635,57 

340,77 4,966,43 

PAS 1 F -
Sermaye • • .. • • • • • 
I htiyat Akçai • • • • • • 

Acil ve f evkallde 
Husust 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdJye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafmdan vlkı 

tedlyat • • • • • • • • . 

2,105,172,401 
4,516,007,70 

158. 748.1563.J 
'i 

13.496,827,-''-------11 
Deruhde 
bakiyesi 

edl evrakı nakdiye . . . . . . . . . 145,251,736,-

Karşılığı tamamen altın olarak~ 
ilA.veten tedavüle vazedilen. • 19,000,000,-
Reeskont mukabili ilaveten ted 1 
vazd. 9,000,000,-

Türk Lir1U1 M evdaatı: • 
Döviz T aahhütlah: 

Altına tahvili kabil dövizler • • 
Diğer dövizler ve alacaklı ~.~""li;ıı 

bakiyeleri , , • • ı , • • 

Muhtelil • • • • • • • • 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

128,671,SJ 

25,328, 751,53 

Yelcain 

ltkonto haddi '?o SYa Albn beriııe avam o/o 4Ya 

Lira 

15,000,000,-

- 6,621,180,10 

173,251. 736,-

13,452, 768,69 

25,457,423,d 

106,991,858,ıı 

340,774,968,43 

fer olmasının muht~mel olduğu anla- ,- - ,
111 şılmıştır 

Gene al Fr , f İ 1 ' 1 Heye<'.an ve sinirden gelen baş r anco nun sır spanyo 
silahlarile meşru hükümeti yenme- ağnlan, slkmtı ve bunalma his_ 

11 ıstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan. 
si başka, Almanya ile İtalyanın asi- lerl, bq dönmeleri 
lere yardım ederek tspanya.yı isti
la etmeleri i.se bambaşka bir iştir. 
Franco ikinci manasile harbi kaza.-

' nırsa, ki başka bir şekilde kazan- 1 
KARDOL'' 

Ce derhal geçer. 
TF..CRUBE EDiNiZ •. 

--- -------

masma imkan görmüyoruz, ltalya ' 
ile Almanyanın İspanyayı daimi iş
gal altında bulunduracaklarına inan 
mak lazım gelir. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: !sak Krespi, Zahra, Ha· 
lit Ziya, ve Hamit Süreyyanın müşte 
reken mutasarrif oldukları bin yüz 
lira muhammen kıymetli Galatada 
Yenicami mahallesınde Kurşumlu 

hanenin alt katında 28 numaralı oda
nın tamamı şuyuun izalesi için açık 
artırmaya konulduğundan 24-8-937 
Salı saat 15 den 16 ya kadar Beyoğ
lu sulh mahkemesi başkatipliğindc 
müzayede ile satılacaktır. 

Son ıöz 
General Franco'nun zaferi kazan

dıktan sonra yabancı misafirlerini sa 
vacağını, yahut "göntillülerin,, İspan 
yada kalmak istemiyeceklerini zan
netmek safdillik olur. ÇüN<ü son söz 
Franco'ya veya gönülllilere ait de
ğil, M ussolini ile Hitlere aittir. Alman 
ya ve İtalya diktatörleri, İspanyadaki 
genç kahramanlarına, kendi yurtların 
da layık bir yer temin edemiyecekleri 
için onlan memleketlerine iade et
mek istemiyeceklerdir. Franco da, 
kısmen imkan bulamıyacağı, kısmen 
zaferinin neticelerini kaybetmemek 
istemiyeceği için, elinden gelse da
hi, bu yabancıları memleketten çıkar 
mağa yanaşmıyacaktır. 

Daimi kontrol 
O halde İspanyayı Almanya ile 

İtalyanın daimi askeri, siyasi ve ik
tısadi kontrolil altında bırakacak 

bir vahdetle karşılaşacağız. İngiltere 
hUkftmeti buna karşı gelmeyi düşünü 
yor mu? Geçenlerde Mister Eden'in 
"Her ne pahasına olursa olsun sulh, 
demiyorum, fakat şayet Mister Lloyd 
George aşağı yukan neye mal olur
sa olsun sulh, derse aramızda ihti
laf kalmaz,, demesinin manası bu 
muydu? 

H N .. , arp.. ıçın ..• 
Sonra İngiltere, yalnız Fransa ve 

Belçika için mi harbe girer? O hal
de İtalya ile Afmanya İspanyayı is
tili eder, orada kalır ve İspanyadan 
sonra Belçi«a ile Fransa müstesna 
olmak ilzere bUtUn Avrupayı, bizden 
mukavemet görmiyeceklerine inana
rak istilaya kalkışabilir. İngilterenin 
ricati, acaba nerede duracak? Acaba 
Almanlar Jaroes'i, Japonya Felemen 
gtn şarki Hint adalarını, meseli. İtal
ya da Man9 adalarını istila edinceye 
kadar eli bağlı mı duracağız. Al
manya ile İtalya kağıtlarım masanın 
UstUne koydular. Bizim de elimizi 
göstermemiz sırası geldi.,, 

Artırma bedeli muhammen bedeli
nin co 75 şini bulursa o gün ihale e
dileced<tir. Bulmadığı takdirde on be
şinci gününe gelen 8-9-937 Çarşamba 
saat 15 den 16 ya kadar icra oluna
cak ve en çok artırana ihale edile
cektir. 

