
CUIARTE~Sl;a----;~Fr7.._-+---. 

14 
Aausros 

1 9 3 7 
5 KURUŞ BAŞ MU HAR R 1R1: AHMET EM 1 N YALMAN 

Biiyiilı 

BUYUK MANEVRA 
Yunan Heyeti 
Sehrimiıe Geldi 

Bugün ve Yarın da Diğer 
Heyetler Gelecekler 

Çinde Harp Kızıştı Hatayda ~ 
Korkulu Şanghayda Şiddetli Bir 
Ad-9~!!1~ Muharebe Başladı •> -8urlyedm almaa haberle
~ aöre, Hatay korku ve •elite ı. 
PcJecDr. Rejime karp koymak ıa.. 
tlpaler ıdWıb harekete gegmlt
leidlr. Dün Uaebecller, makineli 
Wek'e Aııtakyada Anbn gaıdno 
IÖlla &tef &Çllllflar, Od Tllrldl ya
nl•-mlflardır. Ratayda tiç gtta. 
• kant*kP. bO&nÇOIAI 4'1 ya
nldır. Hatay Balk Partisi adlı 
-'Yet l'elllDfJll kanl)muştur. 

1{$iler 
A;rasında 
!lozgun.ukl 

Japon Tayyareleri Şehri lomba 
Yağmuru Altma Alclllcr 

Londra, 13 (TAN) - Uzak Şark
ta Çin. Japoa harbi yepi ve çok teh.. 
ilkeli bir safha içindedir. Şanghayda 
Çin ve Japon kiıvvetleri arumda çok .,~~ 
giddetli bir topçu muharebesi bqla
mıştır. Bilhaua tehrin fimu i8taayo. 
nu tarafında kanlı muharebeler olu
yor. Japon tayyareleri de iuatwm:• 
faaliyete girieıııifler ve 300 bin lngWs 
lira8I Jıarcanarak yapılu Şangbay 
rıhtnnmı saatlerce bombarchman et
mltlerdir. BUytlk kuvvetler henUz kar 
gılqm&mlftlr. 

Çin Ajansı ıu mal(kmatı ftriyor: 
Japon ağır topçu kuvvetlerinin ve 

tayyarelerinin bombardnnaDma raj. 
men ve Ud gUndenberl devam eden 

$Mia--...... ~~
kiıı ile Stıiyquı ..-.dül ....,._ 

' ~· eak! gtlnlerln fena "°"'- oe ~ Yanani.ıamn Erluınılwa6i~ Reül C.n.n.l 
hrt bıı-.i.:~ YllzUnden her .ıı. l'afH/lllfM nlatunda a.lıerima önünden 6epıFlıen 

J:>oyunda kAiıı Nankov pÇidi Ctn11Je. 
rin elinde bulmımaktadır. 

Evvelki gece Tlentsin ile Pukov a
rasındaki demiryolu boyunca da mu. ~ ~tır. Ka~bettiğl za- BUyllk Trakya nıanevralan birkaç göze çarpmaktadu'. Çatalcada toplan-

~ 'lıııak 'Ve için birçok mer- gt1n eonra başlıyor. Manevralan ta- Dlll olan piyade ve topçu alaylan. 
il.....~ bir an evv~ olgun kip etmek tu.ere fU bir iki gün içinde dün yürüyüşe bafl•m1tlardır. Maııev
~ lçbı ~ zaruretıııded.lr. gelecek olan doet ve ecnebi heyetle- raya iftirak edecek olan tayyare ala
" ~~ ~ yalmz bir ar- rJn *lu'Janmaema ait hazırlıklar bi- yımıza ait filolardan bir kısmı, Trak-

harebeler olmut ve bugün Çlnlilerbı Çinin fÜnal Oil~erl SIJmil 
Tientsin'in 28 kilometre cenubu gar. lfecli.ıi Rem, -'"' BtlfllMil 

(Arkam 10 uncuda) w... cmn. w .. 

~~. 8llJı& bıralamya ~ tirilmiftir. yaya geçmiflerdir. 
~ bir teJneıı ~ siyuetiıı Kıtalanmız, kendileri için tahsis Birkaç gOn içlııde doııanm&nimn 
~~ ~ diye &DaY.,U&ll edilen mmtakalarda toplanmıya bag. da Tekirdağ önlerine gideceli haber 
~~ • Ja.mıtlardır. Mavi taraf latalan, Sa- alııımıfbr. 
... :.' ~ JbU1ıakeme ederken bir ray - Çerkezköy hattI clvarmda yer Tekirdaf, Çorlu ve diğer teftif mm 
~-Glt'1 için inkıllpÇılıktaıı aJ.mıelardır. Kırmm kıtalar, Çorlu is- takalarmda misafir ecnebi heyetler 
~ ~ktur. Bu ölgll yabm tikametinde ilerlemiye devam ediyor- için yerler aynlmlt, heyetlerlıı ihti
n..~ Jleı. alt =•elelere inhi- ıar. Krtalara Jıentlz vazifeleri Veril - yaçlarma ait hamlıklar tamamlan • 
~ Jtbın-~ leYden. evvel her- memlf olm•kla beraber bUytlk tecenı- llll§tlr. 
hı,.. ~~U., yq&JlllDlna mil mmtakalarmda canlı bir hareket (Arkam 10 uncuda) 
=~ ... _~ için hergUnldl ha- ==============~====-==-==::;\:il::==-===== il~ Ve teklini deilttirme- Cf • J_ 

Jspmyada Kablonya hUldkmetl ' 
reisi 8. Kompanls 

Son haberlere göre, ispanyada 
Frankocular arasında isyanlar başla
ımttır. Son haberler üçüncü sayfada. 

Suriyede isyan Var 

Hükilmet, Asileri 
Tenkile Çaltşıyor 

' · Irak ,.,uı1eastinden Sonra •• 
&...._ ~ Anliara .. -
~ ... bir hı glnnietir. Orada 

dır. 

Otuz Ermeni, Üç Fransız Nef ~ri 
ve Bir Zabit Öldü 

~1111 '!trdzı. tlzaul ve umran man
~ ~ latanbuı bundan mah-

S, der~uı:::.=-.: 
~'dip glı:.:Uk l"MkJın de-

~ ~ eVYel bu şehirde sa1kim 

~' 'ta 1lara aaılı inpnJar, tJ'am.. 
...... ~ P1lrdaıı teklifaizce at!ıyan
~~ Jıa~ dökenler, t11kUrenler, 
~' Cibi yük tafıyan TUrk 
;:-.. kırıp 'Yardı. Bir tifo salgım 

b• ~ ltlıı Ceçirfyordu. 
~ ~bu tehrln siması birden
~ht, . Unıuını hayatta 11kı bir 

~ ~~~ bir takip be
il~ .. :~. bemmaedi. Nesiller
Jt..~-tı;;::. intbamaızıık ve 
~ ~ sarsıldı. Tifoya 
ı. ltdi. &u Ye sistemli bir mücadele 
'tıd ile idare nıticadeıe Yilkaek bir ka
)'e~ dey~l ve daha 11caklar 
tade "eliceı . ~erken muvaffakı
,ıe Ue eı: rorüJdü. Halk bu mü-

Bir Fesat Şebekesi 
Meydana Çıkardmış 

Mesai Mevkide Bulunan ~ok 
Zabit Ort~dan Kaybolmuı j 

Almanyada 
Kalan 
Paramız 
Bir Protokol 

lmalancll 

Londra, 14 (Radyo) - Suri:yede . 
s gtlndenberi fiddetli bir ieyanm htl· 
ki1ın sürdtltu haber almmıetır. Hil· 
kftmet asileri tenkil için karadan ve 
havadan taarruz hareketine girif
mi§lerdir. 

Deirizor, 13 (A.A.) - Havas ajan-
11 bildiriyor: Evvelki gün &liler ta
rafından Amouda kaaabuma karBI 
yapılan taarruz eanaamda gllmrilk 
binalan yağma edilmiftir. Motörlil 

LondJI&, 13 (Racfyo) _ Iraktaki Almanya ile iktISadi mUnasebet~e- bir müfreze gönderllm1pe de asiler 
son fect auikastin neticeleri hıkkm. rimizi yoluna koymak. makaa~e daha evvel kaçmı9 bulunuyorlardı. 
da Baidattan fU maldmat almıyor: Berllnde devam eden m~erelenn Takibata igtirak eden tayyareler, 
Irak umumt erkinUıarbiye reiel Ge- ilk afhası sonuna gelmiştir •• Orada isyan mmtakasmda flç mevkii bom
neraı Bekir Sıtkmm Mueulda bir ne- toplanan milyonlarca alacagımızm bardman etuıittir. Djerich posta ara
f er tarafmdan öldtlrillmesi üaerlne tasfiyesi için bil' protokol imzalan- basmm içindekilerle birlikte ortııdan 
hUkiimet Pnit mikyasta ve ehemmi- IDJlbr. kaybolmUJ olduğu bildirilmektedir. 
yetle tahkikata batWmttır. Bir fesat Bu protokol mucibince alacağımız Halep istuyonunda dahilden gel(;.11 
tebekeainiıı meydana çlkanldJlı ve af&İldaki suretlerle az bir zamanda ve asilere gönderilmekte olan mühim 
bu tebeke meuuplanndan birçoğu • tufiyeye uğrıyacaktır. miktarda mfibimmat ve kurfun mfl· 
nun tevkif edildiği söyleniyor. ı - Ahrw.nya hWdllnetl, bu pa. sadere edilmiştir. 

Beyrut, 13 (A.A.) _Birçok zabit nlarla Almanyadan mal tedarik et- Beyrut, 13 (A.A.) - Havas ajan- Sunye :;llfl'eaı:' 
Cemil Mertlam (atılda) a ~t du~ği yaptı, herkese bir 

..... il taaıı u geldi. 
••.rll.lı Yetıer taltdi.t ec?ııebiler nıenııeketimlzde ya-
~ u~ra&ında sonsuz bir 
tuıı lan derece ttır. Btltün 111url\l 
te~Uıı~ ~ hOflluttur. Inkıd 

lerin ortadan kaybolmu, olduklan __... hasasacla her kolaylığı smdan: Deirlzor'dan bllclirlldiğine 
Musuldan bildirilmektedir. Bunlarm göeterecektir. göre, ordunun aUratle vlkl olan mfl-
General Bekir Sıtkı'nm öltımtı ile ne- Z - raku ytlzünden bizde para- dahalesi nifak hareketme nihayet ver ,.-----------
ticelenen ıuikaatteıı meaul olan kim- • toplanan, fakat bir taraftan da mi§ gibidir. 173 M ıı• 
seler olup bu sebepten dolayı kaçmıt Almyyaya borçlu olan barı mem- MUfritlerln kaçm&81DI milteakıp A- UG im 

~eu b. kt1 hayata glrmeflD. 
Ynnıı her vatan4'ı 
<Arkam 10 uncu~ 

olduklan tahmin edilmektedir. leketlerle öç taraflı bir taba yap- mouda'ya dönmllt olan ahali, kar- T rfİ Eff • 
Geneı"&l Bekir Sıtlmım yerine umu- 111ak eaw kabal edlJınlıttlr. YMI bir gaphklar ve mukabelebllmisiller e 1 1 

mi erkinilıarbiye reialiğiııe btrlnci taraftan ba memleketlerbı taba ytl korkusundan, isyan ve galeyan mm- Llle ve orta meldep malllmlelL 
fırka lnıma.ndanı General HUaeyin dndea. t.oplanu paralan mahsuba takumı terke dAvet edilmiflerdir. ala tem llstMl tebliğ edlldl. Uitf• 
Kadri tayin edilmittir. (Arkası 10 uncuda) (Arkall 10 uncuda) c16n1tlnell 1ay&.mm ~. 
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itfaiye. 
Şenlikleri 

Bugün 
~H -

l_v_az_an :_s._s. __ j 
Malt aya 
Hazırlandı, 

Kaçış 
Nasıl 

Nasıl 
Oldu? 

Hisarla Bebek Arasın.da 

Yüzmeler Yapılıyor 
Feıtivalin ikinci haftası bugün bi· 

tiyor. Fakat, ikinci haftanın son gU
nU bir hayli yüklü ve dolgundur. Bu 
sabah Hat 11 de Hisarla Bebek ara
sında Boğazı karşıdan karo_ıya yUze· 

ı rek geçme müsabakası yapılacaktır. 

1 

Bu müsabakalara girmek için be~t 
kadın olmak üzere dün öğleye kadar 

1
45 kişi yazılmı§tır. 

Yine bugün saat 14.30 da Dağcı
j lık klUbUnde Balkanlar arası tenis 
i seçme müsabakasına başlanacak ve 
1 yarın bu maçın finali yapılacaktır. 

1 
Memleketimizde ilk defa olarak ya

! bancı ve kuvvetli ekiplele bir tenis 
! maçı yapılmaktadır. 

1 ltlaiye fenlikleri 
I Bugün saat 15,30 da stadyomda it 
, faiye tilreni yapılacak, gece Kala
. mışta, Salacakta festival galaları \'e 
rilecek ve Tepeba.şmda Kızılayın 14 
t1ncü geeesi yapılacaktır. 

Yarın, TUrkiyenfn sahil villyetle-

- Biz senelerdenberi burada ıenin ıelcimetin için kapını bek
ledik. Sen bir ecnebi otomobili ile sarayından, memleketinden 
kaçıyorsun, ecnebilere teslim oluyorıun. Lanet •ana .. 

rinden gelen yüzme şampiyonlarının 
iıııtirakile Bebek - Moda arasında bir 
mukavemet yarışı tertip edilecek ve 
birinci gelen Türkiye yUzUcülUk şam
piyonu ilan edilecektir. 

M illi muvaffakıyet tamam oL 
duktan sonra sarayın hava

sı elektrikle dolmuştu. HergUn, 
her saat mühim bir vaka bekleııi
yordu. 

Uzun tereddUUerden sonra Al

tıncı Mehmet kararını verdi. İşgal 
kuvvetlerinin yardimiyle memle· 

ketten kaçacaktı. Mahrem bende· 
leri bir müddet işgal kuvvetlerile 
saray arasında mekik d~udular. 
Kendisi de sarayda General Ha
rıngton ile uzun uzadıya görüştü. 
Herşey hazırlandı. 

Kaçmazdan on beş gün evvel 
dördUncU kadınef endiyi yanına ça.. 
ğırdı. Dedi ki: 

- Sana birşey söyliyeceğ'ım. 60 
yaşında bir insan pişkinliği ile din· 
liyeceksin ve UzUlmiyeceksin: Mil· 

, let çok galeyana geldi. Bir müddet 
için tahtımı bırakıp dışarılara giL 
mek lazım geliyor. 

Bu sözleri dinliyen Türk kızı, 

hayret duymadı. Hiçbir zaman sa
ray hayatını benimsememiş, bura

nın daima yabancısı kalmıştı. Sa
raya karşı mU!ctin senelerdenberi 
devam eden mücadelesinin niha
yet taım bir zafere vardığını düşün
dü. Karşısında teselli yolunda bir 
söz bekliyen ihtiyar adama dc~i ki: 

- Belki de hakıkmızda böylesi 
daha hayırlı olur. 

S arayda başka hiç kimseye 
firar planı açılmadı. Gizlice 

bavullar hazırlandı. Oğlu Ertuğru_ 
lu beraber alacağı için ancak hare
ket günUnUn sabahı, Ertuğrulun 
annesi Müvcddete haber verdi: 

- Kısa bir seyahate çıkıyorum. 
Oğlumu beraber alacağım. 1 

Gitmezden evvel Vahdettini en 
çok düşUndUren mesele, son Os· 
manlı hUkUmdarı sıfatiyle tahtı 

ve memleketi bırakıp gitmek de. 
ğıldi. DördUncU kadınefendiyi İn
giliz harp gemisine beraber alıp 
kaçınmanın yollannı dUşUnmekle 
meşguldü. Beraberinde gidecekler 
arasında bulunan Doktor Reşat 

Paşaya bir gUn bu meaeleyi açtı: 

- Onu beraber götürmek isti· 
yorum. Fakat nasıl bir yol bulabL 
liriz! 

- Bir erkek elbisesi tedarik e· 

delim. 
- Bakalım buna kendisi ne der? 

İyi dilşünceli bir kadındır. Evvela 
kendi fikrini alalım. 

B ir gUn Vahdettin erkek elbi
sesiyle beraber kaçmayı 

dördüncü kadmef en diye teklif et
ti. Kadın şu cevabı verdi: 

- Nik1\hlınızım. Her emrinize 
riayet ederim. Ailenizi ne zaman 
aldırırsanız ben de giderim. Fakat 
hiçbir zaman bir erkek elbisesi gi
yer~ momlekette,n kaçmıya razı 

olamam. Tarihi dakikalar geçiri
yorsunuz. Böyle bir zamanda beni 
düsünmek fena olur. Kendinizi 

dünyanın gözünde çok küçük dü
şUrUrstinUz. Buna razı olsam ben 
de ebediyen kendi kendimden nef
ret edecek bir hale dUşerim. 

- Seninle mUteselli olurdum. 
- Başka çaresini düşUnilnUz. 

Buna iınkan yoktur. Bir MUslüman 
ve TUrk kadını eıfatiyle benden 
böyle bir f edak!rlrk istemi ye hak
kınız yoAfur. 

- Doğru dllşünilyorsun. Hak. 
kın var. 

Fakat her konuşmanın nihaye· 
tinde böyle hak vermesine rağmen 
teşebbüslerini hergün, her vesile ile 
tekrar ediyor, fakat daima ayni 
cevabı alıyordu. 

Bir Cuma gUnU, Osmanlı hUkilm· 
darlarının meşhur "Selamlık resmi 
alisine,, çıkriııya huırlandıklan 
saatlerde Altıncı Mehmet için büs

bütün başka türlü bir resim hazır· 
landı. Saat ona doğru merasim 
kapısına ecnebi otomobilleri geldi. 
Artık firar teşebbUsUnden haberi 
olan bendeler Altıncı Mehmedi teş
yi ettiler. Bu dakikada dördüncü 
kadınefendiye döndü ve dedi ki: 

- Milletin size fenalık yapma_ 
smdan korkmayın. Ben gitmeden 
sizin emniyetinizi sigorta ettim.Ec. 
nebi generallerilc konuştıum. Size 
fenalık yapılmasına mani olacak
lardır. 

Şu cevabı aldı: 

- Ben korkmuyoruın. Ben bir 
kadınım. Bir Türk çocuğuyum. MiL 
!etimde~ hiçbir fenalık beklemiyo
rum. 

Vahdettin, oğiu, iki haremağa· 
sı, Zeki, Reşat Paşa, bende

lerdcn daha ikisi otomıobillere bin· 
diler. Hepsi sekiz kişi idi. 

Merasim i<apısında nöbet bekli· 
yen bir Mehmetçik bu manzarayı 
bi rheykcl heybeti ile seyrediyor. 
du. Tam otomobillere binileceği sı
rada ileriye doğnı bir, iki adım at
tı, silahına dayanarak şu tarihi söz 
leri söyledi: 

- Biz senelcrdenberi burada l!le
nin selllmetin için kapını bekledik. 
Sen bir ecnebi otomobiliyle sara· 
yından, memleketten kaçıyorsun. 

Ecnebilere teslim oluyorsun. 
İşte son Osmanlı htikUmdarı, şu

urlu bir Mehınetçlğin bu sözleriyle 
memleketten teşyi edildi. Harice 
kaçarken kulağında kalan son söz
ler bunlar oldu. 

Vahdettin, ilk menfa olarak bir 

Bundan başka yarın saat 10 da 
Modada su topu ve atlama müsaba
kaları ve türlü deniz eğlenceleri .ha
zırlanmıştır. Yann gece Konservatu
ar tarafından Fransız tiyatrosunda 
bir klasik Garp musikisi konseri ve-
rilecektir. · 

---o·---

BIR KÖYÜ 
ARI BASTI 
Köylülerden Birç9,ğu 

Hasta Y.~t ıorlar 
Ceyhan, (TAN) - Tahlriye köyU 

halkı bir arı sUrUsUnUn hücumuna 
uğramıştır. Hadise fÖyle olmuştur: 

Köy halkından birçoğu, köyün 60 
metre dışındaki kuyud~ akşam UetU 
su alırken ansızın binlerce an pey· 
dahlanmı,, insan ve hayvanlan aok· 
mıya başlamıştr. Halk köy içine ve 
evlerine kaçışmıf, Hacı Osman ve bey 
giri vücutlarına yedikleri iğnelerden 
bayılıp dUşmUşlerdir. Hacı Olmam 
kurtarmıya giden Şaban da anların 
hücumundan bağırmıya, bafİ&anlf, e
line geçirdiği paçavralan yüzüne gö
zUne sardıktan sonra kuyuya yakın 
bir gölcilğe atrlarak her tarafını bal· 
çık ile sıvamak suretile kendisini kur 
tara bilmibtir. 

Hacı Osman ve Şaban, ancak gece
leyin arılar kaybolduktan sonra ev· 
lerine dönebilmişlerdir. Köyll\den bir 
çoğu hasta yatmaktadır. Hacı Osma
nın beygiri ölmüştür. 

O·--

Ccrddeler 
lşar~tleniyor 

Köprü üstündeki çivi usulü muva· 
fık görülmüş ve şehrin evvelce tesbit 
edilen diğer 38 yerine çivilerle işaret 
konulmasına karar verilmiştir. Halk, 
her tarafta ancak çivili yerlerde 
karşıdan karfıya geçeceklerdir. 

Cezalllar Listesi 
Diln 12 kişi tramvaydan atladığı ı

çin, 63 kişi muhtelif belediye emirle· 
rine riayet etmediği için, 45 kiıti de 
KöprU üzerindeki geçit yerlerinin dı· 
şından yürUdükleri için cezalandınl· 
mışlardır. Bundan baıka açıkta satı· 
lan 340 kurabiye musadere edilmfıtlr. 

İngiliz harp gemisiyle Maltaya kaç- ====ıe=======-19!!!1==---
tı. Bundan evvel kendisinin ve ben- ~~~""'l 
delerinin tezvirlerile yüzlerce TUrk - B T 'J 
vatandaşı elleri bağlı bir halde ~ eş l / o ! 
ecnebilere teslim edilmiş ve Malta- ~ I 

!~ ;;~~~;:~~i~~:~~dadc~~~~~~ - ı.asS.::!!::~:~ ti,;..:,: 
hayatı geçiren vatandaşların ahla. i lığın halilleme•İne raf· ~ 
riyle dolu idi. Bu ahlar Vahdettini men bütün aır iıtaıyon-
tutmuş, hakkaniyetin çok güzel bir ları lcıaliyet halindedir. 
tecellisiyle kendisini menfa diye; t Şehirde umumi /ırontrol· 
ayni İngiliz harp gemilerile, ayni ~ ~ ~ lere devam edilmektedir. S 
Malta adasına sürüklemişti. v'"'' ''""'''-'"~'"'""" 

(Arkası \'ar) 

~ Ateşin Binanın Dışın- Şüpheli öıuoı 
~ Bir Sandalcı, Ağzından 

i dan Çıktığı Anlaşıldı ~:: öğl~~!~:::~ ?~ 
sandalda kayıkçılık yapan 60 b•~ 

Kurtarllan Dosyaların Tasnifi Devam 
Ediyor, Kazı Dün de Devam Etti i 

nnda Ha§im, l!landalının içlnde"k'p.oı 
bir halde bulunmuştur. Yaa bili" 
iskelel!line çıkarılınca ağzındSD< ölJlltlt 
nundan kan bofanarak derhal ta ti 

U&klldar adliye binası yangını onunu bulmamaktadır. Hakiki i 
tahkikatına dün de devam edil· miktar tasnif bittikten sonra 
mlıt, fakat, ateşin ııeden ve nasıl anlaşılacaktır. 

tur. MUddelumumilik, tahkik• rıdt 
koymu§ ve nöbetçi tablbiadJi ~. ~· 
rerek cesedi muayene ettlrınif de'"°' 
lınacak rapora göre tahkikata çıktı~ hakkında kati bir netice- Evvelki gUn Adliye VekW i 

ye vanlamanuştır. Ancak ateşin ŞUkrU Sa.racoğlu da UskUdara 
binanın dı1t tarafmdan ~ktığr geçmiıt ve yangın yerinde tetkikat 

kati olarak anlaşlmıştır. yapmı~tır. Vekil, Usküdar kay-

edilecektir. 

/iti valıa daha bıl' 
Fenerde Hatip Muslihittin Jtllları11 

UskUdar mUddelunıumisl Tah· makamı Lfltfl ile itfaiye heyeti- ~ 
lesinde Mescit sokağında 26 nuJll ~ e 
evde oturan Hamdi, dün Cerf8~uJl'1" 
hastanesinde ölmü§tUr. Müdde~ tt 
mllik ölUmU filpheli gördUğil içitl ce' 
bibiadli hastaneye göndererek .,ı

sin, dün de yangın yerinde me.5. nin .ranwnın söndürülmesinde ~ 

~ 
gul ol mu,, kurtanla11 dosyaların geçen fevkalade mesailerini tak- ~ 
tasnifine nezaret etmiştir. dir ve kendilerlni tebrik etmlştir. 

DUn de yaıngm yerinde kazı UskUdar mahkemeleri, dün ye. 
yapılmış bir!;ok sağlam dosya.- nl binada mutat faaliyetlerine 

~ lar \'e defterler mt>ydana ı;:ıkanl devam etmi!ılerdir. Hus~si heyet ~-
~ mıştır. Kaybolan ve ya.nan dmı· ~urtanlan ka.-.alardakl para.larııı 

di muayene ettirmiş ve ınorP ı,11' 
dırtmıştır. Alınacak rapor~ g~re tııll' ~, 

~ yaların mlktan mevcudon yüzde sayılmasını da bttlrmiıttir. 
kikat derinle§tlrilecektir. poh~ ~ ~ 
kikatma göre, Hamdi evvelki. 6f ltt 
sarhoş bir halde eve geltni~, di1tl _..., 

~'~""""~,,,. .1 "' - "' - ,. ,. ,. .1 .1 ,..,. ,... 

