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YALAN BiR SA YIA Japonya • İngiltere Gerginli~i 
korsan Denizaltı Gemisinin Tokyodak,Ingiliz Elçisini 

Marmarada Batırlldığı . Geri Alınması Muhtemel 
Haberleri Doğru Değildir 
~fi~;~'~1Ankaradaki Tahkikatımız: 
Üğrıya: · Hariciyemizde SalCihiyetli 
Zihniyet Makamlar, Ortaya Ahlan 

S~1une, Emin YALMAN Şayiaları Tekzip .Ediyorla r 
11 IJla.nevralarda memle-

' kette görüt ve düşünü' 
-ol~ renişletecek hadiseler 

1 
~)et tur .. Eakiden kalan bir zih
l&p ~fıyeye uğramıf ve inkı- ı 
"e lbii u Yeni bir sahayı berrak 

1 

~tır.'bet bir tekilde aydınlat-
V tN.._ ~ılan '- .. 1 . . . . _"tlt\i ou guze netıceyı ıyıce 

)bl'llı ı .~tirnıekte fayda görü
lltnıd Çunkü Trakya manevra
b'- h ~ ıttdan inkılap adımı, mü-

l:>u.n ır adınıdır. 

... 1' ~. 

•. 
4, ' # ~ .... 

11 -~ her memleketinde "aske
~lata " ~dı altında görüş ufkunu 
~ ~ ~ır zihniyet vardır. Osmanlı 
'-~ lÇJnde bu zihniyet 90k yer tut-
,lt!ı.. Çok ~bil olarak yeni devirde ispanyanın (C. 1) tahtelbahlrl. Bozcaaaa clvannda korsanlık yapan 
-~bbı:oıu birdenbire kesilmemiş, es- tahtelbahirio de bu sınıftan (0. S) taht~lbahiri olduğu rivayet ediliyordu 
~~· bir .ınUdd..t A,,. .... _ -'":a- ... ;+_ 
~-:~ :.t.~~ ıganeyralarmda "'~ bu •• .:ı ..... ı.. ..... ı ,.-1.,.;""t .. ..:ıft ı:ı•"•" hh· 1 mmıilerin, Bandırma ile Adalar ara-
~~Uz inkılap admu, bu zihni.. ~ayla.da, Bozcaada etrafmda. ltara -eu- smda atış • ımleri yapmalarıdır. 

lıı... ~fiyeaid1r lanmızda bir İspanyol gemisini batı- Ankarada 
~-~b· • L!1 klı ır ~Y~tin devamından do- ran meçhul denizaltı gemisinin Ban- Ankara, 27 (Tan muhabirinden)-
L~)'a sen hıç kımseye tarizde bu- dırma civarında görüldüğü ve teslim Meçhul tahtelbahirin Marmarada ba
~ 'kal klınsenın hakkı yoktur. Es- olmasr bildirildiği, dilemediği için tmldığı hakkında lstanbulda iki gün
~ hiç ı.p devam eden zihin itiyat- de batırıldığı söyleniyordu. En salllhi- denberi dolaşan şayialar, An karaya 
1-t IS&d ~eye maledilemez. Bun. yettar makamlardan yaptığımız tah- da aksetmiştir. Hariciye Vekal~tinde 
~ h:ı.~ce muhitte vardı, gilnUn birin- kikata göre, bu şayianın aslı yoktur. salahiyetli makamlardan yaptığım 
~dtıtıat hın ruhu ve mantığı ortalığı Böyle bir tahtelbahir görülmediği gi- tahkikata göre, bu şayiaların aslı 
"ll1.(ia ?1

1
.ca çok dikkate değer bir bi batırıldığı haberi de yalandır. yoktur. Denizaltı gemisinin Marma· 

81 UU:niş, gitmiştir. Bu şayiaların çıkmasına sebep, son rada görilldüğil hakkındaki haberler 
-.- günlerde donanmamıza mensup bazı de teeyyüt etmemiştir. · 

d ......... 1 ~kiye Cümburiyetinin harici 
""'tlut Yaseti apaçıktır. Barışa ve Tütün Rekoltesi 72 Milqon 
~Yeta da~ ve dilnya yüzünde 
tJıı. htçbır"e .ıstikrar anyan bu siyase
~. gizli ve kapaklı tarafı yok-

~lı: h 
ht \>e atfet l!liyasetindeki samimi-
~~ hu::klık, dünyanın her tarafm
~««li fetıı Utıi~et sahibi insanlarm kal
~ ltıı.:~. 'l'ü.rkiyenin milletler
"'tth- VClCIIU son derecede yilkseıt-

. litr ~ 
'1~11 etııleketin gidişinde ayni pren
~hi~dllınurnt hayatın her sahasma 
~ld en doğmuş bir ahenk bu
~ ~Pl ır. liayatm hiçbir şube~! 
~ sı :%'e aykın düşmemelidir. In
) bayı U~un tam verim vermesi i-
' e bır birlik ve ittırada ihtiyaç 
'·~ 
~it yrı askeriye,, düşüncesinin ya
~~ ı-u:11lı§ hava, bu bakımdan in
·~~ b Una çok aykm düşüyordu. 
~~ler: hava, müspet gaye ve dil
~~ e~ doğmuş bir şey değildi. 
~Si titeakı zihin itiyatlanrun devam 
'tııı te~esinden ileri geliyordu. Şu
~~ ~a d r~~ edelim ki. hastalık bi?.e 
t- lte hu egilfür. Hemen her meımle-
~; ~~? derece derece tezahürle

lle ~ra lif edilmektedir. 
t rııa~ askeriye,, işinde üç müs

'l'ı l ....._ l' t tasavvur edilebilir: 
ı,.~e~e~arruz fikirleri besliyen bir 
< detı ~ hazırlıklarını harici a-

ll~ ....... \> ~~ek. 
~1~ ~iha elli ıcat edilen birtakım si-
~ııı: "e~ t?rtibatrrun harice du
~ ....._ >tf rna~ı olmak. 
tra~ dUş~ht~Iıf harp ihtimallerine 
<la~da h nuıen pla11~an ve sulh zıı
~ teru a.zn.1anan mevzileri ve mü. 

batını gizlemek. 

~~Un·· ')) tu"' ıçın her memleketin tut-
~ \>e gu bir yol vardır: O da nm

!tıahdut sahaları anernnu 
(Arkası 10 uncuda) 

Altmış Milyon Kilosll 
Yüksek Fi}ratla Satıldı 
Bu Seneki Satış Yekunu 30 Milyon Lirayı 

Buldu, Bütçemizin Sekizde Birini 
Tütünden Temin Ediyoruz 

Geni' bir rağbete mazhar olan tütünlerimiz 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden) - ı 
Geçen seneye ait tütün rekoltemizin 
satı§ı tamamen bitmiş, ve bu sene 
mahsulünün idrak edileceği şu aylar
da hemen elde pek cüzi bir miktarı 
kalmıştır. Memleketin muhtelif ınm
takalarından merkeze gönderilen ma
lumata göre, son sene rekoltesi 10 
senedenberi elde edilebilen en yüksek 
neticeyi vermiştir. 

istihsal edilen tütün mlktan kati 

tahrirden önce 68 milyon kilo ola.. 
rak tahmin edilmişti. J.'a.kat son 
a~·Iarda niba)·et bulan ambarlama 
sonunda hakiki mUrtann bu talımi-
ni a~arak 71 mUyon kUoyu buhluğu 
görülmüştür. 

Bundan evvelki en yüksek rakam 
927 senesinde ve 69 milyon kilo ola
rak tesbit edilmişti. Bu senenin ver
diği randıman tütüncülüğümüzün in. 

(Arkası 10 uncuda) 

200 Bin Japon Askeri Şanghayın Garbine 
Cekildi. Nankin Yanıyor, Japonlara Göre, 

6000 Çin Piyade Maktul Düşmüş 

~· 
'II.t 

t~ 
ım 

'19! 

NevyorR, 27 (TA.l"\') - !ngiltere 
hükfuneti bugün Japonyadan kendi -
sini tamamile hoşnut edı:ıcek ve sefi
rinin yaralanması hadisesinin fena 
tesirini bertaraf edecek teminat iste
miştir. Ingiltere Hariciye Nazırı Mis
ter Eden ile Japon Sl!firi Oşida ara
sındaki mUlakat bu şekilde .!leticelen
miş bulunuyor. Bütü!l Ingilterede se-
firin yaralanma hadisesi, hiddet ve 
nefret ile karşılanmı§tır. Ingiltereııin 
Japonyadaki sefirini geri alması ih
timalinden bahsolunmakta:lır. Ame -
rika tia hukuk ve menafiinln mutlaka 
sıyaneti lazım geldiğini jki tarafa bil. 
dirmiştir. Sovyet Rusya da ayni şe. 

kilde hareket etmL~ ve Şanghaydaltl 
Rus konsolosanesi nerhangi bir taar· 
ruza uğradığı takdirde Japonyayı 

mesul tutacağını bildirmiştir. Çünkü 
Japonlar, Rus konsolosluğundan Çinli 
lere ışık gösetrildiğini iddia ederek 
konsolosluğa karşı geleceklerini söyle 
mişlerdir. Japonlar Şanghaydaki hat-

(Arkası 10 uncuda), Japonlarla beraber harek et eden Mongollardan bir gnıp y .. 

Namık Kemal Zade Bilyük Bir Felaket İ 
Ali E remi 
Kaybettik 

Gümüşhacıköyde 
Yedi Kişi Boğuldu 

Bir Milyon Zarar Var 
1 Ankara, 27 (Tan muhabirinden) -

l 
Dahiliye Vekaletine telgrafla bildi
rildiğine göre, Amasyanın Gümüşha
cıköy kazasına çok şiddetli dolu ve 
bir saat devam eden sürekli bir yağ
mur yağmıştır. Yağmur sulan, misli 
görülmemiş bir sel halinde bütUn ka
zayı kaplamıştır. Sel, 180 evi biltiln 

1 eşya.sile birlikte sürüklemiştir. Hal-

km 7.ahiresf, tarlalardaki hutiulid 
sulara karışıp gitınİ§tir. Halk, canla,. 
nnı kurtarmak için yUkşek yerlere 
kaçilll§, hiçbir §eyi kurtarma.m.ı§tu'• 

7 kişi boğulmuş, 1 kişi kaybolm\l.Ş"' 

tur. Maddt zarar, 1 milyon lira tah,.t 
ınin ediliyor. Amasya valiliği ilk ya.r-ı 
dımlan yapIDI§br. Kızılay da imdada: 
koşmuştur. 

1 Beyaz Zehir Yüzünden Fada/ar. 

Bir Adam, Burnuna . 

Sakladığı Eroinin 
Merhum Ali Ekremln birkaç sene ev
,·elki resimlerinden l;>iri. Merhum Us. 
tadın ölümü ve hayatı hakkmdakJ Tesirile· Can Verdi 

yazılar altıncı sa~·fadadır .. 

Elektrik Şirketile 
Müzakereler 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden :
Oğrendiğimize göre, Nafıa V" • .ı: 1" ti, 
Lstanbul Elektrik şirketi mümes.sille
rini Ankaraya çağırmıştır. Vekill et , 
sirketle aralarındaki püriızlü mesele
İeri konuşacak ve mukavele hüküm
lerine uygun olmıyan harei.etler h~k 
kındaki Vekaletin noktai nazarını bıl-
direccktir. 

