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UZAK SARKTA 
---------------------------------------~~~~~--------------------------

Japon 1 ar Çindeki lngiliı 
Büyük. Elçisinr Y araladdar, 

Sonra Tarziye Verdiler 
~-r ena cephesinden ilhamlar: S 

Yepyeni 
lUrk . 

Hadise Büyüyor 
Çin - Japon Harbi Şiddetle 

Devam Ederken Çinde Kolera 
Müthiş Tahribat Yapıyor Askerliği 

~lunet Emin YALMAN 

Q •ıtıa.n~ı idaresi albnda as. l 
Lıı kerlık ne idi? İnkılap ru-ı 
tird~~leri değittirdi? Nasıl değiı-

1. 

au.ı 
~oku llıanevra meydanlarında 
'lec!iibeli askerlerle mü-

la etnıek fırsatını buldum. 
~~at id.aresindeki askerlik hak
~\>ir le ç nıünakaşa ihtiyacı yok. Bu J 

lbı he UYVetten korktuğu için mille- .

1 
~~Urıu mukavemet kudretini 
~ti ~e söndtirmiye uğraşmıştı. 
~ ltbogrnak emelini besliyen bir 
~ı. UYVet ne yapabilirse onu yap-

f:akat bu giılli} içinde yalnız bir 
f&ı.ıı .ayd1!1lık. saha vardır iki, bu· 
--~~m ona olan borcunu 

~ l'ilştiyel~~~j~~cıil;~;~~ ~;;; 
~e harbiye, bahriye, tıp, mühen
~ ~ trk~niharp mekteplerine ka
ıı.~ e.n hır askeri mektep sistemi 
~ ~u ki, istibdat devrinin u-
~u. ~dişine nispetle aykırı kalı
~- emıeketi kurtarmak husu
'~e~ ~U§ünce ve emeklerinden 
~ bll'ço~tın hudutsuz istifadeler etti
~e(ten . k1ytnetli vatandaşlar bu 
tlıt. t' 81steminden feyiz almışlar-
~.~U • 
~~ ~enıi de istibdat idaresine 
~l'dı 1ti oruyan ideal sahibi bir insan 
""Pler • 0 da Tophane ve askeri mek-
~atı tıaızıı Zeki Paşadır. 

~flıd:Vı-a Sahasında eski ile yeni a
\j l>~ llıükayeseler yapılırken, Ze
"l>tt il .tn adı pek çok ağızlardan 
~ et~ ~ılmıştır. Bunu burada tek. 
~ \'aı eyı. bir dürüstlük ve doğru
~ l}' k if esı biliyorum, çünkü sekiz, 
~ Jıa~~ar evvel (TAN) da Zeki Pa
lıı~llllı da nasrısa çıkan bir yazıda 
,, bir u.n.?atırasma karşı çok hak-
~ hurmetsizlik gösterilmişti. 

~Uıı ?tıenııeketin bakasına ve kur
~ tına faydası do«unan hiçbir hiz
~bt bh-Utuıı:rıamalıdır. lstibdat devri 
t.~ lti deVirde öyle bir insan görü
~~ • Abdülhamidin itimadını ka. 
l'ı~ flı ~ltnakıa beraber bütün bir a~
f '<fl!%e t~p sistemini tecavüzden ko
~ ~e b~ltnıet ediyor, zadegan sınr
t 1'~ SU ır srmf icat ederek hakiki 
..,~a le ?aylarını tüf eyli unsurların 
~&.fta~ 61

tlerinden tecrit etrniye mu-

r _ r --·"- '--:1: ...... ,.. .... 1,..,..,, __ :_: L,. .. ,.mn1' ::---· Rilahbaşı 
iden lngiliz cukerleri 

Nevyork, 26 (TAN) - Çin - Ja- kurtulması için yirmi dört saatin 
pon harbinde günün en mühim ha- geçmesi lazım gelmektedir. 
disesi, Nankinden Şanghaya gelen Japonya hükumeti hadise üzerine 
Ingiltere sefirinin Japon tayyareleri derhal Ingiltere bükü.metine teessUr
tarafmdan taarruza uğraması ve se- lerini bildirmiş ve arabanın, Çinlile
firi taşıyan arabaya atılan bir bom- re ait sevkülceyş yolunda hareket 
banın arabaya ve bir kurşunun da et . . ... d ka.zanı v k b 

1 . . mesı yuzun en n u u u -
sefire isabet etmesıdir. Sefir Şang- duğunu anlatarak özür dilemiştir. 
hayda bir hastaneye kaldırılmıştır . . 
ve vaziyeti henüz tehlikelidir. Japonya haricıye nazın Hirota gön 
Kurşun sağ koltuk altından girmiş dermiş olduğu tarziye ve teessür tel

ve sol omuzun altından çıkmıştır. grafnamesinde, hadisenin kasten vu
Kendisine kan şırınga edilmiştir. ku bulmadığını, yanlışlık eseri oldu
Kanı da bir Amerikan bahriyelisi ver ğunu, büyük elçinin Japon kuman
miştir. danhğını haberdar etmeden tehlike 

Sefirin arabası lngiliz bayrağını mıntakasma girdiğini ve Japon hü
taşıyordu. Buna rağmen araba tanın kümetinin derhal şiddetli tahkikat 
mamış ve üzerine ateş edilmiştir. An açacağını bildirmiştir. 
laşılan, Jngiliz sefirinin bu kazadan (Arkası 10 uncuda) 

Türk Havacılığınde inkişaf 

Harice hava Seferleri 
Y apmıya Başlıyorz . 

lstanbul - Bükreş Hava Seferinde 
Bayan Afet il!< Yolcu Olacak 

. TAHTELBAHiR HADISELEr! 
~ 

Son Notalarımız ~ 
Bütün Dünyada i 

·sevinçle Karşıland i 
·1 • • t a Karasularımızda denizaltı gemı erının a-

harriyatı hakkında devletlere tebliğ ettiği
miz iki nota dünyanın her tarafında büyük , ı· bir alaka ile karşılanmıştır. Notaların ısa-
nındaki katiyet, sadelik ve açıklık çok takdir 
uyandırmıştır. 

Denizlerde bütün dünya için seyriseler 
emniyetini tehdit eden tehlikeye karşı Tür
kiyenin yarım tedbirlerle iktifa etmiyerek 
mutadı üzerine apaçık ortaya atılması, de
nizlerdeki asayişsizlik sıkıntısından ıstırap 
duyan memleketlerde ferah ve memnuniyet 
hisleri yaratmıştır. 

Ecnebi ajans ve gazetelerinin lstanbulda-
ki muhabirlerine evvelki akşamdanberi mer· w 

l • I _,, b" d"" • ~ kezleri ve gazete erı tara ıncıan ır uzıye 
telefon ve telgraflarla müracaatlar olmuş, 

Türk notaları ve bunların Türk gazeteleri 
ve Türk halkı tarafından nasıl karşılandığı 
hakkında talsilat istenmiştir. 

Cümhuriyet HükUmetinin, ispanya harbi
ni karasularımıza kadar yaymak hususunda
ki arsızlığa karfı aldığı irade ve şiddetli va
ziyet memleketimizde de bütün halk tarafın· 
dan memnuniyetle karşılanmıştır. 

Türklerin açtığı çığırın denizlerdeki asa
yiısizliği dünyanın hasıcuiyetini ve teşeb~ü- -
sünü daha canlı bir surette harekete getıre- ' 
ceği ve korsanlığa karşı müsamaha ve gev. ~ 
şekliğe son vereceği ümit edilmektedir. ,~ 

~ ......... ~~.l'V/r',; 

Almanyada Suriqedeki KarJ!aşalık 

Kalan Vatanilerin Teşebbüsü 
Paramız 

lktısat Müsteşarı 
Geldi 

. Hep · Boşa Çıktı 
Komşumuz Suriyede Bir Kabine Buhranından· 

Daha Ağır Hadiseler Beklenebilir 
Geçen haf ta, Şimali Suriyenin 

Kamışlı kasabasından bize Elcezlre 
isyanı hakkında mühim tafsil at ve
ren hususi muhabirimiz, Amuda -
Derbesiye yolu ile topraklanınıza 
dönerek a.,ağıdaki malfunatı ver-

mektedir: 

l Adana, 26 (TAN muhabirinden)
! Geçen hafta birçok zorluklarla Kamış 
ı hdan verdiğim haberlerin Elcezire is-

yanma ait kısmı da tamamen tecyyUtı 
etmektedir. Vaziyetin umumi karakte 
ri bir isyandan, ihtiHilden uzaktır. Bu 
na, idare dizginleri elden kaçınlımg 

bir çapul ve anar§i hareketi demek 
daha doğru olur. Ortada isyan eden 
bir zilmre yoktur. Ne Elcezi.re mUsta,.. 
kil hükumetini kurmak istiyenlcr ih .. 
tilfil halindedirler, ne de bu arzuyıı 

(Arkası 3 üncUde); 

B. Faik Kurdoğlu 

/ Bir Aile Faciası 
i 1 Eir Genç Babasını · Ve 

Almanya ile araımızda ticari gö
rüşmeler yapılmakta olduğunu bili
yoruz. Bir heyetimiz de Almanyada 
bu işle meşgul olmakta ve Almanya
daki bloke paralarımız için müzake
reler yapmaktadır. Iktısat Vekileti 
müsteşarı Kurtoğlu Faiğin reisliği 
altında bulunan bu heyet henüz va
zifesine devam etmektedir. Ancak 
heyet reisi müsteşar Kurtoğlu Faik, 
Iktısat Vekaleti tarafından yapılan 

davet üzerine dün şehrimize gel:rİıiş 
ve Perapalasta Iktısat Vekilimiz Ce
lru Bayar tarafından kabul edilmiş. 
tir. 

Müsteşarın Vekil B. Bayara Alman 
yadaki müzakereler hakkında izahat 
verdiği kuvvetle tahmin ediliyor. 

•• 
Kardeşini Oldürdü 

Öteki Karde§İfte de Tabanca 
Sıkarken Bin Güçlükle Yakalandı 

~ etlııı ~llYor, askeri sanayiln ilk tc
'lJ~l'ad Utuyor... Türk ordusunun 
~~e b~· geçirdiği güzel imtihan ve
~~ İl 0

Yle bir adamın hatırasını 
hak~ Yadetmek, büyüık bir hizıne. 

.., ~iti l> tnı Vermek demektir. 
~~ &'er aşa.dan başka gerek istibdat 
, ~it a ~k .nıeşrutiyet devirlerinde 
~ ~ hl~ etlik sisteminin ileri gitme
l'ıı a~at rıı· et edenler elbette çoktur. 
~ aıqı9 ~nlı bir se\'~-t ve idarenin doğ. 
·~.1. "at-

0 l'tıası do!ayısile bunlar uir 

Devlet Hava Yollan tarafından 
Ankara ile Istanbul arasında iki se
nedenberi yapılmakta olan hava pos· 

, tası seferleri çok geniş bir rağbet gör 
müştür. Bunu gözönünde tutan Hava 
Yolları idaresi memleketin her tnra· 
fına ve hatta dış memleketlere de ha
va seferleri yapmak için teşebbüslere 

Bizim öğrendiğimize göre, müste
şar B. Kurtoğlu bu hususta bazı ye
ni talimat aldıktan sonra şu günler
de tekrar Berline giderek heyete il
tihak edecektir. 

<i.lıerdata.nıamış. tesirleri münferit 
e kalmıştır. 

-eıı Işı~ mazinin biriktirdiği bUtUn 

Cihan Boks 

Şampiyonluğu 

Müsabakası Kaldı 

Katil Zeki birka~ polisin arasında 

~ ~. b tı hanı malzeme, hamur e
~' l'eıı.i llna Yeni görilşler, yeni usul-
.\ l'ııt-lt tecrUbeler katılmış, yepyeni 

'1tı lattıtk ~kerliği yaratılmıştır. 
llda ~ Un dehalı sevk ve idaresi 

Utulan inkılap askerliğini, [ 
{Arkası 10 uncuda) Pilot Tahir 

· girişmiş ve bu teşebbüsler hakikat sa 
hasına girmiştir. Bu teşebbüsten do
ğan yeni ihtiyaçları karşılamak üıe. 
re Ingilterede bulunan maruf De Ha
viland fabrikasına yeni tayyareler ıs
marlanmıştı ki bu yolcu tayyare:en 
şehrimize gelmiye ba§ladı. Nitekim 
son günlerde Dragon Rapid tipinde 
iki motörlü ve altı yolcu alabilecek bir 
tayyare gelmiştir. Bu tayyare geçen 
sene gelen yolcu tayyarelerimizin ta
mamile eşidir. Bu arada bir de mek· 
tep tayyaresi gelmiştir. Bu tayysı e 

{Arkası 10 uncuda) 

N evyork, 26 (Radyo - TAN) 
Louis - Farr arasmda bugün yapıl
ması mükarrer olan cihan ağır siklet 
boks ınüsabakacıı, l'jiddetli yağmurlar 
yüzünden Pazartesiye tehir olunmu5-
tur. 

!stanbulun bir semti, bugüne ka
dar benzerine pek az tesadüf edilen 
bir faciaya daha sahne oldu: Bir deli
kanlı önce kardeşini öldürdü, sonra 
babasını cansız yere serdi ve bunlar
dan sonra da öteki kardeşine saldır
dı, fakat bu üçüncü cinayeti tamam
lıyamadan bin güçlükle yakalandı. 

Facianın tafsilatını şöyle sıralıyo
ruz: 

Kuruçeşmede oturan Şevket ismin
de ihtiyar bir mütekait memur dört 
çocuk sahibidir: Radi, Sadık, Zeki ve 
doktor Nurullah. 

Radi Beyoğlu postanesinde memur 
dur. Sadık ve Zeki boştadır. Doktor 
Nurullah ta dışardadır • 

İhtiyar B. Şevket emlak sahibidir 
ve bir müddet evvel em1Akinden bir

(Arkası 10 uncuda) 
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DUNCJ KISIM No. 24 

HAİNLERiN AKIBETİ 

Vahdettin, Tehlikeye Karşı 
Tedbirler Düşünüyordu 

1 Yazan : S. S. 1 
- Polis dairesi filan, bu tarafta 

kaldı. Beni, nereye götürUyorsu
nuz? 

Demişti. 

Bu sual, dört zabıta memunmu 
harekete getirmişti. Ali Kemalin ev 
vela Mazlum Beyin Samatyadaki c· 
vine götürülmesi ve sonra Müdiri
yete haber verilerek talimat isten
mesi kararlaşmıştı. Ali Kemal 
on dakika sonra Samatyadaki eve 
götürülmüş bulunuyordu. 

Ali Kcmal'in böyle curet
karane bir şekilde, (meçhul 

şahıslar) tarafından ve (meçhul 
bir semt) e alınıp götürülmesi, ha
berini Vahdetttine ilk defa kayın
biraderi Zeyi Bey vermişti. Zeki 
Bey, doğruca Yıldıza gitmiş ve Vah 
dcttini görmek istemişti, 

Vahdettin, biraz evvel DördUncU 
Kadın Efendinin dairesinden çık
mış .. (Küçük Mabeyin) dairesine 
glemişti. 

Vahdettin, Yıldız sarayına yer
leştiği gündenberi, büyük biraderi 
Abdülhııımidin, (KUçUk Mabeyin) 
dairesindeki geçme odalanm çalış
ma odası ittihaz etmi§ti ... Işte şim
di de, kendisi orada bulunmakta idi. 

Zeki Bey, acele acele merdivenle
ri çıkmış .. Kapısında hademeler ve 
harem ağalan bekliyen birinci oda
yı süratle geçmiş .. Aralık duran ka 
pıyı iterek ikinci odaya girmişti. 

O sırada büyük bir dikkatle ak
şam gazetelerini okuyan Vahdettin, 
başını çevirmiş .• Kayinbiraderini bo 

ğulurcasma bir heyecan içinde gö
rünce, teliş ederek: 

- Ne oluyor .. Ne var? .. 
Demişti. 

Zeki Bey, hiç bir mukaddimeye lil 
.. mm görmeden, söze girişmi§ti. 

- Ne olacak? .. Ali Kemal Beyi 
aldılar, götürdüler .. Nereye gittiğı, 
ne olduğu .. ne olacağı meçhul .. 

Vahdettin, geniş bir nefes al
mıştı. Elindeki gazeteyi, ya 

nına bırakmıştı. Dirseklerini koltıı 
ğun kenarına dayıyarak, dikkatle 
Zeki Beyin yüzüne bakmıştı: 

- Canım bu kadar telaşa ne 
lüzum var ... Siz öyle nefes nefese 
girince, ben de sarayı bastılar, zan
nettim .. 

Diye mırıldanmıştı. 
Zeki Bey, dayanamamıştı. Adeta. 

-=niştesini muahaze eder bir tarzda: 
- Koşa koşa gelip vaktinde ha-

ber verdiğime fena mı ettim? .. Va
kıa şu anda sarayı basmadılar, am 
ana .. yarım saat, bir saat. Belki ya- • 

rın .. basılmıyacağımız ne malum? .. 
Siz. Ali Kemalin ne suretle alınıp 
götürüldüğünü bilseniz, bu telişı
ma, hak verirsiniz.. Okadar cUret
kar adamlar ki .. Bunlar, hiç dilşi'in 
meden herşeyi yaparlar. 

Zeki Bey, Ali Kemal vakasmı bi

tirdikten sonra; sözüne şöylece de

vam etmişti: 
- Ali Kemal Bey, meçhul bir İ.· 

kıbete doğru gidiyor .. O, gide dur
sun; şimdi bUtün bizimkiler teli.ş i
çinde. Ne yapacağız, diye kıvranıp 
duruyorlar. Gelirken, Yaver Paşa
nın odasına uğradım. Hamdi Paşa, 
orada idi. Bana, bazı şeyler söyledi. 

- Ne gibi? .. 
- Biziımkiler ,soruyorlarmış .. Za 

tı şahane. ne suretle hareket etme
mizi arzu buyuruyorlar; diyorlar
mış .. Hamdi Paşa, cevap bekliyor. 
Ne sureti~ irade buyurursanız, gi
dip arkadaşlannı haberdar edecek
miş. , 
Vahdettin, bu sözleri birdenbi 

re anlamamış gibi davran
mıştı. Zeki Beyin yUzüne dik dik 
bakarak; ellerini uğuştura uğ:uftu

tı ... Evvela· 

- Vallahi, bilmem ki... 

Diye mırıldanmıştı... Sonra, de
rin derin içini çekerek söylemiye 
başlamıştı: 

- Bu vaziyet karşısında, kime, 
ne diyebilirim?.. Hani .meşhur bir 
söz vardır. Tırhalli, bir halli derler. 
Şimdi, hepimiz öyle olduk. Kendile
ri de biliyorlar ki; üç gUndenberi e
limde hükumet namına hiç bir kuv 
vet kalmadı. Evvelki cuma, selAm
lıktan sonra Ckneral Haringtonla 
görüştUğümilz zaman; kendisine 
göylece biraz çıtlatmış.. şayet bir 
tehlike başgösterirse, ne yaparız?" 
demiştim ... Ckneral bana diplomat
ça bir cevap verdi. Tehlikelerin şek 
li bilinmedikçe. hiç bir esaslı tedbir 
ittihaz edilemez; dedi... Yani; her
hangi bir tehlike zuhur ederse, et
sin .. katiyen korkımaym, Ben, önü
ne geçerim; diyemedi.. Saltanatın 
ilgası hakkında Ankarada verilen 
karara da, en küçUk bir itiraz gös
teremedi... Ingilizlcrden bu kayıtsız 
lığı gördükten sonra, artık ben ne 
diyebilirim? .. 

Zeki Bey, Vahdettinin gösterdiği 
bu aciz ve meskenete, adeta öfke
lenmişti.. 

- Iyi amma efendim .. §İmdi ben 
sözlerinizi Hamdi Paşaya söyler
sem .. o da gider, arkadaşlanna böy-

lece naklederse .. hakkınızda çok fe 
na bir hüküm vermezler m·i ? .. Bi
zi böyle ortada bırakıp ta, kendisi 
ne diye bir tarafa çekiliyor; demez 
ler mi? .. 

- Ben, elimde bir şey olup ta 
yapmıyor değilim ki. .. şu anda, sa
rayın duvarları içindekilere bile sö
zümU dinletecek halde değilim. 

- E, ne olacak? .. 
- Hiç .. Gemisini kurtaran kap-

tandır. 

- Şimdi.. Hamdi Paşaya böyle 
mi cevap vereyim. 

- Vallahi, siz bilirsiniz. Benim 
fikrim, bu merkezde. isterseniz, va
ziyeti siz uygun bir şekilde idare 
edin. (1) 

Z~ki Bey, öfke ile Vahdetti: 
nin odasından çıkmıştı Dog

ruca Yaver Paşanın odasına gel
mişti. 

- Paşa birader! .. Beni iyice din 
le. 

Diye söze girişmişti. Vahdetti
nin söylediklerini aynen nakletmiş 
ti. Ve sonunda da: 

- Artık benim vazifem, hitam 
buldu. Düşünün, taşının. Hakkınız 
da, hangi şekli hayırlı görüyorsa
nız, öyle yapın 

Demişti. 

Bu sözler, Kiraz Hamdi Paşaya, 
fena bir sersemlik vermişti. Bir
kaç dakika dalgın dalgın dilşUndUk 
ten sonra: 

- Bir şey öğrenebilir miyim, Ze 
ki Bey ... Zatı §&hane, kendi şahıs
lan hakkında ne düşilnüyorlar. 

- Hiç .. hiçbir şey söylemiyor. 
Kiraz Hamdi Paşa, karma kan

§ık hisler altında Yıldız sarayını 

terketmi.şti. Be§iktaştan bir oto
mobile binerek, dllşUne dUşUne Nu
ruosmaniyedeki ikbal kıraathane
sine girmişti. Orada, bazı tanıdık
larını görecek.. bunlar vasrtasile 
diğer (kodaman arkadaşlar) aha
ber gönderecekti. 

O, bu işlerle meşgul ola dursun .. 
tam o SJrada, lstanbulu baştan ba
şa kana boyıyacak mühim bir ha
dise bqgöstermişti. Bu hadiseyi ya 
ratanlar da. yine bu millet düşma
nı ve vatan hainleri idi. 

(Arkası \'ar) 

------~--------/ 
(1) Bu muhavere, hayali değil-

dir. Kiraz Hamdi Pata tara.fmdan, 
Bomanyada bazı zevata, aynen nak 
Jedllml5tir. Notlan, elimizdedir. 

Müzemiz Bir 
Kolleksiyon 
Kazandı 

Tarihi 
Müzeye 

Paralar 

Teslim 

Dün 

Edildi 

Ankarada Y apdan 1 ~ü~ YoJl~r 
Y • A· /\ M I k lçın A!;rı 
enı srı eıar ı Çöp Arabası 

~ 

AnkaraJa yapılan yeni mezarlık hakkında birkaç gün evvel tal
rilat vermiıtik. Bugün tle yeni Ankara mezarlığının 

bir resmini koyuyoruz. 

--o-- "k 
Belediye, Otomatı 

El Arabalannı 

Süratle Getirtecek 
. il' 

Belediye, köprü ve adaJarda~~ıığıl 
falt düz yollar için Anka~da 0 ~ 
gibi otomatik ve asri çop el ar: •ıJl
ısmarlamıştır. Diğer caddel~r ~el 
!anılmak üezere de hususi tıp b' fjt" 

· · ecne ı arabaları yaptırılması ıçın. 

malarile temasa girişilmiştir·. ~ 
Belediye çöp fırmlanntrl 1~ 

şehir planına bırakmıştır. Bu f~ 
rm yeri iklime ve mUstaklbe~ tJ' 
vaziyetine göre mütehassıs 
rafından tayin olımacaktır· fli' 

Kültür Bakanlığı, dün hususi bir 
memurla Jstanbul müzeler idaresine 
( 5) bin kıymetli ve tarihi paradan 
müteşekkil bir meskfıkat koleksiyonu 
göndermiştir. Bu koleksiyon, Urfa-: 
nm Yayla köyünden bir köylüden mil 
sadere edilmi§tir: Köylü, bir gün ker 
piç kestirmek için toprak kazarak iki 
çöımlek içinde tarihi paralar bulmuş
tur. Çömleklerden birisinde altın, di
ğer.inde de gümüş para doludur. Köy 
tü, bunu derhal saklamış ve hükume
te haber vermemiştir. Fakat, sonra
dan iş anlaşılmış, çok fakir olan köy
lünün refahla yaşamıya başlaması da 
nazarı dikkati çektiği için ansızın e- ============================== 

Bütün Küçük Esnafın 
Kaydi istendi 

Bu iş uzadığı için İstanbul çuP' 
rlnin denize dökülmesi ve bu Jı 16' 
,ta belediyenin bütçe imk~latJil'Jıl11' 
re peyderpey tedbirler aııııası 

vinde bir araştırma yapılmıştır. Bu 
araştırmada 5 bin adet gümüş para 
bulunmuştur. Bunların çoğunun tari
hi hicri 123 le 160 seneleri arasını gös 
termektedir. Bu hesaba göre paralar 
1190 sene kadar evvel bir zengin ta
rafından toprağa gömülmtiş ve şim
diye kadar ka1mıştır. Paraların içinde 
o vakit lslam aleminde tedavül eden 
ve şimdiye kadar hiçbir müzede eşi 
bulunmıyan Sasii.ni paralarile Emevi, 
Abbasi ve EndUlüs sikkeleri de var
dır. Müzeler idaresi bu koleksiyonu 
dün teslim almıştır. 

Misafir 
Heyetler 

Romen 
Reisi 

Erkanıharbiye 

Dün Gitti 
Trakya manevralarında hazır bulu

nan Romen askeri heyeti reisi ve Ro
:rruınya ordmm genel _kurmay bMkanı 
General Şikityu dün sabah saat 7;'30 
da hususi bir tayyare ile Yeşilköy 
tayyare meydanından Bükreşe hare
ket etmiştir. misafirimiz genel kur
may yar başkanı tümgeneral Veysel 
Univar ile lstanbul Merkez Kuman
danı Tuğgeneral Ihsan Ilgaz tarafın
dan uğurlanımış ve askeri ihtiram me 
rasimi yapılmıştır. 

lstanbul Mebusları, Dün de Muhtelif 
Teıekküllerin Dertlerini Dinlediler 

Istanbul mebuslarından mürekkep lini istediklerini, fakat, henUz bır ne
hir heyet, dün de esnaf cemiyetleri tice alamadıklarını söylemişlerdir. Ha 
merkezine gitmiş ve esnafın dilekleri mamcılar, bu arada, bazı hamamların 
etrafında görllşmelere (leva.m etmiş- Halkalı suyu kullandıklan halde ka
tir. Dünkü toplantıda bazı esnaf te- patılmadıklarını da iddia etmişlerdir. 
§ekkülleri dileklerini birer muhtıra ha .Hamallar, belediyenin kendilerine 
linde mebuslanmıza vermi§lerdir. h8.li. bir araba tipi göstermemesin
Kasaplar, dericiler, mavnacılar mes- den şikayetçidirler. Anlattıklarına gö 
!eklerine ait bazı temennilerde buhm- re, hamallığın kaldırılmasından fay-
muşlardır. dalanan yalnız arabacılar olmuştur. 

Otelciler, Ticaret odasının teU'ikle-
rini ıleri sUrerek kendilerinden fulll Diğer eınal te,ekküllerinin 
kazanç vergisi alındığım söylemı~ler bCJflıca dertleri 
ve bunun makuJ bir nisbetc indirilme- Diğer bazı esnaf teşekkilllerinin 
sini istemişlerdir. Apartıman kapıcı- mümessilleri de pazar yerlerinin so
lan da kendi vazifelerinin bir talimat kakları işgal etmesi yüzünden bura-
-- -=1-1:- '-""---'"--· lor~i ditf lff "~' ~na.f1n Qrlll'A. ~-
mişlerdir. tadıgınıil innfşıerdir. tsu ara a, 

evlerde çalışan küçük sanalkarlaı·dan 
Hamamcılar nı İfİnin hallini birçoğunun vergi vermedikleri, böy-

istiyorlar lelikle mallarını ucuza satarak reka-

Hamaıncıların müracaatı, su mcse- bete kalkıştıktan mevzuu bahımlmuş, 
lesi Uzerinde olmuştur. Bunlnr, bele- bunun önilne geçilmesi için de bUtün 
diyenin kendilerine ucuz su vermeden esnafın cemiyetlere kaydedil•nesi hu 
Kırkçeşme sulannı kestiğini anlntmış susunun temini temenni edilmiştir. 
tar, mahkemeye müracaatla tazminat Mebuslar, bu dilekler etrafında lazım 
istemive hakları olrluğu halde bunu gelen notları almışlar ve al§.l<adcr 
yaprnıyarak belediyeden Lu ifiin zarar 1 makamlarla temasa geçeceklerini va
lanna meydan vermiyecek şekilde hal detmişlerdir. 

\ la.ştırılmıştır. 

• Bina .ahiplerinin yaptıracd' 
kutular ~ 

Şehirdeki btltün bina sahi~ 
Ustll kapalı birer çöp kutuSU ~, 

etmeleri mecburiyeti haidtJilda ~ 
len mühlet bu ay sonunda bi~ ~ 
Şimdilik bu kutular bina sahiP1 ııeıtı 
istediği şekilde olacaktır. Faka~, 
de bunlar hep bir örnek yap ~ 
caktrr. Yalnız kutuların ağııl 
kapalı olması mecburidir. 

lnönü Ailesinin 

Teıekkürü ,; 
lstanbtıl, 26 (A.A.) - Bir e"1 fi 

kaybeden !nönU ailesiyle valdeel ~ 
kardeşleri Tomelli ailesi ıuttıfl<~ 
ziyetleriyle acılarını paylaşan ,-e 
rma Anadolu Ajansile teşeJtkUt 
minnetlerini sunarlar. 

