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~ c·ıı c·· ~ 
~ Kup~nu Kup~~u ~-
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cüz 7 1 ~ kuruştur_ 

Bir piyade alayımızın komutan ve aubayları iatirahat ıaatinde Piyadelerimiz yürüyüf kolunda fanlı vaziluine doğru yol alıyorlar 

Göze 
Çarpmıyan 
Bir Salgm 

BUYUK MANEVRA BASLIYOR 
Kırmızı ve Mavi Ordular 

... 

'11ırnet Emin YALMAN 

G Un olnıaz ki Anadolunun 
YarıİI Aksam ilk 

b' ' lelı.ı . ır tarafından bir haber 
L_.. eıın • "F'l" 
111\11 d · ı an yerde bir oto-

e'flild' ş el-, Ö)d.. 1
• u kadar vatan-

lle u.,, 
•- rkea v h ~ıer birk a • vah der. Bazan gaze-
"'1-ıar ~ç satır yazı, bir makale ya
~lki de b~ar. Y.erlerdeki belediyeler, 
g~ ır, ıkı gUn canlı bir alika 

rı._~. ~ Oto~Usleri muayene etti
~~ .... w ... ~~il hal avdet eder. Ya-

8eyaha7°1 .~;." .. ·~~-;~~~ 

Teması Yapmış Olacaklar 
Bugün Saat On Yedide Her iki Taraf 
Mevzilerinden Harekete Geçecekler 

'Gerıer eıtuıiyetini tehdide devam 
Qir itı 
~ 0 saıgnu ka!'§1'8mda vatan-
'buı hayatı Uz.erinde titriyoruz. 
~Öl~ tifodan gUnde altı vatan' ,u 

8 
•. fena gtlnlerde bir devlet a

c!Utnıarııaoııerı söylemi3ti : Tifo ile bir 
lfer 'l'iırkU çarpışır gibi çarpıp.cağız. 
~ 'l'ıırıt b' n hayatı bir hazinedir. Al-
11ltıe nıln· ır Yabancı bölilğün ilerleme
~ ~' \.

0!acak bir askeri kuvvettir. 
1111.1n u8 

llebepı Yle bir kuvvetin arızi bir 
Ci e ara 

' !tıtıd.aıı eksilmesine seyir
Ytz.,, 

S ~. rtbeıdi. Bunun deli.let etti-

tlto dilfıi ruıı çok güzeldi. lstanbulda Manevralarda mühim rol alan motörlü toplarımız manevra ıahcuında ~ Yaı>ıı lllanına kar§ı iyi bir mücade-
diye ka:ı- lıleınıeketimizde fevkalade Çorlu, 15 (Hususi surette giden ar- pacak, 19 unda karşılaşacaklardır. J 
le~ Ul edilen ve toplu kuvvetler- kadaşmuz bildiriyor) - Büyük Trak Kamutay heyeti gidiyor 
~ez.:arı her işte olduğu gibi, iyi ya manevraları, yarmı gece sıfırıncı Çorluda büyük bir askeri faaliyet ı ATATORKON 

KIYMETLI 
HATIRALARI 

~llta Varıldı. saatten itibaren kırmızı ve mavi or_ göze çarpıyor. Halk, tarif edilmez bir 'a: ~adol~nun otobils kazala- dıilarm harekete geçmesile başlıya.. heyecan içindedir. Her taraf bayrak 
~bir 1_böyıe bir salgıııı olduğunu ve caktır. larla donanmı3tır. Ordumuzun geçire 
~ ~9.ıanın bir ecnebi bölüğünün Kıtalar ilk hareketlerinin azimet ceği bu büyük imtihanıın muvaffakı. 
l>eaıt 1.....~e nılni olacak, memlekette noktalarını almakla meşguldürler. l. yetli neticesinin sevincine bütün Trak 
'~~etler yaratacak vatandaş ki taraf, ilk teması ayın 17 sinde ya. (Arkası 10 uncuda) 
ttltıu l'ini ölüme sevkettiğini bir ======:==~===:::================ 
~ ~~1e . diye kabuı edemiyoruz. Dünkü Spor Hareketleri 
Jıtı. ~ ıatatistiğimiz yok. Oto-
~~arnun sebep olduğu nüfus "-g' • toplu bir rakam geklin-

ilz kartısma çıkamıyor. 

Q tobUa kazaıarmm önüne tama
tat. itle llıile geçmek gibi bir iddia ha
~ tıo~ez .. Her insan işinde kaza-

5'akat bır Yeri vardır. 
~ir aı kaza denilen gey, fenot her 

~tlcıadan :~an, her fena ihtimal ip
ııfl Uşfu_Uldükten sonra fena 

l "' e · · ~il "e ö ~ bırle§mesile meydana ge-
clir. nune geçilemiyen bir hadise-

to ~adoı 
hUs ha ~un ~irçok yerlerindeki •o-

)~ Yokt diseıerınde kaza kelimesinin 
da,,.et '\tar:· Ürtad,. göz göre ölümü 

Otob r. 
\'e Us ve ka ... 

rtıa1ırı myon şasısını yapan 
'<>ll~ k 111 azaınt kudretini elbette 
ltteıt isu adar ileri sürmek ve methet
~ll l-'UkYen bir fabrikanın bir buçuk 

1 .. _ 9aıi ~.ır diye ortaya çıkardığı 
""l't ernı rtne: "Onlar budala, akıl-'Ur ~-.. diye Uç too, dört ton yük 

· Bu §asi normal yükle iyi 

(Arkası 10 uncuda) 

Milliyim, lngilizi 18 
Dakikada Yendi 

•' 

Mülayim - Vanderveft maçından bir enatantane 
(Dün şehrimizin m Wıtelif yerlerinde spor hareketleri ol 
du. Bütün bunlara ait tafsilit altıncı sayfatla4ır.) 

Büyük Tarih Sergisinde 

Gösterilecek 
lstanbul, 15 (A.A) - Türk Ta

rih Kurumundan: 
Atattlrkün kendi el yaDSı Ue ve

ya diktesi suretlle arkadaşlann.. 

da yahut onlardan intikal eden ze
vatta mahfuz bulunan habralnn· 
nm ve tarih sergisinde giktf'rilma. 
si Türk inkılap Tanhln<'.e faydab o
lan vesikalarm sergiden 90nra yine 
kendilerine iade edilmek üzere lfıt
fen tarih kurummıa gönderilmesi 
rica olunur. 

Adres: Dolmabahçe Sarayı Tarih 
Konunu Sekreterliği. 

Dahiliye, Maarif 

ve Ziraat Vekilleri 

Şehrimize Geldiler 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel 

Sekreteri Bay Şükril Kaya ile Maarif 
Vekili Bay Saffet Arıkan, Ziraat Ve
kili Bay Şakir Kesebir ve siyasi müs
teşar Bay Abdülmuttaiip dün şehri

mize geldiler. 

1 ı································~··········~~····· 
1 Halayda Katliam mı? 

Müfrit Unsurlar 
Harekete Geçti 

J\Jana, 15 (TAN muhabirinden) - Halaydan alınan ha
berlere göre, müıtemleke cukerleri idareyi ele almıılarclır. 
Cacltlelercle devriyelerin mahmuz fakırtılarından baıka au İfİ· 
tilmiyor. Çarıılarcla görülen Türklerin Üzerleri aranmakta ve 
evlerde ıilah taharriyah yapılmaktadır. Arap ekalliyetinin 
Vıbetül Amelilkaomi klübü ıekreteri Süleyman Vahap, Jün 
çarşının ortaaında: 

"-Hiçbir kuooet bizi durduramıyacaktır. icap ederse 
hükumete bile vaziyet edeceğiz.,, diye bağırmııtır. 

Otuz lıadar Arap, dün alr,am Antcıiya sinenuuınJan çıkhlı
trın sonra Y enipn matbaa.inn ISniine gelmi,ln, kapıyı tekrne
liyerelı tehdit ıavurmUflar ue pencere camlannı lnr,rrtlflardır. 

Canlanndan korkan Türkler, lratliôm ihtimaline ltarfı ted
bir alınmasını bekliyorlar. Çarfılarda Türk dükkanları hôlli i 
kapalıdır. i 

Hatay Halk Partm binaaı, yeni hadi&eleri önlemek için açıl
mamaktaclır. 

Kırıkhan - Antakya telefon hatları meçhul eller tarafından 
keıilmiıtir. Antakya Üe irtibat kalmamııtır. Kanlı hadise
ler muhtemel görülmektedir. Amik ouanndan Halaya inen 
afiretler ailesiz gelmektedirler. Bunun manan açık olcluğun

$ elan halkın enJişeai arlm1fhr. Alevilerle Türkler elele vere-

L ::~.::~ı~~::::::::: :::::. ~:~:::::~:r~ ...... ~ ... ... 
Uzakşarkta Haro 

Şanghayda şiddetli 
Hava harbi oluyor 

Çinliler Taarruza Hazırlanıyorlar,· 
34 Amerika Vapuru Asya Sularında 

Çin ordulannı idare etlen 
Mareıal Çang - Kay· Şek 

Londra, 15 (TAN) - Japon - Çin 
muharebeleri, çok şiddetli bir safha· 
ya ginmiştir. Bilhassa Şanghayda sı-
kı bir hava taarruzu devam etmek 

tedir. Japon tayyareleri, Hangçeu'da 
14 Çin tayyaresini düşürmüşlerdir. 
Şanghaym şimalindeki tayyare mey
danının bombardıman edildiği ve 24 
Çin tayyaresinin tahrip olunduğu 
haber veriliyor. 

Bu sabah nisbi bir sükün hUkUm 
sürmüşse de dün gece Japon harp 
gemileri fasılasız Şanghayın §ima 
lindeki Çin mevzilerini bombardıman 
ebnişlerdir. Sabah şehri sis kapla
mıştır. Yağmur, mültecilerin ıstırap 
larmı artırmaktadır. Bombardıman 
tayyarelerinden aWan mermiler, 
Fransız emniyet mmtakasına dUş
m UştUr. Bir kadın ölmUş, bir erkek· 
le dört kadm yaralanmıştır. Bunl~ 
nn hepsi de Çinlidir. 

8 ecnebi öldii 
Dün, Çin tayyareleri Jayon donan 

(Arkası 10 uncuda) 
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Remoda Gunde 
Sigara İçiyordu 
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J J 

Yıldız sarayında çukur daireler. Kadınlar küçük yaşt!l buraya 
alınırlar ve burada yetiştirilirlerdi 

A ltmcı Mehmet, .Dördüncü 
Kadın efendinin ilk fırsat

ta kendi yanma gitmesinde daima 
ısrar eylemişti. Sefaret vasıtasile 

gonderdiği bütün mektuplarda bu 
arzu tekrar ediliyordu. 

Dördüncü Kadın, memleketini bı
rakıp hariçteki enkaz arasına ka
rışmayı büyük bir fedakarlık sayı
yordu. Fakat şöyle düşünüyordu: 

"Bir defa nikahlısı olmıya razı ol
duktan sonra muhacir olduğu bir 
zamanda yanına ı;itmiye mecbu
rum. Hem de söz verdim .,, 

Birgün Başkadm kendisini yanı
na çağırdı. Dedi ki: 

- Yavrum, sana bir şey söyliye
ceğim. Bana darılma. Kendisi elbet
te sana gelme demez. Fakat gider
sen iyi olmaz. Sen gençsin. Burada 
kalmak elbette hakkında hayırlıdır. 

Bu sözler meseleyi hallediyordu. 
Demek ki Vahdettin, geçen zaman 
içınde fikrini değiştirmişti. Kendi
sini istemediğini ima yoluyla bil
diriyordu ... 

Sonradan meydana çıktı ki, işin 
içinde entrikalar, miras endişeleri 
vardı. Dördüncü Kadının nüfuzu do 
layısile onu işin içinden ayırmak 
için böyle bir yol düşünülmüştü. 

H arem halkı San Rcmoya gi
dince Altıncı Mehmet, Dör

düncü Kadını sordu. 
- Gelmek istemedi, dediler. 
Altıncı Mehmcdin kızı Ulviye, U

vcy annesine babasının ağzından 
bir mektup yazdı ve şu lisanı kul
landı: 

"Babam sizi mutlaka yanında 

görmek istiyor. Verdiğiniz sözü tu
tup gelmediğinize müteessir oldu. 
Hayatı tehlikededir. Mutlaka gel
melisiniz. Siz de Avrupayı görmüş 
olurdunuz. San Remo çok güzel bir 
yerdir.,, 

Dördüncü Kadın, şu cevabı ver
dı: 

"Ben sözümde duruyoruin. Son 
ncf esine kadar yanında bulunup 
hizmet etmek borcum ve vaıJfem
dir. Sırf gitmemin arzu edilmediği 
ima olunduğu için geri kaldım.,, 

Başkadının bir entrikasının sebep 
olduğu uzunca teehhürden sonra 
Dördüncü Kadın da San Remoya il
tihak etti. 

Burada sıkıntılı bir muhit ku -
rulmuştu. Elli odalı bir köşkte he
sapsız. israf dolu bir saray hayatı 
devam edip gidiyordu. Bütün sa
ray halkı için büyük bir sofra çı
kıyordu. Vahdettinin hususi bir 
dairesi vardı. Burada kendisine hu
susi yemek çıkıyordu. Bu yemeğe 
yalnız Dördüncü Kadını iştirak et
tıriyordu. 

V ahdettinin başlıca işi sigara 
içmekti. San Remoda bul

duğu adi bir nevi sigaradan günde 
yüz elli tane içerdi. Bir söndürür, 
bir yakardı. Bazan gelip gidenlerle 
konuşur, fakat neden bahsettiğini, 
neler düşündüğünil kadınlarına söy
lemezdi. 

Sokağa hiç çıkmazdı. Kapalı o
daların dumanlı havası içinde ya
şamaktan hiç bıkmaz, köşkün bah-

çesine bile haftada bir, iki defa çı
kardı. 

Bahqede dolaşırken Kadın Efen
diye hep şu suali sorardı: 

- Ne rüya gördün, bana anlat. .. 
Senin kalbin temizdir. ~lutlaka gü
zel rüyalar gördün. 

Asırlardanberi kapalı duvarlar 
arasında hadiselerle temasını ta -
mamile kaybeden Osmanlı haneda
nının en yaşlı oğlu, son ümitlerini 
rüya alemine bağlamıştı. Fakat 
bu hanedan içine artık rüyada bile 

ümide benzer birşey görülmezdi. 
Dördüncü Kadın cevap veriyor

du: 
- Hiçbir rüya görmedim. 
Sonra kendi kendine tekrar edi

yordu: 
- Görsem bile lehte olamaz. Ar

tık yalancı ümitler uyandırmak 
vakti bile gcçmi{ıtir. 

A ltmcı Mehmet, yalnız bazı a
arapça gazeteleri okuyordu. 

Bunlar taassup ve irtica taraftarı 
gazetelerdi. Fakat Dördüncü Kadın 
Efendinin tlirkçe gazete okumasına 
mani olmuyordu. Daima şu ihtarda 
bulunuyordu: 

- Oku, fakat bana gösterme. 
Fakat Altıncı Mehmet, görmek 

istemediği tilrkçe gazeteleri, kim
senin farketmediğini zannettiği sı
ralarda gizlice alıyor ve okuyordu. 
Oyle zamanlarda sigara tablasın
daki küllerin ve sönmüş sigarala
rın kümesi büyüyordu. 

Dördüncü Kadına gelen mektup
ları kendisi defalarla okuvup san
sür etmeden eline vermiyordu. Ka

dın soruyordu: 
- Bana emniyetiniz yok mu? 
- Sana o kadar emniyetim var 

ki elinden kahve bile içiyorum. Fa
kat mektup meselesinde içim rahat 
etmiyor. Mutlaka mektuplarını e\·
vela kendim gözden geçirmek isti
yorum. 

- Hiç mektup gelmemesini ister
seniz onu emretmek te sizin eh
nizde ... 

- Hayır, mektup gelsin. Fakat 
evvela kendim görmeliyim. Bana 
öyle geliyor ki "Orada" neler oldu
ğunu gazetelerden değil, böyle mtk
tuplardan öğreneceğim. 

Dördüncü Kadının eli.ne fa:ı;\u 

para vermiyordu. Bir ta • 
rafta parası olmamasını temin et
miye ehemmiyet veriyordu. Beğen
diği elbise modelini yaptırıyor. Fa
kat parasını kendi verdirtiyordu. 

Kadının her hareketi sıkı bir Hon 
trol altında idi. Herkes sokağa çı
kıyor, o çıkamıyordu. 

Pek nadir sokağa çıkışların her 
birinde Vahdettin ile şö~le bir mu
havere cereyan ederdi: 

- Eski usul bağlı başla fazla 
göze çıırpacaksın. Buradaki her 
kes gibi olmak için küçük bir şap
ka giyeceksin ... 

Dördüncü kadın, hiç tanımadığı 
ve temas etmediği bu muhite uyanu 
yordu. Fazla bir muhafazakarlık 
duyuyordu: 

- Her emri yaparım. Fakat bu
nu yapmak elimden gelmez, diyor-
du. (Arkası \'ar) 

j ll YltDA · 
· ~iKiN 
1 f ANGINLAR 

Belediye 1923 yılından 

1936 ya kadar şehrimizde f 
çıkan yangınlar hakkında 

bir istatistik yapmıştır. Bu 

Ankara-Istanbul Arası 
600 Sefer Yapıldı 

Has.tat Yekunu Üç Yll Önceye 
Nisbetle Dört Mislidir 

-o-

Yeni Paralar Eylu!de 
Tedavüle Çıkarıhyor 

Ingilterede hazırlanmakta oıan : 
ni paralardan beş Iiralrklartn da 
sıtmasına ağustosun son bafta81~. 
başlanacaktır. Eylül içinde be!ıcur· 
!ıklar memleketimizde bulunac ,,. 

bil" Bunların tedavüle çıkarıtınası .d3 

iatatistiğe göre, şehrimizde 

1923 yılında 72, 1924 te 385, 
1929 da 495, 1930 da 466, 
1931 de 454, 1932 de 530, 
1933 le 423, 1934 le 478 ve f 
1935 te 554 yangın çıkmış- J 
tır. Yangınların en çok çık- ı 
tığı aylar Temmuz ve Ağus· 
tos aylarıdır. En az olduğu 
aylar da Eylül, Teşrinievvel 
ve Kanunuevvel aylarıdır. $ 
Temmuz aylarında yangı

nın altmışa kadar çıktığı, 
Teşrinievvelde ise yediye 

kında dilşlinülen şekil şudur: tp~O" 
dan mecburi bir mübadele es~sı lılC' 
nulmıyacak, eski ve yeni beş h~tir· 

l lar ayni zamanda tedavili edeC~ deD 
Fakat Merkez Bankasının eli.il ı'3 
her gün bir, bir buçuk milyon pil ıı· 
geçtiği için eski beş liralıklar ııa,, 

·1 cel"' 
kaya geldikçe teda vUiden çek1 e ·~· 

kadar düştüğü görülmüştür. Dün Yeşilköyde Devlet Havayolları idaresinin tayyaresile 
••••••-• u••• ••• u••••••• lstanbul üzerinde dolaşan gazetecilerden kalabalık bir grup 

• D.ev~~t H~va yolları İdaresi, dün ı 1933 yılındanberi elde edilen har 

Ç a k 1 11 e Yeşılkoydekı tayyare meydanında bir sılat, 8699 liradır. Bu mikdar 3 sene 
yolcu tayyaremize beş altı uçuş yap- içinde o kadar mühim bir fa~kla ç _ 
tırmıştır. Uçuşlarda kalabalık bir ğalmıştır. ki bugünkü hasıl t .

0 

_ 

Y d
• K d tr ·· · • a ıa 

e 1 ere 
ave ı zumresı ve gazeteciler bulun- kamları, halkın tayyareye olan ra<Y-

muşlardır. betinin arttığını gösteren bir de!U
Davetli kafileleri, öğleden sonra dir. Yalnız '936 yılında 30,345 liralık 

Yara 1am1 S 
Havayolları idaresinin husu.si otorno- hasılat alınmıştır. 
bilile Yeşilköye gönderilmiş, kendile- Her gün seferler yapılmaktadır. 

1 rine tayyareler Uzerinde izahat ve-
D

.. b h F d b' ı Posta tayaresini kaçıranlar için de 
un sa a ener e ır yara ama rilmiştir. Uçuşlar esnasında blitün h hiıdisesı· olmuştur. O semtte Sancak- d ususi bir servis yapılmıştır. Hususi avetlilere havadan İstanbul tarafı 

tar yokuşunda dokuzluklarda oturan gösteriLmiştir. bir tayyare ile saatine (80) lira ve-
belediye tahsil şubesi veznedarı Faik rerek gidilecek yere gecikmeden var-

Verilen malumata göre, yolcu tay- mak da mümkündür. 
epeydenberi Cemile adlı bir kadını se- yareleri şimdiye kadar Ankara - İs- Bayan Afet te geçen gu··n vazı'fesı·-
viyor ve onunla yaşıyormuş. Cemile t bu an 1 arasında 600 sefer yapmış, ne gidebilmek için bu tedbire mu"r"-
geçenlerde izinsiz olarak Bursaya git 7500 k'l ar ı o gazete, 1375 kilo da ba- caat etmiştir. 
miş ve dönmliştür. Faik, Cemilenin gaj eşyası taşımıştır. Her seferi mü
bu şekilde ayrılışını kıskanmış dün teakip sıkı bir muayeneye tabi tutu
sabah ken.disiyle ka:,g~. et.?'1iştir: Ağız lan tayyarelerimizle seyehat, çok e
kavgası bır aralık bu~u~uş, ~aık ~us mindir. Şimdiki halde, 1,5 saat içinde 
talısım çekereK Cemıleyı yedı yerın- katedilen Ankara - İstanbul yolcu 
den Y.ara1amış ... tr. Cemile Hase'.ki ha$. 1füeö Ucr~ti 36 liraaır: Fa~at ida
tıı.nogıno kSlldırılm'rs Faik tP.'-Jc.anıkC>ıa re, 'bifUcret üzerırme )nl.tn'ım enıı: 
götUrülmU§tür. q -'tat y6.pırlı'bnıH~si bnkarlla.rıiu araş· 

-o-- tmmaktadır. 

ANKARADA 

Ankara, 15 (Tan muhabirinden) 
- Devlet Havayolları, bugün Anka
ra uçuş meydanında bir gösteriş u
çuşu yantı. Gazeteciler davetlivdi 
oa.a ~ .Lv,.J\J ua uucuıı:ıuı:ı.\t:&..U!t:Lt:, ~ruı • 

Bay tayyaresile gezdirildi. Hazırla
nan büfede davetliler ağırlandı. 

8000 Göçmen 

Y erleştirUdi Söz Dinlemiyenler 
Romanyadan göçmen nakliyatına 

başladığı günden itibaren bugüne 
kadar 8QOO göçmen gelmiştir. Bun
ların 3500 ü Urlaya yerleştirilmiş, 
diğerleri Anadolunun muhtelif yer
lerine gönderilmiştir. Daha 17000 
göçmen gelecektir. Bunlar da Anado
luya yerleştirileceklerdir. Nakliyatın 
arkası ancak Teşrinisani sonlarmda 
alınabilecektir. 

---o---
Hastalıktan ölmü• 

Bir ay kadar evvel Balmumcu çift
liği civarında Orhaniye kışlasının 'lr
kasmdaki bir havuzda Cafer Tay~ar 
adlı bir ihtiyarın cesedi bulunmuştu. 
Şüpheli görülen bu ölüm üzerine ct>
set Morga kaldırılmıştı. Morg dün 
raporunu venni~tir. Cafer Tayyardn 
müzmin kalp, böbrek ve mide hasta
Iıklan bulunduğu ve bu hastalıkların 
verdiği ani bir tıkanma ile havuza ci t 
şerck boğulduğu anlaşılmıştır. 

-0--

Dört Kumarbaz 

Yakalandı 

Şehir 

Bostanlar Meselesi 
Şehir içindeki bostaularm şehir dı

şına çıkarılması mevzuu üze.rinde be
lediye tetkiklere başlamıştır. Bu tet
kiklerle bostanların vaziyeti, nasıl su 
!andığı, ne gibi mahsul yetiştirdikleri 
tesbit edilecektir. Bostanlar şehir ha 
ricine çıkanhrken karşılaşılan iktısa
di zaruretler de nazarı dikkate alına
caktır. 

Bir Günde 450 Kadar 
Ekmek Müsadere Edildi 

Ecnebi ve ekn.!Uyet mektepleri 
müdür muavinleri lçin bir kad. 

ro hazırlanmıştır. 

• 
U• • niversite Edebiyat FakWtesi 

Doçentlerinden B. Ali Nihat, 
Iran edebiyatı üzerinde tetkiklerde 

bulunmak için Irana gidecektir. 

• 
Emniyet Müdiir1iiji;ü, 12 hlslldet-

ten mürekkep bir emniyet müf 
rnesi teşkil etmi~tir. 

\TuiA.1~~79371 PAZARTESİ 
"' 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan aldığımız malümata göre, Kara
deniz kıyılarının bulutlu ve yağışlı, 

diğer ımıntakalarm kısmen büi'irtlu 
olması, rüzgarın şimalden orta kuv
vette esmesi muhtemeldir. 