Is Kanunu 
' 
Tatbikatı 

Hazırlanan Talimatna· 
me Vilayete Bildirildi 

İ§ kanununun tatbik tarzı hakkın· 
da hazırlanan talimatname dUn vlli· 
yete tebliğ edilmiştir. Bu talimatna
meye göre, iş hayatı kanunt hUkUm· 
lere göre devlet tarafından takip, mu
rakabe ve tefti' edilecek, valiler de 
bu talimatname hUkUmlerini tatb!ka 
memur olacaklardır. Bu kanunla ku· 
rulmug olan merkez iş bUrosu bir re· 
is, bir reis muavini ile bölge teşkila
tından mürekkeptir. Teşkillt, yasa ve 
usul kolu ve yürUtUm ve idare kolu 
adıyla iki ~J.t~Ye ~lmıştır. 

Birinci tube ie politlkaaı, ış akdi, 
is t.Anaiıııi. teknik, BBğlılr. •<>•Yal VA"· 

dım, beynelmilel mukavele ve yasa· 
!ar işile, ikinci şube muamelat, 'tad· 
rolar, evrak ve dosya ile uğı"aşacak· 
tır. 

Memleket, şimdilik 14 iş bölgesine 
ayrılmııtır. Merkezleri eırasile An -
kara, Zonguldak, lstanbul, tzmir, E· 
dirne, Kütahya, Aydın, Antalya, A· 
dana, Malatya, Kayseri, Samsun, 
Trabzon ve Diyarbekirdir. 

50 Kilodan Fazla 
Yük Taşıyanlar 

Belediye muvakkat bir zaman için 
zatı eşyanın küfede taşınmasına 

izin vermi,ti. Fakat bazı kiımseler bu 
izinin dışına çıkmışlar ve elli kilodan 
fazla e,ya ta,ımıya başlamışlardtr. 

Bu vaziyet kar,JJlında, Belediye me 
murları ve zabıta icap ederse hamal
ları durdurup t&fıdığı eşyayı bile tar
tacaklardır. Elli kilodan fazla yük 
taşıyanlar ağır cezaya çarptırılacak
lardır. 

Bütünleme imtihanları 
Bir Eylülde 

Maarif Vekf.leti bUtUnleme imtihan· 
larınrn bir eylülde ikmal ~mtihanla
rının yedi eylülde ve olgunluk imti
hanlarının da 9 eylülde yapılmasını 
kararlaştırmışbr. 

Festival Bisiklet 
Yarışı Programı 

T. S. K. Istanbul Bölgesi bisiklet 
Ajanlığından : 

!stanbul Belediyesi Fe!tlvcl heyeti 
tarafından tertip edilen bisiklet ya
n§ı 22-S.1937 pazar giinli a~a~da 
yazılı olduğu Uzere yapılacaktır. 

1 - Yarış yolu: Bayazıt. Sııltanah 
met, Eminönü, Takıim, Şitli Istlnye. 
Bentler, Tarabya, Şi§li, Taksim. !65 
kilometre) 

2 - Yart§ sabah saat tam 8 de baş 
lıyacaktır. · 

3 - Koşucuların yanı, saatinden 
evvel Bayazrt meydanında bulunm:ı
ları lazımdır. 

4 - Yanıta birinci, ikinci ve U~i\n 
cU gelenlere münasip hediyeler vtri
lecektir. 

Yol lnsaatı 
1 

için 17 Milyon 
Harcanacak 
Aldığımız malfımata göre, yeni yol 

kanunu projesi Kamutayın bu devre· 
sinde görUşUlecektir. Yeni proje ile 
beraber, hükfunet, Kamutaydan yol· 
lar için 175 milyon lira tahsisat isti· 
yeeektir. Bu para ile 22 bin kilomet· 
relik yol yapılacaktır. 

Vilayetlerimizin bugUnkU geliri, bu 
kadar bUyUk bir şose gebeketdnin ıs
lah ve inşasına kafi gelmediği gibi 
bu yollardan bazılannm villyet bUt 
çeleri ile başarılmasına da imkln 
yoktur. Bu yUzden şose şebekemiz 

milli ı;ıose ve vilayet yollan olarak 
iki sınıfa ayrılmı§tu. Mnıl eoseler 
yekQnu takrlben 7300 kilomeıredit. 
ı,,.A ve ısuı.ıı --"i· ... \. ... ı- ... ı· .,.c .u&&· 

yon lira harcanacaktır. 
Birinci sınıf vilayet yolları yeklı· 

nu ise 14,700 kilometre kadardır. 
Mal!lraf ta 100 milyon lira. olarak tah
min edilmiştir. 

iSTiF A DOCRU DECIL 
Balıkçılar Cemiyeti idare heyeti a· 

rasında balık sa.tı§ı yUzUnden bir an 
laşamamazlık olmuştur. Fakat cemi· 
yet idare heyetinin istifa ettiği habe
ri doğru değildir. 

---0-

Zilede Bisiklete 
Binmek Neden 

MenedHdl 

· Jeıır 
leye kadar ayılamamıştır. Zehır ~ 
şUphesile hastaneye kaldırılan 
dl, ifadesi alınamadan ölmUşt~ fd 

Balatta oturan Bedriye i!Jtl!Jl e bil' 
llk bir kadın da evinde ölü ol~~...ır 
lunmuıttur. Ceset, morga kaldJJ"W""
tır. 

Maslakta Motosikl•tl 

Polisler Bulunac:O~ 
rD' Maslak yolunda sık sık oto 
4
,. 

ve otobüs kazaları olduğu ınal~ 11 
Bu kazaların hemen hepsi fs.Jl' ~ 
ratten ileri geldiği için Belediye, 1"_ 
lakta yeni seyrüsefer teşkilaU ~· 
mıya başlaımıştır. Maslak jsıı:..rıp• 

karakolu kaldırılmış, biri Zi~"~ 
yu, diğeri Derbent ve UçUncUS~ ~ 
lak mevkilnde birer tane poUS st ,,. 
set.er karakolu kunılmıuatur. BU,/ 

!)' + ,.ıı··j-.. 
.. Qt,.f\llol'AA ~ .. :~-t .... fhH<> """,. ?J8""'"ı 
polia bulunacak ve bunlar ~ 
yolunu durmadan dolaşarak d~ 
mürakabe altmda bulunduracJ 

r BiRKAÇ SA TIR~ 
fi 

B el~lka ve Isvt~re günırUJdt_, 
de tetkiklerde buhınnıal' ~ 

re A vnıpaya giden gtlmrUkler JY__,.,t 
mUdUrU Mahmut Nedim, diln r'l' 
ıntze dönmUtttlr. 

G UmrUk mUf:ttl!)lerlndeo ~ 
Almanya gUmrWderiJlde ~ 

ldkler yapmak üzere dün 1'6t·,.11 
yoluyla AlmMyaya hareket etıll"" . ' B eledlye Şif hanede dörtYO,!..a r 

Zile belediye reisinden aldığımız andaki Ham.ldlye ~ 
bir mektupta deniliyor ki radan Tozkoparana kaldınDlfi&t' 

"Bisiklete binemiyecek kadar kü • ;i_, 
çük çocukların ve acemilerin yap p azar \'e ~arşl yerlerinde 1.., 
tıklan kazaları önlemek için kaaaba ve meyvalar behemeıı-1 .,11., 

dahilinde bisiklete binmek yaaak edil dm en az yarım metre ~' 
miştir. Bu karar, kazanç temirtl mak ki kerevetler üzerine kon~ 
sadlle bisikletlerini kiraya vererek petıer içinde satılacaktır. 
kasaba dahilinde dolaştıranları da • ~ 
alakadar eknektedir. Fakat, stad Q otomobU, otobUs ve katıl~ 
yom sahasında ve kasaba dı,mda bi- nn yıllık fenni mu•Y 
siklete serbestçe biniiebilecektir.,, bu aym yinnislnde bitecektir· 

Diğer taraftan Zile muhabirimizin • _:: .... f 
verdiği tafsilata göre ,bu karan icap E ınlnönü Halkevlnin yaııı...-';I 
ettiren hadise, acemi bir gencin ls pdacak pavyon için bll ,il 
tasyon yolunda bisi.kletle bir küçük arkumdaki &da Eylfil ayında 
yavruya çarpması ve bacağının kı ilk edilecektir, 
rılmasına sebep olmasıdır. Belediye, • •l)'.I_ 
bu kaza Uzerinedir ki, kaaaba dahi v aJi Muhittin Ustündağ ' ~ 
linde kazanç temini makaadile blaik ya gelmiştir. Çarpnıba 
let kiraya verilmesini menetıni9tir. hı r1ehrimlze gelecektir. A 

LfAkVi/t\rtl~HAVj 
l 14 Ağustos 937 
CUMARTESİ 

YefilklSy meteoroloji iıtuyo-

nundan alınan malflmata göre, bu. 
gUn havanın Ege ve orta Anadolu 
mıntakalarında açık, Karadenizln 
şark kıyılarında mevzii yağı§lı, di
ğer mıntakalarda kısmen bulutlu ol· 
maaı, rUzglrlann ,ımalden orta kuv 
vette eemeal muhtemeldir. 

DUNKU BAVA 

Dün, hava açık geçm1', rüzgarlar 
Rİmsı IOPn ~sınivPnP fi ımPtrP "liirı:ıtlP Pil 

Yurtta Bugünkü Ha-va 

----------= ıoı 8 inci ay GUn: 31 Hızır: S!)S 
Arabi 13M Rumi 1 . ı 
Cemaziyülahır: 6 Ağusto9 •16 
Güneş: 5,09 - Öğle: 12·ı~ 
İkindi: 16,09 - Ak§am: 19· 5 Yatsı: 20,~5 - lmsfık: 3~ _ ___..........- ~fi 

miştir. Tazyik 761,5 milinıet~il 
rarct en çok 31, en az 19 5g.ll 
nlı:ırsı'k lrnvr1Pni1miııtir 



============================================= ~ A N E 

Ne~-York, 13 (TAN) - ATjantin 
den haber alındığına göre, şimali A
merika Birleşik devletlerinin Brezil
yaya altı muhrip kiralaması Arjan
tin hükumeti tarafından protesto e
dilmiyecektir. Kabinenin dünkü içti
maında doğrudan doğruya Brezilya 
ile müzakerelere girişmek kararı ve-
rilmiştir. .! 

Arjantin efkarrumumiycsi, yeryü
zünde §imdiye kadar görülıınemiş o
lan bu garip hadiseyi hem hayret, 
hem de infialle karşılamıştır. Arjan
tin, derhal yeni harp gemileri inşası
na b~lıyacaktrr. Ayrıca bir (Paname 
rikan) konferansı hakkındaki müza
kerelerin de bu yüzden tehlikeye düş 
meai imkanı vardır. 

Amerika Birleşik devletleri hüku
meti ise, daha şimdiden donanmadan 
6 anuhrip seçmiş bulunmaktadır. 

Para&"uay'Ja 

Bir l syan Çıktı 

Belçika HükUnıetinde 
Değifmeler 

Fransada 
.. Başsız Bir Hayalet • 

Türedi 
Paris, 13 (TAN) - Bordeanx 

ttehrinde emsaline nadir ra.fitla
naııı bir vaka olmuştur. Şehir ke
ınannda bulunmakta ola..-ı büyük 
bir orta de,ir derebeyi ptosunu 
ziyarete giden seyyahlar, pto
.nun büyük mahzeninde kafasını 
elinde t&jıyarak, başsız bir halde 
ortalıkta gezeıı bir hayalet gör
müşlerdir. Seyyahlar arasında 

bulunan bir Amerikalı hayalete 
yaklaşarak eliyle dokunmak lfite 
mlşse de a~ısızın yıldınmla. ''U
nılmuş gibi yere yıkılmıştır. Ci 
n.rdak.i ahali l}atonun ( Georges 
sans teles - başsız Jorj) adlı bir 
derebeğine alt olduğunu söyle. 
mektedirler. Fakat şimdiye ka
dar oralarda bir lıavalet görün 
düğünü • iddia eden kimse olma 
mıştır. 

Vak& mahalline çağınlan ja.n. 
darmalar ve poli.11 te ayni hayale 
ti görmüşler, yalnız belediye dok

S toru hiç birşey görünmediğini 
S ve hepsinin tesir altında kalarak i mevcut olmıyan birşeyi gordükle 

ı 
rini iddia ettiklerini söylemiştir. S 

Hadise, büyük bir heyecan u- : 
yandırmıştır. ı 

•••••••••••••••••••••••••• 

Bakırköyünde 
Bir Yangın 

t:\iln iiğt.....ı... •oa... ~..ı.ar1'nJ> .Rn-

rut fabrikasında bir yangın çıkmış
tır. Ateş, evveli fabrikanın idare kıs
mında görülmiiş, fakat Bakırköylüle
ri hayli telaşa düşüre'1. büyük bir 
tehlike, hafifçe atlatılmıştır. 

Vaktinde yetişen Bakırköy itfaiye
sile fabrika işçilerinin gösterdikleri 
gayret, ateşin çabucak önlenmesine 
yardım etmiştir. Barut imal edilen 
kısımlara bir şey olmamış, ateşin· ge
nişlemesine imkan bırakılmamı§tır. 
Olen, yaralanan yoktur. Yangının se
bebi tahkik ediliyor. 

Treni erin Hareket 
Saati Değişiyor 

Ankara, 13 (TAN)- Sirkeci. Edir 
ne, Bursa - Mudanya, Samsun sııhil 
ve Erzurum Sarıkamış hudut hatla 

=~~!!!!!!!!-'!!!!!!!!'!!!!!"!~~~=~~!lea rı hariç olmak üzere şebeke üzerinde 
rak batmıştır. Geminin kaptanı veba işlemekte olan sürat, yolcu ve muhte 
zı tayfalar kurtulmuşsa da mürette- lit trenlerinin hareket saati 16 Ağus 
battan 12 kişi kayıptır. tostan itibaren değiştirilecektir. 

Brüksel, 1.3 (TAN) - Belçika ka
binesinde Eylfıl sonuna doğru bazı 
nazırların değişeceği söylenmekte-
dir. 

Rusya ile Amerika 
Arasında Gidip Gelme 

Uçuşuna Başlandı 
içinde Altı Kişi Bulunan Dört Motörlü N • 209 
Tayyaresi, Dün Moskovadan Hareket Etti 

Moskova, 13 (TAN) - Bundan evvel kutup yolile, Amerikaya 
muvaffakıyetle varmıf olan iki ~ovyet tayya.resinden sonra dün 
de Sovyet hava kahramanı Sigismond Levanevaki'nin idaresinde
ki N-209 tayyaresi, Moskovadan Fairbanks'a müteveccihen yola 
çıkmıttır. Bu seferki yolculuğun gayesi, Moskova - Amer.ika -
Moakova gibi bir gidip gelme seferidir. 

-ı Tayyare bu sabah saat 4,~8 de 76 

E b
-! 1 derece, 62 dakika arz ve 44 derece, ene 1 50 dakika tul daire.si üzeri:ıde bulunAfmanyada 

Gazetecileri 
ifşaata Başlıyacaklar 

duğunu ve herşeyin intizam i~kıde ol 
duğunu telsizle Moskovaya. bildirmiş
tir. 

Sabah saat 8,2 de Amerikanın, tay 
yareden aldığı bir telsizde lfie, Sov
yet tayyarecilerinin kutüpten 90 ki
lometre uzaklıkta bulunduklamıı n 
kutüpteld So'J'et ıkampmm üzerL"l

Londra, 13 (TAN) _ AJmanyada- den uçmalanna az kaldığım bildir
mişlerdir. ki ecnebi muhabirleri konfederasyo

nu Tayımis muhabirinin Almanyadan 
dışarıya çıkarılmasını protestoya şid 

detle devam etmektedir. Ecnebi mu
habirleri, Almanya matbuatında ken 
dileri aleyhinde bir haftadanberi şid 
detli neşriyatr yapılmasına karşı gel
mek için tedbirler almışlardır. Bun
dan sonra hatır ve göntil meselesi 
mevzuu bahsedilmiyecek. ne olurscı 

olsun Almanya hakkında hakikat ec
nebi gazetelerine verilecektir. Bu a
rada, papazların takibi ve anahkumi 
yeti hakkındaki ifşaatın, Nazi ricali
nin hoşuna gitmiyeceği tahmin edil
mektedir. 

Bir Kamyon 
Faciası 

Sivas, 13 (Tan muhabirinden) 
Deliktaşta bir kamyon devrildi. !ki 
kardeş yolcu öldU. Şoför ağır yaralı
dır .Ayrıca iki kişi de hastaneye kal
dırılmıştr . 

Dahiliye 
Vekilinin 
Teftiş 1eri 

Ankara 13 (TAN muhabirinden)
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre

teri Bay Şükrü Kaya, bugün Ankara 
jandarma mektebine giderek tetkikat 
ta bulunmuştur. Vekil, bu sene ted
risata başlryacak olan mektebi çok be 
ğenmi§ ve takdir etmiştir. Saat 17 
de de Ulus matbaasına giderek yeni 
makineyi, klişe dairesini ve sair kı
sımlan gezmiştir. 

Tayyare ve Pil otlan 
Alınan mütemmim malutnata göre, 

N. 209 tayyaresi bir nakliye tayya. 
residir. 1935 yılı başlangıcında inşa e
dilmiştir ve her biri 850 beygir kuv
vetinde dört motörle milcehhez, tek 
kanatlı bir alettir. Tayyarenin süra
ti saatte 280 kilometre ve uçuş halin 
de ağırlığı ise 35 tondur. Tayyarede 
kısa ve uzun dalga ile işliyen radyo 
merkezleri vardır. Ayni makine, bun
dan evvel 50 bin kilometre U!:ı-:nuştur. 

Pilot Levanovskiye gelince, Rusya 
da ço ktanmmış bir havacıdır. 

Aletin ikinci pilotu Nikolai Kasta
neff'tir. Aynca bir kılavuz ve üç te 
makinist olmak üzere tayyarede dört 
kişi daha vardır. 

Kutbu Geçtiler 
N. 209 tayyaresi bugün saat 14 te 

Şimal kutbu Uzerinden uçmu§tur. 

............................... 
Hazine 
100 Bin lira 

flEK 
Festival 

Uçüncü yıldır ki; lstanbul güwJ 
bir teşebbüsün müspet geli .. meleri 
semeresi olarak yaz ortasında bir eğ
lence mevsimi yaşıyor. A\Tupadaki 
emsaline bakarak festival adını , er
diğimiz bu eğlenceler bu sene spor, 
dans, tiyatro, musiki, sanat vesaire 
gibi zengin, ~eşitli \ 'e tatbikatı ~hrin 
muhtelif semtlerine ya;)"Ilmı~ bir 
programla Ağustos aywuı içine sıkı~
tınlmıştır. 

Bu sütunlarda ben, başka gazete • 
lerde de buna benzer hergün yazan 
arkadaşlar fırsat dü~tükçe Jst:ı.nbul
d&k.i eğlencesizllkten, iç sıkıntısından 
acı acı bahseder dururuz. 

Eh! Paris Sergisindeki eğlence!er 
gibi olmasa da bize göre nkit geçır
tecek bir programla ba.~lamış ,.e ya
nsına gelmiş olan festival mevsiınL 
nin matbuatta hiçbir ~er ,.e akis bı
rakmamasını halkın bundan ze\"k al
mamasından ziyade bizim yani gaze
tecilerin bu işlerin (Publiciw - neş

riyat) kısmiyle alika duyınamakhğı. 
mıza hamletmek yanlış bir hüküm 
olnııyacaktır. 

Alakadarların anlattığına göre yal
nız lstanbul matbuatında yüzdoo faz
la gazeteciye -kolaylık olsun diye
f estivalio bütün tezahürleri için da
ğıtılan daimi da,·etiyeler ,.e her bü
yük tezahür için ,·erilen hususi kart. 
!ardan sonra ~ir şehir iı?i olan bu me
seleden haberdar olmadığımız iddia 
edilemlyeceğinl görüp te sükütumuzu 
lsta.nbuldak.i turistik hareketlerin ilk 
ehemmiyetlisi olsa bu işi benimse
mediğimize yahut müspet işlere karşı 
hissiz ve kayıtsız kalmakta olduğu

muza hamledenlere hak vermemek 
kabil değildir. 

Gerçi büyük sanat kritiklerimlz 
yoktur. ULkin bir piyesi veya piyesin 
temsilini hırpalamak, yahut bir kon .. 
seri didiklemek istersek kalemleri şa.. 
kır şakır işliyen arkadaşlar da ara
mızda eksik değildir. lstanbul i~in 

hususi bir ehemmiyeti olan festh·al 
hareketleri içinde i;)i veya kötü ma~ 
buatı .meşgul edecek ve sayfalarımız
da hergün ona yanın sütun ayırta.
ca.k hi~bir şey mevcut olmudığını da 
iddia ede.meyiz ya! 

Ben kendi payıma bu sükfttu teh .. 
rin ve bu ü.5te emek sarf edenlerin 
mesaisine, i3i niyetine , .e hatta kuca
ğında yaşadığımız lstanbulun sevgi
sine k&r§ı serzenişe değer garip bir 
hareket sayıyorum \'e istiyorum ki; 
serli.,·halanw, sayfa bölümJerini Ye 
resim oymalarmı hani hani taklide 
uğra.~hğnnız Avrupa matbuatında 
dün akşamki tiyatro, konser ,·e eğ .. 
lence yerleri hakkında hergün görü
len tenkitlere veya. alelade hikiyeler 
hiç değilse festival mevsiminde \'6 

festival programının tatbikab sıra.. 
smda bizim gazetelerde de görünsün 
de bir taraftan bu güzel ,·e medeni 
teşebbüs teşvik \"e tamim edilmiş, di
ğer taraftan da karilerimize sanat 
hi.diselerinin tenkidi ''e tahkiyesi yo
lunda yeıııl bir zevki.n ilk a.~dan ya.
pılmıya ba§lanmış olsun. 

8. FELEK 

Hitlerin Kitabmı 

Satanlara Taarruz Edildi 

Irakta Yapılan Suikast Viyana, 13 (A.A.) - Graz hadise
leri hakkında yapılan tahkikat, B. 
Hitlerin "Mein Kampf,, ismindeki ki
tabını satan kitap dükkanlarına karşı 
yapılan tecavüzün bazı vatanperver 
cephe mahf elleri tarafından tertip, 
ihzar ve tatbik edildiğini göstemniş
tir. 

1 rak Erkanı Harbiye Reisi 
General Bekir Sıtkıya karşı 

MusuJda yapıla.n suikast Iraık için
de ve dışında, bilhassa. Irakm kom
şulan ve dm;tlan nezdinde en de
rin teessürle karşılanmış bukmu
yor. Irak, bu suikast yüzünden, 
~ok değerli bir evladını, memele
ketine çok hayırlı hizmetler başa
ran ve bu hizmetlere daha birçok 
mühim hizmetler katmak L11tida
dında oJan azimli \'e ıkudretll bir 
şahsiyetini kaybettL lrakm lstik-

li.lini kazanma.fiı üzerine yeni Irak 
müdafaasını kurmak gibi büyük 
bir vazifeyi üzerine alan Bekir Sıt
kı, hükumet içinde hükumet ,·ücu
de getirmek \'e imtiyazlı bir hayat 
sürmek istiyen Asurilerin müsel
li.h isyanı sırasında, kurduğu or
dunun kıymetini bütün memlekete 
tanıtmış, Asurilerin isyanJDJ silr
atle bastırmakla Irala tehdit edoo 
mühim bir gaileyi bertaraf etmiş
ti. Miralay Bekir Sıtkınm asıl şöh
reti bu hadise ile başlamış, kendi
si hi.dlseyl müteakıp Bağdada gir
diği zaman, "milli kahraman,, sı

f atlyle sel1ınlanmış ve sevilmişti. 
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General Bekir Sıtkı, daha sonra 
Irak müdafaasuıda kunnıya ve 
Ytik..-.el~iye den.m etmiş ve Irak 
hükômetl son seneler zarfında yer 
yer baş gösteren isyanlan bastır

mak hususunda bu ku\'Vett.en oo 
büyük istifadeyi temin etmişti: 

lrakıq öteberisiode bedeviyet 
hayatı süren unsurlar vardır. Hü
kumet ve kanun mefhumuna ya
bancı blnıak ve yabancı kalmıya 
devam etmek istlyen bu unsurlan 
medenileştirmek işi, Irak hüldime
tinin en belllbaşlı vazifeleri ara
sındadır. Otedenberi serazat Yft§&
mıya alışık olan bu unsurlar Irak 
hUkfunetinkı bu teşebbüslerini hop 
~ıkannak için uğraşmakta ve ikL 
de birde hUkU.meti taciz etemekt&
dir. 

1 rakta mecburi askerlik kanu
nunun tatbiki de bu unsur

lar tarafından mukavemetle karşı
lanmış ve Irak hükU.metinln kati 

bir hattı hareket ta.kip etmesi icap 
etmiştL Çünkü mecburi askerlik 
kanunuoun tatbiki sayesinde Irak. 
ta bütün unsurlar bir ara
ya gelerek yuğrulaca.k ve böy
lece Irak milliyeti de sağ

lam temellere daya.nacaktı. Bede
viyet hayatı süren wısurlar, kanu
nun tatbikına karşı gelmeleri ve 
isyan etmeleri üzerine Irak ordu. 
suna yeniden büyük bir vazife düş
tü ve ordu bu vazifeyi başarmak 
yolunda milhlm muvaffakıyetler 

kazandı. Anlaşılaıı Irak ordusu bu 
vazifeyi ifaya. devam etmektedir. 
Bu vazlf enin Hası yolunda kaza
nılan muvaffakıyetıerln en mühim 
i.mlli, hiç şüphe yok ki, merhum 
General Bekir Sıtkı idi. Kendisi 
büyük bir eaerjl ve katiyet Ue ha
reket ediyor ve mevkllnin tam eri 
olduğunu gösteriyordu.. 