Halk ~arkdari 1 oplanı~~ 
Sıvas (TAN) - Halk §~~e)'et 

derlemek üzere Ankaradan bi.1' ~· 
gelerek Halkevinde çalışmıvıı 
mıştır. 

Futbolcüler 

Ediliyor ıf! 
Romen heyetinin diğer azası bu

gün Romanya vapuriyle ve J{östence 

yoliyle memleketlerine döneceklerdir. 
Manevralara iştirak eden diğer as- ====~=========:================ 

l<.uruçeşmedeki Ukmekteplerde 

Fenerbahçe - Güneş klUpteritt~coJ" 
Aşağıda isimleri yazılı futb0~ 

rin Pire muhtclitine karşı o'11l t ı• 
Uzere 29-8-937 Pazar günü sa' tJ" 
da Gilne§ klübünde buıunıneJs.tl keti heyetler de bugün ıstanbuldan 

ayrılacaklardır. 
Yunan heyeti reisi, dUn vilayete, 

belediyeye ve Jstanbul kumandanl·~
na uğnyarak kart bırakmıştır. 

Dumlupınard:ıki 

Merasime Gidecek 

Heyetler 
Dumlupmarda yapılacak merasim

de bulunmak üzere şehir meclisi reisi 

Necip Serdengeçti, daiıni encümen 
azasından Cemalettin Fazıl Ertem ve 
Eminönü Halkevi reisi Agah Sırn Le
vent dUn sabah Afyona hareket et

mişlerdir. Bugün de Universite namı

na bir heyet gidecektir. 

---o 

Şoförler, Valiye 

Başvuracaklar 
Şoförler dün bir toplantı yapmışlar 

ve plaka resimlerinin indirilmesi veya 

taksilerdeki antre ücretlerinin çoğal
tılması için Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Ustündağa müracaat etmi
yc karar vermişlerdir. 

- - -o-
Fatihte Kurulan 

At Pazarı Kalkacak 
Şehircilik mütehassısı Prost Fatih

teki at pazarının kaldırılmasını ve bu 
rada bir park yapılmasını muvafık 
görmUştUr. At pazarı şehir planının 
tatbikini bcidemedcn önce kaldırıla -
<'Aktır. 

Kömür Depoları Okuyan 16 Yaşındaki 
liğ olunur. vb'. 

Cihat, Hüsamettin, Faruk• t. ılı 
Aytan, M. Reşat, Ibrahim, ~uı;~ 
yazi, Naci, Esat, Salahattın. Kuruçeşmedeki kömür depolan me

selesi nihayet halledilmek üzeredir 
Evvelce mahkemenin bu depoların hal 
ka zarar verdiği hakkındaki kararı

nı, temyiz, ehlihibre yalnız doktorlar
dan teşkil edildiği için nakzetmişti. 

Mahkeme, temyizin nakzma uymuş 

ve üç maden mühendisini de ehlihib
re olarak tayin etmiştir. Bunlar tet

kiklerini bitirmişler ve Kuruçeşme 

kömür depolarındaki kömürlerin ci
var halkın sıhhatini bozan tozlar neş 
rettiğine karar vermişlerdir. 

Mahkeme 17 eylülde ehlihibrenin 

bu raporuna göre son karan verecek 
ve evrakı tekrar temyize gönderecek 
tir. 

Seyyar Satıcdar Artık 

Köşelerde Durmıyacak 
Belediye, Eylülden itibaren arsa • 

larda, yangın yerlerinde, kö1jebaşla· 
rında seyyar esnafın birer yer edinip 
her gUn daimi satış yapmalarını me
netmiştir. Pazar yarlerinden başka 

yerlerde seyyar esnaf daimi olarak 

duramıyacaktır. 

EKMEK UCUZLIYACAK 
Yeni buğday mahsulU gelmiye baş

ladığı için ekmek fiyatları bugünler
de dilşmiye başlıyacaktır. EylülUn 
yirmisinden itibaren ekmek fiyatlan
nm 20-30 para kadar ucuzlıyacağı tah 
min ediliyor. 

Çocuklar 
Maarif müdUrlUğUnün bir tamimi 

üzerine bütün ikmekltep başmualllm 
leri mekteplerinde okuyan ve 16 ya
şına varan çocukların birer listesini 
çıkarmaktadırlar. Bu yaştaki çocukla 
rın ilkmekteplerde okunıması yuak e 

dilmiştir. Bunların ellerine birer v&
sika verilecek ve bununla umumi im 
tihan zamanında imtihana girmek 
hakkını muhafaza edeceklerdir. 

Ekalliyet mekteplerinin yeni 
muallim kaJroıu 

Akalliyet ve ecnebi mekteplerinde 
ki Türk muallimlerinin kadroları ya
pılmaktadır. Bir muallimin birden zi
yade mektepte ders vermesine müsa 
ade edilmiyecektir. 

Vekil sıfatile bu yıl bu gibi mektep 
lerde hocalık yapılması usulü de kal
dırılmıştır. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Rasih, Orhan, Canbaz, Rıza· 

1 BiRKAÇ SATIRı..A 

D arilşşafaka lisesinde tal~ 
bir yıllık mesaisini ~el 

güzel bir resim sergisi açılJtlJ~ 
gide 375 parça resim teşhir 
tedlr. , 

Jandarma u:um Jconl811~ 
neral Naci rmaz, ~~,,J 

ve haplsane jandarma a.ıreıeı .... 
teftişler yapmıştır. ..J . ·~ ehrlml7.dekl esnaf cetll r.~ 

n&mına lzmir FaaJ111• ;i' 
40 ilik heyet şehrimize dönlll 

• 
Belediye Emirganda b':r.r 

bahçesi yıqıtnnnruG~ 
mlştir. 

1
27 Ağustos 937 l 

CUMA -
.ıı' 

YC4i1köy meteoroloji istasyonun- 8 inci ay GUn: 31 ffıZll'·. ı' 
dan alman malftmata göre, bugUn ha A wustoB· 
vanm Eğe ve cenubi Anadolu mınta- Cemaziyülilıır: 19 g ~ 
kalarında az bulutlu, diğer mıntaka- Arabi 1356 w Ruınf J,ı6 
larda bulutlu olması, rllzglrlarm Güneş: 5,21- Ögle: s.~ 
Trakya ve Marmara mmtakalannda lkindi: 16,00 - Akşam: :ı. g,'Sf 
şimalden, cenubi Anadoluda cenup- Yatsı: 20,32 - İmsak: 
tan, diğer yerlerde de garpten etnıe. fJI) 
si muhtemeldir. aJ 

DVNKtl' HAVA larak kaydedilmiştir. Hava,iyetle 
lu geçmiş, rl\zgi.rlar, u·nurn etrf 

DUn barometre 756 milimetre, na- nubu garbfden sanh•edr 3 ın 
raret ~n cok 28. en ~ 2C şantiJrrd.~.Q.:...!!tle_esmimir. 

l 
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Santander, As ile re CenubiPolonyada 
.~adın ve Çocukları Isyari Czkmzs 
Oldürmemek Şartile Verildi BazıYerıerdeJandar~aveAskerıets~ancılar 

MuvaUrk f A ·1 J .;; ·ı Çarpışmış, iki Taraf ta Büyük Zayiat Vermiş it . J/ ı zye 0Sliere ae6 l ' Londra, 26 (TAN) - Son günlerde Polonyada birdenbire 

atyanlara aitmiş matbuatla, mektuplara ve ajanı haberlerine ıansör vazedilmittir. 
la Bu ıanaörün sebebinin ne olduğu pek iyi anlatılamamakta ise 

teıın:dr~a'. 26 (TAN) _ Santander tehri bu sabah saat dokuzda de meselenin bundan birkaç gün evvel sızan köylü iıyanlarile ala-

Ctık ..,: 1~•ılere teılim olnıuf, kumandanlar ve askerler, yalnız ço. kadar olduğu tahmin edilmektedir. 
~iltap ql dınların kurtuna dizilmemelerini prt kotarak 11ehrin Şaylalara göre Polonyada isyanı-------------

0 111 büyümüş ve tehlikeli bir şekil alınış- Balık Ka n nda llıeaine tn .. asına meydan vermemek üzere asilerin tehri i~gal et- tır. Bilhassa Cenubi Lehista.nda isi- r 1 
uıaade etmiflerdir. lerle, zabıta kuvvetleri arasında ~id-/tt / . 1 Şehrin müdafileri, mevkilerini sa- detli mücadeleler olduğu, bazı yerler B• s t a ul G ·ı w- 1 bahleyin bırakmışlar ve Ş~rka do~ de jandarma ve asker kU\·vetine mu- t...... ır erve ...... : c az l er müdafaaya devam etmek uzere Çekil- ra.caat mecburiyeti hisli olduğu söy- t ı 

l 
emigetinin mişlerdir. 10,000 ki~i ~hri terketmi5 lenınektedlr. Nevyork, 26 (TAN) - Şimal • 

S bulunuyor. Fransaya akın akın mu- Hükfimet kuvvetlerinin ve asilerin denJzlerinde balina avlanma.k-11zi D'agz•Ş ' hacir ~elmektedlr. Bayonne ~hri dol ı.aylatınm büyük olduğu ila\.·e edil- tan dönen bir geminin ta'.\.1'.alan, 
.\nkh ~ ıyo r muş ve mültecilere yer kalmamıştır. mektedll' .. !..~~"....,a 26 çok garip bir nka anla~'lllşlar-
~ ~ (TAN) - Malfılgaziler Bask hükumeti ricali ve reisi Bay Baak Hükumeti Reisi Bu meselelerden bahseden gazete- dır. Atlas denizinde zrpkınladık-
~e.ıen!.10 da ~rduevinde umumi Aguirre bir iki gün evvelinden Fran- B. Aguirre ler müsadere edildiği için Lehistanda lan bir balinanın karnını yardık 
~ buı, Usk~ akdettilcr. Kongreye !s- saya gitmlslerdir. ki bu büyük isyan hakkında sarih ma lan vakit içinden ufak bir kasa. 

25 Caziaııt dar, Edirne, Konya, Ada /talyan muvallakıyeti 1 M ı• • Al ili.mat almamamaktadır. i çıkını~ ve kasa haml~larla açıl 
to harp nıaıe~ü B~a, ş~bele~de~. Santanderin sukutu münasebetile 1 U550 ini man dığı zaman gözlerinde, yüzbin-
lloP'anttda iştırak ettı. Bugunku lspanyanın asiler elinde bulunan şe- M 1 d p t k. B k·ı· )erce dolar kıymetinde altın \'e 
~ Okıuıd~~en üç yılı:ı ~esai ra- birlerinde halk bayram yapmıya da- anevra arın a or e iZ aşve 1 ıne kağıt Amerikan parası, birçok ' 
't tUn Yin e kabul edildi. Yarın ve vet edilmiştir Fakat ltalyada da bu Londra 26 (TAN)- Romadan •k t elmas ,.e mücevher bulunmuştur. 

it..... arzn\.J t e toplanılacaktır. sukut dolayısiıe şenlikler yapılmıştır. haber verildiğine göre Eylfılde Yeni Bir Suı as G :"'P. ~ Oplantıd . . · emiciler, hayvanın midesin-
~ ıt edil a yeru ruzamname Santanderin düşmesi, lspanya Alman ordusunun manenalım- Paris, 26 (TAN) _ Lizbondan bil 1 · 
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fi.EK 
Eğlenelim Dedik! 

Evvelki ak~am bir eğlenelim dedik. 
- ayıptır söylemesi - hani eğleınccmiz 
pek çok olmadığından sık sık eğlen
mek fırsatım bulamıyoruz da onun 
i«;in evvelki a]{şam Kadıköyündeki 

Süreyya slnemasıının bahçesinde ter
tip edildiğini gazetelerde ob.-ud•Jğu

muz Balkan Festival progranum g\ir 
mek hustı'iuna karar verince evde 
çoluk çocuk hep sevinclik. 

Ben önce telefonla yer olup olma
dığını sordum. Sinema idaresi bir 
müsbet malfımat \.·eremediği için ak
şam saat yedi buçukta sinema~ a ;;it
tim. Rastladığım bir taw5 bilet utan 
gi~li gösterdi. Git-e<le. bir genç 7.at 
istediğim biletleri verirken yerlerin 
numaralı olmadığım, fakat mevcut 
yer kadar bilet sattıkları için öııe ar 
kaya düşmek hususuna karışmamak
la beraher mutlaka yer bulacağımızı 
benim suulinıe karşı sö~·Irdi. 

Ben i5i sağlamak için tekrar sor
dum: 

- iyi amma benim cebimde bir de 
davetiye var. Biiyle benimki ~ibi e
linde davetiyeler olanlar gelir de 
yerleri kaparlarsa?! . 

- Merak etmeyin! Biz onlan da 
dahili hesap ettik. dedi. Artık bu ka
dar teminat üzerine mü.o,1erih olarak 
e\.·e döndüm. Rahat!:a yemeğimizi ye
dik \."e saat dokuzu çeyrek geçe ma
halli mezkfıra geldik. Bir de ne göre
lim ! ı·a meded! Bir mahşer! Değil 
iğne; iftira atsanız yere düşmiyecek. 
Elimizde biletler , ·e refalmtimizde 
bayanlarla ol marekenin iı;ine daldık. 

Hangi tanıdık simaya rastlasam da 
yer aradığımı söylesem: ~ ltıaıüı1ee:1.ekolvare ckemdi)_'_e.ştiriltin .. adı 'k'Oti·r- asileri namına bir muvaffakıyet ad na iştirak edecek olan Italyan deki bu ağır kasa yüzünden ya-.ı. 4 _ dirildiğine göre, Portekiz hükfimeti b b. h ld ld v 

d.ı. elli hl- " a egı ece r. dedilmekten zivade ltalyan askerle hükumet reisi Ba,. Musolini, Al- n aygın ır a e 0 uguno ve "'ııa ~anın ed rı · J "' reisi B. Salazar'a karşı yeni bir sui-
~ ltıUreffeh am e mal !gazilerin rinin zaferi sayılmaktadır. Çünkü manya dönü~ünde Peı:;teye de uğ kast teşkilatı meydana çıkarılmıştır. ölmek üzere bulmıduğunu anlat-
b.. aları bir hayata kavuştu- bu cephede bulunan askerler he- ra.yacaktır. Bazı memleketlerde nuslardır. ''lldaıt • :ıneını k tin · · d Bu teşkilat ayın 18 inde başvekili, -

- Malfıma ! Siz daha İli bilirsiniz. 
: Bu gece yer m~elesi biraz müşkül
~ dür. Cevabını aldım. 

~ i eznsa.r e e ıçın e ve dı- men kfı.milen ltalyan gönüllülerin- bu seyahat haberi tekzip edil- otomobiline bir bomba atmak sureti-

~lfhirug~1. teı ~~kkUllerle daha.sıkı den ibarettir ve Şimal cephesinde mişse de Berlin siyasi mahaffli, mın Hll b tl le öldilrmeği kararlaştırmıştı. 
d .. · da,1... • 1 ve ma za 1 er uzun bir zamandanberi Italyanlar Musolinmin, Bitleri ziyaretinden 
"'il' ~ tnütekab1·1 · rta ;.,1 • TAN - B. Salazar'a bundan bir 

ltıiUı· sıgo ~erme h b t ekte idiler. bahsetmekte devam ediyorlar. 
~~tlbı ını Inaddeler vardır. a/r e m 

6
. J' müddet evvel de bir bomba atılmış 

~ u '.l'Urkiyede 1200 ü zabit ve ngiltere ır nota ver ' Bir Amerikan lrıı~v il llefer olmak U 
10700 

_ Londra, 26 (TAN) _ Ingiltere falfat kendisine bir zararı dokunma-
}~ ,,. zere ma .. 1 ,.. il . . I Tc:ıtı 
.... ~iıdevcuttıur. Cemiyetin 10 vila- hükftmett bugun ~pao:a as ennı Vapurunda syan Çıktı rn~ • 
11._ı'- • e tam teşekklill'. b • _ Akdenhde emniyeti ihlal ettikleri 
""ilJCf ...... ,, .. ~ u şu esı var . ln il. D 
!ıı ""<ltr Ce~~ .. - - • • il'in nl'ntP.sfo etmistir. 12: lZ iŞ 
~ k · miyetin önümüzdeki u- Bakanlığı Salamanka hıikwnenne 

~alt b~~?1'e~~ ~tatUrkün Samsuna g~n~erdiği _bir notada lsp.anyada 
~Yls gı gunun ertesi günü olan do\'Uşell iki tarafa muhanp sıfa-

oiarak tespit edilmiştir. taun verilmediğini, bu hak verilse 
~ :----O--- de ticaret gemilerine saldırmıya bir 

~ ~f~da Komünist Matbaaları vesile t~kil etmiyeceğinl, huku-
~ a~. '. 26 (TAN) _ Sofyada son im düvelin buna müsaade etmiye-

Cenevre, 26 (A.A.) - Giornale di 
Uenova, l ' r c.:.ıuenı. aaauı.ı. ...:ı.u.ıaı...; 

Amerikan vapuru mürettebatının, va 
purun Napoliden hareketi sırasında 

isyan etmiş oldukları ve vapurun Ce 
nevreye müvasalatında bunların göz 
hapsine alınmalarına mecburiyet ha
sıl olmuş olduğunu haber vermekte
dir. ~ &i~lllde komünist eserleri ba- ceğini, hadisenin tekerrürü takdi-

~~lah~ lllatbaalardan yedi tanesi rinde lngiltere hükfimetinin ser- iyi göstermek için icap eden her ha-
~"9ttt-~"il~ ve Polis tarafından basıl- best hareket mecburiyetinde kala-
'"~· t reketi, yapacak, isimlerini en büyük 
~ cağını anlatmış 11". harflerle yazdıracak ve Ispanya hü-

a$ fl • Gemilere tenbihat kümeti limanlarına sabah şafaktan 
!. '1-l IJ ede ki Ingiltere hükümeti bilhassa Bri- evvel, yahut akşam güneş battıktan 
(\ tish Corporal ile Nomei Juba adında sonra girmiyeceklerdir. 
Q'l-gaşa/zk ki vapurların uğradığı tecavüzü mev ADEMI MUDAHALE KOMITESI 

~ . . zuu bahsetmiş bulunuyor. Ingiltere Londra,, (A.A.) - Tali ademi mü-

Roozevelt ve 
Ali Mahkeme 

Vaşington, 26 (A.A.) - B. Roose-

velt, yüksek mahkemeye karşı müca 
delesine devam etmek tasavvurunda 
olduğunu gösteren bir nutuk irad et
miştir. Müşarünileyh, federal mahke
melerde tadilat yapan bir i<anun im
zalamıştır. 

Kudüste 

Bir Cinayet 'llit olanıa (Başı ~ mcıde) Hariciyesi Ispanya sularında seya- dahale komitesi, yarın saat 11 de top 
tıtı:<lır. AICS:ı muarız bır cephe al- hat edecek lngiltere gemilerine aza- lanacaktır. Komite, Amiral Van kan cemaati ve Birijeyd belediye re-

Kudüs, 26 (A.A.) - Yerli Angli-

Ka.'Janm içinden, kime ait ol-

i 
doğunu anlatacak hiç bir kağıt 

çıkmamıştır. .......................... :. 

Ankarada 
30 Ağustos 

Ankara, 26 (TAN) - 30 Ağustos 
zafer ve tayyare bayramı yurdun her 
tarafında büyük törenle kutlanacak 
tır. Ankarada o gün Mareşal öğleden 
evvel askeri ümeranın tebriklerini ka 
bul edecek ve yeni sahada muazzam 
bir geçitresmi yapılacaktır. Nutuklar 

söylenecek öğleden sonra saat 15,30 
da da bu sene harbiyeyi bitiren genç
lerimize diplomaları tevzi edilecektir. 
Bu sene mezun olan genç sübayları
mız 1050 den fazladır. Diplomaları biz 
zat Mareşal Fevzi Ç~mağın tevzi e
deceği haber verilmektedir. 

Hava Kurumu Keçiören şubesi de 
o gece, Keçiören köy gazinosunda 
bir gardenparti tertip etmiştir. Şe
hirde bir fener alayı da yaprlacaktrr. 

Mecbur, oldum, biletleri alırken 

bana ,·erilen teminattan hah etnıi
ye ! IJiUdn hakikatin açıklıb'l, yani o
turacak yeriııı fıkdanı karşısında gi
şe memunınun sözleri aslana filit sı-
kar gibi geldi. Ne aldıran oldu; ne 
de iskemlelerde· rahat rahat oturan
lardan birisi merhamete gelip yerini 
\ 'erdi! 

Aman bre, ne yapacağız ~imdi? 
diye dolanırken bu ise memur olan 
bir sporcu arkadaş tam o sıra içeri 
girmi)·c başhyaıı Festhııl ekiplerini 
yerle~tirdikten sonra bir ild iskem
le tedarik edeceğini bana vadetti. Ben 
de bizim ~oluk ~ocu~u onun bu vaa
dine oturtarak sokaktn!l bahçeye i
nen tahta merdivenin ortasında is
kemle beklemiye başladım. 

Ekiı>ler indiler, acaba bizim iskem
leler nerelerde kaldı? diye beklerken 
sokak tarafındaki kapıda bir izdiham 
belirdi. Bağınşnıalar oldu. Lfıfiar iri
leşti \'e ne oluyor deıniye kalmadan 
halk merdivenden a,ağı bir şeliile ha 
linde dökülmiye başladı. Düşen, kal
kan, bağıran ,.e !:Sğıran, toz, duman. 

'4 b. r. Şi-aü Se ~vv~ce b~l~.iğim mi derecede kolaylıkla tanınmak için Oulme'in kontrol sisteminin ı· c:ıJeme- · · d .. ı ı. ~Ce oqı unyeliler bır must· "' ısı, un Kudüs - Hayfa yo unda 
~ \' ıire hu··ku . k . . a.- tedbir almalarmı ve herhangi §Üphe- sine ve bu sisteımde yapılması icap Mazraa mevkı·ı·nde katledi'-:c:tı·r. Tet B 1 • d y 
~ e a,ft metı urınak ıstıyor b kmamalannı ist . t• uıu"' u garıstan a eni Paralar 

~Ok ın·· h .. .. ye yer ıra emış ır. eden tadiller hakkında tanzime me- hı·şçı'ler tf d.l kt 1 b ' 

Bereket benim olduğum yere gelim
<·eye kadar ku\'\'etiaıin yüzde ellisini 
kaybeden bu c;ağlıyan önümden ge
~erken şöyle kenara çekildim. Polis 
işe müdahale etti \ 'e mtidahalesi ma
attees üf . eri ve sistem:ıtik olmadığı 
i«;in müessir olamadı. Bir ikisinin üs
tü başı hırpalandı, ayaf;'I incindi am
ma, kapının dışında toplanınıfj olan 
birkaç yüz ki~inıin bahçe~·e be
da\'8 gimıesLne mfl.ni olamadı. Böyle
likle ezilmek fırsatını kaçırdıktan \'e 
o hengi'ımede kaybettiğim arkadaşı

mın vadeWği iskemlelerden de ümi
di kestikten sonra Festi\'ali çoluk ço
cuk ma~i)·en seyrettik. 

d;t: "ata • . uza eret goruyorlar. B d b .. le bu çeşit gemi! 1 ._ e a e ı me e o an u cma- Sofya, 26 (TAN) _ Bulgarista-
~eı-: llilerı bunu .. .. un an oy er ngı mur edilmiş olduğu rapora itlağ kes- yet, muhtelif anasır u .. zen·nde bilyu··k . • 
~~··için . n onune geçe~e- liz bayra ~ nı mümkün mertebe ok nın yeru kağrt ve gümüş paraları Av-
t6 .etitıe Para ile tutulmuş sılah gı ç bedecektir. bir heyecan uyandırmıştır. rupa darpanelerinde basılmaktadır. 
'liııu rn· .başvurmuşlardır. Kendi --------------------------__ _:_ __ .:....:_.:..:.:~~====~---~::.'.~~~~~~~~~~~~~-

'e "e :hs~e.n bu işi başaramayınca Uzak Sark Il ar b 
1• 

U tac·ıt-. ş nzıbat mekanizması dağıl- z aya c ak 
~~ ~r:ıın para ile elde ettiği bir 
~~ Ş~ 11 