DUNKU HAVA 

Dün hava tamamen açık geçmiş, 

barometre 759 milimetre, hararet en 

tir. Bu suretle piyasada pek az ı;ı:ll U· 
tarda beş liralık kalınca mecbu~. ııı e
badele için bir vakit tayin ve ııan 
dilecektir. 50, 

Yeni paralar, eskisi gibi 5, ıo. 
100, 500 ve 1000 liralık olacaktır.ııa· 

50 ve 100 liralıkların kalıplaJ"l uJllal' 
zırdır. Beş liralıklardan soı:ı.ra. b 

basılacaktır. . ~· 
Bunlardan sonra diğer nevı .P. de 

lar gelecek, böylece bir kaç aY .ıç~e.ıı 
eski yazılı paralar yerine kaııı1 ır 
Merkez Bankasının banknotları g ı 
çecektir. • bit' 

Bir liralıklar için henüz kati r 
karar yoktur. Gümüş liralardan b

9
9, 

ka kağıt bir liralık basılıp b~11;8• 
ması meselesi tetkik halindedır. e
kat kağıt bir liralık lehine karar ~t 
rilmesi takdirinde hazırlık İÇ~ '"if3. 
kaybedilmemesi maksadile blf 

1 
W 

hklarm kalıpları da hazırlıınJlllllt 
dır. 

----<0,----

Doktor Rüştü Aras 
Y alovadan DöndU 

B . "dd t . de. btl' ır mu e tenberı Yalova . f)f'• 
lunmakta olan Hariciye Vekilim~ iı' 
Tevfik Rüştü Aras, dün şehrıJll 
dönerek Perapalas oteline innıiP' 

F ranıız Elçisi ıiyasi 
müıtefarla görüfliİ el! ' 

...,._"~'""~..'?!·~ -~~'Yf'1~as o
Ponsot, alın saat lo aa .t'era.~ i 9~ 
teline gitmiş ve Iİa.'h~ye Vekalet ·tııt 
yasi mlisteşar1mız B. Numan ~!rUş 
Menemencioğlu ile bir müddet go 
mütşür. 

Y alovada Yeni 

imar Faaliyeti 
~ Yalovada inşaat işlerini gözd~~ 
çirmekte olan Akay işletmesi ~il ct1'' 
Bay Cemil bugün şehrimize done te~ 
tir. 5 sene zarfında bütün mideril ıııs• 
satı bitirilecek olan Yalovanın 11•1• 

}cllr' 
keti hazırlanmıştır. Bu maket. terr 
ca!ara konulmuştur. Oyun baMe rdJ 
le köşklerin yapılmasına ilkbab

8 

başlanacaktır. 

Lokomotif 
Fabrikası 

•Yurtta Bugünkü Hava 

...'"""""' ........ 
8 inci ay Giln: 31 Hızır: ı03 
A.rabi 1356 Rumi 135

3 

Cemaziyülahır: 8 Ağustos: : 1 
Gilneş: 5,11 - Öğle: 12.ı 9 
İkindi: 16,08 - Akşaım: 19,01 Yatsı: 20,51 - İmsak: 3,1 ._____ - ııı~ 

çok 30, en az 22 santigrat 0 ıı~· 
kaydedilmiştir. Rüzgar şiınııJdCil 
fif esmiştir. 

l 
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Kaybolan 
Rus Tayyaresi 

liaıa Bulunamadı 
londra 15 

ferini " ' (TAN) - Moskova • Amerika - Moskova bava se-

Donanmamız 

Karadeniz 
ve Akdeniz 
Kıy darında 

..... . ,,aPınak " b ' ~,_ be . bil" 
"''IYeıı (N uzere havalanan ve iki günden en a.KI tı ıne- ""• •-"" 
bıaın1ft 209> Sovyet tayyaresinden henüz hiçbir malfunat alına- Ankara 15 (TAN muhabirinden)-
tiıı.i a ır. Alaakadan verilen haberlere göre Sovyet tayyarecile- Donanmamızın Ağustos sonlarında 
. ratnak i . ' . 
•ırnaı ku h çın, 3 tayyare havalanmı,tır. Kayıp tayyarenm Rusyaya ve Akdenizdeki dost mem-
iı k\l\>\> tl unda ınecburi olarak buz üzerine inmiye mecbur kaldı- leektler lınıanlarma ya;acağı seyahat 
k>~ et e talı . 1 . . 

l-' ·ı..ı.cıssine b tnın ediliyor. ere aıt hazırlık1.ara başlanmıştır. 

e::_e alarak ~zkıranına yanına üç tay 

1 

_ Seyahate iştirak edecek gemilerimiz 

"lleSi e""..: ar:rov burnuna hareket =--------------.1 iki grupa ayrılmıştır: 
~eYi '<!•• Verilm· t· 1 
A aralllak ·· ış ır. Kayıp tayya- Madrid Sokakları Bir kafile Yavuz zırhlısiyle Kocate 
tattern d uzere nıeşhur tayyareci 
ltt e hazırı v b 

fe . Oskova • Ş. ı~a aşlamrştrr. 
tıni tertibe llnah Amerika hava se 

~0ııu b' · nıeınur hüklunet komis 
~it teırbl~~bliğ neşretmiştir 

"" ıge .. . 
Ja.tesi f gore Lovanevskinin tay 
lcaı""·- evkaı§.d ~tır 'l' e zorluklar kaq!Smda 
111~ dona;ak ayya:_enin bazı kısımları· 
l'ııinıer ar buz Uzerine indiği de tah 
~Utu asındadır. 

~"'· n kutup t 1 . • 
f ~.rare tel . . . e sız ıstasyonları, 
a.ııııas12 d'sııuı:n dalgası üzerinde 
ll~ is~~- ınleınıye devam ediyorlar. 
llııbı "Q.l)Yonlar b . 
~ arsa d ' azı: neşrıyat al-

~ıı. sarih a. pek kuvvetsiz olduğun
anp ta bırşey elde edilemem1ştir. 

~~ek iç yYarede bir buçuk aylık yi
lııeai ~e:cek, Çadır ve giyecek malze 
ç cuttur 

llkotsk d .·. 
l'atııııa Vazi enızındeki Krasin buzkı-
d~ şinıaıe ~etin .nıüsaadesi nisbetin-
~\'}'et gıtınesı emri verilmiştir. 

doDianof ~va kahramanlarından Vo 
teı;İııdeki 

3 
°10kof ve Aleksefin ir 

l!Ajasıııdan ~yYarelik filonun Rudolf 
~t§tır ~ınaıe geçmesi kararlaştı· 
~J?ı nu~ ınotörlli (N. 206) ve (N. 

liyat l aralı tayYarelere kutupta 
· 

0 
arak durması bildirilmiştir. 

~,,~ 

/j .'";' .. ·9.:J~..,.,J-

y "Yii k Bir 
>.ıQngın Oldu 

hu atsilya 15 
ıq sa.hah ' ~A.A.) - Marsilyada 
t ~tır. l< Pek şıddetli bir yangın çık 
deş llahas uvv~~li. bir rüzgar derhal a 

a. tahar~1 buY\itmUştür. Saat 14,30 
:aııgar u~ane rıhtımındaki dört 
l'l ' lnlih' ı. ltı.ı.ııt d . un miktarda hububat, 
4laı· ' erı v 1.ııe geı . e sair eşya stokları kül 

\' a.ll tnıştir. 
bıakta~ söndürülmesine ugv ra.şıl 

\lir ~"f ' u usça zayiat ~oktur. 

11~ 
lı' Mıı.ssolini 
'e , B b 11.hz ir Nutuk 
ll~a a Söyledi 

81 biıdir: 15 (A.A.) - Stefani Ajan-
b 1Yor· 

~ıı. ı.ıaçeh, t~ada .. 1 di w. t kt 
ba.b alk soy e gı nu u a, 

~-

Bir bombardımandan sonra 
i,te şu vaziyeti aldt 

ispanyada 
Kanlı 
Çur pı~ıııuluı 

Londra, 15 (TAN) - Ispanyada 
Madrit cephesile diğer cephelerde şid
detli çarpışmalar olduğu haber veci· 
liyor. !ki tarafın zayiatı da hayli faz. 
hı.dır. Asiler bu çarpışmalar esnasm
da mühim mevkileri ele geçirdikleı'ini 
bildiriyorlar. 

Londra, 15 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafilde, önümüzdeki hafta zarfın· 
da ademi müdahale komitesinin top
lanacağına ihtimal verilmemektedir. 

Bu hafta bidayetinde Handayedeki 
Ingiliz büyük elçisi Londraya gelecek 
ve Ispanyadaki vaziyet hakkında şi
fahi izahat verecektir. 

F ranco namına silah 
kaçakçılığı 

Bükreş, 15 (A.A.) - Köstenccden 
bildi.rı1diğine göre, liman polisi Al-

pe ve Tmaztepe torpidolarından mü
rekkep olarak dost Sovyet Rusya sa· 
hillerini, ikinci kafile de Zafer ve A
da tepe torpidolarından ve denizaltı 

gemilerinden mürekkep olduğu hal· 
de Italya ve Yugoslavya limanlarmı 

ziyaret edecektir. 
Fakat Eylfilün ilk haftası içınde Is 

tanbula gelecek olan Ingiliz donanma 
sına mensup beş gemiden mürekkep 
filonun gemilerimiz tarafından kara 
sularımızda karşılanması icap ettiğin 
den bu seyahatin 15 Eylfile bırakılma 
sı ihtimali de vardır. 

n~ 
DÖRT AGIR 

YARALI VAR 
Kızılcahamam, (TAN) - lki 

çocuğun ölümüyle neticelenen 
kamyon kazası şöyle olmu~tur: 

Ehliyetnamesiz şoför M.işon 
vsıv. n .... AA..l.llu .... J. -...u • .....-ı. ~ 

yonu, 10 yolcu olmış, son hızla. 

Kızılcahama.ma gelirken A.kdo. 
ğnn şosesinde devrilmi~tir. 5 ya.. 
şmda Ankaralı Mehmetle 12 yaş
larında kızkardeşi Emio.e ezile. 
rek ölmüıitür. Mehmet, 4 yaşmda 
nezahet, 12 yaşında Sabahat ve 
memur Necibin oğlu Sabl'i ağll" 
surette yaralanını~lardır. 