Geçen yıl lrakta yapılan hlikfi
met darbesinin kahramaru merhum 
Bekir Sıtkı idL Fakat bu hidise, 

lrakın sırf dahlli siyasetine alt ol
duğu i~in onun muhakeme ve müna 
kaşası bize düşmez. 

H ülisa, merhum Genaral Sıt 
kı bugünkü Irak müdafaa.fi• 

nın en mühim nazımı sdatUe Irak 
tarihinde ve Irak siyasetinde mii 
hiın bir mevki tu~khr. 

Onun umulmıyan ve memlekt-ti 
ne çok mülıim hizmetler ifasma 
namzet olduğu bir sırada, hain bir 
kU1Şuna kurban gitmesi, ziyamdao 
hissolunaın matemi kat kat arttıra 
caktır. 

Dost ve kardeş kom.,u erkiaı 

harbiye reisinin bilhassa Türk ma 
nevralannda. hazır bulunmak üzere 
hareket ettiği sırada, bu cbıayetln 
vukuu ise Türkiye ile lrakm bu 
IDfteme ayni samimiyetle l'tlrak 
etmelerine saik olmuştur. Hi.dlse, 
memlft(etlmizde hakikaten derin 
bir teessür ve telehhilfie karşılan

mış bulunuyor. 

Dost ve kardeş millete samimi 
taziyetlerimlzl sunmayı bir vazife 
tamnz. 

Sekizinci Edward' a 
Tabanca Fırlatan 

H~pisaneden Çıktı 
Londra, 13 (TAN) - Bundan bir 

sene evvel, Sekizinci Edvard'ın kral
lık tahtına geçeceği sıralarda, yol ü
zerinde Kralı karşıhyarak, 8 inci Ed
vard'm önüne tabancasını fırlatan 
George Andre Macınahon, 12 ay ağtr 
hizmetli mahkumiyet müddetini ik
mal ettikten sonra dün akşam ser
best bırakılmıştır. 

-0--

Ankarada Bir Yangın 
Ankara, 13 (TAN) - Bu akşam 

saat 21 de Ankaranm Dikmen bağla
rmda bir yangın çıktı. Itfaiye tarafın 
dan söndürüldü. Yangının kurumuş 
otların tutuşmasından ileri geldiği an 
laşlmıştır. 
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Rüşvet Davası 

Dünkü celsede birkaç 
şahit yüzleştirildi 

Cürmü Meşhudu Yaptıran Ahmet. Sonradan 

Bu işe Nedamet Duyduğunu Söyelmiş 

ve Ağlamış 
Müteahhit tüccar Saffet Liitfinin katibi Ahmetten 25 lira rii9-

vet aldığı iddasile tevkif edile.n Yeniköy nahiyesi müdürü Alaet. 
tinin muhakemesine dün Asliye Birinci Ceza mahkemesinde de
vam edildi ve birçok tahitler dinlendi. Komiser Receple polis 
Mehmet Ali, hadiseden sonra bir gün Ahmedin yanlarına geldi
ğini ve bu yaptığı itten teessür ve nedamet duyduğunu söyliye. 
rek ağladığım anlattılar. 

Müdafaa şahitlerinden itfaiye on 
baş1sı Hüseyin Cavit te şöyle eeha
dette bulundu: 

- Ben geçen sene Emirgan sinema 
lanm teftişe gitmiştim. Büfesinin ka
palı olduğunu gördüm. Cürmü meş
hudu yaptıran Ahmede sordum. O 
bana: 

- Nahiye müdürü Alaettin büfeyi 

kapattı. Fakat bunu onun yanına bı
rakmıyacağım. Elbette intikamımı a

lacağım, dedi. Aradan zaman geçti, 

gazetelerde Ahmedin nahiye müdürü 

hakkında cürmü meşhut yaptırdığını 

okudum. Vicdanım bana bir vazife 

yükledi. Hemen Yeniköye gittim, ken 

dilerine müracaat ettim. Ben fisebi 
lillah şehadette bulunacağım, <dedim. 
Bugün de burda şehadet ediyorum. 

Bundan sonra Nevzat dinlendi. O 
da Ahmedin bu işi tertip ettiğine ka
ni bulunduğunu söyledi. En sonra 
dinlenen Saffet Lfıtfinin avukatı Ha 
lil Etem de dedi ki: 

- Rli§vet hadisesi hakkında ma
lumatım yoktur. Bu Ahmet Saffet 
Lfıtfinin yanında ücretle müstahdem 
idL Ayak işlerinde kullanrlıyordu. Ba 
na bazı yerlerden müracaatlar vaki 
oldu. Ahmet, sabıkalıdır. Saffet LüL 
finin nazarı dikkatini celbet dediler. 
Saffet Lutfi namına başka yerlerden 
para almıştır. 

Iki gün sonra kendisinin vazifesine 
ınihayet verildi. Saffet Lfıtfinin bu 
para verilme meselesinden haberi bi
le yoktur. Parayı şahit olarak dinle
necek olan Mithattan almıştır. 

Bundan sonra reis, Ahmedi davet 
ederek şahitlerle yüzleştirme yaptı. 
Daha sonra, Izmir müddeiumumili
ğinden gelen bir tezkere okundu. Bu 
müzekkerede suçlu Alaettinin 1933 
yılıında rüşvet almaktan muhakeme 
edilerek beraet kazandığını ve 1932 
senesinde de 1609 numaralı kanuna 
göre hakkındaki takibat sonunda 

Biribirlerine 
Hakaret 
Etmisler , 

Evkaf müdürlüğü tahsildarların
dan Mustafa oğlu Rıza dün sabah Sa 
matyada lsmail Hakkıya ımüracaat 
ederek evkaf vergisini istemiştir. Is. 
mail Hakkı, gecelik entarisiyle drşa. 
rıya ç;Jmuş: 

"- Bir daha buraya gelme, senin 
ayağını kırarım. Demiş ve tahsildarı 
tokatlamıştır. Tahsildar derhal poli
se müracaat etmiş, polis Ismail Hak
kının belediyenin Samatyada icra nıe 
muru olduğunu tespit etmiştir. Isma. 
il Hakkı hadiseden sonra evinden çık 
tığı ve bir ay da dairesinden izin al
dığı için polis dün keındisini bulama
mıştır. Hadiseye müşhut suçlar miid 
deiumumiliği el koymuştur. 

Adliye Terfileri 
Yeni hazırlanan hakimlerin terfi 

ve nakillerine ait büyük liste dün An

karadan tasdik için Vekil ŞUkrü Sa -
racoğluna gönderilmiştir. Liste bir_ 

kaç güne kadar tasdik muamelesi ik. 

mal edilerek Abkaraya gönderilecek 

ve alakadarlara tebliğ edilecektir. 

men'i muhakeme kararı aldığı bildL 
riliyordu. 

Mahkeme müzakereye çekildi. Şa
hit Mithatın müzekkere ile çağrılma
sına ve Ahmet tarafından Sarıyer 
kaymakamlığına verilen istida sure
tinin getirtilmesine karar vererek 
muhakemeyi 28 Ağustosa talile etti. 

Gibi karışık sözler söylemiye başladı. Erden ka
bul edilmek istenilmediğini açıkça anladı. Fakat e
dilsin edilmesin o teşebbüsünden geri durmamıya 
k:ırar vermişti. Aklına başka bir şey geldi, kızın ta 
gözlerinin içine bakarak gülümsedı, gözlerine sahte 
bir meftunluk verdi ve tatlı bir sesle konuşm1~a 

başladı: 

' - Emiş doğru söyle. 

1 TOPLANTJLAR 

1 e DAVETLER e 
Kadınları Esirgeme 

Derneğinin 

Müsameresi 
Türk Kadınları Esirgeme Derneği 

menfaatine bu akşam Suad.iye plaj 
gazinosunda bir eğlenti hazırlanmış 

tır. Bunun için bütün hazırlıklar biti 
rilmiştir. 

Salacakta Müsamere 

Gelecek hafta Cumartesi gilnü ak 
şamı Üsküdarda Salacak parkında 
Çocuk Esirgeme Kurumu Üsküdar 
kolu tarafından fakir yavrulara malı 
sus bir müsamere verilecektir, 

-----•1937 ' 

Paris Sergisine 
. SON SEY ARAT 

Ayrıca Venedik, Prag, Viyana, 

Budapeşte, Bükreş 

26 gün otel yemek dahil 

Sürprizler 

10 Eylülde Çelyo vapuru ile ha

reket edilecektir. 

Tertip N A J J A Galatasaray 
eden Tel 44914 

Yerlerinizi derhal tutunuz. 

TEŞEKKUR 

Amcamız !stanbul mebusu Bay ü
beydullahın gerek cenaze merasimin
de bizzat bulunarak, gerek tahriren 
ve şifahen teessürlerini bildirerek a
cılarımıza ortak olan zevata ayrr ay
rı teşekkürlerimizi bildirmiye tees
sürümüz mani olduğundan bu husus 
ta gazetenizin tavassutunu rica ede
riz. 

Matbaa mürekkebi tüccarlarından 

Nigar Murat 

Avusturya Sefareti Baş 
tercümanı: Tarık Galan 

Kanzler' e ait aatıt ilanını ilan 

sahifelerinde okuyunuz. 

Defterdarlar Arasındaki 

Tayinlerin En Doğru Listesi 
Adana, 12 (TAN) - Saimbeyliye 

- Defterdarlar arasında tayinlerin 
en doğru listesini bildiriyorum: 

Sivastan Ihsan Manisaya, Kayse
riden Celil Sivasa, Ispartadan Ismail 
Hakkı Denizliye, Denizliden Muhittin 
Afyona, Gümüşaneden Hüseyin Ela
zize, Elazizden Faik Ispartaya, Kars
tan Namık Kayseriye, Afyondan Zih
ni Karsa almakta olduldarı maaşla
rile, Seyhan tahsil şefi Sıtkı Bitlis 
defterdarlığına, Galatasaray tahsil 
şefi Salim de Gaziantep defterdarlı
ğına keza almakta oldukları maaşla
rile terfian tayin edilmişlerdir. 

SiMDiLiK 

173 Muallim 
Terfi Etti 

Listeyi 7 amamen Neşred(yoruz 
Ortamektep ve lise muallimlerin

den 173 kişi terfi etmiştir. Terfi e
denlerin isimleriyle terfi derecelerini 
aşağıya aynen yazıyoruz: 

16 liradan 1?,5 liraya terfi 
edenler 

Erenköy Kız Lisesınden Muammer, 
Galatasaray Lisesi ilk kısımdaın Ci
hat. 

Gazi Osmanpaşadan Melahat Cemil, 
Gazi Osmanpaşadan Hasan Sırrı, In
önü ortadan Makbule, InönU ortadan 
Emine Meliha, Istanbul Kız ortadan 
Tahir, Kadıköy ikinci ortadan Kürk
çiyan, Istanbul Kız Muallimden Abdi, 
Eyüp ortadan Şadiye, Eyüp ortamek
tebinden Hasan Tahsin, Istanbul Kız 
Lisesinden Makbule, Istanbul Kız LL 
sesinden Mehlika, Vefa Lisesiınden 

17 buçuktan 20 olanlar Sabri, Kumkapı ortadan Naşide, Ni-
Galatasaray ilk kısmından Osman, 

şantaşı Kız ortadan Hüsniye Melek, 
Kadıköy ikinci ortadan musiki mu-
aır · s d k E k" K L' . ilk Nişantaşr kız ortadan Karniye İs 

ımı ı ı a, ren oy ız ısesı tanb 1 Kı L' · d H · p . . .. u z ısesın en ayrıye, er-
kısım muallımlerınden Munevver. t · 1 I t b 1 K L' · d z 

evnıya s an u ız ısesın en a. 
22 den 25 ola~lar . ime, Pertevniyal Lisesiınden Haşmet, 

Davutpaşa ortamektebı muallımle-J Bekir ve Muvaffak ve Ihsan, Istan-

l ri~en ~li Fuat:. I~önü ort~ ~eni m~- bul Kız Lisesinden Meliha, Şükufe Ni 
allı~lerınden. Guzın, Kaındıllı Kız Lı- hal, Sabahat, Raika, Usküdar birinci 
ses~den ~acıy~, Kasımp~şa ort~~ek ortamektebinden Şaziye, Eyüp orta 
tebı muallimlermden Rebıa, Uskudar mektebinden Münevver Usküdar bi. 
birinci ortamektebinden. Nuri, Cüm· rinci ortadan Müeyyet,

1 

Naciye, Ab. 
huriyet ortamektebinden ~ami, G~- dürrahman, Cümhuiryet ortamekte
latasaray Lisesi muallimlerınden Hu- binden Naim, Usküdar ikinci ortadan 
samettin, Galatasaray Lisesinden Jor Meliha 
jet, Kabataş lisesiınden Nihat Sami, . S r .. [ 
Kabataş Lisesi fizik muallimi Ecvet, K a·ıı· tKra zL~m ~odrenHert.ce Is · · . . · s · h an ı ı ız ısesın en a ı , _ 
Kabataş Lısesı tarıh muallımı amı t bul E k k L' · d T h' N d' . . . . . .. an r e ısesın en a ır a ı, 
Nafız, Kandıllı Kız Lısesınden Mu. H lil N' t 11 h H F h · Cev . a ıme u a , asan e mı, -
eyyet'. ~andilli_ Kı~ Lisesinde~ Hatıce det, Istanbul Erkek Muallim Mekte
Kandillı Krz Lısesınden Be.drıye, Kan b' d Celal Galatasaray Lisesin
d~li ~z Lise~inden Faika, Kabataş d~: ~ecai, Ahmet azhar, Sait, Kadı
Lısesınden Alı Kemal, Kabataş muaı. k" b' . . t kt b' d I zettın' · · . L ' oy ırıncı or ame e ın eın z , 
lımlerınden Halım, Galatasaray ıse. N' . F tih t kt b' den Ralı 
sinden Bedros, Galatasaray Lisesin- ~yavzı,f aL' ~r dameO e ın Ha· b-ıp-

. . y;-. L' mı, e a ısesın en sman , 
den Hıkmet Cemil, Istanbul .n..ı.Z ıse- 1 bul E k k Lis · d Saffet E . . . stan r e esın en , · 
sı Ayşe Ismet, Istanbul Kız Lısesm. .. t kt b' d v f L:ı'sesın' .. M yup or a me e ın en, e a -
den Sureyya, Istanbul Erkek ual- d M h t S 'h K d köy Ü"Üncü 
1. M k b' aıı· 1 . d y f en e me amı , a ı 't 
ım e te ı mu ım erı.n en usu d L~tf' B k k'. ortadan orta an u ıye, a ır oy 

Cemil, Galatasaray ilk kısım muallim 
Etem Nuri. 

lerinden Hafız Nuri, Kandilli Kız Li-
sesinden Behire, Kabataş Lisesinden 15 lira zam görenler 
Hamdi, Kabataş Lisesinden Abdülku. Kabataş Lisesinden Saracattin, Ga 
düs, Kasımpaşa ortadan Rıfkı Melfıl, latasaray Lisesinden, Halit, İstanbul 
Istanbul Erkek Lisesinden Yusuf Ce- Erkek ortamektebinden Zekai, Gelen
mil, lstanbul Kız Lisesinden Sürey- bevi ortadan Abdürrahman, Istanbul 
ya, Istaaıbul Erkek Muallim Mektebi Kız Lisesinden Süleyman. 
muallimlerinden Yusuf Cemil, Istan_ 
bul Erkek Lisesinden Salahattın, Is
tanbul Erkek Lisesinden Malik Ra
miz, lstanbul Kız Lisesi muallimlerin 
den Hayrünnisa Yesari, Istanbul Er. 
kek Lisesinden Ahmet Rifat, Istaın
bul Erkek Lisesinden Agah, Usküdar 
ikinci ortadan Ziya Sabri, Galatasa
ray Lisesinden Mehmet Cavit, Istan. 
bul Kız Lisesinden Belkis, Rıza, Is
tanbul Kız Lisesinden Mebrure, Hay
darpaşa Lisesinden Kamil, Haydar_ 
paşa Lisesinden Abdülkadir, Haydar 
paşa Lisesinden Vehap, Haydarpaşa 
Lisesinden Marko, lstanbul Erkek Li 
sesinden Agah Sırrı, Gelenbevt orta
dan Osman Nuri, Gelenbeviden Yu. 
suf Agah, Beykoz orta mektebinden 
Nur Hayat, Istanbul Kız Lisesinden 
Ratibe, Kasımpaşa ortadan Osman 
Nuri, Fatih ortamektebinden Neşet, 

ilkmektepten 

Ortamektebe Geçmek 

lstiyen Muallimler 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden)
!lk mektep muallimlerinden orta mek 
tep muallimliğine geçmek için hazi
randa vilayetlerde açılan yazılı imti
hanlarda muvaffak olan gençlerin An 
karadaki sözlü imtihanları 17· Ağus
tosta yaprlacaktır. Bu imtihana 281 
muallim girecek, imtihanı pek iyi de 
recede kazananlar derhal ımünhal or
ta mektep muallimliklerine tayin edi
lecektir. Diğerleri de Arikara G,ızi 
terbiye enstitüsünde açılan bir sene
lik kursu takip edeceklerdir. 

ıstaııb~ 1' 
Günün programı - kJ 

öGLE NEŞRlYATI: !l1ı# . 
Saat 12.30 Plakla T~;\telif rt 

12.50, Havadis. 13.05, ;.w.U g"ı 
neşriyatı. 14 Son. '::::: 
Akşam neşriyatı: ınııs> 
Saat 18,30, Plakla dansp.ll ş 

19,30 Konferans: Doıktor.ıtıil 'ı'e 
tarafından. 20, Ceımal ~~' ııııı!
kadaşları tarafmdan Tg1''örı1er, 
ve halk şarkıları. 2~ .• 3 v zo,4~ 
tarafından Arapça soyle ·deJl ı 
ma ve arkadaşları tarafın (Sal 
musikisi ve halk şarkıla;~ 15 ~ bıı 
yan.) 21,15 Orkestra: ~i g l'itı 
ve Borsa haberleri ve e~olafr P 
programı. 22,30 Plakla so on· t~ 
ve operet parçaları. 23, S ~·e 

• •. •• du 
Günün program ozu \'ı 

\ 

SENFONiLER . serıfcV bu 
22.30 Milano, Florans '·rıdel· \•e 

konser (Votto'nun idaresl. l{sı1f d~ 
7,10 Berlin kısa daJ_ga~~vıııııl· 

musiki. 8,15: Konserın 'k· 9 
20 Paris kısa dalgası:~Placelilıı td 
Berlin kısa dalgası: Eglen 1o.3~ lıı 
ki. 10,15: Şarkılı pr?grarrı·50 : 1\' bb 
ris kısa dalgası: Plak. ıı. :gğteııf 1h 
13 Berlin kısa dalg~sı: 13,ıo 1~ 
musiki (14,15: Devamı) 'patiS • ı. 
reş: Plak konseri. 14.15 i ı5} ~ 
dalgası: Nisten konser_na~s~ d& lıi 
kova: Konser. 15 Parıs I< J<lİ· l~ 
sı: Marsilyadan konser na re o!~ tıı 
Roma kısa dalgası: Şarkı ~r. 1~ ~ 
tra. 18.30 Moskova: K~on5 celi J' 
Berlin kısa dalgası: Egletı Bil~ı'1 ~ 
çük sözlüü program. 19 

0
,,.6 : ~ lıı 

Askeri bando. 19.15: Varş 9o. ft. aı 
langer'nin plaklarından. "' ı.or. 
kısa dalgası: Rennes'den r~ef 
nakli. :?O 15 Peşte: Salo~ 0 0rıf 
sı. 20,45 Bükreş: DendrJJl~ ~~, 
tras1, şarkı. 21,10 KolonY3

9j,10 
celi hafta sonu programı ... li pr< 
yana, Graz: Karışık eğt.~rı.~~ :ır; 
ram. 21.15 Bükreş: l(u<;ll J' 1\ 
tra. 22,25 Prag- kısa dalga.~ Vt~ 
şık program. 22.45 Bükreıı·5 r'ı 
lokantasından "konser. 23.0.' 2$' 
kısa dalg-asr: Hafif mus~k~· (,ı ı~ 
Viyana: Eğlenceli musıl<1• 0J~'; 11 
Ul'.ffR urreAq.sa..tı : ıs-e.8~P. ıı_sı~·e il' 
cı günü: Japon musıkisı ~ 
şarkıları. ) 

OPERALAR, OPERETLE1t ~<ed' 
. &· ~ 

19,45 Berlin kısa dalgas;· ili rı. { 
bal'in 11Polenblut" operetti\ 1ı:cı ~ 
yo adaptasyonu. 22 R~ma: \f ~ 
ni'nin Cavalleria Rustıcana l 
Eti.. 

ODA MUSllUSI . 'pi~1'
1 1 

15.35 Roma kısa daigasrdalc-Ş~ 
konseri. 18,35 Roma kısa \T$~~ 
Sopran şarkıları. 20 Varş? prııg 
krJar. hafif havalar. 22,.,05. !Jf•vı: 
sa dalgası: Org ile popuıe: Bıı\l)e 
22.~0 Munih ve Varı:ıova · (i& 
halk şarkıları. 22.45 ViVR11~ı;l· 
Piyano rE'sitali <Oskar pa,c 

DANS MUSOUSI J{Slı' 
11: Berlin kısa dalgasr: ,-" d . k ~" ~ 

numaraları. 16.30: Berhn j;11r~ 
gası (İstirahatte sinerna ıgıısl· 

1 

bahsi). 21.40 Prag kısa da. 
05: Varşova. 23.30 KolonYfl· 

MUHTELiF . ~{J 
15.45 Berlin kısa datı::-ası~i~ ~ 

ya dair neşriyat 16.30 ~~r;1ti· 
dalgası: ıcPari sin ufuğu" ıs1;rB$ 
19,30 Roma kısa dalgası: rıııl·' 

1 
türkçe ve rumca kısmen tJPıl 
program. 19,20 Peşte: su 
çı neticesi. 

- ---~ ~g.ltı? 
hastanesine .müracaatla müşahede ve tedaVl 
girmeli ... 

- Sonra? r~~· 1 

Erden, mebusun soruşundaki acı istihzayt fa ı 
mez görünerek cevap verdi: • 'oif 1 

- !ğnelere başlanır, kırk kırk beş gün sonra. ı 
şey kalmaz. - i 1 

- Doğrudur Erden Efendi. 
- Sevdiğinin başı için doğru söyle Emiş! -92-

- On gün zarfında gitmek, beş gün de mura .ae~ 1 

eder ı on beş, kırk beş daha altmış. On gün de ~' 1 

yetmiş .. Siz burada daha ne kadar icalacaksıo.ıı. 0ııt· 1 

- Bir ay, nihayet bayramın on beşine 1<
3 ~~~ ı Kız gözlerini indirdi. Esmer yanakları kıpkırmızı 

olmuştu. Erden her manaya gelebilecek bir söz da
ha sôyledi: 

- Ben başka birşey için geldim. Hayırlı, selamet
' li bir şey için. Mutlaka dayını görmek isterim. 
Bundan sen de memnun olacaksın ... 

Kız tekrar ıçeriye gitti, fakat bu sefer koşarak 
gitti Bir dakika sonra döndü: 

- Buyur, dedi. Sofada kimse yok. Yukarıda, sol-
da kapısı perdeli odada .. 

- Yanında kim var? ' 
- Şeyh efendilerle :ığam .. 
- Daha iyi, daha ala ... 
Kız aGtığı kapının kanadı arkasına yalancıktan 

gizlenerek yol verdi. Er.den odadan içeri girerken 
yalmz Gaffar Efendi kalktı. Mebııs ayağını yastık
ların üzerine uzatmış kımıldanma taklidi yaptı. Şeyh 
ler kıpırdamadılar bile. Gayet soğuk ve resmi bi:' 
selamlaşmadan sonra, mebus Erdenin yüzüne bak
mıyarak bir dıvarın arkasından gelen kof bir aada 
ile sordu: 

- Benimle görüşmek mi istemişsiniz? 
- Evet efendim, akşam bir kaza olmuş. Çok mü-

teessir oldwn. Hemen yanm saat evvel işittim. Mes
leğim itlbariyle derhal ziyaretini:?"ı.; koştum. Kabilse 
muayene etmek istiyorum. 

-- Bir şey değil, küçük bir Y.ara. Eksik olmayın. 
Memnun oldum. 

.ı:m soğuk cevaba karşı Er.aen nırşey 
Yalnız fikrini izah etmiye başladı: 

söylemedi. Büyük şeyh söze karıştı: 

- Malfıımu aliniz, bu gibi yaralar tehlikelidir. 
Tedabiri iptidaiyeden ziyade usulüne muvafık biı 
tedaviye muhtaçtırlar. Mesleğimin tahmil ettiği 
vazifeye riayet etmiye mecbur olduğumdan mU
saade ederseniz ... 

Bu sefer mebus biraz yüksek sesle ve Erdenin 
fikrini kabul etmediğini anlatmak istiyen bir ta-
vırla: T , 

- Her türlü tedabir ittihaz edilmiştir. 
- Zannetmiyorum efendjım. Çünkü buna yegane 

tedbir dağlamak, vakanm akabinde kızgın bir de
mirle dağlamaktır. Me~muatıma göre bu yapılma
m.rş. 

- Ba~ka tedbirler Y.apıldı. 

- Katiyyen kafi değil efendim. Bahusus dilini 
üzerine yapıştırm1şsmız ki tehlikeyi çoğaltır. Mesele 
zaten salyadaki... 