ÇÖi kalabalıkları bu sefer ' 
~ dt1l!e~~· heın Cezirecilerin aleyhi- şimali ~~de b~5lı~·~ Ç~ - Ja 
~~ \>e Ça geniş mikyasta bir teca- pon dıdişmesı buyök bır su-
~i ~le Pul hareketine geçmişlerdir. ratle bütün dünya efkin umumiye
~~İtı ~de köydeki ve kasabalarda- sini meşgul eden mühim bir harp 
~ Ça alka taarruz eden bu gayri mahiyetini aldı. Bu yüzden ~'inin en 
~·~e~Ulcu kollarının arasmda ne güzel ve en modem şehirlerinden o
)a_ 'l' ne Çerkezler, ne de baş- lan Şanghay harap oluyor, l-;iimuli 
~ıı~a.r ar Yoktur. Bilhassa anarşi Çinde muazzam ordular, wnman 
~ı~t'tlıa ~ında Ermenilerin bulun dalgalan gibi çarpıtilyor, Nankav 
~ "e hdaı: olan şayialar doğru de ge<;idinde biribirini ezmiye azııwt
~~llşt atta hususi maksatlarla uy miş iki düşman, en miithiş silahları 
'~eqe bur. Nasıl olabilir ki Şimali biribirine karşı tecrübe ediyor. Çin
S41-la.r d Uluııan Ermenilerle diğer lilerlaı mukavemeti hakkında illcön
~~~ ~ a Cezirecilerle ayni fikirde ce ileri sürülen ~üphrlere rağuırm 
~ı...""%a~~h~Iarını ve hayatlarını Çinliler Şanghayı müdafaa hususun 
~llıa.tt ltı ıçın zaruri müdafaaya kal da biiyük kahramanlık ve anlaşılan 
~ar<lı ecb.uriyetinde kalmış olan- Japon planlanm suya düşürecek ele 
t~~ la.rı kı. isyancılarla beraber recede m11\'affakıyctli mukavemet 
~~ttı.. §aYiası bundan galat olsa göstermişlerdir. Rlll!la mukabil .Ja
~ gu ponlann şimali Çinde daha çok mu
\>~ "'e ~e:de vaziyet o kadar ka- vaffakıyetli bir tarzda hareket et
~ lıa.\>a khhkeli idi ki Fransız kara tikleri bildiriliyorsa da bu mu\'affa 
I~~ UVvetieri müdahale etme- kQ·etin mahiyet ve şümulü ht>niiz 
~itti "eat-dı birçok masumların can- tavazzuh etmemi~tir. Sonra .Japt>n· 
ı~i' ~tın ltıaJlarına kıyıldığı görüle- yanın daha ilk hamlede harp "ep
~~ do~ llııl~ beraber vaziyet hiç te helerini ço~altmak m~huri~·etinrle 
~ 1 a.darn gıtnıiyor. Şam Vatanileri kalması ve Şanghay ile Şimali Çin 
~%~altı larının dizginlerini ellerin- den ha.~ka harbin Kanton gibi saha 
~f tıl>ot-ı en kaçırmış bir vaziyette lara da yayılmak istidadmı göstf'r
ıtııi;'-~ '":· Bu vaziyet kabinenin mesi, Japonya için son derece bl

~,~tleriye bile gitmek isti.da çhnsiz ve Japon kuvvetlerini dağt-
ektt>dir ·~ bir vaziJ·etin inkişafına baş-

ı···················~····································ı 

L .... ~::.:::~.= .. ~~~.~ ... ~~::. .. ~~:~~~ ....... .ı 
langıç sayılmaktadır. Di~er taraf- re Çin lideri buradan Yun - nan e-
tan nazarı dikkati celbeden diğer 

bir nokta, Çin merkezi hükfimeti-

nin daha ~imdiden Nankini tahliye 

ederek Çin içlerinde bulunan Sze-

chuan'a çekilmek lehinde karar ver 
mi5 olduğudur. 

Anlaşılan bu kararın tatbikı .Ja-

pon taarruzunun mukavemet edil
miyecek bir mahiyet almasına bağ 
hdır. Çin hükumeti bu karan tat
bik eder, ve ,Japonlar, Ç~n mukave: 
metini lurmak için Çin hÜkfimetini 
takip etmiye kalkarsa, salihiyetli 
müşahitlerin anlatt~ma göre, Japon 
kuV\·etleri, Moskovadan ricat eden 
Napolyon kuvvetlerine benziyecek
tir 

E sa.~en Çin lideri Mareşal 

Çang Kay Şekin her ilıtima 
le karşı Szeehuan'ı • ve orası 

ile etraf ınclaki üç eyalette ken
disi ve kuvvetleri için en iyi vazi
yeti hazırladığı şimdiden temin o
lunmaktadır. Verilen malumata gö 

yaletine uzanan ve Fransız Hindi 

Çinisine varan bir yol uzatmak1a 

olduğu gibi lngiliz idaresi altındaki 
Binnanyaya ve Dış 1'1ongolistana 

doğru yollar inşa ettirmekte, böyle 

ce (Çin) in Fransa. lngiltere ve 
Rusya ile teİnasmı muhafazaya e
hemmiyet vermektedir. Bu tema..o;ım 
temini, Çinin sonuna kadar muha
rebeye devam etmesi ve hiç bir va
kit Japooyanın Mili.sına boyun eğ 
memesi manasındadır. Mareşal 

Çang Kay Şekin bu hattı hareketi, 
Japonya ile uzun, fakat Çinin is
tiklal ve bütünlüğünü koruyaeak 
bir harbi düşündüğünü, ve ona gö
re tedbir aldığını apaçık gösteriyor. 
Fakat bu hususta iki tarafm da bl-
rlbirinden farksız olduklan ve ay
ni şekilde hazırlandıktan şüphe gö
türmiyecek bir mahiyettedir. Neti
cenin ne olacağını kestirmek, şüphe 
yok ki mümkün değildir. ~i

ki de hiç umulmadık harici amiller 1 

bu işe girişmek ıstırannda kalır ve 

o zaman harp h:tk.katcn çok genl; 
bir mahiyet alır. Muhalcka.k olan 
bir nokta, Çin - Japon ihtilafı ile a
lakadar olan devletlerin harpten u
zak kalmak için ç.ok zahmet çeke 
ceklerf \'e ~ok mühim gerginliklere 
uğnyacaklandır. Çünkü birçok hfl. 

diseler, ispanya harbinde oldu•':u 
gibi, al5.kadar de\·letleri harbe d;ğ. 
ru süriikliyecek, fakat, öte taraftan ' 
birçok gaileleri hesaplamak meC'bu
ri~·etinde kalan hu devlet'er harbr. 
siirüıklenmemck için ellerinden ge
loo ve gelmi)·eıı, her ~areye ba~vu
racaklardır .. 

C;n - Japon harbinin dünya. 
iktısadi~·atı ,.e ticar~ti üze

rinde ~·apacaı!t t~ir \'e bu te-.irin 
bu ticaret'e alakadar her memlekf'-
te vereC'e~i zararsıı an avn ve son 
derece mühim bir safhadrr. 

Hiılasa, ,-a.zi~·et. harp ilan etmek 
teamülünü ve zahmetini kaldıran 

bu yeni harhin ile uzayacağını w 
çok mühim inkf~anara yol aç.ncn~ı 
nı f!'ÖStermektMlir. 

Bu hü~'iik harpte Çin. istiklalini 
ve bütünlüğünü miidafaa için uğ
r&';Q·or, Japonya ise istila siyaseti
ni güdüyor. 

Şimdl sizinle, bir taraf tan bu ha
diseyi, diğer taraftan asıl festivali 
mütalea edelim. Yalmz Iıerseyden ev 
vel şunu rica edeyim: Yazılarım ~·a
pılmış müsbet işleri tenkit değU, daha 
iyi olması imkfrnlarını tetkiktir. 

Festival eğlencelerinde halkm ka
pı kırıp i~eri girmesi birinci defa ol
muş değildir. 935 te ilk Balkan festi
nlinde de halk Taksim bahçesinin de 
mir kapılanm kırmı5tı. 

Ayni sene Taksim stadyomıında ya 
pılan bir beynelmilel gür~ müsaba
kasında da halk kapıları kırdı ltli. 
Bu sefer de ayni halk kapıyı zorladı 
ve oradaki memurlan pUskiirtüp ho
da\'a içeri girdi. Hcrşeyden evnl bu
nu )'apanlann dünya:nm en ayıp bir 
cürmünü irtikap etetiğlıni söylemc•k 
mecburiyetindeyim. Elinde bileti 
olmadan kaındaki memurları ,.e 
ya kapıyı bertaraf edip i-,e
ri girmenin mecleni alemde a
dı yoktur. Böyle hareket e
denlere karşı festival ve~·a herhangi 

(Arkası 10 uncuda) 



=====~================== ~ & N 

.M.ahkemel 
''Vasi/,, Yine Mahkemede 

Bu seferde tevkifane
de pabuç çalmış ! 

Suilu, Dün Mahk8mlyet Müddetini Bitirip 
Çıkacakken Tekrar Tevkif E•lcli 

erde 
- - - - -- -

Ceset 
Kuyudan 

' 
' 

' 
' 
' 

Çıktı 
. 

• 
• Mavllınekapula Yoiurtçu 
• bo.tanında yantJf111tllılı eden 

Jlaaan, iç pn evvel lnıyu- " 
dan m çekmi,, bo.tanı nıla- , 

: m1f, ıonratlan ortadan lıay- • • 
bolmaıtur. Bo.tan Mltibi, : 

Müddeiumumllikte ıık ıık 16rünen Vuil adlı ihtiyar bir suçlu • Ha.anı bulamayınm boatan : 
vardır. Ve muhtelif vesilelerle adliyeye birçok müracaatlar yap- lıuyunınan yanına gitmif ve 

e DAVETLER e 
TOPLANTILAR 

Suadiye Koru Parkında 
Yarın Geceki Balo 

Bostancı Halk Partisi ocak heye
ti fakirlere yardım kolu tarafından 
28 ağustos cumartesi gUnü akşamı 
Suadiye Koru parkında bir balo ve 

I kır eğlencesi tertip edllmiftir. Hazır
ı lanan programa çok zengin numa
. ralar konulmU!S ve güzel kotisiyon-

1 
lar hazırlanmıştır. Balo gece saba-

ı 
ha kadar devam ed:ektir. 

"OKSPOR,, KURUMU 
Milli sporlarımız içinde tarihi bir 

varlık taşıyan okçuluğun yeniden 
canlanması için "Okspor" isminde 

27-8-937 

Dr. AD Rıdvan Haseki !llr cemiyet kurulmaktadır. Cemiyet, 
ilk toplantwnı pazartesi günü Halk 

Dllfbr. Meteli, ıeçenlerde kendisinin 30 bin lirasını aldıklarmı ipin kopmaf olmcuı ncqarı 
Ye ~dada bir maiarada dört ay hapsettiklerini idda etmif, bu dikkatini çelıtili için lıemen : 
idcliumı tevıik için de 'riicudündeki 50 yarayı ı&termiflir. • poliıe lıaber vermi,tir. Ha- • 

1 
Bu iddianın tahkiki esnasında Va- , ·din yerine itlaiye 11elmif • 

sil tekrardan müddeiumumiliğe gel- • ve lmyunan auyuna çekmit
mif ve belediye memurlarından birisi • tir. Bugün /nıyatla 1a bitmif 
keçisini ürkütmek auretile yavrusunu : ve Haanın caedi de dibin- , 

Dahllye Mütehassısı Partisi Beyoğlu merkezinde yapacak 
tır. 

Para Dolu 
Çekmece 

Yok Olmus 
1 

dUfllrttüğilnü ileri aUrerek dava aç- : den rıkarılmııtır. Müddei- ' 
m!fOr.Bu davalar ıuçlularm beraetile • ~ 
neti~lendikten sonra bet gUn evvel , umumilik talıkikata el koy- · 
Vaail bir çuval içinde domates, biber muf ve tabibi adil Enver Ka-

au olarak Sultanahmet ıulh tiçüncil rerelı eaedi muayene ettir-

Kıymetli dahiliyecilerimizden dok
tor Ali Rıdvanm Haseki haatanesi 
dahiliye mütehauJSlığma tayin edil
diğini memnuniyetle haber aldık. Ken 
diıini tebrik eder, muvaffakıyetler 
dileriz. 

Askerlik ışleri 'Ve patlıçanla beraber hıruzlık suçlu.i' ranı da hôıli.e yerine göntle-

ceaa ıiıahkemeaine verilmiştir. Vasil, miıtir. 
Fakat K·ım·m Aldım bir gece ko1Dfularmm bostanına gir- - ................ ~ ..... ~ ..................................................... . 

"";ı• mit ve blr çuval sebze çalıp giderken -==-=-=---====,;_.====-
Yedek Subaylar 
Slaia Çağırılıyor bekçiler tarafmdan yakalanml§tır. 

Anlaıılamach Hlkim suçunu sabit gördilğU için Va 
aile dört gün hapis cezası vermif ve 

Rasime adlı bir bayan Sirkecide ca tevkif etmifti. Vasilin mahkflmiyet 
mekinlı bir sehpa ile limit satarken müddeti dUn öğle tizeri bitecekken, 
bir aralık cameiWım üstünde uyu- V asil, tevkifanede arkadaşlarmdan 

Noterlikteki 
Tahkikat 

UskUdar askerlik şubesinden: 
1 - Şubede kayıtlı olan ve hariç 

şubelerde kayıtlı olu,P ta vazifeten 
UskUdar mmtakasında bulunan piya
de smıfma mensup yedek yarsubaylar 
dan 313 111 326 doğumlular dahil ol
mak Uzere 5-9-937 de kıtalarma il 
tihak etmek suretUe sevkedllecekle _ 
rinden muamelelerini yaptırmak U-

mllftur. O civarda bulunan Mustafa Htlaeyinln ayakkabmım çaldığı için : 
da cameklnm içinde para bulunan gö tekrar hakkında dava açılllllftn'. Va- Altı su~lu Hakkında 
ı:Unü çekerek alDUf ve yine Rasime- sil henüz iki saatlik bir hürriyet ha- "'J' 

nin çekmecesinin bqka bir yerine vaaı teneffüs etmeden tekrar sulh il
aald&mJlbr. Rasime Uy&nmlf, çekme- çUncü ceza hikiminin önüne çikarıl
ceyi bulamayınca polise müracaat et 1111' ve tevkil edilmiştir. Muhakemesi 

Dava Açıldı 
lstanbul ikinci noterliğindeki sul- 7.ere iltihak tarihlerinden üçer gün 

evvel şubeye mUracatları. 
istimallerin tahkikine el koyan müd- 2 _ Bunlardan birinci maddede 

mit ve ,üphelendiği Muatafayı yaka.. ne yakında başlanacaktır. 
latllllfbr. Mustafa, dün suçlu olarak 
Sultanahmet ıulh birinci ceza hlld
minin önüne çıkarılmlftır: Orada: 

- Ben çalmadım. Raaimeye mwdp 
tik yaptım, demiştir. Hl.kim .beraet 
karan vermiftir. 

Beraet Effi 

Arkadaıına Sövdüğü 

lpn Mahk8m Oldu 

deiumumf muavinlerinden Hikmet yazılı doğumlulardan gümrilk muhafa 
Ozteş dün tahkikatını bitirmiş ve suç za teşekküllerinin kıtalannda ünifor 
lulan hakkındaki davasını açmıştır. malı olarak çalıpnlarla hariciye me
Sahte senet yapmaktan noterlik ki- murllarmdan olup ta memleket hu-

Muzaffer adlı bir genç diln earhQe tibi m..ımt l\IMDl.e Yaat "fe Bahte dudu dllmd&kilel'-,,. tıahall - ticaret 
olmuş, Bakırköyünde arkadaşların- · t t · tti kt d ""' 1:1mı~ uıaJ1.~WB.1.ıa yaua:ucı elleMe 

vasıye name anzım e rme en e bulunan ve memleket içinde serı..--t 
dan Kemale aövmllftür. Polis Muzaf. M d M ti il iıki ... ı.1d· h k ·~ a am aryan e .,.....- 1 a - olarak .... ıı-nlar ve stajını bitirip te 
feri yakal&llllf ve mefhut suçlar mUd kınd d ıl ..+no Ehli h.b '!IG4 ~ a ava aç mı?..... 1 re no- terhis edilmiş olanlardan lki seneyı· 
deiu.mumDftine vermiftir. Sultanah- 1 k b k 

ulh 
ter ilde i UtUn ayıtların ihticaca geçmemiş olanlar bu davete gelmiye-

met ı birinci cem hlkiml Reşıt 
ıuçunu sabit görmUş, kendisine 3gUn sallh olmadığı hakkında rapor verdi- ceklerdir. 

ği için noter Hasan hakkında da sui
haple ve 1 lira para cemBı vermiştir. istimal ve ihmal davası ikame edil- I 

-

Muzaffer yüz kW'Uf ta mahkeme mas miştir. Tahkikata birinci istintak kinci Beynelmilel Akıl 
rafı ödiyecektir. hakimi b8§1am11tır. 

Hastalıkları KollCJresl 

ÇANKIRI KöYLOSO iÇiN 
Çankırı (TAN) - Halkevi, köylü 

nün istifade edeceği mevzulara dair 
küçük eserler çıkarmıya ba§İ&mlftır. 

3 Uncu sayw çıkan bu eserlerin 
netrine devam olunacaktır. 

Acıkll Bir Ölüm 
Resim muallimi merhum Ziya Be

bin oğlu, lş Bankası hesabı cari şefi 
Ulvi Yenalın kardeşi yilksek mühen
dis mektebi talebelerinden Süavi mUp 
tela olduğu hastalıktan kurtulamı

yarak vefat etmiştir. 
Cenazesi dün kaldınlarak Ferikö

yünde aile kabristanına defnedilmiş
tir. 

Aleni T etekkür 
iki ay tahtı tedavisinde bulundu

ğum Erenköy aaııatoryomü birinci 
tabibi, Bay Seyfettin ile tabibi 
sanisi Bay Mustafanın ihtimamı sa
yesinde iadei afiyet eyledim. Kendi
lerine ve sanatoryomun hemşire va 
memurlarının gösterdikleri muame
lei milşfikaneye kargı alenen teşek
kürlerimi arzeylerim. 

v •• ı.-1; CtMı ... , , •---• ""•-~•-·-& v---.. 
meni Topçu Kaymakamlığından mü-
tekait Mehmet Emin. 

Ertuirul Sadi Tek 

BU GECE 

(lüyükada) 
Tiyatrosunda 

Hüseyin adlı bir delikanlı dün ka
fayı çekmif, Sirkecideki eniştesi Ce
milin evine gitmiftir. Kapı arasında 
kavgaya tutuşmuşlar, ,ıee, masa ve 
11üpürgelerle biriblrlerine gtrmifler

iıllr. Cemilin ,ıklyeti üzerine de polis 
HUseyini yakalaımt ve karakola gö
tilrmilftür. Hüııeyin giderken eline ge 
çirdiği küçük bir camla yüzünde ve 
göğsünde tamam yüz kadar hafif ya 
ra açmıştır. Polis, H\laeyini sarhOfluk 
11Uçluau olarak me,hut ıuçlar mahke
mesine vermiştir .Hakim, sarhoeluğun 
ev içinde olduğu, ammeyi zararlandır 
madığı için hadiseyi suç saymamı§ 
ve beraet ıkaran vermiftir. 

Blrlblrlerlnl 
Yaralamıılar 

ADLiYEDE TERFiLER Ikinci Beynelmilel Akıl Haataıık- I t b I B I d. · de'1 
Adliye memurlarma ait terfi ve na lan Kongresine memleketimiz adına S an U e e ıyesın 

kil listesinin bugün Ankaradan mUd- iştirak eden profesör Doktor B. Fah 18/8/937 T.li Tenbihi Belediyeye ektir. 

Herant ve Ardaf adlı aynı dtlkki.n 
da çal1pn iki tornacı kalfuı dün dtık 
kinda kavga etmifler ve biribirlerlni 
yara1adıklan için de me.Jlıut suçlar 
müddeiumumiliğine verilmiflerdir. 
Raporlar muvakkat olduğu için ha
kim muhakemeyi talik etmiştir. 

deiumumtı.iğe tebllti beklenmektedir. rettin Kerim, dün tehrimize dönmüş- Aktamları saat 18 ile saat 20 arasında Karaköy KöP 
İstanbul hakim ve mUddeiumumile- ttlr. 
rinden de birçok terfi edenler vardır. Profesör, kongreye müteaddit ra- den dolu ve bot yük arabalariyle hayvanların g • 
Birinci sorgu hikimi Rahmi ile altın- porlar vermiştir. Bunlar arasında, hakkındaki yasak, görülen lüzuma binaen yarım saat ıett 
cı hukmt lzaamdan Tahir ve müddei- "cinayet haberlerinin matbuatta in- narak aaat 18 ile aaat 19,30 aruma huredilmittir. lliO 
umumi muavinlerinden Cevdet te ter- titarmm men'i" hakkındaki rapor nur. ''5632,, "8,, 
fi edenler arasındadır. gok pyam dikkat bulunmuştur. l••••••-.im••••••••••--~~ 

Kadmm kulakları Uiuldamıya bqladt. Tavan ba
ımm üzerinde dönüyor, ochnın eoyası sallanıyor, 
ıtal'Şllllldakiler bir Bil içinde ufalıyordu. Hiddet mi, 
pşkmhk mı? Bunu anlıyamıyor. Vergici Kadıyı bu 
müşkül mevkiden kurtarmak için dedi ki: 

- Galiba gelen evrakı okumadmg? 
KadJ o zaman masanın berinde birçok telgraf ve 

tahriratm daha bulunduğunu hatırladı. Biqey qle. 
meden dıfan fırladı ve etekleri havada, bir hamlede 
makamına geldi. Zarfları acele ile yırtıyor, ıöa gez. 
diriyor, atıyor, telgrafları açıyor, fırlatıyordu. Ni· 
hayet, ıifreaiz, açık bir telgraf gözüne çarptı. 

Gözlerini dört açıp okÜdu: . 
(Teca vüzU mercile makamatı Aliyeyi lUzumauz 

yere taciz etmeniz mucibi teessüftür. Bu huauata 
icap eden mesullyetiniz hakkında bili.hare muamele 
ifa edilmek üzere vekileti derhal malmüdUrllne tev
di ile badema vazif ei asllyenizden gayri şeye müda
hale etmemeniz giddetle ihtar olunur.) 

Bu telgraf bir akfam evvel çekilmiş. Halbuki bu 
sabahki tarihle viliyet kadılığmm başka bir telgrafı 
daha var: 

(Makamı ulyayı meşihatpenrJıiden şerefsudur tel-
grafname sureti aynen tebliğ olunur. 

(Suret: ..• Orada ifayı memuriyeti caiz görWemc
diğinden azledilmiştir. Tebliği.) 

Vergicinin ihtan pek bereketli çıkmıştı. Bundan 
sonra valinin şu telgrafnamesini de okudu: 

Kaymakam veki.letlne: 
(Kadıyı sabıkın derhal orayı terkle merkezi vill

yete hareket etmesinin kendisine ehemmiyetle ih
tarı.) 

Kederinden, heyecanından bayılsa, bir yudum su 
getiren bulunmıyaca'ktır. 6 kadar perişan o kadar 
yalnız ve derbeder kalmıştıki; bet dakika evvelki 
hiddet ve şiddet, çılgınlık yerine şimdi bir alıklık, 
bir sersemlik çökmllştO. Nefesi tıkanıyor, aizı kuru· 

-106-
yor, difleri kenetlenlyordu. Sendellyerek çıktı. Bir l~tfen bir aera meşıııate zauaıınız muracaat DUY".ır· 
meczup gibi etrafım görmiyerek, birfey dtıetlııeme- uma? 
den merdivenleri indi. Hel'f8Y yıkılmJIU. Evinin bu· - Nuıl, ne gibi? .• 
lunduğu sokağa sapan dUkki.nm kö,eainde mebus - Meseli telgrafla. Şüphesiz zatıllinizi kırmazlar. 
iki kişi ile konuşuyordu. Kadı farkında olmadan geç- Gergi eimdi ben de yazacağım. 
mek tızere iken bir ses duydu: Mebus, kadmm ne pofyos olduğunu çoktan anla-

- Uğurlar olsun efendi hazretleri. ımştı. Tutamaklı birisi olsaydı, böyle kırık küp ka-
Baktı. Sabahtanberi dört kişi ile belki on defa ha.. pağı gibi ça~abuk fırlatabilirler miydi 1 

ber gönderdiği mebusu gördU: Ikınarak, büzülerek dedi ki: 
- Hayrola?.. - Vallahilblm bu hizmeti kemali memnuniyetle 

Kadmıh müphem bazı hareketlerine kartı: ifa etmek iaterim, isterim amma.. 
- Evet, haber aldım. Çok teeuUf ettim. lllf&llah - ? ... 

ba.fka yüzden hayırlı olur. Mukadderat, ne denilebi· . - lılalbıu '1inis bu gibi kanunlan biz çıkardık, 
Ur. Pek mahzun oldum. • kendimiz istedik. Azil vP ""flba kanşılmaması için ... 

Dedi. Dedi fakat arkumı dönerek, o iki kiti lle - Demek mümkün değil? ._ ~ 
tekrar konUfDl!Ya bql&dl. Kadı yutkundu biqey aöy- - Maatte..ut öyle. Maamaflh müteessir olmayı. 
lemek istiyord~ Fakat mebua aldırmıyor, görtlttl· nıs.. Cenabı Hak hayırlımıı. •• 
yor ve g\llllfUyordu. Bir adım atb, tekrar durdu, Kadı alt tarafım dinlemeden ytlrtldU. O da mebu· 
döndü, bu sefer ne oNna olsun mebusa lle9lendi: aun entipüften olduğıunu çoktan aezmiftl. U.kin bu-

;_ Efendi hazretleri bir dakika tetrlf buyuruluı- kadarmı da zannetmiyordu. BlltUn memleketin ken-
mu? disine garazklr olduğuna bir daha inanarak evine 

Mebus geldi. Şimdi Kadıda ite yaramaz bir bula- girdi. Bu kara haberi koca kuaba, bir dakika içinde 
şıkbezl hali vardı. O kadar dütkUn, öyle zelil ve met- nuıl haber almıştı? Hayırlı bhley olsa, senesine bi-
ruk kalmıştı ki mebus bile acımak iatedl. Titrek bir le duymazlar. Li.kin bunlar hep vahi ,eylerdi, hepsi 
sesle: masiye klLrlfmıetı. Şimdiyi, ve timden sonravı dil-

- Efendi hazretleri, dedi. Bu bir hldisei feeadiye- lilnmek llzmı. Valinln iki telgrafı da mWıimdi. Hadi 
dir. Mutlak bir tezvirin kurbanı oldum. Binaenaleyh birincial azilden evvel, ilkin merkeze hareketini em-

reden ikincisi ne oluyor? Ya, hakkında ~ti!! 
edilirse, ya Erden iftira davası açarsa? :suna~~ 
re bulunması için kime mUracaat etse ya ona ~~ 
ya evine çağırmak J.lzmıdı. Halbuki odacıdSJl 
yan muameleden anlaşılıyordu ki kimse kacJıJUll 
ğına gelmek tenezzWUnde bulunmuyor. Kiıol ~ 
aa gelmiyecek. O halde kendi gitmeli, bu dl 
Gitmek için sokağa çıkmak ve sokaklar geçJlle)ıa ~ 
ediyordu ki yolda mahalle çocuklan tarafın~ ııor7r 
haya tutulmıyacağmı kimH temin edeme~ 
bunlara maruz kalıyordu? Neden fimdl bir ~ 
meydana çıkmadı? Bu iki sual ka.dmm zlhD1Dl ~ 
caladıkça, cevabına y&n&fmıyor ve zibnindeki ;~ 
celerin bu kısmım bile beyninden sökUp atıxı SU b 
yordu. Buna Jn'llkabil hidematmı düşUndU: b 
k1imete sadakatle hizmet etmenin eni sonu uıt.t' 
mi? Muhalifler peki.la yapıyorlar. Faka.t n-:_ b6 
Heriflere yaranmak için herşey yap sonun 
uletalııler? Kimbillr belki de takibata da k ~ 
eaklar. On dakika önceye kadar ittihatçı ol~~ 
rotayı detiftirmiştl. Şimdiye kadar çok şUJdlr ld 
ve Terakkiye kaydolunmadıtım hatırladı. tyi ıJOI!'!. 
le olmt14tu. İttihatçılık bakmlık ve su1uıııdllda i/ 
yet ve ttillf Cemiyetine gizli yuıldığı zaınaD ;...( 
le dUşUnmUftU. lete düşünceleri tahakkuk 

8 •;il 
başladı. Ne çare ki ı, lften geçtikten. çoraP r. 
bapna örtlldtılrten sonra ..• Hepsinden sarfaı::'~ 
tadaki şu Erden meselesini halletmek en bit 
yetil bir ifti. MalmO.dürtl gerçi o kadar açik rııeO 
manı değildi. Fakat aldıl't emrf vapmıva pett1 
Onun lc;tn bu ~ ~abuk b•t•rt'D. ihtar edilir bil 
(Hamım, yann erken hareket edivol'Um) dl~ 
ll. İtidal ile hareket edenler arasında mallll 
den bqka blnbql bey de vardı. _,, 

(At'k_. 



~ 27. 8 - 937 ====================== 'l A N 
~ A.. N Yeni Türkiyede "Köy ve Köylü" mevzuları lnlcılôp davasının i~inde ve en baıın· 

===============================================5 
ihraç maddelerimiz: 

G da yer almı§ bulunuyor. Hü kümetin uğraıtığı ana İ§ler arası~d-~ "Köy 
11 

v.~ Köy~_ü" 
İindelik Gazete mevzuları mühim bir yer.tutmaktadır. Ve muhakkak olan §U kı hukumet Koy ve Koy· 

lü". davasını yeni Türk devle tinin istikbal programının istediği bi~imde mutlaka 

Fındık ihracatına 

Çok Sıkı Bir 
A BAŞMUHARRiRi halledecektir. Şimdi biz, §U memleketten ~ok uzak ol on bir diyarın köyünü ve 

.,.. hrnet Emin Y A(MAN Mürakabe Konuldu ı AN' köylüsünü tetkik edelim: 
kirde 1h hedefi: Haberde, fi
ruat , ~r şeyde temiz, dü· 
gat~t '~ııni olmak, kariin 
'=-..-eaı olrnıya çalışmaktır. 

CONON MESELELERi 

'tim.· •nci Asırda 
korsanllk 
lilr in" 

hııı "-rp Uddettenberl Akdenlzde meç 
tı11ı ıeııdi:ernUeri deniz tfoaret yolla-

llu eder bir \'azlyet aldılar. 
alt oıd:{hut harp gemilerinin kime 
ttıbahırı u belU değildir. Bilhassa talı· 
llliı aeıı ertn ınilltyett \'e hU"iyeti he
ne% aş11aı1nanııstır. Bir ay C\.'\"eli

lllasıııda r Generaı Franco donan· 
""4ıhı bu tip dentzaıb gemi bulun
g..._ı. a göre, yollarda deniz ticareti 
--.ıerın· le._ ki ı, batıran bu korsan genıl-
lııı ille ait olduğwıu talin gli~tilr. 

11 btil( llebepıe bu meçhul harp gemile
~tıkaıı korsan \'aziyetindedirlf't'. 
"-t~l bir deylet harp gemisi ta
~ }( Yolda batınlabilirler. .Site
~h.uı ~raya girdiği şayi olan 
9' baı.:enııaıtı gemisi de ya.kaJanır
ltt. hnak üzere tertibat alınmış-

~ bugün be~'Delmilel ticari 
-.... tler emnlyet • esasına daya-
1\ı ~izyollannın tehdit altrna gi
~tıt ~rj hlilnasebetlerl sekteye uğ
' ~ ltekiJn daha şimdiden Akdc
~leti u~:en gemiler için sigorta üc-
1'.ı da ınuthiş surette ~·ükselmiştir. 
trıı... J\kdenizde deniz ticaret yolla
tıı il lleliınette olmadığını · gösterl!D 

~ 11\r\·etu dellldlr 
~u h • 

de\'let alde ortada, yalnız Akdeniz 
hlt~ler değil, Akdenizde işi olan 
~ eıı de\'Ietıer alakadardırlar. Bu i;,
~tdlt aı alakadar olan devlet Tür
~~ •• ·· Çünkü bizim bütün ticaret 
t~emız kendi sahillerimize mün 

~11~t1a1 'tft?ıP~~~~~._!.'Jli~~~ 
betıe e, diğer ticaret , gemilerine nis-

Şbn~l·ç mesa~i!ldedir. 
Ilı ke .Ulk lngiltere ve Fraınsa, keıı
ltgı llıilerlni donanmalarınım hlma· 
~I altına koymu.5lardır. J.'akat bu 
~ı:i hıgiliz ve Fransız ge.-nilerinin 
~alarına maıııi olamamıştır. 
\ıtt ht leyh korsanlar meselesi ar
~ ~ l'nelmilel tedbiri icap ettirecek 
~ hli~e halini almışhr. Devletler, 
~lıı it tnuna.kalelerinbı selametini te· 
' in elbirliğiyle harekete \ ' e miiş
,, bir sulbü koruma cephesi kur-

lntcbur olacaklardır. 

-,d~ • . 
,o Ruhsatiyesı 

~)' ""'-- · Osu olanlar bu avın sonuına 
11...~P • • 
~, OSta idaresine uğrıyarak bır 
~ille doldunnıya ,·e izin almıya 
'Urlar. 

)~diyeceğimiz yoktur. 

' 0 t ruhsatiye bedeli olarak alı
~ 11 lirayı eski şirket lkl taksitte 
~ ~· lıu usul radyosu olanlar i~in 
)'~'lıktı. Memlekette radyonun 
~t ~ 1111, mümkünse her e\'de bi
' ~o hulunma.f4ını tembı etmek 
~dit llldan faydalı "'e zaruri bir 
lt ~Uhsatiye parasını bir taksit
~ . blr~oklannı radyo kullan-
~ bıJe alıkoyabilir. 

._~~~o .satan müesseseler, na.4'd 
~, lerıne ucuz taksitlerle sabş 
~~ kolaylık gösfrriyor, ve bir 
)ıı~ hu sayede radyo sahibi olabili 
~t ~~· hUkümet fo radyo, nıhsati-
' ~nı iki taksitte alma.k sureti-
~. bir kolaylık gösterebilme-

~~dt • 
• ~~~a Çinde şiddetli bir moka-
~-- ~0rtiyor 

'-"''llt . ~"'l'or ki Çlnlller bu defa top-
~lc 

11 
kolay kolay .Japonlara t~r

•~tı b l~·etlnde değillerdir. 
)-~l' itil)(, tek bir cephe halinde 
Ot ~lll k . 1 tııı. · ll.ı arşısına geçmış bu unu-

""- ~, lllukavemet ,Japonvanın bU
~ttctl>larıııı altüst edebİlir. Harp 

-.t\h ttıayabilir \'e lktısaden Ja
ııı..:' h,.,llatsabilir. 
~ ~dan Çinlllerin muka\.·e
~ ~ Japon harblnln mukadde-

-"'glftfreblllr. 

ve Köyü 

Meılıleket: 
Amerika 

...... , _,. .... Al"""-..1'.I .1 .1 .1 .l'I',,,. ~ ~ "' ~ 

~ . AMERIKADAN YAZAN : . ~ 
~ Nezahet Nurettin Ege ~ 
\~"""' .1 ~ ~ 1'\..11'.1' l'.I #' .1 "' .l>JT ~ 

beşikten mezara kadar yekna.sak 
bir hayatı sürüklemiye mahkum 
basit bir köylü tabakası yoktur. 

K·öy·I •• •• usu 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden) -

Iktısat Vekaleti Tilrkiyeden Avrupa 
pazarlarına ihraç edilen malların mü 
rakabesine büyü kbir ehemmiyet ver
mektedir. 

Türkiyenin bellibaşlı ihracat mad
delefinden birini teşkil eden fındık 
ta sıkı bir kontrol altına alınmıştır. 
lktısat Vekaleti ihraç iskelelerinde 
fındıkların ne suretle kontrol altında 
bulundurulacağına dair yeni bir ni -
zamname hazırlamıştır. Nizamname 
24 eylülden itibaren meriyete gire
cektir. 

Fakat bu mürakabe büyük kıymet 
teki ihracat için konulmuş, gayrisafi 
25 kiloya kadar gönderilecek nümu
nelerle yolcu beraberinde götürüle
cek ayni kıymetteki mallar muraka
beden uzak tutulmuştur. 

Nizamname ile fındık ihraç mer
kezleri tespit olunmuştur. Bu yerler, 
Trabzon, Giresun, Ordu, Fatsa ve Is
tanbul limanlarıdır. Fakat bu yerler 
lktısat Vekaletinin ileride göreceği 
lüzum üzerine çoğalWabilecek ve ye
ni fındık istihsal merkezi haline ge
len diğer limanlar da Vekaletin bir 
kararile ihraç iskelesi haline gelebi • 
lecektir. 

Ihdas edilecek muvakkat yeni fın .. 
dık ihraç merkezlerin de ~ başla
ma ve işi bitirme tarihleri de ayrıca 
Iktısat Veka.Ietince tespit ve ilan o
lunacaktır. Bu saydığımız yerlere ya. 
kın iskelelerden, fındıklarını kontrol 
ettirmek için lktısat Vekaletine mü
racaat edildiği ve harcirahı da veril-· 