Milddeiumumilik dün Bakırköy 
akıl hasta.nesinde geçen çok tuhaf, ha 
kika.tte çok feci bir hadisenin tahki
kine el koymuştur. Eroin iptiasmdan 
doğan bu facianın tafsilatını, hadise
yi yerinde tetkik eden bir muharriri· 
mizin müşahedelerine dayanarak ve
riyoruz: 

Gümrükte çalışan beşinci asliye ce
za mahkemesi geçenlerde eroin ıkul· 
lanmayı iptila haline getiren Ethem 
oğlu baloncu Remzi aslında bir deli
kanlıyı Bakırköy akıl hasta.nesinde 
tedaviye mahkum etmiştir. Baloncu 
Remziyi evvelisi gün jandannalar ay 

t~~~-~ '-1~ ni mahkemeye getirmişler ve o ak· 
' Adliyede yeni şam üzeri de tekrar hastaneye gö-

~ 
türmüşler. Remzi mahkemeye girip 

T • 1 T f •I çıktığı sıralarda yarım gram kadar 
ayın er, er ı er , 

~ ~ ero!n tedarik etm~ ve bir kare~~a 
~ Hakimler ,.e mi.iddeiuınuıni- \ ka~dma sara~~~ y~k.alanmama~ ı~ın 
~ ~ sag burun deligıne ıyıce yerleştirmış-

ler arasında :·eni tayin ve terfi- ' tir. Remzinin burnunda ahtapot bu-

tr yapaldı. Lıste altıncı sayfa.- ~ lunduğu için nohut büyüklüğündeki 
adır. ~ bu eroin hapı burnun daha yukarıları 

' (Arkası 10 uncuda) 

Mücadeleler neticesincle meyda .. 
na çıkarılan gizli bir eroin 

labrikcuının bir kö,esi 
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h°'lNCI KISII\I E 
LERiN A 

ssıp 

e 
ainler, Gizlice Toplanıp 
A o·· şünmiye Başladılar 

Mühendis İbrahim Gafip 

Dün Evlendi 

Yazan: S. s_.J Dün Beyoğlu nikah memurluğunda 
tanınmış avukatlarımızdan Bay Ra
miz Bakanoğlunun kızı Bayan Tom
ris ile mUhendis Bay lbrahim Galip 
Fesçinin nikahları olmuştur. 

:A.li Kemal vakası, bu hainler ü
Zl'rinde muhtelif tesirler husule ge
tirmişti. Bir kısmı, hadisenin deh
şeti karşısında sinmişlerdi, Bir kıs 
mı da son bir Umit ile bazı teşebbüs 
lere girişmişlerdi. 

(Sara~hfl'nebaşınJa gizli 
bir içtima) 

N emrut Mustafa Paşanın di
vanıharbine memur iken a

~ığa çıkanlan kaymakam Fettah 
Bey sabık İstanbul muhafızı Mus
tafa Natık Paşa, pehlivan Kadri, 
'.A.rnavutköy sabrk merkez memuru 
Hacı Kemal Bey, Aksaray imamı 

''e Aksaray Hüniyet İtilfı.f klübU 
reisi Hoca Memiş, kör Saffet ho
ca, iaşeci Hasan, tUf ekçi ustaların 
dan Yakup Ağa, Kuvayi İnzibatiye 
tabur kumandanlarından mütekait 
binbaşı Mustafa Efendi ve Beyler, 
Saraçhanebaşmdan, Çukurçeşme -

-ıen cadde üzerinde (37 ve ya-
- 47) numaralı evde gizlice içti-= etmişler .. Hararetli •bir müza
S{ereye giri~lerdi. 
:, Müzakerenin mevzuu - Mustafa 
Satık Paşanın tasvirine nazaran -
= idi· - . 
=-Millicilere, şöylece tezelden := · çelme takmak .. onlan bir ham
S de sırtüstü yuvarlamak ... := Fakat bu çelme nasıl taktlacak=. Artık !stanbulun her köşesinde, 
§alçın kayalar gibi yerleşen Milli
:Wer, bir hamlede nasıl yuvarlana
: aktı? .. 
: O mecliste, en akıllısından en 
ahmağma kadar ayrı ayn (beyanı 
mütalea) etmişlerdi. İnsan kafası· 
nm alamıyacağr, birtakmı. saçma 
sapan sözler söylemişlerdi. Hatta, 
VAnadoludan gelen efradın ikamet 
ettiği kışla ve karakolların suları
nı zehirlemeyi düşünecek kadar 
vicdansızlık, hayasızlık, dinsizlik 
ve imansızlık göstermişlerdi. 

Lakin bunların hiçbirini beğen
memişler .. nihayet şöyle bir karar 
vermişlerdi: 

- Birdenbire İngilizlere bir te· 
18.ş verelim. Ayni zamanda, mem
•leketin asayişini altüst edecek bir 
hareket vücuda getirelim. Alt ta
rafı, kolay .. İtilaf devletleri, nasıl 
olsa idare! örfiye ilan ederler. lda
rei örfiye varken, Milliciler de bize 
ilişemezler. 

Bu karar, kabul edilmiş .. derhal 
tatbikine girişilmişti. 

E vvela; şu anda; mevsu-
kan haber aldığımıza 

göre, !stanbula gelen (Ku-
vayi Milliye rüesası) tara -
fından büyük mikyasta bir suikast 
şebekesi hazırlanmıştır. Bu şebeke; 
bu gece yarısından itibaren işe baş 
lıyacaktır. Ellerindeki defterde 
dahil olan bazı mühim kimselerin 
evlerini basacaklar.. ve intikam 
maksadile de bazı sef arethaneleri 
yakacaklardır. Bu cinayetleri de 
ecnebi kıyafetine girerek yapacak
lar, kabahatin bütün mesuliyetini, 
yabancıların UstUne atmıya çalışa
caklardır ... Ayni zamanda, bu şebe 
ke tarafından memleketin emniyet 
ve 8.sayi,i de ihlal edilecek, belki 
de birtakım katliamlar zuhura ge
lecektir. 

Diye birtakım ihbarnameler yaz
mışlar; bunları; Tünelin karşısın
daki pasajın biraz ilerisindeki (En
tellicens Servis) merkezine .. resmi 
lngiliz istihbarat şefliğine .. mütte
fik zabıta kuvvetleri reisliğine .. ve 
itilaf devletleri sefaretlerine gön
dermişlerdi. 

Sonra, bir taraftan bunlar yazı
lıp gönderilirken; diğer taraftan 
da Hürriyet ve İtilaf klüplerine 
mensup nekadar ayak takımı var
sa, hepsine adamlar koşturularak, 
Çeşmemeydanı kahvelerinde, Gala 
tanın bazı kahve ve meyhanelerin
de toplanmaları temin edilmişti. 

Bunlar, malik olduktan !!ilahla
rı takacaklar .. Üçer beşer kişilik 
gruplar halinde toplanarak verile
cek emre muntazır olacaklardı. 

Ha..'ilier; fesat planlarım, çok 
usturuplu tertip etmişlerdi... O ge
ce, (Milli Hakimiyet) in ilam şere
fine, büyUık bir fener alayı yapıla
caktı. İşte, bundan istifade oluna
caktı . 

(Saltanatın ilga.sı)ndan ve (Milli 
Hakimiyetin ilanı) ndan son dere
ce sevinç içinde bulunan İstanbu • 
lun hamiyetli halkı, fener alayını 
1stanbulda tertip etmişler .. Büyük 
bir coşkunluk içinde, karşı yakaya 
geçmişlerdi. 

Alay, tam bir intizam ile Tepeba
şmdan, İngiltere sefaretancsinin ö
nünden, Taksime kadar gitmiş .. 
Hiçbir ecnebiye karşı, en küçük bir 
~kınlık zuhura gelmemişti. 

Ancak şu var ki; aldıkları müte
addit jurnallerden dolayı az ços 
şüphe ve heyecan içinde bulunan 
itilaf devletleri zabıta heyeti, muh 
telif yerlerde, ihtiyat tedbirlerine 
müracaat etmişlerdi. Fakat, bu ha
miyetli kütlenin, kendi milli gurur 
la.rıru tatminden başka bir hareket 
te bulunmadıklarını gördükleri i
çin; fener alayına en küçUk bir mil 
dahale bile göstermemişlerdi 

F ener alayı, bu dolaşmasını 

bitirdikten sonra muhtelif 
gruplara ayrılmıştı. Bir kısmı, kes 
tirmeden tstanbula geçmek için Tü 

• nel önünden, Yüksekkaldırım tara 
fma. sapmışlardr. KasımpaŞaya gi
decek olan grup ta Tünelin alt ta
rafındaki yokuştan inmiye başla-
mıştı. (ArkMı \'ar) 

iş .. d e rımız e 

Bu mesut hadisede birçok tanınmış 
§ahsiyetler hazır bulunmuşlardır. Bü. 
tün davetliler merasimi büyük bir a. 
laka ile takip etmişlerdir. 

Bu hususi alakanın sebebi, mühen. 
dis Bay Ibrahim Galibin memleketin 
en mutaassıp ve ihtiyatlı bekarı diye 
tanınmasıdır. Bay Galip, aile kurma. 
yı prensip bakımından hayırlı bir iç
timai vnzif e diye karşılamakla bera. 
ber kati bir karar vermekte daima 
tereddüt etmiş ve evlenmek kararının 
çok mühim ve mesuliyetli bir mesele 
olduğu fikrinde bulunmu§tur. 
. Dostları arasında dolaşan bir riva. 
yete göre Bay lbrahiro Galip, müs. 
takbel eşinde anyacağı vasıfları ve 
meziyetleri kati bir şekilde tespit et. 
miş ve bu ideale uygun bir arkadaş 
aramıştır. Derin ve müspet düşünceli 
bir fen adamının bir aile kurmak me
suliyetini bu kadar ehemmiyetle kar
şılaması ve hayatta tam idealini ara. 
ması dostlarının muhitinde tabii bir 
aliika uyandırmıştır. 

İşte bunun için herkes, mutaassıp 
bekarın tereddüdüne nihayet veren 
kuvveti ve tahakkuk eden idealinin 
şeklini tanımıya çok merak etmiştir. 

Gelini görüp tanıdıktan sonra umu. 
mi surette varılan kanaat, Bay lbra. 
him Galibin ideal arkadaşını bu kadar 
itina ile aramakta haklı olduğu yo. 
!undadır. 

·Yeni kurulan aile için saadet ve fe
rah dileriz. 

lan Askeri 
ayr

yet er __________ ......;.. _____________ __ 
Bugün, lran Heyeti 

Heyeti de Ankaraya 

lzmire, 

Hareket 

Afgan 

Ediyor ... 

Misafir heyet azalarına hediye edilen kolleksiyonlar 
Askeri Matbaada hazırlanırken 

Trakyadaki manevralanmız için 1 si erkanı tarafından. u~rlan~rşt~r. 
memleketimize gelmiş olan ve Gene· Bir müfr~e a~ke~mız, a~z ~usafır
ral Papagosun reisliğinde bulunan lere resmı selamı ıfa etmıştır. 
dost Yunan heyeti dün sabah onda 1- lran ve A l gan heyetleri 
talyan bandıralı Çelio vapurile nnem- Ferik General Kulu Kerimin rcis-
leketlerine gitmişlerdir. liğinde bulunmakta olan dost ve kar 

Yunan heyeti Topane rıhtımında deş Iran heyeti bugün saat üçte lz
Genelkurmay ikinci başkanı Asını mire gitmek Uzere şehrimizden ayn
Gündüz, lstanbul kumandan vekili lacaktır. 
korgeneral Cemil Cahit, tümgeneral Afgan Penerali Esndullah Han dn 
Veysel ve lstanbul merkez kuman - bu akşamki trenle Ankaraya hareket 
danı general !hsan Ilgaz, mihman- edecektir. 
darları ve Yunan konsolosanesi er - Genelkurmayın heyetlere 
kanı tarafından uğurlanmıştır. Bir hediyeler.i 
müf.rcze askerimiz selam res.~in~ ~~a Gene1kurmny bnşkanlığınce. ımisa-
etmış ve korgeneral Asım Gundüzun fir heyet azalarına hediye edilmek 
eşi, Bayan Papngosa bir buket ver- üzere hazrrlanan bibliyoteklcr kendL 
miştir. lerine verilmiştir. 