- Pem amma, sizin bu işle bu kadar meşgul ol
manıza aklıJ1 ermiyor. 

Erden bozulur gibi oldu. Fakat kendisini toplı-

yarak cevap verdi: 
- Meslek vazifesi efendim ... 
- O halde onu ifa ettiniz demektir. 
- Zannetmiyorum. Hatta dağlama bile kafi de-

ğildir. Bunun tedavisi seromdur. Ve mutlaka teda
vibanesinde yapılır. Müşahedeleri, iğneleri vardır. 

- Mukadderata karşr gelecek ilaçlarınız var mı? 
- Hayır, tedbirde kusur edilmemesi hakkında 

hadisi şerifimiz var. 

Erden mebusa verdiği cevapla buna verdiği cevap 
arasında bir fark gösterdi. Şeyh biraz bozararak: 

- Onu biz daha iyi biliriz, hekim efendi! 
Diye mukabele etmıek istedi. Erden maksada ere. 

bilmek için: 
- Şüphesiz dedi. O halde efendi hazretlerine ıut~ 

fen tavsiye buyurunuz da inat etmesinler. Bahusus 
hayatları kendilerine lazım olmasa bile ona suikast 
etmiye şer'an salahiyetleri yoktur. 

Mebus biraz doğruldu ve sert bir sesle: 
- Başka söyllyecek ~ir şeyin var mı Erden E· 

fendi! 
Bu, kovmaktan başka birşey değildi. Yine aldır· 

madı, vazifesini son noktaya. kadar yapmıya fal· 

metmişti.: 

- Var efendim, dedi. Hayatınız tehlikededir. De
diklerimi yapmazsanız Tanrının ve halkm karşısın

da mesul değilim. lki şeyh efendi hazeratı, Gaffar 
Efendi hazretleri şahit olsunlar ... 

Benim vazifem tehlikeyi ve selameti göstermek 
hatta riayeti için rica ve istirham etmektir. 

- Pekala, fikrinizce ne yapmalı? 
- On gün içinde !stanbula gitmeli, hemen kuduz 

Fakat siz bana bakmayın, arzu ederseniz tstaJl 1 

kadar size Tefakat ederim. ı 

- Eksik olma, ben bu işe gelemem! . f>' ı 
Dedi ve gevrek gevrek gU1miye başladı. _.A.Y!l~ ı~ 1 

manda güliişUnUn ımanasmı farkedip etmedıklef , 
lamak için bir yeğenine, bir şeyhlere baktı. r f ı 

Erden bu soğuk ve acip retten bir şeyler seı~1l , 
bi oldu. Kendini topladı. Biraz daha söylcterel< :fS..ııY 
sadr anlıyabilmek için sözü uzatmıya çalıştı. 
mebus kestirmeden sordu: 

- Mutlaka 1stanbula mı gitmeli? 
- Evet. • 
- Demek mutlaka buradan uzaklaşmalı. 
- Silphesiz. 1<1~<4 
- Sen bu nasihati, var, ımahalledeki çoctı t e· 

veriver!. Beni de kendi bildiğimle bırak aoıttO 
f di l • en . ttı· 

Artık llmı cimi yoktu. Bu, sarih bir hakııre ~~· 
Erden de işi tamamiyle keşfetti. Ayağa ıcat_ı<ıı o~' 

sessiz ve kısa bir selamla dışarı çıktı. MUderrı~ııf~' 
far Efendi kendisini nezaketle kapıya kadar çı 
ken Gaffar Efendi ye dön dil: ,111ıl 

- Efendi. dedi. Son defa söyliyeyim. D3~ ·feıı1 
. B 1 k. . • vaıı ş' hayatı tehlikededır. en mes e ı ve msanı s,ıı' 

yaptım. Sıra sizin. Bir iki hafta sonra kudurırı 
srnı isterseniz, beni dinlersiniz. r> 

(Arkası vı• 
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Ah AŞMUHARRIRI 
l ,\N• rntt Emin y ALMAN 
kirde lllhhedefi: Haberde fi· 
.. ' erte d ' l'tiat, laıninı .. Y e temiz, dü-

!!;teteai ol 1 0lnıak, kariin 
llUya çabtmaktır. 

CONON 
MESELELERi 

Bir Parti 1 ı 
...... lar.e 1 

ıı..ıdakı ~tnbı Dıuh&rrlrl lıtan
l'lacle btıı.n , p DlUze.lnJ ne MkJ ye. 
~ ~ ne de Dılbenln yeni ad-
tet bir en ötrenebllmlt. Niha-

~q ~ bu ite tamı. olun
'-t~daıı e haber vermlfler. 
te ltallıe def.U lllhyonız ki bu da 
llıı..~&iıJıı lakJbfr takım VflllkaJ&l'lll 

,...Ul, Ulnıakta oldufu blr 
... '111 
~:~~ne de beledlyeyl tenkit 
~ eta olarak i'llrklyede 
~~ .bllbeaını vtlcuda geUrmek ne 
.;~ile de "taı.ı_.., ' .... IJerd O ~en bekJmebl-
~ ~ nıttze yapıldığı vakJt ı. 
~~ Veelkalar ve flly& Ak. 
~ ve Yenllerl toplanabWyona 

"')'~. ~ il)> Uk halk ve gençlik J,ğmla-
~ ~ret edecekJer:I bir delfl bir
~ *""r P DlÜZflllne lhtlyacnnız var. S ta yeni reJlmler bu turlll 
~ 01 .. ~lıca telkin \'e terbiye va. 
,_" ---aa< kullaıunaktadırlar. Sov
,,~ada lnkdap müzeciliği adeta S'. olmuştur. ltalyanlar n Al
~ daht f~lzmi ve nasyonal sos. 
tıt l)l dabnı teşhir merkezlerinde 

IJıc C&nlandırmaktadırlar. 
~ ltııaıap müzeslnJ kurmak doğ
~ do~.ruya Cümhuriyet Halk 
~ e duşer, Parti bu işi başa~ 
~ tıt 8.rkadaşlara. her tarafta bu St:.1»1 mUesseselerl tetkik etmek 
"91;1t \'ermeli, inkılap müzesinde 
~t&~k \'esikalar n eşyalarla 
~e lr,..~ resimlerin mukayeseleri 
~ ~l'f na.4Jd \'e neler olması la. 
~~ tespit etmell, tam \'e 
)\l>tiw. ana mtlzeyt Ankara.da 

""
1
"1111 Sonra lstan bul ve lımlr 
\'l'ı, --~oıı:tdl .ıo \.l .. •-•IA••İlı ltolo'IU.lol• 

tt.. ~ e benzetlfıHnl vUcu(la getir-
>. toto' ÇofaltılablJer.ek ve bMkı ve
~ftanarıa tekrar edllebllecek 
S b be.iki daha sonra her Halke. 
~it lnkıllp mtlze8i de bulundu-

~· 
~tap harfi bilmlyen, maziyi ha 
Ra.ı her yaşta 'l'Urk çocuktan 
~ ...;: çıkmaktadırlar, Heplmlztıı 
~ raJannı muhafaza ettiğimiz 
~ ı._!eYler bu gençlik l~in haklka
~~ive müzelik olmuştur. Eğer 
~ eserini ve kudretini muka
~ etınlye hizmet eden müessese

~ oinıazsa bunlar biz yaşta os::. &öylediklerlndeo. ve anlattık. 
~ gitgide hiçbir !JeY anlamaz 
')'. · ~eslimizln zlhnmde canlı olaS"lfan mazi tenkidi birkaç sene 
'-1.: lbUU faaliyetlerin blltün kad

tl ~ vazife alacak olan yeni un
' ~~hı terbiyeci kıymetln1 tama
')'beder. 

-/. ~ ~, inkılap müzesi hürriyet aşkı. 
'-~eınaUZm şuur ve sevgi.ıtlnl her 

'I S ı._eca.nıı, uyanık ve titiz tutacak 
~ uelkl bütttn lnkıli.p müzelerin-

~ ~ ~ koTI·etll ve cazlbell bir tel· 
~ert olacatma şüphe yoktur. in· 
~ aa..~!tlrmt~ olmak nud blslm neı-

6'_ \ -...._ ve karakteri tberlnde derin 

~ ~ ~l' bırakmr,sa yeni· gençlikle.re 
~ vayı teneffüs etttrec.-ek olan, 
~ le\ok ve lhtrsu Ue tamlm edU. 

1 \t °"'1 müzelerden daha uzun mUd
\, ~rum bırakmak doğru deıu
~C&ba partlmlz Dolmabahçede a.. 

,1 S:::. olan tarih sergisinin lnkıllp 
~ \? bu it için esas olarak alamaz 

'"--- Falih Rılkı ATAY ....... ._ ____ _ 
lzmltte Futbol 

ı,~ Maçları 
t ~t. <TAN) - Bu haft.a !dman 
ti· ~ • ile Istanbulun gayrifedere 

t ~ ~~den Kadırga GençlergUcU 
G ~e hususi bir maç ::apmış-
~ bi • idman Yurdu hakim ve ener-
~ l' oyunla Kadırga takımını 3 - 1 

1, ~p etmiştir. Idman Yu• du ikin-
{ tını Hereke birinci takımı ile 

i ıtl ~~tı ve 1 - 1 berabere kr.ldı. 
8 ~ ~r verildiğine göre Idmnn Yur-

~ Akyeşil önilmUzdeki hafta tek
~ıla§acaklardır. 

a a 

1 ~ 

• 4 ____ - ··-

' KuDakt:a!:J 
Kulağa ._ _____ ~ . . 

Arap <®~<®~<®~ü 
Biz de Sizi Öyle 

Görüyoruz 
Ne zaman memlekettmıze bir Japon 

gemili gelse efrat \'e zabltlerlnln bi
rlblrlerlne ne kadar benzediğini hay. 
retle görUr \ 'e aralarında bir ayırt 

noktası bır türlü bulamayız. 

v<® K<®ma~ü~m 
Son defa limanımıza gelen Japon 

gemllerlnln mUrettebatlyle aşinalık e. 
den bir lstanbullu nihayet bu haki
kati Japonlu deniz zabitlerine ~mı!!': 

- Blrlblrlnlze o kadar beııızlyorsu
nuz ki; aşinalığımızın ilk gUnlerlnde 
aranızda kiminle tanışmı~ olduğumu
zu bir turlU f arkedemlyoruz, demiş. 

A rap • lalim ilemi, .Ön 
yıllar içinde, ıerek Av· 

rupa matbuatını ve ıerek Av
rupa tefekkür il emini itıal et· 
miye ba9lamı9tır. Avrupayı 
tanıyanlar pekili bilirler ki, 
iıter ıazetecilik aahaaında ol
ıun, iıter ilim aahaıında, bu 
nevi cereyanlar, daima politik 
ve ekonomik menfaatlerin ön
cüleridir. Fakat acaba, Arap. 
lılim ileminin böyle birden
biıre ön ıaf a ıeçmit olmaaı, 
yukarıki sebepler bakımından 
makul ve tabii bir hadise mi
dir? • 
Mısırdan başlıyarak Filistine 

Lübnan ve Suriyeye yaptığım bir 
seyahatten döneli pek az oluyor. • 
Yani, bu Arap - alam aleminin 
bir kısmını bizzat yakından tetkik 
etmek fınıatını elde etmiş bulunu
yorum. Seyahatim adı geçen mem
leketler hakkında evvelce edindi. 
ğim kanaati 11adece takviye etti: 
Arap - İslam alemi, kımıldamak
ta, harekete gelmektedir. 

Şimdi bu Alemi bir müddet Jçin 
terkederek, harp sonrası dünya
sını kısaca gözden geçirelim: Eğer 
1929 senesine döner ve o zamanki 
bUyük ekonomik buhranı a.nlamı
ya çalı§ırsak, şu neticeye vanrız: 

19 uncu aeırda. bUtün dünya.nm 
Avrupa ekonomisi (kapitalizm), 
Avrupa nUfuzu (emperyalizm) ve 
-"---r- l.:llti\roil ( A VnIDA ,. ·-.. ı--

lrlık, Avrupalıl&flnlak va ... ) namı-

na fethedilmesi amellyeai, artık ta
mamlanJruftır. Bu suretle en kü
çük kıt'anın garp parçaaı, zengin. 
leşmiş, süslenmiş, güzelle11mi• ve 
şaşaası öteyandaki muazzam sefa
let ve gerilik dünyasını büyüliyen 
bir nevi Garden - City halini al
mıştır. 

F akat bu, Avrupanın en son 
zaferi ve küçilk kontinanın 

şayanı hayret ve dinamik inki
şafını tetviç, fakat ayni zaman
da nihayete erdiren muazzamı bir 
finaldi. 

Zira Avrupanın bu ikbal dev
resi, hakikatte insanlığın ve bütün 
dünya kUltürUnün 90n merhalesini 
tekil ediyordu. "Avrupa" "Avrupalı" 
ve "Avrupalılaşma,, kelimeleri, bl. 
rer mefhumdan ibaretti. Avrupa_ 
nın bu yUkıselişinin, kendinden 

evvelki medeniyetlerin doğrudan 
doğruya bir devamı olduğu inkar 
edilebilir mf? Mesela bizzat daha 
önceki kUltUrlerin birer temadisin
den ibaret olan Yunan, Roma veya 
Hıristiyan kültürünün bir varisi 
olduğunda ıüphe var mıdır? Ya
hut bugünkü A vrupanın, bütUn di
ğer milletlerin çalıfm& malııulil ol. 
duğu gizlenebilir ani? Mısırdaki 
"Fellah,, , Uzak Şarktaki "Kuli,, , 
Yakın Şarktaki "hamal,, ve Yeni 
DUnya ti.bir olunan memleketler
deki çeki hayvanı vaziteeini gören 
inıanla.r, hakikatte tıpkı "Gigolo,, , 
"Dandy,, ve "Snob,, gibi ayni Av
rupa kültürünün eserleri değil mi· 
di ? r. 

1929 ıeneei, bütün dü9Unen ka • 
falan ciddi bir hakikat karşısına 
koyan bir dönemeç ne»ktası oldu: 
Bu buhran, artık "cyclique,, ve 
"periodique,, bir buhran değil~i. 
Bu buhran dünya ölçüsünde bır 
bünye değifildiğini icap ettiriyor
du. Artık dünya, ekonomik kanun· 
larmı yeknesakla.ştırdığı nisbette, 
siyaaal - sosyal münasebat k~
nunlarında da milletten millete bır 
vahdetin tahakkukuna çalışmak. 
tadır. Hiç şüphesiz, Avrupa ve 
Garp gilzeldlr, caziptir; fakat bu 
Garden - Clty'nin öte yanında, 
yoksulluk ve kUlttinıüzlUk hUküm 
sürmekte, yüzlerce milyon insan, 
sefalet ve gerilik içinde yqamak-

• • • .. ..._.. _______ . ._..._ ..... _.... ••..•............ ·-········-·--··-················-·· 
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tadır. Demek ki, 1929 yılının arzet
tiği manzara, hiç te gUzel değildir. 
Bütün dünya ve bilhassa Avrupa 
yavq yavaş ayılmakta, tUrlU tUr
lU "izm,, lerle biten sayısız fikir. 
ler ve programlar ortaya atılmak
tadır. İktısadt buhranı, kültürel, 
ideolojik ve insani buhran ta.kip 
etmektedir. 

Ş imdi, biraz evvel terkettiğl
miz Arap - İslam alemine 

dönecek olursak, burada Avrupa
daki hastalıkların ak11Ulameller:ini 
görebiliriz. Garp Avrupası hege. 
monyasmın her bakımdan gevşe

mesi, bu memleketlere ve bu nııl
letlere, şimdilik mahdut olan bir 
hareket hürriyeti vermiştir. Ancak 
bu hürriyet, bütün darlığına rağ
men, Arap ve İslam memleketleri
nin hemen kalkınmalarına ve uzun 
zamandanberi hasretini çektikleri 
istiklal bayrağını kavnyarak dik. 
mek istemelerine kafi gelmiştir. 

Unutulma.malıdır ki, bu Arap -
lslam dünyası, hatta ikbal devrin
de bile Araptan ziyade Müslüman
dı. Nasıl Bizans'da "Yunanlı,. ke
limesi menedilip "Bizans,. ta.biri 
;,.har ı>rUld•;ı.-o, ncu:nl oolü Ooı:ng.nlı 

İmparatorluğunda "Türk,, Unvanı 
kaldırılıp yerine "Osmanlı,, adı ge
tirildiyse, burada da İslamiyetin . 
ünivcrsel akidesi ön safta duruyor 
ve Araplık, ancak tali bir mana ta_ 
şıyordu. Daha sonraki devirlerde 
de İslamlık, Araplıktan daha ehem
miyetli telakki olunduğu için, Ara
bizm, yahut Panarabizm fikirleri; 
tahak.lmk ettirikniş düşünce ve 
kanaatlerden ziyade, müphem bir 
hevesk8.rhktan ibaret kalmıştır. 

Ayni şekilde unutulmamalıdır ki, 
Arapça konuşan memleketler ara
sındaki hudutlar, 19 uncu ve 20 in. 
ci asırlarda Avrupa diplomasisi ta
rafından keyfi olarak çekilmiştir. 
Bu hudutlar, ha.kiki menfaatleri, 
hattA belediye smrrları dahilinde bi· 
le böldtiğUne ve parçaladığına g8. 
re, milli bir ölçüdPrt hahsetmiye im· 
kan var mıdır? 

A rap - lslam alominin bu
günkü dağınıklığı ve karar. 

sızhğını satht olarak tetkik eder
sek, belki Napoleon'dan önceki Al· 
man devletlcrile bir mukayese 

yapmak arzusuna düşebiliriz. An
cak böyle bir mukayese, birkaç 
bakından birden yanlış olur. Al
man devletleri. çabucak siyasal 
bir birlik halinde toplanabilmişler
di; zira bizzat tarihin de ispat eL 
tiği gibi, buna geopolitik bakımdan 
imkan vardı. Halbuki Arap - Islam 
aleminde geopolitik'e yer yok
tur. Yalnız Nil adını verdiğimiz 
Tanrı - Nehir, her şeyi mütesa
nit bir şeı!<ilde kucakladığı ve hu_ 
dutlandırdığı için, belki Mısırda 
böyle bir şeyin tahakkukuna. im
klin verebilir. Fakat Nil de Arap 
ve İslam olmaktan başka herşey
dir. Nil, insan ve nebata kendi ka. 
nunlarını dikte ettiği için, taıma

men Mısırlıdır. Mısırda, bu Tanrı
Nehrin arzu ve iradesi dışında ve-
rimli, faydalı ve kudretli bir nas
yonalizm tasavvur etmek gilçdür. 

Arap - lsUi.m dünyasının bütün 
diğer parçaları, tarihin seyri es
nasında, umumiyetle birer geçit 
sahası, birer serhat bölgesi ve e
konomik ve kültürel bakımdan bir 
takım iltisaık noktalan vazifesini 
görmüşlerdir. Tek bir Arap millet 
ve devletini oluş imkanlarını, hal 
ve istikbal bakrımından ve bazı 

şartlar dahilinde belki müspet ola
olarak muhakeme edebiliriz. Bilhas. 
ea müşterek dil, bu hususta mU. 
him bir rol oynamaktadır. Fakat 
Arap - Yarımadasındaki memle
ketleri ve bilhassa Lübnan, Filis
tin ve Suriyeyi ele alırsak, burada 
bir devlet kuracak adamın, herşey. 
den önce, mevcut din ihtilaflanm, 
din çeşitlerini ve din ticaretini or
tadan kaldırmıya ımecbur olduğu
nu görürüz. Ayni ırktan ve ayni 
dili konuşan insanlarla meskOn o. 
lan bu memleketleri gezen bir ya. 
bancı, bunların biribirlerine karşı 
besledikleri kin, ve dini hislerin uğ
radığı tereddi karşısında, içinde 
taşıdığı en son itikat ve inanç duy. 
gulannı, lüzumsuz ve boş bir kib
rit kutusu gibi fırlatıp atmıya 
mecbur olur. 

E n ufak bir şehirde bile, ma
hal leden mahalleye, hatta 

evden eve çetin bir mücadele hU
kUm sürerse, muazzam bir miles-
sese olan "Devlet,, nasıl teşekktil 
edebilir?. Eğer bu muhtelif dinler, 

rr--Mahzende Tarla Olur-;u? 11 

Olurmuş zahir! .. Ağzının tadını bilenlerin seve seve yedikleri mantar
lar, daima rutubetli yer isterler. Bunun içindir ki, birçok Avrupa mem
leketlerinde hususi mahzenlerde mantar tarlaları yapılmıştır. Yukarıdaki 
resimde böyle bir mantar tarlasında, olgun sebzenin karpit 19.mbası ı~ı
ğında toplanışını görüyorsunuz. 

, 

sade blribirlerile değil, fakat doğ
rudan doğruya din mefhumile bu 
derece dar ve fanatik bir zihniyet
le mücadele etmemiş olsalardı, her 
halde şimdi insanlığın ve dünya
nın en iyi kısmı, burada olurdu. 

Toplu olarak denilebilir ki, A-
rap - İslim milletlerinin talii, hiç 
bir zaıman "Arap - İsllm., mef
humunun dar ve tek cepheli çer
çevesi içinde inıkişaf edemiyecek
tir. Bilakis her bölgenin kendine 
göre çözülmesi lazım gelen dava
ları vardır. Yoksa Panarabizm gi
bi iddiali bir formül, tıpkı Lorelei 
şarkısında olduğu gibi, kUçücUk 
hayal kayıklarını, hakikat kayala
rına fırlatıp parçalryabillr. 

Bir devletin oluşunda, iki muh
telif inkişaf i11tikametini blribirin· 
den ayırmak zarureti vardır: 

1 - Bir devlet, te,ekkülUnU lU
zumlu kılan endirekt kuvvetlerin 
bir muhaa11alası olarak meydana 
gelebilir: Yani an'aneaiz ve efsane
siz. O zaıman politikacının vazif e11i, 
tamamen ilmi, heyecansız ve ku· 
ru, milletlerin oluşu da ıakin, ba. 
slt ve gUrilltüsüz olacaktır. 

2 - Bir devlet, el&8en evvelce 
mevcut olan bir temel üzerine ku· 
rulabilir. Yapılan feY, yeni bir dev
let kurmaktan ziyade, tarihin müş
terek arsası üzerindeki öz binada 
muazzam tadillt yaparak tarihin 
o anda o millet için hazır tuttuğu 
geniş imklnla.rdan istifade etmek. 
tir. 

Birinci halde, cidcll çalıfan ve 
tekniği kuvvetli bir usta kafidir. 
Fakat ikinci halde, dahi bir miıma
ra ihtiyaç vardır; zira en ufa« bir 
yanl11 hareket, mevcudu da yıka
bilir. 

Japon deniz zabiti dudaldanndan 
ve gözlerinden zaten ayrılmıyan te. 
bes8limibıü biraz daha geni~leterek: 

- Aman ben de ayni şeyi sizin i~io 
~öyllyer:ek idim. Hakikat siz Jstan
bullular biribirlerinc ne kadar benzi· 
yorswıuz •• Cenbmı nrmlş. 

Japon zabitinin bu sözU bize ne ka
dar garip gelirse, bizim de Japonları 
hep hlr örnek görii5ümüzün onlara o 
kada.r tuhaf geleceğini düşünerek ırk· 
lann blriblrlnl ne kadar acayip gör. 
düklerini ha~·retle mü~ahcde etme
mek kabil değildir. 

• • • 

~~ok~;~~#""~ 
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Haliç Fenerinde Halk 
Su Bulamıyor 

Fenerde Abdi Subaşı mahallesin. 
de B. A. Erdoğan yazıyor: 
"- Belediye, Kırkçcşme sulanru 

kesti. Onun yerine Terkos verilecek· 
ti. Fakat mahdut çeşmelere Terkoı 
gönderildi. Unkapanı, Fener tarafla· 
rında su yoktur. Halk fakirdir. Ter. 
kos alacak kudrette değildir. Kadın, 
erkek, çoluk çocuk, sabahtan ak§a
ma kadar ellerinde tenekelerle dola
şıyorlar. Gece yanlarına kadar Ter. 
kostan su almak için nöbet bekleşi· 
yorlar. Susuzluktan evlerimizde te
mizlik te yapılamıyor. Bu bal, daha 
fena neticeler verebilir. Ya bUtün çe, 
mclere Terkos vermeli, yahut eski 
Kırkçeşme ıulan kimyevi maddeler. 
le mikroptan tecrit edilmelidir." 

• 
Manevra Filmi 

Mühendis Bay Naci Göçmez yazı. 

G ezdiğim Arap - İslam mem- yor : 
leketlerinde birçok akıllı "- Birkaç gün sonra Trakyada 

kimselerle görU,tUm ve fU kanaa. ordumuzun bUyilk manevraları baş· 
te geldim: lıyor. Bunlar hakkında güzel yazıla. 

1 - Realist blr gözle bakıldığı rımzı okuyacak, resimler göreceği&. 
zaman, Mısır, Filistin Lübnan ve Ancak milyonlarca vatandaş ordumu 
Suriye, birlblrlndea tamamen fark- zun pnlı geçişini göremiyecektir. 
h ve nev'i phıma mtlııhasır vaılfe Manevraların filmini alıp, bütün mem 
ve davalara maliktlrler. lekette, hatti. dünya sinemalarında 

2 - Arap, islim ve tablatlle Pa- göstermek bizim için en bUyUk bir. 
arablzm davaları, ılmdlye kadar gurur değil midir? 
hatıl ideolojik ve kWtllrel balam- Sonra, her gün akşam Uzeri Tak· 
lardan formWe edUmedlğl gibi, da- sim CUmhuriyet meydanında bir as
ha blr hayll zaman da, buna hak- kerf bandonun konıserini duymak bizi 
kiyle başarabilecek bir mütefekkiri ne kadar çok sevindirecektir. Ask& 
bekllyec.ekttr. rin muukası, yurtta askerlik sevgisi-

Bu vaziyet karşısında, Arap _ ni kuvvetlendirecektir." 

lsllm devletleri için ancak birinci • 
hal çaresine başvurmak kalıyor ki, Edirnekapıya ltliyen 
bu da, çalışkanlık, sabır ve sebat- T ramvaylaı:ın Hali 
la, mevcut hudutları içinde kafi Anadolu Sigorta Şirketi memurla. 
derecede modern ve verimli bir nndan Bay Süruri yazıyor : 
"ımüstakil idare,, vUcude getirmek- Edirnekapı, Topkapı ve Yedikule 
tir. cihetlerine işlemekte olan tramvayla. 