Yaralılar, Ankara NUınune 

hastanesine gönderilmiş, ı;;oför 

yakalanmıştır. ' 
~~~~ 

man şark kumpanyasına ait Morcea 
vapurunun hareket etmesine müsaa
de etmem.iştir. Polise vukubulan ih
bara göre, vapurda General Franco 
kıtalan için silah ve mühimmat bu
lunmaktadır. 

Siyasi Bir 

lngiliz Kabinesi 
Daha Milli Bir . 

Şekil Ahyor 
Eden Hariciyeden Ayrllacak ve Lloyd 

George da Kabineye Girecekmiş 
Londra, 15 (A.A.) - People gazetesinin diplomasi muhabiri, 

Başvekil M. Neville Chamberlain'in kabinede tadilat yapmıya ha
zırlanmakta olduğunu ileri sürebileceğini beyan etmektedir. Bu 

tadilatın gayesi, dünyayı Büyük Britanyamn kendi hukukunu mü
dafaaya azmehnİf olduğuna ikna için hükfunte daha milli bir 

mahiyet vermektir. " 
B~vekil B. Chamberlain'in eski 

Bahriye Nazırı M. Winston Churchill 
ile büyük harpte Başvekil olan B. 
Lloyd George'a Nezareetsiz Nazırlık 
lar teklif edeceği' söylenmektedir. 

Lloyd George'a Nezaretsiz Nazırlık
da B. Ormsby Goore'nin yerlerine ge· 

lecekleri rivayet olunmaktadır. Mıv 
habir, Hitlerin mergubu olan Lord 
Halifax'm Mussolini ve Bitler tara

fından sevilnıemekte olan Eden'in mu 
vaffak olamadığı noktada muvaffak 
olacağını tahmin etmekte ve Lord 
Hailsha.m'ın istifa edeceğini, B. John 
Simon'un Lord Şansölye olacağını, 

B. Samuel Hoare'un da Maliye Na
zırlığına geleceğini ilave eylemekte

dir. 
Müdafaa Nazırı Sir !nııkip maka

mında kalacak, Avam kamarasında 
da Başvekile veka.Iet edecektir. 

Bertin Şehri 
1600 Yaşında 

Bertin, 15 (A.A.) - Berlin şE:hri
nin 1600 üncü yıldönümü bugün bele 
.ıi.ıı"' ık~ caii.İıin merasim salonunda 
Belediye R,eisi Lippert ve Dr. Gob-
bels'in huzurile tesit edilmiştir. 

Yugoslavyada 

Hariciye Nazırı M. Eden 

Brezilyaya Zırhlı 

Verilmiyor 
Vaşington, 15 (A.A) - Iyi haber 

alan mahafilden öğrenildiğine göre, 
Arjantinin takındığı vaziyet üzerine, 
Brezilyaya harp gemileri vermek pro 
jesi hemen liemen kati surette terke
dilmiştir. 

-<>--

Lehistan Başvekili 
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fi.EK 
Çetinkayccdan 

Bir Rica! 
Nafıa işlerini eline alır almaz en 

dalgın mü5ahitleriın bile gözüne l.ıa.
tacak kadar vasi, şuurlu ve mutta
rit bir çalışmanın yaratıcısı olduğu 

hemen görülen nkil Çetinkayadan 
bütiin IstanbuJ şehri ve bilhassa Ka. 
dlköy ve Usküdar taraflarının sakin
leri namına. bir dileğimiz ,·ar. 

Yıllardanberi bir türlü ne bir yer
. altı yolu, ne bir köprü ile icabmıa ba
ıillamıyan Haydarpaşa battı üzerin. 
den geçen Kadıköy yolunwı bütiin 
demiryol işlerimizde görülen !1enilik
lerden, nimetlerden istifade ederek 
modern bir şekle konması. 

Ben şahsen bu geçitten günün mnh. 
telü saatlerinde, sabah erken, öğle
den evveı, öğleyin, öğleden sonra, ak. 
şama doğru, akşam, gece erken ve 
gece geç vakit geçtim. Bilaistisna hiç 
bir defa buranın açık ve rahatça. geç. 
miye müsait halini görmedim. Yay:ı. 
yolcular hususi bir müsamaha ile a
ralık edilen parmaklıktan sıyışsalar 

bile arabalar katar manevralarmı.n 
bitınesi."li ve memunın geçidi açması
nı, üçten on dakikaya kadar mutlaka 
bekleaıektedirler. 
Haydarpaşa istasyonunllill belki 

bugün çok artan faaliyeti hat üze
rinde daiıni manevralar ve hare~rnt
ler olmasını icap etmekte iken bilh~"
sa :faz mevsimiınde Anadolu kıl,sırun 
yatlığa gelenlerle iki misli kalabalık
laşmasr \'e bu yüzden arabalı \·apnnı 
servislerinin sıklaşarak büyük bir o
tomobil akıntısının her saat devann, 
diğer taraftan Haydarpa§adaki Nii
mwıe hast.anesile askeri hastaneye, 
ve Zeynep Kamil doğwn evine basta 
nakleden arabaların mutlaka hura
daın geçmiye mecbur oluşları bu ge. 
çit üzerinde demir yolunun ve şrhir-
linin iki taraflı faaliyetini kesif bir 
hale getirmiş ve bunlardan her ild:ıti· 
nin denmese bile birinden birinin mut 
laka. tedirgin olması bir zaruret lıali
ni almıştır. 

Bir Yddönümü 
Belgrad, 15 (A.A.) - Sırp edebi

yatının babası addedilen Voıık Karad 
jiteh'in 150 inci yıldönüınünün mutan 
tan su.rette tesidi maksadile Yugos
lavya Ulfım Akademisi reisi B. Be· 
litch'in riyaseti altında hususi bir ko
mite vUcude getirilmiştir. 

Paris, 15 (A.A) - Polonya Başve
kili General Skladovski, Pariste ta • 
mamiyle mütenekkiren kaldığı iki 

En müşkül işleri hallediveren gay
retli Nafıa Vekilimizden Hügıııen za.. 
manındaınberi orta çağvari bir halde 
kalmış ve bugün artık tehlikeli ve 
zararlı bir şekil almış olan Haydar
paşa ge~idinin ıslahını rica etmekle 
onun himmetine nisbet büyük birsey 
istenmiş olmadı~ kanaatinde, ve bu
nun için de ricamızın kabul edileceı:;.1 
üınidindeliZ, 

B. FELEK 

Bayan Afet 
Yozgatta 

gün zarfında beynelmilel sergiyi ve 
bilhassa Polonya pavyonunu ziyaret 
etmiştir. 

Komite, bu maksatla daha şimdi~ Bir Yangın 
den bir beyanname neşred~rek I{a. Dün Beyazrtta Soğanağa mahalle_ 
radjitch'in Sırp füış.nı imlasında ve sinde bir ev tutuşmuş, zamanında ye. 
Sırp edebi lisanında vUcude getirmiş tişen itfaiye yangının büyümesine 
olduğu mühim ıslahatı izah ve teşrih meydan vermeden ateşi söndürmüş. 
etmiştir. l tür. 

Komedi mi? 

Ankara 15 (TAN muhabirinden) 
Profescr Bayan Afet, bugün tayyare 
ile. Ankaraya geldi. Tarihi eserler Ü· 

zerinde tetkikler yapmak için Yozga.
da gidecektir. 

Tayyare Motörü 

Mektebi Kurulacak 

t .. ti Yar ının arasında bulunmakla 
~eJı%ı b?.1~~ğunu söylemiş ve bugün 
l~ıı b~ Ut~~ dikkatini kendisine çe 

~e 6o tan~1 şehrin duvarlarından 

•ı ngiltere ile ltalya arasmda. 
başlıyan yaklaşma. ve a.n.ıaş. 

ma cereyanımıı siyasi mahfelleri 
meşgul ettiği bu sırada, hıgüterede 
muhalefet partisinin organı olan 
Daily Herald'm siyasi muharriri bu 
anlaşma. ve yakınlaşma cereyanı. 

run içyüzü hakltmda son derece 
dikkate değer bir yazı neşretti. Bu 
yazıya göre bu yakmJaşma. ve a.n. 
laşma cerayaru, siyasi bir komedi
den ibarettir. 

ı························································ı 

L .... ~::.:~~-= .• ~-~~-~ .• -~~~-.. ~?.:.~~~-...... .ı 
bunu yapmak istemedikleri için 1-
talya, Habeş işini bitirmenin Auu
pa meselelerini halle \'e Akdenizde 
emniyeti sağlaınlamıya yarıracağı· 
m göstererek bu yoldald muhalefe
ti kırmak istemiş, fakat bu hareket 
ortalığı velveleye vermekle beraber 
bir netice de vermemiştir. 

Yurtta tayyare motörü yapabilecek 
ustalar yetiştirmek üzere Ankarada 
bir tayyare motörü sanat mektebi ku 
rulacaktır. Mektep, Maarif VekaleU
ne bağlı olacaktır. Vekalet, bu husus
ta tetkiklere başlamrştır. 

ç'lleqİğiıJ1 hiçbir devlet adamının 
~. 1f hatırlatmıştır. 

~ııı Ussor · 
~ llatisiııi ını çiftçilere karşı olan 
kl'tlar iç· tekrar etmiş ve nankör 
~~t~~ ~de. ~e fakat kati bir feda
b Ylusu u ıçınde çalışan Sicilya 
il h' ntevıu b v d' tsııhı' u ahsoldugu zaman 
lt~lir.1n daha derin olduğunu bil· 

~ ~ 
it Qbık kral 
"~14deşi e 
\Jo ,.il : 
l{ l..olldra Ş 111. ' Ş 

elltu ' 15 (TAN) Dük d"" ~ e~ı~ . - o 
Ilı~ . ~esın A t ~ti er1 8 vus uryayl "'•.Ycuc:~ 
t'ıtıe1- • ırasında Dü'k a·· v· d Ca. "' ıst . o ın soru 

l'lıı ~l!leleriııeınedikleri doğru değildir. 
~e e l'ağrn bu Yolda haber vermele· 
de tı.tıe ka~n, Deyli Ekspres, Dük dö 
ltı.ııı. kaçrna:1?1.n gazetecilerin göztin
l'i....,• olduğ ıçın bu ziyareti yapma 
bı}·Yet;e !>'~da ısrar etmektedir. Bir 

'<.l~ı:: .. _ c.Ore 'k· 
tıuk ~ak b' : 1 ı kardeş, bir otelde 
g~1 ~ö l<e:~lıkt:. Yemek yemişlerdir. 
\!1tı a.\'yada B~ Duk dö Vindsorun Yu 

eri §a:\i er kasabasında birleşe-
01ınu§tur. 

Komedinin temsili haftalarca de
vam eden hazırlıklardan sonra 28 
Temmuzda ve Kont Grandlnin bir 
rolü ile başladı ve ltalya sefiri, 
Başvekalete gelişindenberi görme
diği Mister Chamberla.in'le görüş
mek istedi ve görüşme esnasında 
müteveffa Sir Osteın Ohamberlain' • 
in kardeşiıne, Sir . üstenin dostu o
lan Sinyor Mussoliniden hararetli 
selamlar getiren bir mesajı tak
dim etti ve mukabilinde müteveffa. 
Sir üstenin dostuna şahsi bir me
sajın gönderilmesini diledi. Mister 
Chn.mberlain bunu kabul etti ve 
Chamberlain'in hususi mektubunu 
ahp götürdü. 

Yirmi dört saat sonra R-Oma ha
beri bütün dünyaya yayarak Ingil
tere BaşvekUinin Duçeye yazdığı 
bir mektup ile anlaşmak lehhıde ol
duğunu bildirdiğinden Du~enm 

münasip cevap verdiğini ilan etti. 
Daha sonra Kont Ciano beyanat~ 

ta bulundu ve lngiltere ile ltalya. 
münasebetlerinin aınanevi dostluk 
esası üzere yeniden kurulacağını 

söyledi. 
Bunu müteakıp iki taraf arasın

da hallolunacak meselelerin listesi 
yapılmış ve yayılmış, Habeşistan 

statüsüınün tanıla.cağı, Majurkanm 
tahliye edileceği, Akdenizde emni
yetin sağlamlaoacağı, Yeni Lokar
nonun yapılacağı, Eden'in R-Oma.ya 
gideceğj, Cianonun Londraya. gele
ceği söylenmişti. 

Fakat ortada fol yok, yumurta. 
yoktu. lngiltere Dışbakan

lığı · şaşırmış, bütün bu şa.yialan 
soğukça karşdamış, fakat bir tara
fı da rencide etmekten çekinmiş 
ve en nihayet vaziyetin Eylill son
larında Romada tetkik edilebilece
ğini söylemi!,;ti. 

Bu oyun ilk defa oynanmıyordu. 
Ge~en kış ta buna benzer blr şekil
de lngiltere hiUrumeti dostça bir 
konuşmaya sürilldeınmiş ve netice
de hiç bir mô.nası olnuyan centil-

men ağrım.an yapılmış, ve Italya di
lediği ild şeyi temin etmişti. Bun
ların biri lngilterenin Adisababa
daki sefaretha.nesini kaldırması, ve 
bu suretle Habeş Uhakıw fillen ta
nnnası, diğeri geçen Sonkanunda 
ltalyaıoın ispanyayı istil& etmesine 
göz ymnması idi. • 
Çok geçmeden ceııtilm.eo ağrimanm 
uyandırdığı sevinç boşa gitmiş, 1-
talya hıgiltere Kralmm ~lan

masmı boykotaj ile karşılamış, ve 
Libyada yaptığı askeri nümayiş

lerle lngiltereyi tehdit etmiş ve hı
glltere - Italya. münasebetleri SOlll 

derece bozulmuştu. 
Fakat bu defa da ltalyanm ln

giltereden koparmak istediği şeyler 
var. Yakınlaşma ve anlaşma sözle
rinin bütün sebebi budur. ltalyanm 
bu defa istediği Habeş ilhakmm 
fiilen tanındığı gibi lıukukan da. 
tanınmasıdır. Çünkü ltalya., ilk 
R-Oma imparatorluğunu kuran 0-
güst Seza.mı 2000 inci yıldönümü
ntt ikinci Roma. lınpartorluğu 

tanıtarak tesit etmek istiyor. 
Gerek lngiltere, gerek Fransa. 

Çünkü ortada. lspa.nya meselesi 
var. Ve bu mesele hallolunmadıkça 
başka bir şeye inanmıya im.kan 
yoktur. 

D eyli Heraldm siyasi muharri
ri bütün bunlan anlattıktan 

sonra. diyor ki : 

"İtalya bu son hareketle, Almaın· 
yaya da pek muhtaç olmadığını 

göstermek ve faşist Italyııının her. 

yerde kendine dostlar bulabilece

ğini anlatmak istemiştir. Hele bü· 
tün dünyaya lngiltererıin kendisile 
anlaşmıya talip olduğunu göster
mek, Italyaııım gururunu tatmin e-
decek mahiyettedir. Fakat muhak
kak olaın şey, ltalyarun, dilediğini 
mukabilsiz koparmak istediğidir. 

lngiltere hariciyesinin bunu kav
rayıp kızaracağı şüphe götürmez.,, 

Hakikatin bunclan ibaret olup ol
madığı Eyliil sonunda. anlaşılacak
tıl'. 

Sanat Muallim Mektebi de EyltU 
sonundan itibaren Ankara Sanat Mek 
tehi binasında faaliyete geçecektir. 

Bu mektepte sanat mektepleri için 
muallim yetiştirilecektir. 

----o~---

İzmir Fuarında . 
Turing Köşesi 

Izmir fuarında Turing klüp tara
fından Türkiye Turizmine ait bir kö.. 
~e hazırlanmaktadrr. lsmet !nönü, 
Trakya manevralarında bulunacağı 
için fuarı Iktısa t Vekili Bay Celal Ba 
yar açacaktır. Bay Celal Bayarm 
Bodrum dönüşünde 20 Ağustosa ka
dar Izmirde kalınası, Fuarın açılma 
merasiminden sonra !stanbula hare
ket etmesi muhtemeldir. 

Büyük Şef AtatUrkle Başvekilimiz 
Ismet lnönünün Trakya manevral:L
rından sonra tzmiri şereflendirecehl~ 
ri anlaşılmaktadır. 

Bükreş Elçimiz 
Bükreş sefirimiz B. Tannö•.rer, 

Ankaraya gitmiş, göçmen işleri üze. 
rinde Sıhhat Vekaletiyle temasta bu· 
lunmuştur. 
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.M-.ahk:emelerde Sinema Aleminde 
Hocanın Fıkrası Gibi ... 

Paralari Kimin 
Çaldığına Kendi de 
Hayret Ediyormuş 
Hikaye methurdur. Nurettin Hocanın bir gün canı hıyar iste

mit, birisinin boıtanına atlamıt, hıyarlan yolmut ve torbasına da 
koyduktan sonra yakalanmıtbr. Hoca duvardan atlamıya, hıyar
ları kopar:mıya birer ıebep bulmuf, fakat hıyarların torbaya gir
mesi meselesinde kendiıinin de hayrette olduğunu ıöylemittir. 

Methut Suçlar Müddeiumumiliği dün buna benzer bir hidiıe
nin tetkikine el koydu. 

Sirkecide Hüdavendigar caddesin-
de aşçılık yapan Salih ıikiyetinl şöy-ı
Ie anlattı: Silahı 

Polis 
Çekince .. 

"- Ben dün gece dükkanımda ya
tıyordum. Dükkanımın kapı sürgüsü 

çivi ile açılır. Bu suçlu Ali evvelcu 
benim yanımda çalışmıştı. DUn gece 

saat yirmi dörtten sonra bir çivi ile 
dükkanımı açmış, içeriye girmiş. Be
nim hiç birşeyden haberim yok. Dük
kanda benimle beraber bir de çırak 
yatıyor. o, uyanıkmış. Alinin içeri Sıddik oğlu Mehmet adlı bir genç 
girdiğini görmüş ve hiç sesini çıkar- dün sabah hırsızlık suçundan yakala
mamış, Ali aşıracak birşey aramıya narak Alemdar karakoluna gönderil
başlaymca hemen çırak dışarıya fır- mi§, karakolda bulunan polis Osman 
lamış, kapıyı kapatarak (polis!) di- Ayft~n. suçlu Mehmedin kaçmak is
ye bağırmıştır. Biraz sonra polis ve tiyerek, fırsat kolladığını sezmiş,•ne
bekçi geldi. Ben de uyandım. Dükka- zarethaneye atmak istemiş. Mehnıet 
nıa ve arkasındaki bahçenin her ta- o:adan ~açamıy~cağını anladığı için 
rafını aradık, kimseyi bulamadık. gıtmek ıstememış, Osınan Aydına ev 
Ji'akat bir aralık karanlıkta kanape- veli çıkışmış ve karakolda yalnız ol 
nin altında iki gözün parladı w ı gör- duğunu anlayınca da üstüne atılarak 
dUm. Hırsız orada idi Polis :lağm- tabancasını almak istemiştir. Meh
dan tutup çıkardı. Bu: Ali idi.. Duvar met. oradan geçen bir çöpçünün yar
da asılı duran pantalonumun cebinde dımı~le nezarethaneye konmuş, fa-
31 lira vardı. Onu almış. Ustünü ara- kat bır yolunu bularak buradan kaç
dık, bulamadık. Onu kanapenin altı- mıştır. Osman Aydın da peşinden koş 
na atmış." 

Suçlu Ali bu 'iddiaya karşı: 

muş, sokakta epeyce bir kovalama-
ca oyunundan sonra polis üç defa dur 
emri vermiş ve sonra da tabancasına 

- Ben Salibi tanırım. Gece sokak- sanlmıştır. Mehmet vaziyetin ciddili
ta üşüdüm. !çeriye yatmıya glrmif- ğinl anlayınca durmuş ve ellerini ke
tim, dedi. lepçeye uzatmıştır. Mehmet dlln meg

Bundan sonra Müddeiumumi Hik- but suçlar müddeiumumiliğine verildi 
Birkaç defa tıbbı adli müessesesinde 

metle şu şekilde sual ve cevap devam 
müşahede altına alındığını söyliyen 

etti: suçlu kendisini şöyle müdafaa etti: 
- Peki .. Niye kanapenin altına - Karakolda beni döveceklerdi. 

girdin'! 
- Kanapenin altına girmedim. Is

kemlenin Ustüne yattmı. 
- Paralan neye kanapeniın altına 

attın? 

- Vallahi Bay müddeiumumi ben 

de onu düşünüyorum. 
Bundan sonra !!!uçlu Asliye dördün 

cü ceza mahkemesine verildi. Mah. 
keme derhal Aliyi tevkif etti ve şa
hitlerin celbi için muhakemeyi başka 
güne bıraktı, 

Ben kaçmadım. Dışarıya komiseri a
ramıya çıkmıştım. Hatt! çıkar çık
maz da komiser diye bağırdım. 

Müddeiumumi tahkikat yapmakta
dır. 

içtikten Sonra 

Sinirlenmiş 
Beyoğlunda Telgraf sokağında 20 

numaralı evde oturan Madam Joze
fina, dün akşam Asmalımesçitte Vi-

- Affet, mUc~- bey, alimallah hatırdan çıktı. 
Buyurunuz, şu tarafa, sandalya var .. 

- Hayır, ben yüzbaşının yanına oturacağım, onu 
rahatsız edeyim de haber vermediğinin cezasını 
çeksin 

Refik Tekinle Erdenin arasına bir sandalya 
koydular, müdür teli§ ve iştahla otururken, bir ara
lık, gül~melerden kan§ıklıktan istifade ederek yüz
b~ının kulağına dedi ki: 

·----------------1 
Külhanbey 

Fesi le 
Gezmiş! 

Dans Sahnesinden 
Sinema Perdesine 

M~hut su~lar müddeiumu- Güzel yıldızlar araaında endamı. 
misi IDkmet Sone) diin bir "fes nm cazibesiyle ayrı bir şöhret kazan 
giyme,, suçunu tetkik etti. Ka,.. mış olan Gingcr Roger sineımaya 
ragümrükte oturan eski tulum- nasıl intisap ettiğini şöyle anlatı-' 
•·--- -~ı d yor: u--.. A!'t'"' ann an 80'7 doğumlu 
Jsmail oğlu Hüseyin e\·velki , "Tam on yıl oldu, halk önüne ilk 
gün Taksim Stadyomunda va- 1 defa Fort Wartb'ta açılan bir "Çar-
pılan itfaiye törenine işti;ak liston müsabakası,, nda çıktım. Dans 
etml§ ,.e orada eski tulumba- tuvaletimi annem bütün bir gece u-
cıbaşılık rolilnU aldığı için de yumayıp kendi eliyle hazırlamıştı. 
başına külhanbeyi püsküllü bir Tuhafı şurası ki 11nnem, bir giln ev-
mor fes gl~·nıiştir. Hllseytn tö- veline kadar bu mUsabakaya girme. 
renden sonra Jstanbul tarafına me .asla razı değildi. Dansöz olmıya 
ge~miş ,.0 akttam da. )ine fesli benim de zaten. hiç niyetim yoktu. 
olarak Şehzadebaşmda bir si- Bir mektepte muallim olmayı dü-
nemaya gitmiştir. Polis HUse- şünüyordum. Sonra piyano konser-
)inl orada şapka kanununa mu. 1 !eri vermiye heveslendim. Aylarca 

halef et suçuyla ya.kalamı& ve ~ j durmadan çalıştım. Çaldığım birkaç 
dUn de rnüddelumwniliğe ve.r. parça pek beğenildi amma nedense 
miştir. Hüseyin kendisini e()yle ) 1 bir daha piyanoya yanaşma~ım .. 
müdafaa ediyordu: Yalnız danstan bıkmak bilmıyor-

"- Ben tfüen elbisesiyle 24 dum. O gece müsabakayı kazanınca 
saat gezilebilir sıınmışhm. O- başka bir şehirde bir müsabakaya 
nun için sfınema~·a gittim. Bu 1 çağrıldrım. Ve muvaffak oldum. Bun 
püskUllU helayı· ~evdiğim i~ln dan sonra dans teklifleri biribirini 
değil, tezyif maksadıyla ve ro- takip etti. Nihayet bir def asında tek 
lüm icabı olarak giydiğimi tö- , b~şı~a ~arkı söylememi, d8;11setme-
reınde bulunanlann hepsi bilir. mı ıstedıler. Daha sonra tıyatroya 
ler Bunda katiyyen bir kastım dans ":e şarkı söylemiye çağrıldım. 
yol..-tur. Beni aff~dinlz. Bu arada ilk defa Pannountla kon- Ginger Roger 

Su~lu mahkemeye ~önderll- turat yaptlıIYl. "Brooklyn" de bir sah. I .. 
işti ~ ı nede gUnde dört temsile iştirak edi- mek zamanı otomobilıne atlayıp bir 

m · r. yor, sabahları da saat dokuzda öteki antikacı dükkanına uğrar. 

Tepinmiş 
Vurmamış 

Meşhut suçlar anüddeıumumiliği 

dün Recep adli bir genci asliye ceza 
mahkemesine gönderdi. İddiaya gö
re, Recep evvelki gUn gece arkadaşı 
Hasiple beraber Sirkeciden geçiyor
larmış, sokakta kavgaya tutuşmuş
lar. Daha evvel de kafayı çekmişler. 
Bir aralık Recep o civardold 1-,,..i_ 
lere: 

- Yahu, siz imam mısınız, sırık 

gibi duruyorsunuz? demiş. 
Bekçiler bu müteoaviz genci kara

kola götürmek isteyince de Recep 
bekçi Rasime tekmeler indirmiştir. 
Recep dtin anüddeiumumilikte: 

- Ben tekme atmadım. Karakola 
götürmesinler diye tepindim. Belıki 
o sırada ayağım bekçi Rasime dokun
muştur. 

Mahkeme kararını bugün verecek
tir. 

kontratım için Nevyork'ta bulunu- Onun arkasından mağazaya bir 
yordum. Bu çalışmadan yorgun düş kadın müşteri girer. Eddie'yi tanı

tUm. Annemle Manhnattans'da bir madığı için dükkan sahibi aanar. 
köşke çekildik. Bulunduğumuz yeri Kıymetli bir antika vazo ısmarlar. 
herkesten gizledik. Fakat nasıl oldu 
bilmem adresimi yine buldular. Beni ve Eddie'nin üstündeki elbiseleri 
orada da rahat bırakmadılar. Bu de gösterip: 
fa Los Angelos'tan çağrılıyordum. "Si~, Kaliforniyalılar renkli şeyle. 

O gün bugün hala sinema şehrin- ri ne kadar seviyorsunuz. Dükkan 
deyim.Ben yalnız bir dansöz değil, sahiplerinin şu garip giyinişlerine 
danseden bir artist olmayı istiyor· bakınız!., der. 
dum. Önce yan musiki, yan dram • "Holivudı, ta herşey gibi hizmet
tarzında filmler çevirdim. Fakat bu çi meselesi de hiç bir yere benzemez. 

rol sahibiyim. Bu yeni filmde de bir 
dans sahnesi var. Fakat diğer sahne 
!ere nazaran ikinci üçUncU derecede 
kalıyor. Bu filmi düşündükçe sevin. 
clme son yok.,, 

Ginger nedense herşeyden bahset
tiği halde bir tUrlü ne birinci kocası 
Jak Pepper'den, ne de ikinci kocası 

Lew Ayres,, ten hiç bahsetmek iste
miyor. 

Holivud 

Dedikoduları 

c· - . • 
nın kulağına eğilip: 

Bu, olmuş bir §eydir. Bu izin isti-
ğim. Çünkü: Radyoda ,arkı söylemi. 
ye mecburum,, diyen bir hizm.etçiye 
"Holivud,, tan başka yerde rastla 
nır mı? 

Bu, olmuş birşeydir. Bu izini isti 
yen "İren Dunne,, un hizmetçisidir. 
Radyoya gitmeden evvel de ev sa
hiplerine ve misafirlere güzel sesini 
iyice dinletntlştir. 

• "Culver City,, nin adı "Jean Har 
low,, un hatırasını taziz için "Har 
lowood,, a çevrilecektir. 

yana birahanesinde içenken birdenbi- • Yeni çevrilmekte olan (Ali Baba 
re sinirlenmiş ve yanındaki masada şehre dönüyor) filminin baş artisti 
oturan Reşadın suratına çantasını a- Eddie Cantor geçen gUn başındaki 
tarak yaralamıştır. Jozefina hakkın- aanğmı, UstUndeki renk renk esva
da takibat yapılmaktadır. . bmı değiştirmiye vakit bulamaz. Ye 

• Joan Crawford son haftalarda 
"Kırmızılı gelin,, adında yeni bir film 
çevinmekle meşguldür. Bu filmde 
"Joan,, ın bUtUn giyindiklerinin fi

yatı beş dolan geçmem~tedir. 

Günün programı - ıstaDblll 
öGLE NEŞRİYATI: . ı'JJ 

12,30 Plakla Türk mu~ikl.s~ tll 
Havadis. 13,05: Muhtelif pi 
riyalı. 14,00: Son. 
Akp.m N e~riyatı: 111 .• 19,.,. 

18,30 Plakla dans musiki~ 
Afrika av hatıraları: S. ()(): ıtı 
tin Cihanoğlu tarafınadn· 2(), ~ 
fat ve arkadaşları tarafındaD 20,30 
musikisi ve halk şarkıları. iJ1' 
Omer Rıza tarafından ara~ &f 
lev. 20,45: Safiye ve arka~-~ 

'k. . ve llY 
rafından Türk musı ısı 5. ()/' 
şarkıları (Saat ayan). 21,ı · )it 
kestra.. 22,1~: Ajans ve bO~ 
berleri ve ertesi güniln pro of 
22,30: Plakla sololar, opera "' 
ret parçaları. 23,00: Son. 

• 
Günün program özil 

SENFONiLER geJO' 
l 6,20 Roma kısa dalgas~: ~ 

nik konq<:r tMolinari'nin :ııf(lll!J 
de). 20,25 ': ıyana, Graz: 2 45~ orkestra t Operalardan). 2 ' 
Senfonik koııeer. • • 

HAJ;'JF KONSERLER ~ 

7 lO Berlin kısa dalgası: 91, 
c'!li musiki (8.15 Devamı~ 
Paris kısa dalgası: Plak uı ~ 
9,30 Berlin kısa dalgası: da1'9!.S: 
rrogra"'I. 9,115 Paris kısa ty 

Plak mı.:ıtikisi. J0,30 Paris ~~ 
gasr: Plak. ıı Berlin kısa ~ 
Alman mar,lan 12: (M~~ 
d~vamıL 11,50 Paris kısa ~ 
I'ıak. 13: F' eza. 13 Bükreş_; eJl~ 
rn Berlin kısa dalgası: Eğl 14)' 
I"lusiki. 114,i.5: Devamı). 5. gr 
l':ıris kıtııo dalgası: Konser. 1 i&ı' 
za. 16,31): OrkPStra, şarki· ~ 
Beri in l=ısa dalg-ası: Karışık~~ 
program. 19 .BUkreş: Radyo~ 
tras?. 20 !'it utgr.rt, Kolonya: Yo." 
orkrstra, Vıyolonsel varyYl5~'· 
tarı. 20 Paris kıl!a dalgası: flJ'. 
dan konser nakli: 20 Milan°• tt; 
raııs: Karışık musiki. 20 Va,rt°~ 
OrkPstra kom•eri. 20,30 BerliJl_~· 
dalgası: .Musikili eğlertceli ~ 
ram. 21 Laypzig: Orkestra, soı--, 
badton. 21,4~ Viyana, Graı:..J 
kert m:ı~iki. 2~ Kolonya: . ~-1' 
trn. 22 Roma: Hafif musilW"ıllU' 
Be!"Jin kıea dalgası: Eski bal~ .... tll: 
sildsi. 22, 15 Tokyo kıaa da i':" ... 

ti_,v,v .. ~::-~c!ç_su. 2~-~~;,. 
23 \t;1a.uo, Florans: Varyete 
kisi. ~ 

================~""=~• 
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Paris Sergisine 
SON SEYAHAT 

Aynca Venedik, Prag, Viytl"' 

Budape§te, Bükre3 

26 gün otel yemek dahil 

Sürprizler 

10 Eylfilde Çelyo vapuru ile 11" 
reket edilecektir. ssf'! 

Tertip N AT TA Galata 14 
eden Tel •49 

Yerlerinizi derhal tutuııuı· 

SiMDiLiK ne düşündüğünü söylesin. Bu it müzakere, miln~ 
ile olur. 

-94-- Mühim havadis var, yemeği çabuk bitir. 
Yüzbaşı sormak isterken, mildür seri ve sert bir 

hareketle (sus) diye dizini dürttü. Yemekten sonra 
herkes havuz başına sıralandı. Kahveleri söylemek 
bahanesile yüzbaşı çiçeklerin arasına girdi. MUdUr 
de: 

- Demek karşılaşıyor. aramızda ... 

Refik, fikrini, kararını söyledi. "{fit 
- Mademki, ben de gidiyorum. Bunun kolayt tJf' 

Bir iki s:ıate kadar hazırlanırız. Buradan atlara a 
yınca çeker gideriz. Şayet seni soran olursa ki, ~ 
caklan şüphesizdir . ..(lftardan sonra galiba ~· 
çiftliğe gitti) derler. Seni ancak sabaha kartı çif-ıdl' 
te arayacaklar. Buraya gelmedi deyince aşağı ı_:,, 
cekler, değirmenlere uğrıyacaklar ve ti. yarın ::;,, 
!ftardım sonra bulamadıklarım kadıya haber ~ 

cekler. Tabü bundan kimse §Üphelenmiyeceği tçi.P ' 
ramakta devam ederler. Bahusus sana blrşey ae~ 
kaçırmı1m3k için de bu aramayı mümkün olduğıJ ,'r 
dar telaşsız, gürültüsüz yapmak isterler. ObUt 
şam üzeri de biz vilayete girmiş bulunuruz. - Oof! amma da yemişim. 

Diyerek gezinmeğe başladı ve yüzbaşının peşin-
den gitti. Refik telişla sordu: 

- Hayrola? 
- Hayırlı değil! 

- Çabuk söyle. 
- Toptan on dakika evvel bir 3ifre aldım. Vilayet 

§ifresi. Malum ya, vilayet şifrelerinin anahtara lüzu
mu, yok, bUtUn mahlulleri aklımızda. Kanıksadık 
artık. Rakamları görmeden manasını okuyoruz. 

- Tafsilata lüzum yok. Ne var? 

- Vilayet, kaymakamlığa diyor ki, Dahiliye Ne-
zaretinin mahrem emirnamesi mucibince mektepli Er 
denin diva:nıharbe verilmesi mukarrer olduğundan 

h~men ve mahfuzen yola çıkarılması ve esnayı rah
te takyidatı şedide ittihazı ... 

- Ya ... 
- Dur. lşi telaşa verme! Sonra tantuna gittiğim 

gü:ıdiır. Hatta doğrudan doğruya Erden Beye bile 
söylemedim de saiıa koştum. Yoksa ne karnım açtı, 
ne de oruçlu idim. Seni evde aradım, burada olduğu
nu söy1ed:ler. 

- Ne ~şılaşıyor? 
- O ha.ide ben de söyliyeyim. Bugünkü postadan 

binbaşıya bir tahrirat çıktı. Ahziasker kalem reisi 
bazı tebligatı §if ahiyede bulunmak Uzere benim he-

· men nıerkeze gelmemi bildiriyor. 
- Bunlar ne iş, ne gidiş yahu! 
- Orasını düşünecek sıra değil müdürüm. Biz ken-

di işimize bakalım. Kadı, bu telgrafı aldı mı? 
- Daha almamıştır zannederim. Çünkü bir çok 

telgraflar daha var. Milvezzie teslim ederken bir şey 
söylemedim. Ehemmiyetsiz bir tavırla verdim. Ma
lUm ya Allah selamet versin bizim müvezzi şehadet. 
nameli tenhellerdendir. Şimdi iftar zamanı diye gö
türmez. S~nra teravihe gider, eğer aklına gelirse 
dörde, beşe doğru ancak .. Belki de tahrirat katibine 
venr. O ac;acak, okuyacak, şifre varsa halledecek te 
neden sonru, o da mühim bir şeyse kadıya götürecek. 

- Evet, birkaç saatlik zmanımız var. iyi düşüne· 
biliriz. 

- Kadı, bundan iyi fırsat bulamaz. Ona göre dU
şilnUp karar verin. Alimallah telgrafı alınca Erdeırı 
Beyi tevkif eder. ister misin takyidatı şedide emri 
var diye yarın elalemin gözleri önünde ellerine ke
lepçe vursun da göndersin. 

-r Yapar mı, yapar kerata! 
- Allaha ısmarladık. Fazla durmıya gelmez. Söz 

- Merak etme. 
Müdür, ötekilere vedaa IUzum görmeden smştı. 

Kahvelerden sonra yüzbaşı Erdenle vergiciyi alarak 
çıktı, giderken bLnbaşının kulağına bir şeyler söyledi. 
Binbaşı (Peki!) diye başını salladı. 

DoğruC'a Refiğin evine geldiler. Erdenle vergici me
raklarından çatlıyacaklardı. Odaya çıkınca meseleyi 
öğrendiler. Erden, hiddetle ayağa kalktı: 

- Gitmem, dedi, şimdi Sarut yaylasına çıkar, ora
dan, Bulgar dağı üzerinden aşarım. Bulabilirlerse .. 

- Yok .. Bu çocukça bir şey olur. O zaman ellerin
deki pamuk ipliğinin ucun\I zincir yapmış olursun. 
işte asıl o zaman haklı çıkarlar, bu hareketin doğru
dan doğruya isyan demektir. Dur bakalım, mesele 
nedir? Bana kalsa müdürün evvelki V'C!":ftğt malumat. 
Yani hakkında vilayete yazılan tezvirat ... 

- Peki amma, bunlara boyun mu eğmeli? 
- Haksız hıyanet töhmeti altında kalmaktansa 

gitmeli. Elbette dert anlıyacak birisi bulwrur. 
- Gitmeli ntl? Kelepçeli, jandarmalı öyle mi? Hiç

bir suçum, günahım yokken buradan rezaletle çık
mak vili.ytıtir. çarşısmdan, pazarından yakalanmış 

tavuk hırsızı gibi geçmek .. Deli misin yüzbaşı?! 
Vergici bu dakikaya kadar dU§Unceli idi, bu söz ü

zerine lafa kanştşı: 
- Gürliltikıün zamanı değil Erden. Hele yüzbaşı, 

- Arkamızdan firar etti diyemez mi? ~ 

- Dese ne 18.zım gelir? Biz oraya gider gitıneı rf 
doğruca ahziasker reisine gidersin, beni divanıb~~ 
ten aramışl:ıı dersin. Oradan kendi ayağınla IJl 

caat edersin. Bu daha mertçe, daha akıllıca oıur. 
- Rezaletin de önüne geçilmiş olur. f-
- ~üphesi%. Bak vergici senden daha makul da 

ramyor. ~ 

Birkaç dakikalık bir dUgUnceden sonra Erden ıı" 
· oldu. l! tertibata kalıyordu. Yüzbaşı ona da çare b 

du. . ril'' 
- Sen buradan bir yere çıkma. Bir kağıt uze to 

yaz baka~nm. iki kat çamaşır, çorap, mendil, p&l 
gibi tazım olan §eyleri .. Heyben var mı? 

- Çoo .. ooic ! · tO 
- Bunları bir heybeye güzelce yerleştirirler. po 

kısrağa yükletilir. Sana da km kapatırlar. 
- Doru niçin? I" 
- Bekir de gelmeli. Atlara kim bakacak'! :KiPl 

tirecP.k? H<ı.ydi bakalım. 
(Arkaın ~r) 
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$.:.:;:.. .... bir telgraf, 
r....L •e lblQı b:--)'Q üzerinde ıı. 
~~~&da tet11rt yaptı: 
~ llzere Yola da hazır bulun
l'e 8ekir Sıtıu ~ Irak Kurmay 
0Lkı~~4-da b Paea, Mmuı tayya. 
~~titttlr lr nefer tan.fmdaa 
... ~ k · Bu 11rada merhummı 
~- kQJrıaa:!'° Irak tayyare kuV\'et
-"Ylt ta ıı.a_ nı binbatı Mehmet Ali 
tlf...., -.acl b' ~-.u... ır kU.Jluna kurban 

iL 'Ilı 61tlJe.._ 
ııır le k • au hatıraıarı önünde ell-

8eid, e;:l'illl takdis ederb:. 

~de Ye~ htanbul Harbiye 
... ~Ar--W§al ve Büyük Harp
~~-P htlrriyet l&V&flannda 
~ idil d:öst.ereıı, SurlyeWerln 

>'-. d~ vtitttlktea sonra, Irak· 
)'~ htlktlm ve nutuzunu 
ile~ ve Irak blrllğlnJ vtlcu. 
'hı balı bathca hizmet eden, 
' hl.Hz. Ord118Qnun ytikeek kur
~~ kendisine emanet olUDUI 
~lyet idi. AramndaJd 

' levly dan dolayı kendlAlnl ne 
~ :l'lak, milli httrrlyet u-
:: ~ ~ sevglmizden dolayı, 
.it.. •• bira olarak Ofunun sembollerin
~ 8rtlo hürmet besliyorduk. 
-.... terdi "Paea, Vazifesi uğruna ca
a!IQ ~da Yan yarıya da bl. S: iz demekti. Onun ve 
'1 &)lal ölümtt bizi ve Iraklılan 
~~derece muztarip etmişse, 
::...~ "' ve 'l'llrldye dostluğunun 
~ lll&nelertnden biri olarak 
tll . 