1 - G'ayri menkulün evsafı mah
keme başkatibi nezdindeki 937 / 13 nu
maralı dosyada yazılı olduğundan an 
lamak istiyenler orada okuyabilirler. 

2 - llıaleye kadar birikmiş maliye, 
belediye, vergileri vakıf icaresi della
liye ve yirmi senelik ta'aviz bedeli 
müşteriye aittir. 

3 - Artırmaya girmek isteyenle
rin muhammen bedelinin 7 buçuk nis 
betinde teminat akçesi veya ulusal 
bir bankanın teminat mektubunu ge
tirmeleri şarttır. 

4 - Artırma bedeli ihaleden itiba
ren yedi gün içinde mahkeme kasası 
na yatırılır. Aksi takdirde ihale bo
zularak farkı fiyat zarar ve ziyan ve 
faiz bili hüküm kendisinden alınacak 
tır. 

5 - 2004 numaralı icra ve iflas ka 
nununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi 
alacaklılar ile diğer alacaklılar gayri 
menkul üzerindeki haklarını hudusile 
faiz ve mesarife dair olan iddialarını 
ispat için ilan gününden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte satış memuruna müracaat et 
melidir. Aksi takdirde hakları tapu 
kütüğile sabit olmayanlar para.sının 

!!!!!!!!!!'!""!""-"""'!!!"!!'!!~--.!''!!"!"!!!'!"!!~"""'!!!'!~!""!!"~ paylaşmasından hariç kalırlar. 
tausubunun gözlerimizi kör etme- 6 - Şartname mahkeme divanha
slne müsaade edersek spor sahasm. nesinde herkesin görebileceği yerde 
da yolamam "8flftr ve uıl hedef asılm!ftır. Fazla malQmat almak isti 
ve idealimizi çlğnemhJ ohıruz. yenlerin 937 / 13 sayısile başkitlpliğe 

Ahmet Emin Y AL!LAN müracaat etmeleri ilin olunur. 

D. No. 

1936 

2811 

2830 

3413 

3465 
3481 

3522 

3532 

4505 

4858 

6498 

7369 

8372 

Semti ve maha.llesl 

Aksaray Katip Kasnn 

Beyoğlu Hüseyinağa 

iKurtulUJ 

Kurt'lllUJ 

Beyoğlu Hüseyinağa 
Beyoğlu Hüseyinağa 

Beyoğlu HUseyinağa 

Üsküdar Selamsız 

Yeniköy 

Boyacıköy 

İstanbul Yenicami 
Çelebioğlu Alaaddin 

BUyUkdere Kefeli 
kariycsinde 

Kumkapı İshak paşa 

Al boyacılar 

Ziba 
Nalband 

E. Bekçi 
Y. Bekçi Mahmud 

Kılburnu 
Gölbqı 

Çaylak 

F.rnltk No. 

E. 84 
Ada: 838 

Panel: l56 

E. 9 Y. 7 
E.31 Y.60 

E. 14-16 

E. 43 Y. 39 
59 

E. 35 
Y. 21-23 

E. Toptafl E. 3'55 
Y. GUııdoğumu caddeei Y. 395 

E. Çınar ve kaaap E. 14-16-17 
Y. Akbaş ve Kasap Y. 16-17-18 
Remzi 

Maslak 
caddesi 

Rizapaşa caddesi 

Hacı Osman bayın 

Küçük ayasofya 
camii 

E.lMU. 
1MU.1 MU. 
Y. 69/1-69/ 2 

Notaj: 2~ 

E. 24 Y. 83 

E. 3 

E. 35 
Y.33-35 

Cinai ve blıee.ı 

75 metre arsa 

45 metre ana 
69 metre arsa 

100 metre arsa 

87 metre arsa 
57 metre arsa 

'8 metre arsa 

166,50 metre arsa 

tki ana ve bir 
hanenin * his. 

Meyva ağaçlarmı 

( 

mü,ıemil 6603 metre 
bostan maa kulube 

Kagir dtlkklnm 
2/ 4 hia. 

183734 metre 
bağyeri 

34 metre arsa 

IDMeyegöre 
muhammen K. 

380 Açık ar-
tırma 

180 " 
210 " 
300 " 
370 " 180 ,. 
200 " 

260 ,. 

200 " 

2250 Kapalı 

zarf 

700 Açık ar. 
tırma 

1500 Kapalı 

zarf 

140 Açık ar
tırma 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satıfa çıbrdmıştır. !haleleri 16-7-937 gUnUne 
düşen Cuma günil saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimUbadil bonoelladır. 