Alman Ref ch'inin meydana gelL rın o taraf halkının hayat ve sıhhat
şind6 Gudrun ve Niebelungen şar- lerini tehlikeye koyacak şekilde pıs 

kıları muazzam bir rol oynamıştır. olduldarını görüyorum. Edirnekapıda 
Fakat hatta Wagneri bile Büyük oturuyorum. Sabah tramvaya binmek 
Frledrich ve Bismarck'sız tasav- mecburiyetindeyim. Bilhassa romork 
vur etmek mUşkUldUr. Anane ve !ar, oturulamıyacak bir vaziyette, i• 
efsane, halkın vücuduna kan ve. kemleleri bozuk, döşemeleri eskimiş, 
rirler. Fakat bunları sun't surette pis ve haraptır. Zil kayışı yerine bil' 
meydana getirmiye imkan yok- kaç yerinden kopmuş ve dUğUmlen
tur. lnsan vücudu kadar milletle· miş bir çamaşır ipi, her yolcunun dık 
rin vücudunda da kan olabilmesi kat nazarına çarpıyor. Arabaların bir 
için önce vücudun olma11 llzım. hal yoluna konulmasını istiyorum.,, 
dır. 

Tarih telakkileri çok saf dillne 
olan bazı Arap entellektüelleri ve 
politikacıları, hayal pefinde kofar
ken ecnebi menfa.at ve entrikala
rından cesaret alıyorlar. Biz TUric. 
ler, Arap do11t ve kom.şulanmıza 
hatırlatmak i11teriz ki, bir millet ve 
bir devlet kurmak için, milU ener
jiyi ••anelmerkez,, bir dafilma de
ğil, 1'ilelmerkez,, bir toplanma ve 
teklsüf istikametinde kullanmak 
lAzımdır. 

Bizzat kendimiz, feyizli bir mem
lekette mesut bir millet yaratmak
la meşgulüz. Kendisine gUzel bir 
ev yaptıran her kimse, itibarlı 

,bir mahallede oturmak ister. Fa
kat bir mahallenin itibarı ne ile 
temin olunur? Yalnız iyi ve na. 
muslu komşularla. Bizim cenup 
komfulanmız, Arap memleketieri· 
dir. Biz bu komşulanmıZill müsta. 
kil olmalarını i11teriz. Zira bize vah· 
detli, ahlaklı ve bahtiyar bir dün
yayı ancak bütün milletlerin müs
takil olması temin edebilir. Oyle 
ancak en küçük krtasının yalnıı 
bir parçasını bir Gardcn - City 
haline koyarak mütebaki kısımla
rında sefalet ve köleliğin hüküm 
sürmesine müsaade eden bir diln. 
ya, biz.im ne zevkimize ne de hn
vat telakkimize uve-undur 
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Alrllta Giizt1/ T_.~ Buzlar Eski laman 
Kafalıkları 

Resimde gö'rdiJğilnilz kadm kendi Tuzun altmdaıı daha luymeUJ bir/ Allı d. 
kabilesinin en güzelidir. Bu kabile ,ey olduğunu söylersem belki tuha- 'ft ti 
Afrika ortalarında Viktorya Niya.nza.. fmıza gidecek amma bu pek doğru Bir zamanlar, cesur bir Ingiliz gc
göliyle Afrikanm doğu sahilleri ara- biJ'§eydir. insan hiç altını olmadan micisinin bir denizaltı gem.isiyle buz
smda kalan kısımlarda yaşar. Bütün yaşıyabilir fakat hiç tuz yemeden ya- larm altmdan §İmal kutbüne gideceği 
kabile halkı uzun boylu, iri yarı in- şıyamaz, mutlaka ölür. Hatta eski za söylendi. 

manlarda bazı Avrupa memleektlerin Bu gözü pek Ingiliz gemicisinin pli 
de suçlulara biraz tuzsuz bırakarak ru, Rusyanın şimal sahilinde Spitz
öldürmek cezası verirlerdi. Ve bu en bergden hareket ederek üstü buz dağ 
ağır cezalardan biriydi. lan ile örtülü şimal kutbünün altın

iNGİLİZLER 
ı?.inc,i .. 

VUZ.VILOA 

~(Nf..N ... 
LILARIN 

Tuzun kıymetini şundan da anlıya- dan geçip Behrenk denizinden çık
bilirsiniz. Kan kaybederek ölmek teh- maktır. Tabii bu seyahatin büyük tiir 
. . kısmı denizin hem de buz tabakaları-
likesıne dillen bazı hastalara, yaralı- nın altından ~dilerek yapılacaktır. 
tarın damarlarına doktorlar tuzlu su Böyle bir seyahatin yapılabilmesine 
şırınga ederler. 

Bilirsiniz ki tuz, ya denizden çıka

nın-, yahut ta kaya halinde yığın yı. 
ğın bulunduğu yerlerden tıpkı her-
hangi bir madenin çıkanldığı gibi c.;ı

karılır. Deniz suyunda tuz pek çok-
tur. Her mil mikibmda bir milyon 
ton tuz vardır. Bu su, buhar haline ge 
tirilince geriye yalnız tuz kalır. 

birçok insanlar inanamadılar. Haki· 
katen inamlmıyacak kadar da güç. 

Bununla beraber şimal denizinde 
deniz üstünde yüzen buz dağlarının 
buzkıran gemilerinin bile dola§malıı.
rma zorluk gösterdiği düşünWürse 

denizaltı gemisiyle yapılacak bu se
yahatin deniz üstündekinden daha 
az soğuk olması ba.şlıba.şına faydadır. 

ALMANLAR.. 

''·'""' ·V~ZY/LDA. 

iwcriLİ1.LER 
.. 16.lnc.ı· 

VUZVILOA 
. Kaya halinde bulunan kaya tuzuna 
'sanlardır. Başlan kilçilcllktür. Bu- gelince: Bazı yerlerde bulunan tuz ya 
runlan düzgün, fakat dişleri pek kor taklarının uzunluğu 1000 metreyi ge
kunçtur. Biribirinden ayrı ayrı duran ~r. 

Her ne olursa olsun, denizaltı ge
misile kutuplarda buz dağlarının 
altından yapılacak bu seyahat için 
hazırlıklar yapılmaktadır. Bu seyaha 
tin bu yaz içinde yapılması beklene
bilir. 

İNGiLİZLER. 
fd.ıncı 

FRANSıl. 
UI~. 

ll.ıl1'1 

YUiVıLOA 

seyrek dişler, tıpkı birer kanca gibi Polonyada başlıbaşma tuzdan bir 
ağlzlarmdan dışarı doğru fırlamakta- şehı, vardır. Evet• tuzdan bir şehir. 
dır. Dişlerin bu .§ekle girmesine sebep Bu şehir, yeraltında bulunan büyilk 
olan §eY şudur: Bu kabile halla en tuz yatağının içerisi oyularak kurul 
küçük yaştaki çocuklara bile meşin muştur. Oraya giderseniz tuzdan so
gibi katı, aert etleri yedirirler. Bu- kaklarda yürürsünüz. Tuzdan mağaza 
etleri yiye yiye difleri bu hali alır. larda alış verif edersiniz. Tmda? -ra-

. . pılmış lokantalarda yemek yersınız. 

;;;;;; T A N ;;;;;;;; 
ÇOCUK KLOBO 

.vlizYıLM..; Bu kabile halkının kulak memelen Hatta bu şehrin bir de tuzdan yapıl-
de bizimkine hiç benzemez. Pek iri

dir. Bunun da sebebi yine ke~dileri
dir. Daha küçükken çocukların ku
laklarına yumuşak yerlerini çekip u
zatacak ve genişletecek ıeyyler ta
karlar. Kadının boynundaki demir 
halkalar en süslü bir gerdanlık sa
yılmaktadır. Zavallının bu demirler 

lStM: 
MEKTEP ve No: 

işler Fena imiş 
- işler nasıl gidiyor ? 
- Pek fena. Veresiye mal alıp pa 

:-asmı ödemiyenler bile artık birfey 
almaz oldular. 

mış kilisesi vardır. -·· ···-................ .. 
MEMLEKETı 

içinde ne hale geldiğini bir düşünün. , , . ADRES: 
Bu kabile ilk defa 1882 yılında .. d ld b' ııa . . • ua lnaponu o urup ıze yo • 

Dr. Fi§er tarafından keşfedıldi. Bun- J'DU&. Mukabilinde ıöndereceiinıU 
dan bir iki yıl sonra Jozef Tomson lza kartını alır almu Tan Çocıılı 

d d b k b
. A pal b \, klübünün hası olursunuz a ın a aş a ır vru ı gezmen u ., 

kabileyi bütün dünyaya tanıttı. 1 

44 Numaralı Bilmecemizden Hediye Kazananlar 
44 numaralı ıneamuamızdaki "bil-1 caddesi 41 numaralı nhtım çayevin

:nece - Bulmaca,, yı doğru halle- de Rüstem vasıtasiyle Rasim oğlu 
iip hediye kazananlar: Mustafa Çolakoğlu, Kütahya Mısır 

BİRER Ml.tREKKEPI.J KALEM çarşısında manifaturacı Vehbi oğhı 
KAZANANLAR: Ahmet Erbay, İzmir Karataş Mah-

15 inci ilk okuld.a 702 Zeki Şen, mut Hayati sokağı 6 numarada Şeb 
Beşiktaş Vişnezade Şehit Mehmet per Sanlı. 
sokak 26 numarada Hikmet Ok BİRER BÜYÜK OYUNCAK KA-
Tar, Yeşilköy Seyit Ali sokağı 1-2 ZANANLAR: 
numarada Şermin Uğur, Bakırköy Manisa Tapu memuru Nuri oğlu 
Cevizlik Hamam sokak 58 numara· . . 
ti& Şükran özgt1r 44 ünctı ilkokul Erkurt, F.dremit CUmhunyet okulu 
43 Y.,ar Şafmaz.' 229 Nazmiye Tekin, Niğde emniyet 
R1RER TARAK KAZANANLAR: mlldUrU Avniııin oğlu Halk, Balıke-

Göztepe istasyon caddesinde M Bir inhisvlar dairesi yanındaki evin
numarada Hüseyin Çetin, 11 inci de Kizıı1' Uzan, İzmir Göztepe 
ilkokul f5 - Ada tllıan Bafer, Ka· tramvay caddesi 801 numarada Ya
dıköy Altıyol H7 numarada Rıdvan vua. 
Göksel, Robert Kollejde Mtıııcl Özel BlRER KOÇ()K OYUNCAK KA-
Müeyyet YurdagUl. ZAMANLAR: 

BlRER ALBÜM KAZANANLAR: Yalvaç O. O Fransızca öğretmeni 
Kayseri uçak fabrikası iaşe memu- oğlu Hafit Ayaz, Ayvalık Edremit 

ru Hamdi Güney kızı Semahat GU. caddesi kuyumcu Mehmet Karal oğ· 
ney, Upk Ziraat Bankası memurla- lu Hasan, Ialahiye ilçe jandarma bö 
nndan Hulki Koçakoğlu Metin Ko- lUk kumandam lsa Baydann oğlu 
çak, Bursa Çekirge köprü Ustil kah- Cevat, Alaşehir ilkokul son sınıfm
vecl Tevfik ·eliyle tllıan Dilmaç, dan mezun Ali Kemal Sivri oğlu Ce
Tuzla klUp gazinosunda Mehmet mal Sivri, Adapazan Tığcılar mahal
Ozer, Orhan Gazi kıraatanesl B. Ali lesi Park caddesi Küçük Osman so
oğlu Galip DJnçel, Galata nhtım kağı 187 numarada Recai. 

BİRER KART KAZANANLAR: rım.aliye memuru Ömer Hayta, Elma.. 
Adana lcadiye mahallesinde 73 nu lı Malmüdilrü oğlu İhsan Toker, E

marada Mahir, İstanbul Erenköy li.ziz mühim.mat depo müdürü oğlu 
Ayşe Nur Müfit Serez, Gazi Antep Nazmı Demirus, lzmir Alsancak 
Karagöz caddesi 19 numarada ta- Hatip sokak 22 numarada Zehra A· 
mirci Mehmet eli ile S. Nazif Yeşil ,..ettin Ka tz · B ... t . • .. zanova, mır uca ogre • 
ova, Kayseri Halkevı sokagı 13 nu· 
marada Hilmi. Zile tstiklil okulu men Fahri oğlu Erdem Ersay. 

20 numaralı Turgut, Edremit Gazi DiKKAT: Bilmece za.rflarmm tı
ttyas mahallesi Şafak sokağı 3 ~u.- serine, okunaklı ve görilneceık bir 
marada Huriye Ünal, lstanbul Göz. 
tepe, Tepegöz sokak 20 numarada tekilde, kaç numaralı meomu~mıza 
Rüştü Kayan, İstanbul Ye,ilköy H ait olduğu yazılmalıdır. Mesela "46 
Nisan caddesi Bayan KupahaneaUı. numaralı bilmece,, denilmelidir. Böy 
de Röne, Cibali . Fener caddesi lokan le yazılmamJ.f zarfları gönderenlerin 
tası Söfün 90 numaralı evinde ma- hediye kananmamaları ihtimali var
kinist Cemal oğl'U Müfit Amıen. Or- dır. 
han pazt Gençlerbirliği kahveainde 
Mehmet Giilmen, Antalya ortaoku- 44 Numaralı mecmuamızdaki re. 
lunda Avukat Niyazi Yüksel oğlu sim boyama müsabakamızı kazanan 
1008 Necdet Yüksel, lstanbul KW11- üç kariimiz ve alacakları hediyeler: 
kapı Nişancası Mabeyinci yok·ılJU 1 - Ço111m Cerit Mehmet kızı 

45 numarada Bürhan, Sürt Cümhuri- Nermin Cerit bir sulu boya takımı. 
yet okulunda 318 Selçuk öncel, Ela- 2 - lstanbul Kadirga Eminsinan 
ziz Cezaevi üyesi Cahit Gürkan oğlu 
Aykut Gürkan, Giresun Büyük Mil
let eczanesinde Oktay, Üsküdar Kap 
tan Pqa Aziz Mahmut sokak 94 nu· 
marada Ferit Tana.çan, Maraş Tica
ret Odasında Ali Rıza .Ançel, Tarsua 

mahallesi Dağhan sokak 3 numarada 
Nedret Atalay bir kuru boya takımı 

3 - Ankara sıtma mücadelesi -şe
hir şubesi kmmmda Remzi kızı lııluh 
terem bir kutu boya talmnı 
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Sürekli Hikaye 2 • 
Miki Fare Sevgili okuyucufa rına : 

BUBUL IL.E BiBi 
•··'' serüvenini sunar 

--- --------- -
1 neş ortalığı yakıp kavuruyordu. Do- - Bu arkadaşına birçok yolculu

0

k 
mates kabından yaplmış evin içi gürünüyor, durmadan gezecek. de
pek serine benıiyordu. İki arkadaş di, çok gezecek, tozacak amma evi
seve seve içeri girdiler. lkisi de ka- ni bulacağını sanmıyorum. 
dının sözlerine "pek inanmadılar ama Bibi'nin Bubul'un da bu son habe 
Bubul çaresiz ceplerini aradı tara- re canlan pek sıkıldı. Dışarı çıktıkla
dı, bulduğu bir onluğu kadına 'Uza- rr zaman ikisinin de suratı asıktı. 
tıp: Fakat ihtiyar Bubul çok gün görmüş 

- 'tşte, dedi, son meteliğim. Söyle bir böcek olduğu için hemen arka
bakahm bu arkadaşımın başına neler daşını avutmıya çalıştı. 

_ ..... ...--•-liill '->i_ b _..
1 

gelecek. - Adam sen de Bibiciğim. Hiç in-k •& ~ Falcılık yapıyorum diye bu iki ap- san falcı sözüne inanır mı ? O para 
tal böceği kandıran kadın, bir masa- çekmek için bir .şeyler uydurdu. 
nın başına oturdu. Masanın üstünde Yoksa camın içinde ne görünür ki ... 

. duran ufak bir cam yuvarlağın içine Biz de zaten ondan birşey öğrenelim . . . . 
O gece>: yanyana kayaların yanı- . bakıp uzun uzun düşündü . . Sonra Bi- diye oraya girmedik ki .. Serinleyip, i dı . . İçenden bı~ı ka.pıyı açtı. 1:1:~yar 

Sen burada bekle bak ben para
sız naaıl yemek bulacağım 

omuzuna atıp 
yola çıktı 

aş~da, ?ı~ ~alın altında ~anarak hi ile (Bubul) a döndü: dinlenelim diye biraz oturduk. Bak , Bubul çok n~ı~ bır tavırla egılıp: 
·eçıren Bıbı ile Bubul __ ertesı sabah _ Bu küçük ileride çok büyük ve şimdi seninle elele verip her tarafı .. --:. Affedersınız, bayan:. ben de ş~ 
rkenden uyandılar. Guneş daha ye- dolaşalım. Göreceksin mutlaka yuva.. kuçuk arkadaşım da gunlerdenbcrı 
i doğuyordu. Güzel bir yaz günü nı bulacağız. yemek yemedik, açız. Bize parasız 
aşhyordu. İkisi de kalkar kalkmaz Bu sözler küçük Bibinin. yüre<Yine biraz yiyecek verir. misiniz? dedi 
teş yakmıya koştular. Kendilerine biraz su serpti. 

0 
. Ka~ıyı açan _kadın (tabii onun da 

:tahvaltı hazırladılar. _ Sahi, dedi, falcı ne bilir ki... bır bocek oldugunu anladınız.) (Bu-
Sonra ihtiyar Bubul te.nceresi, ta. - y . d .. .. bas! dılar Gi j bul) a tuhaf tuhaf baktı. Az kalsın 

bag-ı nesi var nesi yoksa hepsini kır- d ~ndı e(nÇanyurumçeye) h. ~ ·rd kapıyı kapayıverecekti. Bubul he. 
e gı e . • un · şe nne va ı-

mızı bir mendile sarıp bir çıkın yap- lar Burası kendi cinslerinden yani men: 
tı. _Bu~~ bir değneğin ucuna taktı. cennet böceklerinin' şehriydi. Yol ke - ~öyle melek yüzlü, melek ba-

:gnegı omuzuna atıp: narında biraz oturdular. Tabü çok kışlı hır kadın aç kalanlara yemek 
- Haydi Bibiciğim dedi. Ben ha- · yorulmuşlardı, karınları da acıkmış- saklamamış olur mu hiç? 
·ım. Kalk senin evini araımıya çı- tı. Fakat ihtiyar Bubul hep neşeliy- Dedi. Bunları duyan kadının yüzü 

~alım. Fal b" k .. ı ·· J k . di. Arkadasına· kızardı. Tatlı tatlı gülüımsedi: 
1 

. ı cı oce mcuanın cu un e ı . · . 
Kalktılar. Genış, tozlu yola çık-ı J l ... b k L-k _ Sen daha bedavadan karın do- - Evet, dedi, size verecek bir şe-

tıl Y ·· ·· 1 k ihti cam an yuvar aga a tı, uu tı . . 
, ar. anyana yurur er en yar yurmanm yollarını bilımezsın. Bak yim va.f'. Dedi ve sonra doğru içeriye 
Bubul: cok zengin olacak. dedi. ben sana göstereyim de öğren. dedi. gitti. H~rhalde bir şeyler getirecekti 

1 

- Şimdi, dedi, ne kadar bizim Sonra tekrar camdan yuvarlağa Hemen kallpp yakındaki güzel ev- Bubul küçük arkad~ına döndü: ' 
::insten böceklerin şehri varsa hep- baktı, baktı: !erden birinin kapısını hızlı hızlı çal· _ Nasıl dedi plfınraı fena değil 
sine uğnyacağız. Dünyanın ta öbür 1 değil mi., ' ' 
u~una ka~ar arayıp_ sorarız. Ta se- ı Yumurcağın Marifetleri : Bibi: . 
nın annem babanı bır tanıyanı bulun ,.. >"1:: _ Evet diye cevr;ı verdi, senden 
::ıya kadar. .~ )t şimdi bir şey öğrendim. Birinden 

Yürüdüler, yürüdüler, Nihayet bir şey istedin mi yüzüne gül, hemen 
oir domates kabından yapılmış kü- istediğin olur. 

;ücük bir. b~~e~ evin~n önüne v~-~_ı· Fakat ikisi de yanılmıştı. _Çünkü: 
ar. Bu evı~_onunde bır ka~ı.n _yuru- içeriden dönen kadının elinde yiye-
y-ordu. Tabu . o da onlar gıbı bır kır- cek yerine bir balta vardı. Bunu (Bu 
~~zıl~. böcekti. Mercan yahut cennet .bul) a uzatıp: · 
oocegı. l · · · · · · ... 
Kapının üstündl:? şunlar yazılıydı. - şte, dedı, sızın ıcın sakladıgım 

'Falcı Bayan Zazu,,. şey b~ i~i. Eğer parasız karın doyur 
Kadın yorgun argın gelen böcekle- m~ik ıstiyorsanız bunu a_ıın. ~~rad.a 

ri görünce heımen yerlere kadar eği- y_ıgılı d~ran odunları kesın. lşınız bı-
ip bir selam verdi: tince yıyecek hazırdır 

- Ben dedi herkesin basından· Bu sefer Bibi arkadaşına döndü: 
~eçenleri 

1

ve ba~ına gelecekleri. bili- - Nasıl, dedi, kadının planı se-
rim. İsterseniz on kuruş verin de si- ninkinden daha üstün değil mi? Sen-
~in de yarın ne olacağınızı söyliye- , den öğrendiğim şey pek işe yaromı-
yim. Bunlun söyler söylemez kapıyı yacak herhalde. Ben şimdi bu ka-
:tçtı. Bubul'la "Bibi., yi içeriye da. .>\ dmdan yeni bir şey öğrendim. Aç 

ve~!~;ısı cehennem gibi sıcaktı. GU. ''.,...:.. 1 ~~A.!6 .il ~~=amak istiyor musun: Durma 

"alcı kadın içeri buyurunuz dedi 1 _ 
~~-

.İkisi de baltaya sarıldılar. Sıcak 

1 güneşin altında ter döke döke odun-

l
i !arı kestiler. Sonra· ev sahibinin 
. verdiği bol yemekle karınlarını do
! yurup bir köşecikte dinlendiler. 
{ Iliri:ıci giin böylece biti\"erdi. Ne 

Uibinin evini, ne de ruınesini babasım 
1 tanıyanlardan birini htı'lmu5lardı. l'a

oı 1 hancı bir :Şehirde, cepleriı ı meteliJ\<;iz 
bakalım im füi serseri böcek ne yapa
caldn_ç! Bibi e\'İne lmrnşabilr..cf.k mi? 
Bmm gelecek hafta okursunuz. 

ı ,(Arkası \·u.r) 

""~' .. es~-~,,~ ... ~"\. ~ 

iI.TE· BUNU 
- - . ' ~BiLMiYORDUM. 

_ ı F 1lesim Boyama _M~~a~~~:!' ~ .. 

Tuzlu 

Yollar 
~ 
~-

Mühendisler; yol y-apmak için dai
ma çok dayanıklı ve çok ucuz malze
me arar dururlar. 

Son zamanlarda Amerika mühen

disleri böyle dayanıklı ve ucuz bir 

malzeme buldular: Tuz, kaya tuzu. 

Mühendislerin; tamamiyle bir tesa 
düf neticesi olarak buldukları bu mal 

zeme kil ile kaya tuzunun karıştırıl

masından meydana gelmektedir ve 

kazm~ ile koparılamıyacak kadar sert 
tir. 

Kum az 

bl Lokantacı 

-- -
Londrada bir lokantacı lokantasın

da şimdiye kadar görülmemiş bir u
sul icat etmiş. Bu icat şudur: 

Lokantasının bir köşesine bir ma
sa koymuş. Bu masaya oturanlara ye
mek listesi verilmiyor. Müşteri ak
lına yemek ve içki namına ne gelirse 
onu garsonlara söylüyor. . Garsonlar 
da ona istediğini getiriyorlarmış. Ye
mek sonunda müşteriye hiç bir hesap 
puslası getirilmiyormuş. Bu lokanta
cı ya delidir, ya aptal diyeceksiniz. 
Çünkü parasız dünyada kim kime ye
mek yedirir. Acele etemeyin, mesele 
öyle değil. 

Karnını istediği gibi duyurup ye

meklerden memnun kalan müşteri 

kendisine hesap puslası getirilmese 
bile para vermeden çıkıp gitmeyi u-

nuruna sığdırır mı? Tabii çıkarıp bir 
Bakalım şekerden yolu ne zaman ya- \şey verecek. Ne versin, yemeklerden 

pacaklar. j 0 kadar memnun .k~ .. Ne. ve~ on~ az 

Buna bir de kumla küçük çakıl taş

lan karıştırılınca yol pamak için çok 

kuvvetli birşey elde edilmiş oluyor
muş. Bütün bu şeyler, yolların yakın
larında. bulunuyormuş. Bu yiUar ya
pılıp diğer şeylerin arasında eriyor 

ve otları beton haline getiriyormuş. 