'~~ ~•~•duı slllhlandılJ 
~e M.lı.t • .,......._~ ... 1r.....U hu aulkut 
~"git blr "biywc l.lr ıteftiiiren 
~ lıııQıaıereın~clen ve TUrk mllle
~~or: F doetundaa mahrum 
~~ &kat Onlar gibi kahra-
~~ hQ ~ofu Irak vataaper
~ te Yete baglaamıı oı.. 
~ '-ht lbel6a tlmltıertn bot oldup
Ji.~tetae1 etlaekte gecllmılyecektir. 
1'1~4-ı llllllet1er1 bul sevglll ev. 
-._ '4lt -~Yll'lraa da, mllli lradele'et' f tan.az, blWds onlara, 
~il \te ~ karp beslenen 
~I tl'e kartı duyuluı lunç 'il te-..1~ arta.o yeni bir ıuur uya-
~ •ac, 

~ ~&claamın katlllne bin kere 
~ ~ bu faclanm Ud kurba
lııı...~ anarken, yarab Irak 
;__rt aaeie ~ httktlmetlne ve öltt. "'te ~e Vefaklr ~ mllletl-

ı..t1e"- 'l'llrk ordusunun can
....,l'bd ıaiiara. 

"-- Falih Rıllrı ATAY 

Usiincü Umumt 

1 t.ıliifett111kte 
'4. .._ Hareketleri 

'ııı .... ~ lS (T ha "411 llıtıı AN) - UçUncU u-
'1i 'llcetJ ettiıUk mmtakasında imar 

1llıe~ı;rıe ehemmiyetle devam e
\ia bilha r. Yurdun bu mıntakasın
'heın!Qi 8'a Yol ve mektep inşaatına· 
clıt Yet 
'b ... tt bfı.Çok Yerilrnektedir. Ancak, 
b,.~ dt lt Yerlerde olduğu gibi bu

~,~~l'este tedariki müşkUli.tı 
t ~~U.lttir. Ziraat Vekaletine tt: Velcaıeı nıu~acaatta bulunulmuş, 
~le \t ihtiyacı yerinde tetkik 

h-'"llllgtl~ere1erde nesuretle temini 
b~ hakkmda eaaalı bir etüt 
ır-~ llıere mUtehassıslardan 
~-:ını leÇerek o mıntakaya gön-
1~~· ol'IXıaıı 
~ 'lldırı IUbe mUdUrlerin-
tııl>'~ l'eialifin.deki bu heyet 
it.._~ lll\Uıendialerinden Ya. 

le llc;Urı Ye Rıdvandan mürekkep 
ıı:ı-,ctı umumt müfettişlik 
~k bir ıttını, Ye tetkikatta bu· 
~ -q Ztra.,~Por hazırlamıştır. 
h.~~ t11 'Vekilinin reialiği altm
~· ~ blr ~C&rlarınm Vekllette 

~l'illde Pl~n~da da bu mevzu.. 
goruşülm üştür. 

MUSiKi 
YUZUNDEN 
FACiALAR 
Topkapı sarayında Uçün

cü Ahmet kütüpane
ainde 3465 numarada kayıtlı 
(Kitabı ketf - il - hümum ve-1-
küreb fi terbi alet - it · tarab) 
adlı 372 sayfalık arapça bir ki
tap vardır. Birinci sayfasında
ki minyatürlerden Mııırda 
Türk büyüklerinden Menekli 
Bota kütüpaneai için yazıldığı 
anla,dan bu eaer Türk muıiki 
tarihini aydınlatan çok kıy .. 
metli ve ana bir eaerclir. 

Tabiat befiğinin ıiiri ve zemze
mesl içinde doğan ve büyüyen 
Türk, ırlamayı ve çalmayı ruhuna 
dil, hiuiyatma tercüman yapmıt
tı. Tarihin dile gelmedifi çağlardan 
beri TUrkUn suı ve sözU vardı. 

TUrk kubuzUnu, k&mI§ını, davul 
ve kösilnU toylannda, yuğlann

da, §Ölenlerinde çalmıı ve kofok 
lannı çağırmqtır TUrk dUnya muıi 
kisinin kurucusu-

·- -- - -

- ~· • 

~;~i] HANENDELER 
zünü de beraber 

yoUamıştı. Eski göç yollarını göa- H A D 1 M teren haritayı önümüze alalım, bu 
günkü musikiyi tetkik edelim. Ha
rita ile yaşıyan musiki biribirleri-

~-~~~=~~ .. ve,.::rı= ::~ I! D 1 L ı· R D ı· zunü Yakın Şarka, bl&IWaML, ':JW:ıı.p 

yanmadaama, Balkanlara, Maca· 
riatana ve İber yanın adasına ver-
mi§ti. Bu saydığım yerlerin musi
kileri Türklerin verdikleri ana hat
ları hlll muhafaza ediyorlar. Rad
yomuzda TUrk muslkial auatuğu 

zaman Mısır, Filistin, Macar ve 
hatta Yunan merkezlerini aradığı. 
mız ve dinlediğimiz çok oldu. Fa
kat Garp musikisi bizim gibi, say
dığım bu milletlerin de adamakıllı 

~~~,..__~---"~ 

Yazan : lbrahim Hakkı Konyah ı. 

ruhlarını sarmıyor. 

Yakutu Hamevi; kitabında 
(Mucem-ül-büldan. Cilt: 5 

Sayfa: 411) Eski gezginlerden E
bu Dfile Mislr'm TUrk illerine yap. 
tığı bir seyahati anlatırken Hırhız 
Türklerinin mabetleri ve mevzun 
sözleri olduğunu ve bu kotuklan 
ibadetleri esnasında terennüm et
tiklerini yazar: 11Hırsızlar ibadet &

derlerken cenuba dönerler. Zuha
li, Zühreyi takdis ve Merih ile te
feUl ederler.,, der, Macarlar muai
kllerindeki TUrk tesirlerini kabul 
etmekle beraber bir türlU izah e
demiyorlardı. Ben bu tesiri izah 
edecek mUhim bir vesika buldum: 
Hamalı Yakut, Bqkırt tilkesinin 

Koatantanlye ile Bulgar ıehri ara
sında bulunduğunu 309 H. yılında 
h·allfe Muktedir Billlh zamanında 
İbni Fazan'ın Başkırdi8tandaki se
yahatlerini anlatırken bunlann taç 
şeklinde yonttuk.lan tahta parça
larını Üzerlerinde taşıdıklarını, ta
cı mukaddes saydıklannı ve ayn
ca on iki tannya da taptıklarını 
söyler. Bundan sonra da Halepte 
gördüğü MUalUman ve SUıınl bq
kırtlarla yaptığı temaalan töyle ya
zar: 

"Bm Halepte gördüğllm Bafkırt
ludan birisine yurtlarını sordum. 
O benim sualimi töyle kar§ıladı: 
Biz, Koetantanlyenin ötesinde 
Hungar denilen bir uluaun yurdun
dayız. Biz MUaltlmarıu:. Hungarla
nn hllkUmdanm metbu tanırız. Bi
iim bu memleketin ·muhtelif yer
lerinde tehir yavrusu kadar bUyUk 
tam otuz köyümüz vardır. Hun
garlar bizim isyanımmian kork -
tuklan için köyUmllzUn etrafına 
katiyen ıur yaptırmular. Biz 
Nuranlyef beldelerinin tam göbe
findeyiz. Şimalimlzde Sakalibe Ka
ra Bulgarlar, kıblemlzde papanın 

memleketi, batımızda Endülüs, şar-

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

knnızda Rum Kostantanlyesi ve 
köy\eri vardır. Dilimiz, kılık ve 
kıyafetimiz onlarınki gibidir. Biz
den asker alırlar.,, 

Bu Başkırt dedelerinin Bulgar 
şehrinden geldiğini ve o vakit Müs 
IUman olduklarım da ilave ediyor. 

Şehir denecek kadar büyük 30 
köyUn TUrk Başkırtlan sazlarını 
ve sözlerini Macarlara verecekleri 

pek tabiidir. Tuna Bulgarlan da 
yine Başkırtların, Kara Bulgarların 
musiki tesiri alt1;11da kalmışlardı. 

Tarihi Gazevat-ül-arap (1) Baş
kırtlann 896 - 1300 M. yıllan a
rasında lsmaili'ler adıyla Macaris
tanda yaşadıklarmı 11 inci asırda 
Cenubi Macaristana indiklerini ve 
hatta Peşte kalesinin muhafızları
nın Başkırtlar olduğunu, 13 üncü 

~Resmi Dairelerde 
Memurlar ve Halk 

i 
~ 

----~ 
~ 
~ Postada 
-nıldığmda hl~ şüphem kalmadı. ~ Geçende icra l§lnl anlatnuı olan 

arkadq bu sefer cebinden bir eo"ta 
makbuzu çak.anlı. Uzerlnde 15-6-37 
tarihi vanlı. Makbuzu bize göster

~ dikten sonra şöyle anlattı: 
- Bu makbuzun ) azıhşını posta
~ Dede beklerken yoıu başımda ko

DQfulan ecnebi türkçeal kulağıma 
geldi: 

- Mösyö yazmak yasaktır! 
- Evet yasaktır, Mösyö kellme-

8lnl 811.lnl&. Yerine Bay yaamz ••• 
Ecnebi bir sat, üstünde: 
"Monsieur Ahmet, Zonguldak., 

tanlllda bir adres yaalı bir mek
tup tutuyor ve kendlslne lza.hat 
veren memura hayretle bakıyor: 

Hayret bana da sirayet etti. Me 
mura sormak mecburiyetini hJsset-

~ tim: 
~ - YanbfllUZ olmum ! 
~ - Benim yanlıton yok. AP, hey, 
~ hanım, Monsleur, Madam hepsi 

i 
yasak. Yalnız Bay kelimesi kulla
mlabllir: 

Bu cevap tlzfırlne memDl'ml ya.. 

Israrla söyledim: ~ 
- Zannederim ki, yanılıyorsu- ~ 

nuz. Size böyle bir emir veya ta- ~ 
mim Y~IHhnış olması ihtimali... ~ 

O, sozilmü kesti: ~ 
- Ben değil, siz yanılıyorsunuz. " 

Ya hiç bir şey ıkullandmıyacak '\'e -
ya kullanılırsa yalnız Bay kelime· , 
si kullanılabilir. -

Bu kat'iyyet ka~ısmda bana da i 
şiiphe geldi: "Acaba benim işitme-
diğim, bilmediğim yeni bir kamın, 
veya sadece bir emir mi var!,, Ec
nebi 7.at, lUonsleur kelimesini siler ~ 
ken ben müdüriin )anma glttlnı. ~ 
Meseleyi anlattım: ~ 

Müdür beni nezaketle kabul etti, 
oturmamı rica etti. O da mütel'e\1-
dit göriinüyordu. Bu işle alakadar 
olanlarla konustu '\"e bana "siz 
ha.klısmız,. dedi. Resmen hl~bfr ll
kap yoktur. Hususi muhaberatta 
kanunen memnu olan ağa, ooy ... ~ 
ilah gibilerden ba.~kalan ne ll'4an· -
dan olursa olsun kullamlablllr.,, ~ 

~--,-'-'-~--.r-~~-
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asırda da bütün Macaristana dağıl
dıklannı yazarken 1077 de bunla
nn hıriatiyan yapılması için bir 
hükümdar emri çıktığını, Bqkırt
lar zahiren hıristiyan oldukları hal· 
de MUslUmanlıklannı muhafaza et
tiklerini, kızlarını hıristiyanlara 
vermiye mecbur edildiklerini, bir 
köyde yandan fazla Başkırt kalmı
yacağmı, 1161 de Almanyaya yar
dıma gönderilen Macarlar arasın
da 500 de Başkırt askeri bulundu
~nıı. 1242 yılından .13onra da bun
lann tamamen tanassur ettirildik
lerini, 1266 yılında Timurkend -
Temerkeny adlı bir klSyleri bulun
duğunu da kaydeder. 

Topkapı saraymda bulduğum 
eserde bUyük TUrk bilgini 

ve musikişinası Farabi'nin musiki 
mesleği ve mektebi, uzun tetkikten 
geçirilmektedir. Ulu üstattan son
ra, mesleğini yaşatan altı musiki
ginas ta ehemmiyetle kaydediliyor. 
Bunlar; Farabi'nin büyüttüğü ve 
terbiye ettiği AbdUlmUmin, Finız
lu Hailt, Ebillfetih, Samanoğlu 
Ebülgaliye, Nişaburlu Salih, Har. 
zemli Salihtir. Kitapta Farabi-
11in musiki mesleki anlatılırken o
nun musklde tabiati örnek yaptığı, 
tabiate uymıyan bir musiki olamı
yacağmı söylediği de kaydediliyor. 
Faribi, usulümU tabiatten kopye et
tim, diyor ve kaidelerini de Türk
lerce mukaddes sayılan dört raka
mının çerçevesine sokuyor. Çünkü 
mevsim dörttür. Anasır dörttür, in
san hayatı dört bölgeye ayrılımı
tır. Vücudu beşer dem, safra, so
da ve balgamdan müteşekkildir. 

Ustat nağmelerini de çocuğun, 
delikaıtlmm, kihillerin ve ihtiyar
lann seslerine göre tasnif ediyor 
ve kaidelerrinde de (7) zarbı na
zan itibara alıyor: Harbı vahit, 
zarbı maksum, zarbı müıterek, 

zarbı cemi, zarbı mecmu, zarbı ya
bi8, zarbı kamil. 

Kitapta kanun, çenk, santur, tef, 
şebbabe, rübap, şuaybiyye denilen 
sazların yapılışı ve çalınışı, bun -
!ardan saz ve söz heyetlerinin nasıl 
teşkil edildikleri resimlerile, plan
larile izah edilmi§tir. 

Farabi'nin Halepte Hamdan o
ğullarından SeyfUddevle için yaptı
ğı ve dinleyicilerini gıdıklayıp ÇO§· 

turduğu, düşündürdüğü, ağlattığı 
ve uyuttuğu saz da, bu eserde o 
kadar güzel izah edllmi.§tir ki, bu 
tarife göre bir sanatklr bugUn bi
le kaybolan bu sazı yapabilir. Fa
rabi, udun, Türk kubuzu taklit edi
lerek yapıldığını söylüyor. 

• • • 

A raplann musikileri yoktu. 
Bunda biltiln kitaplar itti

fak ediyorlar. Onlar sazı ve sözU 
İslamiyetten sonra Horasanhlardan 
çenge benziyen yedi telli sazlannı 
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~ekt~~~ 
Zavallı Bir Gencin Batına 

Gelenler 

Tuncelinde polis komiseri B. lbra 
him eşi Bayan Şükriye dün matbaa
mıza geldi. Şunları anlattı: 

"- Bursa Pazarcığından Bursaya 
otobüsle gidiyorduk. Otobüsmüz, Do 
ma köyünün altındaki yolda Bursa
dan gelen karpuz yüklü bır kamyon
ta çarpıştı. Otobüsümüzde Kumkapı 
klUbü sporcularından 22 yaşlanndaki 
Necati, kolunu pencereden çıkarmış
tı. Müsademe neticesinde biçarenin 
kolu kırıldı, koptu. çocuk feryatlar 
içinde yuvarlandı. Derhal 1negöle dön 
dük. yaralıyı hastaneye götürdük. 
Doktoru bulamadık. Evinde, muaye
nehanesinde de yoktu. Hastabakıcı
lar çocuğun etlerini kemseye başla
dılar, gencin feryadından durulmu
yordu. lşi polise haber verdik. Oto
büsle facia yerine gittik. Keşif 5 sa
at sürdü. Nihaye yaralı, kolsuz gen
ci Bursaya naklettiler. İnegöl gibi kü
çük bir yerde doktoru bulamayışı

mız, belki bir gencin hayatına mal 
oldu. Zavallının aicıbetini bilmiyo
rum. Fakat hastane gibi bir anües.
seseye gelen kolu kopmuş bir yaralı
ya derhal bakacak adam hastabakı
cı mıdır? Sıhhat Vek8.letinin nazarı 
dikkatini celbederim.,, 

Radyoda Parazit Meıeleıi 

Diyarbekirli okuyuculanmızdan t 
yazıyor: 

" - Memleketimizde radyo kanu• 
nunun tatbikatına geçildiğini ve bu 
kanunla radyo işlerinin bir nizam al
tına sokulduğunu gazetenizde oku .. 
duk. Fakat parazite karşı yapılacak: 
i§lere ve tedbirlere dair hiçbir kay .. 
da tesadüf edemedik. Acaba kanun· 
da sınat parazitleri bertaraf edecek 
aletlerin takılması hakkında ve buna 
riayet etmeyenleri cezalandıracak bir 
kayıt yok mudur? Hangi makam ve 
te§ld.lit bu işle uğraşaca\:atır. Bu rad 
yo mikroplarını bulup tepelemek için 
husust aletlerle çalışacak ve bu işle 
uğraşacak teşkilitın memleketimizde 
de kurulduğu gün radyo bayramı 

ı yapmalıyız.,, 

unc adıyla aldılar. Hüseyin Bay. 
kara zamanında Şark musikisi çok 
yUkselmiftl. Evliya Çelebi, 1stan
buldaki güzel bir saz alemini an
latırken Hüseyin Baykara iyini 
yapıldı, der. Türklerin; tabiatın su, 
hava, toprak ve ate§ unsurlarını 

birleştirerek icat ettikleri dört tel· 
li uda EndUIUste Zerab adlı bir mu. 
sikişinas beşinci bir kırmm tel ı. 

live etti. Araplann sazı ve sözil 
yoktu, deml§tlm. Evet yoktu. Eme
vller Mekkeyi muhasara ve Ki.beyi 
yıktıktan sonra AbdWlah bin Zü
beyr, Ki.beyi !randan getirttiği ua
talara tamir ettiriyordu. Sait adlı 
bir siyahi köle bir İranlının şarla• 
smı beğenmit ve ona göre, arapça 

taganniye başlamıştı. Daha sonra, B 
zansa, lrana giderek musiki tet .. 
kikleri yapDU§tır. lşte Arap musi
kisi böyle bqlamI!J ve Türkler dahı 
Bağdat ve Şam saraylarma, tsıAm 
ordulanna ve biltUn devlet teşkil&. 
tına girdikten ve yerle§tikten 'JOD• 

ra kemale ermiştir. Halifeler nıu
siki ile mücadele ettiler. Emevi ha
lifelerden Süleyman bin Abdülme
lik bir askerin garkı söylediğini 
duymuştu. Onu yanma çağırttı: 

- Şarkını tekrar et! dedi. Asker 
halifenin hoşuna gideceğini sana
rak itina ile tekrarladı. Fakat Ha
life: 

- Aman! Bu ne gıdıklayıcı naf. 
me .• Bunu işiten kadın kendisit\l 
tutabilir mi, dedi ve zavallı askeri 
hadım yaptırdı. Bu hükUmdar yine 
Medinede musiki ile iştigal eden bil· 
tün gençleri tavaşi yaptırmıştı. 

Halife bir gece abdest alırken e
line su döken cariyenin kulaklannııı 
uazktan gelen güzel bir sese takıl
dığım anladı. Ertesi gün, şarkıyı 

söyliyen genci yakalatarak derhal 
tavaşi yaptırdı. İkinci Abbas ha
lüesi bir gün sarayında bir tanbur 
sesi işitmişti. Tanburu çalan köle
nin başında parçaladı. Halife Ömer 
bin Abdülaziz, kadılarından birisi
nin söylenen şarkıdan keyiflendiği
ni görünce derhal azletmişti. Ha
life ElmUhtedi 255 H. yılında h• 
susi bir kanunla hanende ve sazen
deliği menetmlşti. Halifelerin mu
siki düşmanlığı hakkındaki mi
saller istenildiği kadar çoğaltılabi
lir. 

(1) Mısır tabı. Sayfa: 208 



ö TAN 

( SPOR ) 

Mülayim, Dün ln9ilizi 
18 Dakikada Tuşla Yendi 

Geçen Hafta Yenilen 
itibarile muhakkak ki Tekirdnğlıdan 
yüksek olan Mülayim lngi!izin kur· 
nazca hareketlerine ayni tempo ile 
mukabelede gecikmiyordu, 

Güreşçi, T ekirdağlıya 
Çıkmaktan Çekindi 

Dördüncü dakikada lngilıze taktığı 
kuvvetli bir tırpanla altına alaı. Fa· 
kat lngiliz güzel bir perende ile bu 
tehlikeden kendini kurtanh. 

Müsabaka çok hareketli oluyor l'eh 
livanların ikisi de açıldılar. Birihirlc
rine o kadar güzel oyunlar tatbik e- , 
diyorlar ki halk bu hareketli güreııi 1 
çılgınca alkışlıyor. 1 

On beş gündür şehrimizde bulunan 
Ingiliz güreşçileri dün ikinci karşılaş 
malarını Taksim stadında yaptılar. 

Stad yine birçok mühim maçlarda gö 
riılemiyen büyük bir kalabalık topla
mıştı. Seyirciler arasında sporcu Ad
li ye Bakanımız Bay Saraçt.ı~lu ve bir 
çok mebuslarımız bulunuyorJu. tki 
haftadır üst üste yapılan bu güreşler
de görülen 'kalabalık halkın bu spo
ra karşı alakasını tam manasile teba- · 
rüz ettirdiğinden kapalı bir salona 
ihtiyacımızın ne kadar biiyilk oldu
ğunu dün bir daha anlamLs olduk. 

KUÇUKLER: 

Günün ilk müsabakası !) ve 10 y&.
§Inda iki yavru arasında yapıldı. Hal
kın büyük alakasını celbeden bu kar-: 
şılaşma çok zevkli oldu ve Selim 9 da
kikada Kazıma galip geldi. 

USKUPLU HURŞlT - DEMlRCl
KOYLO lDRlS : 

-~ 

Dün karşılaşan Mülayim 
ve Vandervelt 

Geçen hafta ayni pehlivanla karşı- I 
laşan Tek.irdağlının müsa7Jakasında 

böyle hareketlerin hiç birisine tesa
düf edememiş ve ortada yalnız t:ır i
tişmeden başka birşey görememiştik. ı 
Halbuki bu seferki güreşte her an o- 1 
yun tatbik ediliyor. her 38'1.ıyesi he- 1 
lecanlı seyrediliyordu. 1 

Tam 15 inci dakikada Mülayimin ! 
meşhur olan ayak kapması Tngilize 1 
tehlikeli saniyeler geçirtti ise de yer. ! 
de Mülayimin kafasını yaka!ıyaıı kur ı 
naz pehlivan bu vartadan kurtuldu. 
Fakat bu kurtuluş mukadder olan a- ı 
kıbetinden kendini kurtaramadı. Tam 

1 
3 dakika sonra yani 18 inci dakikada 
hasmını güzel bir künde ile yere a
tan Mülayim hemen UstUne atıldı ve 1 

eze eze sırtını yere getirdi ve 3 sani. 
ye yerde tutarak su götürmez bir ga 
libiyet kazandı. 

V ANDERVELT İTİRAZ EDİYOR: 

lkinci müsabaka Usküplü Hurşitle 
Demirciköylü ldris arasında on beş 
dakika üzerinde yapıldı. llk dakika
larda birlbirlerini deniyen pehlh·an
lar beşinci dakikadan itibaren kuvvet 
1\ hamelelerine zaşladılar. Yedinci da
kikada Usküplü Hurşit hasmı ldrısi 
kolaylıkla altına alarak tuş vaziyeti
ne getirdi ise de hakem kabul etme
diğinden pehlivanlar tekrar ortaya 
getirildi. Son yedi dakika Usküplü 
I!urşidin bariz hakimiyeti altında geç 
ti ise de 15 inci dakika nihayetinde 
pehlivanlar berabere ilan edildiler. 

galip gelmesi için diğerinin sırtırıı 3 
saniye yerde tutması lazım. llk iaki
kaları pehlivanlar biribirinden çekin
dikleri için deneme ile geçiriyorlar. 
Mülayimin kuvvet itibarile lngilize 
hakim olduğu çok bariz bir şekilde 
belli oluyordu. Kuvvetli hamlelerle 
lngilizi sarsıyor, adeta eziyordu. 

Bu çok sarih mağhibiyete !ngi!iz 1 

itiraz etmiye ve ringte birtakım pro
fesyonel hareketleri yapmıya başladı. 
Sırtının yerde üç saniye durmad•ğını 
ve mağlup sayılamıyacağını iddia e
den bu kurnaz profesyonel, nihayet 

hakemler vasıtasile ringten indiri!e
rek soyunma odasına götürüldü. 

Bu mağlubiyeti bir türlü hazmede
miyen Ingiliz bu sırada her iki peh
livanımıza rövanş an.açı teklif etti ve 
bu arzusu da kabul edildi. 

Mülayim - Vandervelt 

Müsabakası 

Mülayimin kuvvetinden lngiliz kur 
naz oyunlarla kurtuluyorsa da oyun 

Saat 5,30 da günün büyük müsaba 
kasma sıra geldiği vakit halkın çoş
kun tezahüratı arasında iki pehlivan 
da ringe çıkarak halkı selamladılar. 

TEKIRDAGLININ BiR ŞARTI : 
Ru sırada hoparlör başına gelen 

Türkiye serbest ve yağlı güreş şam

piyonu Tekirdağlı Hüseyin hakem Ce 
mal vasıtasile halka hitaben hu gü
reşler hakkında bazı istekleri bulun
duğunu bildirdi. ve "geçen hafta Van 
derveltle ezici bir güreş yaptım ve 
onu adamakıllı ezdim. Bu hafta da o
nunla benim güreş tutmam icap eder 
di. Mülayim yorgun düşmüş lngilızle 
güreşip galip gelirse, benim başpehli
vanlık şerefime leke gelir. Yalnız bır 
prtla Mülayimle karşılaşmalarına ra 
zı olurum: Mülayim galip geldiği tak
dirde lngiliz benimle güre§ tutmaJun 
lstanbuldan gitmiyeceğine bana söz 
versin." 

Dedi. Ingiliz, Tekirdağlınm bu ar
zusuna muvafakat cevabı verdiğinden 
mesele halledilmiş oldu. 

KAMPEL GUREŞ YAPMIYOR: 

Bu srrada Tekirdağlı ile karşılaşa
cak olan ve geçen hafta Mülayime 
12 dakikada yenilen Ingiliz güreşçi:::i 
Kampel ortaya gelerek antrenöman 
yaparken göğils kemiklerinin incindi
ğini ve bir arızası olm~a bile Tel:ir
dağh ile güreş tuta bilecek bir seviye
de olmadığını itiraf ederek ıtizar be
yan etti. 

Tekirdağlı He maç saatine kadar 
güreşeceği mukarrer olan lngilizin 
son saniyede Hüseyinin kuvvetim ile
ri sürerek güreşten kaçınmasına bır 
türlü mana veremedik. Yapılan gü
reşlere büyük bir alaka gösteren hal· 
kımızın böyle - görUnü.']te ufak, fakat 
est.sında ço~ büyük rolü olan - Mı.li

selerle bu spordan da alakalannı k~
sebilcceklerini organizatörlere hatır
latmayı b'r vazife biliriz. 

GUREŞ BAŞLIYOR : 

Tam 5,40 ta Mülayimle geçen haf
ta Tekirdağlınm berabere kalchJı 

Vandervelt karşılaştılar. 
Orta hakemliğini Cemal, yan ha

kemlıklerini Suyolcu Mehmet, mual
lim Mazhar, vakit hakemliğini Çoban 
Mehmet yapıyordu. MUsabaka serbest 
güreşin bizde tatbik edilen şekilleri
.,._ P. f~Ol'Wı. Bir ~V@Ül 

Dunkii Deniz Mukavemet 
Yüzmesinde. Büyük Bir 

Tehlike Geçirildi 
Bebek - Moda Arası Yarışını 

Beykozlu lsmail Kazandı 
Istanbul belediyesi festival komi.--·-- ------- --

tesi tarafından tertip edilen yüzme 
mukavemet yarışı dün Bebek He Mo
da arasında yapılmıştır. Klüplerden 
ve hariçten olmak üzere 18 kişinin 
iştirak ettiği milsabaka Bebekteki Ua 
latasaray denizcilik şubesinden baş_ 
hyarak Moda vapur iskelesi önünde 
nihayetlenmiştir. Ve a§ağıda izah e. 
deceğimiz bir hadise yüzünden yarışı 
ancak altı kişi bitirebilmiştir. 

Bebekten denize atlıyan yüzüciı!er 
Ortaköy önlerine kadar hep beraber 
geldikleri halde buradan itibaren bL 
ribirlerinden açılmıya başlamışlardır. 
Bilhassa Beykoz Klübünden Ismail 
sıkı bir yüzmeden sonra rakiplerın -
den beş altı yüz metre ileriye fırla.. 
mıştır. Onu takiben de Ortaköy Klü
büne mensup yüzücüler gelmekte ıdi. 
Bunlardan dört yüz metre farkla da 
geriye kalan 12 yüzücü geliyordu. 

Müsabıklar bu şekilde Kızkulesine 
kadar geldiler. Ve başta giden Ismail 
ve Ortaköylü yiizücüler Kızkulesini 

&"eride bırakarak Haydarpaşa önleri. 
ne gelmişlerdi ki geriden gelen 12 yü 
zücünün tam Kızkulesi hizalanndan 
geçtikleri sırada yanlarından bir hı
şırtı ile büyük bir balığın geçmesi yü_ 
zücüleri paniğe düşürmüştür. Yüzü. 
cülerin bağı·ışması üzerine hakem mo 
törü hadise yerine yetişmiş ve heye. 
cana kapılarak büyük bir korku ge
çiren yüzücüleri denizden toplamıştır. 
Bu hadise olduğu sırada Haydar
paşa önlerinde bulunan diğer yüzücü 
ler arkadaşlarının köpek veya ayıba
lığı zannederek geçirdikleri büyük 
korkudan ve yarışı terkettiklerinden 
bihaber olarak müsabakayı bitirmiş 
!erdir. 

Neticede Beykozdan Ismail diğer 

yüzücülerden 1 saat farkla yanşı 2 
saat 20 dakikada birincilikle bitirmi. 
ye muvaffak olmuştur. 
Ortaköydelı Cemal a ~ 20 daki-

Atletizm 
Birincilikleri 
İstanbul atletizm ajanlığı tarafın

dan tertip edilen atletizm müsabaka
larına dün Fenerbahçe stadında az 
bir seyirci önünde devam edilmiştir. 
Alınan dereceleri yazıyoruz: 

200 Metre: 
1 Nazmi, 24,5, 2 Necip, 3 Kamı-

ran. 
400 Metre: 
1 M lih 52 6 2 Firuzan, 3 İbra-, e , ' , 

him. 
1500 Metre: 
ı Galip 4.18, 2 İbrahim, 3 Mitat. 
10,000 Metre: 
1 Artin 35.23,7, 2 Ali, 3 Nuri 
400 Ma;lialı: 
1 F aik 60.9, 3 Madencioğlu, 
Yüksek: 
l Po!yos 1.80, 2 Faik, 3 Necdet. 
Üçadım: 
1 Polyos 14.8, 2 Melih, 3 Süre~ 

ya. 
Disk: 
1 Veysi 42.75, 3 Sabahattin, 3 Yav-

r u. 
---ıo-

Güreş ve Yüzme 
Halkevi Spor Kolu tarafından Ba

kırköy sahillerinde tertip edilen yüz 
me, su topu ve kürek müsabakaları 

dün yapıldı. fakat maalesef bu müsa
bakalar çok karışık olduğu için hiç 
faydalı olmadı. 

ka ile ikinci yine Ortaköyden Arif 4 

saat 20 dakika ile üçüncü olmuşlar
dır. 

Müsabakadan sonra Ismaile kazan 
dığı festival kupası merasimle veril. 
miştir. ikinciye altın kalem ve üçüncü 
ye bir Wtıt Mdlye edilmietjp 
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Büyük Manevralar 

" -

Piyadelerimiz manevra ıahasına doğru yürüyorlar 

Yarı yolda piyadelerimizin bir molaır 

• 

işte .• artık çadır kurulmaktadır 

AM.rlarimiz ven yoldaki bu iatcuvonJa aluveriı vaoıvorlar 
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Bir Dersimli için En 
Büyük Felaket Şu idi: 
AFOROZ! •• 

ESki Der. 
dan Slr.lde seyit ve ağa-

he, on tane ~~ bir §ey yok. Bir ta-
330() tan ' YUz tane değil, tamam 
bir bu ka~·· Belki kıyıda, bucakta 
her biri ~r daha vardı. Bunların 
li~ ll§iret ve':~· 2o_o<>, 3000 kişi
!ni§, kUdsi .abilelenn arasına gir
ta.fe etr.niıjYetı Yalnız kendilerine i-

dıkça Yo~ VUrnıuş, çalmış, topla
lnlşt1r. uş, aldattıkça doyma -

~ bersinıde 22 b.. .. 
Utüar, ŞadU . uyuk 8.§iret vardır. 
~i K· li, Kureyşan, Hormik, 
~· Lo~rsan, Hayderan, Şeyh 
~bbas: La ~n, Demenan, Bahtiyar, 
81, l(ureyh çın, Koçuşağı, Şamuşa
bad bu· an, Kalan, KarabaJlı, Fer-

' ol"" Venk -ı. 
lakıarı . ., ' J.uaksut ve Arslanu-

Bunıar ·· 
llıiicadele e ot~enberi biribirlerile 
Yaplllı§l tmışler, .mal, can talanı 
Ç\lk · ardır. Her birinin k .. "k k" 
d .. L .. olları vardır B.. .. k u?u U· 
~a kU .. . · .. u~ aşıretler, 
8ir olın çuklerın uzerınde mües-
dır ı. U§lar, onlan korkutmuızlar-. ~eaeı· 'il 

olan v "lrt' 3500 den fazla nüfusu 
~ n:ınith.~udan, Abbasan, Fer
tilU 

8 
e uç kabileye ayrılan A-

. • onra Se 'th 1s . tüt, ~· yı an, maJl, Ke-
koııarı bık uşakları adıyla büyük 
Bağı 

110
• Ulunan 4000 nüfuslu Koçu-

u. ~ıretıeri o · . 
etj gelen . • ersunm sayılı ve 

ltu eder ınsan kalabalıklarını teş
ltin dağİ Bu arada Zerkavit ve Tem 
l{Utey arında oturan 3200 nüfuslu 
lı ~ kş~~· Ratanıı ve Bahtiyari ad
'!"tı a ıleden müteşekkil Bahtiyar 
~. da hatırı sayılanlar arasm-

luklat 
'· ~ilve kAbl>asuşağı, ~erhatU§a
'biıenin n ' 9.§8.tl Karahallı, 8 ka
'eağı ~eydana getirdiği Maksut
llllfus~retıeri Dersimin nüfus ve 
~ inıd· azla olan aşiretlerdendir. 
y ıye kadar Dersimde en kuv 
elin, b-:tli. bağ din olmuştur.Ancak 
iu. Se . Vlcdan ve ultihiyet işi de
"asıta?1tlerin ve zorbalann geçim 
•ğaıar 1 teıa~ki edilmiştir. Dersimli 
ltaa ed Dersımıi Seyitler, dini kal
k! ? ee:k neler yapmamışlardır 
ın,~1 et ve cehennemi alıp sat
~ ar d' 
lnuınu' . 1? bağlılığı işlerinde bal-
'İlltUy· ~bı Yumuşak karakterli Der 
lar, e~t ~edikleri gibi yuğurmuş
"e Ceb rnıglerdir. Dersimde Cennet 
"ar 

13 
enneme inanmıyanlar da 

llatUra~nla: .da hali yer ve gök 
1l\ı " 12mını yaşıyorlar. Bir kıs -

',,ere b' 'taca ' ır kısım taşa, bir kısmı 
~~~uya, dağa tapıyor. 