diği takdirde Vekalet bu yerlere de 
kontrol memurları gönderecektir. 

K )mfu memleketleri ge
zen müttefiklerimizin 

birçoktan oralarda köylüler i
çin yapılan iflerden büyük bir 
hayranlrkla bahsederler. Bu
günlerde Moskova ıeyahatini 
yapan Bayan Suat Dervif te 
Sovyet Ruıyada köylü kadın
lara nasıl telkinat yapıldığını 
birkaç hafta evvelki "Tan'' ın 
sütunlarında bize anlatıyordu. 

Büyük şehirler halkının .ekse
riyeti yazlarını geçırınek 

için civardaki ziraat mıntakalan
na giderler. Şehirli hayatının ver
diği bütün itiyatları bu civar çift
liklerde temin etmek o kadar ko· 
laydır ki!... Şehirle zirai mmtaka
lar arasındaki içtimai seviye far
kı, hayatı görüş farkı, medeni ya
şayış farkı namile ortada hiçbir 
mesafe yok gibidir. Mesela Nev
yorktan 287 mil mesafedeki Ver
mont eyaletinin Brendon kasaba
ıu h~r vaz Nevvorkun, Bostonun, 
Şikagonun, Vaşlngtonun hatta 

Ame~ikacla ziraat hayatı len buluflarınclan yüzde yüz i.tilaJe 
eder: Arizona tarlalarında ziraat 

Vekalet, ihracata mahsus fındık· 
ları işleteceği fabrikaların sıhhi ve 
teknik şartları Uzerinde çok titiz dav 
ranmatkadır. Bu gibi fabrikaların te
miz, rutubetsiz, aydınlık ve kafi de
recede geniş olmasına dikkat edil .. 
mektedir. Bu şartlar da Sıhhiye Ve-o 
kaletile birlikte hazrrlanacak bir ta
limatanme tespit edilecek ve fabri • 
kalannı bu talimatnameye göre tan .. 
zim etmiyenler hakkında §iddetli ce
za hükümleri tatbik olunaca.ktır. 

Bazı mütevazi mütefekkirleri
miz hatta Buigaristanın köy teş

kilatını bile bize nümune olmak 
üzere göstermek isterler. Tür-
,_,___ "--- .:s ••• ,__ ,__._:...,.;-.._,ıı0,\,; "'""'-

memlekette sanki köy unsuru çok 
müterakki bir vaziyet arzediyor
muş gibi bugün Viyanadan, yarın 

Bulgaristandan bahsedildiğini çok 
görmüşüzdür. Avrupanın bu mu. 
az.zaın köy ve köylü meselesine 
mukabil acaba Birleşik Amerika 
hükumetlerinde müstahsil unsur 
ne vaziyettedir, dlye çok düşün
düm. Etrafımı araştırdım, bu 
memleketin münevver sınıfları

nın fikirlerini sordum. Takriben 
dört bin mil mesafe dahilinde se
yahat eden itimat edilebilir dost
larımın kanaatlerine müracaat et
tim. Bizzat Nevyorktan beş yüz 
mil mesafede bir daire dahilinde 
dolaştım. Bizim muhayyilemizde 
mevcut olan bir köye ve köylüye 
tesadüf edemedim. Ve şöyle bir ne. 
ticeye vasıl oldum: 

Amerikada nüfusu yedi milyonu 
geçen büyük şehirlerden tutunuz 
da bin yahut beş yüz nüfusluk u
facık, hatta yirmi beş otuz nü
fusluk minimini camialara kadar 
her cesamette binlerce şehir var
dır. Minimini şehircikler vardır. 
Fakat bir Avrupalının düşündüğü 
şekilde köy yoktur. Köylü unsuru 
da yoktur. 

B üyük şehirlerin yirmi beş o
tuz, elli katlı muazzam bi

nalarındaki bürolarında çalışan 
yahut uC'll bucağı bulunmıyan 
kırk elli bin talebelik üniver
sitelerin büyük hakikatler peşin
de koşan müesseselerin liboratu
arlarında çalışan insanlar vardır ... 
Binlerce dönümlük arazisinin mün. 
zevi bir köşesindeki çiftlik binala
rında çalışan çiftçiler vardır. Fa
kat medeni dünyanın bUtUn terak
kiyatını günü gününe takip eden 
evinde, tarlasında, hayvanat ahır
larında imkan derecesinde bütün 
konforu bulunan çiftçiler vardır. 
Bunların bir kısmı bütün hayatın
ca bu münzevi malikanede yaşa· 

mıştır. Bir kısmı ise, büyük şehir
lerin dağdağalı hayatından kaç
mış, cennet gibi bir vatan parçası· 
nm asude bir köşesinde ömrünün 
mütebaki kısmını yeni bir işte ça
lışarak geçirmek için azmetmiş si
malardır. Fakat bir Avrupalının 
tasavvur ettiği gibi maddi, mane
vi her türlU sermayeden mahrum, 
gırtlağına kadar borca gömülmüş, 

Filoridanın bile birçok mutavassıt 
seviyedeki vatandaşlarının eğlen

ce ve istirahat mahallidir. Geçen 
sene biz de Brendon'a gitmiştik. 

Nevyorktan ~ küç~ 
c ü k şehre kadar giden mü
teaddit asfalt yolların iki tarafın· 
da da ormanlar, meralar arasında 
nihayetsiz genişlikler için serpilen 
güzel köşkler, zarif teraslarile çi
çekli bahçelerile süslenmiş göz a· 
lıcı sayfiyeler göze çarpıyordu. 

Bunların hepsi birer çiftlik bina-

Jarı, çiftçi ailelerin ikametgahları 
idi... Hepsinin kapısının önünde 
bir lavha: Yıldız çiftliği, meşe or
manları çiftliği, emsalsiz manzara 
çiftliği, göl kenarı çiftliği, ne
şe ve hayat çiftliği. ... 

Bazılarında da bu isimlere üa
ve olarak başka lavhalar görürsü
nüz: "Taze süt. taze yumurta sa
tılır,, Yahut "öğlen yemeği yarını 
dolar,, , "Bir dolara gece misaffr 
kabul edilir.,, "sıcak akar suyumU2 
vardır.,, gibi davetkar lavhalnr .. 
İçeri girerseniz kendizini tstanbu
lun oldukça mutena sayfiyelerin
den birinde zannedersiniz ... Temiz, 
zarif döşenmiş oturma salonu: 
yağlı boya tabiolarile zarif antilu. 
parçalarile slislennıiş bir yemek 
salonu; temiz bir mutfak, fakat 
elektrik dolabiyle, elektrik ocağı 

ı- SONBAHARA GiRERKEN 
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Yaz henüz bitmedi ama, moda mütehaııısları sonbahar günleri
nin ıapka modellerini fimdiden hazırlamıya başladılar. Mütehcu

sulara göre, sonbahar fapaklan arcuında fU model 
çok revac bulacakmıs. 

iJe, sıcak su kazaniyle, her türlü 
istirahat imkanlarını içinde bulun
duran güzel, fenni bir mutfak! .. 
Yanında büyük bir kiler ve içinde 
çnliğin slitlerini, yumurtalarını 

depo edilmiş bir halde bulursunuz. 

Ç ittçfnin sevce11f temiz kıya· 

fetli, Nevyork sokakların· 

daki elbise modellerinden bir elbi· 
se giymiş... Mevsime göre beyaz 
iskarpinli, saçları temiz taranmış 
kibar tavırh bir ev kadınıdır. Gü· 
zel temiz ya.tak odaları hem ailesi
nin istirahatini tettıine kafidir. 
Hem de geceyi bu evde geçirmek 
istiyen yolcular için hazırlanmış· 
tır. Evin kadını altmış beş yaşında 
kadar bembeyaz saçlı bir sima! .. 
Zevci bahçesinde çalışırken, kendi· 
si de evinde ücretli misafir kabul 
ederek aile bütçesine yardım et
mektedir Yetişmiş üç tane kızlan 
başka başka eyaletlerde evlidir. 
Bu iki ihtiyar hayat arkadaşı hem 
ziraatle müreffeh bir şekilde ge
çinmekte, hem de dünya terakki
yatını günü gününe takip etmek
tedir. İşte, köşedeki radyodan her 
an Amerika havadislerini dinledik·· 
leri pek aşikar ... Salonunun şömi-
nesinin iki tarafındaki meşe raf
lardaki sıra sıra kitaplar da ba 
ihtiyar ailenin okumıya pek me
raklı olduklarını ispat etmekte! .. 
lçinde zamanın en güzide kitap
ları, en cazip m

0

ecmuaları ve hepsi 
itina ile yerleştirilmiş bir kütüp
hane! ... 

Çiftlikleri cennet gibi.... Terte
miz büytik, asri ahırlar yepyeni 
boyanmış, pırıl pml parhy01;. Seb
ze bahçesi ahırlar ile köşkün ara
sındaki araziyi muhtelif renk ve 
ziya nüansları ile süslenmiş ve 
köşktin etrafında ise itina ile tar
hedilmiş nadide çiçekler var. Ge
niş çimenliklerin üzerinde güzel 
bahçe kanapeieri, hepsi ev sahibi
nin elinden çıktığı belli. Güzel be
yaz boyalı tahta masalar, zarif 
bir hamak! ... İhtiyar fakat çok 
dinç bir zat olan gözlüklü Mister 
(Ch ... ) bahçesinden bize sebze ve 
meyva satarken genç yardımcısı 

da kümesten topladığı düzüne dü
züne yumurtaları çiftliklerinin is
mini, adresini ihtiva eden markalı 
müstatil kutulara istifa ediyordu. 

• 
[Muharrir, birkaç gün son

raki gelecek yazısında, Amerİ· 
kada köy ve çiftlik hayatiyle 
f ehir hayatı arcuınd a bir mu
kavese vaoacalıtır. l 

Ayrıca, fındık işleme evlerind~ 

depolarında ve mUmkUn oldukça de
miryolu ve gemi ambarlarında ve va
gonlarda fmdıklann koku ve rutu .. 
bet neşreden veya kirleten maddeler· 
le beraber bulunmamasına da itina 
edilecektir. 

Fındık toplama zamanının bag.. 
iangıcı istihsal yerlerinde, malın cin 
si ve mahallinin iklim ve tabii vazi
yeti göz önünde bulundurularak, Ik· 
tısat Vekaleti kontrol memuru ve ti· 
caret ve ziraat odalarile bulunan 
yerlerde borsaların ve ziraat dai
relerinin mUtalealan alındıktan son
ra keyfiyet vali ve kaymakamlar ta .. 
rafından ilim edilecektir. 

Fındıklar tombul, sivri ve foşa 
olmak üzere Uç nev'e ayrılmıış olduk
ları halde ihraç edileceklerdir. Bu 
neviler haricinde muamele gören di
ğer neviler bulunduğu takdirde on
lar da ancak tanınmış oldukları isim 
ler altında sevkolunabileceklerdir. 

lç fındıkların bu saydığım nevileri 
de boy itibarile ekstra, sırmalı ve İn· 
ce namları ayrıca üçe ayrılmıştır. 

Ekstralar 15. milimetreden yukarı, 

sırmaltlar 9-15 arasında ve inceler 
de 9 milimetreden aşağı olanlardır. 

Kabuklu tombul ve kabuklu sivri 
fındıklar ise boy itibarile krible ve 
sırmalı olarak tasnif edilmiştir. Fa
kat foşa namı altında sevkedilecek 
fındıkların kutru 19 milimetreden 
aşağı olmıyacaktır. 

Türkofis Mevsim 

Hazırhğına Başladı 
İhracat mevsimi yaklaştığından 

Türkofisçe hazırlıklara başlanmıştır. 
Ofis kontrol memurları meyva ve yu 
murta kontrollerine devam etmekte
dirler. Yeni alınan kontrollerde lz
mirde staj görmiye başlamışlardır. 

SELANIK PANAYIRINDA 
Selanik beynelmilel panayırı ıçin 

hazırlanan numuneler Selaniğe gön
derilmiştir. Panayırda bulunacak olan 

TUrkofis mUtehassıslan da. Selani~P 

gitmişlerdir 
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( SPOR 

Dün yapJan m ıporları bayramına iştirak eden gürbüz gençler 

Kuleli Lisesinin Spor 
Bayramı Parlak Oldu 

TAN 

1 -I H 
B u hainlere, bu iki yüzlü bu

kalemunlara, bu mütelev
vin insanlara inanmayınız! .. Bu 
zamanda bir insanın inancını kay- • 
betmesi, eski bir eldivenin kay
betmesinden çok daha kolay ... 

lşte ben de inancımı kaybetmiş 
insanlardan biriyim .. 

Bir akşamdı. Atlı tramvaya 
binmiştim. Vakıa, yük.sek bir şah
siyet olmam itibariyle tramvaya 
binmem pek te muvafık birşey sa
yılamazdı. Fakat bu defa büyük 
bir kürke büründüğüm, yuzumu 
tamamen gizlemek imkanlarını el
de ettiğim için tramvaya binmek
te hiç bir mahzur görmemiştim .. 
Sonra .. Ne de olsa tramvaya. bin
mek daha ucuza geliyordu .. 
Havanın çok soğuk, vaktin de 

bir hayli geç olmasına. rağmen 
tramvay tıklım, tıklım dolu idi. 
Beni· kimse tanıyamamıştı. Kür
kümün kocaman yakası beni (1) 
ineognito bir hale getirmişti. 
Tramvayın içinde, hem, hafif 

tertip uyukluyor, hem de etrafı

ma bakınıyordum. Birdenbire ku
lağıma tanıdık bir ses gelir gibi 
oldu. Sesin geldiği istikamete bak
tım: Tavşan derisinden bir kürke 
bürünmüş olan ufak tef ek bir 2. 

dam konuşuyordu. Evvela: i K-i . 

27 - 8 - 937 . ~ 
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' si hürriyetimi tahdit edemez ... 0,. 
Ben bu sözleri de işittikt~n ~~11: 

ra adeta çileden çıktım. 1çı~ber· 
··z1u - Vay alçak, vay iki yu o"fl• 

diye s ;. gele! .. Elbise ve Tam Teçhizatla 
Yapılan ·Yüzme Yarışı 

Çok Alkış Topladı 

- Hayır o de
ğil, diye düşün

düm. Imkanı yok. 
D değil, hayır!. 

Sonra kanaatim 
değişir gibi oldu: 

SAHSiYE-
lendim. ıa1'· 

B . türlil kU 
ır .. l&-

goz 
larıma ve iS" 

· · -ma.k 
nm~ ınau- f{IV 
temıyordUJll· ··r· 

. Dün Kuleli Lisesinde çok iyi tertip edilmiş, dolgun programlı 
hır su sporları bayramı seyrettik, alınan neticeler kar,ısında göğ
a~müz sevinçle, ümitle kabardı. Bayrama saat üçte İstiklal mar
şıle ba,Iandı, Askeri Liseler Müf etti tinin bir söylevinden sonra da 
yüz elli gürbüz delikanlı tarafından parlak bir geçit resmi yapıldı. 

Değerli muhacim V ehap 

Vehap 
• • 
lzmıre 

1 

Bayramda başta Orgeneral Fahret 
tin Altay olmak üzere generalleri
mizden birkaçı ve askeri erkan hazır 
bulundular. Liseler müfettişi, askerin 
yüzme bilmesi üzerinde durarak harp 
tarihlerindeki acı misalleri anlattı. 
Bundan sonra. da müsabakalara giri
şildi ve evvela atlama müaıı.bakalo.rı 
yapıldı. Buna on iki genç iştirak etti. 

Mektebin tam önünde yapılan atla-
ma kulesi çok güzeldi. Esasen bütün 
tesisat suların akıntılı olmasına rağ- i 
men kusursuzdu. Bilhassa programın ; 

1 

baştan nihayete kadar çok mükem- · 
mel bir şekilde tatbik edilişi bütün se . 

yircilerin alaka ve heyecanını çoğalt . 
mıştı. 

Atlamalarda üç metre tramplen 

' \ le atlayışta birinciliği Ziya, ikinciliği . 
Galip kazandı. 

Beş metre kuleden atlamada birin
ciliği Orhan, ikinciliği Burhan aldılar, 
Diğer neticeler şöyledir: 
100 metre serbest: Birinci Fevzi, 

ikinci Necmi, 50 metre serbest: Bi
rinci Turgut, 200 metre kurbağalama 
da birinci Melih, ikinci Halis, 100 met 

Tam teçhizatla yüzen 
gen~lerden biri 

re sırt üstü: Birinci Muzaffer, ikinci · mı.:~:'! 

Döndü 
Uzun müddettenberi Pa.riate Ra

sing klüpte oynıyan Izmirin ve mem
leketimizin en kıymetli muhacimlerin 
den Vehap Altay Paristen Izmire dC:n 
müştür. Izmirin büyük bir sporcu ka 
labalığı tarafından karşılanan Ve
hap bir daha Parise dönmek kararın
da olmadığını bildirmiştir. 

Izmir futbolünde başlı başnuı. bir 
kuvvet•• olan Vehap eski klübüne gi
rerek tekrar takımında oynamıya baş 
lıyacağı söylenmektedir. 

TAN - lyi bir futbolcü olan Ve
habm Fransada profesyonel takımlar 
da oynadığı, hatta bir aralık klübü 
tarafından talip olan klüplcre devre
dilebilecek futbolcüler listesinde adı 
çıktığı malumdur. Bütün bunlara na
zaran Vehabm amatör klüplerimizde 
nasıl eynıyacağmı kestirememekte
yiz. 

Yüzmelerin Dünkü 

Neticeleri 
Dün Moda deniz klübü yüzme aıa

nmda Türk ve Macar yüzme müsaba 
kalarma devam edildi. 4 x 200 metre 
bayrak yarışında Istanbul muhtelitı 
10.21,2 ile birinci oldu. 

Kil<~ükler arasında yapılan ~utopu 
müsabakasını da Galatasara~'Iılar 
Bevkoza karşı kazandılar. 

Su topu müsabakasını ise Peşte 

muhteliti kazandı. 

Burhan. 
Bundan sonra seferl teçhizatla at

lama ve yüzme müsabakası yapıldı 
ve çok alaka uyandırdı. Bu müsaba
kaya tam teçhizatlı bir manga iştirak 
etti. Mangayı teşkil eden 14 gencin 
gelişleri ve beş metreden suya atlıya
rak yine mangaca yüzerek çıkışları 

çok muntazam oldu ve halk tarafın
dan çok alkışlandı. Su altından yü
zerek en uzak mesafeye varanlar ara
sında şayanı· dikkat derece alanlar ol 

du. Bunda birinciliği onuncu sınıftan 
Hasan, su altından elli metre kadar 
yüzerek kazandı. 

Su sathından dalarak tabak toplı
yanlar da zevkle seyredildi. Netice-

de, en zor şartlar altında en çok 18 
tabak toplıyan Nejat birinci oldu. 

Kuleli mahallesinin en küçükleri 
mektebin değerli spor öğretmeni Hü 
samettinin müşfik alaka.si -
le yetiştirilerek bugünün zevkli nu-
maralarmı bize göstermiş oldular ve 
çok alkışlandılar. 

Bilhassa Ağabeylerine yakm bir in 
tizamla atlama kabiliyetleri çok be
ğenildi ve 3 metre tramplenden Omer 
birinci oldu. 

Altmıştan fazla talebenin harici 
mektep kıyafetlerile denizde yüzerek 
büyük bir tur yapışları da takdirle 
geyredildi. Bu srr:ıda muhtelif yükl'lek 
liklerden hep beraber yine elbiseli !lt· 
lryan sporcular su i<;inde soyunma nıii 
sabakası da yaptrlar. En evvel vazi
fesini bitiren yani elbisesini, ayakka
bısını su içinde çıkarıp sahile çıkan 

Bot yarışında 

Bürhan birinci ve Orhan ikinci oldu. 

Kulelinin A ve B takımları arasın-

da yapılan su topu ı:nüsabakası da 
çok muntazam oldu. Gençler, suların 

çok akıntılı olmasına rağmen büyük 

bir dikkat ve enerjiyle vazifelerini ba 
şardılar. Zevkle seyredilen bu müsa

bakayı beyaz takım 2 - 1 kazandı ve 
çok alkışlandı. 

Padelbot yarışı ve bot devir
me talimlerile bilhassa Orgeneral I<,ah 

rettin Altay yakinen alakadar oldu
lar. Müsabakalar bittikten sonra as· 
keri liseler müfettişi, kazananlara 
madalyalannı, mükafatlannı dagıta

rak hepsini tebrik ve takdir etti. 
Ordu müfettişi Orgeneral Fahret

tin Altay, spor muallimi Hüsamdti-

ne en ziyade muvaffak olan genci 
sordu ve o da sporun her şubesinde 
büyük bir .kabiliyet gösteren on bi
rinci sınıftan Ziyayı takdim etti. Or
general Altay da genç Ziyaya hiiyük 

bir hatıra olarak Trakya manevraları 
madalyasını kendi eliyle taktı ve teb 
rik etti. Bize dün çok güzel bir spor 
günü yaşatan Kulelileri her zauuın ol 
duğu gibi yine tebrik ve takdır ede-
riz. 

- Durun, dedim, galiba o .. Ta 
kendisi . 

B en, hem bunları düşünüyor, 
hem de gözlerime inanmak 

istemiyordum. Tavşan kürküne bü
rünmüş olan adam, amiri olduğum 
dairenin küçük memurlarından 
tvan Kapitoniç'e ne kadar benzi
yordu! tvan Kapitoniç, silik, sö
nük, küçük bir şahsiyetti ... Daire
deki bütün rolü, amirlerinin düşen 
mendillerini yerden kaldırmak, res
mi günlerde onlara "arzı tazimat 
ve arzı tebrikat., ta bulunmaktan 
ih:ı.rGtti.. 

1van Kapitoniç genç bir adam-
dı. Fakat vakitsiz çıkmış bir kan
buru vardı. Dizleri daima bükük 
dururdu. Kirli elleri, hazırol vazi-
yetinde imiş gibi, her vakit panto
lonlarının dikiş yerlerinde idi. Su
ratı, adeta ıslak ve pis bir paçav
ra ile sıvanmış gibi, ac::ıyip ve a
cınacak bir halde idi. 

Dairede, beni gördüğü zaman
lar, guya onu yiyecekmişim, yahut 
parçalıyacakmışım gibi sararır, 
kızarır, titrer, adeta yerin dibine 
girmiye çalışırdı .. 

Bundan şahsiyetsiz, bundan si
lik, bundan sessiz bir adam gör
düğümü asla hatırlamıyorum. Hat
ta hayvanlar arasında bile bundan 
sessiz bir mahluk bulunabileceğini 
zannetmiyorum .. 

İşte tavşan kürküne bürünmüş 
şu adam, bizim !van Kat>itoniç'e 
ne kadar benziyordu!.. Tıpkı o .. 
Yalnız bu adam bizim lvan Ka
pitoniç'ten daha dik. daha serbest, 
daha 15.übali görünüyordu. Ve, a
sıl kötüsü, yanındaki adama siya
setten bahsediyordu. Bütün vn
gon onu dinliyordu: o, ellerini kol
larını sallıyarak anlatıyordu: 

- Gambetta (2) ölmüş .. Bu ö

lüm, herkesten fazla (3) Bismar

kın işine yarryacak .. Çünkü Gam

betta çok akıllı bir adamdı. O sağ 
kalsaydı muhakkak Almanlarla 

harp eder onlardan tazminat alır
dı. O bir dahi idi. Vakıa o Fran

sızdı amma, onda Rus ruhu vardı. 

. 
B u sözl~ri işitince tepem attı .. 

Gayriihtiyari ağzımdan "na- ı 
mussuz, alçak!.,. sözleri döküldü .. 

Bilet kesmek için kondüktör o-
na yan~tığı zaman bu, Bismark'ı 
bırakarak, kondüktöre çıkışmıya 

başladı: 

- Vagonunuz niye böyle karan
lık? .. Mumunuz mu yok nedir? .. 
Bu intizamsızlığa bir türlü aklım 
ermedi.. Sizin derse ihtiyacınız 

var. Siz bu halinizle A vrupada 
kondüktör olsanız vay halinize! .. 

(1) Aslında latince yazılmıştır. 
Gizli, tanmmaz manasına gelir. 

(2) Ayan ve mebusaın reislikleri 
yapmış meşhur Fransız siyasilerin 
den biridir. (1838 - 1882). 

'3) 1\laruf Alman Ba.')vekili. 

•••••••••••••••••••••••• 
Yazan: 

An ton Çehof 
Çeviren: 

L ..... ~: .. ~:~ ....... J 
Halk size boyun eğmiye mecbur 
değildir; bilakis siz halka boyun 
eğmiye mecbursunuz! .. Sizin ami
riniz yok mu? .. Sizin bu halinizi 
onlar görmüyor mu? 

O, bir dakika sonra da yolcula-
.,....., ~;\no-rolr ı.._......,_.:_,;_;_ ··--'-..:-:-...;ı-

kımıJdamamızı istedi: 
- Size söylüyorum, dedi, biraz 

öteye gidiniz!.. Madama yer veri
niz!. Kadınlara karşı biraz saygı
lı olunuz! .. Hey kondüktör, bura
ya bak!. Parayı aldığınız gibi yer· 
de göstermiye mecbursunuz! .. Bu 
sizin yaptığınız alçaklıktır. 

Kondüktör de aşağı kalmak is
temedi. !van Kapitoniç'in sigara
sını işaret ederek: 

- Burada sigara içmek yasak
tır, dedi. 

- Onu kim söylemiş?. Beni si
gara içmekten kim menedebilir?. 
Bu hareket benim hürriyetimi tah
dit etmek demektir. Ben hür bir 
adamım. Hiçbir kuvvet benim şah-

Kitabın Üç Sayfası 

Sevişirlerken 

,;.,-.~ 

Nişanlı iken 

Evlendikten ıonra 

b .. 1 dr "0 . ··ııı.ı 
yır u o,, o amaz .. ,, · . ıe-

riyet,, , "Gambetta,, gibi keli.JXle 
ri bilmezdi .. 

SO··ıuııc "O., sigarasını atarak 
devam etti: n 

D v di k k' ~. - ogrusu yece yo .::· ))it 
kemmel hizam .. İnsanın boyle g.• 

formalizm içinde yaşaması ne 
ğır !.. Bu hareket... ~ 

B en artık kendimi tut~ gil• 
ve gülmüştüm. Benım #-! 

lüşümü isiten "o., derhal segıuı 
kesti.. Titrediğini adeta görür ·ıoi 
oluyordum. "O,, herhalde s~~ ... 
ve kürkümü tanımış olaca. :f 
s~rıti:, opaç~vr'a)ıı: ·sm~mi~ ~fl· 
ve acınacak halini aldı. E!leJ'1 tW 
talonunun dikiş yerlerine y~P ı.e· 
tı .. Diz kapakları büküldü. ~~ Jl'li~ 
lime ile "o,, tamamen degiŞ gel• 
adeta tanınmıyacak bir ha.le 
mişti.. ~et 

Artık tereddüde, şüp~eye d~re 
yoktu. Bu, "o,, idi. Benım ·ç'ill 
memurlarımdan İvan Kapitorıı 
ta kendisi idi. jU' 

"O,, t amamen susmuştu:: . i!l' 
zünü tavşan derili kürk\l ıÇ 
gizlemişti. tteıt' 

Yüzüne d ikkatle baktım; ve 
di kendime söylendim: . •et 

B 'l'k b .. ..k c:abSI) - u sı ı , u sonu ':i ,,0~-
nasıl oluyor da "hürriyet,, tıtle
bctta,, kelimelerini telaff UZ e bwı· 
sini biliyor? Nasıl oluyor da 
ları söyliyebiliyor?. . ,.ıı• 

Fakat ne yapalım ki bu bı;.'ııtııt 
kıadır. İnsanın aklı almıyor, sSııı 
herif bunları söylüyor .. Narnu 
alçak! .. .. şeJl' ··zlu Bundan sonra bu iki yu el oe 
siyetlere, bu bukalemunlara g 
ı·nan' . ııt ... . bi!' 
Geçmiş ola! .. Artık ben hlÇ 

ye inanmıyorum. ___.,/. 
- ~_,J ,...-\ ,.,..;;;;;-ş;y~Ell ı 

Dokuz yaşındaki kız.la 
evlenen adam .,4!11 

. 9 'i"~ 
Amerikada Şedvil şehrınde şW 

da küçük bir kızla evlenen 22 y~tuıı 
• j)l 

rında Çarli Jonsun adı. yıne ~ıj'~ 
Amerikalıların ağzında dola.; şıııO 

. ,. 14 yıı.· 
başladı. Çarli, karısı Errıs 1 ce~ 

··ndere 
gelinciye kadar mektebe go ··z;U!lcle 
ti. Hakikaten vefakar koca, 

60 •0ıW 
durdu. Çocuk karısını okurnıya e) ııs.Y' 
dı. Fakat küçült Enis rrıektepld 60' 

b la ı . · 
lazlığa, dersleri asrnıya M :z;i,.rP' 
tün .takiplere rağmen. ~nıs .. vıı blitOıl 
ni düzeltemediği için bır gund 
talebenin önünde cezalandırtl ı. a6tl' ,,.e 

Küçük ev k~dını o ıııkşarn edAJl ff 
dü"'ü zaman nğhyarak başın ...,e1'' 

o . l' de w 
çeni kocasına anlattı. Çarı 
tep direktörüne giderek: i)'crtl 
"- Karımı mektebe ~önderrı1 011ii~ 

mm ci.inkü onun arkadnştnrınrn...., O• .., ' ' · • · ı ıw 
de hakaret görmesine rıı~t. de~vdc O' 

mektepte tahkir edilecegıne }lll ~' 
tursun. daha iyi!,. derli Bir da 
kansını mektebe vollamad· 
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Uzak Sarka ·Bakzslar ' , ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

Çin, Müstevlileri 
Nasıl Yutuyor? 

Oiiııya ta•·a·=-· t v uumın en çok dikka· 
Cin ıııeı:ı deg~r. safhalarından biri 
lar ve b eketinın uğradığı istila
tuı11ş h una :mukabil yaptığı kur
~e de Ç~teketleridir. 2000 yıl ön
~. f~n, Tatar istilasına uğra
~ir değı;~ .bu is~a yüzünden hi~ 
lıni değ· .lık ge~rmemiş, yani di· 
lta;ıbetnııştız;ın~iş ve hüvyetini 
fatihıer elllişti. Bilakis Çine giren 
llti§tuıu Çok geçmeden Çince ko
~nra b~ ?1l:>i kısa bir zaman 

l>aıı ütUn Çinllleşmişlerdir. 
J• a sonra Çin Tü' kl . :~ ~a v r erın .ıo:ıı..ı· 

§elırfııeıug'rafuk ve Türkler Jangtse 
2:hti ~I>tea~ar uzanan Çin ülkele
liııtesı ilı ~er. Fakat bu da Çin 
~Ule erınde tesir yapmadı ve 
l'llağıeı; ço~ geçmeden galipleri 
j ç· ettiler. 
+~- ı.n bu isti!. 
""'1 son . ayı da savuşturduk-
~ i!ıti~a .Şunaıden gelen Biten'· 
1i ~ U;, S.S:~Yle garşılaştı. Şiına
~ ııo tili eden Hitenliler iki a
~llra Yok oldular ve Çinliler 
teıt~· ~a sonra bu hadise · 
liıkeı . ettı. Ve lnşenlerin Çin 

~U~e ınusallıı.t oldukları gö
lnıl>~t atta bunların reisi. Çin 
saılanat oru ilan olundu. Fakat bu 
"anı etın da. bir asırdan fazla de-

Qiıı Cdi. • 
tUaya ~dan sonra en müthiş is
goUar ~gramıştır. Bu istila Mon
tiz lia rafından yapılmıştı. Cen
fliUp sunı~ Orduları bütün AByayı 
~anın Durmuş ve Avrupaya da
hıelitı1ştı. Fakat Monğollar da Çin
ltıs ıı ruhunu yutamadılar, bila
~U o.ııgollar bir asır sonra Çiııli
le ~ ~!ng hanedanı, tamami
~, ıdı. Çinliler bu istilayı da 
lılaı ~uktan sonra tekrar Şi
dtıar. e af~n~an bir istilüya uğra
~lara u ıstılayı Mançular yap
' ı: Ve bu defa daha yaban
~ Çinlilerin semavi tahtına 
!arı U§lardı, Mançu tmparator
b~ s:ı~anat sürüyorlardı. Fakat 
'ine ~ nat ta 1644 ten 1911 sene
~eıı a~ar devam edebildi. Ve Çin 
~UÇinliliğini muhafaza etti. 
{J~ll§ lrlançuıi bir Çin vilayeti 
~et Ve 20 :milyon Çinli buraya 
til'ıhı_. ederek bu ülkeyi Çl.nlileş-
~etdi. 

Ç iıııuerlıı böyle her istilaya 
beı- tn~Ukavemet etmelerinin ve 
~biıı:n stevu kuvveti temessül e-
lr. eıerinı· . aı· 1 . v 

Çin askerı paıasını bileyor 

men hep yıu'1V ,, d-c;;amışlar ve Çin
ce düşünmüşlerdir. 

M azinin bu muazzam mirası 

Çinlilere en büyük mukave
met silahını temin etmiş bulunu-
yor. ~ 

Çinlilerin diğer bir kuvveti, dün
yanın en eski teşkilatı olan idari 
teşkilatıdır ve 1905 senesine kadar 
zerre kadar bir değişikliğe !Uğra
mamıştır, bu tarihten sonra an
cak tadil edilmiştir. Bu teşkilatın 
kuvveti, Çinin her devirde canlı
lığını korumıya yardım etmiş bu
lunuyor. Bu teşkilata hizmet et-

mek, her Çinlinin en yüksek emeli ' 
idi. Buraya girmek istiyenler evve· 
la odalara kapatılır, ve yanlarına 

yiyecek içecek ve kalem kağıt bı

rakılır, ve bunlar burada uzunca 

bir müddet kapalı kalır, içlerin-

den birçokları heyecan ve sinir-

den ölürlerdi. 
En yüksek kafalı Çinliler bu 

idare teşkilatına hizmet etmişler, 

ve bütün müstevliler onı.ın hizme
tinden istifadeye çalışmışlardır. 

Ve Çinin asıl mukadderatına ha
kim olan teşkilat, bu idi. Fakat 

fatihlere ve müstevlilere hizmet 
ettiği sanılan bu teşkilat yalnız 
Çine hizmet ediyor ve sırası gelin
ce müstevlilerden halas hareketi-

ne ön ayak oluyordu. 
Bunun neticesi olarak Çinliler 

bugüne kadar mağlup olmadan 
yaşamışlar ve tuttukları yolun en 
muvafık olduğuna inanmışlardır. 

Ç inlilerin b'l.l defa da Japon 
istilasını .ayni şekilde karşı

lıyacaklan muhakkaktır. 

Belki Çinliler bu defa da mağ

!Up olurlar, fakat en son galibiye

tin yine onlar tarafından kazanıla
cağı şüphe götürmez. Çinlilere gö

re mesele, bugün Japonların kar
şısında ricat edip etmemek değil-

. dir. Mesele, Japonlara bugün mü 

mukavemet etmeli, yahut yarın 

mı? 

Japonya, Uzak Şarkın doğan 
güneşidir. Fakat bu güneş, beşe
riyet ummanı olan Çin içine dal-

dığı zaman bu ummanın birçok 
sulannı tebahhur ettirebilir, fakat 
bütün bı: ı;ular ayni ummana dö
necek ve tarih yeniden tekerrür 
edecektir. 

Bandırmada 

f slenen Feci 
Cinayetin Esrar1 

Bandll'ma, (TAN) - Ergili köyü 
civannda tüyler ürpertici bir cinayet 
işlenmiştir. 

Dere içinde, boğazı, elleri ve ayakla 
n sımsıkı ve ayaklarma taş bağlan
mış, fakat sular tarafından bir söğüt 
ağacına getirip dayanmış bir ka-im 
cesedi bulunmuştur. 

Teyzesini bir bahane ile o dere ci
varına götürüp boğan katil yakalan
mıştır. 

Bu cinayet kurbanının, Istanlmlda 
Karagümrükte Acıçeşme çivarmda 
Sarmaşık sokağında 53 numaralı ev
de oturan Abdullah kızı 20 yaşında Es 
ma adında zengince bir kadın olduğu 
ve Susığırlığın Çamlık köyünde otu