Romen heyeti de gitti Asken neşriyatımızın en mühim-
Dost ve komşu Romen heyeti de !erini ihtiva eden ve dört kısımdan 

dün akşn.!n saat 20 de Romanya va- teşekkül eden bu bibliyotekler Askeri 
purile Köstenceye hareket etmiştir. Matbaada büyük bir itina ile hazır -

Romen misafirlerimiz de yine kor- lanmış ve cidden zarif bir kolleksiyon 
general Asrm GUndUz, korgeneral Ce- meydana gelmiştir. Heyetler, Genel
rnil Cahit. generaJ Veysel, general lh- kurmayın bu armağanından fevkala
san, Romanya sefiri ve konsolosane- de mütehassis olmuslardır. 

Zeki, "Yaptığıma Neda
met Duymadım,, Diyor 

Suçlu, Adli Tıp 
Müşahede 

işleri Müdürlüğünde 

Altına Ahndı 

"' Kanlı hadisenin geçtiği evde keıil yapılıyor 
Evvelki gün Kuruçeşmede işlenen Nihayet iki gün evvel mahallede 

feci cinayetin tnhkikatile müddeiu- beni sevmiyen sektz kişiden mazbata 
mumilik dün de meşgul olmuştur. topladıklarını ve beni tımarhaneye 
Babasını ve kardeşini öldürdüğü için atmıya karar verdiklerini duydum. 
tevkif edilen Zeki, tevkifaneden ge- Dün de beni mahkemeye götürüp u
tirtilcrek tabibiadil Enver Karana marhaneye atacaklarmış, tabii, fevka 
muayene ettirilmiştir. Zeki, iki jan- lade müteessir oldum. 
darına refakatinde olarak adliyeye Zaten temmuz ayında bile ayakla
getirilmiş, tabibiadillerin odasına a- rım donuyor, mangalda ısıtıyorum ve 
lınarak muayenesi yapılmıştır. beynime hUcum eden kanı sıcak su 

Suçlu neler anlatıyor? ile tedavi ediyorum. 
Bir muharririmiz, (jün bir aralık, Tabancayı çekince ikisini de yere 

baba, kardeş katili ile görüşmiye mu- serdim. Bundan hiç nedamet duymu· 
vaffak olmuştur. Zeki, anuharririmiz- yorum. Çünkü bu işte tamamen hak
den hiçbir sual beklemeden şunları lıyım. 
anlatmıştır: Ben izzeti nefsime çok sahibim. Ba 

- Bayım, ben Halkalı Ziaat mek- bamın serveti varken, neden millet 
tebi alisinden mezunum. Uzun zaman parasilc tedavi edilecektim.,, 
danberi rahatsız bulunuyordum. Dok- Müşahede altına alındı 
tor Nazım Şakire gittim. O bana. sü- Tabibiadil Enver Karan Zekiyi mu-
ktinet '\le istirahat tavsiye etti. Esa- ayene ettikten sonra Adli Tıp !şleri 
sen müteveITimim, kan kusuvoıxium -""ii<>c:c ........ ı .. AA ml\•-'--'- -"--- -•-· 
Cemiyet, benim gibi hasta ve fayda- masına karar vermiştir. Jandanmalar 
sız adamların tedavisi ile mükellef de- onu götUrürkcn adliye kCpılarmm C>
ğildi. Beni, dünyaya getirenlerin te- nünü kesif bir meraklı kütlesi doldur 
davi ettirmeleri lazımdı. BabBılll, çok muştu. Zeki bunların önüne çıkmak 
zengindi. Fakat, benden parasını kıs- istememiş: 
kandı. Bana bakmadı. Ara sıra "seni "- Kuzum jandarma, bunları da
tımarhaneye gönderir ve orada ke- ğrt ta ondan sonra çıkayım. Çünkü 
miklerinl çürütürüm,, diyordu. sıkılıyorum,, demiştir. 

Yugoslav 
Kruvazörü 
Ayrılıyor 

Yugoslav Gazeteleri 
Bu Ziyaret Münasebe· 
tile Dostluk Y azlları 

ile Dolu 
Birkaç gündenberi limanımızda bu

lunmakta olan dost ve müttef.ik Yu
goslavyanın Dubrovnik kruva
zörünün kumandanı dün akşam saat 
beşte bir ziyafet vemniştir. Ziyafette 
birçok subaylanmızla gazeteciler bu
lunmuşlardır. 

Dubrovnik, bugün limanımızdan 
ayrılacaktır. 

Yugoslav gazetelerinin nef riyatı 

Belgrat, 27 (A.A.) - Yugoslav 
gazeteleri, Dubrovnik adındaki Yu· 
goslnv kruvazörUnUn lstanbula mu
vasalatı hakkında bir çok haberler 
neşretmekte ve bilhassa Türk sivil ve 
askeri makamatı ile lstanbul halkı 

tarafından Yugoslav zabitan ve ef
radına gösterilmiş olan iyi kabulU te
barüz ettirmektedirler. 

Gazeteler, ayni zamanda Dubrov
nik kruvazörü tarafından yapılan bu 
ziyaretin Türkiye ile Yugoslavyayı bi 
ribirine bağlıyan dostluğun ve iki 
memleket bahriyelilerini yekdiğerine 
rapteden kardeşlik hislerinin tezahü
rüne bir vesile teşkil etmiş olduğunıı 

ilave etmektedirler. 
---oı----

ARKADAŞINI YARALADI 
Cibalide oturan 11 yaşında Nihat 

isminde bir çocuk, ekmek bıçağı ile 
arkadaşı Abdüsselamı sol bacağından 
yaralamıştır. 

B. Kurdoğlu 
Tekrar Berline 

Gidiyor 
lktısat Vekilimiz B. Celal Bayar, 

dün müsteşar B. Faik IKurdoğlunu ka 
bul etmiş, kendisiyle görüşmüştür. B. 

Kurdoğlu, son üç ay içinde Almanya 
ile yapılmış olan ithalat ve ihracat 

!ine gidecektir. 

Dün Akşama Kadar 

Yağmur Yağdı 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan alınan malümata göre. bugün 
havanın 'i'rakya. Kocaeli, Orta ve 
Şarki Anadolu ile Karadenizde çok 
bulutlu ve yağışlı olması, rüzgarların 
umumiyetle garpten kuvvetli esmesi 
muhtemeldir. Karadenizde bir fırtına 
tahmin edilmektedir. 

DONKV HAVA 

2s.s.9a1 ~ 

Ekalliyet 
Okullarında 

Türk Dili 
. ,. 

Türkçe Dersler DaırTl' 
Murakabe Edilecek 

cııebl 
Maarif Vekileti tarafından e e<J: 

ve akalliyet mekteplerine tayin da!l 
len ve Türk muallimleri .~a.s;n ıırd 
seçilen müdür muavinleri d~n ?t ıı. ı.~ 
mUdürU Tevfiğin başkanlığIIlda. rııP' 
defa olarak mühim bir toplantı ) ,1Jl 
mışlardır. Toplantıda müdil_l' mu: ol· 
lerinin vazifeleri nelerden ıbare ){eti 

duğu tesbit edilmiş ye hak~ın~Ud~ 
dilerine direktüler verilmiştı:· ile "' 
muavinleri, bilhassa Türk usan a.Itıtl' 
kutulan dersleri daimi kontrol 
da bulunduracaklardır 

• Cef 
İstanbul Muallimleri Ya.rdıltl 1l C' 

miyeti kamp yazı derslerini ibti~ y 
decek bir kıraat kitabı ~azılrtı bS-' 
. b 0 

•• b k stır MUSll 
çın ır musa a a açmı. · .. ci}ıe 
kada birinci gelene 150 lira ıkill 
50 lira verilecektir. 

• d& 
Muallimlerin Tarih J{urult.B.)~r!~ 

bulunabilmeleri için ortameI<teP gilıY 
liselerdeki ikmal imtihanlarının 6rd 
leri değiştirilmiştir .Yeni cetveıe9g~f 
tarih ve coğrafya imtihanları. 1 s.nııJf' 
illide türkçe ve edebiyat irntill ı~ 
11 Eylülde riyaziye imtiha.nla!

1 tl~ 
Eylülde ve fizik 17 ~ylUlde yııP • 
tır. 

Sırt HamaDığının 

Kaldırıldığı Yerler 
,-d 

. Tahtakale, Asmaaltı, Yağ~8P~4il' 
cıvarmda sırt hamallığına bil" f;)'• 
le kadar izin verilmiştir. Fa~st~ef' 
lfilde herhangi bir kargaşalıgs J.5' 
dan vermemek için Tahtakale ve rfib6 
maaltmda dünden itibaren t~~· 
mahiyetinde sırt hamallığı k 
mıştır. . ı~v 

-·~ --o?·- ~ ...... ~• Y.iiJu;eı;Jrger.,. 
nm yokuşu ile ihan ve apart~ 11ı~W 
leri hariç olmak Uzeı-c şehriJl l(tıl'• 
yerinde sırt hamallığı kalmıytıcS 

• 
Yeni Liman Proie5~_11, ]1lllltJV' 
lstanbul limanı ile kömUr npt<; 

sı olarak aynlacak yere ait sV~c;etıtl• 
jenin bugünlerde LondradaJl . ı> 
mize getirilmesi beklenmek~ 

h 
d 
b 
el 
s 
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Asi Kuvvetlerinin 
~adrid Cephesinde 
Y aziyetİeri Zorlaştı 
kAderrıi Müdahale Komitesi Toplantısında, 
lendi Mali Vaziyetinin Düzef diğini Gördü 

ondr 2 
bıuha, ba., 7 (TAN) - Bugün ispanyada bilhana üç cephede 
ki ltıii ~e l'lıkuhulmuttur. Madrid' de uiler Onivenite tehrinde
Üti ta.~ l Vaziyetlerini kurtarmak için uğratmıtlar ve bu ~zden 
. lfiiku~:rasında atef mübadele edilmittir. 
hl>tnıııı kuV\·etıeri Sa.ragossaya. k~ı M>n derece şiddetli bir taarruz 
~r ... a.;:~r. Generaı Franc-0 bu taarruzu önlemek için tedbir almak
tıiQ ~ Uınet mehafill kunetleri. \ 

ı MısırınGençKralının Yahudi R.ongresi 
Güzel Nisanlısı Ayrılık Içınde 

Bir Kısmı Siyasetle Uğraşmıya 

Taraftar, .. Bir Kısmı da Değil 
Zürich, 27 (TAN) - Yahudiler yıllık kon

gresi, bizzat sioniates'ler arasındaki fikir ihti
lafı yüzünden hiçbir kati karar verememittir. 

Sionist'ler arasında, bağlandıkları idealle
re göre iki fırka tetekkül etmittir. 