\I• . "'ı.ı " . 4' ' ... ~.,,, 

\·t/S;_ görünür. Bunun ıçın bır rouşten he-
Şaıllacalt '· , ·, men daima yemeğin değerinden faz-

lasını bırakıp gidiyormuş. Ay sonun-
• --- ~ B I k A '"cr-y.. · • .:.• da hesap kitap yapmışlar, anlamış-

a 1 YI ~..__~ ~ ıar ki bu masanın geliri bütün öteki 

Yukanda resimde güzel renklerle boyanacak bir çok kurbağalar, su, a
ğaçlar ve güzel bir de kız var. Bu resmi boyayıp bize gönderin. iyi 
boyıyanlardan Uç kişiye hediye verecek ve resimlerini gazetemizde basa• 
cağız. 

Bundan bir zaman evvel Amerika 
da yanarak harap olan inbik .fabri

kası bir nehrin kıyısında idi. Fabri

kanın, içi alkol ve daha başka mayi
lerle dolu birçok depolan vardı. Yan 

gmda bu depolar nehrin içine aktı. 

Nehirde çok balık vardı. Suyun yü

zünde binlerce ölü balık görüldü. 
Fabrikaya yakın köylüler günlerle 

balık topladılar, günlerle balık yiye
rek geçindiler. Balıkçılar bu balıkla
rın suya karışan alkol ile zehirlen
diklerini görmüşler. Fakat yiyenlere 
bir zararı olmamış. 

Bir Yenilik 

masaları geçiyormuş. Nasıl çocuklar, 

lokantacı budala mı, yoksa açıkgöz 

bir tica...-et adam mı imi'? 

Yüzde Elli 

Ne Demektir? 
Tayyarede yalnız bir yolcu bir de 

pilot var. Pilot havada arka arkaya 
taklalar atar. Bir defasında tayyareyi 

idare edemiyecek gibi olur. Nerede 
ise düşeceklerken güç halle vaziyeti 
düzeltir. Fakat hiç soğukkanlılığın! 

kaybetmeden tek yolcuya döner: 
- Aşağıdakilerin yüzde ellisi bizi 

düşüyor sandı der. 

Korkudan betibcnzi atan yolcu 
cevap verir: 

Birinciliği kazanana bir sulu boya takımı, ikinci ve üçüncüye de birer 
kuru boya takımı verilecektir. 

lablaba löıesi 
Atla 
Binicisi 

- Ne oldu, bu ne hal, hasta mı-
sın ? 

- Ne olacak. Bu sabah bir arka-
daşla at gezintisine çıktık. Benim bin 
diğim at bir yana sapmak istedi. Hal
buki ben öbür yana gitmek istiyor
dum. 

- E peki bunda hastalanacak ne 
v~r? 

BiLMECE < 
BULMACA 

No. 45 

Jngilterede (MeteoıoıoJıJ ccüuye
ti yeni bir iş açıyor. (Meteoroloji 
cemiyeti yıldırım, yağcrıur, fırtına 

- Sade aşağıdakilerin değil bu
radakilerin de yüzde ellisi bizi düşü· ı· Nasd 
yor sandı. 

- Daha ne olsun. At istediği tara
fa gitmivorum diye beni sırtından at
tı. 

gibi havada olup biten şeyleri ince.li-ı Sebze ile 
yen bilginler kurulu demektir.) 

Bu cemiyet bütün İnÇ"iltere halkını' Y Gf tyan 
dan kısacık bir rapor istiyor. Rapor 
da şunlar yazılacak. Şampiyon 

Bulunduktan yerlerde bir fırtına 

olursa, bu fırtına saat kaçta başla

dı. Kaç defa gök gürledi, kolayca 

görüleccık kadar şimşek çaktı mı, 
kaç defa çaktı. Şimşek çok kuvvetli 
mi idi yoksa hafif mi idi? 1'1ıtma 
sant hesabiyle ne ka:dar devam etti. 
Fırtına esnasında rüzgar hangi isti
bı.rnet' 'l esti. Bundan başka fayda
lı riürülr•t bütün haberler yazılıp 
cemi~.:.~ ;:ö:ıderilecek bu yc>nllikten 
bak'1.llt"'· ~e :·ımili~er doğacak. 

Büyük Britanyada garip bir o~sik
let şampiyonu vardır. Bu şampiyon 
hususi rejim yapmadığı halde kolay
lıkla birçok rekor kazandı. Çok sade 
bir hayat ile yaşıyan bu adam sudan 
ve çaydan başka hiç bir içki içmez, 
sigara da kullanmaz. Bir bisiklet ya
rışçısı için bunlar çok iyi amma bu 
yarışçı hiç et yemez. On yıldanberi 
yalnız sebze yiyerek yaşıyor. Fakat 
vümıdü çok sağlam, biçimi de çok gii. 

.ıcldir. 

1 Oturulacak 
1 
' Sanmış: 

Bir genç adam hiç şehir görmiyen 
köylü annesini lstanbulda bir sine
maya götürür. Oyun başladıktan beş 
on dakika sonra kadın ayağa kalkar, 
gitmek isler. Oğlu hayretle sorar: 

- Ne o anneciğim, yoksa film ho
şuna gitmedi mi? 

- Yok ondan değil, bu koltukta 
rahat oturulmuyor da. 

Delikanlı dönüp yanında oturan an 
nesinin oturduğu yere dikkatle bakar 
sonra : 

- Bunda şaşılacak ne var? Kol
tuğun oturulacak yerini indirmeyi u
nutmuşsun der. 

Altı tane scrunüş kibrit alınız. Al· 

tısmu da bir masa üzeriııe ko)ıunuz ,.e 
bu altı sö.nmüş kibriUen biribirine 
müsavi üç "üç köşe,, yapınız. Bu ü9 

ki)şeleri muhakkak masanın üstüne 

yatırarak yapmak mecburiyetinde cı. 
ğiJsiniz. 

l'aı,tıktan SO:nra bize şeklini !,'ize

.rt-k gooderiniz \'e aynca na.~I yapt .. 

ğınızı da kısaca al!llatıruz. 

nu bulmacayı doğru rözenler ara
sımla kura çekecek ve kıuananlara 

~ok kıymetli helliyeler \'ereceğiz. 
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t Y a%an : Ziya ŞakiT 

0Pkapı Sarayının Çinili Köşk 
• 

aıresinde Hazırhklar Vardı 
(Sara d 

y __ a Bir Bektaşi 
Ayini) 

1 stanbuıun b .... 
"U hiti de . utun bektaşi mu 
• t . . 1 rın b' . ta . ıçınde idi B ır sevmç ve sü-

tıkatin ahın Sultan 'b· bu k en Illüh. . gı ı, 
~ a~ar Yakı un bır şahsiyetini 
tn· taşılere co nlaıınaa görmek, 

ışti. şgun heyecanlar ver-
13Utü 

ti~ n yeniçeri 
.. nıensupı ortalarında ta-
•e ıc · aruıa · ' ~o onaklarda aıt olan evlerde 
~ r .. (A.Yin· ' kurbanlar kesili-
ordu. ı cenı) ler tertip edili-
"-Yn · 

ıını. ~ zanıanaa T 
ta1q (Çinili l\ö k ' ~pkapı sarayı-
}(~ hazırJı:ı ) d~.ır.~sinde de bir 

lı" oşkun ort ar gorulüyordu. 
"ll e asındak· b'· .. k ~- ŞYalar1 ka . 1 uyu salo-

,, or .. lier t milen dısarr çıkarı_ 
.. ar ,., arafa tı' h :· .ourasr b. Pos ar yayılı-
~lle getirıi· ır (bektaşi meydanı} 
oUtUn ıyordu. 

<lar d bu hazırı kl ı. eva... t . 1 ar, akşama ka-"es· · '"" e nu t· · 
1• 

1ıııu Cn:ı. ş 1· Bır beirtaşi tek-az,,__ eydan) d 
ı '<.! gelen In a bulunması 
eştitiln:ıi.,t· §eyler, Yerli yerine yer cu -y ı. 
kıııı neş, lialicin d 
~ alevler urgun sularına, 

il) iiıı saçtıktan sonra (E-
~.,.,. Set'\li • 
~ '111> etllti ormanıarr üzerinde 
allJ.Jl~ göı ş .. Artık her tarafa ka-
lşte geler inmişti 

tııı_- o za · 
("llafir old ~an, <Balım Sultan), 

1 llıeYdan) hug~ daireden gelerek, 
~ııa · alıne tiril la ~iş ge en bu sa-
l rarındak,i ··· Ortadaki ocağın sağ 
.ı~lllişti. \r ~babalık postu) na yer
~eıv l •llah,et· d 
tliı 1~ er de .. ın eki babalar ve 

1~ne i?llah:erecelcrine göre, ken
lğ 'Bunıa Us postlara geçmiş
<ıt~ olnıa: .. da, başta Yeniçeri 
bek k llstaiar Uzere, ocak babaları, 
l3aı ~i nıen 1 

ve saray erkanından, 
lQ 1llı Suıtasupıa~ takip etmişler .. 

llra nın d•~ıe . . .. t'·kt til , (göze.. ""' rını op u en 
le Steril en u baba) taTaf mdan 
tdi . Yerlere yerleştirilmiş-
J\11.ık 

t'ııışt Orta} k 
ti 1• lşte 

0 
ı ' tanıamile kara.rı-

ll\( başıanı.ı zaınan, ayin ve mera-

b. Cıra~ §tı. 
il' g bab 

ta llltun Old ~sı)' elinde (delil) 
~ lltn onUn ugu halde, Balım Sul-
llerek: e gelrniş .. onun dizlerini 

b: b:sturı 
ea- l\l.işti... • 
tıı ~ıı Üze . Ve sonra kalkarak, o-

11erıen:ı.~~e Yanan, kandile doğ-

() 

:ıı ı. 

zan:ı.a . 
v 11 • Balım Sultanın gür 

Di' Aıı:h"akur sesi: 

kinci Sultan Bayazrt, resmen bek
taşi tarikine girmek için, tarikin 
ikinci piri (Balm Sultan) dan, (na
sip) alacaktı. 

Esasen (Balım Sultan) bu iş için 
davet edilmiş .. (Kırşehir) civarın
da (Suluca Karahöyük) köyündeki 
(Bektaşi dergahı) ndan büyük bir 
izzet ve ikram ile getirtilmişti. 

Şimdi, bu (meydan) da - her 
akşam dergahlarda mutat olan me
rasimle - (çırağ ayini) yapılır
ken, Çinili köşkün hamam dairesin 
de de, mühim bir faaliyet cereyan 
etmekte idi. 

B irkaç Bektaşi babası, Sultan 
Bayazrtı ortaya oturtmuş

lar; tarikin usul ve erkanı veçhile 
başını kamilen traş etmişlerdi. Son
ra, birtakım dualar okuyarak ab
dest aldırmışlar.. iki rikat namaz 
kıldmnışlardı. Daha sonra.. Padi
şaha (Tarikat rehberi) olan adam, 
önun boynuna bir ip takmıştı. (Tigı 
bent) denilen bu ip, biraz evvel ba
balar tarafından Sultan Bayazıt 

namına merasimle kesilen (nasip 
kurbanı) nın yünlerinden bükülerek 
yapılmrştı. On iki telden yapılmış 
olan bu ipek üzerinde yine on iki 
düğüm vardı. 

Demişti, 

O smanlı padişahı !kinci Baya
zrt, ancak o zaman bir hü

kümdar olduğunu hatırına getir
mişti. Şimdi bu suale, ne cevap ve
recekti? 

Hükümran olduğu mülkün, ya -
rısından f azlasıru teşkil eden Ana
dolu da, bir (Şii) lik (Sünni) lik 
meselesi be--Jrmişti. Kendisi, şimdi 
şurada vereceği ikrarla, artık bu 
andan itibaren kıp 

Kızıl bir (Şü) kesilecek .. (Hak 
Muhammet Aliye .. On iki imam ve 
on dört masum ve pake) dost ve 

hürmetkar olanlara dost olarak on
ların bütün arzularına, temayülleri 
ne ve hissiyatlarına tamaım.ile iş 

tirak edecekti. 
Fakat .. Muhtelif cins ve unsur

lardan mürekkep olan bu koca ül
kenin siya.şeti, acaba. böyle bir iş
tirake - ve hatta, müsamahaya -
müsaade edebilecek mi idi? .. 

Daha dün huzuruna kabul etti
ği ( Şeyhislam) ile (Kazaskerler), 
Anadolu ve Rumelideki (Kızılbaş) 
lardan şikayet etmişler; 

- Bu zındık, bu raf izi gii.ruh; 
ehli sünnetin itikatlarını ihlal edi
yorlar. Bir fetvayı şerife ile bunla 
rm mazarratları defedilse .• 

Demişlerdi; 
(Arkası var) 

E K o N o M i 1 

Giinluk 
Piyasa 

Dün tiftik ahcılan yeni mal 
toplaınıya ba§lamışlardır. Pi

yasada stok yapılmasına başlan
dığından Yozgattao. gelen 1925 
kiloluk bir parti kilosu 135 ku
ruştan satılmıştır. 

• Keçi kıllarım toplıyan ihracat. 
çılar Çanakkaleden gelen 1931 
kiloluk bir partiyi kilosu 51,50 
kuruştan almışlardır. 

• 

~ 
~ 

Polatlıdan gönderilmiş 29500 
kiloluk büyük bir parti yapağı da ' 
kilosu 56 !kuruştan ihracat i~in ; 
satın almnuştrr. Izmirden gelen 
3000 kilonun kilosu 66 kuruştan 

~üşteri bulmuştur. 5 

DÜNKÜ 
BUGDAY 
SATIŞI 

Dün şehr!ımize yirmi altı vagon 
buğday ile dört vagon arpa gelmiştir. 
Yumuşak buğdaylardan Alprköyün 

1-2 çavdarlılarr 6,30, Polatlının 1-2 

Dış ticaretimizde inkişaf 

1 

Bu yılın ilk 
ihracatında artma var 

5 aylık 

Fakat, Bazı 

İthalatta da 
Memleketlerden 

Hafif Yükselme 

Yaptığımız 

Görülüyor 

Dış ticaretimizde 1936 senesine na
zaran büyük bir inkişaf kaydedilmiş
tir. 1936 yılının ilk beş aylık ithalat 
ve ihracat tutarı 71,739,000 lira olma 
sına mukabil 937 senesi ayni müddeti 
içinde bu yekfın 88,165,000 liraya yük 
selmiştir. Lehimize olarak 16426000 
liralık bir artma görülmüştür. 937 
senesi ilk beş aylık ticaret müvazene
si 12125000 lira olarak lehimize ka
panmıştrr. 937 yılı ilık beş ayı, son 
beş senenin ilk beş aylarındaki vazi
yete göre çok iyi bir-vaziyettedir. 

ihracatımızda artma görülüyor 
Muhtelif memleketlerle olan ticare 

timiz gözden geçirilince 1937 senesi
nin ilk beş ayındaki ihracatımızın di
ğer senelere nazaran muntazam şekil 
de artmış olduğu görülür. 

ğımız ithalatın miktarı da hafif bir 
yükseliş göstermiştir. Bunların başın 
da Birleşik Amerika devletleri g~l

mektedir. 

Maddeler itibarile dış ticaret 

Mayıs sonunda başlıca maddeleri
mizin ihracat durumu aşağıdaki tab
loda gösterilmektedir. 

TUTÜN: 1937 senesinin ilk dört 
aylık ihracattaki kıymet fazlasını mu 
hafaza ettiğinden beşinci ayın sonun 
da 1936 senesine nazaran gene 3,133 
bin lira kadar bir kıymet fazlası ar
zetmektedir. 

BUGDAY: Umumi ihracat bakı
mından haiz olduğu ehemmiyet nok
tasından ikinci olarak gelen buğday 
ihracatr geçen seneye nazaran 
5,166,000 lira kıymetinde bir fazlalık 
gösteıımiştir. 

Bu arada bilhassa Almanya, A vus

tıurya, Belçika, Çekoslovakya, Fran
sa, İngiltere, İsviçre, İtalya, Rusya, 
Yunanistan, Hollanda ve Suriyeye 

çavdarlılarr 6,34-7, 5-9 çavdarlılar yaptığımız ihracatın yekunu ehemmi 
6,15-6,20 ve sıra ımallar 6,10·6,12 ku yetli nisbette artmıştır. Geçen sene

ÇAVDAR, DARI, KUŞYEM!: ü
çüncü görünen çavdar, darı ve kuşye 
mi ihracatı evvelki senelere nisbeten 
tahmin fevkinde bir nisbette artmış-

ruştan satılmıştır. Sert buğdayların 

ise 2-4 çavdarlıları 5,35-6 kuruştan 

verilmiştir. Fiyatları aynıdır. Fakat, 

ikinci bir marşandizle yeniden mal 

geldiğinden piyasa gevşek olarak ka
panmıştır. Çavdar 4,30-4,35 kuruş a
rasındadır. Mersinden kilosu 4,22,5 
klll'llştan 50 ton satılmıştır. Keten to
humu 10,20 kuruştur 

-0--

Vapurlara Su Verecek 

Tankın Projesi Geldi 
Limanımıza gelen vapurlara ter

kos suyu vermek için yaptırılması 
kararlaştırılan su tankının a van pro
jesi Londradan liman idaresine gel
miştir. Projeye göre, tankın terşih 

edici tertibatı havi son sistem süzgeç 
leri olacaktır. Proje burada tetkik 
edilecek, muvafık görülürse derhal si 
pariş verilecektir • 

tır. Bilhassa 1936 senesinin ilk beş a ... 
ye nazaran beş aylık ithalatrmızda ymda bu maddenin ihracat tutarı 
2,296,000 liralık bir te1..a.yüde muka- (980,000} liralık bir yekuna baliğ ol
bil ihracatımız 14,130,000 liralık bir muşken 1937 senesinin aynı aylarına 
fazlalık arzetmektedir. 1936 yılının tekabül eden müddet zarfında bu ye
ilk beş ayına nazaran ithalatımızda kfın 2,330,000 lirayı bulmuştur. 
tezayüt görülen memleketler: Alman ARPA: İhracatımızı geçen senenin 
ya, Belçika, İtalya, Amerika B. D., ayni müddeti ile mukayeseye hiçbir 
Hollanda, İsveç, Norveç, Romanya, veçhile imkan yoktur. Zira 1936 da 
Japonya v~ Mısırdır. 1000 lira kadar tutan arpa ihracatı-

Umum1 olarak ihracatınuzm mü- nın kıymeti 1937 senesinin ayni ayla. 
him bir inkişafa mazhar olmasına rı zazfmda 1,699,000 lira gibi azim 
rağmen bazı memleketlerden yaptı- bir tezayüd göstermiştir. 

- ·· ·- -, 
BORSA 

13 Ağustos CUMA 
PARALAiı 

Sterlin 627,-
Dolar 123,-
Fransrz Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-

Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilln Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-

632,-
127,-
100,-
115,-
84,-
23,-

580,-
23,-
70,-
84,-
21,-

Hastalıklı 

Pamuklar 

Seyhan, İçel 

Antepte Tedbir 
ve 

Almdı 

() Ye, titri" Allaaaah ... 
tıu anda, ~e, . ~~riye yükselmişti. 
le . hel>$i erı uzerinde oturanıa-

Rehber, padişahın boynuna ta -
kılmış olan bu ipin iki ucundan tu
tarak, bir koyun gibi, onu meydan 
kapısına doğru çekmiye başlamış . 
tı. Başaçık ve yalmayak olan Sul
tan Bayazrt, bu kapıya geldiği za
man, yere eğilerek kapının eşiğine 
(niyaz) etmişti.. ve sonra, yine reh 
berin delaletile içeri girmişti. Bu
rada da usul ve erkan mucibince 
(dört kapı niyazı) nı yaptıktan son
ra, (Balıriı Sultan) m önüne diz 
çökerek beklemişti. 

Burada rehber, (dile gelmişti.) 
(Balım Sultan) a hitaben: 

Horoz Sizi ö fkelendirirse ... 
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 4.8,-

31,-
23,-
25.-
15,-
52,-
32,- · 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden)
Pamuklarr hastalıklı olan Seyhan ve 
İçel vilayetlerinden pamuklarmda 
hasta.Irk bulunmıyan diğer mıntakala 
ra bilhassa Ege vilayetlerine gönde-
rilecek paımuk elyafı ve diğer aksa
mının Mersindeki fümigatuar'da te
mizlenmesi lazrmgeldiği alakadarlara 
bildirilmiştir. Ziraat Vekaletine gelen 
haberlere göre Gaziantep pamukla.
rında da hastalık görülmüş ve bu vi
layetten kaçak olarak hastalıklı pa.
m uk tohumu sevkedildiği anlaşılmı~
tır. Gümrük ve ziraat vekaletleri mü~ 
terek tedbirler almışlardır. 

tııt U Yere eğilm' ti B'·t·· l lar ~ Pa ış . u un e -
ta, ' Yere t 11nakları ve bütün alın-
~ n_ııı, &itt~ktnas etmişti. Balım Sul-

sı. ( ı çe ku tl 
'Yı ' Çıra~ .. vve enen tannan 

0kun:ı.a~rcuınanı) denilen du-
A.k Allah devam eylem.işti: 

§a"'I ·· A..Uaaah B. · h lıeıı '" ar b .. ısmışa ... 
tıa a .. 9erıe ayrola .. Hayırlar, fet
ib ftkta.r b r def ola .. Münkirler mü-

ad t erbat 1 ' . Gıı e ler k . 0 a .. Demler daım, 
tin dort n:ı. aım ola.. On iki imam .. 
tı; lı.iltlt.."tlasu~u pak efendilerimi-
"q ""-'" erı ·· 

tı41ı 1' oıa ... Za .uzerimizde hazır ve 
Aıı tıazarı hır ve batın erenleri~ an arı g·· .. 1 tııı ' ;\ııa ' onu ümüzde ola ... 

~ ı.... aaah Pı' . - .. tadı 
t~h ~Unkar ·· rımız, us -
lat aııiYeti Ilacı Bektaş Velinin 

l ll'h,_ rehberimiz ola Niyaz-
~ah nıakbuı ··· 

lıır· ·: :Nltru ?la.. Allah, Al-
~kllnız, Ust Nebı.. Keremi Ali.. 
dit. ta§ Veı· adıınız, hünkar Hacı 

'eı· ı de · 
h 1 tıı. h. • ınıne, devranına hu 
o • uuu· • t aliıu S uu .. 

atrıatı: Ultan, sözlerini bitirdiği 
....... lı. 

tı~ ""llllıu· . 
~ da.ıgasıu, .s~slen, coşkun bir de-

(f'· a1ın:ı. S gıbı çağlanuştı. 
t. ~ıt-a. Ultan b d 
<aııd· g Uab u uayı okurken, 
da 1luen t ası) ocağın üzerindeki 

tı.) d utuşturd w 

duad aki bür ugu muınla,(mey 
dı· an ııonr un rnuınıarı yakmış .. 
lt:~~lrıan :· herkes başını kaldır-

~· ır haı ~l rtık meydan, apaydın-
ı ~ırndi lllıştı. 
~a. · ası1 b" .. cak .. ve 

0 
Uyü.k merasim baş-

sınanıı hükümdarı I-

. - Hak huzuruna.. (Muhammet 
Ali) divanına bir kurban getirdim .. 
Hak görmüş .. Hak bilmiş .. Hakkı, 
haktan talep eder .. Ikrar vermesi
ne ruhsat var mı? 

Demişti. 
Balım Sultan, gözlerini orada ha

zır bulunanların üzerinde ge?Jdire
rek cevap vermişti: 

- Ey canlar! Meydanda gördü
ğünüz şu (Can), yüzüstü, sürüne 
sürüne gelmiş .. on iki imam efend~ 
mizin katarına .. ve (Muhammet 
Ali) yoluna girmek ister. Ne dersi
niz? Yol ve erk8.nile, bu (Can) ı 
kardeşliğe kabul eder misiniz? 

Meydanda hazır bulunanlar, de
rin bir sükfın içinde hep birden baş
larını yere eğmişler .. niyaz etmiş
lerdi. 

O zaman, Balım Sultan, Padişah 
Sultan Bayazıda hitap ederek: 

- Ey can! Sen .. on iki imam ka
tarına .. Muhammet Ali ve hünkar 
Hacı Bektaş Veli yoluna girmek 
murat edersin .. ve lakin; bu bizim 
yolumuz, gayet güçtür .. Hak, Mu
hammet Aliye .. On iki imam ve on 
dört masum ve pake iman etmek .. 
Bunların dostunu dost, düşmanını 
düşman bilmek .. Bu yolda ikrar ver 
mek lazım.. ikrardan, dönülmez .. 
Kelime, kelime .. dönme, dönme .. ge
lenin canı .. dönenin başı ... Böylece 
kabul ediyor musun? 

insanın bahçesinde birk~ taı

Vllkla bir horozu bulunup ta sabah
leyin lıorozun sesini duymak bir 
keyiftir. Fakat bazı sabah horozu 
insanı fena. lıalde öfl<elendirir. Me
sela akşam yemeğinden sonra biraz 
hava. almak için bahçenizde otu
l"urken, Istanbul merkezinden ha.,. 
ka bir yeri bulmasıru bilemiyen 
komşunuzun radyosu sizi siınirlen
dirdiğinden, bütün gece uykunuz 
kaçmış. Sabalıleyin ta.m .uyuyaca
ğmız zaman lıoroz ötrniye başlarsa 
elbette öfkelenirsiniz. 

O halde yataktan kalkar, elinizi 
yüzünüzü yıkadıktan sonra mutfa

ğa gidersiniz. Orada altı tane bü

yücek sova.nla üç tane güzel havuç 
seçersiniz, bunlara bir avuç may

danoz ilave ederek hepsini birden 

kıydıktaın sonra bir tava içerisinde 
bir parça taze tereyağı ile kızartır
sııı:uz. 