Eminönü tapu sicil muhaf1zlığın
dan: Mahmutpaşada Hacı Köçek ma 
hallcsinin Mahmutp&{la caddesinde 
eski 136 yeni 125 numaralı gayrimcn 
Irulün defatiri müdevveredeki kaydı 
üzerinde 4 Teşrinievvel 320 ve 27 ni
san 321 tarihlerile (Bohur nam Bün
yamin zevcesi Klara ve Mişon zevce
si Malkona ve Hayim zevcesi Lfına 
Seviyyen ve Malkona ile Lfınanın his
seleri vefaen ferağdır.) şeklinde bir 
yazı varsa da alacaklısı maltim ve 
muayyen ve evrakı mUsbitesi mevcut 
olmadığından gayrimenkul sahipleri 
terkin talebinde bulunmllflardır. Bi
naenaleyh bu gayrimenkul üzerinde
ki vefaen ferağ kaydile alil: ası olan
lar val'!a ilan tarihinden itibaren ve
saikle birlikte bir ay zarfında Emi
nönü tfpu sicil muhafızlığına mUra
caatlan, aksi takdirde evrakı müsbi
tesi olmıyan ve kimin ne miktar ala
cağı için mevzu bulunduğu anlaşıla
mıyan bu vef aen ferağ kaydının ter
kin edileceği illn olun ur 

lstanbul Defterdarhğından 
BEYOGLUNDA: Yenişehir mahallesinin kaya sokağında kAin 

171 sayılı ev. 72 
BuYUKÇARŞIDA: Terlikçiler sokağında klin 15, 15/ 1 sayılı 

dUkki.n... 18 
BÜYUKÇARŞIDA: Takyecller sokağında kain 26 sayılı dUkkln 12 
KAMERHATUN: mahalleainde Yenişehir Keklik sokağında kain 

72 sayılı ev. 42 
Yukarıda yazılı mallar bir eenellk ican 16.7-1937 Cuma gUnU s 

14 de ihale olunacaktır. icar bedeli müsavi dört taksitte ve taksitler 
nen tahsil olunur. Taliplerin % Yedibuçuk pey akçelerlni vakti mua 
ninden evvel yatırarak mezkur gUnde defterdarlık milU emli.k mUd 
yetinde mUte9ekkil satış komisyonuna mUracaaUan. (F) (3827) 

Dıılet Dımlryollıra '' ll•ıılar1 .. ,,,.. U. ldarnl lliılar1 

H. Pa.şa ı,ıetme MUdürltlğü Cer servlai için Sanayi mektebi eski vt 
yeni mezunlarından bir ressam ve aynca fen memuru yeti,tirilmek usa 
re iki memur, makine depolannda çalıştırılmak üzere kazancı, tesviyeelr 
tornacı alınacaktır. 

isteklilerin mektep şahadetnamesi ve birer fotoğraflarlyle H. PafS 
garmda işletme mUdUrlUğUne mUracaatlan. (3994). 
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Sümerbank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Bankamızın Izmitte yaptıracağı muhammen keşif bedeli 194,752,57 
yUz doksan dört bin yedi yüz elli iki lira 57 kuruş olan Sellüloz fabrikası 
birinci kısım inşaatı vahidi fintla ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Münakasa evrakı 10 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat servisin
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 22 Temmuz Perşenbe günü saat 14,30 da Ankarada Sü
mer Bank Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 10988 "On bin dokuz yüz seksen sekiz,. liradır. 
5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank in

~nat servisine gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini 
ısbat ve icabeden vesı.kalarla milli bankalardan birinden alınmış 75000 
lıraJık bir mali itibar mektubunu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üzere 
birer vesika almaları şarttır. 

6 - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale gilnü saat 12 
Ye kadar mnkbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaberat servi
si müdürlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. 

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

8 - 5 inci maddede zikredilen vesika meyanında Nafıa Vekaletince 
Verilmiş nıüteahhitli.k vesikasının da konması şarttır. (3993) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

f stanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke
zi Satınalma komisyonundan 

Fare itlafı ameliyesinde kullanılmak üzere 50 ton çubuk kükürt ka
t>ah zarf usuliyle eksiltme ile satın alınacaktır. 

A - Kükürdün tahmin bedeli kilosu 20 kuruştan on bin liradır. 
B - Kükürdün şartnamesi Istanbul limanı sahil Sıhhiye merkezi le

vazımından parasız alınır. 
lI C - Eksiltme 27 temmuz 937 sah günU saat on beşte Galatada Kara 
k Ustafapaşa sokağında Istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi satınalma 

0 misyonunda yapılacaktır. 
lU D -: Eksiltme kapalı zarf us~liyle yapılacağından iste-.klilerin mühür-

t 
teklıf zar!lal'.ını eksiltmeden bır saat evvel komisyona vermeleri Aart-

ır. 'i' 

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

raza mecburdur. 