!Stt"'·- la, suya tapan Dersimliyi 
bı.:~ başına g"t" .. Ü s·· l t-~11.e • • o urun z. oy e 
Otıa lmkan olmıyan bir meseleyi 

i .............. y.·~;~-~~ ..................... . 

1 
L6tif Erenel 

··············································-···· 

Dersimin aşiret reislerinden 
Haydaranlı Kamer 

olurdu. Çapul esnasında yorulan, 
kan döken, hayatını feda ebmek
ten çekinmiyen Dersimli çapulcu, 
seyidin artıklarile geçinirdi. 

Seyitler çok sinsi ve muhakkak 
ki, zeki, kurnaz adainlardır. Bun
lar arasında saf Dersimllyi aforoz 
edenler bile olmuştur. 

Dersimin folklorunu inceden in
ceye tetkik eden Elaziz Ortamek
tep tarih muallimi arkadaşım Ö
mer Kemal, seyidin af orozunu, bar 
na şöyle anlattı: 

••- Seyit, aforoz ettigi adamın 
evinin kapısıının önüne bir taş dik
tirir. Bu taş bir Dersimlinin kapı
sına konuldu mu, o ev için felaket 
gelmiştir. Hem, o derece müthiş bir 
felaket ki, o aile yedisinden yetmi
şine kadar toptan ölüverse, bu ka
dar acı duyulmaz.,, 

Kapısında aforo~ taşı o.lan e
vin halkını kımse evıne al

maz, onlarla konuşulmaz. Evin sa
hibi, her yerden nefret ve lanet gö
rür. Çünkü, o aile, kötü bir toplu. 
luktur veya seyidin sözünü dinle
memiş, ya ananeye, batıl itikada 
aykırı bir hareket yapmış, yahut 

ta seyidi, seyidin tevabiini gücen
dirmiştir. 

Aforozu icap ettiren hareketleri 
mi soruyorsunuz? Yazayım; Bunlar 
o kadar saçma ve garip şeylerdir 
ki, ancak katıla katıla gülersiniz. 

Mesela, tavşan yiyen muhakkak 
seyide haber verilir. Cezası aforoz
dur. BiyJğını kestiren, sünni bir 
imama nikah kıydıran daima afo
roz edilir. 

Aforoz affedilir. Kapının ö
nündeki taş kaldırılabilir. 

Aforozluk ceza, unutulabilir. Kö
tülük damgası çabucak silinebilir. 
Yeter ki, seyit, taşın kaldırılması
nı emretsin. Taş kolay kalkar mı 
yerinden? Hayır... Taşın kapı ö
nünden kaldırılması. Dersimde bir 
meseledir. Bu iş parasız olmaz. A
foroz edilmiş aile, varını, yoğunu, 
parasını, pulunu seyide gönderme
lidir ki, anasından doğduğu gün
denberi göreneğin adamı olan gad
dar seyit, merhamete gelsiın, acı
sın da gönderilen malt, parayı ka
bul ederek ailenin o büyük ( !) su
çunu bağışlasın . 

lzmir Yangınında 

Edenler Ziyan 

Sigortacılar Oldu 
İzmir, 15 (TAN) - Geçenlerde 

Bayraklıda vukubulan feci infilak ve 
yangın hadisesindeki zararın mikda· 
rı anlaşılmış bulunmaktadır. Zarar 
ancak 5 bin lira raddesindedir. Şir

ket, bu kayıptan, Gümrük idaresine 
de 15 bin lira vereceği için, ziyan 
mikdarı 20 bin liraya çıkmıştır. 

Halbuki yanan inşaat ve mallar 

25 bin liraya sigortalıdır. Bu itibar
la, ne hükumet, ne de şirket hiç bir 
zarara ~rmiş değildir. 

Bu kazada ölen bedbahtların aile. 
leri pazartesiye kadar şirketten t~ 
minat hakkında bir cevap alamazlar
sa hukuk mahkemesine başvuracak
lardır. 

Türk - Sovyet 

Ticaret Anlaşması 
Ankara, 15 (TAN) - Türkiye -

Sovyet Rusya ticaret an\aşmasının 
müddeti bitmiştir. Vekiller heyeti, 
lktısat Vekaletinin talebi üzerine an
laşmayı bir ay müddetle temdit et
miştir. 

8orunuz .. . 
ıs<il'i; Şu suyun hakkı için doğru 
~ ~e Yemin et.,, deyiniz. O za. 
~ Vallı Dersimlinin kıvır kıvır 
~lt idığını, korktuğunu, titriye -

1 : ............................ ~ .............. ~ ••••••• :; 
1 f arihi Hayvanlara Park i 

'raı lrafa başladığını görürsünüz. 
~ı. ~nı ~n.ah olduğunu söyle -
tllııaıı ersımıı buna, yani talanın 
laınıy olduğuna inandığı anda ağ
lae on~ başlar. Tanıdığı şeyler ne 
l'alvarı an af diler, saatlerce ağlar, 

r, Yakarır. 

S e~tlere inanan halk, Alevi
llirı d' dır. Ali, Hasan ve Hüseyi
lerue 

1~~ ~atıralarma bütün b~nlik-
··- :N?l.ıdırlar. Bunlara: 

lliçin ıçın namaz kılmıyorsunuz. 
""-ı oruç tutmuvorsunuz" dive 
-~'ll uı-s ~ . .. " 
··- a. almacak r evap şudur: 

dı oru Alı. namazı bizim için kıl
b cu da tuttu 
Qunı ... 

lar. Se a~., Yalnız Muharremi tanır-
orı ~Urt:1e.rle onlann akrabaları 
otı g-u ~ .nı merasim yaparlar. Bu , 
hrıar n ıçınde halkı çeşit çeşit so-
. ()"ad aovana çevirirler. 

l!i. ~a 11 Sov~ınrıılıık hir anıı"p İ· 
~ 'h ~~la. talana bir iki kişi değil, 
Ilı. <;a 'lfl dnm h!rden cıkllr
~)' ""Pulu, talanı, yağmayı seyit-
11\ıı~ &blar ı r\ ::ı.rp e> l"' rlerdi Ça
lrı(*ıı •onra ele ge~irilcn en kıy-v eşy d • 
arnıcıy a an tutunuz da iğneye 

a kadar her şey seyide ait 

Bundan birçok asırlar evvel Avru 
pada bazı hayvanlar yaşardı ki, ou
gün bunların nesli kısmen tükenmiş 
bazıları da pek seyrekleşmiştir. Y•.ı
karıdaki resimde gördüğünüz hay
van tarihi bir kıymeti haiz olan man 
da cinsinden bir Wisenttir. Wisent
ler aslen Avrupa hayvanıdırlar. Fa
kat nesilleri tamamen inkıraza vüz 

tuttuğu için Almanya bunların son 
mümessillerinden birkaçını yakalat
mış Berlin civarında ayırttığı husu
si ve gayet geniş bir koruluğa yerleş 
tirmiştir. Bu korulukta insan geze
mez hayvanlar rahat rahat esaret 
hissetmeden yaşamakta ve nesillerini 
üretmektedirler. 

~.....,~~, 

~ YENi ~ 
DOGAN ~ 
YILDIZ ~ 

Sinema dünyasında yeni yıl- ~ 
~ dızlar doğuyor. Şimdi de Natalie ~ 
~ Garson adında genç bir kız, be- ~ 
~ yaz perdede cazip bir yıldız ola- ~ 
~ rak parlamıştır. Henüz çok genç ~ 
~ olan bu güzel kız bir mağazada , 
~ satıcılık yapıyordu. Günün birin- ) 
~ de bir rejisör bunu oradan aldı, ~ 

~ stüdyoya götürdü ve böylece ~ 

~ genç Natalie hem §Öhret, hem de ~ 
~ servet sahibi oldu. Yakında o- i 
~ nun "Büyük Şehir., adındaki fil. 
~ mini seyredeceğiz. 
"......,,,.,. .~ 

Natalie Garıon 

• • 
Havvadan Sonra 
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Evvelki sene bir hükumet darbeıi yapan °Kan Kardeflifi,, 
Cemiyeti menıuplanntlan birkaç genç 

Japonyada Gizli 
Suikastçilerin 

Çoğu Yakalandı 
Londra gazetelerinin verdikleri bir 

habere göre, son günlerde Jappnyada 
birçok tevkifat yapılmış, bilhassa 
"Kan kardeşliği,, adını taşıyan gizli 
suikastçi cemiyetin mensuplarından 
pek çoğu tevkif edilmiştir. 

"Kan kardeşliği,, cemiyeti, Japon
yada elli senedenberi esrarengiz bir 
mahiyette devam etmekte ve bütün 
partileri korkunç nüfuzu altında bu
lundurmaktadır. Bu cemiyet Japon
yanın müstemlekelere sahip olması

nı, bu uğurda harpten kaçınmaması
nı ve Japonyanın kuvvetli bir orduya 
malik bulunmasını kendine maksat 
edinmiştir. 

Bu maksatlara az veya çok aykm
lık gösteren Japon devlet adamlan, 
bu gizli cemiyetin tertip ettirdiği müt 
hiş suikastlere kurban gitmiştir. Bir
kaç sene evvel İngiltere ile Japonya 
arasında deniz silahlannm tahdidi hu 
susunda bir muahede imzalanmıştı. 

Bu anlaşmıya imzasını koyan Japon 
ınazırı Baron Vakatsuki kısa bir mUd 
det sonra öldürülmilştUr. 

Daha sonralan Çine kar§ı sulhper
verane bir politika güdülmesi taraf
tan olan Amiral Saito ve General Va
tanabe de yine bu gizli teşekkül ta
rafından öldürülmüşlerdir. 

"Kan kardeşliği,, cemiyeti 1921 se
nesinde Japon harp bütçelerinin azal
tılmasını istiyen Japon Maliye Nazı
n Takagaşi'nin de öldürülmesini ka
rar altına almıştır. 

Bu karar üzerine gizli suikast teş
kilatının mensupları Maliye Nazırını, 
öldürmek için tam 15 sene takip et
mişlerse de muvaffak olamamışlar· 
dır. Çünkü Maliye Nazın, kendisinin 

Suikast karbanlanndan 
Amiral Saito 

1 
müdafaası için sıkı tedbirler almış-
tır. Mesela nazır, teşkilatın tecavü
züne maruz kalmamak için hiçbir za. 
man hep bir evde yatmamıştır. Ye
meklerini de sıkı bir kimyevi tahlil
den geçirilmeden yememi§ ve sokağa 
da kuvvetli muhafız grupu ile çıkmış
tır. 

"Marion Davis,. (Havvadanbe
ri) filminde, patronlarının müna
sebetsizliklerinden kaçmak için 
mütemadiyen iş değiştiren güzel 
daktilograf rolünde. 

Emniyet Müdürlüğünde 

Yeni Tayinler 
Ankara, 15 (TAN Muhabirinden) 

- lktısat Vekaleti milli seferberlik 
müdürü doktor B. Salih Adil, Ankara 

Polis Enstitüsü müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. lstanbul emniyet müdür
lüğü ikinci §Ube müdürü Necati Ri
ze emniyet direktörlüğüne, Rize em· 
niyet direktörü Kenan Çanakkale 
emniyet müdürlüğüne, Çanakkale em 
niyet müdürü Nevzat lstanbul emni· 
yet direktörlüğü ikinci şube direk
törlüğüne tayin olunmuşlardır 

iki Kaza 
Şoför Mehmedin kullandığı 3255 

numaralı otomobil dün sabah Ciba
liden geçerken Karamehmet .mahal
lesinde oturan Halidin 6 yaşındaki 
oğlu Necatiye çarpmış ve sağ ayağı

nı kırmıştır. 

Yeldeğirmeninde Çeşme sokak 37 
numarada oturan Tarığa da şoför 
Salahattinin 2306 numaralı otomobili 
çarpmış ve yaralamıştır. Şoförler ya 
kalanmışlar ve yaraWar da hastane
ye kaldırıLmışlardır. Suçlular adliyeye 
verilmişlerdir. 

Nihayet bir gün yine kurtulamıya
rak Başvekil Inukai ile birlikte öldü
rülmüşlerdir. 

Son senelerde bu gizli teşkilat bil· 
kumet işleri üzerinde pek fazla mües· 
sir olmıya başlamıştır. 

Bundan başka bu gizli teşkilat, hü
kumetin gizli işlerini de ele alarak a
damları vasrtasile silahlanmanın tah
didi hakkında toplanacak bütün de
niz kongrelerinde engeller çıkarmış

lardır. Bir aralık Londraya bir deniz 
konferansı için gelen Amerika mu -
rahhasınm çantasıından evraklarını 
bile çalmışlardır. 

Tokyada yapılan son tevkifat üze
rine anlaşılmıştır ki, bunlar, Mikado
nun en yakın adamlarından Prens 
Sayonciye, Baron Ikki ve imparato
run yaveri Kantaro Suzuki'ye suikast 
yapacaklardı. 

Fakat bunu öğrenen zabıta, suikast 
çiler arasında hemen geniş mikyasta 
tevkifat yapmıştır. 

Sanat Segisi 
Cümhuriyetin 14 üncü yıldönümtin 

de Ankarada açılması kararlaştırılan 
sanat mektepleri sergisi, hazırlıklar 
yetiştirilemediği için Mayısa bırakıl . 

mıştır. Sergiye 10 sanat mektbi işti
rak edecektir. 

Suıkaıt kurbanlarından 
ulıi N az:ır T akağtlfi 

istimlak 
işi için 

Yeni Tetkikler 
Yapı ve Yollar Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi maksadi· 
le Belediye tetkiklere başlamıştır. 

Değiştirilecek kısımlar, istimlake ait 
olan maddelerrdir. Açılacak veya ge
nişletilecek cadde ve meydanların et
rafındaki binalann istimlaki, kanuna 
göre belediyenin hakkıdır. lstimliı.ki 

yapılan arsaların sahipleri, ye'!li şe. 
kilde ifraz edilmiş arsaları mahdut 
arttırma usulüne göre satacaklar1ır. 
Belediye, istimlak meseleleri üzerin
de şehircilik mütehassısı Bay Pros
tun mütaleasını sormuştur. Mütehas
sıs, raporunu bugUnlerde verecektir. 
Belediye de kanuni maddelerin deJiı 
tirilmesi sebepleri etrafındaki noktal 
nazarını b:r pt"Oje halinde Dahiliye 
Vekaletine bildirilecektir. 