ı.~ 0 ~adan top menzm uzak. z· V k" I +· . y . 
lı!iftr Oldt.ıgunu bildiriyor. Şimalde 1raat e a e inin em 
~,r ~ hareketı ,·apma.ıcta ve T k"l"t Kanunu \ 
dlrttr ı a hD.klm oimak istemekte- eş 1 a 
'talyan gazeteleri ltalyanlann Ankara 27 (Tan muhabirinden) -

Bunlardan biri, kongre reic;i doktor \Vf'izrnann'a. 
merbut olan fırkadır ki l'ahndilerin siyasi faali~·ette 
bulunıtıalanııa taraftardır ve Filistinde bir Yahudi 
devleti kunılmasuu .istemektedir. Araplarla hususi 
şekilde tem.asa geçmenin ve Filistin meselesinin mil
za.kerelcrle halline uğra§manm kabil olanuyacağı da 
bu fırka ta.rafından iddia edilmektedir. 
Diğer parti ise doktor Magnes ve doktor Felix War. 

burg etrafında toplanan Yahudilerdir. Bunlar Filis
tinde iki milliyetli bir devlet kurulmasına ve bu dev
lette Yahudilerle Arapların müsavi haklarla teşriki ~Ya bahka.ıa.ndığı zat erden uzun uza. Ziraat Vek&letinin yeni teşkilat ka

Sllıl·or )f Se~e~tedirler. Franco ile nunu, bu ay başında meriyete giriyor 
~ nıti~SOlını bugün tebrik telgraf Bugün, vekil B. Kesebirin reisliği al-
~aııc ele etmi~ bulunuyorlar. tında bir komisyon toplanmış, toplan 

0 telgrafında diyor ki: tıda son hazırlıklar gözden geçiril-
,''l<ty~~~co' 11un telgrafı miş ve lbirçok kararlar alınmıştır. Ye 
~i lsp e ll ltalyan Lejyonerlerinin ni kadroların bir kısmı, bugün hazır
birıiği <Uıyoı kıtaatı ile sıkı birmesai lanmıştır. Yarın tam kadronun çık
Santarı~:~nıa~ suretiyle ve kardeşçe ması beklenmektedir. 
bu harbin e g!rmekte oldukları, ve 
1trinı lt en Parlak ve en müşaşa za.. 
da da ı~annuş bulundukları şu sıra
aıtllıda b Yan lejyonerlerinin emrim 
d~ğuın Ulunnıasmdan duymakta oL 
8Uratıi il~r ve iftiharı ve bu pek 
lıuıdı.ı1tı el'i hareketinde göstermiş bu
~arı şevk ve vukuf karşısında 
~ıan:ltte bulunduğum hayranlığı 
l'ıln . ., IlUıa arzetmekle bahtiya... 

li. l4. Mr.ıı~olini' nin cevabı . 
~ ~ ..... ~lıni, te.~ekkür makamında 

& ""l.11 Vermiat' 
\ 'Uıd -..-~ ır: 
'"~ ı.., an böyle pek samimi bir ma-
~~~eıı· Yay;;,e 'Ak~;nl~ .. ·~u;t~:.ek 

l!itı~1Yetirniz aleyhindeki bütün teh_ 
t~ ~ kurtaracak olan nihai za- I 

anıdır. I 
~U.gu Bombardımanlar . 

rliı Van de Ineçhul tayyareler iki İn 
~lu.ııu Purunu bombardıman etmiş 
d •. \'e J0rİ G.emilerin biri su almak
""'ll ınu~ ngıliz harp gemisi tarafın 

/(. afaza olunmaktadır. 
0"1İtenin mali vaziyeti 

~ .\deıtı· ~ükemmel 
tıı~la.d~:~~ahale tali komitesi üç 
di~ \>e k rı ilk defa olarak toplan
~i g··endi rnali vaziyetinin düzel
u .... ~e·ıı~tnıUştür. Heyet amiral Von 
1 ""'a~ iç?1 ı-aporu hakkında malumat 
~let 15 üı.~oplanmış bulunuyor. Dev 
t filt.itı ~~e kadar rapor hakkında 
~~ ~:ır:ııı bildireceklerdir. Gelecek 

I lildedir. 

1it 'ttoına'cdYanların zayiatı 

Değişen Nahiye 

Merkezleri 
Ankara, 27 (TAN) - Görülen lU

zum üzerine Erzurumun Çat nahiye
si Yavi köyüne kaldınlmıştır. Şileye 
bağlı Alacalı nahiyesinin merkezi de 
İstanbul - Şile yolu üzerinde daha bil 
ytik bir köye nakledilmiştir. 

Vekalet Şark vilayetlerimize bağlı 
bazı nahiye ve kaza merkezlerinin teb 
dili hakkında yeni bir kararname da
ha hazırlamaktadır. 

Almanlar 

Çekoslovakyadan 

Çıkarllmıyor 
Prağ, 27 (TAN) - Çekoslovakya 

matbuat bürosu son günlerde Alman 
gazetelerinde bilhassa ısrarla neşredi 
len, Almanların Çekoslovakyadan çı
karılmaları için hazırlıklar yapıldığı· 
na dair haberleri gayri ciddi telakki 
etmekte ve tekzip eylemektedir. Filva 
ki bazı ahvalde Alman tebaasına ika 
met mezuniyeti verilmesi hususunda 
bazı tasavvurlar mevcuttur. Bu ta
savvurlarda Çeıkoslovakyaya giren 
Almanların, Çek misafirperverliğini 
suiistimal ederek Nazi propagandası 
ve casusluk yapmalarile alakadardır. 
Bütün Almanların Çekoslovakyadan 
çıkarılacağı haberi gülünç .saJ•tlmak
tadır. 

\ 

mesaisine taraftardırlar. 
Filistin meselesinin doğrudan doğruya Araplarla 

1 
müzakere edilerek halledilmesini de 

~d .~ '-1:"-'- bu parti istemektedir. 
Resıın e, on p an-
da, Kral Birinci~ KONGREDE GURULTULER 

Fa.rukuıı ilci kız- Hatta doktor Magnes bu fikri ka-
kardeşi Prenses- bul edilmediği takdirde kongreden 
Faize \.'e Fe\.7:iyJ istifa edeceğini de söylemiş; fakat 
görünmektedir. Ari Weizmann, kongrenin istifalara rağ
ka.lanndaki kesik~ men mesaisine devam edeceğini be. 
saçlı genç bayan, yan etmiştir. 
müstakbel Mısır Doktor Magnes'in söylediği bir nu
Kraliçesi Safinaz tuk kongrede büytik gürültülere se-
zill' fik~r. ~ . - bebiyet vermiş 2ki taraf arasındakı 
"'-~~ rekabeti daha ziyade sivrilterek bir 

============================= uyuşmaya hemen hemen imkan bırak 

Polonya isyanı Halayda Yine m:::;;dığma göre bütün dlinyada-

K 1 H Ad• 1 ki Yahudiler de bu hususta ayni fikre 
Bastırllamadı an ı a ıse er sahip bulunmamakta, bir kısmı siyasi 

Varşova, 27 (TAN) - Sansür ya Adana, 27 (Tan muhabirinden) -
vaş yavaş hafiflemekte ve cenubi Po Hataydan alınan haberlere göre, par 
ıo .... ;,•M ... ır; is:.van haıkkınıht haber alma ı tinin teminatile Türk dükkanları a
bilmektedir. Sızan şayialara göre, is- çrlmıştır. Alevi ve Rum dükkanları 
yan bilhassa köylüler arasında çıkmış henüz kapalıdır. Tevkif edilen günah 
ve sonra bu harekete amele de iştirak sız Türklerle suçlu Usebecilerin tah-
etmiştir. tiye edilecekleri söylenmektedir. 

Halen isyan kısmen bastırılmış bu Dün Süvcydiyede kanlı hadiseler 
lunmaktadır.Yalnız Jaroslav ve Brzes olmuştur. Usebecilerle halk çarprı;ı
ko mintakalarmda galeyan devam et- mıştır. 3 yaralı, 1 ölü varoır. Ha<fuıe 
mekte ve her gün şiddetli mücadele- yi bastırmak için Antakyadan kuv-
ler vukubulmaktadır. vet sevkedilmiştir. 

Çekoslovak matbuat bürosu; isyan 
cı elebaşılarının evlerinde Çekoslovak 1 
yadan gelme silahlar ve risaleler bu- ırakta yeni ntihabat 
lunduğu haberini tekzip etmektedir. 

Şamda Muhalif 

Bir Parti 
Adana, 27 (Tan muhabirinden) -

Şamda yüksek tahsil gençleri, muha 
lif bir parti kurmıya karar verdiler. 
Başvekil hasta olduğu için kabineyi 
evinde topladı. 

ve Tevkifler 
Adana, 27 (TAN Muhabirindrn)

Iraktan gelen haberlere göre, yeni ka 

bine intiha.ha hazırlanmaktadır. Mec

lis, yakında feshedilecektir. Eski ıka. 

bineniın S veziri ile halen mecliste bu
lunan 5 mebus komünistlik suçundan 

zan altına alınmıştır. 

faaliyete taraftarlık ederken, diğer 

bir kısmı da siyasetle iştigali isteme. 
mektedir. 

ENTERNASYONAL TALEBE 

BlRLIGININ BiR KARARI 

Paristen haber verildiğine göre, 
enternasyonal talebeler birliği kon
gresinde, bir yuvarlak masa kon
feransı kurularak Arap ve Yahudi 
talebeler arasında müzakere zemi
ni açmak ve Araplık - Yahudilik 
meselesinin bu şekilde halline doğ
ru gitmek karan verilmiştir. 

Filistin Komiseri 

Londraya Gidiyor 
Kudüs, 27 (A.A.) - Mandater hü

kumet makamlarının bildirdiğine gö
re, fevkalade komiser Sir Arthur 
Wauchope önümüzdeki hafta içinde 
Londraya gidecektir. B. Wauchope'un 
bundan sonra yeniden Kudüse dönmi 
yeccği sanılmaktadır. lı 4p~ 27 (A.A.) - Resmi bir teb 

a..~~st~a~aki İtalyan lejyonlarının 
~~dak' 8 ıle 22 Ağustos arasında 
~lldj~e zayi~ta uğramış old u..ltları 

ta ~bitı ktedır: 
~: a25er 16 maktul, 60 mecruh, ef-

Yakın Sarkta Bir 1 ehlike 1Vlzntakasz 
' 'l' lllaktul, 1616 mecruh. F ilistin meselesi, Ron ha.ftalar 

~ l\.~ ~Cada karga,alıklar içiı:ıde, Ceneuede toplanan 
~tl'\ı, i~27 (A.A.) - Gece yarısına mru:ıdalar daimi komisyoınunu en 
~~~oıı rnubasım tarafa mensup ~ok m~gal eden mesele idi. Konıi"l
~tl eı!iı a~ ~asında rövelver ateşi yon meseJe ile uzun uzadıya meş. 

1 Yara~ıştır. Bir kişi ölmüş, birçok gul okluktan ve lgiltere hükômeti. 
lllt~ ~ıştır._ nin tahkik heyeti tarafından ~eri-
'\~ ---o- len raporunu tetkik ettikten sonra 

A 4nkara Haberleri )lilletıer Cemivcti Koaıseyfme hita... 
"'t\lc ben bir rapor • ıiazırlamış bulwıu. 
' lta, 27 (TAN) - yor. 
i..ıı.ı~ara Mu iki Muallim Mek- lngiltere hü!ifımeti Filistine bir 
ı,.11· 8 ii rı bu ~,I 1 G geınç mezun ol- tahkik heyeti göndermiş, bu tah. 
""llıla . kız olan bu mez-mlar, ya.- kik heyeti Fill"itindeki bütün un-
t..,~Ji;ni vazifelere tayin edile. surlarla temas ederek vaziyeti an-

4\n · ladıkt:an sonra bir rapor hazırla.. 
~'l>ııı:. kaı-a - lstanbul seferini mış ve Filistinin ür parf;aya taksi. 
t'\'-ttı cııcu tayyaresi, bugiin ha- m!ni ta\.·siye etmi~ti. Bu parr.alann 
,la.~ 

1 
ZUkhıihı yüzitnden Anka. birinde bir Arap devleti, diğerinde 

~ ~l ernenıiştir. bir Yahudi devleti kurulacak ve Ü· 

~11' "e kediyeJer imar heyeti, 48 şe- çüncüsünde lngiliz mandası devam 
.._ bı .. , .. a..~abamızın biiyük mikyas- ede<>ekti. Tahkik heyeti Araplarla 
·'t "' harıt.a.sını yaptırmıya ka- l' ahudilerl banştınnanın, Arap 

b l'rııl:,1ır. menfaatleriyle Yahudi mmfaa.tle-
Q81çjı. ~ rlni uzlaştırmanın mümkün olma. 