ran kız kardşinin oğlu Ziya tara fnı
dan parasına tamah edilerek öldürül 
düğü anlaştlmı§tır. 

lzmir Telgrafanesinde 

Yeni Bir Servis 
Izmir, (TAN) - Şehrimizin Avru

pa ile telefon muhaveresini temın i
çin tetkiklere başlanılmıştır. Izmir 
telgrafhanesine bir radyo servisi ila· 
vesi de düşünülmektedir. 

KIZILCAHAMAMDA 
SICAKLAR 

Kızılcahamam, (TAN) - Kan · 
mızda bu sene müthiş sıcaklar devam 
ediyor. Kasaba içinde hararet 28 -
30 dereceyi bulmuştur. Sıcakların 
şiddetinden evlerde oturmak kabil ol
madığı için bütün halk çamlıklara ve 
su başlarına çekilmiştir. 

Hemen bütün ailelerin bir çam di
bini mesken tutuklnrı, gramofon ve 
nevalelerini alarak serin hava içinde 
ve çam kokuları arasında vakit ge
çirdikleri görülüyor. 

Yeni Keresteciler 
Halinin Pro ·esi 

Kerestecilerde yeniden inşa edile
cek olan sebze halinin projeleri Na.
fıa Vekaletine gönderilmiştir. Proje, 
tasdikten gelir gelmez pavyonun ya
pılması eksiltmiye konacaktır. Bu 
pavyonun inşası için lüzumu olan ar. 
salar 40 bin liraya istimlak olunmuş
tur. 

Belediye, kavun, karpuz için ayn 
bir pavyon yapılmasını şimdilik geri 
bırakmıştır. · • 

ÇANKIRIDA TA YINLER 
Çankırı (TAN) - Cümhuriyet 

müddeiumumi muavinliğine tayin e
dilen Enver ve seferberlik memurlu
ğuna tayin olunan Kamil gelip ~azife 
lerine başlamışlardır. 

:· .. ·---···········-········ .. ···················· 
l(r> td n, yanı g ıp erı mag-
11e' e~k tabiiyetlerine geçirme-

:nllıı •kıneu nedir? 
~le,.; U.rı ilk sebebi Çinlilerin ken-

·1ne 
il~ tnahsus bir hayat felsefe· 
t. ııahi 
~u. bu P olmalarıdır. Her müs-

'r 
ıı 

Sinema 
• 

Ateminde .-- ıl 
_il 

1 Mevsim Sonu 

~. ve Y~ayış felsefesine kapıl-
~fl.lt 0nu benimsemiştir. 

~iz~ Çinlilerin mukavemetini 
a ın\Uıi u se.bep izah edemez. Da-
~t haıd; hır nokta, Çinlilerin ha

idaı:n ndakj kendi düşünceleri
~. lt e etmeleri, kendi harsla-
11"" eneli .tik ı d v. ~ lto ı nt arını egışme-

~ıı l'uyabilmeleridir. 
~ ı... devıetı· A b"" ·· kl .. v •• "!!' vrupa uyu ugun-
lı.Utııa1 tneınlekettir. Yüz milyon 
ltıııı11;ıı vardır. Muhtelif diUer 

' l)ı~lar, ve onların asırlara rağ
lq bu dilli Üdetlerini, milli ruhlan
lıı.Ya erece canlı bir halde koru

t~ birl'rıuvaffak olmaları hakika

~%ıı lt harikadır. Fakat Çinliler, 
~. ~ <!lıdi Yazılarına borçludur
t~e:. Yazıyı öğrenmek son de-
~ "'"ÇtU ~llıa1ı; r. Bu yazıyı basmak ise, 
h,,. tan hın· k ·· k'" ld" B 'ol 11 ere muş u ur. u 
~t. ~~eri değil, fikirleri temsil 
~,, ~~ sene evvel yazılmış bir 
~ Q\lt ·tkaç Çinli belki başka baş
\~i tı~· .fakat hepsi de o yazıdan 

)l,, 11 alırlar ı 
\(~ . 

~ ıtıı den her asır ve nesle 
~ Uf> Ol 
~da a .an Çinliler hayat hnk· 

l~~~ı fikir ve mefkureleri n
er. ve her istilaya ra~-

Bir Erkek Yıldızın 
Arkasından Genç Kızlar 

Gözyaşı Döktüler 

Kobert 1 aylorun en yeni 
resimlcrin&en biri 

İlk defa olmak üzere Avrupa seya

hatine çıkan meşhur sinema artisti 
Robcrt Taylor, 21 Ağustos tarihlnde 

Nevyork rıhtımından Berengaria 
transatlantiğine binmiştir. 

Amerika halkının pek sev-
diği Taylorun vapura binmesi 

büyük bir hadise olmuş, geminin kal 

kacağı rıhtıma binlerce kişinin top

lanmasına vesile teşkil etmiştir. 

Bu arada sayısı iki Uç bini geçen 
genç kızlar ve kadınlar şöhretli ar

tisti görebilmek, ondan bir imza al
mak için koşuşmuşlar, büyük bir iz

diham olmuş 15 kadar kadın bayıl

mış, bu yüzden büyük arbedeler çık

mıştır. 

Berengaria vapurunun hareketi bu 

umulmadık vakalar yüzünden yarım 

saat gecikmiştir. 

Gerçi deniz mevsimi geçmek üzı·re 
dir. Fakat bir ay daha vaktimiz var. 
Mevsim sonunda plajda şu kıyafet si
zi iyi açacaktır. 

7 

Manisa üzüm bayramında minimini yavrular halka 
üzüm dağıtıyor .• 

d 
B y 

Manisa, (lktısat Vekili ile Manisa
ya giden lzmir muhabirimizden) -
Manisa valisi Lfıtfi Kırdann, mem
leket üzüm istihsalatı içinde en baş
ta gelen Manisa bölgesinin bu değer
li malısullinü gelecek y.ıllar içinde da
ha çok mahsul verecek bir vaziyete 
sokmak, üzüm sevgisini memlekete 
daha geniş ölçüde yaymak için ta -
sarladığı "Uzüm bayramı" 22 ağus
tos pazar günü yapıldı. Uzüm bay
ramı memleketimizde ilk defa yapıl
maktadır ve her sene ayni tarihte 
tekrarlanacaktır. Bayramın idare ve 
tanzim işini Manisa halkevi üzerine 
almıştı. 

Pazar günü çok erkenden şehlre ~ 
inmeğe başlıyan köylü akını öğleye 
kadar devam etmiştir,. Her köyden, 
kuru ve yaş üzüm ürünlerinden en 
iyilerinin seçilerek getirilmesi isten
mişti. Köylüler üzümlerini süslü ku
tular ve sepetler içinde, .yapraklarla 
donattıkları yeşilliklerle süsledikleri 
arabalara koyarak Manisaya getirdi
ler ve bunlar ha.lkevi önünde, yine as
ma yaprakları ve asma dalları ara-
3rnda güzel bir sergi halinde teşhir 
edildi. 

Şehrin her tarafı bayraklarla do
nanmıştı. Köylüler davul ve zurnaları 
ile en iyi halk oyunu oynıyan ar
kadaşlarile gelmişlerdi. 

Halkevinin önü, etrafı ve içi adım 
atamıyacak derecede sıkı bir kalaba
lıkla dolmuştu. 

Vali ve belediye reisi halk arasın
da dolaşıyor, getirilen üzümleri tet
kik ediyor, dire!>tifler veriyordu. 
Şehir ve asken mızıka, merasımın 

başlanacağı ana kadar güzel parçalar 
çalmak suretile bugünün sevincine 
ahenk veriyorlardı. 

Saat 15 te üzüm bayramı valinin 
bir nutku ile açıldı. Vali, bu nut
kunda, Manlımnm, Manisa üzümcülü
ğünün memleket üzümcülüğü içinde
ki geniş yerine ehemmiyetle işaret et
ti. Validen sonra doktor Necdetin 
heyecanlı bir hitabesini dinledik. 

Doktor Necdctten sonra Ortaokul 
öğretmeni Bayan Gülsüm Su ve bir 
halkevi genci de ayni mevzu üzerinde 
söylediler, sonra sergide teşhir 

edilen üzümler arasında birinci, ikin
ci, üçüncü gelen köylere pülvarizatör 
ve saire gibi bağcılığa yarıyacak he
diyeler verildi. 

Bunu, halk üzerine yağdırılan bir 
üzüm yağmuru takip ~tti. Nefis üzüm 
salkımlan daha havada iken kapışı
lıyordu. Bugün için hazırlanmış olan 
üzüm şarkısı hep bir ağızdan okun
du. Köylüler, nrabalarile şehlrde bir 
geçit resmi yaptılar. 

Manisa üzüm bayramında bir. 
1 

bayan söylev veriyor.. l 
Bayramın gündüze ait kısmı bit

mişti. Gece şehir binaları elektrikle 
donanmıştı. Ortaokulda yüz elli kişi· 
lik bir köylü ziyafeti verildi. Saat 
19,30 da Manisaya gelen lktısat Ve
kili Bay Celfı.l Bayar, Izmir valisi, Iz
mir belediye reisi ve gn.zcteciler hal
kevinde bir müddet istirahat ettikten 
sonra şehir klübüne geçtiler. Burada 
da ;}-ine 150 kişilik güzel bir ziyafet 
vardı. Ziyafette vali, Iktısat Vekili 
özlü hasbihallerde bulundular, va. ü
züm şarkısı tekrar edildi. Ziyafeti de 
bir gıı.rden parti takip etti. 

• a !e ı Zo gur a 
ec a ı arıyor 

Zonguldak, (TAN) - Halkevııniz 

(Karaelmas) ::ı..dlı bir mecmua çıkar· 
mıya karar vermiştir. Mecmua şimdi
lik iki ayda bir çıkacaktır. Temmuz 
ve ağustos aylarına ait olan ilk sa
yısı hazırlanmıya başlanmıştır. Bu
unun büyük kısmı şair Abdülhak Ha· 
mide tahsis edilmiş, Halkevi çabş. 

malanna, havza kömür ve memleket 
habetlerine ve yazılarına da bölüm
ler ayrılmıştır. Mecmua eylw on beş
te çıkacaktır. 

ir Çoc < o tos· let 

ltEn a ~idi 

Kadıköyünde Ku§dilinde oturan 
Şakirin 4 yaşındaki oğlu Erdoğan, tc 
lefon caddesinden gı;:çerken bir mo
tosikletin sadmesine uğramış. başın
dan ağır surette yaralanmıştır. !{a
zadan sonrn kaçan motosiklet henüz 
bulunamamıştır. Çocuk tedvi altm -
dadır. 
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'---~-™-r, 29. 8. 1_9_'31 __ .. , 
S~NILEB 

Viyana, Liyon: (Salzburg festi- · 
valinden nakil) Mozart'm ••Re
qwem,, i8imli solo, koro ve• orkee
tralı piyesi. 

ILu fi au.NSERI.Jı:a. 
7 ,10 Berlin kısa da1apı: HaCıf 

Pazar mueıkiai. (8.~: Devamı). 
9,20 Parıa kısa dalgam: Plik. 9,15 
Bertin kısa dalgası: Hafif musiki. 
9,45 Parla kısa dalgaaı: PWt. 10,30 
Keza. 13 Parla kıaa dalgası: Kon
aer nakli. la Berlin kısa dalgaaı: 
hatif muaıki kooaeri (14.15: De
vamı). 13,10 Btikree: Konser. 
14,15 Pana kısa dalguı: Komer 
nakli. 15,30 Berlin kıaa dalguı: 
Ha.rıf muaıki koııaeri. 18 V~va: 
Küçük orkeetra. 18 Pe,te: Çigan 
orkeetraaı. 18,45 Berlin kma dal
guı: Askeri bando. 19,12 Bnue.: 
Romen musikisi. 21 Llypzig: Bü
yük orkestra, Sopran. 21,15 Bük
J"et, radyo orkestram. 21,15 Ber
lin kısa dalgaaı: Hafif muaiki. 
21,40 Prag kma dalgası: Hafif 
musiki. 22,25 Prag kma dalguı: 
Balk muaikiai. 23,15 Peete: Çigan 
orkestrası. 23,25 Vart0va: Muh
telif milletlerin mi1U dana hava
lanndan. 

OPEBALAB, OPEBE'.rl.D 
10,15 Berlln kıaa dalguı: Ka

rlflk opera musikisi. 20,f5 Pe,te: 
Lehar'm .. Graf von Luk.lemburg,, 
opereti. 
R~ITALLER 

19,40 Pette: Prlyano - f&l'1a. 
21 V &r1<>va: O ç solist tarafmdan 
konser. 22,05 Prag kma dalgua: 
Org resitali. 23 Varşova: Schu
bert'in şarkdanndan. 23,otS Prag 
kısa dalgası: EnstrUmanUü solo
lar. 

DANS MUSiKiSi 
21: Breslau. Kolonya. 23,30: 

Laypzig. 23,30 Kolonya. 24,10: 
Peşte. 

ı• Pcızartai, 30. 8. 1931 1 
HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Karı
şık konser (8,~: Devamı). 9,20 
Paris kısa dalguı: Pli.k., 9,45 
Berlin kısa dalgası: Orkestra kon
seri. 9,45 Paıis kma dalgaaı: Plak. 
10,30: Keza. 11,50: Keza. 13 Pa
rla kısa dalguı: Pl1k komerl. 13 
Berlin kma dalga.u: qlencell ruı. 
sild 13,10 BUkref: Romiıı1d •n 
Puccini'ye kadar (plikla). lf, 15 
'Pari11 lrJRA rlıtle'QJ: Lille'den kon
ser nakli. 15 Paris kısa dalgası · 
Bordo'dan konser nakli. 16,30 Pa
rla kma dalgası: Hafif muaiki, 
şarla. 18,45 Berlin kma dalgası: 
EJlenceli konser. 19,03 Bükret: 
radyo orkestrası. 19,15 V~va: 
Plak musikisi. 19.30 Berlin kısa 
dal~ası: Hafif mUlikist. 19,30 Pe,
te: Plak konseri. 20 Parla kısa dal
"""': Bordo'dan konser nakit. ?.O 35 
BUkreş: Rave, DelbOMy (Pllk). 
21 Varşova: Leh filmlerioln hava
larmdan. 22 Pette: Cinıı orkee
truı. 22 KoJonva: Eğlenceli pllk 
musikisi. 22 45 Btlkretl: Hafif mu
siki nıtkli. 23 Varsova: Org kon
seri. 23,50 Peste: Askerl bando. 
>PERAl,AR, OPERETLER 

20 otS Viyana, Graz: (Salzbu~ 
festivalinden) : Mozart'm "Die 
Hochzeit des P'igaro,. operası 
(Bruno Wıtlter'in idaresinde). 
22.10 BUkreş: Opera havalan 
(şarkılı). 

)DA MUSU~l81 
2110 BUk~: Oda DIU8ikisl 

(Schubert). 22.25 Prag ima dalga
sı: Oktot (Mendelseohn - Bart
holdy). 

RESiTALLER 
18 Vartova: Solist konaerl. 

20,15 Laypzig: Güzel aeeliler. Plik. 
21 Peşte: Şarkı resitali (Beetho
ven, Schubert, Schurnarfn, Llst). 
21,30 Berlin kısa dalgası: &iki 
Alman solist musikisi. 22.05 Prag 
kısa dalgası: Dvorak'm eserlerin
den şarkılar. 23,30 Varşova: Baclı' 
m eserlerinden <rlllda). 

DANS MlJSIKl8 
21,40: Prag kısa dalgası. 23,30 

Kolonya. 23,fO: Liypzig. 23,55: 
Viyana._ . 

llUHTEUF 
15,15 Bertin kısa dalgası: "Par· 

film,, isimli musikili temsil. 

.. ı __ Sal.ı, 31. B. 19• 31--•' 

18,M Varşova: Leh filharmoni
sinin konseri. 21,30 Btlkret: Ye
ai Senfonik mwlikisi komıeri. 
<Plakla). 

8AFIF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Kısa 

muaiki parçalan (8,15: Devamı). 
9,20 Paıis kısa dalgası! Plak. 9.30 
Berlin kısa dalgası: Eğlenceli kon
mer. 9,45 Parle kısa dalpm: Plak. 
10,30: Keza. 11.~: Keza. 12 Ber
lin kısa dalguı: Aakerl bando. 13 
Paria kısa dalgası: Monpelye'den 
konser nakli. 13 erlin kısa ,da~ 
sı: F.ğlenceli konser (14,15: De
vamı). 13,10 BUkreş: Konser. 
15 Parla kma dalgası: Konser. 
17,30 Berlln ktsa dalgası: ' Aakerl 
bando. 19,03 Btuuee: Radyo or .. 
keetraaı. 19.45 Berlin kılla dalguı: 
Bthrtlk beateklrlarm ima •eede-

TAN 

rinden. 20,30 Pe,te: Radyo orkes. 
traaı. 20,30 Bolanda kısa dalgUI: 
FWpa lltüdyoeundan muaikili tec
tilbe netriyab. 21,30 Berlin kısa 
dalgası: Kanfık muild. 21,40 
Prag kısa dalgası: Balk muaikisi. 
22,25 Prag kısa dalgası: Şarkıh 
Hafif mU8iki. 22,40 Viyana: Or
kestra, ve piyano (Chopin). 23,10 
Peete: Çigan orkestram. 23,20 Vi
yana: Raqo orkestram. 

OPERAI.AB, OPERETLER 
22 Pette: Gretry'nhı ••tki h..U.. 

ler,, üdmll
81
or· 

OD& ll1J 1 
20,15 V~va: Kuartet (Beet

hoven). 21,10 Kolonya: Serenad
lar (oda muaikisi orkeatnaı). 
23,05 Prag lma dalgası: En.crtü
mantal) kentet. 

RDRAI.1.ER 

te: Çigan musikisi. 10,03: Bükreş: 
Kanşık pli.klar. 19,45 Berlin kısa 
dalgası: Askeri konser (Trampet
li). 20,30 Paris kısa dalgası: Li
yon'dan koneer nakli. 21 Vartova: 
Küçük orkestra tarafından Leh 
musikisi. 21,10 Kolonya: Oricestra, 
tenor, sopran. 21,15 Btikreş: 
gırauss, Lanner, Ascher, Fail, 
Komzak Lehar, (Orkestra). 21,30 
Berlin kısa dalgası: Kantık m usi
ki. 21,40 Prag kısa dalgası: Dvo. 
rak'dan Çek slliti. 22 Viyana 
Halk musikisi. 22,45 Bilkreş: Lo· 
kanta unurikisi. 23,05 Prag kısa 
dalgası: Enstrumantal konser. 
23,25 P~te: Askeri bando. 

ODA MUSOOSI 
17 Paris kısa dalgası: Kentet 

oda musikisi. (Florent Schmitt). 
17,15 Berlin kısa dalgası: Piyano
keman - viyolonsel triyosu (Th. 
Bauamann). 23,30 Kolonya: Triyo 
ile sonatlar. 

RESITAl.I.ER 

10 Berlin kısa dalguı: Soli~. 
konseri (Alto l. 19 Berli nkısa dal
gası: Hugo Wolf'un '8!'kılarmdan 
(Sot>ran<. 19,30 Pefte: Piyano re-
8itali. 20,35 Btlkreş: Çift leBle 10 Berlin kısa dalgası: Avcı .ear
sarkılar. 22.05 Prag kısa dalgası: kılarım vesaire. 16,30 Paris kısa 
C':hooiıı'den iki Sen.o. 23 V~va: dalgası: Şarkı resitali. 16,30 Ber
Şarkı resitali (Verdi, Puccini ve- lin kıaa dalgası: Hugo Wolf'un şar-
uire). 23,30 V~va: Pllkla eo- kılanndan (Sopran). 19 Berlin lu-
lolar. sa dalgası: Piyano (Robert Schu-

DAH8 llU81K181 mann). 20.30 Pette: Viyolonsel 
21: Vant0va. 23.50: Kolonya, konseri. 20,50 Bükreş: Şdaalriular 

H b ., .. 10 p-t... (plakla). 22,05 Prag kısa g&S1: 
am urşr. -· : ... .,...... D k MUJITELIP Keman - Org resitali ( vora -
16.30 Parla kısa dalgası: •'Ktı- Delbussy). 23 Varşova: Şarkı re. 

ctık eller., üdmli tivatro ııf'lllrfwtı. ı:::ı~ llU81KJSI 
22 BerHn kısa dalguı: .. Telgraf,, 

9 5 
· ) 

hdmli musikili program. 1 .1 _Yarı,ova (Piyano cazı • 

1 
· 23,20: Vıyana. 

Çarfamba, 1. 9. 1931 1 1 ı Cuma, 3.9.1931 _ 
SENFONiLER - _. ... -.~ 

SENFONiLER 
16,30 Parla kısa dalgası: Senfo

nik konser (Schubert'in bitmenıiş 18 Varşova: Leh filharmonisi. 
senfonisi, Berlioz, Thomas vesai- 22,25 Prag kısa dalgası: Senfonik 

) 20 25 V. G Vi ko111er (Sootakoviç). 22,30 Liyon re . , ıyana, raz: yana . Sain 
senfonik takımı. 22,30 Rennea, Senf onı (Mozart, Weber, t -
Straaaburg: Senfonik konaer (Lal- Saens, va.). 
li Bach, Mendelssohn). HAFiF KONSERLER 

HAFiF KONSERLER 7 ,10 Berlin kısa dalgası: Hafif 
7,10 Berlin ima dalguı: Sabah musiki (8.15: D~vamı) . 9,20 Paris 

kollleri (8.15: Devamı). 9,20 Pa- kısa dalgası: Plak .. 9,45: Keza. 
riJJ kısa dalgası: Pllk. 9,30 Berlin 10,30: Keza .. ~1 Berlin kısa .dalgası: 
kısa dalgası: (10 musikili prog· Hafif musikisi konseri. (12. Deva
ram). 9,45 Paris kısa dalgaaı: mıJ. 11,50 Parla kısa ~gası: 
Pllk konseri. 10,30: Keza. ıı Ber- Plak. 13: K~nser. 13 B~rlın kıs:ı 
Un ima dalgası: Eğlenceli musiki. dalgası: Hafıf musiki k<;>nserı. 
11,ftO Parie ima dalguı· Pli.k. 13 (14.15: Devamı). 13,10 Bilkre,: 
Lille'clen konser aıakij_ ia Bedin Karı1J1k plak musikisi. 14,15 Parls 
kısa dalpm: Hafif muailıd (1~5: 1ma dalpm: Tulb'dd ~ 
Devamı). 13,10 Bükreş: Herold, naklf. r.5:-Konser: UJ,r.J ~ın kı
Massenet, t. Strauss, &yer'in e- sa dalgası: Karışık musıkı. 16,45 
&erlerinden. H,15 Parla ima dal- Askerl konser (Trampet ile). 
gam: Konser. 15: Keza. 15 Bolan- 18,35 Pefte: Amele koroau. 19,03 
da kma dalguı: Filipe sttidyosun- BUkre•: Konser. 19,20 V&r10va: 
dan kanşık plaklar. 16,30 Berlin Jak Bitler o!kestraamm pWdarm. 
kıBa dalgası: Büyük beatek&rlarm dan. 20 Pans kısa ~gası: Straa. 
kısa eserlerinden parçalar. 19,03 burg'dan konser nakli. 20,10 Peş· 
BUkreş: Kanşık hafif musiki. te: Kanşık plA.k musikisi (Dans-
19,30 Bertin kısa dalgası: Bitler lı). 20,30 Berlin kısa dalgası: Balk 
çocuklarmm kampından repor. musikisi. 21 Varşova: Karışık or
taj. 20 Berlln kısa dalguı: Avcı kestra komeri. 21,10 Kolo~ya: 
havalan 20 Paris kısa dalgası· Eğlenceli orkestra, fantaziler. 
Konser. 

0

20,40 BUkreş: Modern m~- 21,30 Peşte: Çigan orkesS!ası. 21,30 
siki. 21 Llypzlg: Drest soliatleri Berlin kısa dalgası: Hatır. musiki. 
taratmdan ak.tam mU8ikiai. 21 ıo 21,40 Prag kısa dalgası: Çigan mu. 
Kolonya: Radyo orkestrası. 22:15 sikisi refakatile millt .~kılar, 
Bertin kısa dalgası· Hafif musiki. 21,45 V~va: Çaykovskı nın ba-
22.45 Bükret: Hafiİ m.us~ki nakli. let süiti. 22 Kolonya: Bando mu-

OPERALAR, OPERETLER 

zika. 22,15 Berlin kısa dalguı: 
Orkestra, sopran (Gluck, Beetho
ven, Haydn). 22,30 Peşte: Rajter 
idaresinde orkestra. 23,40 Peşte: 
Radyo orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 
21,25 BUkreş: Verdi'nin .. Tra. 

viata,, operası (Plakla). 
ODA MUSiKiSi 

18,45 Berlin kısa dalgası: Piya. 
no - Keman od amusikisi (Mo· 
zart). 20 Varşova: Oda musikisi 
konseri. 23,20 Viyana: Guastav 
Macho kuarteti. 23,30 Kolonya: 
Oda se«steti ve akordeon. 23,30 
Varşova: Sesli kuartet. 

RESiTALLER 
10,15 Berlin kısa dalgası: Kan

şık şarkılar. 16.30 Parla kısa dal
gası: Fortunuo'nun şarkılarından. 
16.30 Berlin kısa dalgası: Piyano 
(Schumann). 20,35 Varşova: İtal
yan şarkılan. 20,50 BUk~: Pllk
la gitar musikisi. 22.05 Pra« kma 
dalgası: Solist konseri. (Bach). 
23 Vanova: Keman reaitalL 

DANS MUSiKiSi 
23.05: Prag kısa dal~. 

1 Cumartai, 4. 9.•l-9_3_1_ .. , 

SENFONiLER 
22,30 Nis: Senf oiıik komer. 

llAFD' KON8ERJ.ER 
7,10 Berlln kısa dalgan: Batta 

sonu koııaeri (8.15: Devamı). 9,20 
Paris kısa dalguı: Pllk konseri. 
9,45: Keza. 10,30: Keza. 11 Berlln 
kısa dalgaaı: Halk musikisi. 11,50 
Parla kısa dalguı: Plak. 13: Nts. 
ten konser nakli. 13 Berlin kısa 
dalgası: 9ğlencell musiki (14,15: 
Devamı). 13,10 Btiltret: Radyo 
orkestral!ll. 14,15 Paris ima dalga
sı: Grenoble'den komıer na.kll. 15 
Paris kısa dalgası: Marailya'dan 
konser nakli. 19,03 BUkret: Al!,. 
keri bando. 21,10 Kolonya: Ak
şam musikisi. 21,40 Pra.g kısa dal
gası: Hafif musiki. 22,05 Prag 
kısa 1/ lgası: Çaykovski'nin eser
lerinden. 22,45 BilkrefJ: Kahveden 
konser nakli. 23,05 Prag kısa dal
g&81: Hafif musiki. 23,40 Peşte: 
Askeri bando. 

OPERALAR, OPERETLER 
20 Bertin kısa dalgası: "Du 

Fürs tenzimmer,, isimli radyo o
pereti. 

ODA llU81K181 
ll5,ll5 Bertin kısa dalgası: Oda 

musikisi (Mozart, Veraçini). 16,30 
Paris kısa dalguı: Sesli kuartet 
konseri. 18,30 Varşova: Griegin e
Mrlerlnden .u.rkt, 1rei'titn, piyano. 

RESITALT..ER ' 
12 Berlin kısa dalgası: F.ski 

halk şarkıları. 16,30 Berlin kısa 
dal~sı: Karışık havalar. 18,45 
Berlin kısa dalgası: Thüring halk 
l}&rkılan. 19.45 Berlin kJSa dalgası: 
Neşeli saksofon solo. 20 Vanova: 
Piyano resitali (Mozart). 20,50 
BUkre.;1: Şarkılar (Schubert, Gou
nod, Korsakov, t. Straues). 22,40 
Viyana: Şarkılar. hafif havalar. 

DANS MUSiKiSi 
9,30: Berlin kısa dalgaaı. 21,15 

BUkreş. 21.30: Berlin kısa dalgası. 
23: Varsnva. 23,20: Viyana. 

MUllTELD' 
22,25 Pra~ kısa dalguı: Kan

•ık çocuk programı. 

21,50 Peşte: Opera orkestram: 
(Fransız eserlerinden). 

ODA MtJSIKISI 
21,45 Berlin kısa dalguı: Plya

yano - Keman - Viyolonsel tri
yoeu. 

Kapalı Zarf Usulyle Eksiltme 
Elazlz Nafıa Müdürlüğünden: 

lkinı. 

RE81TAILER 
12 Berlin kısa dalgası: Huıro 

Wolf'un earkılanndan (Sopran). 
15 30 Bertin kısa dalgası: Solo sar
kılar (Alto). 18 Va~va: Solist 
konseri. CSarkı - Piyano). 21 
BUkreş: Piyano konseri. 21.35 
BUkreııı: Vivoloıuwl konser. (lıılo
zort, Beethoven, Boceherini, Pop
pP.rl. 22 Varşova: Chopin musiki. 
si. 22 05 Prag kısıt daJguı: Şarkı
lar (Debuuv - Honosr5"er). 22 ~ 
BUkreıt: Sarkdar <Bayan Belta 
tarafııı~anl. 22.25 Prag kısa dsı.l
paı: 23 Llypziır: Pivano - Ke
man sonattan <Marko). 

DANS lltJ8lUSI 
19.15: Val'fOva (P1A kla l. 21.40 

Pra il kısa dalsr" 8T 2'.'l : V s rcıova 
fSaJon cazı). 23,20: Pette. 23,30: 
~reelau. 

ı - P.,,.,,.IN, 2. 9. 1931 1 
SENFONiLER 

• 17,15 Vart0va: Plikla Beetho
ven aenfoniai. 22,30 Nia. Tulflz: 
Vichyden naklen bUyilk eenf onik 
konser. 

HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgUI: Neteli 
musiki (8,15: Devamı). 9,20 Pa
ris kısa dalgası: PIA.k. 9,45: Keza. 
10.30: Keza. 11 Berlin kısa dalga
sı: Hafif musiki. (12: Devamı). 
11.50 Parla kıaa dakuı: Pllk mu
sikial. 13 Keza. 13 Bertin kma dal. 
gası: Haf"ıf musiki. (lf,15: Kon· 
serin devamı). 13.10 Btikreş: Kon
eer. 14.15 Parle kısa dal~: Stras
burg'dan ilOIUler nakli. 15: Bordo
dan komıer nakli. 15,15 Berlin la
- dalguı: Bitler çocuklarmm 
kamplarmdan reportaj. 19 Pe,-

1 - Eliziz - Palu ve Ellziz - Keban yollannda Betonarme Alişan v~ 
Çip Çayı köprüleri 64000 lira keşif bedeli mucibince ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konuımu,tur. 

2 - Bu ite ait prtnaıme ve evrak fUJllardır: 
A - Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi 
B - Fennt Şarbiaıne. 
C - Buauat prtname. 
D - Eksiltme şartnamesi. 
E - Ketif cetveli. 
F - Vahidi Fiat Cetveli. 
G- Proje. 
B - Mukavele. 
Iatekliler bu prtname ve evrakı Vilayet Nafia Müdürlüğünde görebi

lirler. Vekllette KöprUler Dairesinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 7-9-937 tarihine mUsadif Salı günü saat 15 de Eli.ziz. 

de Nafia müdürlüğü odumda müteşekkil arttırma ve eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

f - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4450 lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan bqka apfıdaki vesikalan getirmesi llzmıdır . 

A - Nafia Veklletinden almm11 937 senesi için muteber asgari altmıı 
bin liralık ehliyetname: Bu gibi köprU in§aatı yapllll§ olduğuna dair ve-
sika. 

B - 937 yılma ait Ticaret oduı veslkul. 
C - lnp.at müddetince ı., baımda diplomalı bir mühendia bulundura

calma dair taahhUtname. 
fi - Teklif mektuplan yukanda UçtlncU maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Komi•yon Rei81iğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
POllta ile gönderilecek mektuplan nihayet 3 Uncll maddede yazılı saate 
kad&r celmit olması ve dit zarfın mUhtlr mumu Ue lylce kapatılıme bu
lunmam prtbr. Poetada olacak gecikmeler kabul edilmez. (55.17) 

Kartal Bele•yeslnden: 
Evvelki ilinla açık eksiltme ile alınacak olan Su yollan için 600 met

re boru ve dirseğin ihalesi 2-9-937 Perşembe günü saat 15 te bırakıl· 
mıştır. Borular bir bir çeyrek kutnında ve Galvanizli olacaktır. Talip o
lanlarm % 7 ,5 pey akçeleriyle Kartal Belediye Daimi Encllmenince ha· 
zır bulunmalan ilin olunur. (IS374:) 

Yazın insan kendini daha 
kolavlıkla üsütür ! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıkllk 

Dikkat 
Edin:z. 

# 

almak lizuDdır 
NEVROZIN aoiuk alıınlıiının fena akıbetler dox..'" , ... ..,..~ 

mini olmakla beraber bütün ızbraplan da dindirir• 
lcabmda sünde 3 kqe alınabilir. 

Türk Hav.a Kuru 

BUYUK PIYANGOS 
5. ci keılde 11 EylGI 937 dedJr. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır_ 
Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.000. liralık İkl'allP7W 

le (20.000 Ye 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
DlKKAT~ 

Bilet alan herk.. 7 /Eyltl/937 ıünü alqamma ka 
letini deiittirmit bulunmalıcbr. 

Bu tarihten sonra bilet Gzeri•deld hakkı sakıt olur ... 

ANKARA PALAS 
Bir çok HDelerdenberi san'atindeki maharetile 

Muhterem Bayanlarımızın memnuniyetini kazanmlf 

Kadın Berberi HAS 
Eyltliin birinci ıününden itibaren 

~ra Palu berber aalonunda ça)ıflDIY& bqlıyacaktd'• 

DENiZ ve TAYYARE 
Tutmumda, Yapur ve tren aeyabatlerinde damla ile 
KAROOL yolculara ne,'e ye ferahlık temin eder. .................................. ~ 
°'"'' 0.lryollm .. n 1111111m•1t11fii ı. ldı'Nsl 1 
)ı(ııhammen bedeli (14:100) lira olan muhtelif chıa saplar 

çal'f&Dlba günü saat 115 de kapalı zarf uaultı ile Ankarada idare 
satın alınacaktır. 

Bu ife rtrmek isteyenlerin (lOIS7,tK}) Uralık muvakkat temin&~ 
nunun tayin ettiği veslkalan, reaml gazetenin 7-5-1936 gtln ve Pi'' 
1-7-1937 G. 3645 No. lı nüshasında lntfpr ebnlş olan tallma 
iresinde alınmış veaika ve tekliflerini ayni gUn saat H,30 a kadal'. 
yon Reisliflne vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dalreainden, Sa 
pda Teselltım ve Sevk Şefliifnden d~. (5467) 

MEKTEPLERE 
Taludle relecek evlltlarmum yatak, yo 

tak ve yorgan çarpfı, battaniye, pike örd1t 
ournuz, çamqır ve her türlü mektep efyal 
tuaJşrmmda mevcuttur. 

ı.tuıbul Sultan Hamam caddesi No 4 ~ 
Beyoilu: latiklll caddesi No 376 Tel. 

Nafia Vekaletlnden: 
H EylW 931 Sah gOnt1 A&t U de Ankarada Nafia Veklletl 

Ekalltme Komtayonunda 21000 Ura muhammen bedelli 100 beyji' 
vetlnde 1 Tllrbo elektrik pııbunun pazarlıkla eksiltmesi yap:,Ô 
Ekailtme p.rtnamesi ve teferrllab Ankarada Veki.let Malzeme 
jUııden paruız olarak ahnab1lir. 

Muvakkat teminat 1157fS liradır. Jıl 
Iateklllerin Veklletten tallmatnamemne göre almmıt olaD 

müteahhitliği vesikası ve teminat mektubu veya makbuslle birwrt.e 
ıuı 937 Sah gtlntl uat 11 de Komiayonda bul 
llzmıdır. (29M) (Dlm) 



~ 21-8.937 rAN 9 

1 E K o N o M i 1 

FELAKET 
Yazan : Ziya Şakir 

SAHiM! 
-o--_ 

B~ Siyaset 
Bır Felaket 
Getirecek 
l>ıye 

rakat o ;aıvarınıya başlamıştı ... 
atkı1ştı li alvarırken, bir kılıç par. 

bir lltıda a.vada savrulan bu kılıç 
~19., kanı sı~ahinin ensesine çarp
l'i ~arı 1 hır kelle, döne döne ile
<le.., iPİL• a~ınıştı. Yerde debelenen 
""·- ~ı sıp .. ı.· • 
-"GI bornbo a .. uırun omuzlarının a. 
~ıı kan f ş kaLınış .. buradan kıp-
. Şah Seul§~nınıya başlamıştı. 
~itin nıın adamlarından biri, 
~~tıd kanıı çenesini, uzun bı
trrıatrn.1~ an t~tarak ileri doğru 
dan suru~i· lkı kişi de, bacakların
'ılı<ıan k 1Yetek omuzlarının ara
deyj tahtı; .. rı!kıran o başsız göv
tı. 0nunden uzaklaştırmış-
! ~kıran k 
~. Seliın· anların birkaç dam-
"1"atnı ın. bacaklanndaki Tatar 
lası da ~ sıçramıştı. Birkaç dam
ltıışı,, ' sınanıı tahtına bul~mış-

l<a 
ley' ~~a.. Yalm kılıçlı yeniçeri
llıııhataı n harbeli bostancılar 
dakika a hattının arkasında bir 
!~tere:~el ~oşkun bir meserret 
~ nire er, bırdenbire susmuşlar
~11 kor: !Yut gibi donakalmışlardı .. 
'ıııda .. ~Utıç ve kanlı hadise karşı
t::eltıe.r· e. Yapacaklarını, ne söyli
~i ım, ve ne düşünebilecek-

. ı~~ışlardı. 
~Ye:eyı.n Koluhan), titriye 
~I. Ze Şını (Zeynel Han) a çevir
~!' k .Ynel Hanın çehresi, mos-
~ esilnıişti, 
~~~l lian, arkadaşının kolunu 