• 
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T rakyada Bir Çalışmalar ilerledi 

~ 
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,iCBIBmmsml------------------~ 
Kanzuk 

Saç E siri 

Mily~n. Fi? an Adananııi Kadastrosu 
Dıkıldı 

da yakında b·friliyor 

Ceyhanda 
Geciken 
İmar isi 

K~MIJ~~ 
Saçların köklerini kuvvetıerıdi 
rir. Dökülmesini keser. f(epel<· 

bO • 
- -....='""'""""......._....,. lerl tamamen giderir ve 

-o-

Üç Sene içinde 

eniden 15 Bin Kovan 

Yapdacak 
Edime, (Hususi) - Trakyada zi

raat usulleri gittikçe yeni inkişaflar 
r,österiyor. Bu sene 90 bine varat..nk 
olan göçmenlerin çalışmaları, Trakya 
nın yüzUnU güldUrmektedir. 
Ağaçlama planı, · <:ri derecede tam 

hır program altınnıı ilerl~mektcdi:. 
Yalnız kavak çeliği olmak üzere ya
rım milyon dikilıni?, tutturulmUŞLUr 
M.eyvah meyvasrz • ir milyon fidau 
<lıkilmiştir. 

Devletin, vilayet ve belediyelerin fi 
C!anlıklanndan başka kollektıf ve ria
mızlık 60 kadar fidanlık uçılnuştır. 

Bunların, bakım, tutum, tohum e 
fıdanlan ziraat müşavirliğinin kon
trolU altındadır. Fidanlık açmıyan 

belediye kalmamıştır. Açılması mec
buri olan fidanlıkların en kUçllğü 3, 
en bUyUğU 50 dekarlıktır. Fidan
lıkların yanı baelannda fenni kUmes 
ler vardır. Burada cins tavuk, ho -
roz, tavşan yetiştirilmektedir. 10 ko
vandan 50 kovana kadar toplu ve 
kUmeli istasyonlar vardır. 
Beş arı mUtehassısı, Trakyanm her 

tarafını gezmektedir. Umumi Müfet
tişlikçe 8-10 liraya yaptırılan sıhhi 
tip kovnnlan köylU, tip ve prtlan 
bozmamak suretlle 4 liraya mal e
debilmetkedir.lktısat Vekaleti Tilrko 
fıs teşkilatı ile J.zmir Fuarı, Trakya -
nın çok nefis ballarını, balmumları -
nı, dünya piyasasına tanıtmıetır. Bir 
~ok bUyUk firmalar mal istedlklerl 
halde, bu talep karşılanamamakta

dır. Bu yıl, bazı mıntakalarda yağ -
rnur bol olmadığı için ancılar sevinç 
içindedirler. 3 sene zarfında yeniden 

• 15 bin kovan daha yapılacağı kuv
vetle tahmin ediliyor. 

Orhaneli 
Doktorsuz 

Bu Yüzden Bir Hayli 

Güc;lük Çekiliyor 
Orhaneli, (TAN) - Uç ay evveli

ne kadar iki doktoru ve iki sağlık 
memuru bulunan Orhaneli şimdi 

bunlardan mahrum bulunuyor. Dok
tor olmadığı için belediye eczanesi, 
~ alnız reçetesiz verilebilen ilaçlan 
satmakla mer,ıguldUr. Halk, doktor -
suzluk yUzUnden sıkıntılı bir vazi -
yette bulunduğu gibi bu yUzden ida
ı i ve a.dlt mUşkUlB.ta da. tesadüf e -
dilmektedir. 

Hastaların 450 viraj dönerek 69 
kilometre yol katederek tedavi 
için Bursaya gitmeleri çok mUşkül
dilr. Buraya sUratle doktor gönde -
rilmcsl beklcnHmektedir. 

Orhanelinde temıil 
Kızılay kurumunun daveti üzeri -

ne, Bursa sanatlar okulu yardirek -
türü A. Ulvinin başkanlığı altında 
huıunan Bursa Halkevine mensup üç 
kız ve on beş erkekten mUrekkep bir 
heyet gelerek "Ana" piyesini ve 
• Şcr'iyc mahkemesi,, komedisini tem 
sil etmiştir. Orhanelililerin pek rağ 
bet gösterdiği bu temsillerden sonra 
gençler ayni gece Bursaya ddnmüş -
lerdir. 

İzmit İ7olları 
Bitiriliyor 

Izmit, (TAN) - Belediye, bu sı

ralarda yol yapılmasına büyük faali. 
yetlc çalışıyor. Kağıt fabrikasile esas 
ta uyuşulmuş olduğundan yakında o 
radan şehre elektrik verilnıiye başla
nılacaktır. 

Sahil boyu, Yansen plônına uygun 
eekilde temizlenecek, yenı Halkevi bi. 
nası burada yapılacaktır. 

Belediye, §ehrin temıztiğine de 
mahsus bir §ekilde itinaya başlaınl§
tır. 

Bu suretle arazi ve emlak ihtilafla
rının önüne kati şekilde geçilecek 

I 

Bu Mıntakanın Birçok 

ihtiyaçları Var 
Ceyhan, (Tan muhabirinden) 

Adananın bir mahallesi sayılan Cey
han, bugUn artık Çukurovanm en 
mümbit ve mahsuldar mıntakalarm
dan biri vaziyetindedir. Senede 2SO 

yümı kabiliyetini artırarak 5119 . 
tara yeniden hayat verir. f(oKLI • 

• sBY 
su latif, kullanışı kolay bır 
eksirldir. 

tNGlLtZ KANZUK EOZANf,Sl 
BEYOGLU-tsTANBVV _....f 

~ --------~~~~~----....;.~ ____ .._ ______________ ___ 

1 
bin ton hububat ve 40 bin balya pa· 
muk istihsal eden im zengin belde, 
yazık ki zenginliği kadar imar bakı- r Af 1 

Yakında Çukurova tarlalarına akıtılacak olan 
Seyhan nehri ve Adanadan bir köşe 

Adana (TAN Muhabirinden) -ı 
Şimdiye k.adar birç~k ihtilaflara yol Karapınarda bir 
açan arazı ve emlak meseleleri bu 
gün hemen hemen halledilmiş gibi Tren kaz ası 
dir. Kadastro faaliyeti gUnden güne Adana (TAN) - lstanbuldan bu 
artmaktadır. Tepebağ ve Kayalıbağ raya gelmekte olan tren Karapınar 
mahallelerinin imdastrolarmın hazır istasyonunda durunca, Malatyalı Ab 
lanmasına başlanmıştır. Bu suretle do dül oğlu 41 yaşında Osman su almak 
kuzuncu mahallenin de kadastrosu Uzere inmiş, faıkat istasyonda biraz 

fazla durduğundan tren kalkmıştır. 
yakında bitirilmiş olacaktır. Yeni si 
ciller, İsviçre usulüne göre hazırlan 
maktadır. 

Bu siciller, her yurddaşın malları 
na nit kayıtlan hisseli ipotek veya 
hacizli gayrimenkulleri bUtUn şartlı 

teferruatile göstermektedir. 

Kadastro, halkın emlake ait müna 
zaalı işlerini hallettiği gibi, hazine 
ve belediyeye de geniş mikyasta 

yardımlar temin edecektir. 

Kültür hareketleri 

Adannda kU!tür hareketleri de 

Vagonuna atlamak istiyen Oeıman 
trenin altında kalmış, sağ bacağı diz 
kapağından kopmuştur. 

Egede Yeni 
Su Barajları 

Izmir, 11 (Tan muhabirinden) -
Ege sulama işlerini tetkik etmekte 
olan Nafıa Vekaleti Su Işlerl Ut•.unl 
MUdUrU Bay Sallı.haddin, etUtlerirıi 

bir aya kadar tamnmlıyacaktır. Sula
ma işlerine ait projenin bir kısmı ha
zırlanmıştır. Umum mUdilr, Ege roın
takası sulama ieleri etrafmda ~un -
!arı söylemiştir: 

" - Çal ve Çinede birer su barajı 
inşası takarrUr etmiştir. Marmara gö 
lU sularından istifade edilecektir. ln
şaat bir aya kadar mUnakasaya ko
nulacaktır. BUtUn sulama işlerine 
317 milyon lira sarf edilecektir. 

mından da fakirdir 
BugUn Ceyhan ycnfbastan bir ku -

rulu§ devresindedir. iki senedenlıeri 

işi cidrliyctle ele alan yeni belediye 
meclisi ve faal bclcıdiye reisi. bu gU· 
:::el beldeye hayat vermeğe çalışıyor. 

Milyonlar oynıyan Ceyhanda, bir 
borsa, bir elektrik tesisatı ve bilhas
sa telefon yoktur. 

Iki sene evveline kadar, y2ğınur 
rııevsimlerinde Ceyhan sokaklamıdR 
yürümenin imkanı yoktu. 've hıjla da 
iç mahalleleri öyledir. Bel· Jiyeuin 
dar bütçesi şehri evvelll merl<ezden, 
c;evresine doğru imara başlamış l.ıu
lunuyor. Şehir - lfltansyon yolu, ve 
~orşı yollan şimdi pek mUkcmmel ~ 

dir. Belediye, dış mahallo yollarının 
ı:ışaatmı da almıştır. 

Bu civar halkınır büyük bir şi .... a· 
~eti de trenlerdir. Gerek garba ve 
gerekse şıı.rka günde ikişer tren ge-

!ip gitmektedir ki. bu, Ceyhan gibi 

Antivirüsle T edaVi 
dols· 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklanrun arasındaki kaşıntılar, 

ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralııJ1• 
ergenlikler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

ŞARK 1SPENÇ1Y ARI LABORATUVARI, IST ANBVL 
fıim .................... .. :::::;/ -----------------------------------------------------
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Devi t Oemfryolfarr ve limanlmlşletnia u. fdms(ilinl~ 

~·~ Afyon. Antalya hattında betonarme a s 
tünel ve sandıkhda su deposu inşasır1 

ait eksiltme .. 
- tır 

Afyon - Antnlyo. hattının 33 üncü kilometresinde Betonarme açt~.,;S' 
lıir şehrin ticarr ve hayati ihtiyacım "" 
asla kar~ılamamaktadır. ncl inşası ile ayni hat ü~erinde Saruiıkh kasabasında bir su dcposll 

. . . . sı kapalı zarf usulile eksıltmeye konmuştur. 
Gilzel bır şch.ır E:mtralJ. elektrık • 1. - Bu işlerin mecmu muhammen keşif bedeli 77000 liradır. I' 

yapılmadıkça, hır hvrsa kurulmadık- 2. _ ıstekliler bu işlere ait fenni şartname, proje ve sair eksUtrtl:der 
ça ve trenlerin seyrUseferi bu belge- rakını Devlet Demiryollannın Ankara, Sirkeci ve Afyon işletme ?J 
r fn ihtiyacına uyı;un §ekilde tanzi'Jl JUkleri Veznelerinden 385 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. ~ 
edilmedikçe, "Ceylfım , f?saslı blr i~ kı- 3. _ Eksiltme 20~1937 tarihinde Cum°a günü" saa'1. '"15 de AJ11' ~ 
J!uf hamlesinden mahrum kalu~K - da Devlet Demiryolları işletme Umum MUdUrlUğU b}nasında topıanı 
tır. olan merkez birinci komisyonca yapılacaktır. t 1-t 

4. - Eksiltmeye girebilmek, için isteklilerin aşağıda yazılı temi~ ı.ıııs· 
vesaiki ayni gUn saat 14 de kadar komisyon Reisliğine tevdi etmiş 0 

Devre li Hikmet ları lazımdır. . al!~ 
a. - 2490 Sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5100 lil' 

Tahliye Edirdi muvakkat teminat. 
b. - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 

Devrek, (TAN) - Telgraf müdü-
rü Niyazi aleyhine suç isnat ettıği 

iddiasile mahkemeye verilip 3 ay 2 

gUn hapis, ağır para ve tazminat ce
zalarına mahkum edilen Talfıt is
mindeki gence ait karar temyiz mah
kemesince nakzolunmuetur. Talat 
tahliye edilmiştir .Muhakemesi gay
rı mevkuf olarak görülecektir. 

c. - Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, tıl• 
5. - Teklif mektupları ihale gtinü saat 14 de kadar makbuz rnulc~ıJ 

linde komisyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek t~ 
mektuplarının iadeli taahhUtlU olması ve nihayet bu saate kadar ltO 
yona gelmiş bulunması lazımdır. ~ 

6. - Bu işler hakkında fazla iıahat almak isteyenlerin Devlet l)e 
yollan yol dairesine mUracaat etmeleri. (2515) (4877). . 

• • • ~& 

canlı bir inkişaf gösteriyor. Bütün 

Çukurovada kU!tUre karşı bUyUk Lir 
alaka vardır. Bu yıl yalnız erkek li 
sesi ve erkek öğretmen okulu 120 

kadar mezun vermiştir. Ortaokullar 
her yıl mezun olan yüzlerce ilkmek
tep talebesinin ihtiyacını karşılıya

mamaktadır. Gençlerin çoğu diğer 

vilii.yetler ortaokul ve liselerine git 
mek mecburiyetinde kalmaktadırlar. 
Adanada bir ortaokul daha açılmalı, 
erkek lisesinin ikinci devre sınıfları 

mn şubelerini de üçer, dörder yap 
malıdır. 

Sıvas Kongresi 
Aşağıda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat temınatıan ~· 

iki gurup muhtelif tezgah ve makineler 27-9-1937 Pazartesi günU ~· 
at 15,80 da ayrı ayn sıra ile ve kapalı zarf usulile Anknradn Jdare b 

smda satın alınacaktır. et· 
Bu i§c girmek isteyenlerin muvakkat teminatlariyle kanunun tafl~ o. 

tiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1937 G. 3297 veya 1-7-193 4e 
3645 No. lı nüshalarında intişar etmiş olan talimatnameler daires~e' 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün sn.at 14,30 a kadar Komisyon 

Adanadaki bütün talebe mevcudu 
sekiz binden fazladır. 

Gerek ilk ve gerekse orta tedrisat 
kadrolarını genişletmek pek yerinde 
olacaktır. 

Hava seferleri 

!stanbul - Adana, Ankara - A
dana hava seferleri için bliyilk bir 
hava hangarı da yapılacaktır. Nafıa 
Vekaleti bunun için 15,000 liralık bir 
tahsisat koymuş bulunuyor.Hangarın 
malzemeleri gclmiye başlamıştır. İn
şaat yakında ba.şlıyacaktır. 

!stanbul - Ankara. - Adana 
hava postaları, Adana ve Çukurova 
nm içtimai, Urtisadi hayatında büyük 
inkişaflara yol açacaktır. 

Portakal ihracatı 
Çukurovadaki portakal ihrac:atı 

meselesi fiilen ele alıhmıştır. lktisnt 
Vekaleti önümüzdeki ihraç mevsi • 
minden itibaren portakallarımızı sıkı 
bir kontrola tabi tutacaktır. Bunı.m 
için Mersin Ticaret Odası etUt!ere 
başlamıştır. 

Devlet, ihracat mallanmızın dış 
piyasalarda rakip mallara karşı faiki 
yetini temin etmek için sıra ile bUtUn 
ihracat maddelerimizi kontrola tabi 
tutacaktır. Bundan sonra Çukurova 
dan da dış piyasalara herkes istediği 
gibi gelişigüzel mal gönderemiyecck 
tir. 

Sıva si lar yıldön .. mönü 
k tlamıya hazırlanıyor 

Swaı kongresinin toplandığı tarihi lise binası 
Sivas, (TAN) - 4 eylfıl, Sivasırı sesim ve AtatUrk'ün çalışma odala-. 

her yıl bayram olarnk kutladığı rını ziyaret edip bayram yapan Si-
mutlu bir yıldönümüdilr. 1919 sene- vaelılar, önümüzdeki yıldBnilmüuü 

si 4. eylülünde Sivas kongresi açılmış, 
o gün kurtuluşumuza adeta mebde 

teşldl ettiği gibi Cilmhuriyetln ve 
Halk Fırkasının da ilk mayası ol
muştur. Her sene 4 eylülde Sivas li-

daha parlak bir şekilde kutlamağa 
hazırlanmaktadırlar. Bu maksatla 
çizilen programla vilayette top
lanan bir komisyon çalışmakta, va . 
li Nazmi Toker de hazırlıklarla ya -
kından alakadar olmaktadır. 

isliğine vermeleri 10.zımdır. v' 
Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde satılıtl 

tadır. (5077) tO' 
Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakkıı.t 

Lira mina t LitS.. 
Perçin makina ve ocaktan kazan) 

muayene tulumbası saç bUkme maki-) 
nası. ) 

Matkap bileme otomatı Universal) 
takım bileme ve torna tezgahı ve) 
çift sUtunlu plft.n freze tezgahı. ) 

29.000 

28.000 

• • • 
111 

Muhammen bedeli 46400 lira olan 800 ton katran yağı 1-l0-1i:tl 
cuma gUnU saat 15 de kapalı zarf usulU ile Ankarada Nafia veı<A 
binasında rntın alınacktır. tl' 

Bu işe girmek isteyenlerin (3480) liralık muvakkat teminat ile lc~j/· 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafia mUteahhitlik vesikasını ve te iti' 
lerini ayni gUn saat 14 de kadar Devlet Demiryollan Malzeme daire

9 

deki Merkez komisyon'J Reisliğine vermeleri lft.zımdır. tıl' 
Şartnameler (232) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sıı 

maktadır. (5257) ______________________________________ ,,,,,,,,,/ 

Ankara Nümune 
Baştabipliğinden: 

Hastanesi 

Ankara Nilmuncı hastanesinin 1937 mali yılı malzemei sıhhiye ihtiY8~~ 
nın tedariki için 18/ 8/1937 de icrası mukarrer ihaleden yalnız paınll}( 
karılmış olup diğerlerinin ihalesi ayni gUnde yapılacaktır. rt 
Pamuğa ait şartname~e bazı tadilii t icrası lüzumu hasıl olmuş oluP e~, 

namede anuktaz1 tadilat yapıldıktan sonra pamuğun ihale günU ayrıca 
vin ve iHi.n edilecektir. (2771) (5252) 
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ne eğmişlerdi. Sazların ve çökilrle
mı, illliyen nağmeleri arasında, ha
zin bir sesle, şu nefes yilkselmişti: 

Gönill!. Ne gezersin?. 
Seyran yerinde. 
Alemde her eeyin. 
Var oımaymca. 
Olur olmaza 
Dost deyip gezme .. 
Bir ahdine büti1n, 
Ylr olmaymca. 
Ytlıil aoft, yUrU !. 
Yolundan uma. 
Din gıyabetine, 
Kuyular kuma. 
Vanp her dUkkina, 
Metamatma. 
Yanında mürşidin, 
Var olmaymca. 
Kalktı, havalandı; 
Gönli1nün kuşu 
Kavga, gıybet etmek, 
Kötünün işi. 
Uatadm tanımaz, 
Bunda her kişi •• 
Onun JDtirtidi, 
Er olmayınca. 
Varıp bir kötüye 
Sen olma nöger (1) 
Çarhma değer de 
Tolunu döğer. 
Nt, Huda.dan korkar; 
Ne, hicap eder. 
Bir kötüde namus, 
Ar olmayınca. 
"Şah Hatai,, m, 
Edem bu ıım beyan. 
Kimi! midir, 
Cahil sözüne uyan. 
Bir bqtan ağlamak 
Omredir ziyan .. 
iki bqtan muhip, 
Yar olmayınca ..• 

S ultan Bayazrt, ellerini geniş 
yenlerinin ~e sokarak ba

fDll derfll bir hürmetle kalbinin Us
ti1ne doğru eğmişti. Ve ~Un bu 
nefesi, en derin (cankulagı) ile 
dinlemişti. 

(Şah Hatai) kelimeleri geçerken, 
_ meydanda bulunan diğer canlar 
gı"bl _ 0 da, sağ elini göğsUne ko
yup bapm ~rlere kadar eğerek 
bu iam.e h~östermilti· Saz.. 
lann ve çökürlerin çotkun sıben. 
gi arasında nefes bittikten son
ra birkaç saniye stıkikt etmiş
tt.' Ve sonra, başım Balim Sultana 
çevirerek, dervipne bir eda ile, 
töylece eöylenmittl. 

- Hak .. sözü de, nefesi de, hak •• 
Şah Ismail (2), şu nefes ile bizi ir
pt etti... Peklll. Onun dediği ol
sun. Iki battan muhip ve, ylr ola-

Imı. 
Ballm Sultan, gllltımstyerek, ıu 

ima cevabı vermilti: 
- Eyvallah, Sultanım ... 

Kanlı Bir intikam 

B alım Sultan, - bir rivayete 
nazaran dokuz glln, diğer 

bir rivayete nuaran lmk glln -
OBmanh hllkUmdarma misafir kal
chktan 90nra, avdet etmlfti. Yine 
ytızıerce top atıbnıf.. (Batın padl· 

(1) ............ 
(1) Ba (aef•) Şah Jsmalllndlr. 

(Batal), (Şah Bat.all), OD1111 mahla
lldlr. 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR: 

Gelecek Yll lstanbula Daha 
Layık Bir Sergi Kurmallyız ! 
(Y erD mallar sergisi bpMa1ı 

Dd gün oluyor. ArkadB§DDn Suat 
Derviş, sergide muhtelif gezintiler 
yaplDI§. gördWderlnl ve lntlbalan
m bu YUllllDda toplumftır. Oka
yamlar, muharririn dtiştbace ve t.e
mennllerlıni bu satırlarda bulacak
lardır:) 

Neler Y apabiliyoru~ 7 
Neler Yapamıyoruz 1 

p.lıı), büyilk hürmet ve merasimle 
teşyi edilmişti. 

Fakat.. bektaşi tarikinin .kinci 
piri, daha Istanbuldan usaklaşma
dan, müthiş bir dedikodu, başgös
termişti. 

Bu dedikodunun bqmda {ulema) 
denilen zümre bulunuyordu. BtltUn 
tarikatleri - ve bllbaua tarikat 
erklmm - kendilerine mflthi§ ve 
korkunç bir rakip addeden bu zllm
re, etrafa ateş pUsktlrüyordu. Btl
tün ulema meclislerinde; 

- Bu, ne g\lna yolsuz iştir? Ha
len tahtı saltanatta bir §ehriyari 
ili tebar oturup dururken, yabanın 
abdal bir dervitine (Batın Padişahı) 
deyu asker düztlp top attırmak ne 
demektir? 

Diye başhyan dedikodu, şöylece 
devam ediyordu: 

G alatasaray Yerli Mallar Ser-
gisini üç kere dolaştım. Bi. 

rincisinde, bütün İstanbullular gi
bi, bir kere görmek, ikincisinde 
kendi bütçeme göre yapacağım a
hi veriş hakkmda bir f"ıkir edin
mek için, üçUncllsilnde bir gazete
ci olarak ..• 

İlk ziyaretimde bana yaptığı iıı
tiba ıu oldu: "Sergi gtlzeI değildir, 
hatti. fenadır da.,, 

İkinci ziyaretimde bende hiaıl 
olan kanaat te şu idi: 

"Alış verişi yalnız yerli malları
mızdan yapacağım. ÇUnJdl pek mü
tenevvi olan ihtiyacıma elverecek 
kadar yerli istihsalitnnız vardır.,, 

nk ziyarette bende bu kadar 
menfi bir mtiba bll'&kan bu .ergi
nin ikinci ziyaretimde verdiği müs
pet kanaatin mlnam ne idi? 

Bunu merak ettim. Ve bunun i
çin flçflnctl defa bir gazeteci hflvi
yetile, bir gazeteci dikkatile ser
giyi dikkatle dolqtmı. 

G eliniz, ıimdi sizinle beraber 
bir kere daha ayni ltl ya-

palım: hakkak ki, dayanıklılık ve kalite 
Kapıdan giriyoruz. 1 numaralı itibarile ecnebi kumaşlarından kat, 

pavyon Sümerbank pavyonu. . kat yilksek .•. Fakat alıcının gözü-
7,engin ve güzel. Karpda geni§ bir nü aldatamıyor ve r.evkini bir Av-
loca. .. Sümerbanlmı fabrikalamu rupa kumBŞI kadar okp.yaımyor. 
ve onların memleket içinde yayı. Acaba, biraz da itin sanayiden da-
lışını gösteren bu tablo kalbe fe- ha fazla güzel sanate kaçan bu ci-
rahlık veriyor. beti dUzeltilemez mi! 