l\l h A 1 d dığına inanarak taksim projesini 
Ilı~~· ava şefi manya a hazırlamış, lngiltere hükmneti de 
~~~ 27 (A.A.) _ Belçika hava projeyi kabul ederek meseleli Mil. 
tİi~~1 .Şefi. general Duvivier, Ge- letler Cemiyeti mandalar komisyo
"rL'.~ ~ng'ın daveti üzerine bu- nuna göndermişti. lngiltere hükft
"'ll'l ~ lnıan hava ordusunun mi- metinin Müstemlekat Nazın Mister 

, nezdinde projenin müdafaasını de. 
ruhte etmiş, nihayet mandalar ko_ 
misyonu da kemdi raporunu hazır
lıyarak konseye sunmuştur. 

Ara yerde J.<'ilistinin asıl halkı \"e 
memleketin !48.hibi olan Araplarla. 
Avnıpanrr.ı muhtelif memleketle
rine sığınamadıklan ic;'İl!l 111istine 
akın akın muhaceret eden ve bu. 
gün mühim n kuvvetli bir ekalli. 
yet vaziyeti alan Yahncliler ve Sl
yornistler de bu proje hakkındaki 
fikirlerini anlatmış buluınuyor. 

A raplar, memleketlerinin bir 
kısmında Yahudi yurdunun 

\'6 bu Yahudi yurdu üzerinde bir 
Yahudi devletinirn kurulmasını iste
miyor ve bir taraftan Fllistinin 
parçalanma.sına, diğer taraftan Ya 
hudi muhaceretinin de\·amma bü
tün kuvvetlerlle mukave.""Det ede
reklerini, bu uğurda hiçbir feda
karlıktan çekinnıfyeceklerini bildi
riyorlar. 

Filistin Arapları, kendi muhitleri 
haricinde de büyük bir muzaheret 
görmektedirler. Bu yüzdmı Irak 
hükfuneti Filistin davasını t.ama.
mlyle beniınsemi~ olduğu gibi Mı
sır, Suudi Arabistan, Suri~·e dev
letleri, Filistine karşı ayni hattı ha 
reketi takip etmekte ve Filistin mu
kadderatiyle pek yakından aJaka.
dar olmaktadırlar. Son günler i('in
de bu memleketlerin hepsinde Fi. 
listin Araplan lehinde te7.ahürler 
yapılmış ve bu temhürler bütün 
bu memleket hükümetlerinfaı Fi. 
listin davasına yardım edeceklerini 
göstenni~tir. 

Hatta Filistin davasının gördü
ğü müzaheret Arap memleketleri
ne münhasır kalmamakta. n Hin
distan gibi, Ca.va gibi daha uzak 
muhitlerde, Şimali Afrika gibi 
büyük Arap lkütlelerlle meskun yer -
lerde ayni sembati ile karşılanmak
tadır. 

B una mukabil Siyonistler ve 
Yahudiler Flllstinde milli 

yurtlarını kurmıya devam etmek, 
ayni zamanda Filistinbı pa~lan-

masına ka~ı gelmek istediklerini 
göstermişlerdir. 

Vaziyetin bu ~aiti ge~:irdiği sı. 
rada ına.ndalar 'komisyonu da ra. 
porwıu netiretti. Rapor bir sürü 
mukaddinıelerden sonra bazı mü
hinı tavsiyelerde bulunmaktadır. 
Bu tavsiyelerin birincisi, lngiliz 
mandasına son \'erilmemesidir. \"a
ni lngiltere, taksim projesimi tat. 
bile edebilmek i!';in Araplarla l'a. 
hudilere müstakil bükümet kurmak 
ehiiyetini kazamlıracak tarzda 
manda mesuli~·etini liiklenmiye de
\.'am edecek, ve bunlar bu ehliyeti 
kazandıktan sonra taksim projesi 
kendiliğinden tatbik edilmiş, müs
takil Arap devleti ile mü takil Ya
hudi memleketi kendiliğinden doğ. 
mu~ olacaktır. 

Milletler Oemi~·eti Konseyinin, 
bu raporu nasıl karşılıyacağını, bil
miyoruz .Fakat muhakkak olan bir 
nokta Arap efkan mnumiyesinin 
taksim projesine karşı gelmek \.'e 
Filistin Araplanmn hakkını koru
mak için mücadeleye hazırlandığı. 

dır. 

Bu yüzden Ya.km Şarkın bu fil_ 

kesi, bir tehliıke mmtakası olarak 

kalacaktır. 

3 

fi.EK 
Dans Festivali 

Geçen sene Beylerbeyi sarayının 

durgun \ 'e şahane havuzu ortn ına ku 
nılmu~ platfonnda eJTettiğim Bal. 
kan dans ekiplerini bu sene ilk önce 
bir iki gece evvel Kadıkö~iiııde Sürey 
ya sinemasının bah~sinde seyrettik. 

Ekiı>lerin hepsinde gözle görülecek 
bir ilerleme ve mühimseme göze ~.arp 
tığını enel beevveı söylemeliyim. Y.u. 
goslavlar ve Romenler geçen seneye 
nazaran daha canlı, Bulgarlar daha 
muntazam Ye bizim ekipler daha mü. 
tene\'\i icli. Ge~en seme gelmemi~ olan 
Ymıaulılar ise estetik kılıkları gözleri 
mid ok!:;ıuyorlardı. 

Yalnız derhal ilave etmeliyim ki; 
bazı ekiplerin ı>rogranunda fnzla (ses 
musikisi) yani şaııkı vardı. Bu ~arı..,. 
lan okuyanların kıymetleri hakkın .. 
da. ta:k<lir yaııacak salahiyette de~i. 
Ilın. Yalnız bu gibi popüler eğlencele .. 
rin numaralan nekadar ( Entrai.. 
nant = canlı ve hareketli) olursa o 
kadar muvaffak olmak-tadır. Binaen .. 
aleyh bundan sonraki röprezantas
yonlarcla bu noktaya dikkat ederek 
dans kısmını ~oğaltınak ~k dalıa. 
fa)·dah olacaktır. lkfaıcisi, bu dansla.. 
nn yapıldığı yeri her ne palıasma o
lursa olswı geniş olıuıık intihap et. 
mek i. in esasını teşkil eder. Dar bir 
yerde maalesef bu güzel ve canlı o
y.unlar kıymetlerinden yüzde ellisini 
kaybediyorlar. 

Şimdiki programa göre her ekiP. 
kendi sırası gelince bütün numarala.. 
mu göstermekte \ 'e bu yüzden de 
hayli yorulrnaldndır. 

Acaba buna mukabil her ekip birer 
parr.a göstererek ye.rini diğerine ter .. 
ketse ,.e o sıra dinlense hem mutta. 
sıl ayınl ekibi seyretmenin vereceği 

yeknesaklık ruhu izale edilmiş, hem 
de ekipler arasında rakip bir ,·aryete 
yaratılmış olmaz mı? 

işin iı;i.nde olmadığım için bu söy:. 
lediklerimin kabili tatbik olup olma.. 
dığmı bilmi)·orum. Tabii bütiln bunla.. 
nn kıymeti imkii.n ~artiyle mukayyet. 
tir. 

Bizimkilere gelince; bu sene zey .. 
bekler ~eçen seneden daha. canlı \'6 

dalıa beraberdir. Diğer oy;oııılarda g~ 
çen seneye naza:ran daha fazla deği. 
~ikliklcr \.ıır. Yalnız bizim ekiplerin 
kılık meselesl~·le ciddi surette me! .. ~ 
olup gerek renk, gerek kalite yüzün .. 
den ~.ok daha zenginlc.5tirmek cidden 
özlenen bir §eydir. 

Geçen sene büyük muvaffakıyet 

'kazanını~ olan Çoruh genı;lerini bu 
sene ne kadar aradık, bizim ekiplerin 
muvaffakıwtlerinin bir diğer §arir 
da hemen hemeıı her sene ayni a<lam. 
lardan, tecrübeli un urlardan teşek· 
kül etmesidir. 

Bu noktalara clikkat edilirse birkaç 
sene sonra Balkan dans ekipleri Av .. 
nıpanm en güzel rema~a ve sanat 
destelerinden biri olacalttır. 

B. FELEK 

Ankara - Adana Telefon 

Şebekesi Ac;ılıyoı 

Ankara 27 (Tan muhabirinden) -
Ankara ile diğer vilayetlerimiz arasın 
da.ki telef on şebekesi, gün geçtikçe 
genişlemektedir. Öğrendiğime göre. 
Ankara - Adana hattının inşası biti
rilmiştir. 15 Birincite.şrinde son bir 
tecrübe yapılacak, bu hat ta Cümhu· 
riyet ba)Tamında halka açılacaktır. 

----o---, 
Beynelmilel Telgraf 

Aiansları Konferansı 

Belgrad, 27 (TAN) - Dubrovnik 
vapurunda toplanmış olan beynelmi· 
lel telgraf ajansları mümessilcıi dün 
kü celselerinde Krala, Kral naibine 
ve Başvekile tazim telgrafları çekmiş 
Ierdir. Fahri reisliğe Avala Ajansı 
müdürü seçilmiştir. 

Vapur bir yandan Dalmaçya sahil 
lerini gezmektedir. 

----o-

Anadolu Ajansının 

Bir Tashihi 
lstanbul, 27 (A.A.) - Muhterem 

Başvekilimiz İsmet İnönünün birade· 
ri B. Hayrinin vefatı münasebetile iz 
har olunan taziyetkii.r hislere karşılık 
olarak Temelli ailesinin teşekkürleri 

ni bildiren dünkü tebliğimizde Temel 
li yazılacak yerde sehven - Tomelli 

VS1!7.11rlıı7ınıiı:tn nİİ7.t>ltir Vı> öziir dileriz. _.___ll_n...;..;rn~u.ilJı.ı.u:; ____ ~~-Ormsb · ore, Milletler Cemi ·eti 
~~------~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Fili'itin, Arap ve lslam tarihiyle 
çok sıkı bağlı olduğundan ve ba 
bağı Ara.p ve IAlam varlığından 
çözmiye imkan buloomadığından 
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KARISIK BiR DAVA 
Kayınbabasını Pusu 

Kurup Öldürmüş 
Fakat yaralı, ölmeden Önce kendi: 
sini başkasının vurduğunu söylemiş 

Diln ağırceza mahkemesi çok kan. r-..,....·-----------

__ M_E_K_T-EP-LffiE--ı 

· Kayıt Şartları . ı 

------------------KADIKÖY, ÇAPA, OSKODAR 
KIZ ENSTITOLERI 

Enstitillcrde kayıt ve kabul, başla
mıştır. Tedrisatın başlangıç gününe 
kadar de\'am edecektir. Yaşı 12 den 
küçük, 16 dan büyük olmıyan ilkmck 
tep mezunlan alınacaktır. 

Orta mekteplerden nakletmek isti
yenler, mesleki derslerden imtihan 
vermek suretile muadil sınıflara alı
nacaklardır. Akşam Kız Sanat mek
teplerini bitiren orta mektep mezun
ları, doğrudan doğruya enstitülerin 
son sınıflarına kabu,l edileceklerdir. 

TOPLANTILAR 
e DAVETLER e 
C1BALIDEK1 SONNET 

DOCONO GERi KALDI 
Unkapanı Kızılay Kamonundan: 
28 Ağustos 937 cumartesi akşamı 

Haliç Feneri Cibali mektebi bahçesin
de tertip edilen sünnet düğünün hava 
nm yağmurlu gitmesi dolayısile eylü
lün 4 tincü cumartesi gününe bırakıl 
dığını davetlilerimize üzülerek bildi
ririz. 

• 
ŞiŞLi HALKEVtNDE BALO 

30 Ağustos Pazartesi gUnü Za
fer bayramı münasebetile Şişli Hal
kevinde, gece saat 9 da bir konfe
rans ve muhtelif konserler verile-

cek ve bunu bir balo takip edecP.k· 
tir. Davetiyeler Şişli Halkevinden 
tedarik edilebilir. 

Biga asliye mahkemesinden: 
Biganın Karabiga nahiyesinde Ze

keriyya oğlu Muhan·em veresesinden 
müteveffa oğlu Mehmedin karısı (beş 
yaşında çocuğu Zekeriyyn. velayeten 
ve kendisi asaleten) Hanife .ıumı di
ğeri Vasfiyeye: 

Biganm Demetoka köyünden Kara
bigalı Zekeriyya oğlu Muharre:n kan 
sı ve Ibrahim kızı Zeliha vekili Hi . 
dayet Oner tarafından aleyhinize ka