Bunlar iyice kızardığı vakit bir 
parça ekmek kabuğunu da aynca 
kızartarak üç şişe su ile birlikte ta
vanın içerisine koyarsınız. Hepsi 
birden üç çeyrek saat kaymyacak
tır. Fakat su eksildikçe yeniden su 
ila.ve etmek şarttrr. Tavanın içinde 
su üç şişe miktarından hiç eksik ol
mamalıdır ••• 

Horozla ne münasebet, demeyi
niz. Bu birinci tava haz1rlanrrken 
bir taraftan da, sizi öfkelendirmiş 

olan horoz kesilir, tüyleri temizle
nir, içi ayıklanır ve sizin hmcmızı 

iyice almak için, eti ve kemiği bir 
arada. havan içinde dövülür. Bir baş 
ka tarafta. da bir kilo sığır eti -is
terseniz koyun eti, fakat sığır daha. 
üstündür- kıyılır. Sonra dövülmüş 
horozla kıyılmış sığfl' eti kanştın
tır ve üzerine lüzumu ka.dar tuz ve 
biber ekilir. Daha sonra ikinci bir 
tavada bunlar da, kızgın bir at.eş ü
zerinde, arada sırada biraz tereya
ğı ahlarak güzelce kızartdır. 

Bu ikinci tavadakiler de iyice kı
zardığı vakit, birinci tavanın içeri
sindeki soğan ve havuç suyu yavaş 
yavaş ikinci tavanın içine boşaltı
Jır ve artık yalnız kalan tava yine 
kızgın ateş üzerinde tekrar üç sa.
at kaynar. Fakat su azaldıkça ye
niden sıcak su ilave etmek şarttır .•• 

O vakte kadar uykunuz k~ış 
ve öğle yemeği zamanı gelmiş olur. 
Onünüze getirecekleri et suyu kuv
vetinizi iade eder, evinizde tifodan, 
yahut başka bir hastalıktan yeni 
kalkmış bir hasta varsa, bu et su
yundan ona da. içirirsiniz. Horozla 
sığır etinden çlk.anlan et suyu en 
iyi kuvvet ilacıdır. Hem de pek gü
zel iştah verir. 

Dul kalan ts.vukla.ra. acırsamz 

onlara yeniden bir horoz alır ve o
na. da öfkeleneceğiniz günü, birinci 
horoz suyunun verdiği i5ta.hla, bek
lersiniz. 

Kron lsveç 30,-
Altm 1057,- 1058,-

258,-Banknot 257,-
Ç EKLER 

Londra 
New-York 
Paris 
Mil an o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
Buda peşte 
Blikreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

631,- 631,-
0,7890 0,7888 

21,055 21,055 
15,0142 15,0142 
4,6930 4,6930 

86,60 86,85 
34b 3,44 

63,3919 63,3919 
1,4330 1,4330 

22,6418 22,6418 
4,1790 4,1790 

13,7084 13,7084 
1,9640 1,9640 
4,1790 4,1790 
4,- 4,-

106,4975 106,4975 
34,39" 34,39 
2,7225 2,7225 1 
3,0775 3,0775 

20,435 20,435 u 
'---~-.._..,_,_,_, _________ ~---------~· 

Dünkü muameleler 

-o--

Fuara 40 
Kişiiik hır 

Heyet gidıyor 
Istanbulda bulunan bütün esnaf 

birlikleri, kendi aralarından ikişer kişi 
seçerek kırk kişilik hır heyeti lznıir 

fuarına göndermiye karar vermişler

dir. Bu heyet, Cemiyetler birliği mu
rakıplarından iki zatin reisliği altın

da Izmire giderek açılış merasiminde 
bulunacaktır. Bu münasebetle Izmir-

Dün borsamızda Ünitürk 14,70 li- deki esnaf cemiyetleri ile mesleki tc-
radan açılmış 14,80 kuruşa kadar mu mas ve görüşmeler yapılacaktrr. 
amele olmuştur. Paris borsasında ise 
268 Frank idi Sivas - Erzurum tah
villeri 97,50 liraya çıkmıştır. Ergani 

tahvilleri de 95,25 liradır. Merkez 

bankası 95, Aslan çimentosu 13 lira
da durmuştur. Bir sterlin Pariste 

132,85 franktır. Merkez Bankası bir 
sterline 631 kuruş fiyat tespit etmiş
tir. 

inhisar idaresi 

Üzüm Abyor 
İzmir, 11 (T.AJ.'-i) - İnhisar idare

si, şaraplık misket üzümü de almıya 
başladı. Şimdiye kadar 8 kuruştan 
400 bin kilo Uzüm alındı 
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BUYUK MANEVRA 
Yunan Heyeti 

Şeh·rimize Geldi 
(Başı 1 incide)' r 

Motörlil kıtalar, tank ve kamyon- ı 
Jar manevra sahasının muhtelif mm- · 
takalarında toplanmaktadırlar. Ma-

Nljf .. 
" ' 

Almanyada 
Kalan 
Paramız 

Ç• d h k t BAŞMAKALEDEN MABAAT 
ın e arp ızış ı 

bisinde kain Touli~~::~.! iı~~!leri Arka d a s 1ar1 a 
le neticelenmiştir. ı 

Çin kıtaatı, halihazırda Touliu M • • k 
chen'in 5 kilometre şimalinde kain u n a a s a 
Liangvooıg'a doğru ilerlemektedirler. ı . . 
iyi bir membadan öğrenildiğine göre . . . . (Başı 1 ıncıde) . 

(Başı 1 incide) Hopei muharebeleri ciddi bir şekil al ş~n derın hır ıftıhar duymamasına ıh-
uğrayacağı gibi bir taraftan da Al- mıya başlamıştır. Çin kıtaatı, saat on tırnal de yoktur. 
maınya~laki ıuıralarımızla alacağımız beş ellide mukabeleye başlamıştır. 
bazı Alman mallan:nı, bazı şartlar Hali hazırda Japon ihraç kuvveti ka 

altında yabancı memleketlere sat- rargahına bir kilometre mesafede bu-
mak miimlrlin olacaktır. , lunan Changhay-Voosung demiryolu 

3 - Alacal.lnr ~·ruleU ~azı bor!;la.-1 Ü?.erine Tientugan istasyonunun ci-
nmmı mah up edılece.ktir. vannı işgal etmişlerdir. 
Muallakta kalan bu iş asıl muza. Japonlar, Tientsin. Pekin demiryo 

ne\Ta başhakemi Korgeneral Salihin 
yarın tekrar manevra sahasına çıka
rak tetkikler ve teftişlerde bulunma
sı çok muhtemeldir. 

Yunan heyeti dün geleli "' 
Büyük Trakya manevralarında bu- f 

lunmak üzere memleketimize gelecek r f:r 
dost ve komşu memleket erkimıhar-
biye heyetlerinden Yunan heyeti, dün 1 
Romanya vapurile şehriıııize geldi. · Jj 

kerelere girişilmesine mani oluyordu. lunu ele geçirdikten sonra ileri hare
Çetin müzakerelerden sonra bir pro- ketlerini durdurmuşlardır. Çinliler, 

' tokol imzası suretile bu sayfanın ka- Şanghay nehrini kapamak için birkaç 
panması, asıl müspet sahaya girilme- gemi batmmı§lardır. Sabahleyin vu
sine imkan hazırlamıştır. Hiç şüphe kubulan müsademe esnasında birkaç 
etmiyoruz ki, yeni mtizakerele~, ~a- mermi de Japon ataşemiliterinin evi
ziden alman bütün derslerden ıstüa- , ne isabet etmiştir. 
de suretile neticelendirilecektir. Nankovdan alınan haberlere görer 

ı Hankova hakim olan kale henüz Çin-

Yalnız bazı gazetelerde gayeyi 
bir tarafa bırakmak ve tali 

mahzurları ileri sürmek yolunda bir 
meyil görülmüştür. Bu meyil bizi 
çok düşündürdü. Çünkü ortaya ko
nulan zihniyet, inkıliıpçı ruhuna ay
krn düşen bir zihniyettir. Bu tarz, 
bir muhafakarın düşünüş ve hareket 
tarzıdır. 

Biz derdi böyle teşhis ederken, se
bebini arkadaşlarımızda hüsnü niyet 
noksanhğı veya eski kafalılık şeklin
de göstermedik. Bunun aksini söyl&
dik. Dedik ki: "Arkadaşlarımızın in
kılap ruhunun İstanbulun hergilnkü 
hayatı içine sokulmasına itiraz eder 
gibi görünmcleriAin yegane sebebj, 
masa başı gazeteciliği yapmalarıdır. 

Her yenilik hareekti birtakım kurulu 
menfaat ve itiyatlara dokunur. Ga
zetelere mektuplar yagar. Gazeteci 
asıl kaynakla sıkı bir temas takip e· 
derek hadiselerin içyüzünü görmezse 
muhafazakar saiklerle yazıları mek· 
tupların tesiri altında kalır.,, 

Yunan heyeti, Yunan ordusu erka
nıharbiye reisi General Papagos'un / J 
riyaseti altında ve general Me1ision~ r 
topçu yarbay Manikadis, yarbay 
Hercul Zonmbuladis, süvari binbaşısı 
l{orezis'den müteşekkildir. Heyete ge 
neral Papagos ile general Melisions'
un refikaları da refakat etmektedir. 

General Papagos ve 
Orgeneral Asım 

başı Nurettin Mahmut, ön yüzbaşı 
Refik Arif ve teğmen Cemal Cemil
den mürekkep kardeş Irak askeri he
yeti de bu akşamki Toros ekspresile 
şehrimize gelmiş olacaktır. 

lran heyeti pazartesiye geliyor 

s ·. d liler elinded~ Japonlar bu kaleye 
urıye e doğru birkaç taarruz yapmışlardır. 

1 Çin hükfımeti, devletlere bir nota gön syan Var dermiş, Yang. Çe. Kiyang nehrinin, 

(Başı 1 incide) 
Ahali, ordunun nezareti altında 

Kamışlie 'ye çekilmektedir. 

ölenler 
Adana, 13 (Tan muhabirinden) -

Cezireden alınan haberlere göre, ka
sabada kanlı çarpışmalar olmuştur. 
30 ermeni, 3 Fransız neferi, 1 zabit 
ölmütşür. Amude şehri ateşlenmiştir. 
Ermeni ve Fransızlar, Kamışlıda mu
hasara edilmişlerdir. 3 Fransız tayya 
resi Vatani çete mmtakalarını bom
bardıman etmişlerdir. 

memba cihetindeki Şinld.ang noktası
na kadar sejTüsefere kapalı bulun
durulacağını bildinmiştir. 

Japon Kabinesinde 
Tokyoda bu sabah toplanan nazır

lar heyeti, Japon zabit ve deniz nefe
rinin katli hadisesini Nankin hükıi
meti nezdinde protesto etmiye, Şang
hay şehri etrafında tahşit edilen jan
darma kuvvetlerinin geri çc.kilmesi
ni istemiye karar vermiştir. Ayrıca 
da Japonların hayat, mal ve emlaki
ni korumak için Japon deniz müfre
zesi kumandanına tam bir salahiyet 
verilmesi kararlaştrrlımıştır. 

Devletlerin Notası 

Bir arkad~ımız diyoı· ki: "Şehir iş
lerine dair münakaşa hürriyetimiz 
yok mu? Bizim kanaatimiz de böyle
dir. Yazarız.,, Herkes elbette kanaa
tini yazar. Biz de kendi kanaatimizi 
yazmaktan başka bir şey yapmıyo
ruz. Yalnız bu kanaate göre arkadaş
larımız sırf masa başı gazeteciliği 

yüzünden çok gilzel bir eseri takip 
edememişler ve her yenilik için za
ruri olan tali mahzurların tesiri altı
na düşmüşlerdir. 

14 - s - 937 
~ 

Trabzon da 
., urJof Bereket Yagnt 

vıı:ıı 
Trab~on, 13 (TAN) - ıı 

mandanberi devam eden kUJ11 C! n ,,e 
sonra üç gu .. ndür TrabzO .. 
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da bereketli yawrourlar yab-- .. ~ 

d .. rııı .. ~· hal çiftçinin yüzünü gill u 

--- 9~ Kahirede Bir Yon 
gece 

Kahire, 13 (A.A.) - ~u rıgıl1 
ki mahallesinde büyUk bır ::. de 
mıştır. Yangın geç vaki.t hB :e 
etmekte ve bütün itfaıye 

çalışmakta idi. .. bUYii~ 
Daha gece yansında uç 1l 
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Misafirlerlmizl getiren vapur tam 
saat 15,30 da Topane rıhtımına ya
naştı. Erkanıharbiye !kinci Reisi 
Korgeneral Gündüzün riyaseti altın
da Tümgeneral Veysel Ünüvar, Sab
ri Ertuğ ile Hariciye Protokol mü -
dürlerinden Bay Kudret, lstanbul 
Kumandan vekili General Cemil Ca
hit, Merkez kumandanı lhsan, Kur
may Yarbay Yusuf Adil, Kurmay 
Yarbay Nihat, Yüzbaşı Ihsan, Yüz
başı Seyfi, Yilzbaşı Pertev Gökçe ve 
Yüzbaşı Galipten müteşekkil heyet, 
Yunan sefaretanesi ve konsolosu er
kanı, Türk ve ecnebi matbuat mü
messilleri misafirleri karşıladı. Va
pur yanaştığı zaman Korgeneral A· 
sım ve diğer kumandanlaumız gemi
ye çıktılar. Yunanlı misafirlerimize 
Mareşal Fevzi Çakmak namına hoş 

geldiniz, dediler. 

Iran heyeti pazartesi günü, Aksu 
vapurile Trabzona gelecektir. Heyet, 
General Kulu Kezin, Albay Ahmet 
Rifat, süvari binbaşısı Bani, tayyare 
ci yüzbaşı Ala, topçu teğmen Vefa, ri 
yade teğmen Nizamdan müteşekkil
dir. 

Y ugoslarJ heyeti 

Fransızlara yardım eden Amu:le 
çetesinin reisi Sait ağanın başı ke
sildi ve Şama gönderildi. Orada teş
hir edileceği söyleniyor. Suriye - Fran 
sa muahedesi emniyet haklarını ko
ruyacak şekilde değiştirilmezse, Cezi 
relilerin Şama karşı ayaklanmada ne 
vam edeceıkleri haber verilmektedir. 

Almanya, Amerika, Fransa, İngil
tere ve İtalya mümessillerinin milş
tereken Nankin hükumetine ve Çi.n
deki Japon sefirine verdikleri notada 
Çin hükumetinin kıtalannı geri çek
mesi, Japon hükumetinin de Çine tak 
viye kıtaları göndermemesi istenmi' 
tir 

Bu iş kimin eseridir? Evvelce de 
yazdığımız gibi şahıs mesele

si bizi ala.kadar etmez İşi yapanlar 
kimler olursa olsun, biz yalnız eseri 
muhakeıme ederiz. 

1 f " 
B A L S A M 1 N L I ~ .. 
Yüzdeki çil ve lekeleri izn!e te' 
rek cilde mat ve cazip bit 

Misafirlerin eşlerine buketler ve
rndi. 

Rıhtıma inen misafir heyet bir 
ınUireze askerimiz tarafından selam
landı. Bando evvela Yunan milli mar 
flmI, sonra da lstiklal marşımm çal
dı. General Papagos askerimizi teftiş 
etti. Sonra hep birlikte otomobillerle 
doğru Perapalas oteline gidildi. Mi. 
safirler, otelde bir müddet istirahat 
ettiler. 

Istanbul ve merkez kumandanlık
Jarını ziyaret ettikteın sonra misafir
ler, Dolmabahçe sarayına gittiler ve 
defteri mahsusu imzaladılar. 

Misafir heyet reisinin beyanatı 

General Papagos, kendisile görü -
§en bir arkadaşımıza şu beyanatta 
bulundu: 

"- Türk hUkQmetinin bize karşı 
gösterdiği fevkal8.de hüsnü kabul ve 
misafirperverliğe ne kadar teşekkür 
etsek azdıar. Türkiyeye hiç sarsılmaz 
ve çözülmez dostluk bağlarile bağlı
yız. Biz, Türkiyeyi ikinci bir vatanı
mız sayar ve severiz. 

Hükumetimden başlıyarak en son 
Yunanlıya kadar Cümhurreisinizin 
büyük eserine ve Türk hükumetine 
karşı takdir hisleri besliyoruz. Ken
dimizi ayni aileden sayarız. Çünkü 
kardeşiz. Bu itibarla Yunan ordusu 
namına, büyük Türk ordusunun Trak 
yada yapacağı manevralarda bulun
mak üzere buraya geldiğimize çok 
memnun.ıız. Bu ziyaretim, kahraman 
Türk ordusunun büyük kudretini bir 
kere daha yakından görmeme güzel 
bir vesile olacaktır. 

Türkiyeye ilk defa geliyorum. Yal
nız geçen sene Bükreşte Balkan er
kfı.nı harbiye reislerinin toplantısın. 

da, büyük erkfıaıı harbiye reisiniz 
Mareşal Fevzi Çakmağın §ahsiyeti 
ve yüksek askeri kudretini tanımo.k 
şerefine nail oldum. Kendisile bu ve
sile ile tekrar görüşmek fırsatını bu. 
lacağım için bilhassa memnunum." 

Yunan askeri heyeti, bugün saat 
11 de abideye çelenk koyacaktır. Yu 
nan heyeti mihmandarlığına kurmay 
yarbay Ihsan ve yüzbaşı Mllnir ta
yin edilmiştir. 

Algan heyeti bu sabah geliyor 
Ferik General Esadullah ıle Gene. 

ral Abdülasattan müteşekkil kar
deş Afgan erkanı harbiye he -
yeti, bu sabahki semplon ekspresile 
şe.orimize gelecektir. Mihmandarlık

lnnna kurmay yarbay Fasih ve bin. 
başı Nazım seçilmiştir. 

Irak heyeti 
Mirliva General Hüseyin Fevzi, bin 

Ferik General Nedlç ile eşi, Fe. 

rik General Brosiç, Albay Novitza 
Raktehevitch, topçu yüzbaşı Grigori
yeviçten mürekkep dost ve müttefik 
Yugoslav heyeti de sah gilnü ekspres 
le Belgratte.n lst.aııl:rUla gelmiş ola· 

caktır. 

Romen heyeti 

Ayni giln öğle üzeri Rumen heyeti 

de şehrimize gelecekti~. 
Heyette General Skityu, General 

Lokobiç, Albay Stehlca, Yarbay Çer 
mianu, yarbay Joan vardır. 

:Misafir kumandanların eşlerinin 
ağırlanması işiyle Albay Mümtaz U
lusoyun eşi Bayan Ulusoy meşgul o
lacak, çarşamba günü saat 17 de şe
reflerine Moda Deniz Klübünde bir 
ziyafet verecektir. 

Heyetler ıereline ziya/et 
Sah gilnü Genel Kurmay Ikinci Re 

isi Korgeneral Asım Gündüz, bütün 
askeri heyetler şerefine Perapalasta 
bir ziyafet verecektir. Heyetler, mih. 
mandarlarile birlikte p.yın 18 inde 
Izmir vapurile manevra sahasına ha
reket edeceklerdir. 

----o---
Emniyeti Umumiye 

Altmda Nezareti 
Bulunanlar 

Ankara, 13 (Tan muhabiri:ıden)' -
Dahiliye Vekaleti, Emniyeti Umumi
ye nezareti altında bulunanlar için 

yeni cetveller hazırlatttrmış, vilayet
lere göndermiştir. Vilayetler, hll
dutları dahilinde nezaret altında. bu· 
lunanlarm bir ay zarfında!d ahval ve 
hareketlerini bu cetvellerle tesbit e
derek ay sonlarında Vekalete gön
dereceklerdir. 

lzmirde Bir infilak 

Yangın Çıkardı 

Izmir, 13 (Tan muhabirinden) -
Bugün eski Bitpazannda Ahmet Rem 
zinin kırtasiye mağazasında bir infi-
18.kı müteakıp yangın çıkını§, yanın

daki dükkana sirayet ederek o da 
yanmıştır. Mağazanın yukarı katında 
bulunan Ahmet Remzinin ıs yaşların 
daki çırağı, kendini dışarıya atmış, 

vücudUnün bazı yerlerinden yanmış
tır. Ahmet Remzinin dükkanı 4 bin 
liraya sigortalıdır. Kendisi, dikkat
sizlikle yangına sebebiyet vermekten 
sorgu hakimliğine verilmiştir. 

Yeniden 

Sanat 

Açılacak Kız 

Mektepleri 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -

Maarif Vekaleti mamlekctin muhtelif 
yerlerinde kız san t mektepleri aç
mağa imrar vermiştir. Ankara İs
met lnönü enstitüsü örnek tutularak 
kurulmakta olan bu mekteplerin il
ki bu sene Elfızizde açılmaktadır. 

Bütün hazırlıklar bitmiştir. Mek
tep tam teE;kilfıtlı olacaktır ve tedri
sata bu ders senesinden itibaren baş
lanacaktır. 

Yüksek Atlama 

Dünya Rekoru Kırıldı 
Stokholm, 13 (A •"' .) - American 

Nelvin Walker, bir hafta içinde iki 
defa yüksek atlama dünya rekorunu 
kırmıştır. Şaımpiyon 2,09 metre atla
mıştır. Evvelce 2,08 atlamış idi. 

Mussolini 

Siraküz'de Bir Nutuk 

Söyledi 
Roma, 13 (TAN) - B. Mussoli

ni Sfoilyada Siraküz şehrinin büyük 
Katedral meydanında bir nutuk ve
rerek, faşist rejiminin ltalyada son 
beş sene içinde başardığı işlerden bah 
setmiştir. Duçeye göre, beş sene için
de, Italyan milleti külliyen değişmiş 
ve muharebe etmesini bilir bir mıl· 
Jet olduğunu göstermiştir. İtalyanlar, 
serait ne olursa olsun zaferi elde et
~ek için bütün fedakarlıklara katlan 
nııya hazır bir millet olduğunu Habeş 
irutihanile göstermiştir. 

Sıvas • Malatya 

Tren Yolu Bitti 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden)

Sivası Malatyaya bağlıyan hatun in
şaatı bundan iki ay evvel bitirilmiş 
ve ilk defa Başvekilimiz Tunceli se
yahatine çıkarken bu hat üzerinden 
geçmi§ti. 

Bu ayın 16 sından itibaren Çetin
kaya - Hekimhan kısmındaki Kayapı
nar, Akgcdik, Ulugilney ve Hasançe· 
lebi istasyonları faaliyete geçecektir. 
Bu tarihten itibaren Sivas - Malatya 
hattında her gün yolcu trenleri işle
tilecek ve Ankara - Sivas yolculuğu 
Kayseri • Sivas - Malatya yolu üze
rinden olacaktır. 

Çinliler Taarruza Hazırlanıyor 
Şanghaydan alınan bir habere gö

re, şimali Si.zemian'da bin1<aç saat 
süren bir müsademe sonunda 97 inci 
Çin fırkası krtaları, Japon kuvvetleri 
tarafından imha olunmuştur. 

Bütün cephelerde Çin kuvvetleri
nin yeni bir taarruza geçeceği tah
min ediliyor. Şanghayın şimalinde 
kanlı çarpışmalar beklenmektedir. 

lnönü Kampmda 

Uçuculuk Faaliyeti 
Ankara, 13 (A.A.) - Hava Kuru

munun İnönü yüksek yelken uçuşu 
kampında temmuz t!-yınm beşinden 2 
Ağustosa kadar planörlerle uçuş ya· 
pılmıştır. Kurumun 5 temmuzda işe 
başlamış olan Ankaradaki motörlü 

mektebinde dün ve bugün aralarında 
bir de kız bulunan 11 genciımi.z motör 
1U tayyarelerle de yalnız başlarına 
uçmıya muvaffak olmu§lardır. 
dır. 

Prenses Semiha 
Mısırlı Prenses Semiha dün Ro

manya vapurile şehriımize gelmiş, rıh 
tımda Mısır sefirile sefaretane erka
nı tarafından karşılandı. 

Bisikletçilerimiz 

Hazırlanıyor 
Ankara, 13 (TAN) -Bu ayın son 

lannda Danimarkada yapılacak dün 
ya bisiklet birinciliklerine hazırlan -
mak üzere Çankayada toplanan bisik 
letçilerimiz, bir aydanbed çalışmakta 
dır. Fakat sporcularımızın bazı se
bepler yüzünden müsabakalara gön. 
derilmiyecekleri haber alınmıştır. 

Dük de Windsor Yine 

Dalmaçyaya Gidiyor 
Belgrad, 13 (A.A.) - Pravda ga· 

zetesi, Dük .,;e Düşes de Windsor·lın 
Ağustos ayının ikinci yarısında Dal
maçyaya. gelerek Yougoslawenski 
Lloyd ismindeki Yugoslav seyrisefa
in şirketi idare komitesi reisi B. Ba
natza misafir olacaklarını istihbara
tına atfen yazmaktadır. 

Bu gazete, Dük ve Düşes de Wind
sor'iın Dalmaçyanın Dük'ün İngiltere 
kralı sıfatile geçen sene gezmiş oldu
ğu bütün mevkilerini ziyaret edecek
lerini de yazıyor. 

Bir kariimiz bize uzun bir mekt:.ıp 
yazmış. Son altı haftalık faaliyeti 
candan takdir etmemizden üstündağa 
ka~şı tenkit manaları çıkarıyor. 