1 
G - Eksiltmeye girecek olanların saat on dörde kadar teminat para

~rı~ merkezimiz veznesine yatırıp makbuzlarını almaları llzımdır. Aksi 
kdırcıe eksiltmeye giremezler. (3986) 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
l. cü keşııde: 11 Temmuz 937 dedir. · 

Büyük ikramiye : 4 5 . O O O Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 
l>lKKAT~ 

Bilet alan herkeı 1 /Temmuz/937 günü aktaınına kadar 

biletini değittirmit bulunmahdır. 
Bu tar'hten ıonra bilet üzerindeki hakkı ıakıt olur ... 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü 

l - Heybeliada Panaiya namı diğeri Çam manıuıtın 
2 - Burgaz adasında Ayayorgj manastın 
3 - BUyükada Ayayorgi manastırı 

llinlan 

CemaatlC'rce idare olunan vakıflardan semt ve ısımıerı yukarıda yazılı 
Vaıkıflara 2762 No. lu vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbaptaki 
talimatname hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden is
teklilerin 22-7-937 akşamına kadar Kadıköy Vakıflar MüdilrlUğUne usu-

TAN 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

·Muhammen tutan llk teminatı 
Garnizon Ton Lira Kuruş Lira Kuruş 

Bursa 420 14700 00 1102 50 
Mudanya 60 2100 00 157 50 
Bandırma 60 2100 00 157 50 

540 18900 00 1417 50 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için yukanda yazılı 540 ton 

kuru ot kapalı zarf yolu ile 12 temmuz 937 pazartesi günü saat 17 de Bur
sadn askeri satınalma komisyonunda eksiltmiye konulacaktır. Muhammen 
fiatları ile ilk teminatlan yukarda yazılıdır. Şartnameleri Bursa satın. 
alma ve Istanbul, Ankara levazım amirlikleri satınalma komisyonunda· 
dır. Eksiltmiye gireceklerin alım, satım kanununun 2, 3 üncU maddelerin
deki vesikalarile teminat mektuplan nı havi teklif mektupları ayni gün 
ve saat 16 ya kadar Bursa askeri sa tınalma komisyonuna verilmiş olacak 
tır. Bursa ve Mudanya. ve Bandırma grnizonlarının kuru otu bir istekliye 
veya ayrı ayrı isteklilere de verilebilir. (72) (3718) 

• • • 
Kırklareli tUmen birlikleri için ka

palı zarfla 150000 kilo bulgur satın 
alınacaktır. Muh~mmen fiyatı 14 ku· 
rug olup tutarı 21000 liradır. llk te -
minatı 1575 liradır. Şartnamesi her 
gün Tüm satınalma komisyonunda 
görülebilir. ihalesi 19. 7. 1937 pazar
tesi günü saat 16 dadır. Isteklilcr ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
sika ile teminatlannı havi zarflarını 
belli gün ve satten en az bir saat ev
veline kadar tümen satınlama komis· 
yonuna vermeleri. (84) (3774) 

• • • Sade yağı ihtiyacı Çatalcanın 7550 
kilo ve Hadımköyle Çerkez köyünün 
her birerlerinin ayrı ayrı şartname • 
terle (6000) kilo olarak kapalı zarf 
usulile eksiltmiye konmuştur. Müna· 
kasası 14 temmuz 1937 çarşamba grt. 
nü Çatalcanın saat 15 te ve Hadımkö· 
yünün saat 16 da ve Çerkez köyünün 
ise saat 17 de Çatalcada tüm satına!· 
ma komisyonunda ayn ayrı eksiltme
leri yapılacaktır. Şartnamesi parasız 
olarak komısyonda görülebilir. Çatal· 
canın yağının muhammen bedeli 6795 
lira ve teminatı muvakkatesi de 509 
lira 62 kuruetur ve Hadımköyle Çer
kezköylinün her birerlerinin muham· 

cada tüm satmalma komisyonuna 
müracaatları. (81) (3771) 

• 
Kırklareli tümen birlikleri için ka-

palı zarfla 800000 kilo kuru ot satın 
alınacaktır . .Muhammen fiyatı 3 ku
ruş 50 santim olup tutan 28000 lira
dır. ilk teminatı 2100 liradır. Şartn:ı.
rnesi her gün satınalma komisyonun. 
da görülebilir. Ihalesi 21, 7, 1937 çar 
şamba gUnü saat 16 dadır. istekliler 
kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerindeki 
vesika ile teminatlarını havi zarfları
nı belli gUn ve saatten en az bir saat 
evveline kadar Tilmen satmalma ko
misyonuna v~rmelcri. (85) (3775) 

• Kırklareli tilmen birlikleri için ka-
palı zarfla 1,050,000 kilo yulaf satın 
alınacaktır. Muhammen fiyatı 6 ku
ruş olup tutarı 63 bin liradır. ilk 
teminatı 4400 liradır. Şartnamesi her 
gUn tümen satınalma komisyonunda 
görülebilir. ihalesi 20, 7, 1937 salı 
günü saat 16 dadır. istekliler kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerindeki veaika 
ile teminat mektuplarını havi zarfla
rını belli gUn ve saatten en az bir 
saat evveline kadar tümen satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