yın pederiniz Zekeriyya oğliı Muhar
rem ile 1328 senesinde ahkamı sabı
ka dairesinde müvekkilinin evlenmiş 
olup nüfusa tescil edilmediğinden bu
nun tescili için dava ikame edilmiş 

ve sizin ikametgahınız meçhul bulun
duğundan ilanen tebligat ifası için du 
nışma 15, 10, 937 günü saat 9 za bı
rakılmıştır. Mezkür gün ve saatte 
Biga asliye hukuk mahkemesinde hn
~ır bulunmaklığmız ihbar olunur. 

Son Festiva 
' 

Eğlencelerı 
Bugün ve Yarın~ 
Program DolCJ1111 

UçUncü İstanbul festivalirıill ~ 
günleçindeyiz. Festival 31 ~) 
akşamı verilecek bir veda bit 
ve bu ziyafeti takip e~ecek ;.ğıl 
samere ile sona erecektir. 30 ııı 
akşamı Beylerbeyi sarayında 
lef bir balo verilecek, baloya r ,-t 
festivali için gelen bütün yer 

1
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hancı ekipler de iştirak eder;~ 
oyunlarını oynuyncaklardır. ~ 
heyeti, bu oyunlarını sarayın i1J 
ampullerle donatılmış havuzurdl" 
deki platformda oynıyaca~la ,.JI §ık bir ölüm muadelesinin halline baş. 

lamı§tır. Jandarmalar suçlu yerine 
lerdir. Hüseyin Filiz, Temmuz ayında 
Hüseyin Filiz adlı bir adam getirmiş
Şilede pusu kurmak suretiyle üveyi 
kaymbabası Mustafayı çifte ile öldür. 
mekten suçludur. Bu esrarlı ölUm ha
disesinin tafsilatı çok meraklıdır. 

Elektrik 
Şirketinın 

Nehari olarak devam edecekler hiç 
bir Ucret vermezler. Pansiyonlu ensti 
tülerde leyli kalacak talebeden sene
de 200 lira ücret alınaca;ktır. Memur 
çocuklarına yüzde on tenzilat yapıla
caktır. 

Enstitüleri ikmal edenler, atölye a- r Askerlik işleri 1 
çarak mtistakil çalışabilecekleri gibi ""-----·---------ı
dikiş yurdu açabmr1er. liseye, güzcı Staia Çağırdan Yedek 

Kadıköy sulh icra memurluğun

dan: Feride, Remziye, Mefharet, Mü
hibenin Seher, Binnaz, Sadettin ve
kili Raif ile şayian ve müştereken mu 
tasarrıf oldukları Kadıköyünde eski 
Kalamış ve yeni Fener cadcJ~,.inde 

tramvay yolu üzerinde sağ ve sol ta
raflan tariki am ve arka tarafı Emi
ne Kamile hanım ve cephesi 
Fener caddesi ile .nahdut 3121 
metre \'e 4500 Ura kıymeti mu
hammineli 32/13 numaralı ar
sanın izaleyi şüyuu için Kadı

köy sulh birinci hukuk mahkemesinin 
ilamına müsteniden açık artırma ile 
ve tarihi ilandan itibaren dairede 20 
gün müddetle esbabı müracaate acık 
bulundurulan satış şartnamesinde 

muharrer şeraiti dairesinde ve peşin 
para ile 29, 9, 937 çarşamba ~uü sa
at 10 dan 12 ye kadar Kadıköy sulh 
mahkemesi başkatipliğinde satılacak. 
tır. Yevmi mezkUrda satış bedeli kıy
meti muhamimnenin yüzde yetmiş be 
şini bulmadığı takdirde en son artı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere 
müzayedenin on beş gün daha temdi
di ile 14, 10, 937 per~embe günü saat 
10 dan 12 ye kadar en çok artırana 
ihaleyi katiyyesi icra kılınacaktır. Sa 
tış tarihine kadar bina, evkaf ve 20 
senelik evkaf taviz ve belediye müte
rakim vergi borçlarile resmi tellaliye 
ve satış harcı hissedarlarına ve ihale 
pulu müşterisine aittir. Icra ve iflas 
kanununun 126 cı. maddesi mucibin
ce ıpoteK ~2111101 afacakJııarla dığer 

Bugünkü ve yarınki egle 
'b·nce Festival programı mucı 1 • 

gün saat 14 de Modada 2 iJlC
6
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Temmuz içinde bir sabah Hilseyi. 
nin kayınbabası Mustafa köyden çey. 
rek saat kadar dışarda yaralı olark 
bulunmuş ve hemen köye getirilmiş 

ve sonra da hastaneye kaldırılmıştır. 
Jandarma tahkikata başlamış ve ya. 
ralanan Musta:fanm da ifadesini al
ıruştır. Mustafa: 

- Beni vuran komşumuz Alidir. 
Ben tarlaya giderken o fundalıklann 
arkasında pusu kurmuş, yan beline 
kadar kalkarak bana ateş etti. Yara. 
ladı, demiştir. 

:Y.aralının gözlerindeki kanı silerek 
J\li kendisine gösterilmiş ve tekrar 
sorulmuş: 

- Seni bu mu vurdu?, 
Mustafa: 

- Kim vuracak elbette bu vurdu. 
Demi§tir. Ve sonra da ölmUştür. 

Suçlu Ali hadise zamanında köyde 
olduğunu ispat ettiği için jandarma 

kendisini bırakmış ve damadı Hüse
yin Filizi yakalamıştır. Hüseyin Filiz: 

- Ben komşumuz '.Abdürrahman. 

dan domuz avlamak için çifte aldım. 

Kayınpederimle aramız açıktı. Onun 
yolunu bekledim. Vurdum, demiş ve 
çifteyi de sakladığı yerden çıkartmış

tır. 

Dün mahkemede Hüseyin Filiz: 
- Beni dövdüler de onun için itiraf 

~ttim. Ben kayınpederimi vurmadım. 

O refikama, yani üveyi kızına te
cavüz etmek istemişti. Aramız açıldı. 
O gtin tarlaya giderken beni yakala. 

dı. Tüfeğimi tuttu. Ben çekerken ateş 

aldı. Kazaen vuruldu, demiştir. 
Hadi.senin on altı şahidi vardı. 

Bunlardan dün dinlenen altısı, yalnız 
Hüseyin Filizin itirafına §ehadet et. 

nıişlerdir. Mahkeme, gelmiyen 10 şa. 
hidin çağrılmasına karar vermi§tir. 

Kaçakçılığı 
Dünkü Celsede 

Şirketten 

Cevaplar 

Gelen 

Okundu 

sanatler akademisine imtihansız gi
rerler, Ankara Sanat muallim mekte 
binde okuduktan sonra ilk, orta, lise 
ve sanat mekteplerine sanat mualli
mi 'olurlar. 

• 
ASKERi TIBBİYE MEKTEBi 

18-23 yaşında, liseden pek iyi veya 
Elektrik Şirketinin kaçakçılık da- iyi derecede mezun, mazbut ahlaklı 

vasına diln de beş numaralı ceza malı her Türk genci askeri tıbbiye mekte
kemesinde devam edilmiştir. Dün bine girebilir. Kayıt işleri devam et· 
mahkemede şirketten istenilen kayıt. mektedir. Kati kayıt ve kabul bütün 
lar hakkındaki cevaplar okundu. Şir. vesaik mektebe verildikten sonra ey
ket, mahkemenin muhtelif suallerine lül başında yapılacaktır 
iki müzekkere ile cevap veriyordu. • 
Birinci cevapta şirket; tahvilat ve his IST AN BUL BöLGE 
se senetleri gibi evrakı müspite imha SANAT OKULU 
edildikten sonra yapılan zabıt varaka İstanbul bölge sanat okuluna 13-17 
larmın saklandığım, diğer evrak ya. 

yaşında, resmi bir ilk mektebi bitir
kıldığı zaman şifahi emirle iktifa e. 

miş sağlam bünyeli her Türk çocuğu 
dildiğini, yakılan ambar ihraç bono-

almacaktır. Parasız yatılı imtihanına 
larmın ve imha listelerinin de evvel. 

. . -· . . . lstanbuldaki bu mektep için yalnız ls 
ce mahkemeye verıldıgını bildırmek. t nbul E T b GU u . . . a , rzurum, ra zon, m ş-
tedır. imha edilen tahvilat ve hısse se hane Kars E · G' un 0 . . . . . . , , rzıncan, ıres ve r-
netlerı hakkmdakı ıkı ımha zabıt va- du vilayetlerinden talip olan namzet 
rakası da mahkemeye gönderilmişti. !er girebilir. Paralı yatılı ve yatısız 
Bu imha zabıt varakalarından birisi. talebe için bu vilayetler halkından ol 
nin tarihi 9 Mayıs 928 diğeri de 11 mak şart değildir. Parasız yatılı imti 
Mayıs 929 idi. Altlannda muhasebe hanlarının tarihini Maarif Vekaleti i
şefi Bay Fiyos, kitabet dairesi şefi lan edecektir. 
Karo ve esham ve tahvilat dair i e-
fi Hasan Basrinin imzalan bulunan Cevaplarımız: 
bu zabıt varakalannda esham ve tah. 
viHitın Tünel fabrikasının kazanlan. 
na atılarak imha edildiği bildiriliyor. 
du. ikinci cevapta da gümriik resmin 
den muaf olan eşya hakkındaki evra. 
ka "F,, harfinin konulması hakkında 
şirketin bir tamimi olmadığı, memur
lar bu usulü kendi kendilerine kabul 
ettiği bildiriliyordu. Mahkeme geçen 
celsede muaf malzemenin hangi tarih 
!erde şirket ambarlarına girdiği hak. 
kmdaki beyannameleri de istemişti. 
Henüz bu suale cevap verilmemişti. 
Müddeiumumi Mithat sorulan sualle. 
re cevap gelmesi ve ehli vukufun ra. 
porunu hazırlaması için muhakeme. 
nin talikini istedi. Hakim de bunların 
temini için muhakemeyi 13 Eylill saat 
on dörde talik etti. 

Ankarada Yenişehirde B. İsmail 
Sönmez'e: 

,._ Deniz gedikli Erbaş ortamekte 
binin kayıt ve kabul §artlannı soru
yorsunuz. Bu mektebe İstanbul ile ya 
kın sahillerdeki ilk mektep mezunla
rı alınırlar. Ortamekteplerden giden 
talebeler de tahsil vaziyetlerine gö
re, ikinci veya üçüncü sınıflara kabul 
edilirler. 

Ancak, mektebin kayıt ve kab-.ıl 
müddeti bitmiştir. Kayıtlar, 25 Ağııs 
tosta kapanmıştır. 

• 
Beşiktaşta B. M. Haydara: 
"Eğitmen kurslarına yalnız ordu

da hizmet gördükten sonra terhis e
dilmiş olan çavuşlar almıyor. Kursla
rın tahsil ve tedris devreleri, Maarif 

SiMDiLiKW 

Y arsubaylar 
1 - Şubemizde kayıtlı olan veya 

muvakkaten Beyoğlu ilçe çevresinde 
bulunan piyade sınıfına mensup 313 
ila 326 doğumlu yedek yarsubaylar 
4 eylül 937 de kıtalannda mevcut bu
lunmak üzere staja sevkedileceklerin
den 3 eylül 937 cuma günü akşamına 
kadar şubemize müracaat etmeleri 
tebliğ olunur. 

2 - Bunlardan birinci maddede ya 
zılı doğumlulardan Gümrük muhafa
za teşkillerinin klt'alarında üniforma 
lı olarak çalışanlarla hariciye memur 
lanndan olup ta memleket hududu 
dışındakiler ve tahsilde bulunan ve 
memleket içinde serbest olarak tica
ret ve sair maksatlarla çalışanlar ve 
askerlikten terhisleri iki seneyi geç
memiş olanlar davete gelmiyecekler
dir. 

Açık Teşekkür 
Oğlumuz Nobar Osepyan (Yavuz) 

un cenazesinde bizzat bulunmak sure 
tile veya tahriren taziyette bulunan
lara ve bilhassa matbaacı Bay Alaat
