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~ BAŞMUH:ARRIRI: AHMET EMiN Y~MAN 

Yeni Çocuk Ansil<lope_disi 

I~ c·ıt C" 1~ 
~ Kup~nu Kup~~u ~-
30 kupona mukabil bir 

cilt ( 300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir 
cüz 7% kuruştur. 

~RIYEDEKI ISY AN BUYUYOR Manevralar Bu Gece Başhyor 

lrükUmet Kiıvvetleri ile 
Asiler Arasında 

~detli Çaı·pışmalar Oldu 
Bir Haftalık 1 

İarih 
300 Kisilik Bir 

' 
Hudutlar·ımıza iltica 

Kafile 

'1hmet Ernin YALMAN 

Bul h~ta içinde Türk mil. 
'.l etı g'tfk qite il ' 1 ı çe artan bir en-

Etmek İstedi 

\ 

etti, ~ Hatay vaziyetini takip 
d nata.y Türk k • · · elanıı e aerıyetının 
Jlnıtn 1 tecavüzlere maruz bu-

Amude Alevler içinde Yanıyor Mavi ordu Tümen Komutanı General Avni Altay erkanıharbiyesile beraber. (Foto 
muhabirimizin manevra sahasından gönderdiği diğer resimler altıncı sayfamızdadır J 

&()L aıkı, llh&llrlar arasına nifak 
l\Qla •• 

C:ene~ ıçın her feyin yapılması, 
h:ı_ ı'l e an.lafınası ruhunu tat-
~ e IXlük 

ıitet k ellef olanların bu va-
Atatürk-1Bütün Kıtalarımız Son 

leri nı arf ıaında aciz gösterme· 
derin ~?1eleketinıizde umumi ve 

lı ır teea " qatayd . .~ur uyandırmı9trr. 
da bizin:ı i;; Turk ekseriyeti hakkm
Ve Cene\lted kara .itilafile teyit edilen 
lan hllitlar e Yenı ve kati bir şekil a
"atdtr. ln:tız ve mesuliyetlerimiz 

!fataYtn. t 

Izmire 
Gidiyor 

Cene\7re ahit ve normal yollardan 
fık bir h U.~l9.§!nasınm ruhuna muva- İzmir, 14 (Tan muhabirinden) -
hu k~tnnı.: e gelnıe.si ve Yakmşarkın lstanbulda bulunan belediye reisi-
l~es· '4a BUlhUn · tikr k .. k miz, Büyük Şef Atatürk'e ve Başve-

1 en h\1 .. ve 
15 arın ° Suriye V atanileri heyetinin H alepte alınmış bir fotoğraf isi kil Ismet lnönüne Izmirlilerin tazim-

la lllaı; ·· •. _~k emelim.izdir. Fakat 
)a, S .daler s~ t~. -.5men Frıın BejTUt 14 (TAN) _ Amude civa Adana 14 (TAN} - nu-r:o.,..<t ı;ıolen lerini bildirmiş, Fuar münasebetile 
~-,, \.. Uıi·""d.~·- ~ 44atne llsaını::ıı korlWir.. ı • . ' .. ,..;<;ı;i ·- ı anaı-,..; S""hB.-..;. .. ,.. ",,...,.; uoiuicJerillI 1 leli t:l-~,, q ·h ""· tı. J~ nnda çıka.n.,ısyana ka.IJP tedbı! almak ıu:',berler~ cırn,.ı>. .,... .... re ..... n' • .- . 
~ Ududun ~llrut, ....__._ • .ı:n a. ı.u .. c4.,. - • _.. ... 51ut:u fovkalade KO- gunlerinı yaşamaktadır. 300 kişilik mlştır. 
ti! l'ltkla.rda bu ti.şnıasma ve tecavüz- miser vekili bugün geri döndü. Isya. bir kafile hayatlarını kurtarmak için Büyük Şef, manevralan müteakip 
, %rsa liat ulunnıasına mini ola- nm henüz bastırılmadığı anlaşılıyor. bugün sabaha karşı Türkiye hudut- İzmire geleceitlerini vait buyurmuş. 
~lte taıı ay Uzlaşmasının tamı bir Fakat asilere karşı gelmek için 17 ka larma iltica etmek istemişlerdir. A- lardır. Bu seyahatlerinde kendileri
lla; da buı~kkuku için icap eden yar rakol vücude getiıilmiştir. Hükfunet mude'de 150 ev yanmıştır. Yangın ne Başvekilimiz refakat edecekler-

;ı.ıft.. inak bir zaruret halini kuvvetleri ile asiler arasında şiddetli ha.IA devam etmektedir. Deirizor'da dir. İzmir, Fuarın üç haftası içinde 
ita \l ıtıeseı . mücadeleler vuku bulduğu haber ve- petrol istasyonu yakılmıştır. BütUn Atatürk'le Başvekilimizi sinesinde 
~·dar bUYii~e ;r'ilrk millet! bugüne rilmektedir. mmtaka alevler içerisiaıdedir. görmek bahtiyarlrğına kavuşacağı 
~%lt ifratk hlr sabtt göstermiştir. için en büyük bayramını yapacaktır. 
tıt talııc di ılrlrkJan muvakkat bir 1 Fuarı açacak olan İktisat Vekili 
h ·llır~0kYe t~bii görmiye çalışmış. Den·ıza fı Gem·ım·ız s. ce1aı Bayar, bugünlerde Bodrum-
"' eltıell:ı.i.ştir tahrıklerin sonu gelmesini dan şehrim.ize gelecektir. 
~l'dıı-· liat · Fakat sabrın bir haddi Behçet Uz Gitti 

O b\ll'Ulı ay hadiseleri bu hadde var T Izmir belediye reisi Behçet Uz, dün 

,,, UYoı-. Haıı·ç ersanes·ın-de Ticaret Odasma gelerek Oda erkanı Qllevralarırnu: ve 1iıymetli . ile görüşmüş, dün ak§am Izmire ha-

llı v~::a'::u koruımya ı· n ş a ·a ta Baş 1 a n d ı reket etm.ı-·şt_ir.-o---
s:·~':=~ı!°"!an"!~ Adliye 
ttı· topıanry asebetile memleketim.iz- T ~ k 
ttı ~~lamı or. Balkan ve Garbi ABya Merası·mde Başvekı·ı ve Mı·ıı"ı ve ilimizin a~el'iıı~ :en.sup devletlerin mü-

t' '!llt(ia, '. U nıanevralar sll'asmda, M . d f v k d D . • •• j • cl~ rrıeın11~rnıek bütün Tlirk mine- iı a aa e ili Bulun ular uşunceıerı 
lk ll-aıc ~rk' etnı.iştir. Yalnız bu ara
tın late lturb allth~rbiye relııinin bir su 
liı her Yerı an gıtJnesi, memleketimi. 
ıı1~ştll'. ı:de derin bir teessür uyan 
isek a.l'hetrn a~ kıymetli bir evladr
ı-eıı: • bu ha~ın~ nekadar müteessir 
°l{eq et clakik enın memleketimize ha. 

el' clul'lı asında oluşuna da ayrıca 
Yotuz. 

~ Cqze · .... u h ~ecı hadıseleri 
h-· <'lUafta hariçte en çok bahse 
·~~ en nı -
Claı:ı. ga,?.etes· eselelerden biri, Tay-
~ ~1lı:ın1~, 

1 
muhabirinin Almanya

hiı- u hadis: davet edilmesidir. 
fel'ifaZetec· ' Yalnız bir gazeteye ve 
ttaı bir v:~e taalluk eden mün. 

:11 Vardı a saYilamaz. Derin miL 
<:ıu~ r. 

~:~ etııne~a:p ilan etmeden muha- Basvekilimiz dünkü merasimde fabrika müdüründen 
Ye ~ıı.uYoru adet edinen bir dünyada , izahat alıyor 

llı • z. Bu d ·· . v • • 

?na~· <l.d.eti d unyanın diger bır Memleket~ımizde yapılacak olan ilk rektörleri ve daha birçok zevat bulun 
"'k b· e gazet il . 

Eıetı ır lne k' ec ere yarı diplo. denizaltı gemimizin omurga kurma muşlardır. 
~tel'e·ıçekilen v 

1 .vernıektir. Eskiden merasimi dün saat 11 de Haliçteki Öğleden evvel saat on buçukta Ha-
ı. 1 e..: vazıyet} d · · liç isk 1 · d "herek " harice çık er e şımdi ga- tersanede yapılmıştır. Gemiyi inşa e- e esın e hazır bulunduru~an 

al:l'1 'ııonra .. ararak geriye çe. .. . r iki motör, davetlileri alarak tersane. 
llti ~a dönnı ~un.ün birinde vazifeleri decek olan Krupp muess~sesı tara m ye getirmiştir. Başvekil İsmet !nönü 
ler· enııek e erıne müsaade ederek ~·hazt!-'lanan bu merasımde Başve- de hususi motörile, merasime riyaset 

ın: f et ar ~ · ' İn·· ·· Mil ~ar en:aır 1 asındaki mün~~et- kil !şmet lnönü ve Bayan onu, etmek üzere, bimaç dakika sonra, ter 
\t'll~Iıca ~ vey~ iyiliği, 'beten · "'r Mü4afaa -Vekili General Kazm:n ö. saneye gelmiş ve rıhtımda, deniz mu 

· r şckılde ifade· "imek- :rAip, Vali.vckfU
1 

komutan vekili, mcr zikasınm çaldığı selam havası arasın. 
~~z ~mutanı, ~mniyet direktörü, de da karaya çrkmıştır. 

<Arkası 10 un<::uda) ~~erile al~adar müesseseler di- (Arkası 8 incide) 
"t • 

Usküdar adliyesi yangını münase
betiyle Adliye Vekilimizle görüştük 
ve düşüncelerini öğrendik. B. Şükrü 
Saracoğlunun bu husustaki izahatı
nı 8 inci sayfamuda okuyacaksınız. 

Hatayda 
Zulüm ve 

İskence 
J 

Adana, 14 (Tan muhabirin~en) -
Suriye merkezlerinden gelen haberle 
re göre, Hataydaki halk mümessille
ri heyeti, mahalli hükfunet tarafın
dan takip olunan zulüm ve tazyik si
yasetine ve gaddarca muamelelere 
katlanmıya imkan bulamıyarak Ha... 
taydan Dörtyola kaçmıştır. Bugün, 
80 den fazla kişilik yeni bir kafile 
Türkiyeye hareket etmiştir. Harice 
haber sızmamasını temin etmek isti 
yen mahalli hükumet, Reuter muha
birinin Kudlise çekmek istediği tel
grafları kabul etmemek için posta
neye talimat vermiştir. Antakya pos
tanesi, muhabirin telgraflarını kabul 

(Arkası 3 üncüde) 

Menzille ine Vardılar 
Irak Heyeti, T oros 

Sabah ta Afgan 

Ekspresile Geldi, 

Heyeti Bekleniyor 

Yunan heyeti abideye çelenk koyma merasiminde 

Bu 

Çorlu, 14 (Hususi surette gönder
diğimiz arkadaşımızdan) - Manevra 
sahasıında canlı bir hareket göze çar_ 
pıyor. Kırmızı ve mavi taraflara bağlı 
kuvvetler, kendilerine verilen vazife-

tere göre tecemmü mmtakalarmda 
toplanmaktadırlar. Kıtalar ve ağır

lıkları son menzillerine vasıl olmU§• 
tardır. Çorlu - Saray yolunda birçok 

(Arkası 10 uncuda) 

Şanghag Ateş Altznda 

Son Bombardımanda 
500 ölü 828 Yaralı Var 
Şimali Çinde Harp Devam Ediyor, Çinliler 

Yeni Bir Taarruza 
Londra, 14 (TAN) - Şanghay

dan verilen en son haberlere göre, 
şehir tam manasile korku ve deh
şet içinde bir gün geçirmiştir. Sebe
bi, Çin tayyarelerinin şehri üç defa 
bombardıman etmeleri ve Japonlar 
rın amiral gem.isine bomba isabet et- ' 
tirmeğe teşebbüs etmeleridir. Dört 
tayyareden müteşekkil olan Çin filo
su Japon gambotları tarafından mu
kabele görmüştür. Çin tayyarecileri 
son derece şiddetli esen tayfunları 

hesap etmemiş oldukları için bomba
ları Japon zırhlılarına isabet etme
miş ve çoğu ş~hrin beynelmilel mın
takasma düşerek büyük zayiata se
bebiyet vermiş, ayni zamanda mü. 
hinı yangınların çıkmasına yardım 

etmiştir. Tayfunların esmesi ise yan
gınların kolaylıkla söndürülmesine 
mani olmuştur. Bombardıman yüzün 
den hasıl olan zayiat (500) e yakın 
maktul ve 828 mecruhtur. Bunların 

(Arkası 8 incide) 

Hazırlanıyorlar 
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Gemi Battıktan Sonra 

Otobtis 
Servisleri 

-0--

Tramvay Şirketi, 

Dünkü Itf aiye Töreni 
Çok Parlak Oldu ---o- ' 

Bunlar Hakkında 1 elli 

Kayıtlar Konulacok .,e 

S on Osmanlı hUkümdan Meh 
met Vahdettinin bir lngiliz 

otomobiline ve bir Ingiliz zırhlısına 
binerek memleltetten kaçtığı bir, 
iki saat sonra duyuldu. Yıldızı der
hal asker kuşattı. Kırk beş gün bu
rası ihtilattan· memnu bir halde kal 
dı. 

Bu müddet zarfında mal derdi, 
istikbal d~rdi herkesi meşgul edi. 
yordu. Batan geminin enkazı ara
sında çırpınan insanlar vardı. Hl
diselere kendi idraklerine göre se
bep arıyorlardı. Saray kadınları 
bunu yaparken, dönüp dola§ıp hep 
altıncı Mehmedin son izdivacı üze
rinde duruyorlardı. Hazır hazır o-
turup yemek ve keyfe bakmak im
kanları elden gitmişti. lstikbal ka
ranlık görUnüyordu. 

Bunların hepsi niçin? Çünkü Al. 
tıncı Mehımet bir Türk kız.ile ev
lenmişti. Bu usulsüz hareket 670 
senelik hanedanın yıkılmasına kafi 
gelmişti. ~· 

bördüncü Kadın, etrafındaki kitı 
ve nefret çemberine karşı şu lisa
rı kullanıyordu: 

- Kadınlar, siz Allahm emrini 
bilmiyorsunuz. Beni alm diye yal
varmadım. Ben para ile satılma
dım, ArkadS{lım, dengim olmıyan 
60 yaşında bir ihtiyarla evlenme
yi ne diye istiyeyim? Zorla evlen· 
dirdiler. Felaket içinde ~ zaman· 
da yıprandım. Beni ilk istediği za
man: "Babam sağ olsaydı sizden 
genç olurdu,, diyecek dereceye var 
dım. Fakat mukadderat beni sü
rükledi. Ne diye bende mesuliyet 
araımıya kalkışıyorsunuz? 

F akat etrafta llf anlamak is 
tidadı yoktu. lhtili.ttan 

memnu sarayda, yarmı belinıiz bir 
hayat geçiren bu iptida.l Ye kBk
süz insanlar, UzUntU ve dedikodu 
içinde çırpınıyorlardı. 

Nihayet ihtllft.tsızlık kalktı. Me· 
cit Efendi aile reisi rolUnU takın
mıştı. Haber gönderdi: 

- Yıldızdan çıksınlar. Toplu lj 
ne almasınlar. lstiyen dıprda ya
şıyabilir lstiyen ÇengelköyUne gi· 
de bilir. 

Çengelköy saraylılara cazip gö
rünmedi. Eskiden orada korucu
lar varken, hayat muhite göre ku· 
:rulmuş iken o sarayda yaşanabilir 
di. Fakat şimdi dağ başına gitml-
ye razı olmak gibi g8rUndU. 

DördUncU Kadın haber gönder· 
di: 

- Ben dağ başma gldemeım. 
Mecit Efendi cevap gönderdi. 
- Neresi varsa oraya çıksm. 

O rtada bir mesele vardı: Vah
dettinin haremlerine hedi

ye ettiği eşya bunların malı mı, 
değil mi? Neticede kendilerinin 
malı olamıyacağma karar veril
di. Dördüncü kadına 30, 40 bin li
ralık eşya hediye edilmiş iken bir 
sandık ve iki §ilte ile saraydan ay
rıldı. 

Bugünkü 
Festival 

Eğlenceleri 
lstanbul festivalinin UçUncU hafta

tıı dUn gece Kızılay tarafından hazır. 
lanan 14 Uncu gece eğlenceleri ile 
başlamıştır. Tepeba§ı bahçesinde aa
at 22 de açılan toplantı, sabaha kadar 
büyük bir neşe içinde ve muhtelif nu
maralarla geçmiştir. 
BugWı UçUncU haftanın ilk günü. 

dUr. Bu sabah Bebekten Modaya ka· 
dar Türkiye mukavemet yUzUcUlUk 
müsabakası, Modada da su topu ve 
diğer deniz eğlenceleri mUsabakalan 
yapılacaktır. 

Oğleden sonra 14,80 da Dağcılık 
KlübUnde Ball<anlararaın tenis finali 
maçı yapılacak Taksim, Fatih, Beya
zıtta bandolar ça.lacaktır. Bu gece 
konservatuar taraf mda.n Fransız Ti
yatrosunda verilecek olan klasik 
Garp musikist konseri geri bırakıl
nustır. 

Mecıt Efendinin daire mUdürU 
Cevat Paşa, Mecit Efendi namma. 
nezaret ediyordu. Kadınlar eşyala
rını hazırlarken bir tarihi tavla 
meselesi çıktı. Tavla nerede diye 
efya arandı. Sonra gümü' takımı, 
antika eşya gibi kadınlann maau
lanndan aldıkları fahst şeyler de 
ellerinden alındı. 

27 Teşrinisani 1922 de Yıldızın 
tasfiyesi bitti. Yıldızdakiler Orta· 
köy sarayına nakledildi. Herkes 
tıpkı saraya girdikleri gibi bir top
lu iğnesiz çıkmışlardı. Arada geçen 
senelerin mal bolluğu bir serap gibi 
sönUp gitmişti . 

Fer'iye sarayında ortaklarla be· 
raber günler, aylar geçiyordu. Vah
dettinden ara sıra sefaret çantası- • 
le mektuplar geliyordu: Evvell 
Maltadan, sonra Taiften .. 

Bilhassa Talften çok tiklyeti 
vardı. Havası sıcakmış. Yarama.
mış, hastalanmış. 

DördUncU Kadına yazdığı mek-
tupta diyordu ki: 

- "San Remoya gitmeyi düşü
nüyorum. Oraya gidecek olursam 
sizi aldırtacağıım. Senin sözUn söz
dür. Aileden ayn gelmiyeceğiııi 
söylemiştin. Havasile imtizaç ede
bileceğin bir yere gidince diğerleri 
le beraber seni de aldırtacağım.,, 

F er'iye sarayında devamlı 

bir şik!yet havası vardı. 
Burasının senelerce toz toprak i
çinde kaldığından, soba yüzü gör
mediğinden, bir insanın burada ya
şıyamıyacağından, yemeklerin ye
necek gibi olmadığından şikayet e
diliyordu. 

Mal mUnakaşalan da devam edi 
yordu. Bir taraf: "Bana niklhlımm 
hediyesidir.,, yahut "Ben filin fe
yl maa,ımdan a\dmn11 d\yordu. M.e 
cit Efendi cevap veriyordu: "Ha
yır, sa.rayın antikasıdır, verile· 
mez.,, 

Bir aralık mUnaka~yı kesmek 
için Kadınef endilere kalfalara mah 
sus odaların takımları dağıtıldı. Bu· 
nu da hiç kabul etmiyenler oldu. 
Mecit Efendi haber gönderiyordu: 

- Verilen bir malı reddetmek 
ne çlemek? Ben onlardan zent.n 
olduğum halde bana biri ooyle bir 
takım verse reddetmem. 

KenCiisine karşı gelenlerin ye
meğini kesiyor, doktora. gitmek i
çin bile saraydan çıkmalarına mü
saade etmiyordu. 

Nihayet hanedanm çıkıp gitme
si dakikası geldi. BUtUn dahili mü
nakaşalar birdenbire durdu. 

Şimdi alaka şu bahis üzerine 
toplanıyordu: Kimler gidecek, kim 
ler kalacaktı? 

llk karardan bir haf ta sonra, 
saraya mensup kadınlardan isti
yenlerin memlekette kalabilece
ği bildirilmişti. Birçokları tercıl. 
düt içinde vakit geçiriyorlardı: Git
meli mi, kalmalı mı? 

(Arkası var) 

Şehrimizde Hayvanat 
ve Nebatat 

Bahçeleri Kurulacak 

Bunları lıletmek 
1 istiyor 

Tramvay Şirketi dün belediyeye 
müracaat ederek I.stanbulda muhte
lif hatlar üzerinde işletilmekte olan 
otobüs servisinin işletme ve idare işi
nin kendisine bırakılmasını istemiş_ 
tir. Şirket, Taksimle Beşiktaş arasın- ... 
da kurduğu otobüs servisinden iyi ne 
ticeler ahnmı§ olmasını da bu isteği- ~ 
ne bir sebep olarak göstermiştir. 

Belediye, teklifi tetkik etmektedir. 
Fakat, bu dileğin kabulil imkansız gö. 
rUlmektedir. Çünkü, Istanbulda oto
büs işletmek imtiyazı esasen beledi
ye aittir. Ve belediye bu imtiyazı 
kendi kullanmcıya kadar muayyen 1 
bir resim mukabilinde husust şahıs. 
lara bırakmıştır. tmtiya.zm şehrin di 
ğer bir vasrta ile nakil işini temin e-1 
den imtiyazlı bir şirkete bırakılacağı 
güphelidir. 

Bir Orman 
Mektebi 

Kuruluyor 

Odun Buhranının 

Önüne Gec;ildi 
Ankara, 14 (TAN) - Orman ka

nunu yurdun her tarafında muvaf
fakıyetle tatbik edilmektedir. Kanu_ 
nun meriyete girdiği ilk günlerde 
bazı vilayetlerimizde görUlen mevzii 
odun ve kömür buhranlarının tama
mile önü alınmıştır. KöylünUn odun 
ve kömür ihtiyacını ne suretle temin 
edeceği hakkında vekaletin altııgı 
tedbirler ve teşkilatına yolladığı emir 
ler buhranı önlemiştir. 

Fakat kanunun birçok hükümleri 

mütehassıs ellere ihtiyaç hissettir· 
mektedir. Yetigmiş ormanların harap 
edilmemesi için ruhsatsız katiyata 
mani olmak şiddetli tedbirlerle temin 
edilebilmişse de, yeni yetişen orman
lann istenilen vasıflan haiz olarak 
bUyütülebilmesi ancak ormancılık 8a 
hasında bilgili elemanlar ııayesinde 
kabil olabilecektir. 

Bugün Türkiyede biri tstanbulda 
diğeri Ankarada olmak üzere çalışan 
iki orman mektebinin verdiği me
zunlar bu kadro ihtiyacını doldur
maktan uzaktır. Vekalet bu maksat
la yeni bir orman mektebi açmaya 
karar vermiştir. Mektebin, ormanı 
çok ve bakıma fazla muhtaç olduğu 
görülen Bolu mıntakasında açılması 
kararlaşmıştır. Buna göre, bu sene 
Boluda kurulacak ola.n orman mek
tebi tedrisata başlıyacaktır. 

Orman kaçakçılığı Ju.rau 

Şehircilik mütehassısı Prost, §eh
rimizde bir hayvanat ve bir de neba
tat bahçesi kurulmasını lüzumlu gör. 
müı, bu teklifi alakadar makamlarca 
da kabul edilmigtir. 

Orman kanununun tatbikinden en 
çok fayda elde edilen maddelerinden 
biri de ormanlardan yapılan izinsiz 
katlyat hakkında konan ceza mUey
yideleridir. Kaçak mallan taşıyan 
nakil vasılarının mUsaderesi orman 
kaçakçılığını hemen yok denecek d~ 
recede azaltmıştır. Birçok yerlerde 
mül ıddit at, katır, merkep, araba, 
kamyon ve halt! deniz motörü mü. 
sadere edilmiş ve ekserisi derhal ka
rar çıkartılarak müzayedeye kon
muş ve derhal satılmıştır. 

---o-

Otomobilli Seyy~hlar Bu iki bahçeden birisinin Yıldız ta
rafına diğerinin de Boğazda müna
sip bir yerde teaisi ihtimali vardır. 
Bu hususta tetkikler yapılmaktadır. 