Şimdi, bu fabrikaların istihsaWI 1• ı Bankası pavyonunda ipek 
önünde duralım. Dokuma fabrika- itin, lstanbulun tanmmıt 

- Bahusus bu del'Vİ§; bir zın. larmm itleri çok mtllremmel. Ne muhtelif dükkinları için yaptığı i-
dik, bir rafazidir. Ayini, batıldır. kaliteleri, ne de çeeitleri Av- peklilerin A vrupadaki e§lerinden 
Bektaşiyim, deyip ger.er amma, Ha rupanmkilerden geri kalıyorlar. çok daha güzel olduğunu söyliyen 
cı Bektqm kim olduğunu bilmez... Yün battaniyeler buna misal. .. Dün- bir TUrklin temeddüh ettiği iddia edi 
Hacı Bektqi, meclislerde saz çal- yanın hiçbir yerinde gl5rtllmiyecek lemez. Otedenberi bizde mevcut olsn 
dırmamıttır. Avrat ve oğlan oy • bir nefasette. .• NazilUnin baBJDıJan ipekçilik, bizi bütün ecnebi matla-
n&tm&IDl§tır.. Halbuki bu dervif, ve Beykosun derileri barikulAde. rmdan kolaylıkla mUstajnf kıla -
lstanbula ayak butiği gUndenberl, Merlnoa fabrikumm leleri enfes.. cak ve eğer di1nya yüzünde emtia 
sarayı hümayunun hali bir bot ol- I~k jerseler gW:el ••• Yalnız, yllnlü satış buhranı ve tahdidat olmasa 
muştur. Padişahı zişanın etrafı, mensucatı kalite itibarile değil, fa- kolaylıkla başka pazarlarda mute-
derviş kıyafetinde birtakım (i.bq kat, çeşit itibarile Avrupanm yUn- na bir yer bulacak güzelliktedir. 
ve kallq) larla domtıftur.. lü kum~a bemetememişiz. Bi- Camiş, kısa hayatına ve gençli-

(Arkuı var) zim itlerimiz belki, belki değil mu- ğine göre çok güzel §eyler çıkara-
bilmiş. Şekeriş, Kömilriş grafikleri 

1 -~~~~~~ 

Lok M A N---- teriyor.FakatburadadayUnmen-
~ - sucat önttnde biraz duraklamak, 

:-:;.;.=%~~~ ~ 1 1 · Sümerbank pavyonunda gördü
~~~:~':::~i@.~~··· .. ~~::·. M • ili M N ğtlm ytlnlUler hakkında söylediğim 
~t:::::~~~~~~:C: ~I ~ şeyleri burada da tekrarlamak is-

<!!) G l!!J TL ER i ~ tiy~='"* .... •· bizim ilk yerli 

Yüzdeki 
Yine 11 tarlhll mektuplarda bi

ri de Kmıtopraktall s. F. 1ın ... 11e 
geldl. Okuyacmnas ytbdekl çlllerba 
ne ile ~ aonıyor ... 
Dojraamıa lılteneDb bu olmya

eamum aorgasunda hl9 t.e baldı 
bnlamedım Çllnldt, bmlm fikrim
ce, jilsdekl çDlerl geçlrmlye hloblr 
ltbanı yoktur. Blllnbds ld, ~r 
kırmm ~ 8tlt llhl beyu clerDI 
ltlallente olar. O adarla im deri-

ala .... da -erdir. Çiller o1ma,... 
ea kanma eaç1ar putaldddarmı 
bJbederler, .ut gibi beyu del'I de 
.... bir nü ..... Kııam 890 -
...... ~ beyu clerl ........ de. bir,.. - .. pekte ook 
~ - her yerde ve her 
devirde makbul olmattv. Ba ..... 
bal yWe çlllerl kaybecllMe ..... 

tbadea lmmm eaçlar c6realere la
- De bo1MUD11 gibi pllr. Kma11 
ladar da, 'ftktlle bota gldennlt, 
timdi ..... bUJtlk ............... ... 
aelerlnl bUulaar. 

8oua da im.mm .... beyu cle
rlll ve PDI vtleadlla mdlllle mala
- ve._.., ber Wrlll _... W,. 
du ayn nldaP ..... lmU.. .... 
IDlf8ll glbel bir kokma vardır. 81-
Unlnlz ki, Mmerlerla kokma ..,.,_ 
llOS kokasma, dollak ~ 
kolmm mlU veya unber kolnwua. 

kestane renginde olalann kokma 
JDeM1E1e kokuam beuer. Kunml ..__...... .................. ~ 

Çiller 
teki güzel koladarm he.,.mdm 119-
töa tatar ve ona MGM çil kokusu 
dlyeblllr. Çilleri yok eQDelde ... 
na vtlcatte luaktddln gtbel ko
ka kaybedllemes, bu kokaya bJM&. 

debllaaler --- blrlDde ...... gö
....,... o ltilıel imlam• ........ 
.. ayıplarlar. 

... ......, yine lllllnlnls ki, 
8tlt llbl beyu derlnlll 18tldadmda 
Olu_.,.IÖIHJlmeydMa~· 
Otlaet cloelden, ot.lana &iMi.,... 
aıflna ımldeml verdlll pbl, kır-
- ... beJM clertll IMM ...... 
lerlne ele _. nmgllll waenk _... 
................ artmr. Talft*ln ver
dlil ... l6tfll .........,....., .. 
~. oDler 1111e1• ...... 
olm .U,e cıUe istidadı olaa derileri 
~ "lrlengp oÜllJ'IU' .. 

Buda lllllftfflılE olamıyaalar, 
__.. llaJbetmek ~ ... bir tllr
ltl lllçlar leat et.mlflerdlr. Bmlann 
•)'111 bile ~ kati bir çare 
olnw4ıpo jW.erlr. Bele olmlJeall 
iRi De -erini kaybetmek ~ gUzel 
'ftl laee derllerlnl lurpalıJulan ne 
kadar amaırt 

Çiner gtael bir yble olwıea o
m ~ halel vermez. Ylbı 
..- çlrldue olller kaybedllmelde 

çlrldnllk lraybedilaneL 
ÇIDerl bl9b8ttbl gechmek ...... 

mdır. Onlan g&ltermek latemeylp 
te ......,.. ~ .... ela her-

..... beyu krem ba ............ ,.. 
ıtne pthmek .. ,.... • 

ipek kumaşlarımızda gösterdiğimiz 
iptidaUik var. Dünyanın en iyi yilnU 
bulunan memleketimizde yUnlU 
mensucatın çok daha güzel olması 
pek ufak bir himmetle kabil olur, 
zannediyorum. 

A lmanyada en ltlks elbiseler 
satan µıodel mağazalannm 

cameklnlarmda tefhir edilen yiln 
elbiselerin nekadar harlkullde olduk 
1armı göstermek için Ustlenn,_ §ÖY· 
le b{r etiket konulduğunu gönnilf
tilm.: 

"Halis Ankara ytlnihıdendir.,, 
Serginin diğer pavyonları tabii 

İt Bankası ve SUmer Bank pav
yonlarmm gbelliğinde değil ... U
mumiyet itibfrile yünlü mensuca
tımız zevkaimir. Hele ldlçtlk fabri
kaların teşhir ettiği kadın elbise
lerine mahsus olan yünliller yUz 
kere yıkanmıı hissini veriyor. Hal
buki yine yünden yapılan battani
yelerimiz, dünyanın hiçbir tarafın. 
da, eşini görmediğimiz kadar gü
zel ve nefis .•• 

Dericiliğimiz, çok ilerlemiş. Fa
kat çantacilıkta zevkimiz geri •.. Fab 
rikalarmmda ressama, dekoratöre 
kıymet verilmediği, sanat elema • 
nmm elzem oldulu anlaşılmadığı, 
çantaların zevksizliğinden belli. 

Y erli bez ve dokumalar gilzel. 
Flldikoa ve trikotaj gtlzel, 

Jerseler ve ipek çoraplar (eğer da
yanıklı iseler) gtlzel. 

İstanbul kunduracıları nedense 
bu sergiye lftlrak etmemişler. Yal
ım terlikçiler var sergide. .• 

Bunlardan bir tanesile görüşttlm . 
Bu zat, memleketimizin en meelıur 

terlikçilerindenm.if. F.sasen bizim 
terllkçilerimizin ekserisi beynelmi
lel şöhretlermq. Geçenlerde Mısır 
htlkümdanmn lm kardeşleri Fran .. 
saya terlik sipariş etmişler. Fran
sız firması da esasen daimt milşte. 
risi olduğu bu Türk firmasına mtı. 
racaat ederek bu ter~eri lstan "' 
bulda bu zatın atölyesinde yaptır.. 
IDJI. 1 

Emprime ipek kumaşlara bak. 
tim. İpek kumaşm en güzelini ya,. 

pan fabrikalar henüz emprime yap. 
makta muvaffak olamıyorl8l'DU§.. 
Burada kumaşlar yapıldıktan IOD• 

ra empresyonlar için A vnıpaya 
yollanıyormuş. Bizde ancak kuma
gm üstüne bir .. Bir ufak kalıplarla 
çiçek veya benek teklinde baskı ya
pıhyormUf. Asıl rulölerle yapılan 
çok renkli emprimeler için kumq. 
lar A vnıpaya yollanıyormuş. Em. 
primelerin burada yapılan desenle.o 
riniın yerli sanatkirlara yaptnılıp 
yaptırılmadığını sordum: 

"-Ekseriya yaptınlmıyor. Av
rupa kumaşlarından kopye edili • 
yor,, dediler. Doğrusu, Güzel Sa. 
natler Akademisi Tezyini SanatJer 
Şubesine giden gençlerin nikbinliği. 
ne hayran oldum. Tezyini sanatler 
müntesibinin.i bu işte de kullana
mazsak nerede kullanacağız? 

Z iraat makineleri,· yivler, CI• 

vatalar, çiviler gibi ımali.
tunız az ve mahdut olmakla bera
ber bizde memnuniyet uyandıracalı 
bir işarettir. Yerli itlerin fena tet
hir edilmiı olmasına rağmen çok 
güzel olduğunu kaydetmek isterim. 

Karyola, demir möble ve imall
tı da güzeldir. Itriyat ve tuvalet 
pavyonlarında henUz teklmW et
mediğimiz, fakat inkipf etmek U
Y.ere olduğumuz görillilyor. lnhisa
nn teşhir ettiği şeylerin hepsi iyi
dir. Blllkaydüprt ve en güzel pav. 
yon da odur. 

inhisarlar, Istanbul halkınm zev. 
kine hürmet etl!ıiş ve onUıD karş181e 
na kWUstilr bir baraka ile çıkma • 
mn ayıp olduğunu pek Ala anla
IDl§tır. 

Sergiyi tekrar gezdikten sonra 
timdi kendime şunu soruyorum: 

" Se . ..n ..... 1 'dir., - rgı 6~ mı .,, 
,._Hayır!,, 

"-Yerli imalitmuz güzel mi
dir?,, 

.. _ Evet, yüzde doksan beş gtı. 
zeldir, mükemmeldir.,, 

O halde gelecek senelerde, klll
ttlıil ve medeniyeti çok eski olan 
İstanbul bemşerilerine llyık olabi
lecek seviyede bir sergi yapılmalı
dır. 

Yazınım başına neler yapıyor, 
neler yapamıyoruz diye bir serlev
ha koydum. İ§te bunun cevabım 
şurada vereyim: Yapamadığımız 

şeylerin içinde en başta sergi geli
yor. Biz sergi yapamıyoruz. Fakat 
bu şeraltle de bundan iyi sergi ya
pılamıyacağmı biliyoruz. 

lstanbula dalmt bir eergi binam 
lbnndır. 

• 
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Büyük Manevra 
Başhyor 

'Al.an heyeti rei.i dün Sirkeci •arırıJan ~ıkarken •• 

iti' 

'Askerlerimiz manevra ıalatuıncla iıtirahat ıaatlerini hep böyle 
nefe verici eğlenceler arcuında ge~iriyorlar 

(Başı 1 incide) yetinin reisi general Sadullah, dün 
ya şimdiden iştirak ediyor. sabahki Semplon Ekspresile Avrupa-

Komutan heyetini teşkil eden Ge • dan şehrimize geldi. 
neral Ali Fuat Cebesoy, Ihsan Sök - General Sadullah Sirkeci garında 
men, Kazım lnanç, Kazım Sevilkte- Genelkurmay ikinci reisi Korgeneral 
kin, Fuat Bulca, Cevdet Kerim İnce- Asmı Gtindüz, lstanbul kumandan 
dayı yarın buraya geleceklerdir. vekili general Cemil Cahit, İstanbul 
Korgeneral Salih izahat vereli merkez kumandanı general l.hsan n. 
Bugün başhakem Korgeneral Sa . gaz ile Afgan sefaretanesi erkaru ta

lih gazetecileri kabul etti, rafından istikbal edildi ve bir müf
vaziyet hakkında izahat verdi. Ma • reze askerimiz misafir generale se
nevranın devamı müddetince her tür lam resmini ifa etti. General Sadul~ 
lü kolaylıkların gösterileceği vaadin. lah, trenden indiği vakit Korgeneral 
de bulundu. Kırmızı taraf komutam Asım Gündüz kendisine Mareşal Fev
General AbdUrrahman Nafiz de ga. zi Çakmak namına: "Ho, geldiniz.,, 
zctecilerle görüştü. dedi ve mızıka evvela Afgan milli 

Son hazırlıklar bitirildi marşını, sonra da İstiklal marşımızı 
Efkan umumiyenin büyük bir e . çaldı. 

hemmiyet verdiği harekatı yakından General Sadullah, askerlerimizi tef 
takip edebilmek için gazete mümessil tiş ettikten sonra otoonobille Perapa
lerini aydınlatacak zabitler aynldı. las oteline gitti. Afgan heyetinin di
Davetli misafirlerin sayısı 165 i bul. ğer azalan Toros ekspresile bugün 
du. geleceklerdir. 

Kırmızı ve mavi ordular son hazır. lran heyeti 
lıklarını bu gece yansına ka.dar bitir. 
miş olacaklardır. Çorludan başlıya. 
rak Saray ve Muratlıya kadar bütün 
sahada hareket halinde, modern teç. 
hizatlı iki ordu karşı karşıyadır. 

Şef Atatürk 

Manevralarda 

General Kulu Kerimin riyaseti al
tında ve albay Ahmet Rüat, süvari 
binbaşısı Bani, tayyareci yüzbaşı 
Ala, topçu teğmen Vefa ve piyade 
teğmen Nizamdan mürekkep dost 1-
ran heyeti de bugün öğle üzeri, De
nizyoları idaresinin Aksu vapurile 
Trabzondan şehrimize gelecektir. 

Uzakşarkta Harp 
(Başı 1 incide) 

masmı, ihraç kuvvetinin umumi kar 
rargahını ve Japon konsolosluğu.'lu 
bombarfüman etmişlerdir. Atılan 
bombalar, şehrin muhtelif noktaları
na düşmüş, yüzlerce kimsenin ölü
müne sebep olmuştur. Diğer taraftan 
bombalardan bir ıkısmı, Cathays o
teline isabet etmiş, biri Amerikalı ol 
mak üzere 8 ecnebi ölmüştür. 

Japon kıtaları, bütün kuvvetlcrile 
kışlaların etrafında tahkimatla meş
guldür. Japon kara, deniz, hava kuv
vetleri yeni bir hava taarruzuna kar
şı esaslı şekilde hazırlanmaktadır

lar. 
Bütün gece topçu ateşi 

ve fırtına 
Şanghay bütün gece şiddetli bir 

fırtına ve topçu ateşi altında iken iki 
taraf ta muharebeye devam etmiiş 
!erdir. Japonlar, Çin mevzilerini bom 
bardıman eder etmez, Japon gemileri 
de Çin kuvvetlerini uzak tutmak için 
kara bataryalarının faaliyetlerine yar 
dım etmiştir. Nankin üzerinde cere

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Göze 
Çarpmıyan 
Bir Salgm 

(Başı l incide) 
yolda kırk kilometreye kadar gider.,, 
denmi§se otobüse normalin iki misli 
ytikle, fena yolda 60, 70 kilômetre sü
rat verilir. 

Otobüslere yük, hiçbir fen prensibi 
nin müsaade edemiyeceği bir tekilde 
havaleli bir tarzda yüklenir. 15 yol
cunun basit çantalarla bineceği bir o
tobüse 30 yolcu, kenarına ve ilstUne 
de türlU tUrlU yükler yüklenir. 

Sonra bakım, muayene, tamir yok
tur. Otobüs duruncıya kadar işler, 

durduğu zaman uf ak tef ek vasıtalar
la biraz daha işliyecek ıtekilde tamir 
görllr. Frenin işleyip işlemediği ikinci 
derecede meseledir. 

yan eden bir hava muharebesinde 27 M emlekette mesafeler uzun, her 
Çin tayyaresi, 6 Japon tayyaresici tarafa henUz demiryolu, tay-
düşürmü~tür. yare yok. lster istemez otobüslerden 

Çinliler umumi taarruza istifade ediliyor, birçok vatandaşlar, 
geçiyorlar süratle seyahat ümidile göz göre can 

Şanghay, 15 (A.A.) - Dönen bir lannı tehlikeye koyuyorlar, bu asır 
şayiaya göre Çinliler yarın beklenen için hatıra gelmez rahatsızlığı ve iz. 
takviye kıtaatırun muvasalatmdan dihamı göze alıyorlar. 
evvel ve Japon ihraç kıtaatmın yor- Zahirde ucuzluk var. Hesapsız, ba
gıınluğundan istifade etmek için bu kımsız, aıuıayenesiz, takatinden iki, üç 
akşam umumi taarruz yapacaklardır. misli fazla yüklü otobüsler vatandaş-

Ytizlerce Japon efradı bugün öğle lan çok ucuz bir bedelle bir yerden 
den sonra karaya çıkarak cepheye başka. bir yere naklediyorlar. Fakat 
hareket etmişlerdir. bu ucuzluk zahiridir. Çünkü bu şart-

J apon sivilleri, polis memurlarının lar altında bir seyahat için ödenen 
yardımiyle Hongpeu Q)Dahallesinde bedeller arasında insan hayatı da 
yardımcı asker 11Myan gayri anunta- vardır. 
zam bir milis teşkil etmişlerdir. 

34 Amerikan gemisi tahliye B u acı vaziyete karşı mücad:le 
için emir bekliyor için her şeyden evvel kaza ıs-

:Amerika Büyük Elçisi, Amerikalı. tatistiği istiyoruz. Memleketin her 
lann himayesi yolundaki tedbirlen yerindeki otobüs kazaları İstatistik 
kuvvetlendirmek için Şanghaya hare. Genel Direktörlüğüne mecburi suret
ket etmiştir. te ihbar edilmelidir. Bu suretle ne gi-

34 Amerikan gemisi, Asya suların bi bir korkunç salgın karşısında ol
da Amerikan tebeasmm tahliyesi için duğumuz anlaşılır. 
hazır bulunmaktadır. Tahliye, Salı Bundan sonra memleketteki kam-
günü başlıyacaktır. yon ve otobüs işletme şartlarının bir 
· Çin Hariciyeıine verilen nota fen heyeti tarafından tetkikine ve 

Ingiltere, Fransa ve Amerika hü. tehlikenin bir dereceye kadar olsun 
kfımetleri, Çin Hariciye Nezaretine. önüne geçecek tedbirler alıınmasma 
bir nota vererek beynelmilel imtiyaı ihtiyaç vardır. Böyle bir tetkik heye
mmtakasmıın bombardımanını protes tinin raporu hepimizi dehşet içinde 
to etmişlerdir. Ingiltere konsolosu. bırakacaktır. ÇünkU hele memleketin 
nun servisleri, Metropol oteline ta§m- uzak, uzak köşelerinde insan ve yük 
mıştır. Çin bankalarının kapatılma. taşıyan nakliye vasıtaları, havsalaya 
sı karan, Perşembeye kadar tehir e. sığmıyacak şartlar içinde etrafa göz 
dilmiştir. göre ölüm saçmaktadır. 

La Republik gazetesi diyor ki: Ahmet Emin YALMAN 
"- Şanghay dünyanın en zengin 

beş veya altı şehrinden biridir. Japon 
larm hırsını tahrik etmesinin ve Çin. 
lilerin de bu 3ehri nevmidane müda. 
faa etmelerinin sebebi kolayca anla... 
şılır. Muharebenin neticesi ne olursa 
olsun, mücadelenin hararetle devam 
etmesi, Japonların kolayca muvaffak 
olamıyacaklannı gösteriyor.,, 

Bütün Hamamlara 

Terkos Allnıyor 

Ankara Nümune 
Baştabipliğinden : 

. 
Hastanesı 

" Hastanenin 193':' mali y.ılı ihtiyacı olan cins, mikdar, muha~eD ~ 
ve eksiltme şekilleri ve muvakkat teminat mikdarları yazılı Y~1• e _,. 
ilaç ve malzemei tıbbiye 15-S-937 tarihinden 2-9-937 tarı~ 
dar eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Ankarada Nü~~~e ~lir· f> 
sinde Ba§tnbiplikt€: ve lstanbulda Sıhhat MüdürU.lgUnde gorulebi 8' 
siltme 2-9-937 Peqıeıınbe günü saat 11 de Ankara NUınune 
nesin&e yapılacaktır. . ~ '9 

Dikkat: Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetinde.ki e deD' 
mis yonca alınmıyaca.ğmdan bunları v ermek isteyenler ihale gün~~ 
vel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye Veıki.letl ~ -' 
ne yatıracaklardır. Kapalı zıırflar ihale gününden ve saatinden bil' eıf' 
evveline kadar teslim edilmiş buluncaktır. Muayyen saat sonra ;uıı." 
cek veya gönderilecek zarflar kabul edilemez. Kapalı zarfların k U)JDt' 
tarif ettiği şekilde hazırlanmış ve behemehal mühür mumu ile Jll 

lenm~ ve mumlanmı, olması ,arttır. 255> 
BUtUn tarifata uymıyan zarflar keza kabul edilemez. (2772) (5~ 

Tahmin edilen Mlktan Muvakkat Cinsi ~ 
ftat ı.mmu 1-" 

Lira K. Lira K. ""'-
9550 00 293 kalem 716 25llaç Kapalı zarf ._.ı.•-
1950 00 14 ,. 146 25 Lastik malzeme Açık eP"" 

540 00 39 .. 40 50 Bakteriyoloji labora-
tuvar eczası 

,. 
260 00 40 ,, 19 50 Kimya laboratuvar ec· 

zası 
,. 

315 00 8 .. 23 65Teşrii marazi llboratu-
var eczası 

,, 
2325 00 1500 kilo 174 40 Hidrofil · pamuk UçA . 

marka veya gUneı mar· 
ka 

,, 
4500 00 14 kalem 337 50 Rontgen film ve eczası 

Kodak, ilfo,rt, ve30lister 
,, 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünen: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat EnstitüsUnUn Ziraat, Baytar F~ 
sine kız ve erkek ve Orman FakültesinEi;yalruz erkek parasız Y~~·,, 
ralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek ıçlll 
ğıdaki şartlara uymak gereklidir. • A 

1. - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını "' ., 
bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almıı bul~ 
zımdır. (Bakaloryasını yapmamıı veya Olgunluk diplomasını 
olanlar enstitüye alınamaz.) ~ 

2. - lstanbul Universitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek J' 
1ar orada okuduktan sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul , 
!erek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin UçUncü sömestrleriD8~ 
nırlar. Ancak Baytar FakUltesine girenlerin bu FakUltenin birinci "'~ti 
ci sömestrlerinde okunan Anatomi d!rsine de aynca devaın etmel 
Ziraat Fakültesine girenlerin Ziraat stajını yapmalan gereklidir. ..J 

3. - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den ap.ğı ye 25 den r' 
olmaz. Nehari talebe yükaek Yat .kaydına bağlı değildir. 'kt; 

4. - Parasız yatılı talebeden ertiklerinliı lllztim gôsteidigi ooden uP°' 
liyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekkülltl bir hasta evi kurulpıır 
raporu lazımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete 
liy"?tli olduğu aynca tasrih edilecektir. 1" 

5. - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sal, 
hk muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden 
liyetini göstermiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. ·~ 

6. - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftli JJtf 
10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye SO f" 
aylık verilir. Yatacak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebeniJl Ji1' 
mesi ve içmesi de enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu sO 
verilmez). et tJ 

7. - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde ~ 
sebeple olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakan! tJJ 
veya cezaen çıkarılanlardan Hükumetçe yapılan masraftan ödeye:.-
hakkında verilecek nUnıuneye göre noterlikten tasdikli bir kefale 
~ru~ . , 

Çorlu, 15 (Hususi surette giden ar. 
kadaşımız telefonla bildirdi) - Kır. 
mızı tarafın tayyare defi bataryalar,1 
yarın akşam mevzie gireceklerdir. Bu 
bataryaların vazüesi, kırmızı kıtala
rm konaklarını havaya karşı koru. 
maktır. 

Balkan Tenis 

• Kırkçeşme sulannın kesilmesi U7.e. 
rkıe birkaç hamam kapanmış, depo
larda birikmiş suları bitmiye başla
yınca diğerleri de kapanmıya mah. 
kum bir vaziyete gelmişlerdi. Bu ha. 
mamcılardan mürekkep bir heyet dün 
belediyeye gelmiş ve terkos suyu ala. 
rak hamamlarını açınak için anlaş
mışlardır. Ancak bir kısım hamamcı
lar, terkos ucuzlatılmadan terkos al. 
mıyacaklan iddiasındadırlar. Bele~~
ye, bunların bulunduğu mmtakalarda 
derhal halk hamamlan açacaktır. 

8. - Enstitüye girmek isteyenler yukanda yar.lı rapordan ba,k• ,t 
fus kağıdını, aşı k&ğıdını, polis veya uraylardan alacaklan özgidi!O ,ı; 
ğıdını, orta ve liselerde görmüş olduklan sUel dersler hakkmdakl , 
yetnameleri ili§tirilerek el yazılariyle yazacaklan pullu bir dile~ 
ve altı tane fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat -.:..1111 
tUsü Rektörlüğüne başvururlar. Talipler dilekçelerinde hangi fa? 
kayıt olunmak istediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeler 

Her iki cephede ha va faaliyeti, 17 
~ğustos Salı günü (yarın) saat 16 
dan itibaren başlıyacaktır. Tayyare
lerin uçuş vazifelerini kontrol etmek 
Uzere bir hakem filo teşkil edilmiştir. 
Bu filo, hava faaliyetini takip ve tes. 
bit edecektir. 

Bayan Sabiha Gökçenin kırmızıya 

mensup bir tayyare ile hava faaliye. 
tine iştirak edeceği söyleniyor. 

Kara kuvvetleri, 19 Ağustosta te. 
masa geleceklerdir. Bu gece, erlerin 
ordugahta geçirecekleri son gecedir. 
Yarın saat 17 den itibaren mevziler
den ileriye doğru harekete geçecek. 
!erdir. 

Tümen komutanı General Mazl\ım, 

tümeniyle beraber bugün Çorluya gel 
ıniştir. Midye sahilinde ihraç yapmak 
ta olan mavi kıtalar, Saray mıntaka 
smda toplanıyorlar. iki taraf ta mev 
zii keşiflere başlamışlardır. 

Atatürkün büyük manevra hare
ketlerini takip etmek üzere Trakyayı 
şereflendirecekleri haberi kuvvetlen. 
mektedir. 

Hakem heyetleri Çorluda 
Birinci ordu karargah heyeti ve ma 

nevrada vazifedar hakem heyetleri, 
bu sabahki trenle şehrimizden Çorlu
ya gittiler. 

Algan heyeti clün geleli 
Trakya manevralarında bulunacak 

olan dost ve kardeş Afganistan he-

• 

Turnuvası Bitti 

Dün yapılan ltarıılCJfmalarclan ıonra •• 

Uç gündeınberi Dağcılık KlUbü 
kortlarında Romen ve Yunan tenisçi
lerinin .i.ştirakile devam eden Balkan 
tenis turnuvası dünkü karşılaşmalar -
la nihayetlendi. 

Alınan neticeleri yazıyoruz: 
Tek erkekler: 
Bu müsabaka finale kalan Yunan 

ve Romen tenisçilerinin sıkı bir mü
cadelesinden sonra Yunanlının gale 
besiyle neticelendi. Stalyos (Yunan l 
Botez (Romen) e 9-7, 6-4, 7-5 
galip geldi. 

Tek bayanlar: 
Grodetski - Kortelliye 6-1, 6-0 

galip. 
Çift erkekler: 
Botez ve Juvan (Romen) Stalyos 

ve Karegopolos (Yunan) ekibine 
6-3, 8-6, 6-1 galip. 

Muhtelit: 
Grodetski ile Vedat, Kortelli ile 

Muhittin ekibine 6--0, 6-4 galip gel 
mişlerdir. 

Müsabakadan sonra galip gelenlere 
merasimle kupa1arı verilmiştir. 

Havuzlarda 
Haliç fabrika ve havuzlarında mev 

cut tesisatın ıslahı işi bitirilmek üze. 
redir. Gemi tamir işlerinde kullanıl
mak üzere A vrupaya birçok yeni ma
kineler ısmarlanmıgtır. 

Hamallık Her Yerde 

Yasak Ediliyor 

kında bir muamele yapılmaz. alJ. 
9. - Pulsuz veya usuli dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci ınad-::_,J 

yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiı sayılır. Ve bUJJ"'" 
hakkında hiçbir muamele yapılmaz. , • · 1' 

10. - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde 1>'f 
ranlar arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. f! 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihlerin8 
' 

re seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de başvurııı• f 
rasına göre alınabilirler. Ayni şerait altında liseden fen kısmındall 
kacaklar tercih olunur. 

11. - Cevap isteyenler aynca pul göndermelidirler; ~ 
12. - Başvurma zamanı Ağustosun birinci gününden EylillUn 30 

gUnU ak,amına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edil; 
(4643) (2~ 

Beyoğlu, Eminönü ve Fatih beledi- ft 

ye hudutları içinde olduğu gibi, dün- H )} d } t • J t •d • de•• 
den itibaren Kadıköy, Usküdar ve ava YO 3Tl ev e iŞ e ffie l areS10 
Beykoz kazalan dahllin~e de arkalık. · ı __.lfl 4' 
la her nevi eşya hamallığı yasak edıl. Ankara Tayyare meydanında inşa edilmiı olan Tayyare hanga~ ...ı! 

mir kapılan yaptırılacaktır. 1'afsili.tı ihtiva eden şartlar ve resimlet. ;?. 
miştir. da yazılı acentelerimizdedir. Alakadar firmaların tekliflerinin ~. ~ 

Evvelki gUn bu kazalardaki hamal Hava :Yollan Umum Müdürlüğüne 31, 8, 37 ye kadar gönderilJJletl 
lara tebligat yapılmış ve dUın karann olunur. 
tatbikine geçilmiştir. 20 Ağustosta latanbul acentemiz: Karaköy P. T. T. binaamda. 

Sanyer, Adalar ve Bakırköy kazala- __ An_k_ar_a_a_ce_n_te_m_i_z_: -Ban--kal-ar_ca_d-de_s_ı_P_._T_._T_._b_ina_am __ dt- '5219) ./ nndaki sırt hamallığı menedllecektir. ____..,,, 

At Yarııları 
Vellefendi at koşularmm dördüncü 

hafta müsabakalanna dün devam e. 
dildi. Dün de ~ koşu yapıldı. ve b~ 
beş koşuda Benliboz, Boykut, Ro
mans, Donay ve Sarıkuş adlarmdald 
atlar sıra ile birincilikleri kazandılar. 

1 

Devlet Demir~olları ve Llmanlaı L '-tef 

darpaşa işletme mQdürlü§ünden: ~ 
Tuzla Içmelerine giden trenlerimizin tarifelerinde değişiklik ~ 

mıştır. 16--8-937 tarihinden itibaren tatbik edilecek bu tarüe balt;t' 
fazla malOmat için ı.t. ve KöprU gişelerine müracaat edilmesi ınulı 
halka He.n olunur. (5250) 

' 
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Y 4~karada AKBA '\ 
crlı ve 
gaıetel Yabancı bütün 

e~. mecmualar, 
kıtaplar 

Ser ctn k• 8 ırtaatye ve 
malzemesi 

\' fıltl • 
Co"uk An"fkfonHlfıı.f 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1. Çanakkalede inşa edilecek Karabarut deposuyla bekçi ku!Ubesinin in
şası ve etrafının tel örğülerle çevrilmesi işleri açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

II. - Keşif bedeli (5697.25) lira, muvakkat teminat (428) liradır. 
Ill. - Iartname, keşifoame, proje ve sair eksiltme evrakı (28) kuruş 

mukabilinde lstanbulda lnhisarlar lnşaat şubesinden ve Çanakkale Inhi
sarlar Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

IV. - Eksiltme (25-VIII-937) tarihine rastlıyan Çarşamba günü sa
at 14 de Kabataşta lnhisarlar Levazım ve MUbayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

V - isteklilerin eksiltm egün ve saatinde % 7,5 güvenme paralariyle 
sözü geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. <4999\ 

Nafıa Vekaletinden: 
1 Birlnciteşrin 937 cuma günU saat 15 tc Ankarada Nafıa Vekaleti mal

zeme eksiltme komisyonunda 232000 Ilra muhammen bedelli 4000 ton kre
ozotun kapalı zarf usulü ile eksiltme si yapılacaktır. 

Eksiltme şartna.mesi ve teferruatı 1160 kuruş mukabilinde Vekalet mal 
zeme mUdUrlUğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 12850 liradır. 
lsteklilerin teklif mektuplannı talimatnamesine göre Vekaletten alm • 

mış malzeme mUteahhitliği vesikası ile birlikte !/Birinci teşrin /937 cuma 
gUnil saat 14 de kadar Vekalet malzeme anüdUrlüğüne vermeleri lazım. 
dır. (2724) (5197) '-----... 

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

f'- Eski feyziati 
1 'fatı1ı Boğaziçi Liseleri Yatısız 1 

aı"~~:~~~ler için ayrı bölüklerde: Ana • llk • Orta - L~.se sınıfları talebe kaydı için hergün mektebe milra-ı 
r. isteyenlere tarifname gönderilir. Arnavutkoy tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon ~ 36.210 

~aya• ılar., 
uyük Dertten Kurtuldunuz! 
F E M • L Kadının adet zam~nla:ınd~ kullana:ağı yeni ve sıhhi 

. bir tuvalet "servıyetı,, dır. Hususı (FEM!L) bağı 
ISeler alt 1 denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı el-

fell.rıi bir ınd~ görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEMIL sıhhi ve 
erhaı e §ekılde hususi bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı 

lır, cildeıner. Asla kurumadığı gibi, ıslaklık da vermez. Gayet hafif ve yumuşak
tepıe ""Yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda vazifede, mek
"'l'rııııtır e &eve kullanacağınız FEM1L sizi çamagır zahmetlerinden tamamile kur· 
10lctorıa · F'EMJL ve bağlarını bir defa ayba~lan::ızda. kullanmak biltUn dünya 

nedel'Inın ~unu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Her 
lsınet' Parfumöri ve büyük tuhafiye mağazalarında bulunur. 

er sipa~n.~ ve Laboratuvarı Galata, Istanbul Tel. 49247: Eczaya mUteallik 
'-... şı rnuşterilerini memnun edecek bir şekilde dikkat ve süratle gönderir. 

llAYRE"ıN 
ÇİZ6R 

SIRA 

• 

f ,.. 

Yüksek Deniz Ticaret Mek- Memurluk Müsabakası imtihanı 
Y··k u sek Deniz Ticaret mektebi 

llıiidu·· ı ·· \# • • d r ugun en: 
Azı 

~ Forma 
~ adet adet 
l{ ba.811 bet kita. so 
!tapı tnası 

:kaı :=~ 1~lldeki S/M2 
~a b esırnıer 40000 

olan ~sttrııacak 
ltıtabıııın ~:: Lugat 
CU gıt bedeli. 

di~e 

Çoğu 
Forma 
adet 

142 

S/M2 
50000 

Adet 
3000 

Muhammen Çoğu 

Fiyatı Tutarı 

Lira K. Lira Kr. 
26 3692 ) 

o 0.75 

Maktuan 

o 27 

) 

) 

375 ) 
) 

) 

110) 
) 

810 ) 

Muvakkat 
Temınatı 

Lira Kr. 

374 02 

'l'e}(eittebi . • 3987 00 
~ t'ttıOdin nuıın Tedrisatına lüzumu olup forma tutan yukarıda yazılı 
~ te1tne1:1!_li~, Deniz Ticareti Hukuku, Buhar Makineleri tarifatı, kim
l'aa ıltııa.81 Jısı ve lngilizceden Türkçeye Denizcilere Sözlük kitaplarının 

tb~ll ve resim şekillerinin yapılması ve cildiyesi, 27-8-937 tarihine 
8a 'l'aliıııer~n'\a gUnU eaat on buçukta açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
ıaı fllı kan n §artnameyi görmek Uzere mektep muhasebesine ve 2490 
l 1ltl tel Unun 2 inci ve 3 üncU maddelerindeki şartları haiz olmaları 
~bu1 ;~ Cks.iltll!eye ltşirak edeceklerin de muvakkat teminatla~nı 
~~t ltıakb kaek rnektepler Muhasebeciliği veznesine yabrdıklarmı gos-

u ~~ları ile veya bank mektuplarile mektepte müteşekkil komis-
~ııa belli gUn ve saatte müracaatları 165) 

~~törlü Tayyare Mektebi mefruşatı. 
l Urk Hava Kurumu Genel' merkezinden: 

eksıı' ~k · 
•iılıtı ~Sin ll~a~a yapılmakta olan MotörlU Tayyere Mektebi mefru~atı 

2 e ('lt,)e lŞtirak edenlerin vesikalarındaki eltsiklikler yüzünden ek
lıa 'lek .

1
gun uzatılmıntır. 

3"a 1(~1 lnıe 17 Ağustos 937 sah günU saat on beate Ankarada Türk 
Ura' }def rnu Merkez binasında yapılacaktır. -

i. ~. t'U§atın tahmini bedeli (32.643) lira, muvakkat teminat (2.448) 

bıılıla' Şart • 
ıı.,\1 narnelcr Ankarada Tilrk Hava Kurumu Merkezinden Istan-

a Kurumu Istanbul Şubesinden (10) liraya alınacaktır. (4942) 

4 Tabip Alınacaktır 
Skeri Fabrikalar Umum 

~ .\ıı~ara Müdürlüğünden: 

tebi Müdürıüğünden: T. c. Z iraat Bankasından: 
1 - Mektep lise ve Yilksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve para

sızdır. Gayesi Tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. 
Mt!ktebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafından te

min edilir. 
2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların orta 

mektebi bitirmiş ve yaşlan on beşden küçük ve on dokuzdan büyük ol
mamaları şarttır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma gUnleri mektebe müra
caat edilmelidir. 

4 - Isteklilerin mektep mUdUriyetine karşı yazacakları istidanamele-
rine: 

A - HUvlyet Clizdanlarmı 
B - Aşı Kağıtlarını 

C - Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini ve yahut tasdikna-
melerini 

D - Polisçe musaddak eyi hal kağıtlarını 
E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını 
F - 6 x 9 eb'admda altı adet kartonsuz fotoğraflarım 

raptetmelerl J!zımdır. 
5 - Yazılma işi 31 Ağustos 1937 Salı giinUne kadardır. Istekli

ler muayenei Sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulunma
lıdırlar. 

6 - Fazla tafsilat almak isteyenlere aynca matbu bilgiden gönderilir. 
Muhaberatta posta pulu irsali lazımdır. (3619) 

Jandarma Genel Komutanbğı Ankara 

Satınalma Komisyonundan: 
1. - Bir kilosuna (160) kuruş fiat biçilen (2~,000J kfıu k~ıe ve iki 

lira fiat biçilen (15,000) kilo vakete 18-8-1937 Çarşamba gUnU saat 
e>n bette kapalı zarf usuıu ile eksiltrnes1 yapılacak toptan veya ayrı ayrı 
t!O ucuz fiat teklif edene ihale edilecektir. 

2. - Bunlara ait şartname (350) kuruş karşılığında komisyondan a
lınabilir. Köselenin ilk teminatı üç bin Veketenin de iki bin iki yüz elli 
liradır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat veya banka mektuplariyle şart 
Qamede· yazılı vesikaları m~htevl teklif mektuplarını bell1 gUn saat on 
dörde kadar komisyona. vermiş olmalan. (2376) (4763) 

lstanbul Liman işletme idares~nden: 
Galatada Rıhtım Uzerlnden eski Mumhane antreposunun bulunduğu ma 

halde yeniden inşası mukarrer antrepo binası açık pazarlığa konulmu§tur. 
1 - Pazarlık 25, 8, 1937 çat§amba günü saat 10 da şefler encümeninde 

icra edilecektir. 
2 - Pazarlığa ıirmek için (17.000) liralık teminatın encümene tevdii 

meıruttur. 

3 - Taliplerin (150.000) liralık bir i~ ait inşaat yaptıklarını tevsik 
etmeleri llzımdır. 

4 - Her türlü izahatla beraber şartname ve projeler (10) lira mukabi
linde fen servisi §efliğinden alınacaktır. (5000) 

Bankamızın merkez, şube ve ajanları için LUZUMU KADAR MEMUR 
ALINMAK UZERE müsabaka imtihanı açılmı§tır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaşı 
18 den aşağı 30 dan yukarı olmamak şarttır. 

(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 ya§ından evvel 
memurluk sınıfına geçemezler). 

Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunları 
için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep me
zunlarına 30, orta ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi 
mezunlarına 80, yüksek mektep mezunlarına 100 liraya kadar ve imtihan
daki muvaffakıyet derecesiyle mütenasip surette Ucret verilecektir. 

Iyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az 
:>lmnmak üzere yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapılacak meslekt inıtihanda muvaffak olanlar, 
yirmi liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nJsbetlnde zamla 
TEKAUDE TABI DAIMI KADROYA alınırlar. 

Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Ba· 
lıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbekir, Denizli, Edirne, Edremit, Erzu
rum, Erzincan, Eskişehir, G. Ayıntap, lstanbul, lzmir, Kastamonu, Kars, 
Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun Malatya, Maraş, Samsun, Ordu, 
Uşak, Odemiı, Sıvas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, şubelerimizde orta 
mektep ve orta ticaret mezunları için 19 ve 20 ağustos ve lise ve yüksek 
mektep mezunlan için 23 ve 24 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 

(Ankara ve lllltanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları alınmıya
caktır.) 

Milsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imti
han yapılacağı yukarıda isimleri yazılı gubelerlmizden elde edilebilecek 
izahnamelerde görUlehillr. 

Isteklilerin müsabakaya iştirak edebileceklerl mahaldeki banka şuLe
si MüdUrlUğUne ve Ankarada Bankanın personel işleri MUdUrlUğUn6 

18-8-1937 tarihıne kadar mUracaat etmeleri llzımdır. (46731 

Bina işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

1. - Eksiltmeye konulan iş Ankara Gazi Terbiye Enstitüsil yanında 
yapılacak Milzik Oğretmen okulu pavyon inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. 
2. - Eksiltme 24-8·-183"' Salı gilnü saat 15 de Nafia Vekateti Ya

pı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3. - Eksiltme §artnamesi ve buna milteferri e\Tak. 158 kuruş bedel 
mukabilinde Yapı Işlerl Umum MildilrlUğUrıden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2370 lira 03 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteah
hitliği vesikası ıbraz etmesi lazımdır. 

5. - Isteklllerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelerı 
muktezidir. Postada olacnk gecikmeler kabul edilmez. (2586) (4994) 

l'tları anı:1"arındaki mUesseseler için iki tabip alınacaktır. isteklilerin 
~ IU.ere umum müdürlük oıhhat ıubesine mUracaatlan. 4124 

!Utrnenin, Grip, Nezlel Bas ve Diş Ağrllarının lat'i ilacı KESKİN 
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Optamini Tercih Ediniz 01:~·~~tih~:-:::1:.kd·~~;;ı;~ 

Ç U• • n k u• • türkçe ve fransızca bilen Türk müs-
-------.. !Uman bir bayana ihtiyaç vardır. 

K d l d .. k . · ı Bu vazifeye namzetliklerini koy
l ısa zaman a saç arınızın o u me. mak isteyen bayanlar hüviyetlerini 

f ngiliz ve Avrupa meyva tozlarına müthiş ve ezici b~ 
rakip olup dört beş misli daha ucuzdur. 

ı 
· müsbit evrak ile sertifikalarını hami 

1 
sini Ön er ve genç.iğini iade eder len ve müstacelen sabah saat 9 ile 10 

___ .. t arasında Bankanın Voyvoda cadde
sinde kain Galata Merkezinde Kişi İş-

~ r T A M i N :: Servisıne müracaat etmeliWr-

Sa ç Eksiri 
• -0-

~ 

ASLAN VE ESKIHlSAR 
MOTTEHIT ÇiMENTO VE 
SU KİRECİ FABRİALARI 

Anonim Şirketinden: 
1 LAN 

~ ~~ ;,'"', ~~ı 

s~ guddelerinde başhvan akameti 
tedavi ve dökühne\i ~vkü ederek Hisse senedatına 20 numaralı ku -
sa.çlarm kısa zam.anda kU\"·etıenip ponun kat'ı mukabilinde 200 ve mü
uzamasmı temin eder Hergün Opta- essis hisse ~ned~tına 14 . ~umaraiı 
minle yıka.nan ,:e taranan s~lar kuponun kesılmesı mukabılınde 373 
kudretlni, taravetimi ve güzelliğini kuvruş verileceği ~e. işbu ~~baliğin 25 

\ 
i:J:.;. 
. ..A muhafazaya namzettir. Agustos 937 tarıhınden ıtıbaren Ga-

Iatada Doyçe Orycntbank - Dersdner 
Bank şubesi gişe~erinden tesviye olu
nacağı ve beher müessis hissesi t~d!
yatından 54 kuruş vergi tevkif olu
nacağı şirket hissedaranı ile müessıs 
hisseleri ashabına ilan olunur. 

Oolaınin Sacların Havai E si~ir 
.,. '· • l,.. • ' • •• ~ 1 • ·:~ ........ 

• • ')- • 1 .... ··~ •' - - ~ •• .,.. t • • 

Ni~in ~er Jeınetten sonra 11 ~ 1 ~ L i N 1 
Çünkü mütemadiyen ve muntazaman 1emizlen

miyen dişler çürümeğe mahkumdur. 

1 
1 

Dişler mikropların ve hastalıkların 
vücude ilk hücum hattıdır. Bizzat 

ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da 
dişleri aşındırır, çürütür. 

Çürük dişlerin, diş etlerindeki il
tihapların çıkardığı irinlerle ve mü
teaffin havaların ise, mide kanserinin 1 

' de dahil olduğu birçok hastalıklara 

yol açtığı sabit olmuştur. 

Bu sebeblerle medeni cemiyet için
de yaşıyan herkes çocukluğundan 

itibaren dişlerine azami itina göster- 'ı 
meğe ve hergün en az 3 defa diş ma- I 
cunile fırçalamağa mecburdur. 

Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf 
ve en ucuz diş macunudur. 

~ 1 ı . . . 

ffic şüphe 
eıme>1inlz. 

Sizi de 

-

Istanbul. 9 Ağustos 937 
Meclisi lda.re 

Zührevi ve cılt tıastalık.lan 

or Hayri Ömer 
Oğlcden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 Teli'ton :435&1 

il 

" 
Ş&kerli ve meyvalı olup en leziz birga:rnz ve en nefis bır şampanya hulasası gibi insana zevk ve hayat ve~ 

bilhassa İngiltere ve İtalyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan gazozu midevi v~ 
zımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. Yazın sıcaktndondurma ve şerbet yerine I1 ııJt• 
gazoz özü alınız. Çok ucuzdur: Kavanoz i~inde küçlik 25, iki misli 35, dört misli 50, sekiz misli 90 kurtl§ 

Hcı.~cı..-... •~~y'7c:ı ö.zil 
Ekşilik, şi~.1:<inlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazli midelere yeımekten sonra; 

çüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevi ve hazımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç ka. .--,.. 
1 - 2 tatlı kaşığı müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Meyvalarm özünden yapılmıştır. Şc.kersizdir. Şif"';. 

••••••••----•' 40, büyük 60, dört mısıi 100 kuruştur. 

HER SA H 
DAHA GENÇ! 

Terkibinde Viyana 
BU AKŞAM üniversitesi profı>-

Belsoğuk uğu ve Freng en korLlr· 
~~~~~~------~~----~~~;:::/ 