tin ve memur ve müstahdemlerile 
Dpon.u arnaaa.şıanu11 ..ıerın şukran-

larımızı arzederiz. 
Osepyan ailesi 

Ertuğrul Sadi Tek 

BU GECE 

(Beylerbeyi) 
Tiyatrosunda 

Vekaletince tayin edilmiştir. Halen, 
memleketin birçok vilayetlerinde a
çılmış olan kurslar, çalışmalarına de
vam etmektedirler. Kursların tedris 
programı, köyeiilük esaslarına göre 
ve her muhitin icapları nazarı dikka 
te alınarak hazırlanmıştır. Kursu bi
tiren bir eğitmen, köyde yalnız mu
allim değil, oradaki içtimai hayatı 
tanzim eden daha doğrusu köy yaşa 
yışmda amil olan bir unsurdur.,. 

alakadarların, hususile faiz ve ma
sarife ait olan iddialarını 20 gün için
de icra dairesine bildirmeleri, aksi 
halde hakları tapu sicilli ile sabit ol
madıkc;a satış bedelinin paylaşmuı:ıın
dan hariç kalacaklan ve satışa işti

rak edecek taliplerin yüzde yedi bu
çuk pey akçesi vermeleri lazımdır. 

daha fazla malumat almak istiyenle
rin dairemizin 937-715 numaralı dos
yasına müracaat etmeleri lüzumu i· 
lan olunur. (34620) 

OSMANLI BANKASI 

1 LAN 
Osmanlı Bankasının Galata, Yeni

cami ve Beyoğlu devairi, Zafer Bay
ramı münasebetile 30 Ağustos 1937 
(Pazartesi) kapalı bulunacaktır. 

t 1 . yelken şampiyonası ve saa ııt 

Galatasaray • Beşikta~ J11Ud• 'fP 
Pire - Atina muhteliti arasın 
sim stadyomunda fuJ;bol J1l~~ p 
lacak, gece saat 21 de Tak~~ 
çcsinde Balkan festivali veril ..w 

·ııı '" Yarın yine 16,30 da TakSI 
yomunda muhtelit takımlar at ı~ 
futbol maçı ve Modada s~a "3~ 
yelken müsabakasının fina.lı ·d• 
cak, saat 15 te Sarayburnıın 1 
kan festivali ve gece Fr~n~~ı 1' 
rosunda klasik Türk musık~~ 1 
ri verilecektir. Konsere bütuned 
mış sanatkarlarımız iştirak 
tir 

Mürettipler , 
Cemiyetinin perti# 

Gezintisi Bu9Ull 
Türk Mürettipler Cemiyet~. 

niz gezintisi bugün yapıiaca1'~ 
at 16 de Köprüden Şirketi flaY

1 Jte 68 numaralı vapuru ile harc::.J 
rek 16,20 de Kadıköyüne . u~ 
ve Büyükada önünde demırleJl ~ 
18,30 da Büyükadadan tekr&~.d 
"" ..... u,,...,. ... ı, ~e QO de Os~ 
Kavaklara kadar gıdueceı-~· 

Vapur 21,20 de !Büyük~e~; 
mış olacaktır. 24 te BUY'1 de ı' 
dönüş yapılacak vapur, 1::1~ gel 
dara ve 1,30 da da Köpru)e 
tir. 

Akşamları 
/6. 

K Du .. kkO 
apamıyan 

· · · · acıd duf' Han ve pasaJ ıçerısın dJ 
ların akşamları 19 da kapS-~~ ıı 
hakkındaki şikayetler uzeril' bil 
!arın teftiş edilmesi şubelere 
mişti. ıl~ 

Ayba.şındanberi ansızın ~11lPıı lı 
tişler neticesinde saat 21 d:ıı 
açık kaldıkları için 28 dUkl< 
hakkında zabıt tutulmuştur· 

taşla iki kuş vurmuş demekti. lşte bu vadi ~::; 
kendisini bir dakika.da kanburundan boş y\Jıl 1' 6' 
.küfesi gibi fırlatan Dünbcleğe oyun oynıys.c8~ 
alacak, hem Erdenin muhtemel teşebbüslerin~ d~ 

i}tl olacaktı. Sokak kapısına çıkınca, Hacı, bir ~ 

İftardan sonra arka sokaklardan hepsini dolaşmı
ya ve münasip tarzda derdini anlatmıya karar ver
di. Bir aralık Hacı aklına geldi. En münasibi, en ko
layı bu idi. Fakat o da Erdenle dargındı. Hem nasıl 
dargın! Hacı aklına gelince kadının içinde bir gıcık 
hasıl oldu. Erden1e kendisi barışmadan evvel Hacı 
ile Erdeni barıştırmak daha münasip olacak. Bu su.
retle ... Burada biraz gülüm.siyerek, Dümbeleğe oy
nıyacağı oyunu düşündü. Nasıl yapacağını, nereden 
söze baş1ıyacağım kararlaştırmadan iftar eder et
mez, Hacının kapısına dayandı. 
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ka çıktığı tarafa' baka kaldı, hayret üstüne ıı~,şl' 
Sakallarını karıştırıyor, dudaklarını büzüy~r •. rO~ 
rını kaldırıyor, bundan bir mana çıkarmak ~tı~a., 
Yalnız, Kadının bazı sözleri Hacının kulagtn dlŞ 
etmişti. Bir müddettenberi her taraftan 1.<eJlbıl 4' 
karşı yapılan bir çevirme hareketi arasına. ··tMJ 
girdi. Erdenle barışmak, bu gittikçe akıma ınu (j 
gelen bir iş oluyordu. Erdenden. baldızındııll•'lttf 
bekümden, Kadıdan gelen hücumlar hep bir 110 ~ 
toplanıyor. Hatta o gizli sesin kulaklarında.il ~ 
çıkmıyan bir aksi var. Fakat bir hamlede )~ı ,"si 
etmek te bir şeydi. Mebusa karşı, olmuş bit.rJllŞ ıı 
yette iken, birden bire aykırılaması ağırdı: su~p / 

Şeytanın Düğümb 
Kızının hastalığmdanberi geceleri dışarıya çıkmı 

yan Hacının henüz bir şeyden haberi yoktu. Kadı bu
nu hissedince istifini bozmadan oturup konuşmıya 
başladı ve söz arasında bir münasip ipucu yakalıya
rak Erden meselesini açtı. 

- Şimdiye kadar size birkaç kere arzetmek iste
miştim. Lakin hiddetiniz henüz zail olmadığından sü 
kfıt ediyordum. Fakat bugün Erden Efendi, ne olur
sa olsun, aramızda ne kadar gerginlik bulunursa bu
lunsun, insani bir fikri ileri sürnıekten beni hiç bir 
§ey menedemez. 

Evet, insaniyet namına, vicdan ve fazilet namına 
hareketi üssülesas ittihaz etmişimdir. Aıle ne de
mek? Saadeti aile neye derler? Bir dü§ününüz Ha
cı Efendi! iki gencin bir hanei saadet kurmaları mı 
sizi mesut eder? Yoksa göz yaşiylc o bahtiyarlığı si
ze zehir etmeleri mi? Mebus ta, fazıl, ilim, kibar bir 
zat. Memleketin anayeüliftihan fakat ... 

Hacı biraz dikkat ve daha fazla teessürle dinliyor
du. Kadı o kadar tumturaklı, o kadar anüessir açıl
dı döküldü ki bir aralık Hacının gözlerinde birer dam 
la yaşın parladığını gördü. Tam fırsattı: 

- Binaenaleyh, o genci aff etmelisiniz, nitekim 

ben affettim. 
Dedi, Hacı ihtiyarsız sordu: 
- Nasıl olur ? 
.Kadı, Hacının bunu bir izzeti nefis meselesi say

dığını sezdi. Hemen bir kolayını buldu: 
- Siz onun pederi yerindesiniz. Şimdi müşküI bir 

\•aziyette. Binaenaleyh sorup araştırmak vazifeniz
dir. ?ir mektup yazınız. 

- Mektup mu? . 
- Yoo ... Oyle tasavvur ettiğiniz gibi değil. Basit 

bi1"1ey (Oğlum, merak ediyoruz, bize halinden vazi
yetinden maliimat ver. Baki gözlerinden öperim.) 
Bu kadar, başka hiç birşey yazmayınız. Erden Efen 
di zeki, akıllı, kfıımil bir çocuktur. Derhal takdir ede
cek ve hemen cevap verecektir. Bu da barışmak için 
kafi bir vesile değil mi? Arada geçen meseleleri ak
la getirmedikten sonra unutulur gider. Siz de, sev
gili yavrucağmız da mesut olursunuz. 

Hacı başını eğdi. Muvafakat mi etti? Bunu sağla-
ma bağlamak için Kadı sordu: 

- Demek yazacaksınız? 
- Oyle olsun 
- Ne vaikt? 
- Bakalım! 
- Yoo .. Mümkünse şimdi. 
- Şimdi olamaz, müsaade buyurunuz. biraz dilştl 

neyim. Mademki söz verdim. 
- Pekilii.. Sözünüz muteberdir. O halde birkaç 

gün zarfında behemehal yazınız. Hatta benden de 
bahsediniz Benim de kendisile görüşmek, tanışmak 
ve aradaki suitef ehhümleri kaldırmak istediğimi ya
zınız. Biraz da bunu sizin istediğinizden dem vuru- • 
nuz. 

Bu sözler üzerine Hacının bir saatten beri düştü
ğü hayret ziyadeleşmiye başladı. Tuhaf şey! Kadı 
bunu yazdırsın! .. Böyle birşey istesin! .. Bunda mut
laka birşey var. Ses çıkarmadı Sadece: 

- Başüstüne. Oyle yazarını. 
Dedi. Kadı giderken : 
- Fakat şu günlerde yazınız. dedi. Hatta ben ora

da iken vasıl olursa, ben de müdahale eder, belki siz
den özür diletirim. 

- Siz de orada iken mi? 
- Oyle ya .. 
- Merkeze mi gidiyorsunuz? 
- Kısmet. Söylemeyi unutmuştum. Kader bu, in-

fisal ettim. 
-Ya!. 
Hacının şimdi ayaklan suya erdi. Bu sekiz elif 

miktarı çekilen (Ya) ya Kadının da canı sıkılmış i-
8e de ergeç duyulacağı için susmaktan başka çare 
yoktu. Mdemki maksat bir mektup koparmak, bir 

.. ası raz uzatmak, uzattıkça gevşetmek daha mun 
caktı. Erdene mektup yazmak bahsine gelince~Jl· 
yazılamaz bir şey değildi. Birisini uzaklaştır~r~ 1 

tekini yaklaştırmak iyi bir fikirdi. Hatta Ji!l ı.ırC 
lüzumundan fazla da yazabilirdi. Erden, bu ~l)JI fi' 
iltimas bile ettiğini görünce, kendisine karşı ~ v,1 
kirlerinden vazgeçecekti. Yukarı çıktıi:rı ~·akı tide~ 
nın odasına girdi, Güner, nöbetsiz sakin bır b~ Jı)..,r 
tağına uzanmış, anasının anlattığı bir şc~·i d~{~ 
du. Babasını görünce gözlerini odanın bır t ıııı' 
çevirdi. Hacı bunu hissetti. Zaten bir müddette e? 
kendisine bakmak istemediğini, hatta hiç gör~if t 
arzu ettiğini biliyordu. Lakin şimdi manevi ıııııl 
~ altında, kalbinde garip bir heyecan peyda 0 ıc ,~ 
tu. Dudaklarında eski nobran, ihtiyar sarkılcll ti 
rine tatlı bir tebcssUm vardı. Güneri güya uyıJ! 
zederek, karısına: 1''' (Arka'"' ' 
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Giinct.11c Gazete 

~AŞMUHA~RIRI 
l' ~, t Emin YALMAN 

lr;~" ~hedefi: Haberde fi· 
~qer d ' 
_ ~ ~ey e temiz, dil· 
S 0.__olınak, kariin 
'9..:: llUllJ'a çalqmaktır. 

CONUN 1 l i'ttEsELELERI 

~ Olınıya 
~ ~ ~nıdan bakımsızlığa 
~ ıo .... ~ere tevarüs eden. 
lllıı. .__,. ve yoklaldarla 

1-t.. ~dan blrlsl de bl
..... 'ile •eler . Evvelki devir. 
~-..._ b bo-aJrtıkJanm hepL 
~~ • lllardanberldlr ki bu 
S ~k, yolduklan telAll 
:!-_her l:~~ruz. Eğer bize her
~ ..... ~ mamur bir mem. 
" a_ ;.;;:" Olsalardı biz de bugün 
~ ,.___ buıunv ve büyük ln:kı-
...-.~ llıtiyaç duymazdık. 
~~bakir etmlyecek ka. 
L_" ~o-~ çalıfmahyız. Bu 
~ ): ~ sayısını bin farzede. 