Muallimler için Yeni 
Bir Barem Yapllmıyor 
Mua1limlere ait barem cetvelinin 

değiştirileceği ve 17 ,5 ile 22,5 lira as
ır maaşlı derecelerin kaldınlacağı hak 
kmdaki haberler doğru değildir. Ma
arif mUdürU B. Tevfik, muallimler 
için husust bir barem cetveli olma
dığını, hUk\ımet esas ve umumi ba. 
rem cetvelinde değişiklik yaparsa. o 
zaman muallimlerin de bundan istifa. 
de edebileceğini söylemiştir. 

Pariste 13 devletin murahhasları
nın huzurlle toplanan gUmrUk kon
feransında otomobille A vrupada ya
pılacak seyahatler için beynelmilel 
bir proje hazırlanmıştır. Bu proje 
bütün murahhaslar tarafından imza
lanmıştır. Beynelmilel mukavele, her 
devlet tarafından tasdik edildikten 
sonra JVeriyete girecektir. Projeye 
göre, otomobille seychate çıkanlar, 
beynelmilel otomobil federasyonla
rından bir vesika alacak, bu vesika 
ile serbestçe hudutlardan içeri gire
ceklerdir. Bunlar, yanlarında taşıdık 
lan zatı eşyalarla spor alfıt ve eda. 
vatı için gümrilk resmi de vermiye
ceklerdir. 

Stadyomda 

Dakikada 

Çıkarılan 

Yetişti ve 

Yangına 

Hemen 

itfaiye Dört 

Söndürdü 
Istanbulda perakende ~~atıl' 

petrol satan depoların çoğu bın nıs~ 
altlarındaki birer dükanda bulu\-et· 
tadır. Bu depoların bugünkil vaıııııs.S' 
leriyle oldukları yerlerde bırııkll eJıı1l' 
yangın tehlikesi bakımından J1l 

Dünkü 

Yedi Tifo 
Dün ıehrimizde yeniden 

yedi tilo ııaka•t kaydedil
miftir. 2861 kifiye birinci J 
ııe 4102 kif iye ikinci aşı ya- ı 
pılmışttr. 

•••••••••••••••••••••••••• 

lu görülmüştür. ,.. 
Belediye, bu depoların etrafınJ 1~ 

rar vcrmiyecek 3ekle konulJ)lB.Sl ıoıı* 
ne yapılması 18.zım geleceği hal< 
tetkiklere başlamıştır. ,t• 

Depolann oldukları yerle~~n dl)•' 
rafı ellişer metre açık ve kagil' ~ 
kanlar içine almımaları ve deJ>Ol iııd' 
yer altında demir kapaklar ıç Uo' 
bulundurulması, hariçte yalnız P:r: 
ve benzin veren tulumbala.rJllllD.;,J 
kılması hakkında bir karar verı 
ihtimali kuvvetlldir. 

Lalanın 
Öiümü 

Anlaşıidı 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan alınan malilmata göre, bugün lıa 
vanm Ege, Cenup doğusu, Orta Aııa. 
dolu mıntakalarmda açık, diğer mm
takalarda kısmen bulutlu olması,.RUz 
garların Cenup doğusunda Cenuptan, 
diğer mınta.kalarda Şimalden orta 
kuvvette esmesi muhtemeldir. 

Yurtta Bu1ıünkü Hava 

Arabi 1356 ıtuıni tS~ 
8 inci ay Gün: 31 Hızır: ~~ 
Cemaziyülahır: 7 Ağustos· S 
Güneş: 5,10 -Öğle: 12·~ı 
İkindi: 16,09 - Akşam: 19•16 
Yatsı: 20,53 - lmsik: 

3
• I 

DUNKU HAVA 
Dün, hava umumiyetle hafif bulut_ 

lu geçmiştir. Rüzgırlar Şimali şarki. 
den saatte 3 kilometre süratlc esmis. 

ret~ 
barometre 761 milimetre, h9.rıı01Jf' 
çok 28, en az 16 santigrad 
ka vdedilmistir .ı 
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Ci.EK 

Rus TA yy ARESI KAYBOLDU 
Dün · Aksam.danberi 

Adliye Dairelerindeki 
Evrak 

"Bir musibet, bin nasihatten yeğ· 
dlr,, derler, bir söz vardır. Bazı hi.dl
seler, bu atasözünün isabetinden .. 
dama şüphe verecek şekiller alıyor. 

~ 209 T ~yyaresinden 
~ıçbir Haber Alınamıyor 

Oskova • Amerika • Moskova Seferini Yapa
t~ Olan Bu Tayyarenin Bir Motörü Bozuldu 
~' drfa, .14 (TAN) Saat 18 denberi Moskova - Amerika - Mos-

ae erın· S 
~İııd . 1 Yapnıak için bavalanmq olan N 209 ovyet tayya. 
d\ Cide; hıçbir haber ahnamamıttır. Tayyarenin akıbeti hakkın
~' i enditeler uyanmaktadır. Çünkü tayyare saat 18 de Fair
~ir.ta bulunacağı halde buna dair hiçbir haber gönderme-

~. 209 ta 
~l'ler aı Y1&reslnden alınan son·-----------

' ~thı dört motöründen hl- 81., Ana 
~ 'Ylll 111 olduğunu ve işlemedi-
1\ 'ıae ILlılarda saatte 100 kllomet
~iyle ~rkUllç bir kutup fır çocuklarını 
~ 1ç1ıı büttiıo dığuu ve ilerliye-

~. leklıde hesaplardan ayla. Bog""du 
~Ofdq, benzin sarfedildlğinl 
~ BlLMIYORLAR Muniche, 14 (A.A.) - Bir delilik 

-.~A~:~ Baat 14 buhranı esnasında Bavyeralı bir köy-
bıı::1 telsiz · '14 

geçe, Seattle ıu kadın bir nehirde bütün çocukla
.. ~ i' .. ,_ ıstasyonu bir haber ala. 
~ -.at bu h be rmı boğmuştur. 
tıı_ ldl ki a r o kadar ka- Kadın kendini diğer bir nehre ata-
~. ~ıı::.Utunaanıa imkln yok- cagı· -·-~ft tevkif edllm~tir. 
q~ ilen kısımlarında ise: DU-.-

'·· deni buıunduğunıuzu bilmiyo-
~ ,e,;~~~ . Berlin Civarında 
· 2()s ta 1 nın ıdaresinde bulunan 
~~· a.ıe:_aresinden son aıman ha- Büyük Bir Yangın 
.~ Old _ 260o metre Uksekte uç. 
129 kil llğ\ınu ve saatte takriben Potsdam, (Almanya) 14 (A.A.) -
' ~~etre Btlratı t - bil- BUyilk bir yangın, Berlinlilerin en 
ı. e,1.e idil e uç ugunu 1 . d b' . 1 
"'l'l ta er. liaıbuki saat 18 den- büyük tenezzüh yer enn en ırı o an 
\aı.._ Yl'arecuerd-. h" b' h',.bı"r Marquart kasabasını kısmen tahrip 
·~ aı.a ... __ -v ...... ıç ır yer, ı~ .. 
~kta.cıır. etmiştir. Yangına karşı bUtun gece 

!a~-~01..LARı ÇIKTI devam eden ~ücadel~ esnasın~ ikisi 
~.Ar...~ futma v siklon- itfaiye nefen olmak uzere 4 kışı yanr 
\lıt llt-u~ ya~ veyahut mıştır. Yangının sebebi, henüz meç-
~ llaclnuıtııt ıı .. ._...._cla. "herhangi huldUr. 

Şır~Z:e ;;.~~~-~: Amerika, Brezilyaya 
~ ~1Yar likadan Uç kolon M-

lılt~ ~ &vyeı tayyareclleri a- Ni~in Gemi Kiraladı 1 
~ hr. Yann da Rusya "J' 
~ kuvveti s.ıkaracaktır. Londra, 14 (TAN) - Şimali Ame. 
~tir taY1areclıerin akıbeti rika Birleşik devletleri senatosu .aza-

la · smdan bazılan hükumetin, Brezılya-

"lllhakk k B• 1 ya harp gemisi ki~aıı:ıasmı. pro~~s. 
~dra. Q ır f to edeceklerini bildırıruşlerdır. Çün-
~ıuı · l~. (.A.A) -Temuz Kutup kü bu kiralama hadisesi .1936 Lon-

~~ be kfı albay Gromof dün ak- dra deniz mukavelenamesme muha -
Yaııav- b ~ ~· '4 Ulunarak, Moskova _ liftir. 

ti ~Ol'}( arıako veyahut Moskova • Halbuki Avrupadan akseden umu-
tt!:U ttıil~~da, fevkalade hava va mt fikir bu hadisenin Avrupada da
\ıi: 'efe;t';n1~ olmak üzere, 24 sa- ha iyi anlaşıldığını göstermektedir. 
b""..111 ~ ile tnin eden muntazam ser- Çünkü aslında bu kiralama hidise.. 
~tinde nbe Zl.rfmıda tesis edileceği si; Brezilyadan birçok mal alan A. 

Ultıııduğunu söyle~tir. merikanm, borçlarını ödememesi yü. 
~ zünden bu şekilde bir hal sureti bul-4.n masından ibarettir. Arjantin hUku-

,. erikada meti, meseleden son derecede muğ-
CISQ ber bulunmaktadır. Hadisenin netice-
~~ truf Y aptlıyor si Avrupa mahafilinde merakla bek-

~tlt, bu:· 14 (A.A.) _ B. Roose- ıenmektedir. 