(86) (3776) 

men bedeli 5400 lira ve her birerleri- • 
nin muvakkat teminatları da 405 lira Kapalı zarfla 50 bin kilo sade yağı 
dır. isteklilerin şartnamesiniı göre· satın alınacaktır. 
rek ve teminatı muvakkate makbuz- 1\{uhammen bedeli 95 kuruştur. Tu
larile birlikte münakasamn yapı- tarı 47500 liradır. llk teminatı 3562 
lacağı belli saatten en aşağı bir saat lira 50 kuruştur. !halesi 22, 7, 1937 
evveline kadar teklif mcktuplarilc Ça perşembe gUnU saat 16 dadır. Şartna
talcada tüm. satmalma komisyonuna mesi her gUn satınalma komisyonun
müracaatlan. (78) (3768) da görülebilir. Isteklilerin kanunun 

• Sığır eti ihtiyacı Çatalcanın 48 bin 
kilo ve Hadımköyle ÇerkezköyUnün 
her bircrlerine 40 bin kilo olarak 
ayrı ayrı ve kapalı zarf usulilc eksilt
miye konmuştur. Bunlar Çatalcada 
TUm satmalma komisyonu binasında 

16 temmuz 937 cuma günü Çatalcanın 
saat 11 de Hadımköyiln saat 15 te ve 
Çerkezköyün saat 16,30 da ayrı ayrı 

milnakasalan yapılacaktır. Şartname 
!eri komisyonda parasız olarak görü· 
lebilir. 48 bin kilo sığır ctının temi
natı muvakkatesi 1080 liradır ve 
muhammen tutarı 14400 lira ve Hn· 
dımköyle Çerkezköyünün ayrı ayn 
40 bin kilo sığır etinin beherinin ilk 
teminatı 900 lira ve muhammen be
deli beher birinin 12 bin liradır. Is -
teklilerin teminatı muvakkate mak· 
buzlarile birlikte teklif mektuplannı 
da münakasanın yapılacağı belli sa· 

ı •ttcn en aoağı bir saat evvel Çatal· 

2, 3 ücü maddelerindeki vesika ve te
minat mektuplarını havi zarflarını 

belli gUn ve saatten en•az bir saat 
evveline kadar Kırklareli tümen sa
tmalma komisyonuna vermeleri. 

(87) (3777) 

• • • 
Bursa ve Mudanya garnizonu için 

50 bin kilo koyun eti kapalı zarf usu
lile 13 temmuz 937 salı günü saat 17 
de Bursa.da askeri Satmalma komlsyo 
nunda eksiltmeye konacaktır. Muham 
men f~atı 22{500 liradır. Ilk teminatı 
1687 lıradır. Şartnameleri Bursa satJ
nalma ve lstanbul, Ankara levazım 
amirlil•Jeri satmalma komisyonunda.. 
dır. Eksiltmeye girişeceklerin alım, 
satım kanununun 2, 3 cU maddelerin
deki vesikalarile mektuplarını havi 
teklif mektuplarım ayni gün saat 16 
ya kadar Bursa askeri satınalma ko
misyonuna vermiş olacaklardır. 

(70) (3719) 

ÇOK MÜSAiT ŞERAiTLE 
KiRALIK KAT ve Daireler 
Galatada yolcu salonu karşısmda Tahir hanınm dördüncü kahnda 
yedi odadan ibaret yazıhane, gerek tamamen ve gerek oda, oda kiralık
tır. Görmek için hanm kapıcısına ve kirası için de Topanede Denlıyol
lan işletmesi karşısında h"tibank l.staııbul Bürosuna müracaat edilmesi 

Devlet Demiryolları Limanlar 
işletme Umum Müdürlüğünden: 
Avrupa Hattmda hayvan nakliyatma tenzilAt 

Anahat hayva~ tarifesi 1~ temmuz 1937 tarihinden itibaren Avrupa 
hattında da tatbık edilecektır. Bu suretle mevaşi nakliyatında milhim 
nisbette tenzilat yapılmıştır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat 
edilmelidir. (1880) (3903) 

Okulu Direktör-Yüksek öğretmen 
lüğünden: 

0Kulumuzun senelik gezintisi 10-7-1937 Cumartesi gunu Suadiye'de 
Konı parkında yapılacaktır. Bu gezintiye okı.ılun Istanbulda bulun 
eski mezun talebeslle, eski ve yeni öğretmenleri davetlidirler. Gelece~~ 
leriıı, Cumartesi gUnU saat 9,25 te KöprUnün Ada iskelesinde bulunma-

len mUracaatlan ilan olunur. (3988) lan rica olunur. (3934) 

1 ı 

Hava Yolları Devlet işletme 
idaresinden: 
18-5-1937 den itibaren mer'iyete giren 1 sayılı tarif enllz zcylinln meva

dı ş1iıılardır: 
1 -Tenzilat 
(Çocuklar) ve (Gidiş - DönUş) için yapılan tenzilat bilet Ucret tarife

sinde (Sigorta bedeli hariç) yalnız yolcu ücretinden yapılır. 
Ankara - latan bul 

Yalnız Gidiş için Lira 

A - 3 Yaşına kadar 
Çocuklardan 4 (Sigorta dahil) alınır. 
7 

" .. " 
12 .. " " Büyüklerden 22 " " 

,, 
Gidiş - Dönüş için Lira K. 