-..... .\ti Kulağına eğilerek: 
~itli ık .. gidelim. 
~i .. Şti. 

L •• -"' rn .. 
~iJ ...... UşkUJ.at ile halkı yarıp çı
d.. ..,işlerdi 
~ çııo · (Babı Hümayun) 

Selim, koca bir imparatorluğun, 
ve Avrupadaki komşu hükumetle
ri tiril tiril titreten bir ordunun 
başına geçmişti. Birdenbire bu ka
dar büyük kudrete malik oluveren 
bu haşin ruhlu ve mücadeleci a
dam; hiç şüphesiz ki eski macera
ları hatırhyacak, onların hesapla
rını görmek istiyecekti. 

Bütün bunlar, yıldırım süratiyle 
Şah 1smailin zihninden geçmişti. 

Endişesini gösteren bir telaş ile: 
- Söyle.. bütün gördüklerini 

ve işittiklerini naklet 
Demişti. 

Zeynel Han; !kinci Beyazıt za
manındaki vaziyeti, birçok mek
tuplarla Şah tsmaile bildirmişti. 
Onun için o kısımlan tekrara lü
zum görmemişti. Selimin tahta. 
çıktığı gün cereyan eden hadise
lerden ba.şhyarak söze girişmi!}ti. 

B abasının hastalandığını du
yan Selim, 1stanbula nasıl 

gelmişti? ... 
O gUn; birdP.nbire yeniçerilerle 

sipahiler nasıl birleşmişler ... Sara
ya nasıl gitmişkrdi? .. 

İhtiyarlıktan VP hastalıktan bit
kin bir hale gelen !kinci Beyazıt, 
saltanattan ne surı•t.le feragat et
mişti?. 

- Şahım! .. Malumu şahaneniz
dir ki.. İnsanlar, acayip mahliık
lardır. Birinin ak gördüğünü, öte
ki kara görür. Birinin methettiği
ni öteki zemmeder. İşte, Selim 
için de böyle oldu... Ertesi gün, 
ben yine kıyafetimi tebdil ettim. 
Halk ve yeniçeriler arasında gez
dim. Muhtelif vesilelerle bunları 

söylettim... Gerek halktan ve ge
rek yeniçerilerden bir çokları; Se
limin tahta ayak basar basmaz 
gösterdiği bu kanlı hareketi çok 
makul buluyorlar.. (Memlekette
ki düzensizlik ve kanşıkhk. ancak 
böyle bir siyasetle ıslah edilir) di
yorlar... Bazıları ise, (belalı bir 
padişaha <;attık. Bu adam, bize göz 
açtırmıyacak. Hem, görürsünüz. 
Selim, kendisine rakip brrakmamak 
için saltanat hanedanından kimse
yi sağ koymıyacak) diyorlar. 

- Hangi düşüncenin taraftarı 
çok? .. 

- İkinci düşüncenin. 
- Ya, sipahiler? .. 

(Arkası var) 

ilk Fındık 

Mahsulü 
Yola Çıktı 

Giresunda Büyük 

Merasim Yapıldı 
Giresun, (Tan muhabirinden) 

Yeni fındık mahsulünden ilk parti fm 
dık, bugün büyük merasimle A.k.:ıu 

vapuruna yüklenmiştir. Mera.simde, 
vali, komutan, belediye reis vekili, 
ilgili daire müdürleri ve kalabalık bir 
halk kütlesi bulunmuştur. İstiklal 

marşmdan sonra Ticaret Odası baş
katibi bir hitabe söylemiş, ipekli kur 
dela ve çiçeklerle süslenmiş atlas <:U
vallar mavnalara yükletilerek coşkun 
tezahürat arasında vapura gönderil
miştir. 

Fındık ihracatını kontrol 
talimatname•i 

İktisat Vekaletince hazırlanarak 
devlet şurasında tetkik olunan fındık 
ihracatının mürakabesi hakkındaki 
nizamname yakında tatbik sahasına 
girecektir. Bu nizamname ile fındık 
ihracatı yalnız Trabzon, Giresun, Or
du, Fatsa ve İstanbul limanlanndım 
yapılacaktır. Fakat, lktısat Vekaleti, 
lüzum gördüğü takdirde yeni iskele
lere izin verebileceği gibi yakın iske
lelere de kontrol memuru göndere -
bilecektir. 

Bulgaristanda 

Hububat Ahş 

Fiyatları 
Bulgaristan yeni bir kanun

la hububat inhisarırun 1937 mev
simi hububat alış fiatlannı tesbit et
miştir. Bu kanuna göre buğdayın be 
her kilosuna 3,20 ve çavdarın kilosu
na 2,45 leva fiat konulmuştur. 

"ıt ~k n~ıya kadar, biribirlerine 
~~ . .\y 802 söylememişlerdi. An
~tııı 0 ~fya camisinin (meyyit) 
ar!.lia.n ~.ne geldikleri zaman, Zey
·nrı l{ 

1 
ır Saniye duralamış .. Hü

'a' l!~ U~un yüzUne bakmış .. 

Selim, ne büyük cüret ve atıl
ganlıkla OsmanJı tahtına geçmiş

ti? .. Ve tahta çıktığının ürerinden 
henüz yarım saat geçmeden.. o 
velveleli biat merasimi esnasında, 
dev gibi bir sipahi ağasının kafa
sını, tahtım önünde nasıl kestir
mişti? .. 

Vücuddaki Dövmeler Çıkarıhr mı? 
)hetrn gun .. bir saat bile vakit 
biye e.~en, (İran) a dönelim. 

' 80Ylennıişti. 

'•b. rıı Sarayında, 

•·· 11)iik Bir Endişe 
,~·~ lian vazifesini bitirip 
~'et tneınieketine dönen bir 
~~l \' elçisi gibi değil.. hiçbir 
)~ b~ IXıerhalede durup dinlen