rAlmanya -lngiltere; 
~ Arasında Gazete 

~~~Si ~Ü:~ 

HükUmetçiler 
Brunete Kasabasını 

istirdat Ettiler 
Valencia Hükumeti 18 - 20 Y aşma Kadar 

Bütün Gençleri Asker ilan Ediyor 
Londra, 14 (TAN) - (Madrid'den bildiriliyor:) Cümhuriyet 

kuvvetleri bu sabah mükemmel bir taarruz neticesinde Brunete 
1 kasabasını istirdat etmitlerdir. Brunete son haftalar zarfında bir. 
l kaç defa dütmüf ve istirdat edilmit ve tiddetli muharebeler yü

zünden iYiden iyiye zedelenmittir. Şehrin istirdadı, stratejik bir 
muvaffakıyet sayılıyor. 

Asiler, Fransa· - ispanya bududn. ,
l nu kapadıkla.nnı haber vererek San -
; taadere karşı taarruz yapacaldannı 
\göstermişlerdir. 
l Salamanka, Danimarkalı Edlth v&
İ punmun kaçakçı vapur olduğu için 
bombardıman edildiğini vapura tay-

"' yareler tarafmdan 15 bomba atıldığı. 
/ngiltere huclutlarınclan ihraç m bildiriyor. Bunlann ildsl vapura 
edilen Alman g~etecilerinclen, isabet etmiş, vapurun mürettebatı 
Berlincle intifar eden Lokal An- sandallara binerek gemiden uzaklaş-ı 

zeiger'in Lonclra muhabiri mışlardır. 
W ~rner Crome ORDUYU TAKViYE 

Alman hükumeti tarafından mu
kabelebilmuil olarak kovulan 

T imu muhabiri E. Ebbut 
Londra, 14 (TAN) - Berlin gaze

teleri Times gazetesi muhabirinin 
"Almanya hudutlarından dışarı çıka
rılması üzerine yeniden bazı Alman
lann lngiltereden çıkarılacağını bil
dirmektedirler. Fakat salahiyettar 
lngiliz mahfilleri bu haberi tekzip e
diyorlar. 

Valensiya hükumeti 18 - 20 yaşı
na kadar bütiln gençleri mecburi ha
zırlık askerliğine davet eden bir ka
rarname neşretmiştir. Kararnameye 
göre bu hazırlık sayesinde askerler 
acemilik devresinden kurtulacak ve 
askerlik yaşına varınca hemen asker 
olacaklardır. Hazırlık müddeti her 
sene 3 ve 6 altı ay arasındadır. 

Cebelüttarıktan haber verildiğine 
göre asilerin buradaki konsolosanesi 
Trıli?iliz nıakamatı tarafından kapatıl
mı§tir. 

Paris Halk cephesi murahhas heye 
ti ile beynelmilel ispanyaya yardım 

, komitesi lzalann Albaceteye gitmek 
üzere Madritten hareket etmişlerdir. 
Oradan Valansiyaya gideceklerdir. 

Paraguay lhtilcili 
Bitti 

Kanh Katil 
Bir Edip 
Affedildi 

•••••• 

Varşova, 14 (TAN) - etim. 
hur Başkanı, Meşhur haydut ve 
katil Plaseckl'yi affetmiştir. 

Piaseckl, şimdiye kadar bir 
çok kişileri soymak ve bundaa 
12 yıl evveline kadar da mütead
dit lnsanlan öldürmek su~undan 
ölUıne mahkUın edilmişti. Fakat 
Polonya istiklal Harbinde yarar
hk gösterdiği i~lo bu cezası ha
fifletilmiş ve küreğe tahvil edil-

i 
miştL 

Plaseckl o günden itibaren 
mahpesinde birçok kitaplar oku. 
muş ve edebiyatla meş~l olmuş
tur. Son yıllard& aa adeta kendi 
hayatını tasvir eden ''Büyük Ayı
nın Aşıkı,. adlı bir kitap yazıp 

neşretmiştir. Bu kitap büyük bir 
muvaffakıyet kazanmış, hele 
arkasmda.n, "Beşinci Durak,, ad
b eseri de intişar edip büyük bir 
edebi muvaffakıyet kazanmca, 
Piasecld çok meşhur olmuştur. 

Birçok nüfuzlu şahsiyetler de: 
- Haydut Plasedd öldü. Edip 
Plasecki doğdu.,, diyerek Relsl
cUmhur nezdinde şefaatte buloo. 
muşlar ve nihayet geçen gtin bu 
kuılr katil edibi affettlnnişler

dlr. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Litvinof 

Avusturyada 

Uç gece e\-vel Usküdar adliye dal. 
resi kısmen yandı. Y aDi o hale geJdi 
ki mahkemeler ve adliye de\'8.iri baş
ka bir binaya nakledildi. 

iki katlı ahşap bir billa olaD dalre
nJn dokuz odasmm yandığı ve üst ta
rafmm da işe yaramıyacak hale gel
diği bugün bir bedihedir. 
Ahşap bir binada, neden yangın 

çıkta diye al&kadarlan muaJıaze ede. 
cek değiliz. Bir bekçinin ihJilali, bir 
kayıtsız iş sahibinin dikkatsizliği ve 
ya daha büyük zararlan intaç eden 
bir elektrik şebekesi kazası her yerde 
yangın çıkma.sına sebep olabilir. Bu
nun önüne g~mek için yapılan en son 
tertibat arasında yanguı çıkan bir 
yerdeki sıcaklıktan kendi kendine &

çıbp ateşi söndüren tavanlara dizil
miş su musluklan bile UskUdar adli
ye binası gibi kağşamış tahta kafes. 
leri söndüremezdL Onun için binaıım 
hepskıi ve bu suretle civardaki bina
ları yamnaktan kurtaran itfaiye)i 
takdir etmemek elden gelmez. 

Yalmz .•• Büyük bir kısmı kwta
nldı denilen dosyaların yanan aksa
mına da acımamak, ve bundan dolayı 
ıu millihazalarda buJ11nnıa.mak kabil 
değildir. 

Sulta.nah.mette Adliye Saraymm. 
kül obnası yttzUnden binlerce iş sahi. 
biDJo ne kadar zarara uğradığı, ve bu 
yangının adliye cihazının iılemeslne 
ne büyük sekte verdiği unutulmıya
ca.k kadar yakında bir vaka ve Uskü· 
dar adliye dairesi de ahşaplığı ve es
klllğl yüzünden yangın tehlikesine 
ıster istemez maruz bir bina olduğu 
için dosyalan yangına karşı muhafa. 
za edecek, ya tamamen kagir bir iki 
oda veya saçtan, atete karşı kullanı· 
br dolaplar yaptırmak ve kollamak 
hatıra gelebilen bir tedbir olmalı ldL 
BUilA karşı belki: 

- Dosyalann 90ğu kurtanldı. Ce
vabı verilebilir amma bütün bu dos. 
yalann hepsi kurtanhp yalnız bir ta
nesi yansa bile bak noktasından ~ 
Wlsl güç bir zarardır. 

Nasrettin Hocaya kansı sormuş: 
- Kıyamet ne zaman kopacak? 
Hoca cevap vermiş: 
- Ben ölünce senin, eşek ölünce 

de benim için kıyamet koptu demek· 

Ur. 
Onun gibi, bir hak sahibi için mah· 

kemedekl vesalkln ve bu suretle bü· 
tün ümitlerinin yanması ufacık bir 
layamet demektir. 

Bu ikinci hadiseyi gördükten soa. 
ra; sade yangın tehlikesine manıs 
ahşap binalarda değil bütün adliye 
dairelerindeki vesaikiıı yanmaz oda
lara veya dolaplara konarak muhafa. 
zasmı değerli Adliye V ekillnılzin 
hlmmetlerlnden beklemekteyiz. 

B. FELEK 

Diğer taraftan, Berlindeki yaban
cı gazeteler muhabirleri ile Alman
ya propaganda nazırlığına bağlı mat 
buat bürosu arasında hususi şekild~ 
görüşmeler devam etmektedir. Dün 
akşamdanberi Berlin gazeteleri, ya
bancı gazetecilere hücum etmemekte 
dirler. Bu bal, vaziyette salaha delir 
let etmektedir. 

Nevyork, 14 (TAN) - Paraguay
dan alınan haberlere göre yeni ka
bine süratle teşekkill etmiştir. Na
zırların ekserisi askerler arasından 
seçilmiştir. Cümhurreisi General 
Franco, yeni kabinenin 19~6 ihtilal 
hareketinin esas umdelerıne uygun 
bir hareket tarzı takip edeceğini bir 
beyanname ile bildirmiştir. Hükft
met merkezi olan Assomption şeh. 
rinde ve bütün diğer eyaletlerde nor
mal vaziyet yeniden teessüs etmiş
tir. 

Viyana, (A.A.) - B. Litvinof te
davi için bir milddet kalmak Uzere 
dün akşam Bad-Gastein'e gelmiştir. 

'11.US~ rn:uvll7.enesi için, bütün 
ll"''"Ut edil ~annda yüzde 10 ta-

il ~rneaın~ karar vermiştir. 
~ to tatbıki için bakanlıklar 

Plantııar başlamıştır. 
Japonların Çindeki Hedefleri 

/ zmir l<.urluluş 

Bayramı 
lzmir, 14 (TAN) - Izmirin kurtu

luş bayramı olarak tesit edilen 9 Ey.. 
lül için şimdiden hazırlıklara başlan
mıştır. Bu eeneki kurtuluş töreni her 
senekinden daha zengin olacak ve 9 
eylW kurtuluş günü olduğu gibi bir 
kıta asker Halkapınardan şehrimize 
temsili bir gir~ yapacaktır. Yedi ki· 
şilik bir komite programı hazırla· 

maktadır. 

licat-;;da Zulüm 

ttQı 
~. lıkence 

tbtı .... 
"Jtır (Başı 1 incide) 

r eu,: . 
lf aıyaaeti devam 

töllalihaııl'da ediy0r 
"e ~:1lhtirı lOOo den fazla demir
~ll ~ teAn~k~ada bulunduğu 

!{ teıdiltıeı; tlıiş sıyasetine yardım 
~Ytt M anlaşılmıştır. 
~I Çeteni:~!a, teşkil ettiği 500 
li.h~ktadır fıılen başına geçmiş 
!'\ıııa "1reııer · Aınuk ovasındaki si-
k~hu ' Antakyadan lskende-

~lt~lll b~akta.dırlar. 
ltıut ~ had. et'. son günlerde 
h~bi göru:leruı failini anyor
~a~Usebb' etkedir. Fakat h!ll 
... ıplennden b' tek tri ... 
"<ll'et ş d - . . ır A.&91 

'•rı.cıa "eltilin~ldır. Suriye Ali Ko
ı,~ ~sa ~on hadiseler karşı 
ha ~ti. llö~ıe hUkfıınetinden talimat 
~t lll ısk:ırıektedir. Bugün sabar 
<le ~l.lrı.ırıu nderuna gelen bir tica 
il~ ~n karaya izci kıyafetin-

. ıg çıkardı~ haber veri-

Ç in harbinin dallanıp budak 
sa.lınast üzerine bütün dün. 

yawn Uzak ~ark h&diselerile a.l&
kası kat kat arttı. Dkönce Şimali 
Çlnde mahalli bir hadise saıulaıı 
muharebe çok geçmeden merkezi 
Çin hükfunetlnln kuvvetleri De Ja
pon kuvvetleri arasmda devam e
deııı şiddetli bir muharebe mahiye. 
tini aldı. Daha sonra Şanghayda 
vuku bulaa bir lildlse özerine .Ja
ponya Şanghaym işgaline ve bom
bardımanına başladı, burada da 
vaziyet çetin bir mahiyet aldı. Bu
günkü emmarelere göre büyük bir 
ç:n - Japon harbi De karşılaşmak 
üzereyiz. 

Bu harbin sebeplerini ve saikle
rini anlamak için vaziyeti şu şekli
de hulisa edebiliriz: 
ıapooyamn bellibaşb hedefleri 

llddlr: Birincisi, merkezi Çin Ue 
Sovyet Birliği arasmda bir hUkU
met vücude getirmek, ikincisi ÇL 
Din iıktısadi mukadderatına hikim 
olmaktır. 

ıaponya 19Sl den 1983 senesine 
kadar Manç.url ile Mongolistanın 
bir losnuDI lstlJi etti. Ve burada 
bir devlet vücude getirerek ona 

~······················································~ 
YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL 
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Muıçukuo adım verdi. Bu devlet 
bir taraftaa şlmaldekl Rus toprak
larUe, diğer taraftan cenuptakl Ho
pei eyaleti Ue hemhuduttur. 

J aponya 1935 te lklncl bir 
Mançukuo devleti kumuya 

te§ebbüs etti. Bu devlet Şimali Çi
nin beş eyaletinden yani Hopei, 
Şantungs, Şansi adını taşıyan Çin 
vll&yetlerinden ve Çahar Ue Sulyu

aıı adını taşıyan Mongol Wkelerin. 
den vöcude getirilecekti. Fakat .Ja
ponya 1935 te tam bir muvaffakı
yet kazanamadı. Çünkü Şantung 

ile Şansı Wkeleri merkezi htlkfime
te sadık kaldılar. Sulyuan Ma.nçu
lmo tarafından vuku bulan bir ta. 
arruzu geçen kış mevsbnlnde püs
ktlrttU. Neticede Japonya Pekin 
şehrinde Hopel - Çahaı' siyasi 
konseyini kurmuş ve Nankln htlki
metl bu iki eyaletin muhtariyeti 
haiz olduğunu tanmuştı. 

Japonya bumuı ti7.erlne Hopel 
Ue Çahar'ın muhtariyetlDl uf· 

lamlaımya ve bu yolda Nan
klndekl mahalli bükftmet ile 
anlaşma yolunu tuttu. Hopel -
Çahar siyasi kooseylnde Japon ta. 
raftarlan bulunduğu glbl Japon 
aleyhtarlan da bulunmakta idi. 
.Japonlar vaziyete hikim olmak 
için, konseye hep kendi taraftarla
nnı sokuyor ve mahalli bir tesviye 
için zemlnl hazırlamakla meşgul 
oluyorlardı. 

Son hareket başladığı zaman ıa

ponlar, boradaki Japon taraftar
lanna da güveniyor, batt& Çin as
kerlerinin kendilerine yardım et. 

melerlnl de bekliyorlardı. 
Halbuki bu ümitler boşa gitti. 

Ve ÇlnU askerler Tlmçln vesalr yer
lerde lstll& kuvvetlerile dövtişmlye 
giriştiler ve bu yüdm yepyeni 
bir vaziyet inkişaf etti. Ve Çin 
merked htlldUneti de derhal hazır
lammya bqladı. Ve nihayet son 
gttnler arfmda iki tarafm ordula
n lyldu iyiye tatqtu 

J aponyanıo bu sefer, booefie
rinl tahakkuk ettirinciye 

kadar uğraşacağı anlaşılıyor. 
ÇünkU Çin kuvveleri bir hayli 

inkişaf etmiş ve bir hayli kuvvet. 
leomiş obnakla beraber Japonya 
ile bu sırada boy ölçüşecek vazi
yette değildir. Buna rağmen Çlnll
lerle Japonlar dövüşecekler ve U
zak Şarkın gailesi, nesilde• nesne 
geçen sonsuz bir mesele olacaktır. 

Bugün sulbü kurtarmak için vu
ku bulan teşebbüsler hop gitmiş 
gibidir. 

Gerçi "dokuz devlet,, adım ta§I. 

yan bir muahede vardır ve bu mu
ahede Ue lapooya, lnglltere, A

merika diğer altı devletle birlikte 
Çinin siyasi lstlklillnl ve Çin top
raklanıun bütünlüğüntl tanmuşlar

dır. Fakat bu muahede, bütün ah. 
kimiyle suya düşmüş saydablllr. 
Kellog Paktı nasd ltalya - Habeş 
harbinde bir işe ~sa bu 
Dokuz Devlet Muahedesi de Çinin 
uğradığı tecavtlzler kar§rsmda hiç 
bir işe yaramamıştır. iş sll&ha da
yandıktan soora slllhm htlkmtlatl 
beklemv ha(ı ediyor 

_.... ....... .-_.__........., 
Kısa Ankara 
Haberleri: 

Ankara, 14 (TAN) -
8 Zabit ve askeri memurlar hak· 

kındakl mahkfmıiyet kararlannm, 
birer suretleri garnizon komutan
bklarile askerlik şubesi reisllklel'l
ne de bildirilecektir. 

8 Maarif Veki.letl tarafmdan 
köycWtlk tahsiline gönderilen Na. 
şlt, Rıza ve Turgut döndWer. 

eoıüm vakalannda ölünün hll· 
vlyetl Ue ölüm sebebinin de bele
diyelere bUdlrilmesl kararlaştınL 

mıştlr. 

• El·kaf lnpat mlldörll Vehbi. 

''ekR.l.t NDme aJmmıştır. 
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Noterlikteki Tahkikat 'i~9 k~~':~"'1""'1~ .k\I~ 1 
omunıs ı , , 

Şimdiye kadar 2 yolsuz t . Suçl~su J?n .~ · 

ı:n emin, en rahat, en seri 
Ankara - I si an bul Yolculuğu 

G
•• .. la~anbol unun progranu - ..,..-

öOLE NEŞRiYATI: si~ 
Saat 12,30 Plakla TUrk ~aJke1' 

12,50 Havadis 13 Beyoğlu . ıerrJ 
gösterit kolu tarafından bır ,Tevkif edıldı, , 

HAdise meydana çıktı ! '":.ü':.~:m~:~:~ A~a:;;-~ 1 
14 SON. 
Akşam Neşriyatı: sUd' 

T hk•k d h b• ' Mustafa, ıoför Halit, Ati- ~ a 1 atın a a ~r hafta kadar t yenin Ahmet, Ali ve üç ar- , 
d d v • } ) ' kadaşlarını komünistlik su· -1 

evam e ecegı an 3Şl IyOr ~çile yaJı;zl~m~!. ve Bir~n~i ~ 
l 
J 

-

Saat 18,30 Plakla dans l!l'lu tr 
si 20 Müzeyyen ve arkadaşlafl ıı.ı
rafmdan Türk musikisi ,.e ~ 
şarkıları, 20,30 Ömer Rıza t ,pter 
dan Arapça söylev 20,45 ~ıı it jlll 
ve arkadaşları tarafından T~}.,ı1 
sikisi ve halk şarkıları (Saat .,,,r 
21,15 Orkestra 22,15 Ajan~ ve roı· 
sa haberleri ve ertesi gUnun !fll"' 
ramı, 22,30 Plakla sololar. 

MUddeiumumflik ikinci tetkik bU. daha süreceği anlaşılmaktadır. Şim- ' Sorgu hakımlıgıne vermıştı. - 1 

rosu şefi Sabri. ile. Naip Sul • diye kadar Noterlikte iki sahtekarlık ~ Sorgu hakimliği, bunlar hak- ~ 1 
tan~hmet sulh bırincı ceza hakimi tesbit ve ikisinin de suçluları tevkif ~ hındaki tahkikatını bitirmif ' 1 

Reşıt tevkif edilen Istanbul ikinci edilmiştir. Birinci hadise şudur: ~ ve hepsini de tevkif ederek ' · 

. t 

Nafia Bakanlığına bağlı Hava yolları Devlet Işletme idaresinin 
yolcu ve posta tayyarelerinin Ankara - Istanbul - Ankara gün

lük seferleri muntazaman deva ır.dadır. 

ve operet parçalan 23 soN. 
noteri Hasan ve kAtibi Ruşen Eşref b. . d.. A .. .. ' ı 
hakkındaki tahkikata dU d d 30 ın lıraya konmak iatemi{'ler ~ un kagıtlarını Agırceza ~ 

n e evam G . . . ~ hk . . . 
etmişlerdir. Noterliğin bütün hesap- azı L1zaros ısmın~e ~.ır .:unanh [ma emesıne vermıftır. 

Hava yollannm acentalan: 
• 

Günün program özü 

lan, bilinçolan baştanbaşa tetkik e- bund~n. al~ı ay evvel olı_nuş~ur. Bu - 1 ı 
dilmektedir. Bu tetkiklerin bir hafta nun bırıncı derecede vanslen yoktur.

1 
'"" ~~,, 1 

A - Ankarada - Bankalar Caddesinde P. T. T. binasında (Te
lefon No: 3682) 

SENFONll...ER rıfll' 
15,35 Roma kısa dalgası =d5Gior 

nik konser (Mozaıt, Codar • 
dano, Bellini vesaire}. c::::============= sekiz sene beraber yaşadığı iddia edi 

len Maryanti Kostantinidis adlı bir ka E • t • • 
Sandıktan 

Elbiseleri 
Çalmış 

Suçlu, Onları Küfeciden 

Aldığmı Söylüyor 
Lalelide Ta§handa oturan Harput

ıu amele Mehmetle Ali ismJndeki hem 
şerisi, dün bir hırsızlık işinden do
layı davacı ve suçlu olarak Sul -
tanahmet üçüncü ceza hakiminin önü 
ne çıkarılmışlardır. Şikayetçi Ali, da
vasını §Öyle anlatmıştır: 

- Biz bu arkadaşla beraber dUn 
gece yatıyorduk. Arkad~ berum kilit 
li sandığınu kırmış. Bir kat elbisemi 
çalmış ve ben uyurken sabahleyin sa
at dörtte odadan çıkmış. Dışarıya 
giderken han bekçileri kendisini yaka 
lamış. Ona cezasını, bana da elbise
lerimi veriniz. 

Suçlu Mehmet kendi.sini şöyle mü
dafaa etmiştir: 

- Bay hakim, ben bu elbiseyi Ba. 
lıkpazarında bir köfeciden satın al -
dım, onun değildir. 

Halbuki elbisenin cebinde arkada
§ının nüfus kağıdı da çıkmıştır. Ha
kim Kamil, bunun üzerine §U suali 
sormuştur: 

- Oğlum. Bak aldığın elbisenin ce. 
binde arkadqm Alinin nüfus kağıdı 
çıkmış, sen elbiseyi alırken cebine 
bakmadın mı, satıcı da bakmamış mı? 
Suçlu bunlara kısaca: 

- Ben de bakmadım, satan da bak 
mamış, cevabını vermiştir. 

Hakim suçu sabit gördüğü için suç. 
luya ceza vermiş ve yaşından dolayı 
bu cezayı bir aya indirmiş, kendisini 
de tevkif etmiştir. 

dm iki.nci noterlikten aldırdığı bir va- n 1 s e s 1 n 1 
siyetname ile Lii.zarosun burada ve ı , 
A tinadaki bankalarda bulunan :' 30 B k 1 
_bin ı.ir~ parasile e.mlakine konmak 1 ç a a 
ıstemıştır. Madam ıle noterlikte şa-
hadet eden iki Rum tevkif edilmiş _ v G 
l~~lr. ~dam Ma?°~nti kendisıni Uran e n ç 
şoyle mudafaa etmıştir: 

- Ben sekiz scınedenberl Lazaros
la metres hayatı ya§ıyordum. Olme

den birkaç evvel bana bir numara ver 
di ve ben artık ölüyorum. Sen sekiz 
senedenberi benim zahmetimi çektin. 
Şu numarayı al, ikinci notere git, o
radaki vasiyetnamemi buldur dedi ve 
kendisi de iki gün sonra öldü. Ben acı 
arasında bu numarayı unutmuştum. 
Doktor Vasilyadis yanıma geldi: 

- Noterlikte senin için bırakılmış 
bir vasiyetname vardır. Ne oldu, de
di, Ben de kendisine numarasını ver
dim. Ve sonra bana o vasiyetnameyi 
getirdi. Ben vasiyetnamenin sahteli
ğini bilmiyordum. 

Fakat müdafaası kabul edilmediği 
için kendisi ve şahitleri tevki~ edil
mi§lerdir. 

Bir •ahte •enet me•ele•i 
lkinci hadise de EminönUnde Balık 

pazan başında şekerci Yaninin kan 
sı Sofiye adına yaptırdığı 15 bin li-

ralık sahte senettir. Yani 3 Teşrini. 
evvel 1936 tarihli 15 bin liralık senet 
yaptırmış ve noterliğe götürmüştür. 

Noterlikte bu senet 3 Teşrinievvel 

936 gününün yevmiye defterine ve 
kartonuna tahrifat yapılmak suretile 
geçirilmiş ve ayni tarihli bir de mak
buz verilmiştir. Başlıyan tahkikat Ü· 
zerine Yani hakkında da tevkif kara
n verilmiş, fakat polis dört günden
beri henüz Yaniyi yakalıyamamıetır. 
Buna rağmen Yaninin avukatları bu 
tevkif kararma itiraz etmişlerdir. 
Asliye birinci ceza mahkemesi dün 
de bu talebi reddetmiştir. Poli::; şim
di Yaniyi aramaktadır. 

Dün Ağırceza 
Mahkemesine Verildi 
Ayın sekizinci gecesi Şehzadebaşm

da eniştesi Mehmedi kama ile yarah
yarak öldüren Abdülvahap hakkında. 
ki tahkikat birinci sorgu hakimliğin
ce bitirilmiştir. Sorgu hakimi. Abdili. 
vahap hakkında tevkif karan vererek 
kığıtlannı Ağırceza mahkemesine 
göndermiştir. Bu cinayetin içyilzti 
şöyledir: 

Abdülvahabm ablası, Mehmedin ka 
rısıdır. Mehmet kansını Petlirkeye 
bırakmış ve son zamanlarda kazandı

ğı parayı burada başka kadınlarla ye 
miye başlamıştır. AbdUlvahnp bunu 
tahkik etmiş ve öğrenmiş, dcrhal'h"m 
şircsine mektup yazmıştır. O da kal-

kıp buraya gelmiştir. Mehmet, bu 
haber in Abdülvahap tarafından veril
diğini öğrenince kainbiraderine canı 
sıkılmış ve refikasınm da Abdülva -
hapla temasını kesmiştir. Hadise ge
cesi Abdülvahap Şehzadebaşında bir 
gazinoda otururken Mehmet yanında 
Mustafa ile beraber oraya gitmiş ve 
Mehmede : 

- Sen hemşirenle görüşmiyecek
sin, demiştir. 

- Kardeşim değil mi, pekala görü
§ilrllm cevabını alınca da Abdillvaha
ba iki tokat aşketmiştir. 

Abdülvahap ta kamasını çekerek 
eniştesini kalbinin altından vurmuş. 
tur. Suçlu, kendisini şöyle müdafaa 
etlniştir: 

- Biçak benim değil, Mehmedindi. 

Müderris smttı; kısa, sivri ve çUrük dişlerini gös
tererek hırlar gibi: 

- Orası dayımın bileceği iştir. 
Kapıyı delikanlının yüzüne kapayıverdi. Odaya 

döndüğü vakit, teyhlerle biraderini gülUşUr gördü. 
Mebus hali söyleniyor istihza ediyordu: 

B - Istanbulda - Karaköyde P. T. T. 
No: 40374) 

Sarhoılukla 

Arkadaıını Y ~raladı 
Evvelki gece saat 22,30da Ahırkapıda 
bir kavga olmuştur. Balıkçı Sadullah 
ile arkadaşı kahveci Fahri, bir mey
hanede kafaları tütsüledikten sonra 
gezmiye çıkmışlar, bu arada Fahri
nin, kahvesine de uğramışlardır. 

Sarhoşlukla ne yaptıklarını bilmi
yen iki arkadaş, burada nedense bir 
mesele yüzünden kavga etmişlerdir. 
Kavga esnasında Sadullfilı bir san· 
dalye ile Fahrinin üzerine yürümüş, 
Fahri de bıçağını çekerek Sadullah! 
memesinin üzerinden ağır surette ya 
ralamnştır. Yaralı hastaneye yatınl
ml§, Fahri yakalanmıştır. 

AVCILAR BAYRAMI 
lstanbll Avcılar Kurumundan 
KurumUımuzda. kayıtlı avcılardan 

Anbarlı ve AvcılarköyU bıldırcın av 
alanına mahsus duhuliye kartı el
mak istiyenlerin pazartesi, çarşam
b ... - \.."lnn~ ı:,-Uzılerf saat 1~ ten 18 e 
kadal' Eminönünde Husey.ın ~umw 
hanı 9 sayıda, kurumun merkez bina
sına müracaat etmeleri bildirilir. 

M ev kulların gezme•ine 
gör. yumanlar 

Birinci sorgu hakimi, mevkufları 

dışanda gezdirdikleri, dut tarlasında 
rakı içmelerine ve ka.dmlarla eğlenme 
lerine müsaade ettikleri için tevkif! e 
dilen adliye jandarma kumandanı 
onbaşı Ali ile jandarma Ahmet hak
kındaki tahkikatını bitirmiştir. Suç
Julnnn yakında muhakemelerine ba.§· 
!anacaktır. 

O bana saplıyordu. Ben daha evvel 
davrandım. Canımı kurtardım. 
Yakında Ağırceza mahkemesinde 

davaya başlanacaktır. 

Resim Müzesinde 
Türk resim müzesine konacak e

serler toplanmağa başlamıştır. Dol
mabahçe sarayının veliaht dairesin
de inşaat ve tamirat ilerlemiştir. 21 
eylülde sergi açılacaktır. 

--0--

Diş Tabipleri 

Cemiyeti Kongresi 
Diş tabipleri cemiyeti genel sekre
terliğinden: 

Altı aylık kongremiz 24 Ağustos· 
937 salı günü akşamı saat 18 de akte 

dilecefinden aza diştabibi arkadaşla.
rnnızın o gUn Cağaloğlunda Etibba 

Odasında cemiyet merkezini te§rifle
ri rica olunur. 

Şahit Tazminatları 
Ankara 13 (Tan muhabirinden) -

Aauye vcK<1.u:ı.ı u<ıJ.1 y\;.l~t:rae şahıt ve 
ehli hibre ücret ve tazminatlannm 
hükımedilmemekte olduğunu tesbit 
etmiştir. Buna dair hususi bir tarife 
yapılıncaya kadar hakim ve mahke
melerin evvelemirde devlet hazinesin
den verilmesi lazım gelen şahit ve 
ehli hibre tazminatlarının takdiren 
hükmetmelerini alakadarlara bildir
miştir. 

Ceza kongre•inde 
30 Ağustosta aPriste toplanan bey 

nelmilel ceza kongresine iştirak eden 
lstanbul Müddeiumuµıi Muavini Or
han, dünkü trenle dönmüştür. Heyet 
azasından Profesör Tabirle Müddei
umumi muavini eFridun henüz Pa
risten ayrılmamışlardır. 

HAFiF KONSERLER ~ 

7,10 Berlin kısa dalgasl: J{p.ri' 
musiki. 8,15: Devamı. 9,20 }iıı Jtl' 
kısa dalgası: Plak. 9,45 Bet edili 
sa dalgası: Diııleyidnin Is~~: 
parçalar. 9,4'5 P.lTis kısa ~a . ıS 
plak. 10.30: T<cza. l 1.50: Ke~koll' 
Berlin kısa dalgası: Eğlence~u ot' 
ser. 13,10 Bı!kreş: Jan Mar . ~od' 
kestrası 13 Par!::: kısa dalga~· ta" 
ser. 14,15: Ke~a H,15 ,Berl fi' 
dalgası: Kor.!'erın devamı. l~eftl 
ris kısa dalgarı: KonEer. 16 ~ 
kısa dalgası: Asker şa rkıl&ı1• l 7 ,0 
musikisi, ÇigPn orkestrası; ~f 
Berlin kısa 1lalgası: Wzahı ~ J{t' 
ram. 18,35 Roma krsa dalgası. d-1' 
"Işık konser. lk.45 BerJin ıcı~8~: 
gaaı: Alman marttlarr. 19 ~il ltJsl 
Julea orkestrası. 1 !,,45 Berlill prot 
dalgası: Çocuklara mahsus •ofl' 
ram. 20 Pa•·is kısa dalgası: ~oıı• 
ser nakli. 20,10 Pt?şte: Koro ttıırl 
seri. 21 Koh.'ln) n: Orkestra, :5 gıt 
(opera ve •rnls mmıilnsi). 2_1,1 ~g· 
lin kısa dalgası: Eğlencelı ,..

1 
pa!i= 

ram. 21,40 Roma, Bari, -'"8 Jııll 
Karışık musikisi. 21,40 Praı ~· 
dalgası: Or\~t-stl'a. 22 Roma: d,ı'" 
ı:lo muzika. 22.15 Tokyo kIS~-i5İ
gası: Plakla milli Japon mu- .....ıJ 
22,25 Prag kısa dalgası: gaı~ 
program. 2:!,55 Bükreş: Plik it .. -,-. 
seri. 23,0!'\ Pnaa lr•- ri~}{ôfıfJ<O 
,.~....: """~" ?~ H\ ~oma . eli (Jl-
seri. 23,30 Kolony~: Eğlene 
kestra ve dilo piyano. 
OPERALAR, OPERETLEfı ?l'" 

. d ı ı· ~ıt 16,15 B··rlın kısa a gas · ?Jil.,. 
telif Opt>.ralarc!an parçalar. 22 rtP" 
no, Florans · Pizetti'nin ."L3 o'P" 
prezenta7ione di Sant uııvo,, 
rası. 

ODA llUSIKISI 1J 
22,15 Bı?rlin kısa dalgası: 'faY 

aletler kuc.rceti (Mozart). 
RESITALI .. ER 

11,45 Berlin kısa dalgası: 1<;:ı~ pin'in eserlerinden piyano. 20.60 
Petşe: ~facar halk şarkıla.l'1· zz,06 
Bük re~: R on .ı•n şar kıla.rı. s.itJıi
Prag kısn dalgası: Harp re 
23 Varsvva: Lt:h şarkıları. 

DANS MUElKJSl ZS ~ 
• 21,15: Bükreş. 23: Peşte. ' 

Viyyanıı. / 

kadaşlarına yavaş sesle: .. 
- Birader, dedi. Şahst mesele başka. Fakat~ 

da bir hayat meselesi var. Ben nasıl göz yunıa.r 
Ne ise. Bereket versin çok aksilik etmedi. 

Yandan inme 
- Budala toy! Bacak kadar boyu ile bana kur

nazlık satacak! Bir sUril llfm eni İstanbul boyu !s
tanbul. Sanki beni korkutup aşıracak ta meydanı 
boş bulacak. Hele dur köfte oğlu! Bakalmı sen da.. 
ha bir hafta burada kalacak mısın? 

-93-

Ertesi akşam binbqmın hususi bir ifta:1 va~ 
Yüzbaşı, katip, Erden, vergici, San Bey gibı saJXl rıD" 
aısinalar toplanmı,. Iftar şubede, havuzun ıtena 
da hazırlanmı§tı. Vergici: 

Fakat ötede, böyle birşey Erdenin aklına bile gel
memişti. Şimdi yüzüne hakaretle kapanan kapının 
tesiri altında sarhoş gibi yUrilyordu. Bunu başka 
bir zaman ve başka bir sebeple yapmış olsalardı, 
dünyada tahammül etmezdi. Bir aralık: 
: - !nsaniyet senin neyine be ahmak? 
1 
· Diye kendi kendine küfür etmek istedi, sonra 
aüşündü; buna da hakkı yoktu. HattA böyle birşey 
düşünmekten utandı. Fakat ne yapmalıydı? Kime 
dert anlatımalı? Bir ev dolusu koca herif, müthiş 

bir vakayı, adi bir ovun te!A.kki ediyor ve gırtlağa 
'\(adar cehil içinde kulaç atıyor .. 

• • • 
Klübe girdiği vakit epeyce kalabalık gördü. Yüz

başı merakla: 
- Ne oldu? 
Diye sordu. Diğerlerinin gözlerinde de meraklı bir 

bakış vardı, vergici Ue yüzbaşı meseleyi onlara da 
söylemişlerdi. Erden tabii ve kayıtsız, cevap verdi: 

- Ne olacak? kovuldum! 
- Kovuldun mu? 
- Odadan büyüğil kovdu, kapıdan da kUçüğU .. 
- Biz sana demedik mi? 
Şimdi hepsi, bu "kovuldum,, sözünü bu kadar sa

Jdn ve hiddetsiz söyliyen Erdene hayretle bakıyor
lardı. Erden ayni tavırla etrafına göz gezdirdikten 
sonra, ortaya: 

- Yahu! dedi. Içtntuıe bunun ıenııKesini bilen 
yok mu? Oyle abık sabık ilaçlarla iyi olmıyacağmı 
anlıyan varsa bana yardım etsin canım. Ben dok
torum, elimden geldiği kadar yaygara etmeğe mec
burum. 
Kasım ağa tereddütle 'söze karıştı: 
- Ne yapmalı?! A Erden Efendi! 
- Ne lazımsa. Ben gittim dinlemediler, kovdu-

lar Darılmak, hır çıkarmak sırası değil . İsterlerse 
birer de §amar vursunlar. Yalnız tehlikenin önU 
alınsın. · 

Biribirine bakışanlar arasında malmüdürü de SÖ· 

ze karıotı: • 
- Peki canım, haydi çalışalım, söyle bir §ey. 
- Benim aklıma bir §ey geliyor. Ben o herife 

~tmem. Fakat siz müracaat edin, belki onun sözü
ılü dinler. 

- Kime müracaat edelim. 
- Kadıya işin tehlikesini anlatın. Hem tabii o bu-

nu bilir. Zannedersem bunun için bir de nizamname 
var ... 

- Oyle olacak. Kuduz dalamışları Istanbula. pa
rasız göndermek için belediyeler mi, mal kalemi mi, 
bir yer karışır ? 

- Kim karışırsa karışsın. Bundan sözümün cid
diyeti anlaşılıyor demektir. 

Nihayet kararverildi. 
Malmüdürü, Kasım ağa, daha bir kişi doğruca hU-

hümet konağında, kadıya gittilerr. Kaaı işini bitir
rni~ çıkıyordu. Maksadı ayak üstünde anlayınca de
diki: 

- Hazır ben de ziyaretlerine gidiyordum. hep be· 
raber gider söyleriz. 

Dört kişi mebusun evine gittiler. Meseleyi açtı

lar, mebus Erde.ne atıp tuttu, fakat Kasım ağa ile 
malmildUrüniln saf itirazlarına karşı duramadı. Sağ 
tarafındaki yazı çekmecesinden bir küçük kağıt çı
karıp üzerine bir şeyler yazdı, rıhladı, kadıya uzat
tı, kadı kağıda göz gezdirdi. Şunlar yazılıydı: 

(Sahte gitmek karan. Zirdeki telgrafnamenin 
tarafınızdan şifrelenmesi). 

Alt tarafta da Dahiliye Nezaretine fU satırlar 
vardı: 

(Erbabı fesattan mektepli Erden, "hükumeti ha· 
zıranın mebusu kudurdu, kızlara kadınlara salıyor 

sakın canlı komayın !,, diyerek halkı tehyiç ve teş
vik etmekte olduğu ve ahalinin bir kısmı klüp önün· 
de toplanarak galeyan halinde bulunduklan müsta
celen maruzdur.) 
Kadı kurnazlık tasladı: 

- Pekala efendim, Istanbulu teşrifi alinize dair 
olan bu telgrafı çektiririm, mesele bitmiş demektir. 

Mebus ta gelenlere dönerek: 
- Teşekkür ederim, eksik olmayınız. 
Bunun Uzerine dağıldılar. Klüpte bekliyen Erden 

bu karar haberini alınca geniş bir nefes aldı. Ve ar· 

- Bunun bir eksiği var, ah o da kabil ol!ıaydı.lerl 
Diye salatanın sirkesini döküyor, katip ek~~k ,µ

diliyor, Refik sofrayı hazırlıyor, Erden erığın13iJl• tındaki tahta iskemleye oturmuı d~ünüyordu. 
başı etrafta dolaştıkça: iJ' 

- Vallahi beyler, ayıp oluyor, iftar beniDlı b 
meti siz görüyorsunuz. 

- Daha lezzetli olur binba31 bey. b31' 
- O kadar resmi olduğunu bilmiş olsay~ık,el rll 

ramlık rubalarımızı giyer gelirdik. Gibi latif eb~ 
sofraya oturuldu. Vergici topu beklerken ıza 
~ri~rdu: w 

- Baş çorbasının lezzeti mükemmel, salatanın lJlllf 
dından geçilmez. Dolmanın . biraz tuzu eksik ge 
amma, limonla beraber .. 

- Oooo! demek hepsinin tadına baktın. rın•• 
- Yani oruçsuz olduğumu mu yüzüme vu k "' 

istiyorsunuz? In.sanın kabahatini yüzüne vurma öril
lur mu! Yılda bir suç igliyorum onu da çok g 
yorsunuz. .., g0rıı· 

Belediyenin, ağızdan dolma köhne top taslagı 1~ 
ledi. Latife, eğlence ve iştah ileı' yemeğe bt§rJ<eO. 
lar. Henüz soğanlı yumurta sofraya konu ~di 'il 
telgraf müdilrü acele acele havuz başına gc 
Refik Tekine göz kırparak sofraya sokuldu: ,, sarı-

- .A§kolsun binbaşı bey. Beni davet yok ı_?,u · ~
ki haber alınca goygoycular gibi düşeccğilJl ~r) 
nettiniz. (Arkası ' 
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Gu11de1ik G az ete 
BA ---Ah ŞMUHARRIRI 

l' AN' nıet Emin y ALMAN 

kirde ınhhedefi: Haberde fi-
r" , er §e d ' llat, •anı· .. Y e temiz, dü-
ilıetegj 1j1 olmak, kariin 
'7 ° ınrya çalışmaktır. 

GONON 
.....__,___, MESELELERi 

~~rup 
""Ilı ada Din Harbi 

'ettQ P& devıetlertn " ~ıu.obe de din ile slya
dı l'lııe dJn ınurt ayrıldığını, devlet lş-
haı blUy esseseıerının kan"ma.. 
lfaı Oruz ~ 

"\}' bukı ılın~ 41---
~ '41& llltitlıı, ...... uaııya ve Yugos-

\'gaaa var bir de\"let ve klllse 
!lıtıe • ııı:. r, nıeını k 

llllla l&hfbı e. et dahilinde bütün 
~ fert.ıer ~eseler! yok ettiği 
~Yl de n\if de müessir ola.o 
~._1'atoUk klJ uzu altına almak iste
~ llddetU b~eslne '\'e papazlara 
~ PaPtı tevkif harp ~tı. Yüzler-

~tttldl. \'e ,.__ edllip mahkemelere 
~erküz dl. kamplarına se,·. 

llılı~ ka\'ga, b 
~ daiıui Ugtiıı AJmanyanın en 
l'u. nıeseıestdir 

b~ . gosıa,.Yada • 
d~~ diğer 

111 
dahi bir aydanberi 

fi ~ da.Jıu· eseıeıerı ikinci pli.na 
'-°laıııent 1 hlr din kavgası \'ardır. 

h Lı:._ onun tas •"bi • q,..r,_ \l ile logosla\' 
- ~~ipa -btı. ettı Palıkla anlaşmıya te-
hıca dab.u · Arada nıüıakere başla-
~~~ gest~ekl 0~doks killselerl ha
.. ~e birer. 8\ikumet erkinmdan 
~tlıer. Dtuıı kısnn mebuslan aforoz 
~e, lliki:;-1 klllseJere kabul etme
~ll l'attlıJ &mu kıymıya, çocuk-
1~er. lluo erlni Yapmamağa karar 
~ ktırstu unla da kanmıyarak ki· 
llıUtiııt bir '~de hUk{lmetfn aleyhine 
"' din ı:Ucadele ~tılar. 