--
B. - 3 Yaşına kadar 

çocuklardan 7 20 .. " .. 
7 ,, " " 20 00 .. " " 
Büyüklerden 36 00 

2 - Hususi Tayyare kiralamak . 

A. - Tayyareyi kiralayanlardan - tayyare ile seyahat ettiği mUddet 
için Ucret alınır. 
Kiralanmış tayyarelerin boş gidiş veya boş dönüşü için ücret alınmaz. 

Tayyareyi kiralıyanlann tayyare ilf' seyahat ettiği kilometreye ait Pilot 
ve UçUncü makinist ikramiyesi - Tayyareyi kiralıyandan aynca alınır. 

B. - (Gidiş • Dönüş) için tayyare kiralıyanlann, ta~')'arenin gldecetl 
yere muvasalatından başlıyan 24 saat içinde dönüşü meşruttur. 

Muvasalattan başhyan 24 saatten sonrası için beher güne muka~il gi· 
diş kira bedelinin yarısı almır. 

3. - Bilet Mer'iyeti 

(Gidiş - DönUş) bileti alıp ta gidiş hakkını kullanmıyarak sade dönUt 
hakkından istifade etmiş olanlara gidiş bilet bedeli iade olunmaz. 

4. - Seyyahatten vaz geçenler 

A. - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha evvel (Hiç 

seyyahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şartile) seyyahatten vas 

geçtiklerini bildirenlere (Sigortası aynen) ve (Yolcu ücreti % 20 noksa.
nile) geri verilir. 

B. - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha az evvel (Hiç -seyyahat yapmıyarak biletini aldığı gjbi iadesi şartile seyyahatten vu 

geçtiklerini bildirenlere yerleri satılır ise (Sigortası aynen) ve 
ücreti fo 40 noksaniyle) geri verilir. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve bilet bedeli mer'iyetten düşer. 
5. - Hareketini tehir ettirmek isteyenler 

(Yolcu 

A. - Hareket saatinden 24 saatten evvel tehir isteğinde bulunanlarm 
hareketleri bir gUn tehir olunur. 

Hareket saatinden 24 saatten daha az evvel tehir isteğinde bulunanla.
rın yerleri satılabilirse hareketleri bir gün tehir olunur. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve !!>ilet bedeli mer'iyetten dilşer. 
6. - Tayyarelerin hareket etmemesi ve teehhürU 

A. - Yolcu biletinde mukayyet hareket gününde idarece tayyare ha
reket ettirilmediği takdirde arzu eden yolculann bilet ücretleri temamen 
iade olunur. 

B. - Hava bozukluğu gibi fevkalide sebeplerden dolayı tayyarenin ha· 
reketinde vakt olacak teehhUrlerden dolayı seyahatten vaz geçenlere sı. 
gortası aynen ve yolcu ücreti % 20 noksaniyle geri verilir. 

C. - Fena hava yüzUnden veya her hangi bir sebep ile kalktığı mey· 
~ana avdet eden tayyare yolculanna. idarece gidecekleri yerlere tayyare 
ıle sevki imkanı görülmediği takdirde vermiş oldukları bilet ücretleri te
marnen iade olunur. 

D. - (Gidiş - Dönüo) biletinde mukayyet dönüş tarihinde idarece tay
yare hareket ettirilmediği takdirde yolcu müteakip ilk tayyare seferine 
kadar hareketini tehir etmek istemez ise tam gidiş bilet ücreti tenzıl edi
lerek mütebaki yolcuya iade olunur. 

7. - Meccani seyyahat 

Ayni iki istasyon arasında yolcu tayyareleriyle altı ay zarfında 5 sey. 
yahat ~apan bir yolcudan 6 ıncı seyyahati için bilet ücreti alınmıyarak 
meccanı seyyahat eder. 

~o~cunun 6 ıncı meccani seyyahatinde ki 15 kilodan fazla eşyası Ucrete 
tabıdır. 

Sayın yolculanmıza ilan olunur. 
Acentelerimiz 

(1774) (3740) 

Ankarada - Bankalar caddeslnde P. T. T. Binasında; 
Istanbul - Karaköy - P. T. T. şubesi binasında. 

Jandarma Genel Komutanhğı An
kara Satınaf ma Komisyonundan: 

1 - Bir çiftine ~ırk beş kuMl§ k ıymet biçilen 36.000 çift yün eldiven 
19-7-937 pazarteaı günU saat onda kapalı zarf eksıltmesiyle satın alı· 
nacaktır. 