l\o~ "tır. Posta tatarı gibi İrana 
~u; ltllŞti. 
~ '"detı bu kadar sürat ve telaş 
~~e • herkesten ziyade Şah 
~~l ~erak vermişti. Onun için, 
~-.. ~a nı ayağının tozu ile hu
~ltı kabuı ederek İstanbulda 
~ eden şeyleri öğrenmek is-

~~~ l 
~e ıı: ~an, korkunç bir mukad-

e, U1t 80~e girişm~ti. 
tı.._' li'eı·Soz olarak: 
~llıarı ~ket Şahım, felaket.. . Bu 
~ fŞe 0&lu; tahta ayak bastığı 
~ ~ ltanıa başladı. Bu kan, 
~ l'ol'\ı~e~ek.. Ve hiç şüphe et-
~ bi kı, bu kanlı siya~et; bi
;~felaket getirecek 

~ ~ 'ô 
(~~lt~er. Şah 1smaili titretmiş
~ ~di ') daha birkaç sene evvel, 
la4 tıı.e, r hakimi (Alaüddevle) 

Zeynel Han: en küçük teferrııa
ta kadar, bütün bunları nakkt
mişti. 

Şah İsmail, büyük bir dikkatle 
Zeynel Hanı dinlemişti. Ve dinler
ken de renkten renge girmişti. 

Adeta. sesi pürüzlen erek: 
_ Onun bu hareketini.. yeniçe

rilerle sipahiler nasıl telakki etti
ler? 
Demişti .. 
- Şahım! .. Yeniçerilerle sipa

hiler; bir anda kafalarına .bir to
puz yemiş gibi sersemlediler.. O 
kadar sersemlediler ki... gözlerinin 
önünde cereyan eden bu kanlı ve 
şımarıkça manzaradan büyük bir 
hiddet ve teessür duymakla bera
ber, en küçük bir hareket bile gös
teremediler. 

- Ya, halk? ... 
- Halk, birdenbire sindi... O 

gün, çok dikkat ettim. O dev gibi 
sipahinin, başsız cesedini sürükle
yip götürürlerken, gözlerimi der
hal, halk tabakası üzerinde gez
dirdim. Onların hissiyatını anlamak 
istedim... Halk ta benim gibi ha
reket etmişti. Onlar da; bu kanlı 
manzara karşısında, yeniçerilerle 
sipahilerin düşüncelerini anlamak 
için, etrafarına göz gezdirmişler

di... Fakat; onların derin bir hay
retle donup kaldıklarını görünce, 
derhal gözlerini yere indirmişler ... 
Mütevekkilane bir vaziyet almak 
mecburiyetini hisset~lerdi... An 
cak şu var ki; o heyecanlı dakika
lar zail olduktan sonra, umumi 
düsünceler bir dereceye kadar te
bellür etti. 

~ ~ bir güzelliğe malik o
~ lal'ttta . YlizUnden (Selim) i!e 
~ bir giren rekabet, daha o ta
~~ l'et "Çok kanlı hadiselere se
Qj Ilı, h e~şti. Halbuki o zaman 
~ ~ıb.;n~ bir hUkümdar değil~ 
t1.~dııt eliti kuvvet ve salahiyet 
~~ ö;ıe o an bir (vali) den ıbaret
ti "'°~e 0lduğu halde, o küçük 
.\ı~ .. ~zerbaycan topraklarına 
~'l e~ tarafı altUst ederek ş ah Ismail. tel8.ş ile Zeynel 

Göğsünün üzerine dövme ile as
lan resmi yaptırmak istediği halde 
iğnenin acısına dayanamıyarak \'az 
geçen babayiğitin hikayesini bilirsi 
niz. Erzurumda. okuyuculanınızdan 
bir zat va.ktile o acıya dayanmtıj, 
o zaman yaptırnuş olduğu resmin 
ne olduğunu yazmıyorsa da, şimdi 
dövmesini bir çirkinlik bulduğunu 

söylüyor ve bundan kurtulmak i~in, 
haber aldığı llieııı ne olduğunu biz
den soruyor. 

Dö'\'lllelerin bir çirkinlik olduğu 
hakkında sayın okuyucumuznn fik
rine iştirak edemiyeceğim. Vücut ü
zerinde dövmeyle ~im yaptınnak 
usulü, insanlığın daha tarihten ön 
ceki zamanmda, erkeklerin kendile 
rini kadınlara beğendirmek ve kah 
ramanbk göstermek arzusundan çık 
nııştır. Eskiden bizim babayiğltle
rbı göğüslerine veya kollarına "Ah, 
mloel - a.41k !" diye yazdırma.lan, ya 
hut aslan resmi yaphrmalan da m 
nu gösterir. Dövmeler, vakıa, öte
denberi, daha ziyade kabadayılar 

aleminde görülür. Fakat me5hur 
bir İngiliz I..ordunun göğsü iizerin-
deki a.t1ilzadelik arma..-,ile kolunun 
üzerine yaptırdığı, sevgifüdnin &;\'ak 

ta resmini görenler o usulün )'al
mz kabada),Jara mahsmı olmadığı

m kabul etmlye mecbur olurlar. 
Onun için, Erzurumdakl sayın o

kuyucumuza dövmelerin mutlaka 
"dada.5hk" alameti ol:ı.mıyaca~nı 

söylemek isterim. Zaten öyle olsa 
bile, dadaşlık pek ~k defa hakild 
kahramanlıkla beraber glttiı'ti lrln 
dövmeler - r~im güzel olursa - bir 
çirkinlik sayılamaz. 

Bununla beraber, ~en('llklerlnde-' 

dövme iğnesinin acısına da~·andık!a 
n ha.Jde, sonradan dövmelerln<len 
kurtulmak istlyen babayiititler c:ok 
ça olduğundan hekimler bunun için ııiilr~ eltin intikamını almak Hanın sö~ü~U ke~misti: 

a.ı-....a.~-----ll.ı-..ı...~-.aıı.n:ı..:t_ ____ ~-------LllllllL.lı.IU ler bulmu tardır: 

Kimisi dövmenin üzerbıe koyu bir 
tanen mahlfılü döker, yine dövm~ 
lğnesUe bunu cildi.o içeri.,ine g~irir, 
sonra üzerine cehennemta.51 kaJ~nıi 
nl sıkıca sürer. Dövme yeri karanr 
kabuk bağlar '\'e düşer. Yerinlfe ka 
lan kırnuzlllk, yavaş ya.va.~ kaybo
lur. En sonooda. dövmeden eser kal 
maz. 

Kiml.4'1 de, eski babayiğit ada
nu yeniden iğne acısına maruz kıl
mamak üzere, dövmenin üzerini e
terle ve süblimeyle ~,kayarak, ko· 
kainle de uyuşturduktan sonra, ora 
ya san yakı yapıştınr ve bir çey
rek saat kadar amonyak De ıslatır· 
Dövmenin yert kabanr, onu bir cım 
bızla ka.Jdınrlar. Sonra yine cehen
nemta.c;ını kuvvetlice sürerler ve 
tuzlu suyla pan.'iuman yaparlarsa 
birkaç gün i.;inde kaybolur. 

Bu babayiğitlik ali.metini pehli
van yakısı da kaybettirir. Bu usul 
ayni cinsten tedavJ demek olınakla 
~raber ~k acı verlr. Çünkü pehli
van ya.kısmı bir gün bıraktıktan 

sonra dövmeli deriyi keskbı çakı ile 
hacamat etmek ve kızıl demirle yak 
mak Iizı:m olur. 

Hekimlerden bazdan da dövme 
resmin aralarına tekrar dövmeler 
yaparak resmi kanştınrlar. Fakat 

bu usul - bir müsvedde yazıyı çiz
mek gibi - beyaz kağıda, ~·ani deri 
ye daha ziyade çirkinlik verir. 

Bence en iyisi dövmeli deri üzeri 

ne ipekten bir gömlek giyerek üze
rindeki güzel resmi yalnız mahrem

lerine göstermektir: Pek kıymetli 

bir hususi tablo müzesi gibl 

• 
Tekirdağında Bay K. Taşkın -

Suallerinize gazetenin herkese açık 
88.yfasmda cevap vermek mümkün 
olaımyacağım Iô.tf en kabul etmeni
zi rica ederim. 

~•ıııı•ıııı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı 

1 Çeklerin 1,. 
1 Alacağı ! 

Buğdayda 

Düşüklük 

Görüldü : Tütünler : 
Çeko•lovakya firmaları- j ! na evvelce nümunelik ola- :: 

1 rak gönderilen Sam•un ve 1 
= lzmir tütünleri çok beğenil- § 
1 miftİr. Çeko•lovak tütün ~ 
I idarui, bizden büyük bir j 

parti tütün alactıktır. Türk :: 
I firmalarından birkaçı açı- i 

lan münaka•aya girmişler § 
1 ve iyi fiyat bulmuşlardır. 1 
= Çekoslovakya, daimi tü- :: 
1 tün müsterilerimiz ara•ında ~ . -1 olduğundan ilerde bu piya- 1 

.aya daha mühim sahşlar :: 
i yapılacağı anlaşılıyor. i 
:ı• ıııı•ı ıı ı• ili ı•ıı ıı•ıı ıı• ıııı •r. 

Göçmen Evleri 
I çin Keresteler 

Göçmen evleri için Romanyadan 
getirilmekte olan kerestelerin taksit
le ödenen bedelleri tamamlanmak il. 
zeredir. Sıhhiye Vekaletinin talebi ü
zerine Maliye Vekaleti 13428 metre 
mikabı bir parti kerestenin 248489 li 
ra tutan bedeli karşılığı olarak Vize
li tediye emrini Merkez Bankasına 
göndermiştir. 

-0-

Bulgaristanda Tütün 

Cinslerinin lslahı 
Bulgaristanda ilk defa olarak bir 

tütün servisi ihdas olunmuştur. Tü
tün servisi, ziraat nezaretinin bir şu 
besi olarak tütünlerin ziraat ve tica
retine ait bütün işlerin ıslahına çalı
şacaktır. Ziraat neaareti Bulgaristan 
da tütün yetiştiren mıntakalan do
kuza aymmış ve tecrübe istasyonla
rı tesisisine karar vermiştir. 

BORSA 
26 Ağustos PERŞEMBE 

PARALAH 

Sterlin 632,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110.-
Belçika frangı 80.-
Drahmi 18.50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin A vusturya21,-
Mark 28,-
Zlotı 20,-
Pengo 21.-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron tsvec 30,-
Altın 1048,-
Banknot 257,-

Ç EK L t~ R 

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

580,
. 23.-

70,-
84,-
23,-
31,
ı:~.-
25,- b 

14,50 
52.-
32.-

1049,-
258,-

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 

630,75 631,-

Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

0,7898 0,7879 
21,06 21,06 
15,0060 15,00 

4,6910 4,6894 
86,6425 86,6085 

3,4395 3,4390 
63,4165 63,3911 
1,4314 1,4310 

22,6714 22,6625 
4,1854 4,1838 
12,ı492 12,0444 
1,9650 1,9644 
4,1810 4,1790 
3,9825 3,9810 

106.54 106,4975 
34,4034 34,39 
2,7236 2,7225 

20,425 20,435 
3,075 3;0736 

\.~------------~--------'' 
Borsa Muameleleri 
Dün borsa muameleleri yine gevşek 

geçmiştir. 15 liradan açılan Ünitürk 
öğleye doğru tekrar düşmiye başla
mıştır. Öğleden sonra alıcılar görUn
mediği için 14,85 liradan kapanmış
tır. Aslan çimentosu da 10,50 liraya 
düşmüştür. Diğer tahviller üzerinde 
hiçbir muamele olmamıştır. Bir İn

giliz lirası 631 kuruş tespit olunmuş
tur. 

Dün Şehrimize 33 

Vagon Mal Geldi 
Dün şehrimize otuz üç vagon buğ. 

day ile bir vagon çavdar gelmiştir. 

Piyasa gevşekliğini muhafaza etmek 
le beraber buğdaylarda 2-3 para ka
dar bir düşüklük olmuştur. Sıra mal 
larmdan yumuşak buğdaylar 

5,27-6,05 kuruş arasında, sert buğ
daylar 5 ,30 kuruştan satılmıştır. 

Polatlının 1-2, 2-3 çavdarlı buğday 
ları 6,12.6,17 kuruştan fiyat bulabil· 
mi.5tir. Çavdar ve arpalarda 2-3 para 
kadar yükseklik olmuştur. Bunun se· 
bebi az mal gelmesidir. Çavdarlar 
4,32,5 kuruştan, arpalar da 4 kuru~ 
tan satılmıştır. Tekirdağ kuşyemlcri 
7,39 kuruştan ve Trakya kuşyemi 

dökme olarak 7 ,10 kuruştan müşteri 
bulmuştur. 

Kuru bakla. satışları canlanmıya 

başlamıştır. Bandırma malisulünden 
100000 kiloluk büyük bir parti kuru 
bakla geçen haftaya göre 4 para faz
lasile 4,04 kuruı:;tan satılmıştır. 
Amerikanın buğday rekoltesi 
Beynelmilel Ziraat Enstitüsünün 

verdiği malfımnta nazaran Amerika 
Birleşik Devletleri 1937 buğday re
koltesi 24 milyon ton olarak tahmin 
edilmektedir. l 931 senesindenberi bu 
kadar fazla bir rekolte elde edilme
miştir. Bu miktardan 2,500,000 tonun 
ihraç dileceği umulmaktadır. 

Kanada buğday rekoltesinin ise 
6,100,000 tondan aşağı olacağı kat'i .. 
yetle söylenmektedir. Sovyet Rusya 
hariç olmak üzere bütün Avrupa buğ 
day rekoltesinin 42.100,000 ton olaca 
ğı ve bu rakamın 1919 dnnberi elde 
edilen rekoltelerin en aşağı rakamı 

olduğu bildirilmektedir. 

Bulgarislanın 
Deri l hracatı 
Eoeyce Artlı 
Bulgaristanın deri ihracatında bü .. 

yUk bir Artış vardır. Kuzu derilerinin 
kısmı azamı Polonya, Çekoslovakya, 
Almanya ve Macaristana; keçi derile 
ri bilhassa Almanya ve Amerikaya; 
koyun derileri Almanya. Yugoslavya, 
İsveç ve A vusturyaya ihraç edilmiş .. 
tir. 

Keçi derileri için en müsait piyasa. 
Amerika, !sviçre ve Almanyadır. Av. 
derileri çin lngiltere. Almanya ve A· 
V'Usturya; tilki derileri için Avusturya 
ve Almanyadır. 

-~-·--

ZAHİRE 
BORSASI 

Cinsi 

26-8-937 
Fli'AILAR 

Aşağı Yukan 
K. P. 
6,12%' 
5,321}) 

K. P. 
Buğday yumuşak 

,, Se>"' 
Çavdar 
Arpa 
Bakla 
Kuşyemi 
Susam 
lç fındık 
Tifti]{ 
Yapak 

6,-
5,30 
4,32Y:! 
4,-
4, 4 
8.-

18,-
43,-

130,-
64,-

-,-
-,-
-.-

8, 5 -.-
-,-
-,--.-

G ELEN 
Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Nohut 
Keten tohıınrn 
Yapak 
Kepe' 
un 
Yulaf 
Tiftik 

4521;2 Ton 
59 Ton 
64 Ton 
371"' Ton 
30 - Ton 

7 Ton 
140 Ton 

50 Ton 
60 Ton 
2 Ton 

DIŞ Fll'ATLAR 

Buğday I.iverpul 5,75 K 
4,91 K 
5,69 K 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hambur~ 

- ,-
3,71 K 
8.23 K 

M,65 K 
:M ôı; t{ 
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Eğlenelim Dedik! ·r Aile Faciası 

(Başı 1 incide) 
kaç parçasını satmış, parasını, iş bul 
malan için boşta bulunan oğulları Zc 
ki ile Sadıka vermiştir. İhtiyar baba, 
birkaç parça malını da Beyoğlu pos
tanesinde memur olan oğlu Radiye 
parasız vermiş, fakat onun elinden 
bu malları kendi.sine sattığına dair 
bir muvazaa senedi almıştır. 

İşte facianın ilk perdesi bundan 
sonra b:ı.şlıyor. Çünkü çok sinirli o
lan Zekı, kardeşi Radiye babası tara
fından mal verilmesine çok kızmış, 
kavgaya başlamıştır. Bu kavga, gü
rültü uzadıkça uzamış, evin içinde f e 
ci bir tatsızlık başgôstermiştir. Zeki 
bir aralık Beşiktaş sulh mahkemesi
ne de müracaat ederek, babasının ken 
disini idare edemediğini ileri silrmüş 
ve ha.rcedilmesini istemiştir. Bu iddia 
üzerine başlıyan tahkikat ve muhake 
me üç ay kadar devam etmiş, ihti
yar baba Şevket te evin kendi otur-

Z ekinin tabancaaınJan zor kur
tulan kardeşi Sadık 

duğu dairesinden ayrılmış, kiracıla-ı
rın oturduğu kata geçerek orada ken u k 
disine verilen bir odada oturmrya za Şarkta 
başlamıştır. 

Sabah erkenden 

Zekiye gelince; bu delikanlı, mal 
meselesini zihninde bliyüttükçe büyüt 
müş, nihayet diln sabah saat 7,30 su
larında tabancasını eline alarak alt 
kata inmiş, orada mutbakta, henüz 
u:yHudan kalkıp yilzünü yıkamakta 
olan kardeşi Radinin üzerine ansızın 
hücum etmiş ve tabancasını birkaç 
el boşaltmıştır. Çıkan kurşunlar Ra
dinin başına birkaç yerinden isabet 
etmiş, zavallı günahsız çocuk aldığı 
şiddetli yaralann tesirile derhal öl
müştür. 

Babasının odasındc. 

Zeki, bu cinayetin hemen akabinde 
iVUkanya fırlamış, kiracıların oturdu 
ğu tarafa geçmiş ve babasının yattı
ğı odanın penceresini yavaşça açarak 
içeri girmiş ... Bu sırada ihtiyar baba, 
yatağında, herşeyden habersiz uyu
maktadır. Zeki hiç tereddüt etmeden 
tabancasını yine ateş etımiş ve ta
bancanın namlusundan çıkan kurşun
lar bu sefer de ihtiyar babayı, sabah 
uykusundan uyanmıya vakit kalma
dan öldilrmüştür. 

Y altalanıyor 

Baba ve kardeş katili Zeki bu sı
rada öteki kardeşi Sadrkın da üzeri
ne hücum etmiş, fakat Uçüncü bir fa
ciaya meydan kalmadan yetişen po
lisler Zekiyi bin müşkülat içinde ya
kalamışlar, karakola götilrmüşlerdir. 

Biraz sonra faciadan haberdar edi
len nöbetçi müddeiumumi muavini 
B. İhsan ile Adliye doktoru hadise 
mahalline gitmişler ve tahkikata el 
koymuşlardır. Mliddeiumumi muavi
ni B. İhsan ilk soruşturmalarını yap
tıktan sonra katil Zekiyi sorgu hakim 
liğine vermiş ve dördüncli sorgu ha
kimi katili isticvap etmiştir. 

'Adliyede isticvap 

Jandarmalar suçluyu sorgu hakimi 
ne getirdikleri zaman katil derin bir 
yeis ve fütur içinde idi. Mendilile yü
zünü sımsıkı kapatıyor ve dıvarlara 
dayanıyordu. İsticvabı çok kısa sür
dü. Zeki hakimin suallerine katiyyen 
cevap vermiyor. Yumruklannı sıkı

yor, gözlerini açıyor ve masaları par 
çalıyacnk gibi bir tavır aiıyordu. Bü
tün ısrarlara rağmen hadiseyi kısa
ca şöyle itiraf etti: 

- Ben sinir hastaıııyım. Uzun se
nelerdenberi tedavi görüyordum. Ev
velki gUn kardeşim Radi bana "seni 
timarhancye koyduracağız., dedi. Ba
bamın da böyle bir teşebbüsü olduğu 
nu biliyordum. Bu söz üzerine bütün 
gecemi sinir buhranı içinde geçirdim. 
Sabahleyin elimde tabanca ile odam
dan çıktığımı biliyorum. Sonrasrnı 
hatırlamıyorum!,, 

Tevkil edildi 
Sorgu hakimi kendisini tedavi eden 

doktorları sorduğu zaman Zeki bunu 
derin bir sükiıtla geçirmiş, yalnız 
doktor Hazım Sakirin adını vermiş ve 
şunu dn ilave etmiştir: 
"- Zavallı doktorları da buraya 

kadar getirtmek suretile rahatsız et
mek istemem.,. 

Bundan sonra kendi.sinden hiçbir 
cevap alınamamıştır. Sinirliliğini ve 
hastalığını gören müstantik, suçlu 
Zekiyi koridora çıkardı. Bu sırada 
muamelesi bitmiş ve hakıkmdaki tev
kif kararı da alınmıştı. Jandarmalar 
kendisini aşağıya indiriyorla ve suç-
1 u yine ylizünii mendilile kapıyordu. 
Zeki dün geceyi tevkif anede geçirmiş 
tir. Bugün Adli Tıp işleri müessesesi 
ne gönderilerek müşahede altma alı
nacaktır. 

(Başı 1 ~elde) 
Ingiltere hariciyesi bugün şu teb

liği n~retmiştir : 
Ingiltere hükumeti, Ingilterenin 

Nankin bliyük elçisinin bir makineli 
tüf ek kurşunu ile yaralandığı hak
kındaki haberi büyük bir teessilr ve 
endişe ile almıştır. Hükumet, vaka 
hakkında gen~ tafsilat istemiştir. Bu 
tafsilat gelir gelmez Japon hükume 
ti nezdinde teşebbüslerde bulunacak
tır. 

lngiliz bliyük elçisinin yaralanma
sına sebep olan hadise haberi Lon
drada bilyük heyecan uyandırmıştır. 
Gazeteler uzun tafsilat vermekte ve 
bu hadise neticesinde doğan vaziye
tin fevkalade vahaımetini tebarüz et
tirmektedirler. 

Ingiltere hükumeti hadiseyi tam 
malfımat aldıktan sonra protesto ede 
cektir. Ingiltere hükfimeti vaziyetin 
daha fazla vahamet bulmaması için 
çalışacaktır. 

Harp cephesinde 
Şanghayda nisbeten sükunet var

dır. Japonlara göre vaziyet Japonla
rın lehinde inkişaf ve Çinliler ricat et 
mektedir. Karaya ihraç edilen Ja
pon kıtaları, Çinlileri sanayi mmta
kasma ricate sevkediyorlar. 

Japonyamn Çin sahillerini kısmen 
abluka ettiğini ilan etmesi büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Japonya hüku
meti, bunun nefsi müdafaaya matuf 
bir tedbir olduğunu, fakat üçüncü ta 
rafa ait olan ve meşru bir şekilde hıı.
reket eden gemilerin tevkif olunmıya 
cağını, Çin gemilerinin kaçmıya te
şebbüs ettikçe yakalanacaklarını bil
dirmektedir. lngiltere hükiımeti he . 
nüz bu hadiseden resmen haberdar e
dilmemiştir. 

Yakında Şanghayda yeniden bliyük 
muharebeler vuku bulması bekleni
yor. 

Bugün, Röytere göre, muharebe bil 
hassa Yangtse nehri üzerindeki Liu
he civarında vuku bulmuştur. 

Japonlara göre harekat Vossung, 
Liuho ve Chopooda ilerileyecektir. 
Çünkü Japon ihraç noktalan bunlar
dır. 

Tokyodan gelen bir habere göre 
Mareşal Çang Kay Çek iki fırkayı Ja 
ponlara karşı koymak üzere Voosun
ga göndermiştir. 

Nankauda Çinlilerin Garbe doğru 
ricat ettikleri ve Japon tayyareleri ta 
rafmdan takip edildikleri haber veril 
mektedir. 

Nankin şehrini Japon tayyareleri 
tarafından bir bomba atılması şehir

de mühim korku hasıl olmuştur. 
Çin ajansına göre Japonların Şang

haya bütün ihraç hareketleri suya 
dlişmüştUr. Bu harekat esnasında Ja 
ponlann 1200, Çinlilerin 300 zayiata 
uğradıkları tahmin olunmaktadır. 

Japon tebliği 
Tokio, 26 (A.A.) - Tebliğ: 

Şimali Çinde, Japon kıtaatı, ileri ha 
reketlerine devam ederek, Seddi Çini 
geçmişler ve Tchahar yaylasına var
mışlardır. Bu kıtaat, Pekinin 80 kilo
metre şimali garbisinde kain Guailai 
~ehrini işgal etmişlerdir. 

Kuantung "M:nnçuku" ordusu, 24 
Ağustosda, gece yansı Chiankiakovu 
işgal etmiş ve Çin ordusunun hattı ri 
catini kesmiye muvaffak olmuştur. 

Çin kıtaatı, inhilfı.l etmiye başlamış
tır. 

Şanghayin şimalinde karaya çık
mış olan Japon kıtaatının bir kısmı. 
25 Ağustosta beynelmilel mmtakada· 
ki Hankeou'ye vasıl olmuş ve Japon 
donanmasından çıkarılan kıtaat ile 
iltisakını temin etmiştir. Akibetten e-

Manevra cephesinden ilhamlar: S 

Yepyeni 
r··rk 
Askerliğ. 

(Başı 1 incide) • 
dünyanın başka bir memleketinde a
ramak beyhudedir. Kat kat çok teç. 
hizata kat kat iyi teçhizata tesadüf 
edebiliriz. Fakat Yemenden, Arna
vutluktan, Makedonyadan, Trablus, 
Balkan, Cihan, İstiklal harplerinden; 
yarım insan ömrü içinde toplanan 
tecrübeler ve mütarekedeki ölüm ve 
dirilişin uyandırdığı intibah gibi ham 
malzeme başka hiçbir yerde buluna
maz. Türk askerinin ferağat ve feda
karlığı zaten en ateşli tecrübelerden 
geçmiştir. Bu askerin nurlu bir talim 
ve terbiye, babaca bir sevgi ve şefkat 
planlı ve tecrtibeli bir sevk ve idare 
sayesinde kurduğu yeni varlığa, Türk 
milleti, her harici tehlike karşısında 
sonuna kadar giivenebilir. 

A skerliğin; körük örüne itaate, 
mihaniki disipline, carcurta 

dayanır bir nevi vardır ki, bütün 
mükemmel teşkilatına ve nazari kud
retine rağmen Cihan Harbi~c fena 
bir tecrübeden geçmiştir. Harici ör
nekleri taklit yolile bize de bir ara. 
lık gelen bu nevi askerlik, Türk ruhu
na aykırı kalmıştır. 
Kuruluşuna ait her şeyi demokrat 

olan bir millet, sevgiye ve candan 
saygıya dayanır bir demokrasi asker
liğine mühtaçtır. İşte memleketimiz
de kurulan yeni askerlik, bu neviden
dir. Trakya manevralarında gördüğü
müz muvaffakıyetli hareketleri, bu 
güzel ruha borçluyuz. 

En büyük kumandanından en kü
çük neferine kadar Türk ordusu, ge. 
niş bir arkadaş zümresi teşkil eder. 
Bu arkadaşlar arasında maksada gö
re bir iş bölümü ve vazifenin icap et
tirdiği mevki farkları vardır. Fakat 
bu farklar samimi bir arkadaşlık ru
hu hüküm sürmesine mani değildir. 
Türk askeri daha büyük mevkide a
mirlerine itaat eder, çünkü onları se
ver ve onların bilgisine güvenir. Ken
disine verilen vazifenin müşterek he
defin tahakkukuna hizmet edecek 
bir vazife olduğuna kanidir. 

Geçit resminden bir gün evvel 
bir tepe lizerinde tenkitleri 

dinlemek maksadiyle toplanılmıştı. 
Kırmızı ve .Mavi kıtalann subayları 
da bu araya kanşmış idi. Vazifele
rine bütün varlıklarile bağlı, neşeli, 
canlı faaliyet adamlarile karşılaşmak 
derin bir vezktir. Bütün bu arkadaş
lar karşısında bu zevki hissettim ve 
askerlikte bu nevi hareket adamını 
yaratan inkılap ruhunun, hangi sa
hayı Osmanlı idaresinin kalıntılarm
dan temizlemeğe muvaffak olursa o
rada da ayni tip adam yaratabilece
ğine emniyet duydum. 

Subaylar, Türk erlerinden hayran
lıkla bahsediyorlardı. Bu hayranlığa 
bütün ecnebi ataşemiliterler de işti
rak etmislerdir. Amerika ataşemili
teri vaziyeti şöyle ifade etmiştir: 
"Harp oyununu bütUn inceliklerile 
oyunuyor ve seve seve oynuyor ... 

Mehmetçik cidden bu oyuna blitün 
benliğini vermişti. Bir toprak insanı 
sıfatile tabiata tam bir ıntıbak te
min etmiş, adeta muhitin içinde ken
di kendini eritmişti. 

G l)zünüz önUnde bir fidanlık 
görüyordunuz. Etrafta en kü-

çük bir hareket yok. Biraz dikkat e
dince görüyordunuz ki fidanın dibin
de silahile, ağırlığile upuzun bir 
Mehmetçik Yabyor. Bir ağaç dalını 
gayet ustalıkla bir tarafına yerleş

tirmiş, tabiatin hareketsiz bir parça

sı haline gelmiş. 
Etrafta Atatürk bulunuy~r. Ve

killer, ecnebi ataşemiliterlerl, subay
lar, sı...;ııer, gazeteciler dolaşıyor

lar, konuşuyorlar, resim alıyorlar. 
Mehmetçik etrafındaki faaliyete en 

küçlik bir alaka göstermiyor. lrade 
ve uyanıklık ifadelerile dolu gözli 

min olarak Şanghayda kalmış olan 
Japon kolonisi. Japon ordusunu hara 
ret ve çoşkunlukla alkışlamıştır. 

Kolera var 
Tokio, 26 (A.A.) - Hongkongdan 

ı;elen bir haberde, bu şehirde kolera· 
nın tahribat yapmakta olduğu bildi
rilmektedir. 

Salı günUne kadar 800 vaka olmuş, 

musablardan 60 kişi ölmüştür. 

Türk Havacılığınde inkişaf 
• ( Bn.ŞI 3 jjJJ 

• eY )1f 
temn.5a tertip heyetleri bırŞ liJ1 
mazl&r. Vaziyet bu kerteye ge 

zabıtalrk olur. br 
Ger9i bu hadi elerm Jıe.-ııeıı nıf;r 

Harice hava Seferleri 
Yap ıya Başlıyorzu 

de polis daima mü.~I~ıale e!·ıırnl' 
rinde caıısiparlık yuzundeıt • .., 

"kin bU ı•• 
Jar da bulunmuştur. Lli • ıııı 
haleler her zaman müessır 0 ..ı. b" ,-ııı .. · 
tadır. Çünkü bizim polis 1

; ; 11uc 
ci:ri bir hırsızı elhasıl bi • tıi' 

~ 1 . ı"r' 
tutmakta ne kadar ma ur r,\~ 
kütle n halk hareketlerin~·t>eSlt 
idareslıule o derece tec.T~irle 
Beın A vrupanm birçok şe ·etlııi 
polisin hö:rle anlardaki Jıarel< b 

d .. w.. • -: b"ız.ı"nı polislere 1 ugum ıçın . ğiJ1 
ı>ek kolaylıkla öğrctilebılcce ııo· 

• 1>iıde 
hakkak sayıyorum. Zira erıııt 
k •. "b" .. f ·ı har"ketıer ~ u gı ı mun erı " 1 ıJJ.111 
rada Ilolisler zincir oınnık 1 

t te 
i kU'°'·e ne durur ve b r kısım d:ıtl • 

katlan halkı yiiriidiiğii nokfll pı 
mıya çalışır: Gönül istiyor Jd ...ıı 

. .' tnrınclıı. r- lf 
gnreş ve futbol maç tf~-e 

lngiltereden ye~i getirttiğimiz modern tayyarelerimizJen biri 
bu sistemleri, tıpkı bir 1 rıı-.-ı 
mi gibi tecrübe etseler d.c sı~ds~ 
di~ zaman müdahaleler• fil. 

(Ba ı 1 incide) Devlet Hava Yolları idaresi ilk defa 
' -~ sa... a 

Devlet Hava Yollan pilotlarının ta. olarak bu ay sonunda lstanbul - Bük
lim ve tecrübe vasıtası olarak kulla- reş hava yolunu açacaktır. Oğrendiği 

Festivalin temaşa kısn~tııfll c;'iİ 
kirlerimi yanna bırakacahi'l ' 

nılacaktır ve diğerlerile ayni evsafta
dır. Uç giln evvel de yine De Havi
land fabrikasından dört motörlli ve 
14 kişilik bir tayyaremiz daha gel
miştir. Bu tayyare dilnyanın en aon 
sistem hava gemilerinden biridir. l!u
şer yüz beygir kuvvetinde dört r.ıotö 
rü vardır. Motörlerin dördü de ka!l.at
larda bulunduğundan yolcuların mo-
tör sesinden rahatsız olmamaları te
min edilmiştir. Tayyare bir pilot, bir 
pilot muavini ve bir de telsiz memu-
ru tarafından idare edilmektedir. Bu 
tayyarenin son tecrübeleri bugün ya
pılacaktır. Hava gemisi bu sabah Ye
şilköyden kalkarak Ankarya gidecek 
ve akşam yine Yeşilköye dönecektir. 
Tayyarenin seyahat sürati saatte 
225 - 230 kilometredir. Evvelki gün 
yine ayni fabrikaya ısmarlanan Dra
gon Flny tipinde bir tayyaremiz daha 
gelmiştir. Bu bir pilot. bir rasıt ve üç 
yolcu taşıyacak kabiliyettedir. Yeni 
yolcu tayyarelerimizde hava firenle
ri bulu Juğu için 250 metrelik bir 
sahaya kolaylıkla inebilecek kabiliyet 
tedir. Bunlardan başka eylul sonları
na doğru dört motörlil 14 kişilik üç 
tayyaremiz daha buraya gelmiş bu
lunacaktır. Memleket haricine yapı
lacak olan hava seferlerine gelince: 

daima ileride ... Vakit vakit bir zem
berek harekete gelmiş gibi fırlıyor, 

düşman ateşine karşı korunmayı hiç 
bir saniye unutmıyarak ileri atılıyor. 
Talin1 mermilerinden ibaret boş mer
miler yer yer dilşüyor. Mehmetçik 
harp oyununu tam oynuyor, hakiki 
bir mermi düşmüş gibi yere kapanı
yor, gizleniyor. 

Bir kısım Mehmetçiklerin henüz 
öğrenmedikleri bir tek oyun var: ka
bında geri çekilmek oyunu ... Bu yüz
den bazan hiç beklenmez kesafetler 
olmuş ve ecnebi ateşemiliterlerjni ta
accübe düşürmüştür. 

Bizde askerlik talim ve terbiyesi 
beş devreye aynlıyor. llk devrelerde 
Türk eri daima taarruza alıştırılıyor. 
Ancak son iki devrede icabında geri
lerde mevzi almayı öğreniyor. 

Manevralara iştirak eden askerin 
mühim bir kısqu ancak üç ay evvel 
silaha alınmıştır. Bunun için taarru
za ait bütün hareketler, her parçası 
birarada işliyen bir motör intizamile 
yapılmıştır. Bazen geri gitme hare
ketleri yapmak lazım gelince ilk talim 
devrelerinde bulunan asker, harp o
yununda bile gerileme)i göze alama
mıştır. Buna mukabil tam devreyi dol 
duran erler, her verilen vazifenin bir 
manası ve lilzumu olduğunu takdir e
derek geride mevzi almak hareketle· 
rini hayret verici bir intizamla yap· 
mışlardır. Mavi taraf bu bakımdan 
mükemmel bir olgunluk imtihanı ge
çinmiştir. 

• nkılap ruhunun bu kadar ifti-
1 har verici bir şekilde orduda 

yerleştiğinden ve az zamanda çok iyi 
neticelere varıldığından bahsetmekle, 
askerlik inkişafında son merhaleye 
vardığımızı iddia etmek istemiyoruz. 
Bugünün askerlik sanati, çok ince ve 
zor bir sanattir. Birdüziye çalışmayı 
ve uğraşmayı icap ettirir. Elde ettiği
miz iyi neticeler, bize kendi kendimiz
den memnun kalmayı, durmayı, din
lenmeyi telkin etmez. Bize ancak; i
sabetli ve verimli bir yolda ilerlediği
mizi öğretir ve gittikçe daha geniş öl
çüde çalışmıya devam için şevk ve 
kuvvet verir. 

Ahmet Emin YALMAN 

mize göre, harice yapılan bu ilk yolcu 
seferimizin ilk yolcuları Tarih Kuru
mu Asbaşkanı Bayan Afetle Bolu say 
!avımız Bay Cevat Abbasın eşi Bayan 
Cevat Abbas ve Bayan Afetin dakti
losu olacaktır. Tayyare bu ayın 30 ve 
ya 31 inde Yeşilköy hava istasyonun 
dan kalkacak ve tayyareyi muktedir 
pilotlarımızdan Bay Tahir idare ede
cektir. 
Yabancı bir memlekete ilk defa o

larak sivil bir Türk tayyaresini gö
türecek olan değerli pilot Bay Tahir 
M:aner, 1920 senesinde Fransada Gor 
don sivil tayyarecilik mektebinden 
diploma aldıktan. sonra memlekete 
gelmiş ve Eskişehir Tayyare Mekte
binin yedinci bölüğüne baş makinist 
olmuştur. Bay Tahir, askerliğini tay 
yareci olarak yapmış ve Ağn hare
katına iştirak etmiştir. Kıymetli tay
yarecimiz, sonra Almanyaya gitmiş 
ve Bransvikte yüksek hava ticaret 
mektebini de ikmal ederek beynelmi
le hava kaptanı diplomasını almıştır. 
Bir müddet Almanyada Luft Hansa 
hava şirketinde pilot olarak çalış

mış, daha sonra tekrar memlekete dö 
nerek Eskişehir tayyare mektebinde 
muallimlik yapmış Ye altı ay evvel de 
Devlet Hava Yollan idaresine geÇ)."lıiş 
tir. 

lzmirde Fuar 

Turnuvası Maçları 
İzmir, 26 (Tan muhabirinden) -

Fuar kupası futbol turnuvası bugün 
binlerce seyirci önünde Alsancak ve 
Yamanlar takımları arasında yapıldı 
ve maç çok heyecan verdi. :Neticede 
Alsancak, yani Altay takımı Yaman
lar takımını dörde karşı yedi sayı ile 
mağlup etti. 

lzmir Fuarında 

Ecnebi Ziyaretçiler . 
İzmir, 26 (TAN) - Fuarı ziyaret 

için hariçten gelenlerin sayısı gün geç 
tikçe kabarıyor. Bugün de yedi Ame
rikalı profesör ve 121 Rodoslu bura
ya gelerek fuarı gezdiler. 

bugün söz uzadı. ELE~ sp 
==K=a=d=ın=Y=ü=.z=ü~ndel1 

Ağır Bir Cinayet 
iı1Jldel1 

İzmir, 26 (Tan muh~~ 'J'e 
Bu sabah onda şehrinUzlil it ciJ! 
semtinde kadın yüzünden ~ bif1 
oldu. Çoban Mehmet adın. şe ııtl/ 
mumi evlerde çalışan ~~tiÇıştı lif 
bir kadın yüzünden rnkıbı otte ) 
nı sol böğründen ağır sure e1e 
tadı ve kaçb. Hasan ha.staJl ıııY 
dırıldı. Çoban Mehmet:"" ./ 

d~ ~t 
'"e Türkiye Cümh11r•7 i 
d~ı·' 

Merkez Bankası" 
26-8-37 tarihli TAN ~' 

sinde neşredilen Merkez J3ıı.~ ~ 
ağustos 937 vaziyeti cet''.e nf!t 
sif kısmında ihtiyat akçesı ~sıfl' 
tından adi ve fevl)alade ve '\eiiO 

-ıtJC ~ 
kamları doğru olduğu hjjl sell 
6,621,180.10 olacak iken sııilı 
6,612,180.10 yazıldığı iç: I' ../ 
nur. ~ 

..-DiKKAT kıı· 
Yavrularını yaz has!ali~e' 
rından korumak . ı st tin~ 

an nelerin nazarı dıkk3 e? 
Çocuklar için en iyi ~~t st' 

sütüdUr, fakat her hnngt ıtıV~ 
heple bu sütten mahruııı c tJlo· 
çocuklara verilecek en iyi 

11 
tJl 

kemmel gıda Amerikııdş ıı~ 
tehassıs doktorlar nezdinde 1~ 

lanan ve ıxı~~ 
timiz dokt~~eıı: 
ca takdir e /A' 

s. """ " Marl<~ 
til'' Vitaminli Süt f(ler 

Fazla tafsilat isteyen_ı~re oııi'' 
; canen literatür göndetl~ 

ta posta kutusu 1 .,, ~ 
Her eczanede nrarırıI -

--Şirketi Hayriyeden . 
Orkestra ve CAZLI tenezzüh sefer:Jr 
Yarınki Cumartesi günli 71 numaralı vapur, mutad tenezıUb 5 

rini yapmak için 14.15 te Köprüden kalkacaktır. rtJstt 
Vapurda, Sarıyerc kadar, memleketimize yeni gelen 8 8 

mUrekkeb. 

Lilly Szekely idaresinde " POGANY .': 
k ,,,e p.. 

Macar orkestra takımı en latif ve klasik parçalan çalaca ~UiJJ~ 
nyerden itibaren mükemmel bir caz takımı Köprüye avdet e f~ 
kadar dans havalannı çalarak sayın yolcumuzun huzur ve 

511 

temin edecektir. ·tc4 
Büfe, lokantacı meşhur Pandeli tarafından deruhte edilılle~ 

'-• Köprüye avdet saat 21.15 dir. ------= 
·Sandalya ve Mob~ly '!ı~ 
1 

Hem ucuzunu, hem güzelini almak için lstanbulda Rızapaş~ ~ 
da 66 No. ASRI MOBILYA mağazasını ziyaret edintZ· 

AHMET FEYZi Tel. 23407 ~ 
ıstanbul Liman işletmead ares·"de 

"il 
Pazarlığı 25. 8. 937 Çarşamba saat 10 için ilan edilen Antrepo ~od 

nın umumi şartnamesinin 9 ve 33 üncü maddelerinde yazılı 8 aY s1 
tin "çalışılabilir 240 gün olduğu" tavzih ve pazarlığın da 31. 8. 9 

10 na talik edildiği ilan olunur. (5585) 



,, 

===== 27 - 8 - 937 ==========;::===========-= r A N 

Talebe Kaydına 
.. Başlanıyor 

d~uzeı Sanatlar Akadem:si 
;~~ktörlüğünden· 

~iııt h Akaderni: Mimari Resı·m Heykel Tezvini Sanatıer ve Türk Tez· 
-natı • • ' J 

.\J Mi er. §Ubelerinden anUrekkeptir. 
Lbıe oıgu:~rı §~be.si: Tahsil müddeti ikisi ihzari olmak üzere beş yı~.d~~., 
1eıtıer b Uk ımtiJıanlarmı vermiş bulunanlardan desene istidadı goru-
aı a U ~Ubeye kabul olunur. 

dacıa b :sırn v~ Heykel şı.:bcleri · Tahsil müddeti muayyen değildir. Isti
kıuıdan a~h~ır. Bu şubeye devam. edenler 30 yaşına kadar talebelik hukı,. 
en az ıstifade edebilirler. Resim ve Heykel şubelerine girebilmek tçın 
ler de 

0bı:ta. rnektep mezunu olımak lazımdır. Bu şubelere girmek istlyon-
ır ı t. 

• C) l'ez . s. ıdat yoklaması geçirirler. . 
l'iııat, ar ~'lllı Sanatı er şubesi: Tahsil müddeti dört senedır. Umumi tcı
llıı şube~~ ve grafik, çinicilik, dahili tezyinat, mobilya kısımlarını ha;idir. 
ZIUıJaıı orta mektep mezunlarile bUtUn mıntaka sanat mekteplen me
t'lıtuıurf 1rnır. Orta mektep mezunları desen ve tUrkçeden imtıhana tübi 

" ar. u) .,,,,, 
S .. urk 1' · • · d -·1d· ,..,~at istidad ezyıönı Sanatler şubesi: Tahsil m~ddetı muayyenT .. ekgı .ı1r. ~ıı.ıgi, 1'ü I g sterenler alınır. Tezhip, tezyinı Arap yazısı, · ur cı t-
Yinat1 Verk. C~t kalıpları imali, ebru ve ahar, Türk .minyatUrU, TUr~ te~
halı ı:ıakı tnı nakışları, kıymetli taşlar Uzerine hak, altın varak ımalı, 
j~ıı Yaş hş arı, sedef kakmacılığı kısımlarını havidir. Bu şubeye girmck 
t~rkçe koaddi ~azedilmemiştir. Talip terin istidat sahibi bulunm.alan ve 
tiyenıer d"rnpozısyona muktedir olmaları lazımdır. Bu şubeye gırmek is
letin t ~r:ktörIUğe istida vermek mecburiyetinde değildirler. Müracat-

2 -eicı ve taliplerin yoklaması Akademi DirektörlUğüne aittir. 
besi için ayıt ve kabu!~ l eyltılde başlanır. Kabul yoklaması Mimari şu
ltesırn., a.15 

eyJUlde, Tezyinat şubesi için 27 eylUl günleri saat 9 da başlar. 
l'lpılır. eykeı ve Türk Tezyinat şu belerine ait yoklamalar 30 eylUlde 
a_'l'. 

caaueri alıplerin Akademi Dirootörlilğüne hitaben bir istida ile mUra
daya b~ ~e b-ı.ı istidada girecekleri şubeyi tasrih etmeleri Hizımdır. Isti

.ı\ _ ~~ması icap eden vesikalar şunlardır: 
il Ufus ve hUvivet cüzdanı · 

- Sıhh · C _ • nt ve aşı raporu 
D Resrnj tahsil vesikası 

- liUsnUhal kağıdı (ıne'<teple rinden bu sene mezun olanlardan is
~ tenrnez.) 

4 ::: : tan~ kartonsuz vesikalık fotoğraf. 
luklard cnebı olanlar yukardaki vesikaları mensup oldukları konsolos-

5 _ ~ tevsik ettinniş bulunmalıdırlar. . 
lehesin kadernı niharidir. Devam mecburidir. Yalnız TUrk Tezyinatı t~ 

e deva.mda kolaylıklar gösterilebilir. (5424) 

4:kcıra Nümune Hastanesi Baştabipliğinden: 
~hı~~nenlıı. aşağıda yazılı ihtiyaçlan 22, 8, 937 tarihinden 6, 9, 937 ta· 
.~iJt adr.r on beş gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. 
~rn.e ~çık eksiltmedir. Teminat miktan ve muhammen bedelkri 
te ~ne da ışaret edilmiştir. Bu Uç kalem malzemenin hepsi birden iha
tııes111~ekttr. lhale 7, 91 937 salı günü saat 14 te Ankara Nümune has-
~l'ad c te.?.ekkül eden hususi komisyonda yapılacaktır. Şartnamelc:
torıueb·ı~ Numune hastanesinde ve Istanbulda Sıhhat mUdUrlUğünde 

l)İl{ 1 lt. 

:~~~'!':Muvakkat teminat olarak para ve para .mahiyetindeki evrak 
~ıı ev onca alınamıyacağmdan bunlan vermek istiyenler ihale gUntin
!~ine veı hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye Vekaleti vez
"eher ~at1tacaklardır. (2875) (5396) 
tıı~harnrn.etresi Muvakkat teminatı Cinsi 

Lira en bedel Miktarı 
Kuruş 

11 
23 

105000 M. 
5000 M. 

~ 25 2000M. 

288 Li. 75 Kr. 
93 Li..75 Kr. 

37 Li. 50 Kr. 

"Gaz hidrofil,,,, 
Sargılık Amerikan 
bezi 
Tarlatan bezi 

~taııb 
~Om· uı Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 

beıı 18Yonundan : 
~f:a.~~ lla.JtiJ vasıtaları için 75 kalem eşya kapalı zarf usulü ile satın alı

l r. ...... 
~ . ...._ :ahrnin bedeli 5356 liradır. . 

llıı~ aı dı geÇen malzeme için ı;ıart nameler merkezimız levazımından pa
le a ...... rnır. 

Qaıat!ıksUtrne kapalı zarf usuıu ile 31 Ağustos Salı gUnU saat on beş
~l'cııı a kara Mustafa pa[i1a sokağında mezkur merkez satınalma ko

i . ...._ u~da Yapılacaktır. 
b~~· ...._ uvakkat teminat parası (401) lira (70) ktıruştur. 
~r 8 ~ksiltmeye girecP.k olanlar kapalı zarf usulU ile teklif ~ektup-

. ~lttı~at on dörde kadar komisyona mühürlü olarak vermelerı aart
'ttıı~· ......, 

1 
takdirde eksiltmeye giremezler. 

~t ~ksUtmeye gireceklerin 1937 senesi ticaret odası veslkalannı te
llı.akbuzu ile birlikte vermeleri llzımdır. (5142) 

l41~~e"ıet Demiryollart ve Limanları 9 
>.tun "1e direktörlüğünden: 
~ Ve a.~rnen bedeli, \'agon üzerinde teslimi halinde beher metre mikabı 
~t L~erde teslimı br..Jinde 110 ti:uruş olmak üzere 6000 metre mikap 

~~(a leburgazdan, 
bı l5~nuh.1ınrncn bedeli \'agon Uzerinde teslimi şartile beher metre mi

;(· 9, 93 kUruş olmak tizere 8000 metre ımikft.bı balast kilometre 27. den, 
~ ~trııe 7 ~azartesi glinU saat 15,30 da kapalı zarf \S'l.llU ile Sirkecıde 9. 

caltt, eksutıne komisyonunda ayrı ayrı veya ikisi birden satın ah
lı l". 

~v:~1e tamamen veya kısmc:ı girmek istiyenlcrin yüzde 7,5 nisbetin~e 
~ Utl'tıe~t ternıııaua kanunun tayin ettiği vesikaları, Nafıa işlerine aıt 
~tla~i er: ginmek istiyenlerden aranacak müteahhitlik vesikası hak
tırıı t li,3~lırnatnnme dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün 
~~. Ş a kadar lşletme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri ia

de lşıartnameler parasız olarak Ankara Malzeme dairesinden ve Sir· 
etme komisyonundan dağıtıLmaktadır. (5388) 