llletını clddi vgası Yugoslavya hUkfi
t!ı llltilıtnı bir surette meşgul eden 
lbıa~t\Lt dahili meselelerden biri ol-

' 

ltt l>iıııe devıet 
lert ilg-a ka,·gası, asırlarca mll-

~r~'i:~de etnıl§tlr. 1'""akat garp mem 
S(>fnı "11~~ ve kilise artık kabu. 
~ d U~tu. lJ~~!~c" J:)lerJnc kanş
la .. ~ ' evıet k ,, ,,., ~11 b "-

b~~t \·e kuyruğuna basınca şah-
;aııar. U\'\'etlermi göstermiye 

ı._ al<at bu k 
..,....cbr avga o:ılann son kav-
3fıı • Ve d • 
11 e icabUkl evletin otoritesi önünde 

llt1-.,., &rota Çekilmlye mecbur-

bikk ••• 
tc d~t, Casus Yar! 

hı.:~ Qtvıet 
~ bUt lllerıkezlnde vatandaşlara 

So dotu.d lin ınatbuat yukardaki Ih. 
d 'let lt \Lt: Dikkat casus \'ar! 
~, t u8Yada Troçklst n gizli 
~ &aliyetıerJ meydana çıka
"~ U.):ra, bütUn 111atbuat yol· 
h ticeeıeıı k buluıunıt·a davet etti. 
tı '-' "etrn iUphe ediniz. Kimse. 
~' t)·lıılı. Düşmanın caausla. 
~et~ dolaşıyor.,, diye bütün 

d ~ .\ daeıaruu ikaz etti. 
b~ll: ~ lllathuatı ayni yazılarla 
11 ttlıa t casus var! Hü.kfımet 
~,~telerde bir beyanname 
~)·~ Almanya11 istila eden, 
c.~ askeri ve iktisadi hazır
~,._aıı esrarı çalmıya çalışan 
):"• \'e v,t!:ıu olduğ11nu haber verl-

d'veı . da.!tları uyanık bulunoıı-
1..oıı tdıyor 

dtıı;ı dtada a•·n·i .. k l' L 
11 ...._ beş .. ·' ses yu se ıyor. on. 
,.ıtt. t'aU , l'liı kadar Alman casusu
liıe btuıı,~tte bulunduğu bildiriliyor 
~ ısı.. hllk hudut harici:ıe çıkanlma· 
e Oldu.tu funetin karar vermek üze-
Oa. bUdirUi-..·or 

'~u.s1a J • 

ı, bılJJ 7 ortalığı kaplamı~ bulun. 
~ll'eta~ lertn biriblrlerlne ka1"31 
)-ıfı:t.tııik kleriflın if adesldlr. Em

lnıuıdl "1l&§aınamazbğm en bü-
~ r. 

~e tlltere u 
ij &o"Yetı e Alnıa.nya.nm, Almaııya 
l'~ bu erin anJaşa.mamaJan eo 

b~tlıı ıs:beptendlr. 
."llıcı_ hUyijk Avrupa payltaht

~le, ~karşı açılan bu mu. 
-"'ldir &0 rtllecek bir manzara 

~ 
ı~~ ........... -
• l, ttlrb:ıza bol reçel yediriniz 

f
• olsunlar. 

Ulusal Ekonomi 
: ve . 
~ Artırma Kurumu 

.... 'tJı••········· 

• 
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Boy Hıfzı Tevfik bugünkü yoıısındo mühim bir mev· 
ıuu elemektedir. Gen~lere sonat zevki vermenin lüzu· 

mu üzerinde duran bu satırlar dikkatle olcumıya değer. 

'Arkadaıımız, gazetemizin gençlere.bir sayfa tahsis et. 
mek teıebbüsü üzerinde dur maktadır. 

Gençlere Sanat 
' 

Zevki Vermiye 
yız 

S anat kudreti millet • 1 1 
lerin dehaıına, yafa- y • H f T f •k 

dıkıarı coğrafi muhitin tart- azan • 1 ZI e V 1 
larına ve medeniyetteki ıevi- -------------------·--------

1 

yelerine göre farklar göıterir. Berattan geçen bir dostum ba- suda getirilen çizgi ve renkit!ri, yi 
na dedi ki: ne bu manüskrilerin birçoklarında 

Mevzuumuz bu nokta üzerin-
- Uzaktan He?'6ta yaklaşınca tesadüf ettiğim.iz tezhip ve cilt ör-

de dunnıya müıait değildir. muazzam abidelerle sUs~enmiş bU- nekleri, memleketin her köşe~inde 
Biz burada Türk milletinin hü- yük bir şehre giriliyor sanırsın.. ayn bir ihtisas haline gelmiş olan 
tün bu tartlara malikiyetinde- Bu hi.ssi veren asırlarca evvel halıcılık, oymacılık, örmecilik gi. 
ki üstünlüğüne itaret ederek Türklerin burada inşa ettikleri e- bi sanatlar Türk zevkinin inceliği-
muhtelif devirlerdeki bedii te- serlerdir. Fakat şehre girince şim- ne ve üstünlüğüne a)TJ ayrı birer 
zahürlerimizin bugünle bir di harap olan bu 8.bidelerden baş- misal teşkil eder. 

ka bir şey bulamazsın.. Unutma.malı ki, en rafine bir sa· 
mukayeıeıini yapmak ve hun- Bundan bir iki sene evvel P..Js- nat zevkini taşıyan bu nefis elif· 
dan bazı neticeler çıkarmak lann Türkistandaki Tilrk ılb~dele- leri yalnız bir zümreye de mahsus 
iıtiyoruz. rlne dair bastırdıkları bir albUmU değildi. Köylerden en büyük §ehir-

Çok eski zamanlan, Türklerin görmUşttiıin. Nefis bir surette, bo- lere kadar bütün halk tabakası a· 
binlerce sene evvel henüz ne Paris, yalı resimlerle mUzeyyen olarak 
ne de Berlin ortada yokken vücu- basılmıf olan bu albümU~ hw cıtrı • ıı rasında bu yoldaki sanat işlerine 
"'"' e. .. ~ •• ,;., ..................... _.,._ • ..,auı v~ ua uuyuugıım hayret ve heyecanı karşı tanı uır~ıaKa ve ooyıe eserler 
bu eserler hakkında Garp müsteş- l:ıala muhafaza ediyorum. vücuda getirmekte hayret edilecek 
riklerinin gösterdikleri hayret ve bir kudret ve ehliyet mevcuttu. 
takdiri bir tarafa bırakalım, tarih A nadolu şehirlerini. Sıvas, Kay- Eski TUrk evlerinin hemen hep. 
için nis!Jeten yakın bir mazt demek seri, Konya, Bursa gibi eski sinde sanat sevgisini ifade eden bu 
olan sekiz on asır evvelki 'l'ilrk bUyük merkezleri slisllyen abidele- tarz eserlere hıilıi rut gelinebilir. 
sanat tarihinden başlıyarak şöyle ri toplasak bizim için de bunun gi- Eskiden, güzel hatlarla yazılm1, 
zamanımıza kadar gelsek Türk bi birçok albümler tertip etmek yazma kitaplar, göznuru döküle-
zevk ve zekasının bedii kudreti mümkündür. rek vücuda getirilmiş tilrlü tilrlU 
karşısında ancak bilyUk bir hay. Mimaride olduğu gibi musikide işlemeler, Edirne işi sandıklar, üs-
ııanlık duyacağız. ve edebiyatta da iş böyledir. Türk- küdar çatmaları, Kütahya çinile-

Devir devir muhtelif .mıntakala- lerin bedii zevkindeki tr;zahUr gü- ri, orta halli aile evlerinin bile ta-
ra yayılan bu kudretin eserleri ba.. zel sanatların yalnız bu kısımlarına bii zinetiydi. 
zan eski taravetlerini tamamfn mahsus değildir. Hele bazı kitaplardan ve menkı. 
muhafaza ederek, bazan artık bir Eski yazma kitaplarda gördUğU- belerden istidlal ettiğimize göre şi 
hnrabe haline gelmiş olduğu hal- mUz minyatürler, bu minyatürle • ir ve ımusiki Türk sosyetesinin baş. 
de hala gözlerimizill önündedir. rin büyük bir sabır ve itina He vü- hca meşgalesini teşkil ediyordu. 

~ Bır Okuyucudan atunızm , .. •eşiryat~danmızm. ka -
~ zalarda, köylerde, nahiyelerde trti- ~ 

' Açık Mektup ba~:~~~:~; öğretmen. bir me- ~ 
~ mur, bir jandarma "ubayı bulun-
'- duklan nahiye n köylerde bir iki 
~ Sa)ln Bay; ga)·esini milli daha addE'tmek li.- kUttipanenin mümessili sıfattle ~ 
~ TAN gazetesinde intişar eden e- zımdır. lııabillr. Fakat o tetıebbüsler nere-
" debİ)'at hakkındaki iki yazınızla O:ı sekiz milyon Türkiye nüfusu de!?· 
~ etı ehemmiyetli bir meseleyi ele al- na \·e hariçteki milyoolan•a Türk Aka Gündüzün: ağlatan, güldü." -
" mrş oluyorsunuz.. ke, en meşhur, en kudretli edibi- ren, dUşUndUren, heyecan bllgı, i 
~ TAN halkın okuma ze\idnl talı. mJzt.ı kltabmdan beş yüz adet sa- ahlak, fazilet ve okuyanı i~inde ya 
'- rlk ''olunda ciddi bir çalışmayı tamıyan kltapçılann ali.kasızlıkla- ttatan . Adsız romanım • eğer "Vik 
' pr,_.·slp ittihaz etmekle senelerden nna n kad mi al ıstı • ı 
'1111 ~· e ar s yorsunuz. .. tor Hügo,, yazmış olsaydı, sefil-

beri ihmal edilmiş olan edebiyat ve işte dokuzuncu yerli mallar ser. 
halk kültürü meseleslnln etrafın- glsl! .. Nerede bir kültür pavyonu? lerde kazandığı §Öhretten daha faz 
da dola.,mıya başladı. Kitapç.bk şirketinin hikmeti vUcu- la bir şöhret ka.zanırdı !}U dünya 

Bana bu mektubu yazdıran se- dU nedir! .• Türk edebiyatı Türk e- üstünde. 
bep, Uk yazınızın bir cümlesldlr. dipleri Avrupa malı mıdır!! Ediplerimizi tamtmak içia, hal
Diyorsunuz ki: Propaganda ve rekllm yapıla- kın kalbinde bir sevgi yaratmak 1-

"Halkın bu ali.kasızlığı, izahı güç DUJIOr ve bizde en kuvvetli reldlm çin, blr~k çareleri tecrübe et-

bir d adı tekil şöyledir: mek gerektir. av r.,, 
Bu da.varun izahı güç değildir. "Fllln kitap çıkımıtır. Okuyucu Ali.kasız bir halk \•arsa: Ona 

Tek bir cümle klfi bir cevaptır: lanmıza tavsiye ederiz,, böyle tav kllfliı müşterek bir cephe tutacak 
slyelerin hiçbir teslrl olmadığını bir kWtur cemiyeti olmalıdır. Böy 

- Halk, matbuataı ve bilhassa 
anbyamıyorlar .•. Baza.. sessiz, sa- le bir cemiyet olmalıdır kl; ne e-

kltap neşriyattle uğraşanlann ali.- da.sız öyle mecmualar çıkıyor ki, dlplerimlzin kudreti, ne halk klll-

! 
kasızlığma karşılık olarak alaka- satıla.madığmm günah da halka türü, ve ne de tirajlann zavallıh
sızdrr. Yokım okumanuya, büyük yükletiliyor. ğı, böyle bir ali.kasızlığa karşı mü
ediplerimlzl tanımamıya inat et- Bir Amerikalı gibi enteresan fi. dafaasız kalsın. -
miş deiildlr. Bugünkü vaziyete gö kir lcadUe halkın dikkat ali.kasım TAN okuyucularından-

'- re, halka okumak zevkini aşılama celbetmek propaganda ve reklamı M. NEŞET -

~'''"""'"'~~l~l'l~ll'\l'~l'..l.,,.,,~~---,~~~~111'1~~' 
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=~' Okuyucu ~ 
~ mektu bı.n) 
~" """"""" 
3 Aydır Kıymet Biçilemiyen 

Bahçe 

Kasımpaşada okuyucularımızdan 
Bayan Naime yazıyor : 

"- Uç aydır uğraşıyorum. 55 ya

umda bir kadınını. Evimi yalnız bıra
kacak vaziyette değilim. Uç ay evvel 

Y akın zamanlara kadar her
hangi bir vilayetin memur- bir evimi sattım. Buna ayrıyeten bir 

ları eşraf ve ayanı arasında musi- de bahçe vennek mecburiyetindeyim, 
kiden ve hele şiirden anlamıyana Bu bahgenin haritası var. \7alruz kıy. 
okumuı adam nazarile bakılmazdı. metini takdir etmek ve ruhsat alabil-

Bu sebeple olacak ki, Ziya Pa- mek için Kasımpaşa Maliye Tahsil 
şa meşhur şiir ve inşa makalesin- 1 • 
de "bizim memlekette maJısuli tah- şubesinden bir heyetin gelip bahçeyı 

görmesi lazımmış. Uç kişiden mUrek 
sil şiir ve inşa cihetindedir., demi-
ye mecbur olmuştu. kep bir heyet 2 defadır geliyor. Otur 

dugu· m yer sattıgı· m evden çok uzak. Sonralan ekonomik sebeplere 
inzimam eden içtimai aııkmtılar, Bir defuında heyetten biri yoruldu. 
memleketin muhtelif sebeplerle ğunu ileri sUrerek bir bakkalda bek· 
harpten harbe ıürU.kleni,t, bu harp liyerek heyete iltihak etmedi. ikinci 
lerin neticesinde tevellüt eden u· bir defa tekrar gelmeleri lazım oldu
mwnt buhranlar, yqama yolları- ğunu ileri sürdüler. Yaşımın ve ailevi 
nın gittikçe daralıp gUçle§Ineai sa-
nata k&rfl olan bu ilgi ve ıevgl a
tefini yıavq yavq söndUrıniye bq 
!adı • : 

Memleketimize yeni gelen ya-
bancı bir tamdıkla bir gün latan· 
bulun eski abidelerini gezmi9tik. 
Bu yabancı arkada, Sultanahmet 
ca.miinin güzelliğine, ahenk ve in
sicamına hayran hayran baka kal
mış ve Süleymaniyeyi gördüğU za
man "acaba bugün bu abideyi ya· 
pabUecek nıknıar yeryüzünde var 
mıdIT,. diye aormuıtu. Bu sorunun 
mUbali.ga olup olmadığını bilmem, 
yalnız bugün lstanbul sakinleri
nin çoğu 'ehrlrnizin dört tarafını 
ku9atan bu gibi abideler kar3uım
da bir an bile durup dUfUnmiye lü
zum görmezler, diye bir iddia var:it 
olsa bunu mUbaliı.gaya haımletnıi
yeceğimi sanıyorum. 

Hüli.sa halkımız arasında, bil
hassa gençler arasında sanat sev
gisinin azalmakta olduğunu ka
bul etmek lazımdır. 

Mimarinin kübik apartımana, 

nıusikinin fokstrot ve tangoya, res· 
min karikatür çizgiye, fiirin de a
laya ve mukallitliğe inkılap ettiği, 
nakfın, oymacılığın halıcılığın da 
mUzehhiplik ve minyatUrcUlük gibi 
dibıy4daıı bfuıbütiln kalkmıya yüz 
tuttuğu bu asırda bedii zevkimizi 
hakiki sanat yoluna ulqtırmanm 

imkinlannı aramalıyız.. Ve bunu 
milli ödevlerimiz arasında sayma
lıyız. 

Bu iş elbette güç bir iştir. Fa
kat ciddt bir alaka ile tedbirlerinin 
alınma sıra.eı gelen bir iştir. 

B izim zannettiğimize göre 
Halkevlerinin, mekteplerin, 

hatta belediyelerin bu yolda me§· 
gol olabileceği birçok sahalar ver· 
dır. Fakat bütün bu sahalar he
nüz işlen.memiJ bir halde duruyor
lar. 

Mesell lstanbul belediyesinin bir 
konservatuvarı, bir tehir bandosu, 
bir de Şehir Tiyatrosu var. 

Zenginler için her tarafta kOOBer
ler dinlemek kolaydır. Fakat halk 
için musiki ihtiyacını tatmin ede
cek hiçbir vasıtamız yoktur. Hal
buki bu musiki müesseselerinin be
lediye bahçelerinde sık sık konser
ler vererek halkın musiki" terbiye
si üzerinde muhtaç olduğu feyiili 
inki§afa hizmet etmesi pekala dü
şünülebilir. 

Kışın Bcyoğlunda Şehir Tiyatro
su artistleri operet temsilleri ve
rirler. Ve bildiğimize göre buranın 
müziğini Konservatuar profesör
leri idare eder. Acaba bu maruf 
üstatlar, bir operetten ziyade bir 
varyete manzarasını andıran bu 
temaşa eğlencelerine bedel klasik 
musikiye ait konserler veremezler 
mi? .. Ve halk ucuz bir bedel muka-
bilinde bu konserlere gitmiye te,
vik olunamaz mı? .. Bu meyanda 
Şehir Tiyatrosunu da biraz daha 
sanata ve terbiyevi bir gayeye tev
cih etmek imkanı yok mudur? .. 

Tıam bir hulus ile bu sualleri ken 
di kendimize sorarken mektepleri
mizde de musiki ve resim dersleri
nin muhtelif sebeplerle müteveccih 
olduğu gayeden uzak bulunduğu

nu ilaveye !Uzum görüyoruz. 
Fikrimizce memleketimizde sa

natkarlar gibi sanatla uzaktan ya
kından alakadar olan bUtUn .mü
esseseler bir sanat havası yarat
mak işini Uzerlerine almalıdırlar. 
Bu mUhim işe çocukların Gü
zel Sanatları sevdirmek, bugUnUn 
genç nesillerine ecdadımız gibi sa
nat sevirisini. ıJanatkar ruhunu aşı-

vaziyetimin buna müsait olmamasına 
rağmen tekrar yorgun argın, çocuk. 

!arımı evde ihmal ederek, onlarla git
tim. Şimdi bir daha geleceklermiş. 

Görülecek yer bir bahçe ile ona bitişik 

bir nıutf ak Buna rağımen geçen cu
ma günü tekrar onları beklemek üze. 
re Kuımpaşarun Yeniçe§me denilen 
en yüksek tepesine kadar gittim. On· 
ları bekledim. Nihayet geleceklerin· 
den ümidimi keserek dönüyordum. Ha. 

ber yollamışlar "geliyoruz .. diye .. Bu 
sefer tekrar o güneşin altında yoku. 
şun yarısından gerisin geriye koşa ko 
şa ter içinde geri döndilm. Bu sefer. 
de yine gelmediler. Bu mUşkUlitı gö

rerek ne yapacağımı §aşırdım. 2 gün· 
dür ayaklanın §işti. Yorgunluktan 

kımıldayamaz oldum. Hergün de "Ka 
mer Hatun" da olan vergi dairesine 
gitmek mecburiyetinde kalıyorum. 

Halime memurlar bile acıyor. Ne va.. 
kit bitecek bu muamele!" 

• 
Kuzguncuktaki Harabe 

Kuzguncuktan I. H. yazıyor: 

"- Buradaki bir gazhane hara
besinde eti yenilmiyen bazı hay
vanlar beslenmektedir. Harabe 
evime 350 metre kadar mesafede
dir. Buraya, Kuzguncuğun çöpleri 
de konulmaktadır. Bu yüzden bu
rada üriiyUp etrafa yayılan sinek 
ve sivrisineklerden bizar kaldık. 

Usküdar belediyesinin nazandikka
tini çelerim.,, 1 

lam.akla başlamak lazımdır. 
Memleketin güzelleşmesi, evleri

mizin nizama gimnesi, gözümüzün 
ve gönlümüzün içinde aikletlere 
sebep olan çirkinliklerin ortıadan 

kalkması, hülisa ruhlarımızın iyi
ye ve güzele meyletmesi için en e. 
min ve en kestirme çare budur. 