. 2 - Bu eksiltme prtnameai pa rasız komisyondan alınabilir Ilk t • 
mınat 1215 liradır. · e 

3 ~ Eksiltmeye girmek isteyen lerin §artnamedc yazılı vesikalar ve 
ilk temınat makbuz veya banka mektuplu teklif mektubunu belU 
gü d k 

en geç 
n saat o uza kadar komisyona vermi& olmaları. (1848) (3844) 

Riyaziye - Lisan - Fizik - Kimya 
lkmal ve olgunluk dersleri: TUrkçe, Fransızca lngili' Al 1 .. _._ 

yanca . T U tah . , zce, manca, ~ 
. - ere me, nr, gramer, kıyasi ve ga · k •. 

ve tatbikatile cümle t"•kıli çok esaslı k yrı ıyası fılllerin tasrifatl 
..,., onu~malar· kuvveti · · e 16 

büyük tablo üzerinde sonsuz mükalemeler tic t ' nıze gor 
lık ve muhasebe dersleri: - 5 llsanl ihti • are mektuplan, bank cı
tebin imtlhanlarma da hazırlıyoruz~ Deyacınız olan derslerden her mek· 

. - rsler hususi l k t k v. 
ni sınıf ve derste olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ki 'le .. . o ara e veya a,, 
veriliyor: • 4 kişile deni 30 kuruş • 6 ~işilik gundilz - akşam - gece de 
senesinden beri usu1U tedris ve muvaffakı . grupla 25 kuruştur: : 1914 
karşısındaki yabancı diller ve riyazi yetile tanınan (Çenb rlıt ın 
teplerini aratmaz, birkaç dersten sı:;t kız - erkek okulu) ecnebi mek· 
Bilenler ve bilmiyenler her zama k a kalmak korkusu da bırakmaz. 
ders lazımsa verilir, orta mektepl:rdeay.rt ve kabul edilir. Haftada kaç 
lannm dersler ni güç bulacaklar . . lısana başlıyacaklar ve yeni smıf· 
ler bUtün sene devam edivorlar Tıçtı~~·kde tatil güzel bir fırsattır. isteyen-

• " 9(
1 ediniz. 

J)iJOPlrlörii • 7.TV A r.F.TTN'J( AVA 
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ş·rketi Hayriyeden: 
Cumartesi gün~eri tatil 
saatler·nden sonra fev-
ka:ade tenezzüh seferi 

Lüks tenezzüh seferlerine tah is edilen 71 numara 
Önümüzdeki cumartesinden başlıyarak yazın her cumar· 

tesi hoparlör tertibatı, elektrik tenvirafle hazırlanan 71 
numaralı vapur Köprüden 14,15 te hareketle (Üsküdar), 
(Bebek), (Anadoluhisarı), (Emirgan), {Yeniköy), (Bey· 
koz), (Büyükdere), (Sarıyere) uğrıyacak, Sarıyerde yeni 
açılan • Boğaziçi Canlıbalık lokantası • nı görmek ve orada 
ilk defa görülen yeni Macar orkestrasını dinlemek istiyen· 
lere müsaid bir tevakkuftan sonra Altınkuma· gidecekf r. 

Altmkumda bir saat kalacak, sonra Boğazın münteha· 
sında bir cevelan yaparak Sarıyere gelecek ve 19,30 da ay. 
ni iskelelere uğramak sureti)e 21,15 te Köprüye dönecektir. 

Mehtabda Avdet Daha 
Geç O acaktır 

Vapurda sekiz san'atkardan mürekkeb orkestra takımı 
müntehab eserler çalacak ve hoparlörlerle bütün Boğaziçi 
musiki nağmelerile çınlıyacaktır. 

Vapurda dans etmek istiyenler için hususi yer ayrıl
mıştır. 

(San'atındaki ihtısasile me~hur lokantacı Bay Pandeli 
tarafından çok mutedil fiatla mükemmel bir büfe hazırlan· 
mış olduğunu meraklılara sureti mahsusada bildiririz.) 

Mevki farkı yoktur. Gidiş ve dönüş 
bilet ücreti 75 kuruştur. 
Pasolar Muteber değirdir. 

Op am·n Saç Eksiri 
Her 3-ru ta ve her ebeple clii,.meğe bruJıynn açları bu feliLketten 
korur, kökleri derhal takviye ederek saçların kuvvetlenme ini \'e 

uı.am mı t.emin eder. "Optnmln,, le yıkanan açlarda kepek olmaz, 
cildde ka§ınh knlrnnz. 