Biz lstanbul şehrinin altı hafta ev
velisine kadar olan idare tarzında 
tenkide layık birçok taraflar görü
yoruz. Fakat yarın Üstündağ iş ba
şına dönüp te şehrin sağlığını, temiz
liğini, intizamını koruyacak bir yol 
tutarsa, umumi menfaat fikirlerinin 
her meseleye hakimiyetini temin eder 
se bu gidişi elbette seve seve alkı~
larız. 

temin eder. ,1Jf 
lNGILlZ KANZUK ECZ1'(ı1ı 

" l!El'OGLU -IS~ li 

Şehri filan veya falan idare etsin 
diye İstanbul meselesini bir şahıs me
selesi haline koymak istiyenler ancak 
hususi menfaat sahipleri olabilir. Biz 
dünyanın en güzel şehrinin temiz, sıh
hatli, intizamlı bir §ehir haline gir
mesinden başka bir şey istemiyoruz. 
Her kim bunu temin edecek yolda ça
lışmayı bilirse ve şehir halkının sevgi 
ve saygısını hudutsuz surtte kazamr. 

Ahmet Emin YALMAN 

YENl NEŞRiYAT 

Umumi Kimya 

Yeni tarzdtl 

Fevkalade 
Bir Pudrs 

Buldurn 
t1l • 

Şayanı hayret yeni bir us o 
sinde istihzar edilen bu pudr

90 d 
dar hafiftir ki, havada uçnr. 'İ d 
ce incedir ki, yilzde gayrirnerbg.ı:'· 
ve yüzü ince bir gilzellik tn gil 
kaplar. Hiçbir kimse sehhar. 
ğinizin tabii olmadığını iddi~ııl 

H b .. . ··ıııı' (. 

Orta tahsil kimyası hadi~eleri biri
birine bağlamaz, onları münferit va
kıalar halinde mütalea eder. Bunla
rın teknik sahasında ne işe yarıya
caklarmı göstermez ve nazariyelerini ' 
de biribirine bağlı değilmiş gibi izah 
eder. Şimdiye kadar türkçede umumi 
kimya hakkında toplu bir fikir vere
cek bir eser yoktu. Bu ihtiyacı Avni 
Yakalıoğlunun kitabı karşılamakta -
dır. Yirmi beş senelik pir tecrübenin 
mahsulil olan "Umumi kimya,, tale
benin ihtıyaçları ve istediği izahlar 
gözönünde tutularak yazılmıştır. Bu
rada fizikoşimi nazariyeleri biribirle
rine bağlanmış ve hadiselerin evvel
den tahmini hususunda edilecek isti-
fadeler. işaret edilmiştir. Keza naza. 
riyelerin teknik sahasında kullanıla
bileceği gösterilmiştir. Bu kitap lise 
talebesine olduğu kadar yüksek tah
sil gençliğine ve umumi surette ilim 
ve teknik ile alakadar olanlara fay
dalı bir eserdir. 

mez. emen ugun yenı tcc 
rılmış,. Tokalon pudrasını ·ıdC 
ediniz. Evde veya yazıhaneııl ~ı 
tün gün çalışınız. YüzünUzd~lf· 
parlaklık eseri gözükmiycce. 0 
tün gece dans ediniz, teninı~eı: 
taze ve sevimli kalacaktır .. , ,. 
cazip ve devamlı bir gUzellıJ; dJrlıı{ 
istiyorsanız yeni "havalan 
Tokalon pudrasını kull~ 

lstanbul bÖlge sanat okLlı~ 
direktörlüğünden: 9ııt 

Sanat ve lnşaat Usta Okuluna talebe knydi 24 ağustos akşarnı 5 ~~ 
ya kadar devam edilecek. Parasız ya tdı imtihanlarına 27 ağu:os ./ 
ba§lanacaktır. (5177) ~, 

- Akay işletmesi Müdürlüğünd?ı:· 
Kadıköy - Haydarpaşa hattında 16 ağustos 1937 tarihinden i 

tatbik olunacak yeni tarife ıskele!ere a~ılmıştır. (5212) 
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0 arı eV et Jş etme Savanın Margritle şayian ve müşte. ~ ~ys •ı: 19} ~r-
ı reken mutasarrıf olduğu Kadıköy ~ &....a. .... & .&. &....a. 

7 daresinden: Osmanağa mahallesi Kağıtçıbaşı ka-

l f zasker sokağında eski 9 yeni 13 No. • • • k D K l d ' 
ıvıakı·n· t T 1 · · ~.=:ıb::~:~:nbaa:::::~.=·~~ iıyu ertten urtu unuz. 

ıs ve . e sızcı pu senedinde 77 metre arazisi bulun- E M . L Kadının adet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhi 
duğu gösterilen gayri menkulün iza- F ı bir tuvalet "serviyeti,, dir. Hususi (FEMIL) bağı 

A leyi şüyu sureti ile satılması hakkın- denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı el-

ranıyor • da Kadıköy birinci sulh hukuk ha- iseler altında görünmez, çıkıntı ve biç.imsizlik yapmaz. FEMlL sıhhi ve 
ı _ 1 • kimliğinin 937-162 No. lı ilamı üze- fenni bir şekilde hususi bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı 

'l'a darenuı · . rine tarihi ilandan itibaren 20 gUn derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklık da vermez. Gayet hafif ve yumuşak-
tırJ. 'fhre lla.kiıı· ı?n Yet' ve uçuş makinistliklerinde kullanılmak Uzere (9) müddetle açık bulundurulan satış tır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda vazifede .• mek

da kullanılın ıstı .u~ (5) ıi I .. Uzuma göre uçuşta ve 4 dü yer istasyonla- p.rtnamesinde yazılı şerait dairesin- tepte seve seve kullanacağınız FEMll.. sizi çamaşır zahmetlerinden tamamile kur-
;-. lla.kıllia~: ~re imtihMia (9) Telsiz memuru alınacaktır. de ve peşin para ile 16, 9, 937 ta- ';armıştır. FEMIL ve bağlarını bir defa aybaşlarmızda kullanmak bütün dünya 
.. e.~81ı ıneınurla rın aza?ll ~ylık ücreti 80 lira. .. rihine tesadüf eden perşembe günü oktorlarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Her 3 ııteınuru 11ndan llntihanda kazanacaklan derecelere gore~ saat 10 dan 12 e kadar Kadıköy sulh czanede, parfümöri ve büyük tuhafiye mağazalarmda bulunur. 1'5•• U R'•-• 

-.uu Uçreti 125 "ikisi uçucu" · mahkemesi bHkatipliğinde satılacak- Ismet Eczane ve Laboratuvarı Galata, Istanbul Tel. 49247: Eczaya müteallik ··1·· ,, ~ 
" " 100 "UçU uçucu" tır. Yevmi mezkfırda satış bedeli kıy her siparişi müşterilerini memnun edecek bir şekilde dikkat ve sllratle gönderir. 

:tib~ kabul" " . 80 liradır. meti muhammenenin yüzde 75 ini 
bf - Bur· ~an· . bulmadığı takdirde en son artıranın 

' llıilaait : ~akiııiatıer ile u~ucu Telsizcilerin Sıhhatlerinin Havacı- taahhüdü baki kalmak Uzere mUza
)orue &ahit 1 ugu Eakieehir Hava Sıhhiye muayene Komisyonunun Ra- yedenin 15 gün daha temdidi ile 1, 10 
~ l'&Porunu

0 ~k "Diğer telsiz memur lan tam teşekküllü heyeti Sıhhi· 937 tarihine tesadüf eden cuma gU-
& - De\'let aız olacaktır.,, . nü saat 10 dan 12 ye kadar en çok 

~ 3 
- Iatekliı ~eınuru oJnıaK için icabeden evsafı haız bulunmak. artırana ihalei katiyyesi icra kılına-

.\nkarada erın 31-A.ğustos -937 akşamına kadar evrakı oüsbiteleri- caktır. Satış tarihine kadar bina ve 
t!ıtıdır. Hava Yolları Umum MüdürlUğüne göndermig olmalan la- evkaf ve 20 senelik tavizi ve beledi-

f - lrtıtih ye müterakim borçlan bulunduğu .&~· anıar· 
lt ·~lltad · takdirde hissedarlarına ve resmi tel-
lidurıuğU a idare merkezinde ve Jstanbulda Yqilköy Tayyare istasyon llliyesi kezalik hissedarlarına ve i-

nde 6--EyltU-937 Pazartesi günü saat (10) da yapılacaktır. hale pulu müşterisine ait olarak sa-
~ (2605) (5112) tılacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 pey 

~ ... ...,..,. " llıınıılın ı.ıa1mt U. l .. rasl Di111r1 
Ankara · k. ıataayonundaki demir mar ız, perou 

' ve banaj tüneli inşaatı eksilt~e~i . 
lahİı ,...., ... iataayonundaki demir markiz peron ve bagaJ tünelı ill§&&tı __ , uaur ' 

l - Bu . •.le ekıiltmeye konmuştur. . 
....._ 2. - la l§l~rın muhammen keşif bedeli ceman 317.740.73 lıradır. 
~ I>e\'l:klile~ bu ite ait fenni şartname, proje ve sair eksiltme evra

'«lldtırı DenııryoUarmm Ankara, Haydarpqa, Sirkeci ve Izmir iflet
l. 8, - J!:ka~eri Veznelerinden 15.88 lira bedel mukabilinde alabilirler. 
~da l)e ıltnıe 15-9-1937 tarihinde Çarşamba gUııU saat 15 de Aıı
~ oı \'let Denıiryollan ı,ıetme Umum MüdürlUğU, binasında topla-

l _ ~~erkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 
~ki 'Yniıl~eye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
' llııın itin saat 14 de kadar komisyon Reisliğine tevdi etmiş ol
~ a) - 24 dır. 

nıu"akk90 &aYilı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 16460 lira-
b) _Bu at tenıınat; . 
t) - ?'(~unun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesıkalar. 

1ı...~· - 'l'eklıı Veki.letinden musaddak ehliyet veaikuı. 
~e lrorııtay Dıektuplan ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabl
~b ~ne tevdi eQllecektir. Posta ile gönderilecek teklif 

8. io ~a<1eı taahhüUU olmaaı ve nihayet bu saate kadar komis-
~'::" Bu 1.1_ -im li.zıındır. 

-,,llllt.rı -..er hakkında fazla tafsillt almak lateyenlerin Devlet De
Yol dairesine müracaatları. (2375) (4733) 

~'. . .. 
tt ~p laınııe~, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yazılı 
~ d&blUbtelif tezgah ve makineler 27-9-1937 Pazartesi günü sa

' lltıJ:ı 'Yrı &)'n sıra ile ve kapalı zarf usulile Ankarada idare bina-ti' ite alnıac~ktır. . . 
~~~ek ıateyenlerin muvakkat temınatlanyle kanunun tayin et
'lıı.....lfo. lı • reıını gazetenin 7-5-1937 G. 3297 veya 1-7-1937 G. 
lak~ ~ Dtiahalannda intişar etmiş olan talimatnameler daireeinde 
~.,~ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Re-
~~eleri 18.zımdır. . 
'· (5()'17 er 1~ kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerinde satılmak

J.ra ) 
lr.ernentn ismi Muhammen bedeli Muvakkat te. 

~'1-çh.. Lira miııat Lira 
' •

11 

blaki fl._ 'hale tuı na ve ocaklan kazan) 
~.. Ulnbaaı saç bükme maki-) 
ta~ap bil > 
~ biı enıe otomatı Universal) 

"1tuııı trne Ye torna tezglhı Ve) 
u Plln freze tezgahı. ) 

29.000 2.175 

28.000 2.1()() 

~~· ... 
~~:.Edirne, Bursa - Mudanya, Samsun - ~ve~ -
~ 01-ıı hudut hatluı hariç olmak Uzere eebekemız üzerinde işle-°' ta-, .ltir'at, yolcu, muhtelit trenlerin vakti hareketleri 16 A~s
~den itibaren değiştirilecektir. Yeni vakti harek"-t cetvelleri 
lltaı~ ~ ıza asılmıştır. . 

Ol1lJı a :JıalfUnat almak isteyenlerin istasyonlanmıza müracatlan 
lir. (2#177) (5148) 

~~. l( • • • . 
~~<lak llatya, Hattmın bu kere inşaatı biten Çetinkaya - Hekımhan 

· 8, 937 i ~!apnıar, Akgedik, Ulugüney ve Hasançelebi istasyonlan 
"'!l11 ~ Rilnunden itil..arerı işletmeye açılacaktır. 
~'ele~ ten itibaren ~ıvas . ..talatya arasında her gün yo!cu trenleri 
L'e 'uıkara, Diy11.rbekir yolculuğu Kayseri, Sivas, Maiatya yolu 
')"IJı a tenıin olunacaktır. 
~lka Uln olunur. (2670) (5147) 

lstanbul sihhi müesseler arttırma ve 

~iltıne komisyonundan: 
~ ~ buı Leyu Tıp Talebe Yurdu talebesine ve yataklarına ait olup ma-
•q • lonun zarf ile ~kant .a kadar 264000 parça çamaşırın yıkanması kapalı usu-
bi l ....... tkai ltıiye konınuıtur. 
~t!ıcf&ki ltnıe: Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü 
~ - Al komisyonda 25, 8, 937 Ç&rf&Dlba günü saat 15 te yapılacaktır. 
~~~en fiat: "7851,, lira "50,, kW"Uftur. "Müfredatı p.rtna

' ll .,, 
i ....... let~Y&~kat garanti: "5S8,, lira "86,, kuruştur. . 

tlaıtıcta Le klıler §artnameyi Çemberlit&f civarmda Fuatpaşa tUrbeti kar
.._, 3 ....... ı.~lt !'tP Talebe Yurdu merkezinden parasız olarak alabilirler. 

kktt klıler cari seneye ait Ticaret Qdası vesikası ve bu işe yeter mu-
' ~t? makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklif mektup

l&atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (5066) 

akçesi vermeleri lbmıdır. Icra ve if
las kanununun 12Q mcı maddesi mu
cibince ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer ali.kadarlann gayri menkul üze. 
tindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair iddialanm evrakı müs
biteleri ile 20 gün zarfında icra dai
resine bildirmeleri aksi halde hak
lan tapu sicilleri ile sabit olmadıkça 
satıf bedelinin paylaşmasından ha
riç kalacaklan ve daha fazla malfi
mat almak istiyenlerin mahkemenin 
937-999 No. lı dosyasına müracaat 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Daktilo Aranıyor 
1 

Osmanlı Bankasında daktilograf 
olarak istihdam edilmek üzere iyi 
türkçe ve fransızca bilen Türk müs
lüman bir bayana ihtiyaç vardır. 

Bu vazifeye namzetliklerini koy
mak isteyen bayanlar hüviyetlerini 
müsbit evrak ile sertifikalarını hami 
len ve müstacelen sabah saat 9 ile· 10 
arasında Bankanm Voyvoda cadde
sinde kiin Galata Merkeıtnde Kt,ı it
leri Servisine müracaat etmelidir
ler. 

Istanbul Yedinci icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
olup paraya ~vrilmesine karar veri
len otuz çift muhtelifülcins ayakkabı 
18, 8, 937 çarşamba günü saat 15 ten 
17 ye kadar Çarşıyıkebirde Kalpakç,
lar caddesinde 177 sayılı dükkan ö
nünde açık artırma ile satılacaktır. 
Almak istiyenlerin yukarda yazılı 
gün ve saatte mezkur mahalde hazır 
bulunacak memura müracaaUan i
lan olunur. 

KAYIP - Yük arabamın 1367 nu
maralı plakı kaybolmuştur. Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktur. - Arar 
bacı Ahmet oğlu Süleyman Nesli. 

HAYllEWi/ıl 
f;İZlll. 

11 
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1937 
~1?.~15~~~~ l~~~:~mde Aya~ 

• paşadı. Alman sefareti k.arşısmda GAYRET apartmanının 3 numualı 
ı - Kayseride inşa edilecek Karabarut, dinamit, kapsül tecrit depo- daireainde mevcut ve Bay Iızet KANZLER'e ait gayet zarif asri ve kü-

larile bekçi kulübesi ve etrafının telörgülerle ~vrilmesi işleri kapalı zarf bik eeyalar müzayede suretile satılacaktır. 
U8ulü ile eksiltmiye konulmuştur. Hakikt Viyana mamulltı ve bronz garnitürlerile müzeyyen emsalsiz 

il. - Ketif bedeli (11957.06) lira, muvakkat teminat (895.35) liradır. bir yatak oda takIJDJ, 9 parçadan mürekkep gayet zarif ve ceviz kökü 
m. - Eksiltme 23, 8, 937 tarihine rasUıyan pazartesi günü saat on beş- kaplamalı ültra ktlbik bir yemek oda takımı, açık renk (awdre) ka~ 

te Kabataşta inhisarlar levazım ve milbayaat şubesindeki alım komisyo- lamalı üç kapılı dolaplı gayet zaı:if bir asri yatak oda takımı, hayli 
Dunda yapılacaktır. gümllg ve gümüş kaplama parçalar ve emsalsiz biblolar, lngiliz brom; 

IV. - Şartname, kefifname ve sair eksiltme evrakı (60) kuru§ muka- karyola, Ingiliz ufak yatak oda takımı, her biri 3 parçadan mürekkep 
bilinde her gün inhisarlar inşaat şubeli müdürlüğünden ve inhisarlar gayet güzel 2 adet kübik salon takımları, Sahibinin Sesi en son model 
Kayseri başmüdürlüğünden almabilir. möbl - gramofon, Lui-Sez ve asri elektrik avizeler, hakik! kristal kes-

V. - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, e1artname, keşifname ve me vazo vesaire, mavun kaplama asri kütüphane ve yazıhane maa 
lair ebiltme evrakı ile muvakkat teminat ak~sini ihtiva edecek olan koltuk, 28 parçadan limoj çay takımı, yağlı boya vesair tablolar, çatal, 
kapalı zarflar eksiltme gUnU en geç saat on dörde kadar yukarda adı ge- bıçak takınılan vesaire. Anadolu ve Acem halıları. 
çen komisyon bagkanlığma makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır.(4998) 

Tahlisiye umum müdürlü~ünden ; 1 l.tanbul Belediyesi ilinları 1 
idaremiz müstahdemleri için açık eksiltme suretile azı 240 ve çoğu 250 l .. •••••.llmmıiı.••••llİıı••••••••••• .... 

çift siyah fotin satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı 93 lira 75 kuru§tan 

ibaret olan fotinlerin ihalesi 23, 8, 937 tarihine rastlıyap pazartesi günll 
saat on bette Merkez Rıhtım hanında dördüncü katta Tahliaiye Umum 
Müdürlüğü Satmalma komisyonunda yapılacaktır. Bu baptaki prtname 
her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. (4941) 

Hava yolları devlet işletme idaresinden 
Ankara Tayyare meydanında inşa edilınig olan Tayyare hangarının de

mir kapılan yaptırılacaktır. Tafsili.ti ihtiva eden şartlar ve resimler aşağı
da yazılı acentelerimizdedir. AIA.kada r firmaların tekliflerinin Ankarada 
Hava Yolları Umum Müdürlüğüne 31, 8, 37 ye kadar gönderilmesi ilin 
olunur. 

Istanbul acentemiz: Karaköy P. T. T. binasında. 
Ankara acentemiz: Bankalar caddesi P. T. T. binasında. (5219)' 

Istanbuı belediye sınırı içinde muhtelif mmtaka ve semtlerde kurulmak
ta olan hafta vt. akışanı pazarlarında sebze ve meyvalarm doğrudan doğ
ruya kaldırımlar üzerine konulmak ıuretile satıldığı görülmektedir. Umu
mi sağlık ve §ehrin temizliği baknnmdan çok mahzurlu olan bu halin d~ 
vamı caiz 011\t&dığmdan pazar yerlerinde·eebze ve meyvalar ya muntazam 
sepet ve küfeler içinde veya temiz tahta kereveUer üzerinde satılacaktır. 
Buna riayet etmiyen satıcılar umuru belediyeye müteallik ahkimı cezaiye 
kanunu hükümlerine göre cezalandınlacaktır. (B) (:S249) 

lstanbul Villyetinden; 
10 Ağustos 1937 tarihinde gazetelerle ilin edilen idare mecmuasının on 

nüshasının tabı işi mUnakasasına muayyen günde talip zuhfir etmediğin
den bu işin yeniden açık eksiltme suretile 17 Ağustos 1937 salı günü saat 
15 te Vilayet mektupçuluk makamında yapılınasma karar verilmiştir. 

Taliplerin alelusul müracaatları. (5138) 
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18 ay ""'V"~r~!!iiy~ ~cı-tış 
S A H İ B i N İ N S E ~ İ Beyoğlu ve acentaları 

-Artur Vetter MERSlN - Jorj Satel BANDIRMA - Ahmet ve Bahaeddin Bereket k~ - Vehbi Koç Ticaret Evi. :ANIURA 
ADANA 
BURSA 
ESKiŞEHiR 

- Ş. Rıza 1'çen, Yeni Mağaza 
lZMIR 
KAYSERi 
XONYA 
ANTEP 

- lsmail ve oğullan Cmgıllı. SAMSUN - C. Celal Ozlü, S. Kemal Sezen. TRABZON - Dedeoğlu Sami, Himi ve Pulat&'" 
- Mehmet Hiinner - A... lılücib Dölen ZONGULDAK - ismet Ağartan, Ahmed Yüksel. nalı kardeşler. 
- Hasan Alanya - Naci ve Ahmed ı;>ai kard8fler. DlYARBEKlR - ceıaı Ayyıldız ADAPSARl-Ahmet Hilmi kurar. ... , __________________________ , 

...... iiiiiiiiiliiiiiiiimıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiıliii-----------.... iiilliill 

Optamin Saç Eksiri 

Başlarda baş·ıyın 
yaprak dökümünü 
durduran ve sa~la
ra can veren yegl· 

ne e ksirdir 1 

rATI 
Basur memelerinin ANTİVİRÜS ile tedavisi 
iç ve dıt basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

ilt0 baplannda, cerahatlenmit fiıtüllerde, kanayan basur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

ŞARK ISPENÇIY ARI LABORATUVARI, ISTANBUL ..................................... 
~~~~ D N Al AN ~~~!!i!i!! .. 

SARI KURDELE 
OD 
Pllklarınd a ~ıkmıştır. 

Okuyaın: 

Münir Nureddin 
Pllk no. 270904 • ~~~~~~I 

"Optamln,, saç ekslrl terkibinde j me dernaı ounır, zayımyan saç kök
"'Vltamln,, den istifade edildiği için leri yeniden kudret kazanır, kepekler ~--~~!!i!!!ii~~!!!!iii 
-~wd~~R~n~ptamtn~~~~~~~~~~~~~----~----~-N-K_A_A_A-~--r--------
yıkanan ve taranan saçlarda dökW- güzelliğini muhafaza eder. 1"11~ ...,,. 

Bir Tecrübe Kafidir 

FESTiVAL MEHTAP ALEMi 
Bu emsalsiz gecenin programını 
Sah günkü gazetelerde okuyunuz. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 
Siyasal Bilgiler okuluna Lise mezunları arasında yapılacak seçme sı

navında kazananlardan 65 i meccani leyli ve 35 i nehari olmak üzere bu 
yıl 100 talebe alınacaktır. 

ücretli leyli talebe ahnmıyacaktrr. Namzet kaydı 15 - Ağustos - 937 
den 18 Eylfıle kadar muayyen günlerde Ankarada Siyasal Bilgiler oku
lunda, lstanbulda Yüksek Oğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla iza
hat icin bu okullara müracaat olunması. (2240) (4642) 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesr 
1937-38 Ders yılı tedrisata yeni yaptırılan Kolej binasında 

be§lanacıı.ktır. Ilk, Ort& ve Lise kısımları vardır. Yıllık ücret 
ilk 60, Orta 80, Lh~e 100 liradır. Kayıt ve fazla tafsilat için 
"Ankarada Türk Maarif Cemiyeti Lisesi,, Müdürlüğüne mU.. 
racaat edilmesi. (4!J96) 

Adana Belediye Reisliğinden : 
1 - Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usulile bir arazöz satın alına-

caktır. 

2 - Muhammen bedeli altı bin liradir. 
3 - Muvakkat teminatı dört yüz elli liradır. 
4 - lhalesi Eylülün 6, cı Pazartesi günü saat on beşte Belediye daimt 

encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Belediye Yazı İ§lerindedir. lstiyenler oradan parasız 

alabilirler. 
6 - Taliplerin tekliflerini teminatlariyle birlikte ihale günü saat on 

ikıye kadar belediye reisliğine vermiş bulunmaları lazımdır. ( 4597) 

RADYOLiN iLE 
Sabah ve akşam her yemekten sonrf 

Mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. 
Zira bir veya iki d,11 

yapılan her it muti, 

yarım demektir ve ~ 
kadarlle ditlerin •ıhll• 

am temine imkan yotıfl. 
Yemeklerin ~ 

tdan, salya.Jllll I 
ettiği mlkropı.t~ 
şandan aıınao ~ 
mevad ~ .. 
da dişler 'fi J 

etleri eğer m~ 
temizlenmezse ~ 
ve ~üriimeğe ....... ı.
Çtiriik dişler, mide ~:.ıl 

sak lhtilitlanndan ~.I 
ye kadar her nevi ~ 
yol açabilir. 

Ve muhakkak eabah, aktam ve her yemekten .o;'ı; 
yahut hic; de§llae gUnd@ 3 defa fırc;alamak •• 

Ankara Beledıyesinden: .; 
1 - Şehirde yapılacak muhtelif yolların i~ası işi on beş gün ıııU 

le ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 315000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 16850 liradır. -

4 - Şartnamesini 790 kuruş bedel mukabilinde almak isteyenleri~ 
gün Yazı işleri kalemine müracaatları ve ihale 20-Ağustos-937 ; 

günü -.at on bir buçukta Belediye Encümeninde yapılacağından o gUJS 9' 
at on buçuğa kadar isteklilerin teminatlarile birlikte teklif mektup! 

Belediye Encümenine vermeleri. (2563) (4955) ~ . 
Sahibı: Ahmet Emin YALMAN. Um umi Neşriyatı idare Eden : s. S 
Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Limitet Şirketi. Basıldığı yeı T~ ıxı& 