Bu itibarla "TAN.. gazetesinin 
gençlere, gençlerin edebi yazıları
na bir sayfa ayırmasını bUyük bir 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

• Ik bakışta ehemmiyetsiz gi- \ 
1 bi görünen bu teşebbUsUn 

birçok genç istidatların belirımesi· 
ne fırsat vermesi itibarile ciddi bir 
değeri olduğuna şüphe etmemeli-
dir. 1 

Yalnız bu nıUnasebetle gençleri
mize bazı tavsiyelerde bulunmak 

hatınmıza geliyor. Bu tavsiyeleri
mizi gençlerin iyi karşılıyacağmı 

limit etmek istiyoruz: 
Gazete sUtunlarında imzasını 

görmek her genç için hoş bir emel
dir. Fakat unutmaımalı ki, hakiki 
bir değere malik gtizel eser vücu
da getirmek kolay bir şey değildir. 
Bunun için ciddi çalışmalara, sa· 
bır ve itina ile saatlerce, hazan gün 
lerce uğaJ'lmıya ihtiyaç vardır. 

Memleketimizin her köşesinde 

canlı bir mevzu yatıyor, tarihimiz 
hadiselerin kaynağıdır. Bu güzel 
tabiatten ve bu zengin tarihten çı
karacağımız mevzuları his ve ha
yalimizin ihtişamile beziyerek bun 
dan en yeni ve en orijinal sanat 
eaerleri çıkarmak mümkündür. Yo 
rulmaktan korkmaksızın ve en gU 
zel eseri meydana koymak hırsına 
yenilmeksi:ıin çalışmayı bilirsek 
muvaffak olmamak için bir sebep 
yoktur. 

Biz bu muvaffakıyete erecek 
gençlere intizar ediyoruz. Ve onla
rı alkışlamak için hazırız 



( SPOR ) 

F E N E R S TA D 1 N O A 1 --&;ü~kil-t 
Spor. 

Atletizm Müsabakaları 
Eugün Devam Edecek 

Hareketleri 
~ Bugün Istanbul yine çok zen- ~ 
' gin spor hareketleriıne ~it ola- ~ 
~ caktır. ~ 
~ 1 - SabahleJin saat 11 de Be- ~ 

i bekten ba..,la),p Moda banyola. t 
rmda nihayetlenecek olan mu- ~ 
kavemet yüzme yan!-jlan yapı- t Dünkü Birinciliklerde Faik, Güzel Bir Derece 

· ile Yeni Türkiye Rekoru Yaptı 
~ lacaktır. -
~ 2 - Veliefendide saat 15 te ' 
~ at yanşlan yapılacaktır. t 1 
~ 3 - Sabahle)in saat 1 O dan ' / 
~ itibaren Halkevinin tertip ettiği ' 
~ kürek ve yüzme müsabakaları - l 
- Bakırkö)· sahilleri.ıde yapılacak- ' ı' 

. 
tstanbul atletizm ajanlığı tarafın-

dan tertip edilen lstanbul atletizm 
birinciliklerine dün Kadıköy stadın
da oldukça mühim bir kalabalık Ö
nünde başlandı ve 110 metre mania
h yanşta Faik güzel bir derece ile 
yeni bir Türkiye rekoru yaptı. Alı

nan dereceleri yazıyoruz. 
100 METRE: 

I Vedat (Fenerbahçe) 
Il Melih (Güneş) 

ID Nazmi (Güneş) 
800 METRE: 

I Galip (Ankara) 
II Mehmet (Güneş) 

ID Kemal (Kocaeli) 
110 METRE MANlALI: 

11.1 
11.3 
11.6 

2.3,5 
2.10 

I Faik (Galatasaray) 15,6 yeni 
Türkiye rekoru. 

n Madencioğlu. 
5000 METRE: 

I Artin (Beşiktaş) 16.46 
Il lbrahim (Kocaeli) 17.20 

ID Teoharidis (Galatasaray) 
CIRIT: 

I Melih (Güneş) 

Il Necdet (Fenerbahçe) 
m Şerif (Güneş) 
GULLE ATMA: 

52 
48.50 
47.80 

I Salahattin (Ankara) 11.52 
II Şerif (Güneş) 11.37 

ID Sabahattin (Bursa) 
TEK ADIM: 

I Faile (Galatasaray) 6.40 
11 Ramazan (Buna) 6.23 

ID Süreyya (Fenerbahçe) 5.85 
Müsabakalara bugUıı yine Ki.cb

k~y stadında devam edilecektir. 

Festival Tenis 

Turnuvası 
Festival Komitesi tarafından ter

tip edilerek Romen, Yunan ve Türk 
tenisçileri numuva.sma dün de Dağ
cilık klUbU kortlannda devam edil· 
miştir. Alınan neticeleri yazıyoruz: 

Tek Bayanlar: Bayan Grodetski 
Bayan Gindorf'a 6-1, 6-1 galip, Ba
pn Kurtelli Bayan Leviye bükmen 
galip gelmişlerdir. 

Tek erkekler: Botez (Romen), Su
ade 5-7, 6.4, 6-1 galip Stalyos (Yu 
nan) Yuan (Romen) e &4, 2-6, 7-5 
galip. 

Çift erkekler: Botez ve Yuan (Ro

men) Suat ve Bambino ekipine 6.1, 
6-2 galip. 

Stalyos ve Kalogeropolos (Yunan) 
Kris ve Arevyan ekipine 6-2, 7-5 gar 
lip. 

Muhtelit: Grodetski ile Vedat, 
Gindorf ile Kris ekipine 6-3, 6-4 ga
lip. 

Kurtelli ile Muhittin, Levi ile Mu
hittin ekipine hükmen galip gelmiş

lerdir. 

Bugün yapılacak final m tisabaka 
lan ile Balkan tenis turnuvası niha
yetlenmiş olacaktır. BugilnkU karşı· 
laşmalar içinde bilhassa tek erkek
lerde Romen ile Yunanlmm maçı bU 
yük bir alaka uyandıracağı tabiidir. 

Bakırköyünde Bugün 

Yapılacak Yanılar 
Eminönü halkevi tarafından Bakır

köy Marmara Yıldız gazinosu koyu 
önünde federe ve gayri federe bütün 
Istanbul klüplerinin iştira.kile bugün 
büyük bir deniz teşvik yarışları ya
pılacaktır. 

Yan§lara sabahleyin saat 10 da 
başlanacak ve yüzme, kürek, yelken, 
vaterpolo, yağlı direk gibi muhtelif 
deniz mUsabakalan birincilikleri vü
cude getirilecektir. 

Yarışlara girmek ve seyretmek 
serbesttir. lstiyenler davetiyesi& ya
nşlara gelebilirler. 
Yanşlardan sonra gece bir garden 

parti verilecektir 

Serbest Güre§ 

Şampiyon~uğu 
Eminönü halkevinden: 
1 - Evimiz tarafından her yıl ter

tip edilecek olan (Türkiye Serbest 
güreş şampiyonluğu) müsabakaları 

bu .ene 11 eylUl cumartesi ve 12 ey
un pazar gttıııerı Tahsim etadYQmun

da yapılacaktır. 

2 - Başpehlivanlık mükafatı(250) , 

ikinciye (100) , üçüncüye (50) ve 

başaltına da (100) liradır. Ayrıca baş 

altı ikincisine (50) ve üçüncüsüne 
(25) lira yol masrafı verilecektir. 

3 - Bu müsabakalara iştirak ede

cek pehlivanlanmızm her gün Ca-
• 

ğaloğlunda Halkevi binasında bulun. 
durulacak memura müracaatla şerar 
iti öğrenmeleri ve kayıklarını yaptır 

rnalan ilan olunur. 

Çanakkalede 

Bigalılar Galip 
Çanakkale, (TAN) Pazar günü Ça 

nakkale sahasında yapılan Biga Id_ 
manyurdu ikiınci takımiyle Kale bi
rinci takımı arasındaki maçta, daha 
altı aylık bir teşekkül olan Bigalılar 
Kalelileri yenmişler ve bire karşı 2 

t tır. ~ 
~ 4 _ Saat on yedide Taksim ' ı 
- stadında Ingiliz gü~ilerile Te ~ 
' kirdağlı ,.e Mülayim pehli\'8ola. ~ 1 
~ rm müsabaka.'iı yapılacaktır. t 
~ 5 - I<'enerbahçe stadında Is- -

tanbul atletizm birinciliklerine ; 
~ devam edilecektir. -
~ 6 - Dağcılık klübünde Balkan ' 
~ tenis turnuvalannıın final müsa- -
~ bakalan yaprlacaktır. -
l';.,..._,.,,. .1 ~,...~, ..... -

Balkan 
Birinciliği 

UnıulJoruz 
Sofya, (TAN Muhabirinden) 

Eyliil ayı başında Istanbulda Balkan • 

amatör güreşçilerinin birincilik müsa 
bakalan yapılacaktır. Bu turnuvaya 

1 

Türkiye, Yugoslavya, Romanya, ve : 
Yunanistan iştirak edecektir. Her : 

devlet, turneye yedişer güreşçisiyle ~ 
iştirak edebilecektir. 1 

Bulgarların bu müsabakalara işti- İ 
rak edip etmiyecekleri hakkında Bul- 1 

gar amatör güreşçilerinin reisı Evs. 1 
1 

tati GPr>reiıı>f hnrsırl>t hir e'lf7P t o ;1 ~ tlc-

miştir ki: 

"- Turnuvaya iştirakimiz henüz 
katileşmcmiştir. Çünkü evvela kafi 
adette güreşçimiz yoktur. ikinci ola

rak ta Bulgaristanm spor adını .müda 
faa edebilecek hazırlanmış güreşçi

miz de yoktur. Herhalde turneye 21 
veya 3 güreşçi ile iştirak edebiliriz.,, 

Gazeteci tarafından Balkanlarda 

en iyi güreşçi memleket hangisidir di. 

ye sorulan bir suale de demiştir ki: 
"- Şüphesiz Türkler, Balkanların 

en iyi güreşçileridirler ve turnede on
ların galip geleceklerini tahmin edi
yorum.,, 

ile galip gelmişlerdir. 
Bu seneki vilayet lig maçları Biga 

spor alanında yapılacak, Biga idman
cılan yedi grupla karşılaşacaktır. Ne 
ticede sona kalan grup, nımtaka şam 
piyonu ilin edilecektir. 

Bogazı Yüzerek 
Geçme Müsabakası 
Yarışa iştirak Eden Yüzücülerin 

Hepsi Muvaffak Oldu!ar 
lstanbul belediyesi Festival Ko- :nut ikinci, Beykozdan lsmail üçün

mitesi tarafından tertip edilen ve su- cü, Galata.saraydan Orhan dördUn
sporlan ajanlığı tarafından idare e. cü, Beykozdan Bülent beşinci, Bey- ı 
dilen Boğazı yüzerek geçme müsa- kozdan KUçük İbrahim altıncı oldu- ı 
bakası dün Bebek ile Anadoluhisar ıar. 1 
arasında muvaffakıyetle yapıldı. Biı- Bayanlar yarışında Galatasaray
yUk bir kalabalık tarafından alaka ile dan Sabahat birinci, Beykoz.dan Han
takip edilen bu müsabakalara Gala- dan ikinci oldular. 
tasaray, Beykoz, Fenerbahçe, Gilneş, Müsabakadan sonra kazananlara 
Ortaköy klUplerine dahil 43 yüzücü mükafat tevzii münase~tile llcbek 
iştirak etti ve bu yüzücülerin bP.psi bahçesinde bir çay ziyafeti veriUi. ı 
de Boğazı geçmeğe muvaffak oldu- Festival Komitesi tarafından oı-

lar. rinciye kupa, ikinciye gümüş saat, ! • 
Müsabaka Anadoluhisar iske'esi üçüncüye altın kalem, dördüncü, ~ 

yanından başlıyarak Bebekte Galat a- şinci ve altıncıya madalyalar v<>rildi. 
saray klUbü önünde nihayetlenmek Bugün de Bebekten başlıyarak Moda 
ve bayanlara, erkeklere ait olmak Ü· yüzme banyolarında nihayetlenmek 
zere iki kısımdı. üzere yüzıme mukavemet yarışı yapı. 

Neticede erkekler yarışında Gala- lacaktır. 
tasaraydan Halil 20 dakika 30 sani- Bu müsabakalara bUtün amatörler 
ye ile birinci, Galatasaraydan Mah- için girmek serbesttir. 

Trakya Manevraları 
. 

Bu Akşam Başlıyor 

Manevralara işt:rak edecek olan motörlü kıtaatımızLüleburgaz yolunda 

Biı topçu m•· ' '"ere kıtcuı 

yürüyüş halinde 

ı. u .. il 1 u u •• i l il 
• t, ·I 1 t 11 1 t 1 1 

Müalir 1ieyeflerin ikametlerine tahsis edilen 
Saraydaki illunektep bincuı 

Mola yerine yaklaıan to~ularımı~, İ•tirahate ~ekilmeden önce 

• 

.. 

. ,.,.,. 
Manevra •aha•ı cııJO 

Motörlü kıtalarımız manevra .ahcaında bir mola yerinde 



Ana, Baba Ocağında 
Ona 2 Numaralı Mualla 
Makdonald da Diyorlar 
Bir kale bUrcünün b' k f '"""'~~""'~ .rn , ır es-

tlnekle he taştan kasabanın, içi y 
tıhı, bir ciecan ~olu bir Halkevi- azan: -
Ve bit "Sö -~~ıyet ımeydanınm, t 
lli SeıinJ. ~tJilpark,, ın etekleri. ~ Aka cu··ndu··z ~ aqanı :aa ek geçen Fırat; her ~ r 
llf'lsı .. ı_ ' t altıdan on bire kadar ( ~ 
---ı:ce halka ~ ' ...,., ' ' ...,., ' ' ' ......_ ......,,..,.,_ ,.,,, r 
l!lratuı h • _ses verir. 

tak, altş arelı göğsünde dolaşa
~otgun ~a .kadar çalışan halkın 
dold~ogsUne istirahat ve neşe 
~lltınd bu ses, Eğe denizinin kı-
Birec~ doğmuş bir sestir. 

hır \7e h ' neşe olan bu sesle u-
Ona b~Yat .olan güneşle uyanır. 

dı denu· genın lanet Makdonal. 
l.takdon~or. İki numaralı Janet 
ldakdonaı d. 'Yahut kUçük Mualla 

:E:- d n ... cı) 
ger bu 

bit Pla. rada kumu krem kokan 
41. de; ols~ydı, o kumun içinde ve 
tak ca:ceıı güneşin altında kala
~Ydı li~vl~k ve yan marsık çık
Ustun cerı Mualla Makdonalda, 
llilecek~ınaraıı Jozefin Beyker de
~tin · Fakat daha canlı ve genç 

Ciır!et n. de~iye yasak yoktur. 
!tun höı • ~ı:ecık - Diyarbekir o. 
tehre kgesıdir. Bu müselles içinde 
on\lıı' aaabaya benzer ne varsa 
o itada_;' baba ocağıdır. Buralanru 
cla.r Özd ~\'er ve buraları onu o ka 
bın, hoben a1ıtı~lar. Çünkü o ıstıra. 
de Istır r~lığın çocuğu olduğu hal 
~ \7e 

1
a ın ~omurtkanlığın, tasa. 
ssıılıgın düşmanıdır. 

E ~e ~ı!11arında doğmuş, Bo. 
~atıa g~~ıçı kıyılarında büyümiiş, 
tğer 

0 
ıc]e kıyılarında yaşıyor. 

baha il bedbaht ise; onu doğurtan 
e d -lllllı ad .0guran ana utansın. 0-

~aıı.gaı:sı ve cüzdanı çıplaksa; 
ları Ut apartımanlarmrn bodrum
ğiı o .. ~sın. Hayır! Hiçbir şey de
~u to Sadece bir vatan kızıdır. 
tıu ha~ağın .~~zlanndan biridir.?· 
den ôt•·a .. ettıgı manevi hizmetlerın 
,., Uru ·· .. 
"'lU'> S ovuyorum. Yalnız onu 
~ lp~huıda oturan yeşilli kınnr
~\'\iyoruı:ntari giymiş Nermin'i de 

' · Yalnız ikisini mi ? İki 
llen:ıı.~1unaaki siyah etek Ustüne il A M kd ı 
.ı. ue hl iki Numaralı Mua a a ona d ~ 0\1ij Uz kuşanmış "Kar.aiuz,,ı 
llatta1 Y~runı. Ve arkalarındaki 
le1tçiYi cünbüşçüyü, çiroz dü.mbc
~aıı.cı' aceıniJiğini saklamıyan ke
kiitıu YI da övüyorum. Onları ( Sö
~lı:ı \'Park) a kiralıyanı da, bu işe 
~"it-ı~etıle~i de, bu işe karşı mü
kiir Çılt etrnıyenleri de, bu işte hır 

Ç:İink ~ıyanlan da övüyorum. 
terçev ~ ~unların hepsi, kendi 
~Otlar e erınce halka hizmet edi
tUıı. Ülk ıtençtcn Arasa kadar, bü. 
~ltü ~ b~. hizmete muhtaçtır. 
d.itıll:ı k u Uli-<:e çalışmaktadır, di-
1ı e ted· 
l'e, eg1 lr, yorı.tlmaktadır. Ne-
<l.ır. ~e~nee ve görgü onun hakkı-

es, uyku, su hakkı gibi... 

• f1kılabı yürütüm yolları çok 
lnU~ikı tur .• Bunların başında şu 
b ıı.u de tuluat gelir. Çok §ükür ki 

a b" · • ı.tat.b ızırn devir anladı. 
l ba ç ~at tnildürlüğünün ve inkı
da.ltj g a ışan teşekküllerin bu yol
l'U.k1e~lllş Ve köklü emeklerini kö
f das

1
eUYiz. Gün geçtikçe bunun 

~ ll.ız k~ı. kiirrnı göreceğiz. Deme. 
•~ın. b 

1
' F'ırat Ötesinde durmu -

ıı.ltı her ~arı soylüyorum. Arda
~~lıtı 1 1 

de böyledir: Sakarya ile 
"" Ort J do. b.. 1 4el1e ı oy e ... 

d 1) gı:de ~emmuzun gözle~iı~
~ l'\tltna ate ı t'lltuşan demircmın 
lt tdığı tnası. örse inen çekicin çı· 
~ ahengindendir. 

( ı) 'Ilı 
"1ı • otla ~-~"rnarabsı lstanbulday. 

ll\ Uk derlermiş. 

Bin metre dipten bin metre 
yüze çıkan Zonguldak ç~~~~ ha. 
vaya kavuştuğu anda muZlge, te
maşaya, neşeye kavu?tu~u i~indir 
ki, iki bin metreye şıp diye ınmi
ye hazırlanır. 

Çiftçi böyledir, esnaf böyledir, 
katip böyledir, subay böyledir. He 
le mahalle imamı, daha çok böyle-
dir, 

Ebussuud Efendi ile Zembilli A
li Efendi sağ olsalardı onlar da 
böyle olacaklardı. Peygamber bile 
.mürtetlerden ve müşriklerden ge. 
len azaplı yüz boruşıı.lduğunu dia
beşJi belalının tatlı sesile giderir
di. Aslanım Ali bile kılıcını çeker
ken kulaklarında tatlı ses, gözle
rinde tatlı manzara arardı. Ses ya
saksa bülbülleri boğmalı. rüzgar. 
lara tahtaperde çekımeli, dalgala
ra yular takmalı . 

Bunlar böyle Oıuaıca; ben ni
ye bu bölgenin iki nu~a

ralı Jannet Mnkdonaldını veya us
tün numaralı Mistingetini övmiye
yim? Pekalacasma ve gerile geri
le överim. 

Şarkı söylenecek. Çalgı çal~~a
cak. Sahne işlivecek. Bunun ote
si ve aksi yasak! 

Yalnız bu kadar mı? Biz en u
cuz radvoyu en uzak kövP götiirU
yoruz. Gönüllerde, gözlerde, kafa. 
tarda, topyekiın benliklerde ham
le ve enerji yaratmak için. Harran 
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ovasında çift sürmek, Karabükte 
çekiç sallamak, tipide ağ atmak; 
yeşil kürsüden ahlakı hamide da. 
ğıtmıya benzemez. 

Hayat ve inkılap fikirlerimize, 
müsbet ve doğru işlerimize aykırı 
düşünenlere inat, şu iki numara!ı 
§arkıcı ve oyuncu Maıkdonaldın res 
mini boylu boyunca basınız da, gör 
miyen gözlerine biraz ışık çarpsın . 
41 dereceli bir güneş altından sa
yın okuyucularımın hepsine neşelı 
selamlar ederim. 

A.ka Gündüz 

Yine aklıma geldi 
Elaziz Halkevi başKanm. 

dan önemli rica: Evinizin her şe
yi, temelinden tepesine kadar her 
yeri güzel olduğu gibi radyonuz da 
güzel. Akşam Üzerleri meydana top 

(Arkası 10 uncuda) 

Amerika garabetler dünyası ol
maktan kurtulamıyacak. Geçende 
Kaliforniyada küçük bir kasabada 
23 yaşında bir delikanlı, bir iddia 
üzerine beş tane portakalı arka ar. 
kaya yutmuştur. Fakat garibi şu 
ki bu obur genç portakalları kabuk 
ları ve çekirdeklerile beraber ye
miş, böylelikle iddiayı kazandığı 

için iki bin dolar almıştır. 

• Geçenlerde Tunusta genç bir A-
rap, dipdiri bir yılanı körpe sala
talık gibi çiğniye çiğniye yemiştir. 

• Bir hayvanat filimi Hindistanda 
senelerdenberi yaptığı tetkikat ne
ticesinde fil neslinin yavaş yavaş 

azaldığını anlamıştır. Bu alime gö
re Uç yüz sene sonra Hindistanda 
bir tek fil kalmıyacaktır. 

• New-Yorkta "Utanmazlar ce-
miyeti,, adında bir cemiyet teşkil 
edilmiştir. Utanmazlar ve sıkıl

mazlar bu cemiyete aza oluyorlar. 
Cemiyetin şimdilik 112 azası var
dır. 

• 
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Meşhur bir dua değirmeni 

Japonlara Geçen 
Altın Saraylar 
Beldesi: P eipin9 

Birkaç gün evvel, Japon kuvvet
lerinin eline geçen Peiping (Pekin) 
şehri eski Çin Imparatorunun yaz
lık saraylarını da ihtiva eden ve 
mukaddes sayılan bir şehirdir. 

Bu şehrin şimali garbi kapısın
dan çıkan bir el arabasında, bir 
müddet yolculuk edildikten sonra, 

imparator saraylarının ağır altın
larla kaplanmış takının altından ge 
çilir. Bu tak ve bu saraylar, dünya
nın en göz alıcı renklerile süslüdilr. 
Van-Şu-Şan adile meşhur olan 

bu saraylar ejderler adasının üs
tUndedir. Ağaçların gölgelediği bir 
yoldan doğruca göle gidilir. Ejder
ler adası denilen ve suyun ortasın
da olan bu ada asıl toprağa Mer
mer bir köprü ile bağlıdır. 

lmparatorwı sarayı tam orta 

Milletler Arasında Geçimsizlik 
G eçimsizlik yalnız fertlerin 

hastalığı huysuzluğu de
ğildir. Milletlerde de geçimsizlik 
huysuzluğu görülür. 

Son hfı.clL<>elere bakınca, dUnyada 
bir takını geçi".Tlsiz milletler olduğu 
mı görmemek mümkfr:ı değildir. Bu 
mllletler·nJsimlerini sa.nna.c;ak bil«> 
en ztya<'le faşlst rejimine taraftar 
olanların hu hastalığa müptela ol
duğunu söyliyebiJiriz. Maamafih fa 
şistliğin siyasi alemde g~imsiz bir 
unsur oltluğuna hükmedip etme
mek herkesin bileceği şeydir. 

Almanlar, geçende Tay.mis gaze
tesinin muhabirini Alrna.-ıyadan 
kovdular. lngilizler i(jin pek te ho
. a gidecek bir şey olmıyan bu ha
disenin ~u son günlerde Alman -
fogiliz yakınla..~masına menfi bir 
tesir yapmıyacağını iddia etmek 
biraz güç olur. Halbuki, bir gaıe
teci:nin her ne pahasına olursa. ol
sun kovulması - bir (siyasi cal•a) 
yapmak kaygusu olmasa - kolaylık 
la i~tinap edilebilecek bir tedbir 
idi. 