iiiiiiiiiiiiiii. ADEMi iKTiDAR -~ 
ve BELGEVŞEKL,GirtE KA~ŞI 

Hormobi 
IJ Tabletleri. Her eczanede arayınız (Po!fta 

1 = - 1255 Hormobin Cialata İstanbul 

Sark Malt Hulasası 
' İŞTAH VE KUVVET iÇiN - EN BiRiNCİ ILA.Çtl!t 

Çocukların di,Ierinin kolayca çıkmasına, kemiklerinin kııt" 
vetlenmeıine, çocuk emziren annelerin sütünün çoğalıiıaJ1o' 

.yardım eder. 

BİLOMUM ECZANELERDE BULUNUR. 

Ilk kullanışında, cildinizin ne ka· .. ----------------------~/ dar tazeleşip yumuşadığını görecek-

siniz. Birkaç gün sonra, buruşukluk- 1 ekird ' ğ Skin müdürlüğünden: 

sörü Doktor Stejskal'in cazip keşfi 
"Biocel" cevheri bulunu.n ve .> cc,au.! 
cild unsuru olan pembe rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Hücey
releri canlandıran bu cevher, kemalı lar kaybolmağa başlar ve bir hafta 1 - Eksiltmeye konulan iş: Çorll Merkez kasabasında 70, Tekirdağ 1~ 

nihayetinde senelerce gençleşmiş gö- layet merkezinde 47 ceman 117 adet göçmen evi inşaatı olup muhaıııJI itina ile seçilmiş genç hayvanlardan 
istihsal edilmiştir. Halihazır fenni sa- rüneceksi°!z. Sabahları da (yağsız) bedeli 29731 lira 93 kuruştur • # 
yesinde, buruşuklukların. cildin tabii beyaz Tokalon kremini kullanınız. Si· 2 - Bu işe ait şartname, plan ve keşif evrakı Vilayet İE.kan 
unsuru olan bu cevherin kaybolma- yah noktalan eritir. Ve cildi lıeyıızla- sinden alınacı-ıktır · . ce" 

3 - Yapılacak iş Çorlu ve Tekirdağ için ayn ayrı dahi ihale edile ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mndan ileri gclili~ a~qılm~tı~ rn- bpyumqab~ 

1 - 3' naenaleyh Tokalon kremi terkibinde- tir. et Jf 

F S M EH T P LEM• 50 y l d"k' kad nl k 4 - Eksı'ltme 18/ Agvusto-.:. / 93.... çarcıamba gu"'nu·· saat 14 de Vil9S 

nızı besler ve onu gençleştırıp yu. ların bile gıpta edeceği sehhar bir te- kin Dairesinde kapalı zarf usnlile yapılncnıktır. te? 
5 - Şeraiti haiz isteklilerin "1479 lirn 90 kuruş" luk muvakk~t .at 

1 

E TleVA L A A 1 k~ ~iocel cevheri siz uvıırk:n. <';ı";_ aş arın .- ı ı ar, genç ız- ~ " 

1 Bu emsa'sl·z gecenin programını muşatır. ne malik olurlar. it iP'. nata ait mühürlü teklif zarfını dördüncü maddede yazılı saatten b eti' 
1 Sah günkü gazetelerde okuyunuz. ' tianıbı. Ahm~l t,;mın 1Akl1AJ.'\. Uuıuuu Nt:şnyau idaıe l!.<it:u. ~- ~ıl.Llih evveline kadar Vilayet İskan Komisyonu Başkanlığına tevdi eyle~1ı> 
~~~...,._....,;...,..;o.....~~~~~iiii!!!!i~~~~~~~~:!=~~~~~!i!'~-=--__J~-----G-aze ____ te_cı_·li_k_v_e_N_e_ş_n_·y_a_t_Tür_ .. _k~L-im_i_te_t_Ş_i_r_ke_t_i._B_a_s_ııd_ı_ğı_y_e_ı_T_A_N ___ m_a_t_ba_a_s~----------------~------------~~~~~-------------------------~ 

··- ··- -·- -·-POKER-PLAV POKER-PLAY POKER-PLAY POKER-PLAY 