OPTAMINI MUTLAKA TECRÜBE EDiNiZ 

--·-
lran'ın lstanbu. Ceneral Konso 
los.uğundan ıran tabalarına 

mahsus mühim ilan: 
Şimdiye kadar soyadı ve nüfus cüzdanlarını nlmıyan İran tabalan ge

rek ntifus cüzdanlarım almaık gerekse efradı ailelerinin doğum, evlen· 
me, boşanma ve sair vakalarını kaytettirmek üzre Ceneral Konsolato'ya 
müracaatla derhal lfızım gelen muameleye tevessül etmelidirler. Son 
mühlet olarak tay)n olunan 22 cyli'ıl 1937 tarihine kadar lazım gelen 
muameleyi ifa ctmiyenler haklarında kanunu cezaiye mucebince takibat 
icra olunncah-tır. 

Siz de bu kremden 
şaşmayınız ! 

TAN 8 • 7 • 937 

-----·----............ , 
.... 

. .._._ .. ....- . . . . . . ,,. 

Bütün cihanda elli senedir daima üs. 
tün ve eş iz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi \'e uzun bir tecrübe 
mah ulü olarak vücude getirilmiş 
yegane !nhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve arlntanlıkla deı:riı, 

o;ıhhi evsafının Paris, Londrn, Ber. 

Un, Nev • York güzellik enstitlilerin. 
den yüzlerce krem arno;ında birin. 
cilik mtikfıfntını kazanını olmaldn 
ispat etmi ,.tir. 

KREM BALSAMIN 
Giindilz için yaf,"SiZ, gece için rağlı 

ve har acı badem kremleri. Tanın. 
m15 ecza, itriynt ve tuhafiye mağa. 
ıalarmda bulunur. 

fNGIJ .. tZ KANZUK ECZA'NESt 
BEYOGLU - tSTANBUJ_, 

- BAYANLARll't ~ 
Doğumdan evvelki siyah lekele· 

rini ve biltUn çillerini yalnız 

FAZ L Çil 
i 1 ~ c::: 1 

giderir 

İstanbul İkinci iflas memurlugun
dan: Müflis Oskar Cilaciyanın ifli 
idaresi tarafından alacaklıların top
lanmıya davetlerine karar verilmiş 

olduğundan nlncaklıların 12-7-937 pa 
ı.artesi günü saat 11 de dairede hazır 

HASAN 

bulunmaları illin olunur. (33850) 

ı ,._ - • Ynnnkl Cuma günü saat 17 de 4 

Boğazi!:inde Sanyer İskelesi yanında yeni in a. edilen 

CANLI BALIK 
LOIKAINJTA ve ~B~AHAlNllESD'nm 

Muhteşem resmi kü adı yapılacaktır. 
Resmi kü atta yarın Budapeşteden gele~ olan 8 Macar artistin· 

den mürekkeı, MtlKEMl\ll~L BİR ORKESTRA iştirak edecektir. 
I>avetlilerln IUtfen davetI~·elerinl beraber getirmeleri rica olunur. 

Saat 18 1/2 dan itibaren umuma açık bulunacaldu. 

Jalıdarma Genel Komutanlığı Ankara 

Satınalma Komisvonundan: 
1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve metresine yirmi beş kuruş de

ğer verilen (246192) metre çamaşırlık bez 9, 7, 937 cuma günü saat onda 
kapalı zarf eksıltmesılc satın aımıH,aktır. 

2 - Buna ait şartname üçyilz sekiz kuruş karşılığında komisyondan alı· 
na.bilir. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenle rin 4327 lira 40 kuruşluk temi· 
nnt mektup veya maKbuzunu muhtevi teklif mektuplarını eksiltme vaktin
den eu az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. (1663) (3509) 

Sahıbı: Ahmet Emin l'ALl\I~. Umumi Neşnyat:ı idare Eden: b. SALfo.ı 
Gazetecilik ve Neş:ıyat Türk l..imitet Sirketi Basıldııh ver TAN matbaası 

• 

ar !eri 
Ö/iimüfiür 

Kutusu 
Dör! 
misli 

, _____ ....,,,,,,. 

En Mütekamil 
Sistemle Büy~k ve Küçük Her 
Nevi Soğuk Hava Depoları 
ve Komple Buz Makineleri 

Tesis Olunur. 
Proie ve olanı ar ücretsiz yavılıı 
Bu gibi tesisat ile alakadar Belediye ve o Uesseseleriı 

ticarethamıze mUr caatları 

Türk ye Umum Acentah~ı: 
SAIT AKINCI \"e SAIT DORl\IEN TJCARl."TllANESI 

Galam. Bo:r.kurt - General Han. o. 4 - R 1 t f\hul 

BEYOCLU VAKIFLAR o:REKTöRLOCiO ILANLARI 1 
Pangaltıda Cümhuriyet caddesi 71 No. lu evin üst katı 
Pangaltıda Cilmhuriyet caddesi 71 No. lu evin orta katı 
Pangaltıda Cilmhuriyet caddesi 71 No. lu evin aşağı katı. ı: 
Y11karda yazılı ev kat kat kiraya verilmek üzere açık arttırmnYll 

nulmuştur. isteklilerin 15-7-937 perşembe gUJ,lil saat 15 de Be~ 
vakıflar müdürlüğü mülhaka kalemi ne mür8'Paatlan (3873) 