Japonlar, Çin halkına karşı dost, 
Çin ordusuına karşı dü~man olmak
ta devam ederek nihayet Çimle 
bir harp ateşi yaktılar. Bu ateş ne 
kadar zaman sürer? Dikkatle ölçH
rnesi güçtür. ı~akat vakalarla bunu 
ta~in edebiliriz. Çinde harp, Japon 
istila pli:ıı bitinciye kadar siire
cektir. Bunun haricindeki sı;;ı;.ler, 

teşcbbiisler ve şamatalar bu siyasi 
salatanın salçasıdır. 

V aktile ilk demiryolunu yap
mak için Çille gelmi'2 olan 

müteşebbisler Çin zimamdaraıuna 
bu ~·eni medeıni nakil vasıtasım 

methederlerkeııı: 

-::_ On güulük yf're bir gUnrle ~
deceksiniz ... Demişler. Çinli ileri ge
lenler de: 

- Dü.,ünelim. Cevabmı verip bir 
ay kadar düşündUktc•n soora şu ce 
vabı vermişler: 

- On günlük yere bir günde gi
dersek geri kala.n dokuz gtlnde llt' 

yaparız. Onwı için demiryolu iste
meyiz. 

Çinıde şimdi binlerce kilometre 
demiryolu mevcut olmasma. rnğ
men işlerin oralarda çok ağır inki
şaf etmekte, memlekette valuılann 
aksiamellerinl görmek için çok 
beklemek 18.zımgelmekt~ir. Onun 
i4;in ('in - Japo:ı ihtilafını kısa siır
miyecek bir tarih sayfası ıMldede
rck hadiselerin bu sayfa), r.asıl ya
zacağını seyretmek en .:loğru yul
dur. 

Belki de Amerika ve A \Tupanm 

................................ ···················: 
Yazan: 

Burhan FELEK 

: . . 
1 . 
! . . 
: ..................................................... 

Çin işleriııe kanşmak istememele
rinin bir sebebi de budur. 

"UBEYDULLAH EFENDi,, 

A rtık bir klişe halinde ku!la
nılmamasına ihtimal olını

yan ı • ;ın,·an, tıpkı "Nasrecldin 
Hoca,, erkibi gibi tarihe mal aldu. 
"Ubeydullah Efendi,, nin vefat mı 
tanıyan tarumıy8Jl herkesin tees
süfle ka11;ıladığım görünce yalnız 
Markoni veya Pastör gibi insani
yete hizmet edenlerin değil bu çe
§İt hizmetleri obnadığı halde in. 
san gönüllerine giden yolu keşfede
bilenlerin de kendilerini amme kal
bine gömdürebildiklerine. inanmak 
gerektir. 

"Ubeydullah Efendi,, de Nasred
din Hoca gibi bir takını ( aneedote 
-fıkra) lan bırakmıştır. Belki gü. 
nün birinde bwılan da tophyanlar 
olur. Bnı bunlardan birini size y~ 
zlvereylm: 

Meşrutiyetin ilanı sıralannda ti 
caret ve nafıa işleri bir nezaret 
halinde iken biraz sonra ticaret \"O 

ziraat işleri nafıadan a~TJlarak va 
zlf~er iki n~zarete taksim edilmiş
ti. O zaman mebus ola:ı merhumun 
dostlanndan birisi gelip sormuş: 

- Efeıııdi ! Memleketin sıkıntı
da olduğu bu sırada böyle masrafı 
artıracak teşkilat yapmıya ne lü
zwn vardı? Zaten de L5ler pekala 
bir tek nezaret halinde görüliip gi 
diyordu.! 

Ubeydullah Efendi: 
- Evet! Haklısın! Lakin ne ya 

palım ki; Meşrutiyet devrinin ri
cali arasında bir nezaret idare ede
cek kuvvette adam bulamadık. Hep 
si yanın nezaretlik adamlar. Bir 
nezareti de iki nazıra idare ettir
mek gülünç olacak. Nezareti ikiye 
ayırdık e her birine yarımşar ne
zaret kuvvetinde birer nazır koy
duk. cevabını vermiş. 

Merhum, insanlan ve hadiseleri 
mü~ahede - observer etmede ~ok 
muvaffak olmuş bir adamdı. Bel
ki de kendini onun için sevdirmifj
tl. 

Yerine koyamıyacağımız nev'i 
~hsma münhasır tiplerimizden bi
rini daha kaybettik. 

YEKNASAK MEZAR TAŞLARI 

G erçl sokaklanmız baldın 

~plak devıiilem seyyahı 

kılığından cübbe, şalvar ve kasket 
ten mürekkep ye:ıi ülema kisve i
ne kadar renk renk ve ~şıt c;e~it 
n çok defa tuhaftan ziyade güliinç 
olmıya yaklaı an kıyafetlerle bir 
karnaval manzarası ar:ıctmekt.e

dir, Kim enin zevkine karı§ııntı~'I\· 

cağımız için u karma karıı;ıklıb'I 
zevk \'e estetik terbiyesinin bir 
üslfıba sokulnuısı zamanıma k~ 

dar hoş - veya nahoş- göreceğiz. 

Amma ö~reniyoruz ki; soknlda
nmızda dirilere tatbik edilm1iym 
yeknasakhğı, dünya zevklerinden 
elini çekmiş olan ölülere tatbik et
mek takarrür etmiştir. 

Bunda.o soınra her ölü, ha ı ucu
na istediği şekilde, istediği cins ,.e 
cesamette ta..5 dike.miyeeektir. 

Belediye mezar taşlan i~irı iki 
üç tip hazırlamaktadır. Olenler bu 
tiııleri kabule mecburdurlar. Bu 
resmi modeller hoşlanna gitnıiyen
ler, ölmemekte ,·e~·a hıssız yatmak 
ta serbesttirler. 
EKMEKLl:R KAGITTA 

B elediye tifoyu teııelemek ve
silesile yiyecek maddeleri 

satanlar üzerine hayli durdu. U
mulduğu gibi tifo yakında ortadan 
çekilse bile belediye sıkısının da 
onunla beraber ortadn111 çekilme -
mesi temenni olunur. Böylelikle bu 
gün yapılmış olan birçok ha),rh 
sıhhat işleri.al tifonun değil, beledi
yenin yapmış olduğu meydana çı
kar. Bu arada öğreniyoruz ki; 
bundan sonra ekmekler kağıtlar i
çinde satılacakmış. 

Avr,upada bazı lokanta ve tren
lerde küçük francelalara tatbik e
dilen bu usulün bizdeki okkahklara 
nasıl tatbik edileceğini anlamak i
çin bir iki fınncı ile görüştüm. Bu 
ada.mlar belediyenin bu karanru 
derhal kabul edeceklerini, fakat bu 
na mukabil ekmek satı. mm da bü
tün Balkanlarda ,.e A \Tiıpada ol
duğu gibi ~·aınız fmnlarda ve ek
mekçi dükkanlannda satılmasmı Is 
te<liler ,·e: 

- Nasıl bir fırında ekmekler kir. 
lenir mütaleasile başka şey satbrıl
mıyorsa, sardalye, petrol, \·ejeta
lin, bulamaç, pa tırma, salamura 
pe:miri gihi bulaşık ve kir tutmıya 
mUsait şeylerl satan bakkal dük· 
kanlarında da ekmek satmayı ya
sak etmelidir. Yoksa, bakkallar ek 
mek sattıkça bunlan kağıda değil 
çelik zırha bürü ek yine kirlenir, 
Jine pislenir. Dediler. 
• Düşündüm ve haksız bulmadım. 
Gerçek bizden ba.5ka yerlerde bak
kallar ekmek satmazlar. Et satma
dıkları gibi. 

Ejderler adasının Alla.hlarıntl'111 
birinin heykeli , 

yerdedir. Bunun etrafında irili u
faklı birçok binalar göze çarpar. 
Her mevsimde yeşilliklerini muha
faza eden ağaçların zümrüt çelen
gi arasında san çatılan ışıldıyruı 

bu saraylar birer harikadır. 
Hele bunların arasında impara

tordan dul kalan Nihu-lu için son
radan ilave edilen kısım, bir sanat 
ve ihtişam eseridir. Bu saray~:ır 

daha sonra Nihu-Lu'nun oğlu ta
rafından, Versay sarayı örnek tu
tularak genişletildi. 

Bu sarayların çok mühim bir 
kısmı, içindeki bütün kıymetli eşya 
ile beraber 1860 yangınında harap 
oldu. Saraylar biribirlerine sütun
lar üstüne tutturulmu§ uzun ve et 
rafı açık kuridorlarla birleşiktır. 
Bütün binaları bu suretle biribiri
ne bağlıyan koridorların sayısı a:a 
dar yapılı§ tarzları da akla dur
gunluk verir. 
Adanın saraylarında, ejderler 

adasının hamisi olduğu kabul edi
len ilahların korkunç heykelleri 
göze çarpar. 

Bütün bu binalar arasındaki dua 
değirmeni de insanı huşua vardı. 
ran bir varlıktır. Bu yapı ejderler 
adasına Tibetlilerin bir yadigarı

dır. Tibet - Çin imparatorluğuna 
bağlı ve ona sadık olduğu zaman
larda bu dua değirmenini vücude 
getirmi~erdi. Tibetliler çok din
dar ve mutaassıp insanlardı. Bun
lar bir dua nekadar çok tekrar e
dilirse ilahların o kadar memnun 
olacaklarını kabul ederlerdi. Tibet 
li rahipler duaları dillerile tekrar 
edemiyecek kadar yüksek bir had
de ulaştırmak için birtakım el v3 
su değirmenleri yapmışlardı. Tek-

tLfıtten sayfayı çeviriniz) 
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Denizaltı Gemimiz 

K.ızak yeriııde omurıa kur11ta nıcrasimi yapılıyor 
(Başı 1 incide) 

ln,aat müdürünün nutku 
Başvekilimfa, tersanede, kara ve 

deniz erkanı tarafından hararetle kar 
şılanmış, ve selam vaziyeti alan deniz 
erlerini teftiş • ederek hatırlarını sor 
muştur. 

Buradan doğruca kızak mahalline 
geGilmiştir. 

İstiklal marşı çalındıktan sonra 
Krupp fabrikası inşaat müdürü Oes
ten Schmit bir nutuk söyleımiştir.'Ba} 
Oesten Sshmit fabrikanın Türkiy@ 
mümessili Ali Nuri tarafından türk. 
çeye tercüme edilen nutıkunda, davet 
Iileri Krupp fabrikası namma selamla 
mış, ve Krupp tersanesinin, yapıcrlık 
kudretine güvenerek bu ağır işi üze. 
rine aldığını söylemiş, Türkiye hüku 
metinin müesseye karşı gösterdiği 
itimada teşekkür ettikten sonra, sözü 
Türk işçilerine naklederek: 

- Bizimle birlikte çalışan Türli iş. 
çileri arasında büyük ıkabiliyetler se. 
ziyoruz. Bunlardan mükemmel işçiler 
yetiştireceğiz, demiştir. 

ismet lnönü verilen izahatı 
dinliyor 

denizciliği i~n yeni bir inkişaf devre 
sinin müjdecisi olarak tarihlerimize 
geçecektir. İkinci, denizaltı gemisinin 
kızağı hazırlanmıştır. Yakında bu _ 
mın da omurga kunma merasimi ya. 
pılacakt1r. Krupp mUdürü, Ataturke saygıları 

nı sunarak sözlerini bitirmiştir. Bun 
dan sonra, Krupp müessesesinin yııp Şanghay A feş Altında 
tırdığı yeni müdüriyet dairesi önün. 
deki vinç h.arekete geçmiş ve omur. (Başı 1 incide) 
ganın henüz yerine konulmamış olan bir çoğu yabancıdır. 
orta parçası ağır ağır yerleştirilerclt Bombardıman esnasında Japon kış 
omurga kurma II?-erasimi tamamlan. lasmm yanma birçok bombalar d~
mıştır. Bu sırada bando, muhtelif par müştür. Oğleden sonra üç Çin tay. 
çalar çalmıştır. yaresi Japonların İzumo zırhlısı üze. 

rinde uçmuş, zırhJrdan iki tayyare 
Ba1vekilimiz izalaat alJı bunlara karşı gelmiş ve urhh da ateş 

Başvekil lsmet İnönü, meraalım açmıştır. 
bittikten sonra, fabrika müdürünü 
yanına çağırarak kendisine bazı di. Japon Amiralinin 
rektifler vermiş ve bu arada : verdiği cevap 

- lnşaat ile yakından alakadar 0• Japon amiral gemisinden limanı 
lacağız. Krupp fabrikasının memlcke terketmesi istenmişse de amiral ge
timiz hayatında güzel eserleri var. misi ou talebi reddetmiş ve Çinlilerin 
dır. İşlerin bir saat gibi muntazam taarruzlarına karşı geleceğini anlat
görüleceğine itimat ediyorum, de. mış, bilhassa Japonların Şanghayı 
miştir. İsmet 1nönU inşa edilecek tamamile tahliye sırasında bu hadise 
denizaltı gemilerinin umumi evsafı nin vukuu yüzünden mukabil tedbir 
hakkında da direktörle hasbıhaller- almaktan başka çare kalmadığını na.. 
de bulunmuştur. ve etmiştir. 

Başvekilimiz, müteakiben ilık de • Anlaşılan Çinliler, Japonlara karşı 
nizaltı gemisinin denize ne vakit in. yeni bir taarruz hazırlamaktadırlar. 
dirileceğini Ali Nuri vasıtasile sor. Bugün lngiliz ve F~ansız bahriyelile
muştur. Bu işin bir sene içinde biti. ri şehre çıkmışlar, bilhassa yangın
rileceği cevabını alınca: ları söndürmek için yardım etmiş-

- Demek, asıl büyük merasim, 0 lerdir. Şanghayın birçok mühlnı yer-
ıaman yapılacak, öyle mi? !erine, Palace Hotel ile Hatay otele 

Ali Nuri şu cevabı vermiştir: bombalar isabet etmiştir. 
- Evet, Başvekilim. G€ımi, denize Çin tayyareleri tarafından atılan 

indirildikten tahminen sekiz ay sonra bombalar Ingiliz konsoloshanesini 
da, inşaatı tamamlanmış olacaktır. temelinden sarsmış bulunuyor. Ja. 

Başvekil, daha büyük gemilerin in. pon konsoloshanesi 10 tayyare tara
şasına imkan olup olmadığını sor _ fından bombardıman edilmiş, Japon 
muştur. hava müdafaası şiddetle mukabele 

Fabrika müdürü, daha büyük kı. etmiş, bir Çin tayyaresi alevler i. 
tada gemilerin de yapılabileceğini, çindc düşmüştür. 
ancak bu takdirde, bir havuzda iki Çin topçuları da hazırlanıyor 
değil, a'ncak bir gemi inşa etmek Çin topçularının Japon mevzileri-

mümkün olduğunu söylemiştir. ni bombardrman etmek için vaziyet 
Bundan sonra, Başvekil, Milli Mü. aldıkları anlaşılmakta ve bu da mü

dafaa V€"ıkili ve diğer davetliler, zeıı. him endişeler uyandırmaktadır. MüL 
gin bir biifeçle izaz ediLmiş1erdir. teciler şehirden yğın yığın ayrılıyor 

ikinci denizaltı gemimiz ve bunların tazyiki bir köprüye yık. 
DUn, omurgası konulan denizaltı mış bulunuyor. 

gemimiz, şimdiye kadar yapılan deni. Japon zırhhlarmm topları Çinli
zaltı gemilerimizin hepsinden büyük . lere karşı faaliyet halindedir ve sa
olacaktır. niycde dört mermi atarak şimal is-

Türk tersanesinde, ilk defa olarak tasyonunu bombardıman etmişlerdir. 
inşa edilen bu harp gemisi, Türk Bugün Amerika hükumeti Çin ile 
2 ı::== Japonyaya bir muhtıra takdim ede

rar edilmesi matlup olan dua bu 
değirmenin dönen kısmına yazılır 
ve çevrilirdi. Değirmen nekadar 
fazla dönerse dua da o kadar fazla 
tekrar edilmiş ve mabutlar nıeın
iıun edilmiş farzedilirdi. Bugün da 
hi Tibette su kenarlarında durma-
dan dönen yüzlerce dua değirmeni 
Yardır. Işte ejderler adasındaki sa
raylann yanma yapılmış olan de
ğirmen de böyle bir değirmendi. 

Bugün ejderler adası üstündeki 
muhteşem saraylar, esrarengiz ma 
b~tler Japonların eliıne geçmiş bu
lunmaktadır. 

Bu hadiseyi de tarihin yaman 
şakalaşmaları arasında görüp' geçi-

rek iki tarafın da Şanghayı askeri 
harekat sahnesi yapmaktan azamf 
derecede çekinmelerini istemiştir. ln 
giltere ile Fransa da ayni talebi 
teyit etmiş bulunuyorlar. Amerika 
Hariciye Nazırı Mister CordeU Hull 
bugün beyanatta bulunarak Şanghay 
mıntakasındaki muhariplerin çekilme 
leri lazım geldiğini, yoksa vaziyetin 
vahim olacağını ve Filipinden asker 
~önderilmesinin düşünüleceğini söy
lemiştir. lngiltere. Fransa ve Ameri
ka hükumetleri. Çin hUkümeti nez
dinde beynelmilel mmtakanın bom
bardıman edilmesini protesto etmiş 
bulunuyorlar. 

Şimali Çinde Harp durmadı 
Simali Çındeki vaziyete gelince ; iki 

I A N 

Usküdar Yangını 

Adliye Vekilinin Yangın 
Hakkında düşünceleri 
Üsküdardaki -Mahkeme~erin Kadı
köyüne Nakli imkanları Aranıyor 
Üsküdar adliye dairesinin yanması 

çok elemli bir hadisedir. Orada iŞJe
ri, dosyaları olan vatandaşlar pek çok 
zarara, zorluğa, zaman ziyaına ma
ruz kalacaklardır. Elbette müteessir
dirler. Şahsi alakası olmryanlar için 
de İstanbul adliye yangınından sonra 
Üsküdar adliye binasının da yanma
sı, ıztırap verici bir hadisedir. 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en tid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çareıi bir 
kafe GRIPIN almaktır. Mi
deyi bozmaz, böbrekleri ve 
kalbi yormaz. Aldıktan bet da~ Herkesi alakadar eden bu hadise 

hakkında müddeiumumilik gazetele
re malumat vermiş, vaziyeti aydınlat. 
mıştır. Fakat biz Adliye Vekili Şükrü 
SaraGoğlunun düşündüklerini de an
lamak istedik. Dün kendisini bulduk 
ve suallerimizi sorduk. Bize dedi ki: 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

Bina bulunamıyor 
- Yangın vaziyeti ile yaıkından a

lakadar oldum. Çok müteessirim. Şah 
sen alakadar olan vatandaşların ve 
bir adliye binasr yanmasrndan ıztı
rap duyan diğer bütün vatandaşların 
teessürünü tabii görilrüm. 

Bu teessürün sevkile hatıra şu fi
kir gelir: Acaba esaslı bir çaresi bu
lunamaz mıydı? 

Türlü türlü rivayetler de çıkar: 

Kargir bir bina bulunduğu halde ad. 
liye oraya. nakledilmemiş te onun 
için bu kaza meydana gelmiş. 

Asıl sebep, vasıtalarımızın her ihti
yaca bir hamlede yetişmiye kafi gel
ımemesidir. Yoksa ÜE.küdar gibi 
kesif bir sahanı~ adliye işlerine mah
sus binanın böyle ahşap bir yerde kal 
masına kim razıdır?. 

Yeni bina yaptırmak için adl!tye 
bütçesinde bir fasıl vardır. Hapisane 
binalarından başhyarak bu fasıldaiti 
paraları seneden seneye kullanıyoruz. 
Fakat bina ihtiyaçlarımız bu yoldan 
uzun bir programla ancak tedricen ta 
hakkuk ettirilecektir. 

Mevcut binalardan istifadeye: ge
lince üsküdarda bir kargir bina ara
dık. Hala da arıyoruz. İhtiyaca k5.fi 
büyüklükte bina bulmadık. "Bina bu
lunmuş ta istifade edilmemiş,, riva
yetini çıkaranlar arasında böyle bir 
yer bilen varsa bize haber verme.sini 
dileriz. Çok memnun oluruz. 

Üsküdarda kaymakamlığın birçok 
aradıktan sonra bulduğu yer de ya
nan bina gibi ahşaptır. Dosyalar et.. 
rafta saçılıp kalmasın diye ister iste. 
mez oraya geçiyoruz. 

Adliyenin Kadıköyünde münasip 
bir yere yerleşmesi fikri ileri sürüldü. 
Halkın kolaylık ihtiyacı bakımından 
bu meseleyi tetkik ediyoruz. 

Yangın neden çıktı? 
Yangın dahilden çıkmamıştır. Ha

riçten çıktığına göre bir davada :ıl8... 
drndar bir adam tarafından delilleri 
ortadan kaldırmak için suikast ya
pılmış olması ihtimali hatıra gelmiş
tir. Fakat böyle bir zannı haklı gös
terecek delil yoktur. 

taraf arasında Nanıkau geçidinde 
~iddetli muharebeler vukubulmakta
dır. Japonlar, geçidi mütemadi)ien 
bombardıman ettikleri halde Çinliler 
ha.la geçide haklın olan noktaları el
lerinde tutuyorlar. Çin ileri karakol~ 
ları Pekin - Hankeu hattı üzerinde 
Sangtingsien'in on kilometre. cenu
bunda Japonların işgal altında bulu. 
nan Liang.Siang şehrine girmişler. 
dir. Diğer taraftan Çinlilerin Nan
kau civarında bulunan Japonları 
püskürttükleri bildiriliyor. 

Çinliler Nankau müdafaasını Mad
rid müdafaası gibi unutulmaz bir mü 
dafaa yapmak için çalışıyorlar. Peki
nin . altmış kilometre cenubunln Lia. 
gingsiang mmtakasında muharebe ye 
niden başlamış ve Nankin kuvvetle. 
ri Japonlar tarafından püskürtül • 
müştür. Nankeonun Şimali Şarkisin
de ise Çinliler, kuvvetli bir surette 
mukavemet etmektedir. 

Hariciye Nazırı B. Hirota, Yangt. 
senin abloka edilmesini Çin büyük el. 
çisi 'nezdinde protesto etmiştir. 

Hariciye nezaretinde söylendiğine 
göre, Şanghayın bombardımanı dola 
yisile, yarın çok mühim kararlar alı. 
nacaktır. Iyi haber alan bazı mahafi
lin sandığına göre büyük elçitıin 

geri çağırılması ve resmen harp ilan 
edilmesi ımuhtemeldir 

Adliye Vekilimiz 
B. Şükrü Saracoğlu 

Yangın, sulh mahkemesi tarafın
dan çıkmıştır ki, buradaki davalar, 
miktarca ehemmiyetsiz haklara ta
alluk eden işlerdir. 
Atılan bir cigaranın etraf ve civar 

daki bir talaş yığınına ateş vermesi 
ve ahşap binanın bu yüzden tutuşma
sı en akla yaıkın bir ihtimal gibi görü 
nüyor. 
Yangın bir defa baş gösterdikten 

sonra binanın yalnız üçte birinin yan 
masr ve liçte ikisinin kurtulması bir 
mucizedir. Arada yangın dıvarı bulun 
du.ğunu zannettim. Yangın yerini a
raştırdım. Gördüm ki, dıvar yok, yal
nız bazı noktalarda ateşi kesmiye ya
rıyan oacalar var, Binanm üçte iki
sini kurtarmak hususunda itfaiye ve • 
zabıta çok iyi iş görmüştür. Süratle 
yetişmişler ve müşkül bir iş başar
mışlardır. Kendilerini tebrik ettim. 
Dosyaları kurtarmak hususunda da 
iyi çalışılmıştır. Dosyalar karmaka. 
rışık olduğu için ne gibi dosyalarrn 
yandğını kestirmek imkanı yoktur. 
Fakat öyle zannediyoruz ki, yanan 
dosyann çok az olduğu ımeydana çı. 
kacaktir. Şimdiye kadar sayilan 
kasalar da hep tamam çıkmıştır. 

Dosyalar yenilenecek 
Yanan mahdut miktardaki dosya

lar yüzünden de vatandaşların zorluk 
çekecdderi şüphe kabul etmez bir 
şeydir. Fakat Q.en öyle ümit ediyo
rum ki, çoğunun sahiplerinde veya 
noterlerde suretleri vardır. 