~~~eri Liseler M üf ettişliğin~en : . 
~t' ~l' t ~elerde lkmali olup ta lkmalde muvaffak olacak Okurlardan bır 
111 ~t>e1~ cb~ .irntihanla Askeri liselere alınacaktll'. Yükse« sınıfta olan-

tal'tıatnı edıhrler. Talip olanların şLmdiden müracaat ederek evraklan
arna1an lıizımdll'. (327) (5558) 

temi"· rellanma11 men eder 
•e harehllnlze genç~.k urlr. 

Yalınız ı 

J. ROU&S•L de satılır. 

ISTAN8UL TDnal M1yılaııı No. 12. 
ıa Numırcılu hıalagumuu 
llllJlnlz, hdawa gGndtrlllr. 

Is tan bul 6 ncı icra dairesinden: ' 
Eminin Murat Ceylana olan dört ı 
yüz lira borcundan dolayı birinci de
recede ipotek edilen ve borcun öden
memesinden paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve tamamına 3548 lira kıy 
met biçilen, Sarıyerde Hüseyin ve 
Türbe sokağında eski 2 yeni 25 · 29 
No. h bir tarafı Lutfiye hanesi ve 
bir tarafı Ibiş reis veresesi hanesi ve 
tarafı rabii tarikiam ile mahdut iki 
bap hanenin evsafı ve mesahası aşa
ğıda yazılıdır. 

Evsafı umumiye: 

Hüseyin Efendi sokağında 25 No. 
lı ve Türbe sokağında müfrez 29 ve 
29/ l No. lı ve biririne dahilen iltisa
kı olan Uç ahşap hanedir. 

29 No. h hane: 
Zemin katı: ahşap bir merdivenle 

buraya inilir. Zemini taş döşemeli 

bir avlu etrafında bir kömürlük ve 
bir yemek odası vardır. Zemini kıs
men çimento, tavanı ahşaptır. 

Birinci kat: Kapıdan girildikte ah 
şap bir sofa üzerinde odalar vardır, 
Odaların zemin ve tavanları ahşap o
lup tavanlar yağlı boya pencereler 
ve kapılar adi do~ama olup boyalı· 
dır. Pencerelerde kafes ve parmaklık 
mevcuttur. Yine bu sofa üzerinde sağ 
da mevcut bir kısım ile 29-1 kısmı
na geçilir. Merdiven altında bir ala
turka hela mevcuttur. 

!kinci kat: Ahşap ve eski boyalı 
bir merdivenle yukarıya çıkılır. Bir 
sofa üzerinde iki büyük oda ve bir 
sandık odası ve bir alaturka helası 
mevcuttur. 

Evsafı: Birinci katın aynıdır. 
Çatı arası: Bu kattan ahşap bir 

merdivenle yukarıya çıkılır. Alçak 
bir sofa etrafında iki çatı arası mev· 
cuttur. 29/ 1 No. lı hane: Zemin kat; 
zemini çimento döşeli ufak bir sofa 
etrafında bir mutbah vardır. Bundan 
başka bir merdivenle sokak kapısı 

yanına çıkılır. 

Birinci kat: Kapıdan girildikte ze
mini çimento döşeli ufak bir antre 
etrafında bir sofa ve solda biribirine 
geçilir iki oda mevcuttur. Bu odalar
dan birisinden 29 No. 1ı haneye geçi
lir bir kapı mevcuttur. Buradaki ev
saf 29 No. h hanenin aynıdır. Yalnız 

ufak odada bir yUklilk mevcuttur. 
. !kinci kat: Ufak bir sofadan ah -
§ap bir merdivenle çıkılır. Ahgap bir 
sofa etrafında Uç oda vardır. Bir o
dada yüklük ve bir ara kapı vardır. 
Evsafı diğer kısmın aynıdır. 

25 No. Iu hane: Zemin kat: Hü
seyin Efendi sokağına. bir kapı ile 
taş döşeli bir antre Ustilnde bir ala
turka mutbah (zemini taş döşeli bir 
alaturka ocaklık). 

Birinci kat: Ahşap bir merdivenle 
bu kata çıkılır. Bir heli ve bir ah
gap oda mevcuttur. Bu kısım biraz 
harap bir haldedir. 

Bahçe: Bahçede bir kuyu ve 7 a
det meyva ağacı vardır. 

Mesaha: Zemin mesahasr: (226)2 
olup bunun (147)2 nin binaları İ§gal 
etmektedir. 
Yukarıda evsaf ve mesahası yazılı 

gayrimenkulün yan hissesi açık art
tırmaya konmuş olup şartnamesi 7-
9-37 tarihinden itibaren dairemizde 
görülebileceği gibi 27-9-37 tarihine 
rasthyan pazartesi günU saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık arttır
ma ile satılacaktır. 
Arttırma muhammen kıymetinin 

% 75 bulmadığı takdirde en son art
tıranın taahhüdü baki kalmak Uzere 
satış on beş gün temdit ile 12-10-

937 salı günü ayni saatte yapılacak
tır. Alıcıların muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat 
lı mektubunu getirmeleri lazımdır. 
Müterakim vergiler ile vakıf icaresl, 
belediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
tcllıiliye ruswnu satış bedelinden dü
şürülecektir. Taviz bedeli mUşteriye 
aittir. 2004 No. h icra, iflas kanunu
nun 126 ncı maddesinin 4 neli bendi
ne tevfikan bu gayrimenkul üzerlnde 
ipotekli alacaklılarla diğer alakadar
larının ve irtifak hakkı sahiplerinin 
ve hususile faiz ve masarif e dair iddi 
alarmı ilfın tarihinden itibaren 20 gUn 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
bildirmeleri ve aksi halde haklan ta-

m . ~ 

Isti~lııl 
Direktörlüğünden : 

1 - llk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 10 dan 16 ya kadar .mektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylülün onuncu günUne kadar gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kaydını yeni-

letmelidir. Eski talebenin EylUIUn onundan sonra mUracaatleri kabul edilmiyecektir. 
5 - Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları EyliilUn birinde, diğer smıflann Ey. 

IUlUn yedisinde başhyacak lll'. 
6 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Seh.zadebıuu Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 
• . -~ .. , • •: . . . o 

HAYRETTıN 
ÇİZE!( 

TÜRKİYE 
CUMHU RİVETİ 

21RAA'f.B 
Osı:~-ıcı.rılı Bct.rıkı:tsı 

30 Nisan 1937 Tarihindeki Vaziyet 
Aktif 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenmemiş olan kısım 
Kasada ve Bankalarda bulunan 
paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlaı 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobiya 
Müteferrilr 

Isterlin ş. P. 

5.000.000 - -

4.940.430 1 9 
1.669.996 18 8 
4:454.965 18 6 
3.389.743 7 1 
6,763,608 12 5 
2.019.193 3 2 

527,414 8 8 
595.868 10 7 
144,773 17 7 

29.505.994 18 5 
Kuyuda muvafıit olduğu tasdik olunur 

Mesul :Murahhas 
ve 

Umumi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

Pasif 

Sermaye 
StatU mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

lsterlin Ş. P. 

10.000.000 !._ -

1.250.000 - -
308,490 9 1 

285,606 18 3 
15,258,314 8 8 

1.509.291 17 6 
527,414 8 8 
366.876 16 3 

29.505.994 18 5 

Türkiye Umum Müdürii 
PH. GARELLI 

1IU KOPEK BULUNDU 
Kınalıada açıklar:ında denizde iki 

av köpeği bulunmuştur. Sahibinin 
Kınahadada Bay Sezaiye milracaat
ls,n. 

lstanbul Defterdarllğından: 
Senelik muhammen kıymeti 

Lira Kuru .. 
Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Pire Mehmet so-

pu ka.ydile sabit olmadıkça satış be- kağında kain eski 6 yeni 2 sayılı ev: 234 
delinin paylaşmasından hariç kalacak Büyükderede Tepeb~ı sokağında kain 17 sayılı ev! 12 
ları cihetle alakalılann anılan madde- Yukarıda yazılı malların bir senelik ican 10-9-937 cuma günü saat 
ye göre hareket etmeleri ve daha faz 14 de ihale olunacaktır. icar bedeli dört müsavi taksitte ve taksitler pc
la malumat almak istiyenlerin 36/ şinen tahsil olunur. Taliplerin ylizde 7,5 pey akçalannı muayyen vaktin-
1059 No. 1ı dosyaya dairemize baş- den evvel yatırarak mezkur günde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğiın-
vunnalan ilan olunur. '34596) de mUtcsekkil satış komisyonuna müracaatları. CM.l C5617l 



12 TAN - 27-8-937 ~ 
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1 JOO gı:ımlılı malı · 
------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------

1 1ıilo diye aıırmııınız. ~ 
Buz dolabı ahrken de değerindP.n e~si~ bir buz dolabledinmemelisiniz!. 

Ucuz fiata ve cazip vaitlere kapılarak buz dolabı aımagı auşunursemz sonraaan uzuıur 

ve pişman olursunuz. 

Tetkik etmeden buz dolabı almay1nız.' 

Tetkikatlnız neticesi ise size hakiki FRIGIDAIRE' in üstünlüğünü ispaf eder ve ona sahib" 

olmanın gururunu tattmr. 
Hakiki FRIGIDAIRE için ödeyeceğiniz her kuruş aldığ1nız maim naKıKr aeger1ne oedeldir. 

FRIGIDAIRE'i en az sarfiyath bir makina yapan" EKO\/AT" tertibatl şaşılacak derecede 

az elektrik sarfederek azami randeman temin eder. 

Zaten EKOVAT
0 

(vat ekonomisi) demektir. 

Bu iktisat yüzünden Hakiki FRIGIDAIRE zamanla en ucuza mal olan bir buz dolabıd1r. 

f)} r{S: 

BOURLA BiRADERLER VE Ş!! 
l&TANBUL. _- . ANKARA - IZMIR . 

SAT 1 E Şubeıerlnde 

Yalnız hakiki FRIGIDAIRE il~ 
wwiten resmf 5 senelik temı· 
nat istemeOi unutmay1nız. 
&'teminat bozukluk vuku· 
unda tekmil mekanizmanın 
meccanen tebdilini tekeffOI 

edew 

• 

Si ve bütün 
5 Adana - Muharrem Hilmi Remo Bursa - Marko Herman Izm!t - Zihni Kaman ve §erlla Samsun - B. Albala. ve oghi 
5 Adapazarı - Kerameddin Barut Diyarbekir - Misbah Münib Uras kardeşler Kayseri - Zeki Saatman Tokad _ B. Albala ve oğlu _ Cemal Kovalı 
5 Antalya _ Ahmet Şevki Zaman ve Şsi. Esk~şehir - Hikmet ?zgür ve Hasan Tozman Konya - Ali Ulvi Erandaç T b H 1 .. . = Gazıantep - Hasan Hılml ve Abdullah Güzel Mersin _ Çankaya şirketi ra zon - arun ar muessesesı 

i:ııııiililıiilııUııiıliirıiiıiııllilııııııııııııııııııııınııııınıfı~iı"ıllıılıı:illı~ıilllılliıliınııııııııııııııııııııııııııııiı~~liliıılııilıilliilıiliüüıııııııııııııııııı:ııııııııııııiıliüılliılıiüıUlııiiliııiiüıılıiilıiiılıfl~ 

KANZUK 
Saç Boyaları 

JUVANTiN 

Ter ve yıkanmakla kat'iy. 

yen çıkmaz, tabii renk veren ta

nınmış yegane sıhhi saç 

boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTAI"lı"BUL 

KADIKOY 

"SEN JOZEF,, 
FRANSIZ ERKEK LiSESi 
Yeni ders senesi, Eylfılün 8 

inci Çarçamba leyli talebe için 
ve 9 uncu Perşembe günü ne
hari talebe için başlar. Kayıt 

muamelesi, Pazartesi gününden 
başka her gün saat 9 dan 
11 1/ 2 a ve 14 den 18 e k~ar 
yapılır. tık tahsilini bitirip diploma 
alan talebe ORTA sınıflara gi
rebilmek için ihzari sınıfa ka

bul olunur. 

Yepyenı formüllerle piyasaya ~ıkar-'21" 
•• Kirpik . 

VEN us ıürıııetİ 
VENÜS Allığı 
VENÜS Ruju 

VENÜS Kreıııl 
VENÜS Pudrat! 

VENÜS Briyaııtioİ 

--kullananlar muhakkak VENOS kadar güzelleşir. 

Venüs müstabzaratı şimdi bütün kibar ve şık familyaların en k~· 
metli ve itimada şayan yegane tuvalet müstabzaratı oıoıuŞ 

Depoıu: Nureddin Evliya Zade Müesseıeıi. ISTANBUL _.,,,,,,,.. 

' 2 ~ 

, 0 ~ 0 N C O 1 Sİ A N B U L F E S T 1 VA l I 
30 Ağustos Pazartesi, saat 22 de Beylerbeyi sarayında 

Büyük Müsamere 
DUHULiYE: Bir çift için beş liradır. 

Elbise mecburidir. 

On versite Rektörlüğünden : 01ıet' 
lstanbul üniversitesi Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen ve Ikt_ısat F'~~1uıd~ 

rine ve üniversiteye bağlı Diştababeti ve Eczacı mektcbıne ~ F~i'l)lt 
itibaren talebe kabulüne başlanacaktır. Yazılmak isteyenJerın 
Dekanlıkla~a vesikalariyle beraber mUracaat etmeleri. (5545). ~ 

Sahibi: Ahmet Emin l:'ALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden:~. ıacll"~ 
Guetecilik ve Ne§riyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yeı TAN ıtl 