İstanbul adliye yangınından sonra 
iki yenileme bürosu kurmuştuk. Bun 
lar ilk aylarda büyük bir faaliyetle 

iş görmüşlerdi. Sonra işler gittikçe ~~~~~~~~~~~~~~~~!""!!!~!'!!!!!i~~~~~ 
seyrekleşti. Bu defa da yanan dosya- ' = 
lar tespit edildikten sonra yenileme s A T 1 L 1 K B 1• N A 
işile büyük bir gayretle uğraşılacak- 14 
tır. 

T evkilanenin hapisane Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimai Muavenet Direktörlüğü karşısıııdJ 
haline konması muhtemel 

!stanbulda hapisane yerinde Kızılay Eski Merkezi Umumi Binası Satılıktır. 
yeni bir adliye binası yapılıyor. Hapi il Müracaat mahalli; Kıztlay Hanında Satış Deposu Direktörlii,U 
sane tevkifaneye geçecek. Halbuki ~~~~~~!ii!!~~~~~~iiiiiiiii!~iiiiiiiiiıııii!!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiöi!!iii"iiiiiiiiiiiiii_~!i!iii!~ 
şimdiki. hapisanede atölyeler var. ,.-~-~!!!!~~~~~-!!!!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mahpuslar orada çalışıp ıkatık parası ) I' 
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L A" N 
tedarik ediyorlar ve muntazam iş gör 

miye alışryorlar. Yeni tevkifanede a.- '· ~u ~..-E~ ~AN ~L 
töyle yeri yokımuş. Ne olacak? ~ .J. W' ..il. ~ ...._, ~ 

Umumi Müdürlüğünden: 
Banka ve müessesatımızda istihdam olunmak üzere Alııt~~; 

caya vakıf dört muhabere memuru ve üç Almanca dal<tı 
imt:hanla alınacaktır. 

- !stanbul hapisancsinin mutat 
mevcudu 500 ile 800 arasındadır. İs
tanbulda mahkumları çalrştırmak im 
kanlar az olduğu için bunların büyük 
bir kısmı diğer hapisanelere nakledil 
miş. !stanbulda bir seneden fazlaya 
mahkum adam kalmamıştır. Kalan
lar tevkifanede hazırlanan kısımlara 
~eGirilecektir. İstanbulda uzun müd
det kalacak mahpuslar iGin bir hapi
sane irnorasınr düşünmi\yoruz. Bir se
neden fazlalar nakledileceği için vazi 
yette hafiflik vardır. Yalnız yeni adli. 
ye binası yapılırken civarda küçük bir 
tevkifane yapmayı ve şimdiki tevki
faneyi tamir ve tevsi ederek sırf ha
pisane haline koymayı düşünüyoruz. ,. 

İktidarlarına göre kendilerine ücret verilecektir. 
1 lateklilerin 20 Ağustos 937 de imtihanları icra edilmek as~ 
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re Ankarada Umumi Müdürlük Personel Şubesine velstanbU 

Adliye Vekilinden daha çok sora
caklarımız vardı. Fakat dışarıya çık 
mak üzere iken bizi kabul etmişti. Di 
ğer suallerimizi başka bir güne bıra
karak teşekkür ettik ve ayrıldık. 

• da İstanbul Şubemize müracaatları. j 
, _ :z:= --~ 

Askeri Liseler Müfettiş· 
liğinden : ıv 

Askeri liselere g:.rmek için mUracaat edenlerin seçme imtihanları f\f•tıı' 
Ağustos-1937 Pazartasi giinil saat 9 dan itibaren başlıyacakttır= 
:ıetlerin mekteplere müracaatları. (270) (5190) 
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AYIN 
:akat İkinci 
ayezit Çok 
s~eşesizdi 

tanı. .. O::;nıa lı 
r . Yanında . n hudutlarının 
k eııuşti. Ve , b bır (Şah İsmail) tü-
~lldisiııe bUt"u genç hükumdar, 

.. siJ ilnvanı~n <Rr~ılbaşların ha-
gun Şah 1 . vermıı;ıti. Vakıa bu 
Sok h.. snıaıl kendis· 
(b Urnıetkr. ' ıne karsı 
. aba) diye ~r bulunuyor. Hatta,. 
~atın? s· hıtap ediyordu Fakat 
~ .. 1Yasi .. 
li e:; Vaziyet ~enfa~tıer galebe 

td.i. O za. bırdenbıre değişebi-
YoJ taki ınan, kendisi nasıl bir 
~lld p edecekti?. 

tih ırını s" . 
ilinden u~atile bütün bunları 

~alım suı geçıren ikinci Bayezit, 

~'Ya.il Ver:U:- 8.Uali?e, birdenbire 
dande, önün:1tşti .. Riınbilir? .. Bel-

ıı derhal e ~çılan şu yeni yol-
a gerı do . 

ö .. l'edirenıe . . nıneyı, guru:rı.ı-
IJ.tıne P.C> nııştı. Basını hafifçe 
- ""berek: , 

a· . lier ne b 
~1 kabuı edi UYllrdunuzsa, cümle

r \'erh•o Yoru.nı .. Ve böyle ik
bi " ruın. 

Ye cev 
O Zam ap vermişti. 

harır· an, Balım s ı ~ . Çe "';,_ u tanın sag eli 
lJ.ııı. ., '-"ll:Selnıi t• 
d Ucu a 1 ş ı. Baş parmağr-

l?t o"' çı arak, Sultan Ba ·-
eı '"llZun yezı 

11 
• ontuı a teınas etmişti. Ve bu 

arbe . onıuzları üze . .. haf'f 
~ . lll.dirirk nne uç ı 

ncı Piı-i ~en, Bektaşi tarikinin 
~ı.ı s" ' agır v k . ozıeri .. e va ur bır sesle 
....._ A 'l soylemış· ti. 

lı· ~ah. 11 . 
~.ıha hürnı ~ammed.. Ali.. Penç 

1lle :ı:nuk etine, eline, beline, 
ayyet ol. a Ub" 

bıt . ta~~k :merasim, daha bir: 
ll\ı .. ti tefertüattan sonra A.t "'? • 

~j ~Ik Ort 
•a~di, (a~Ya sazlar gelmişti. 

!;'ahlara k cem) başlıyacak .. Ve 
d' akat; ikiad~ devam edecekti. 
~· O; :ı:n ncı B.ayezit, neşesiz
t de bu~:lek~tın siyaseti üze
d%eı oıan b" tesırıer yapması muh 
tı. en doıaYı ~r k~yıt altına girdiğin 
~ll'ıet hi albınde şimdi acı bil' 

lı abasnıd:se~ekteydi. 
C laç ve n ınıras kalan Osman-
1' eıtıitt eli tahtını, kardeşi Sultan 
v abiıll'ıişt~den Pek güçlükle kurta
~ _taht i~· İşte_ şimdi de, ayni taç 
t tırııaııe . ın ogulları ile mücadele 
4deaı, d~h haşgöstermişti. Uç şeb-
.~. Ve tah a onun sağlığında bu 
~11ti adettın_a ?öz dikmişler; ken
l an ev a ~~~ıskal etmekte ve 
er~- "el ol•;. .. .. b kl k 1.11. ....munu e eme te-
~·· 

~h. oyıe na 'k 
ti '<ltdoıuda zı. bir zamanda, şayet 
le ~lthtıt ed bır (Kızılbaş) hareke
l' ha.reıt erse, o zaman ne sıuret-
arıa et edecekti? V di-· ·k-

ıı ' artık . . . .. er gı ı 
lae dost edi bu~~ (Şii) leri kendi
del'ını ttasıı llra.iş.tı. Şu halde, dost
l l'tıe 0111 tedıp edecek, icap e
eeeitti? arı nasıı kılıçtan geçirebi-

e ŞaYet .. 1, . 
~"ldfJt kaı u ıkraı-a ve bu dostluğa 
(S~tı. o&uı;~a; hiç şüphesiz ki o za 

1 lıtı.rıi) 1 
~r harekete gelecekler .. 

t'hirıe er~ fikirlerini kendi a. 
~':ieYhisıa. Çevı.recekler.. Bel.ki de 
Q f:) ala tn) dan bir (Fetvayi şe-

ltjp bir r~~ kendisini tahttan in
~alım S oşeye atrvereceklerdi. 

(: - Suıt ultan eğilmişti . 
~lli?.dir. ~~ı~ ! .. Bu gece, sizin ge

rsun'llz, Çın böyle mahzun du
bellıi. :· 

ştı. 1 •• ,, .... 3 

~ d:hsu~ı, Sultan Bayeziti, bir 
~l rıiYet a ıçlendirın.isti. Sevdiği ve 
ar1 ettig-· b" . · .. 

ll.ı d"k 1 ırıne kalbınm acı-
l!u 0 tnek · · ' Ilı bir thtiyacmı duyan ma 

......._ .ı\h Çocuk gibi: 
ltıır.. , eren1 ı . . 
l "'iz· er .. Bu hızım maka 
ebı · ateşt .. . ebidi en goınlek, demırden 
tılr .., r ... :Ne .yili. . _ 
?ı:ı. •• -1.aha .' gı r .. Ne, çıgne-

'

a; ne ç rn:rnuı edilir şey değil am
are k' b t . .ı\t 1• babadan miras kal 

ıraı- · • atıını s rl le 1\, bır 'kı az.. at. sat maz .. 
"bi~diı-.. Ü~ lı~az:: Bir hoşça a
lt~llı. baş ınıı dunyanm gailesi, 

tıer k ıınızda birikmiştir. Asıl 
te · · urt ·1 \ltıdirnı kt~ e kuzuyu, bir e.mda. 

e ır. 
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1 E K O N o M i 1 
Yazan: Ziya Şakir Egede Mahsul Vaziyeti 

BASLAMISTI 
' 

Pamuk Rekoltesi 12 Bin 

Diye söze başlıyarak; deminden
beri zihninden geçen korkunç dü
şünceleri, birer birer nakletti. Ve 
sonra sözüne devam ederek: 

- Bütün endişem, Şah İ.sımail
den yanadır. Bizim Ulema güruhu, 
bir türlü onu çekemezler. Hattı 
ismini andıkça sanki bir gulyabani 
adı anrlmış gibi, suratlarını bir hoş 
ederler ... O derviş azmanı oğlan 
fırsat buldukça, görelim ki, ne o
yunlar çıkaracak; diye her gün 
zemmini söylerler. Bu sözlerden, 
ben de kati endişe ederim. Bu ye
ni devlet sahibi, henüz nevcivan
dır. Bahtı yüzüne gülüp bazı gü
na muvaffakıyetler de kazanmış
tır. Acap bir gün olup, şeytana u
yup, bizim baş:ıımıza da bir iş çıka
racak mıdır; diye tasa çekerim. 

Dedi. 

B alım Sultan, Osmanlı padi
şahının bu sözlerini büyük 

bir dikkatle dinlemişti. Zeki bir a
dam olduğu için, ihtiyar hüi<umda 
rm ne demek istediğini derhal his
setmişti. Birdenbire cevap vermiye 
rek, gözlerini etrafa gezdirmişti.. 

Meydan, coşkun bir filem içinde 
idi Sazlar, çokürlerle birleşmişti. 
Hep birden işliyen roızrapların bol 
ahenkleri, raksan nağmelerle mey
danı inim inim inletmekte .. Bütün 
(can) lar mest olarak, sağa sola 
dalgalana dalgalana: 

- Medet ... 
- Dost ... 
- Destur ya imam! .•. 
Diye inlemektelerdi. 
Balım Sultan, ikinci Bayezıta 

doğru biraz daha eğilmişti. Ağzı, 
adeta padişahın kulağına takarrüp 
edecek kadar eğilmişti. Hafifçe gü 
lümsiyerek, cevap vermişti: 

- Padişahıım !.. Sen .. Şah İsmail 
için, zerre miktarı gam çekme .. O. 
nun murat ve maksudu; memlelı:et 
kazanmak ve ganimet almak değil 
dir. Onun bütün dileği, (Erdebil 
tekkesi) nin mahrem ve kadim bir 
kanununu, nizamı aleıro hükmüne 
getirmektir. 

Demişti. 
!kinci Beyazıt, bu cevap karşı-

sında irkilmişti. 
- Mahrem, ve kadim bir kanun. 

Bunu, nizamı alem hükmüne ge
tirmek .. Bu, ne gfına iştir, Sulta
nım.? 

Diye, sorduktan sonra; ~era~
la beklemişti... Balım Sultan, vazı
yetini boıımadan sözüne devam ey
lemişti . 

_ Bu, öyle bir iştir ki, sizin de 
onunla müttefik olmanız gerektir; 
Padisahım. 

_, Erdebil tekkesinin mahrem 
edir ? ve kadim olan kanunu, n ··· 

_ Arap milletinin, maddİ ve ma-
nevi istilasının önüne geçmek .. Maş
riktan mağribe kadar Türk mille
tinin duygu ve lisanını muhafaza 
etmektir. 

_Acayip! .. E .. Kendisi de Şii 

mezhebindedir. On iki imam, on 
dört masumu pak ile onların bütün 
dostlarına taraftarlrk etmektedir. 
Halbuki onlar da Arap milletinden 

dir. 
Balım Sultan biraz geri çekil-

mişti. Bir müddet gevrek gevrek 
güldükten sonra; tekrar padişahın 
kulağına eğilmişti. 

_ Uah:i, Sultanım! .. Bu, bir o-
yundur ki, ancak onu oyniyanlar 

Ton Olarak Tahmin Ediliyor 
Bu sene bütün Ege havzasının mah 

sulatı bereketlidir. İktısat Vekaletine 
: verilen raporlara nazaran, zeytin re
'. koltesi otuz bin tondan fazla tahmin 
' ediliyor. Yeni pamuk ımahsulü 12 bin 

bilir. Mezhep denilen şeyi; bazı 

ham ervahlar, birer itikat bilir. 
Haubuki mezhep, siyasetten başka 
bir iş değildir. Zahiri saltanatların 
üzerine, rengarenk birer perde çe 
kiLmiştir... İşte şimdi Şah İsmail 
de, bütün bu renkli perdelerin ü
zerine, kızıl renkte bir perde çek
mek istememedir. 

- Fakat, itikat? .. 
- Hangi itikat?. . 
- Mesela.. İmamlara.. Kerbelı 

şehitlerine .. 

B alrm Sultan, ikinci Bayezi
tin sözünü kesmişti.... 

- Sultanım!.. Bunlar, insanla
rın görenek ve zihniyet meselesi
dir. Hakiki iman ise, herkesin kal 
binde gizlidir. Mesela.. Bizde.. Ta
riki nazeninde.. Mücerret babala
rın kulaklarını deldiğimiz zaman, 
kimine altın bir halka geçiririz .. Ki 
mine de gümüş bir tel takarız .. Al 
tın hali)a _g-eçirdiğfaniz dervişin kry 
m.eti, hakikaten altın gibidir. gü
müş taktığrmız da, o derecede kıy
metli fikir ve görgüye sahiptir .. 
Amma bazr dervişlerimiz de vardır 
ki, onların kula'klarmı deldiğimiz 

zaman, o kanlı deliğe bir odun so
kuveririz. 

(Arkası var) 

ton olarak tespit edilmiştir. Kuru ü
zfun rekoltesi altmış bin tonu bula
caktır. Kuru incirlerimizin de krrk 
bin tona varacağı hesaplanmaktadır. 
Yalnız palamut mahsulünün geçen 
seneden noksan olma.sı ihtimali var
dır. 

Ege hav.zasmda son vaziyet şöyle
dir: 

Üzümler kemale geldi 
Kırkağaç, Akhisar, Turgutlu, Ma

nisada harman işleri bitirilmek üze
redir. Tütünler çiçek açmıştır. Kırma 

Dün 1 Vagon 1 

Buğday 

Satıldı 
Bu hafta başlangıcmdanberi sevki. 

yat dolayısile şehrimize çok az hubu

bat gelmiştir. Yalruz yakın istasyon· 
lardan, Polatlıdan fazla mikt.ırda 

ekstra ekstra buğday geldiğinden bu 

mallar ayni cins ve kalite buğdayla
rm fiyatlarına biraz tesir yapmıştır. 

Bu sebeple 3-5 para kadar bir düşük 
tük olmuştur. Thkat, çavdarlı mal
lar az geldiği için gelenler kısmen is
tekli olarak satılmışttr. Dün şehıi

mize elli vagon buğday gelmiş ve an 
ca.k on bir vagonu satılabilmiştir. De 
ğirmenlerde stok azalmış olduğu 

halde alıcılar pazartesi günti daha u
cuza almak fikrile dün çekingen dav 
ranmışlardır. 

Üçü de 11 Tarihli 
Ayın on birinci gününde bazı:la

nna tayyare piyangosundan ikra,.. 

miye çı.kar. Bana da bu ayın ooı 
biri tarihile, üç okuyucu,mdan üç 
mektup geldi. Bir gazeteci için en 
büyük sevinç okuyucularından tak 
dir görmek olduğundan, keıİ.dimi pi 
yangodan ikramiye kazanmış olan 
lardan daha mutlu sayıyorum ••. 

Meık.tuplamı biri Erenköyündeın 

Ç. S. imzasile geliyor. Bunu gfuıde
ren bayanın doğuşundanberi (bu ta... 
rihin de pek eski olmadığını talı
min ediyorum) bir kolunda, bile
ğinden dirseğine kadar, par~.a par 
~ kır.mızı lekeler varmış. Billıas
sa bu sıcak aylarda uzun kollu el
bi"le giymek tahammül edilmez bir 
şey oluyor, diye şikayet edlyor. 

Erkeklerden bile bir_çoğu.nnın ikol 
ları ac;ı.k gezdikleri bu zaman.da, 
Bayan okuyucwnuzun kollarmı ka 
pama.sı tahammül edilmez bir şey 
olduğunu ben de tasdik ederim. An 

cak ayni sebepten dolayı değil. Ba 
yanların bu mevsimde kısa kollu 
giyinmeleri yalnız serinlemek için 
bir ihtiyaç değil, tabiatin yalnız on
lara verdiği güzel birşeyi herkesin 
hayretle takdir edebilmesi için, bir 
borçtur. Bu borcun ifa edilmemesi 
elbette tahammül edilemiyecek bir 
şey olur. Bir bayanın kolu, üzerin
de kırmızı lekeler bulunmakla, gü. 
zelliğini hiçbir suretle kaybetmi
yeceğinden ınzun kollu giyinmiye 
de biç lüzum yoktur. Böyle leke -
ler bir~ok kimselerin 3-'Üzlerinde, 
yahut boyunlarında olur. öyleleri 
maskeyle kapatılacak değildir ya. 

Böyle kırmızı lekeleri ola.n bir ko
lu, hatta bir yüzü ayıplamak şim. 
diye kadar kimsenin hatırına gel
memiştir. 

Herkes bilir ki, bu kn'mızı leke
ler annelerin gebelikte bir yemişe 
imrenerek onu habersizce a.ğacm
dam koparmalarından ileri gelir. 
Valna bazıları buna, saçmadır, di
ye inanmazlar. Fakat onlar da le
kelerin sebebini anlat.abilecek da. 
ha iyi bir nazariye kuramamışlar
dır. Onun için halkın sözüne ina
nanlar lekelerin sebebi anneoin 
gebelikte geçirmiş olduğu şiddetli 
bir heyecandır, diye izah etmiye 
~bşırlar. Bir yem.işe pek ziyade 
inıremnek te şiddetli bir heyecan 
sayılırsa da, annenin ağa~tan ha
bersbce kopardığı bir yenıişt.en do
layı çocuğunda kırmızı leke hasıl 
olacağına isterseniz inanırsınız. 

Bu lekeleri insaın di.inyaya geL 
diği vakit birlikte getirirse de, ba
zılarında sonradan çocuklukta, hat
ta büyüklükte meydana çrkar. Ren
gi kimisinde kır.mm, kimisinde mo· 
rumtıraık koyu olur. Büyük ve çir. 
kin olanlan pek azdır. Yalnız ba
zılarında kırmızı lekenin üzerinde 
kıllar çıkar. O zaman yine kollan 
kapamadan, kıllan koparmak 
mümkün olur. 
Zat~n cilt mütehassısı hekimler 

bu kırmızı lekeleri kaybettirmenin 
çaresini bulmuşlardır. Kırmızı le
keleri yapan kara. kan damarlarını 
Galvano - Diyatermie usulü ile 
birer birer tahrip ederek o leke
lerden şik3.yet edenleri sevindirirler. 

ve kurutma işleri iyi bir şekilde yapıl 
maıktadır. Tütünler hastalıksız ve çok 
iyidir. Üzümler umumiyetle kemale 
gelmek üzeredir. Siyah üzümler kema 
le gelmiştir. Yer yer çekirdeksizlerin 
de hasadı yapılmaktadır. Sergi işle· 

rine de yer yer başlanmıştır. Kırka -
ğaç ve Turgutluda pamuklarda koza 
teşekkül etmiye başlamıştır. 

Şiddetli kurağın neticeleri 
Karaburun, Urla, Bornovada kışlık 

ların hasadı nihayet bu1muştur. Har 
işleri de bitirilmek üzeredir. Kuraklık 
ve fazla sıcaklardan bütün yazlıkla
rın bünyesi gayri tabiidir. Üzümler 
kemale gelmişlerdir. Siyıah üzümlerin 
ve çekirdeksizlerin yer yer hasatları 
yapılmaktadır. Urlada kuraklıktan 
ve fazla sıcaklardan kavun ve karpU2 

..... , 
Gunluk 
Piyasa 

Memleketimizin makbul ar. 
palanndaıı biri olan Kars arpa
sı piyasaya gelmiş ve kilosu 
4,20 ıkuruştan 114000 kilo sa
tılmıştır. Anadolu arpasmda.n 
da 100,000 kilo 4,05 kuruştan 
müşteri bulmuştur. 

• Yeni mahsul Karabiga ve 
Bandırma ınıntakalarnım kuru 
baklası kilosu 4,20 Jrnnıştan 

250,000 kilo ihraç için satın a
lınmı§tll'. 

o 
Anadoluıııun muhtelif mınta

kalarmdan toplanan 24000 kilo 
kirli ynpağ kilosu elli altı ku. 
ruştan ihracat için satm alın· 

ınıştır. 

, ... -
BORSA 

14 Ağustos CUMARTESİ 

PARALAR 

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

Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin A vusturya21,-
Mar k 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21.-
Ley 12,-
Dinar 48,-

1 

Kron lsveç 30.-
Altrn 1057,-

Banknot 257,-
Ç EKLER 

632,-
127,-
100,-
115,-

84,-
23,-

580,-
23,-
70,-
84,-
23,-
31,-
23,-
25,-
15,-
52,-
32,-

1058,-
258,-

Londra 931,- 931,-
New-York 0,7888 8,7892 
Paris 21,055 21,055 
Milano 15,0110 15,0110 
Brüksel 4,6935 4,6935 
Atina 86,6085 86,6085 
Cenevre 3,44 3,44 
Sofya 63,3914 63,3914 
Amsterdam 1,4332 1,4332 
Prag 22,6418 22,6418 
Viyana 4,1790 4,1790 
Madrid 13,7084 13,7084 
Berlin 1,9643 1,9643 
Varşova 4,1790 4,1790 
Buda peşte 4,- 4,-
Bükreş 106,4975 10fl.4!'.l75 

• Belgrad 34,39 34,39 
Yokohama 2,7225 2,7225 
Moskova 20.435 20,435 
Stokholm 3,0738 3,0738 

\... ____ -- ..) 

Borsadaki muameleler 

Dün borsamızda pek az muamele 
olmuştur. 14,90 liradan açılan Türk 
Borcu 15 liraya kadar yükselerek ka
panmıştır. Diğer tahviller üzerinde 
hiçbir muamele olmamrştır. Merkez 
bankası bir İngiliz lirasına 631 ku
ruş kıymet tespit etmiştir. 

lar da vaktinden evvel kemale gel
miştir. Kurağın şiddetinden birçok 
kuyularda şu kalmamıştır. 

Zeytin mahsulü !azla 

Kuşadası, Nazilli ve Muğlada kışlık 
larm ha.sat işleri bitirilmiştir. Har
manları da nihayet bulmak üzeredir. 
Pamuk kozaları teşekkül etmiş ve 
yer yer olgunluğa ytiz tutmuştur, 

Kuşadasmda mısırların hasadına baş 

lanmıştır. 

Tütünlerin kırma işlerine devam e
dilmiştir. Üzüm hasadına başlanmış· 
tır. Sergi işlerine de başlanmak üzere 
dir. Bu yıl zeytin mahsulü geçen yıl
lardan fazladır. Nazillide siyah u .. 
zümler kemale gelmiştir. Muğlada bu 
yıl çayırlarda ot boldiır. 

Almanyaya 
Yumurta 

İhracatımız 
Almanyaya ithal edilecek yumur .. 

talarm toptan fiyatları tespit edilmi9, 
tir. 

Türkiyeden ithal edilecek yumur• 
talarm düzinesi için toptan fiyatlar 
şunlardır: 

Fevkalade 65 gramdan yukarı ta. 
ze fenik, büyük 60.65 gram 10,50 
fenik, orta büyük 55.60 gram 10 fe. 
nik, adi 50-55 gram 9,25 fenik, kü. 
çük fenik 45.45 gram 8,5 fenik. 

Hububat isteniyor 
Almanyanın muhtelif şehirlerinde 

bazı ithalat firmaları memleketim.iz~ 
den mazı, her nevi kuru meyva, muh 
telif zahire maddeleri, bakla, fasul. 
ye, mercimek, nohut, bezelya, susam 
küsebesi, yağlı tohumlar satın aı. 

malt için Berlin ticaret odamıza mü· 
raoaat etmişlerdir. 

Almanyada lasulya cinsleri ~ • 
Almanya iaşe birliği, Almanyada 

yetiştirilen yirmi iki nevi fasulyele
rin ıslahı için bu nevileri tahdit ~ttir 
miye ve en ziyade yeşil iken kılçıksız 
olanların elde edilerek artırılma.sına 

karar vermiştir . 

BURSADA KOZA 
Bursa - Koza satışları bitm.iştlr, 

Bu seneki mahsul pek nefis olarak 
bir milyon yüz bin kiloyu bulmuştur. 

ZAHİRE 
BORSASI 

14-8-1937 
Fll'A!'LAR 

Cinsi Aşağı 

K. P. 
Buğday yumuşak 6.20 

Yukarı 

K. P. 

,, sert 5,32 112 6 
6,ın~ 
4,15 

,, Kızılca 6, 8 
Arpa 4ı10 
Çavdar 4.30 
Kuşyemi 9.-
l{aplıca 3,20 
Yapak Anadol 55 

GELEN 
Buğday 
Arpa 
Yapak 
Nohut 
Mısır 
Yulaf 
Keten tohumu 
Tiftik 
Fasulye 
Un 

Razmol 
Un 
Yapak 

GiDEN 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday Llverpul 
Buğday Şikago 
Buğday Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hamburg 

904 Ton 
122 Ton 
87 Ton 
26 Ton 
48 ron 

116 Ton 
21 Ton 
43 Ton 

4 Ton 
56 Ton 

919 Ton 
50 Ton 

21,4Ton 

5,98 K 
5,25 1{ 

6,09 K 
5.07 K 

3,87 K. 
8.23 l{ 

94.n9 K 
94.69 K 
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a:~~f;:~k Bütün Kıtalarımız Son Hel" alcşam · 
Harbiye'de BEL va. Alaturka• 

kısmında 

Suriyenln m-:.thur MELı.KE CEMAL 
Tarih ' Menzillerine vardılar 

rakkasesı 

(Başı 1 incide) 

müna6ebetleri 

Almanya ile İngiltere arasında 

böyle münakaşalar devam e
derken, yeni İngiliz - İtalyan balayı
m bozacak bir hfıdiseye henüz tesa
düf edilmemiştir. İki Ba§veldl arasın 
da teati edilen mektuplara dair ya
zılabilecek kadar yazı yazılmış ve u
mumi gerginlik havası iyice gevşe

miştir. 

!ki taraf ta yeni havadan istifade 
ederek daha müspet konuşmalara gi· 
rişmlye meyil göstermiyor. Çünkü 
artık iş fiiliyata kalmıştır. 

Gelecek ay Milletler Cemiyeti top
lanınca, Habeşistan işi halledilecek 
mi, edilmiyecek mi? Bütün iş bura. 
dadır. Eğer İtalyanın Milletler Cecni· 
yetine avdetine imkan verecek bir ka 
rara varılabilirse lngiliz..ltalyan mu. 
nasebetlerinde daha müspet inkişaf 
lar devam edecektir. Buna imkan bu· 
lunmazsa inkişaf tıkanacaktır. 

) lspanyol barut lıçııı 

• spanyadaki vaziyet iimit ve. 
1 recek bir yolda değildir. Ade· 

m1 müdahale komitesi, muayyen bit 
f ormUle vanmadan yaz tatiline baş· 
lamıştır. Devletler arasında lapan· 
yaya dair esaslı fikir farkları vardır. 

• Bunlara hal çaresi bulunmadığına 

göre, ademi müdahale sisteminin Ö· 

nüne geçmiye çalıştığı tehlike, çırçıp
lak ortaya fırlamış demektir. lapan. 
yol dahili harbi, milletlerarası bir 
çarpışma mahiyetini muhafaza edi
yor. Her vakit daha fiili bir mücade
leye yol açabilir. Buna sebep olacak 
hadiseler de eksik değildir. Her gün 
bir yenisi çıkıyor. Müsebbip olanlar 
m.eçhul kalıyor. Her iki taraf sade
ce kabahati biribirine atıyor. 
İspanyadaki dahili kuvvetler bütUn 

gayretlerine rağmen biribirini e. 
zememiştir. Her iki tarafta dahili mü 
cadeleler de eksik değildir. Hariçteki 
devletleri bu mücadeleye sürUklemclt 
her iki tarafın işine gelebilecek bir 
şeydir. Avrupa, bütün bu tahriklerin 
neticelerine karşı müdafaasızdır. 

:Amerikanın bir teıebbüıü 

B u vaziyet karşısında Amerika, 
dünyada barış vaziyetini iler

letecek bir adım atmıştır. Amerika 
Hariciye Nazırının birkaç hafta ev
vel gazetelerde barışa dair çıkan söz
leri diplomatik yollardan, bir muhtı· 
ra şeklinde bütün devletlere bildiril
miştir. Amerikanın düşiincesi, devlet· 
lerin siyasetlerinin bir vasıtası diye 
silahı kullanmamaları, başkalarının 

dahili işlerine karışmamaları, trıa!.

hütlere riayet etı:neleri, ihtilaflan mü 
zakere yolile halletmeleri yolundadn. 

37 devlet bu muhtıraya tasvip yol. 
lu cevap vermiştir. Almanya, İtalya., 
Japonya, İspanya ve Çinden henüz 
cevap yoktur. Buna mukabil Rusya· 
nın cevabı çok sıcaktır. 

Amerika umumi bir barış toplan. 
tısmdan bahsetmiyor. Fakat bu muh 
tıra böyle bir hareket için zemini hn· 
zırhyacak bir şeydir. 

Amerika, umumi bir barış saha. 
smda böy1e bir adım atarken, al. 
tı eski torpitoyu Berezilyaya kirala.. 
mak suretile Yenidünyada hiç ıu. 
zumsuz bir mesele çıkarmış ve son 
Arjantin Panamerikan konferansı. 

nın kurduğu havayı bozmuştur. 
Brezilyaya böyle bir hususiyet göste. 
rilmesi Arjantini kızdırmıştır. 

Öyle görülüyor ki, Yenidünya in. 
sanlan da devamlı ahengi ve barı~ı 
biraz tatsız buluyorlar .. 

Uzak Şarkta 

U zakşarkta muharebeler de. 
vam ediyor ve gittikçe büyü

yor. Seferberlikler yapılıyor. Fakat 
resmen harp yoktur. Taraflardan hiç 
biri, resmen harp ilanının uyandıra
cağı mesuliyetleri göze alamıyor. Ga
ribi şu ki, harp tehlikesi karşısında 
faaliyete geçmesi lazımgelcn :Millet
ler Cemiyeti, fiilen muharebeler de
vam etmesini "harp tehlikesi,, say
mıyor. 

Buna karşı teselli verecek bir nok
ta varsa o da harbin önüne geçmek 
hususundaki teşebbüslerde Almanya 
ile İtalyanın diğer devletlerle bera
ber hareket etmeleridir. 

Ahmet Emin YALMA N 

,, 
" " Mahmutpaşa'da. Sultan odaları. 

Bahçekapı'da 4 • cil Vakıf han asma kat. 
il " 

,, 1 • ci ,, 
,, ,, ıı 4 - CÜ ,, 

Çakmakçılar'da SUnbüllU hanın Ust katında 

Mahmutpaşa'da Kalcılar hanı alt kat. 
Çadırcmhmetçelebi. Balipaşa yoku§u. • 

~2-24 .. 
38 Oda. 
10 il 

14 ve 16 tki oda. 
5 Oda. 

39 
o 

il 

Cami avlu! unda. oda. 
Hueki imaret mahalli. Aksaray, Hascki'de. 

Cibali Seferikoz. Vapur iskelesi 000 Cami avlusu 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 

Sayımocağı 

Müddei icar: Teslimi tarihinden 

itibaren 938 senesi mayıs nihayetine kadar. 
Tabyo civarında. 340 ar tarla 
939 senesi Ağustos nihayetine kadar. 

13 60 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. tstekliler 19-Ağustos-937 

perşembe günü saat 15 - e kadar pey paralarile beraber Çembirlita§ta İstanbul Vakıflar Başmildürlüğtine 

Akarat kalemine gelmeleri. ( 4995) 
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Bu suar 
\'ererniyor~n cevabını, kimseler 
l'llbeıer şu u. ~akat yapılan tec-

- ~ netıceyi verdi. 
l\.adın h . 

'Y-ı er Yaşta güzeldir! 
V[Nonız, VENos KREMi 
Nos s PUDRASI, VE~ 
'YA RUJU, VENOS BRl-
ll, ~i~l, VENOS RlME- , 

I US ESANSI kul
~nnıak tartile... --

~erbest ve 
~ag1ı güreşler 
~beat~~~!akeınalpaşa Kızılay Kurumu 

n tertip ed'l . \'e Ya w ı mı3 olan ser-
la. 937 p glı gtire§lerin 29 ağus-
"'"'" azar ...ıı-u w """'llest gü t:ı'W. yapılacagı ve 
~Şlerdere:~. bi~inciye (100), yağlı 
"~) lira ik ırı~c.ıye (80), ikinciye 
'"llur, raouye verileceği ilan o -

'-........=--------
• 

• 

ile liik;ı damla KARDOL ~ıln n 
~:::::?t bulmasın. ~ Kft 
ı~~ali?~r J!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ b..:_ 'I'ürıt ~Ye~e bulunan vapurcu- ._. 
~"\lllden °nım:§irketi tasfiye he-

, .. ağıda Yaı 
~arara b ~h hususatın müzakere 
' !arın 9 ~glanması için sayın his
~ l>erşeınhe •37 tarihine tesadüf e
fıı ?tıuaın 

1 
gUnü sa.at onbeşte tus

c Catata~ atının görülmekte oldu
~ katta 20 Muradiye Hanında Uçün 

buı\Uun ·21 nUımarah dairede h.:ı.
aları rica ve ilan olunur: 

l.tuıa.ke Tasfiye memurl:ın 
l ......_ 'l' re Ruznamesi: 

~kııııel'in llSfiye. memurlarının ve mü
'ie haitkınd::Sfıye muamelatı cariye-

bUlı!arı i raporlarının okunması 
~ 2 ........ 'l'as~·'kabul ve tasvibi, 
... ::~ h ıye hesabatının hal ve va 
~ ~asını göstermek üzere 
~ an bilançonun tetkik ve a , 
~~ ~~ ihtili.flı mesailin halli 
ı~ ~i~e~ sureti tesviyeler hakkın 
ta..~· tetkik eyetinin teklif atı ve bun 
~ !tıe v~ taavıbi ile tatbik ve ic 
~ ......_ lCa ıtıniyet itası, 

~lnuıı lan i!lere göre tasfiye ımu 
haıt1cın fekli devamile sureti in· 

3 ....., . da. müzakere, 

~ te\>ıi ~darlara yeniden yapıla
l"Ql ta.avib" 

l!aı ı, 

\'~~ tasfiyede bulunan 
'rClJ~UK T. A. ŞİRKETİ 

llSfiye Heyeti 

istanbul GayrimübadiUer Kom·syonundan: 
D. No. Semti \'e mahallesi Sokağı Kapı No. Cinsi ve hls..ı lllueye cin 

muhammea K. 

794 Arnavutköy Büyük Ayazma E: 161 Harap ahşap hanenin 190 Açık ar-
Y.169 1.4 His. tınma 

1109 Kasımpaşa Sahaf Cincidere 17-19-21-23-25Sebze bahçesi maa 
Muhiddin Oda lAJ His. 340 

" 
1314 Burgazada E: Manastır E: 29 Müfrez Arsa 400 

" Y. GönUllü Cad. Mahallen 23 

1344 Beyoğlu Kamerhatun E. Dere Çıkmazı E: 10.10 mü. Ahşap hane ve dük· 
Y. Dere ÇıKmazı Y: 7-36 kanın 1, 3 His. 300 " 
Papaz Köprü.sil 

1886 Tarabya E: Ziso oğlu E. ve Y. 4 İçinde Bahçesi olan 
Y: Mestan Harap Ahşap hant!nin 

2/10 His. 120 " 
2443 Hasköy Kiremitçi Ah- Ayazma E: 16 Arsa 270 " 

met Çelebi Y. 20Arsa 100 " 
2466 Hasköy Hacı Şaban Efrem oğlu E. ve Y.10 
2629 Ortaköy E:Karabaş E. ve Y. İçinde Teneke barakası 

-;ıf, San 5 olan bir kıt'ıa. arsa 300 " 
3538 İstnbul Çelebi oğlu Sabuncu Hanı E:veY: Kagir Tonos dUkki.nın 

Alaaddin altında 13-14-15 2224/23040 His. 700 " 
4509 Yeniköy Çifte Fabrika E. 15 

.Y. 13 Arsa lOO " 6305 Beyoğlu Hüscyinağa Zföa E; 40 MU. Arsa 320 ,, 
Y: 56 

7031 Tarabya Dereiçi E. 34-36 Arsa. 260 il 

Y.28 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 25-8·937 tarihine dü
şen Çarşamba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

• • • 
Il5f ANmlUL AMIERil~AN ~CLIEJD 
K 1 % K 1 S M 1 : :~::~.~~;. ~!ı~ 3~~~1J • :e•b::. ;r1eı~ :~.~~ : 1 R IC 1 IC IC 1 S M 1 
Mektt p, 1 nfilizceyi tn iyi lSğr~ten bir müessesedir. Almanca veya Fransııc:a ihtiyari ol arılı mütehassıs muallimler 
tarafından öğreıillr. Milll terbıye Ye lıllllllre son dt?rece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yışııılır. Küıüphıneleri 
mllkemmeldir. Kıı ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmfilünü ıemin eder. Li)e kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri giisterilır. • 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nahı mühendisi ye&iştirır. 

KAVIT GONLERI. Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 7 Eyli'ılden sonra 
' her gün. 

Fazta nıaıomat için nu:l•tupta veya l>laant mürftr.,.at edilebilir:\ 

Hava Yolları Devlet işletme 

İdaresinden : 

Makinist ve Telsizci 
Aranıyor: 

1 - Idartmiz için yer ve uçuş makinistliklerinde kullanılmak üzere (9) 
Tayyare Makinisti ıl~ (5) ti I ... Uzuma göre uçuşta ve 4 dil yer istasyonla
rında kullanılmak üzere imtihanla (9) Telaiz memuru alınacaktır. 

2 - Makinistlerin azami aylık tlcreU 80 Ura. 
Telsiz memurlarından imtihanda kuanacaklan derecelere göre: 
"3" Memurun azami üçreti 1~ "ikisi uçucu" 
"5" ,, ,, ,, 100 "Uçtl uçucu" 

"l" " " " 80 liradır. 
imtihana kabul şartlan: 
A - ·Bütün Makinistler ile uçucu Telsizcilerin Sıhhatlerinin Havacı

lığa mUsait olduğu Eski3ehir Hava Sıhhiye muayene Komisyonunun Ra
porile sabit olmak "Diğer telsiı mem urlan tam teşekküllü heyeti Sıhhi· 
ye raporunu haiz olacaktır.,, 

B - Devlet memuru olm:ıK için icabeden evsafı haiz bulunmak. 
3 - lateklilerJn 31-Afustoı -U.17 akp.mma kadar evrakı nüsbltelerl

ni Ankarada Hava yollan Umum MüdUrlüğUne göndermiş olmaları la
zımdır. 

4 - lmtihanlar: 
Ankarada Idare merkezinde ve Istanbulda Yqilköy Tayyare Istasyon 

MUdUrlUğUnde 6--Eylül-937 Pazartesi ıtınU sa.at (10) da yapılacaktır. 
(2605) (5112) 

Müsabaka imtihanı Tehir Edilmiştir 

T ü r ki ye C ü m h u r iye ti Z i r a at 
Bankasından : 

(lstanbul Yüksek lktısat ve Ticaret mektebi mezunlarmm askerlik 
kamplarının ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vukubulan münL
caatlerden anlaşıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 eylfile tehir 
edilmiştir.) 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaff akı
yet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak üzere lüzumu kadar 
mUf ettiı namı.edi ve ,el namzedi alınacaktır. 

2 - Bu millabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek lk
tısat ve ticaret okulundan veyahut hukuk fakültesinden veya bunların ya
bancı memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 8, 9 ve 10 eylQ.l 1937 de Ankara ve lstanbul Ziraat Ban
kalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paralan verilerek Anka• 
raya getirilip, eylül zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak şar
tile müfettiş namı.etlerine (140) ve oef namzetlerine (130) ar lira aylık 
verilecektir. 
Müfettiş namı.etleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihRnm& 

girecekler ve kazanırlarsa. (175) lira aY.lıkla müfettişliğe terfi edecek· 
!erdir. 

Ankat&da Umum "MtidürlUk servislerinde çalıftmlacak olan tef nam
zetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında mu
vaffak olurlar ise şefliğe terfi edileceklerdir. 
~ - imtihan programı ile sair §8.rtlan göeteren matbualar Ankara, Is

tanbul ve hmir Ziraat Bankalanndan elde edilebilir. 
6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cümbu .. 

riyeti Ziraat Bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek su
retile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 1937 tarihinde ele değmi§ 
olması garttır. (2593) (5011) 

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

mir kapıları yaptırılacaktır. 1'afsilatı ihtiva eden p.rtlar ve reaimler a,ağı
da yazılı acentelerimizdedir. Alakada r firmaların tekliflerinin Ankarada 
Hava Yolları Umum MüdürlUğüne 31, 8, 37 ye kadar gönderilmesi ili.n 
olunur. 

Istanbul acentemiz: Knraköy P. T. T. binasında. 
Ankara acentemiz: Bankalar caddesi P. T. T. binasmda. (5219) 

lstanbul kız öğretmen okulu satınalma komis
yonundan: 

Okulumuzda mevcut Kitap evinde 2447 liralık ke§fi mucibince yaptın· 
lacak Moble tesisatı i§leri açık eksil tmeye konmuştur. 

Eksiltme 16--8-937 Pazartesi günü saat 11 de lstanbul KUltür Di· 
rektörlüğü binasında Liseler Muhuebeciliğinde toplanan Okul Komisyo
nunda yapılacaktır. 

llk teminat 183 lira 52 kuruttur. 
Bu işe ait şartname, kqlf, proje, Okuldan görülüp öğrenilir. Eksilt

meye gireceklerin en az bin liralık bu nevi moble i§l yaptığına dair res-
1 mt vesika ve Ticaret Odasının yeni sene vesikası ve teminat makbuzu ile 

belli gün ve saatte Komisyona mtlracaatlan. ( 4730) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

Komisyonundan: 
MektP.bin 1937 mali senesJ sonuna kadar ihtiyacı olan '41700) kilo ek~ 

mek açık eksiltmeye konulmuştur. Dk teminatı (344,05) lira ve muham. 
men bedeli (11) kuruştur. Ek~iltmeı:1i 23-S-1937 tarihine raatlıyan Pa· 
zartesi günü saat (14) de yapılacaktır. ·~ 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gUn ve ekailtmeye gireceklerin 
belli gün ve saatte GUmUpuyunda mektep binası dahilindeki komisyona 
mUracaatlan illn olunur. (4005) 



nı nıinaıe11et ! 
Elektriklı bir soğuk ha\Ja cihazı alacağınız \Jakit bu ciheti dDfDnmezseniz: 
Gayet ehven ve cazip eartıara kapılarak yapacaQınıa 
mubayaatt:an bllAhare nadim oıacakaınıa. · 
Makul bl,r tetkikten eonra gOrec•k•lnıa ki hakiki bir 
PAIGIDAIAE •ın tam manaelle ma;arur ••hlbl olabllmek 
için vereceoınız her kurue mahallına masruftur. 
SoOuk hava clhazıarının en ldaırell ol.;~n IEKOVAT ••· 
v••lnd• ••••ıoAı•ı aegart cereyan ••rfeder. 
Bu ekonomi yüzünden zamanla FRIG51DAIAIE dlA•r 
marka dolaplardan cok daha :ucuza maı oluyor. 

BOURLA BiRADERLER V! Ş!! 
leTAN•UL - ANKA~I\ - IZ:MIF': 

'Ve 
Adana - Kuliarrem Hllml Remo 

bQtQn BATIK 
BW'll& - lılarko Herman 

Adapazarı - Kerame4dtıl BarUt DlJaı'~ - Vt•bab Ktbılb tlnrtir&Şfer 
l!Jlldfehir - llUmıet Ossllr ve Bawı !"osmu 
Gaziantep - Hasan Hllıni ve Abdullah Gt1Z' 
Giresun - Ismail Uzunkaya 

•UTVl:NLS" 
30K..,........._ 

KILOTLA" 
40 Kurutt.n ......... 

MAVOLA" 

AGU/TOi AYI 
CE.liTLERI 

BULUZLAR 
&eo Lir..._ ltlberera 

Olll9ANDIN YAKALAR 
1.M Llrıdın ltıltıren 

a.aa Llrıdın lttltırın eaMLKK'LSlt 

a.u Lltldln ~ --·--

KANZUK 
MEYVA TUZU 

1!:N BOi VB TAZll DYVAIARIN 118ARD.ERINDEN 18'1188&1· 
EDILllJŞ TABU BiR llEYV A TOZUDUR. 

Emulaiz bir fen harikas1 olduğundan tamamen taklid edilebilmesi 
uümktln dejildir. Hamnmzhtı, mide yanmalarmı ekflliklerinl ve mu. 
umld tnıabazlan giderir. Ağız kokUSUQu izale eder. Umumi hayatm tntl 
,..amandıklarmı en emin surette llllah ve~ hayat ve canlılık bah· 

~r. 
INGILIZ KANZUK ECMNESt 

BEYOOLU - ISTANBUL 

FESTiVAL MEHTAP ALEMi 
Bu emsalsiz gecenin programını 
Sah gUnkU gazetelerde okuyunuz. 

Devlet Demlryollan ve Limanları Hay-

Y•lnlZ hlıkikf FAIGIDAIRE ile 
verilen,...., a .....aik temi· 
n.t ist8ınell unubMı,.nez. 
BUtemin.t bozukluk vuku
unda tekmil ntek•nizmanın 
m•ac•nen &bdmni tekJlfi ..... 

1 

RADYOLi 

Y &fi ilerlemit olmuma nfmen di,leri ta• 

mam, •ilam Ye ıüze). Her yemeli, her 
me,,,ayı Jiyebiliyor ve mide.i mükemme
len hazmediyor. Çünldi 1abah, alqam ve 
her yemekten IODJ'a diflerini fırçalamalı 
itiyad eclindiii için midesi •• banakları 

çok •ilam kalmıttır. 

RADYOLiN YEili darpa" lflebne mldGrlG§Gnden: •• ...,..., • .......... 1ı1ç o1mwa göade s deta ~ 
,. • - bU ........ rlyetl kuaaablllnhılz. . 

t1ALLAl2 PAZADLAl2 I 
Tuzla içmelerine giden trenlerlmlllıı tarifelerinde deiiliklik yapıl- ..___........,,.... ...... ...., .... _,,.__.,;.... ______ -::; 

mqtır. 188 9.17 tarihina.ı itibanla tatbik edilecek bu tarife hakkmda =---~---=--=ı=-================:a:::::r=:~ 
fula mal6mat igin ı.t. ve Köprll ~müracaat ectilmeel m1lhterem Saldllk .... Ba1111 TA••&N. Umumi Ne.rtyat! idare Dlen: & 
Jıalb lllıı olmmr. (CDllO) Guetecllik " NelP'lvat TOrk Lbnttet Strketi. Bastldı2ı ~· TA 