~~~ lyt il bir iyi ittir ve 
~Ola 1)1 bir sayı indirir. Ya
~.....::., Qi iştir. Ve bu itler 
~ • Bhd birden yapıp 
"- hrelc. ......... harol olmamış 

" ~~ belediyembln son za. 

' ..._.~ bu.ı tedbirleri lıerne
~fllllere k&rşl muvahk 
.... ~ blJdinnek içJn yazıyo. 'S'Ol Poitlerl bir meeele ol. 
' ........::_~ aavuranlarm ee
~~ istemek bir çeşit 
~'-~ ÜSsWha.reke yapddı. Yli
~'ll-...... flara sıçramak, Yaııat
l~ ~ lardaıı atlamak bir mecle 
~\it L~~ de ideta mükifata 
....._ ___ ....,...et sayılacak. 

t ~ ki ha hareketler ınedeai 
'~--= ve medeni bir cemlyett.e 

~·..-.;n=-~·•-::..::.. 
'~etmek ..... bir tehir be
~'- ..... ~lr vazifelerinden • 
,;..~ ·-•elerlıııl yapmakla beledi. 
~ ~ nıu ltlemit, halka zulüm 

..;::Yor? Yoksa bbe cemiyet 'il' ~quna usullerinden 
h....._ -- -~· ""llllf obDl.ıkla iyi bir it 
~·r 
~ ecleUnı kJ yeni hayatta bU. 
~"-e lefler epeyce çoktur. 

~~ bialthaı edelim ki belediyenin 
~ ~.. vardır. itte o J>in lt
t.: ~ Y&pauya baflamaştır. 
~-" - h1llldan 80lll'a, bir ço. 
~ ........ --. IOlll'a yapacaktır. 
~ Y&pma8DU beklemek 
~ _ Gerçi bunun böyle ol-
~ hCMJ bir dilektir fa

....._ -evi lmUnı nerde! 
~!-' illnden üçünü betini 
~ kalkmu llkönee kar. 
~ , bls oluyoım. 
~~"-niyet içinde ye,.manm 
~~ laflet edenlerin belediye
...._ ~. '- P&ra, bir cem parası de-
~~ olsa verilen bir mua. 
"t ... ileretl olabilir. Bir ma. 

~' ': iiretmek .. wıl ile'~ ~e de 110kaklan bal-

..._~.._.!:: öintu-

.. "~ ~ gibi realist oL 

• Sergi Binası 

~ .!!.!:r!~~-

FIKRA 

Nezaket 
Meİeli kolD§ıU memleketlerden bl. 

rinde askeri maııevralar olsa, ve bl. 
m &tafemWterimlzJ de geçit resmi
ne davet et.aeler, ertesi gün gazete. 
lerde tonu okusanız: 

- Türk ataşemUlterl e\•nıa neşeli 
görilnttyordu, fakat yava'j yaVB§ sa. 
rardı, put keelldl .. 

Yahut: 
- Yugoslav ataşemillteri pek mem

amdu, fakat Türk at&şenılliterl mit. 
tenıddlt idi. 

Hudut iompma.z lralrta bir mercuim günü to~ul«r laallnn önünden geçiyor ve allnflanıyoı 

Bizim gazetelerdeki fery~tlan din
lemek isterdim; o memleketin kablet. 
tarihine kadar söğttp dururduk. Be. 
reket rttrldyede m.lsaf'ır bulunan ya
bmcdar da bilirler ki Türk guete. 
1erlnln böyle dikkatsizliklerinden c,n 
ziyade biz kendimiz muztarip oluruz. CENUP HUDUDUMUZUN Ba tanda neşriyat, ne hükumetin, 
ne de .mlsaflrdllğt Ue şöhret ka7.anan 
halmı hlMlne tercümanlık eder. Kal. 
dı ki bizim oıdmnm, davası vatanın 
mmlyeU ve bulunduğu bölgelerde bü. 
tüa mllletlerle blrltkte banşm mUda.
ı ... oı.a Tlrldye etimhurlyethıln sL 
Wudır. 

OTESINDE KALAN 
MEMLEKETLERDE 

Acab& bu fınatla bir defa daha. 
manleketlml.ıe yabancdarla yeril 
bumm mÜIDWbetlerl nekadar nazik. 
olduğunu arkadaşl&rmııza hatırlat. 
sak aykın bir harekette buluıunut 

olur muym! Elçileri ve elçilik me. 
murlanm vazifelerini görmekte ve 
dlledlklerl glbl çaı....,.ırta serbest bı .. 
ra.blım, Onlamı Ttlrtdyede, Türk el. 
çllerine bqka memleketlerde verlL. 
mekte olan hörlyetten istifade etme .. 
lerine miiaude edellm. Yabancılar. 
için gu.ete takibatı kadar ÜZÜCÜ V4' 
sıkıcı hiçbir tazyik yoktur. - Fatay 

A kdeniz kıyılannclan, Bu
ra körfezine, Hint de

nizi sahillerine ve nihayet bü
tün Şimali Amerikayı kaplı. 
yarak Atlu laydanna varan 
Arap ileminde genit bir kı
mıldanma kartıamda bulunu
yoruz. 

Arap dUnyumın eski meselele
rinden biri olan Hicaz iıti kapanma
dan ortaya bir Filistin mesei.eaı çık 
tı. Bunu Bağdattaki istiklal hare-

keti, ufak tefek dahili kargaşalık
lar ve nihayet Suriyedeki isyanlar 
takip etti. 

Büyük bir kmmı bedevi olan ve 
az mikdarda hayvan besliy'"rek, fa
kat daha ziyade çapulculukla geçi
nerek yaşıyan çöl arapları da niha
yet iatiklll ve milliyet duygulan. 
nm sırrına ernılş, kendiler.ine vasi-
,. ... _,. __ .,....._ __ •• ,~ .... •vl'1r A~-...,fR 

bulunuyorlar. 
Ne oluyor? Arap dUnyaamı bir

denbire kim ayaklandırdı? BütUn 
bu kı:n.ıldanmalann sebepleri neler 
dir? 

Araplık meselesinin içytlzUnU tet. 
kik edebilmek için pek evvellere git 
miye, tarihe gömWmiye lüzum yok 
tur. Büyük harbin başlangıcından 
itibaren Arapları gözönUne alırsak 
meseleyi kolaylıkla anlıyabfliriz. 

Büyük harp başlamadan evvel 
Araplann büyük bir kısmı Osmanlı 
hakimiyeti altında yaşıyordu. 

A raplar bu yaşayıştan mE'ı'.11-
nun muydular, değil miydiler~ 

Osmanlılar kendilerini Araplara sev
direbilmişler miydi, sevdirenıemiş
ler miydi? 

,Bütün bu sualle~ cevap ver
mek mecburiyetinde değiliz. Muhak 
kak olan biqey varsa, Osmanıı hü
kfunetini parçalamak içlJl, onu !c:;ln 
den vurmayı kuranların ilk olarak 
Araplara bqvurmalandır. 

Meflıur lngiliz casusu Lavrence, 
çöm bir bqtan bir başa -gezerek A
rap ,eyhlerini, ileri gelenlerini do
lqtı ve onlara istiklil dersi vardi. 
Bu dersle birlikte, Ingilterenin bü
yük bir Arap devleti kurmak hu-

~ ... 
Bugün size bu sayfada 

verdiğimiz yazı Arap 

~meselelerinden bazıla-. 

~rını ortaya dökmetedir~ 

'~~ 
susunda kendilerine yardım edece-
ğine dair kuvvetli vaitlerde de bu
lundu. Hatta Lavrence bu sözü ken 
di namusile garanti altına altlı. 

Ne çare ki Lavrence'in verdiği 
söz tutulamıyacaktı. Çilnkü Sir Ed
vard Greyle Paul Cambon arasında 
ki mektup teatisi 1916 Mayısında 

Sir Mark S7kes ile ~orges Picot 
tarafından imzalanan bir mukavele 
name şeklinde tecelli etmiş ve bu 
imzalarla müstakbel Arabistanın 
mnkadderatt taayyUn '!ylemiştl. 

L avrence, bu mukavel~in fal" 
kına çok geç vardı. O zafl1an 

sözünü tutabilmek, kararlaştırılan 
Iarı bozmak için elinden geleni yap
tı. 

Elde e1ebildiği r1eyler, ancak §Un 
lar oldu: 

Faysal, lrakı ve Emir Abdullah 
Erdeni aldı. Fakat her l?d memle

. ket te Ingiliz kontroliı altına ko
nuldu. Fransa, Su.riy~ııin mandater 
liğine yerleşti ve ask.?ri h:ırekat ba 
kımından pek az kıymet ıfade eden 
Arabistan yanmadası da .iendi ha
line bırakıldı. 

Lavrence, önceleri frak Kralı 
Faysalda büyük Arabh!tan impara
torunu gördüğünü sanıyordu. Iı'akat 
sonradan bu fikrinden cayarak Su
udf Arabistan Kralı lbnissuuda te
veccüh etti. 

Bunda haksız değildi. ~!\nku tb
nissuut hakikaten de k'.ıru Arabis
tan çöl Un ün fakir ahalisi arasında 
bir hayatiyet yaratmış verLmU bir 
iktısadiyat kurmıya muvaffak ol
muştu. Ibni11uut az bir zamanda fi. 
rarilikten, Arap krallığına yüksel
miş, mücadele ile yirmi yıl içinde 
Riaddaki menfasından Necitteki 
tahta çıkmifb. 

• • 

• ı buraya vannca, lbni11uut,. 
1 büyük harbin aonunu, 0.

manlı imparatorluğunun yıkılm .. •
nı beklemiye başladı. 

Bu çöküşü müteakıp 1921 de es
ki düşmanı, lbnirreşidin Wkesini de. 
kendi memleketine kattı. Artık sı
ra, en tehlikeli rakip Meleke Emtri 
Hüseyine gelmlftl,. 192! EylftlUn-. 
de ordularile Mekkeye girerek bu l'8: 
kibi de bertaraf etti ve hemen arka· 
sından da Medine ve Clddeye yerle§• 
ti. 

Ibnissuut, kurduğu ''ihvan" adlı 
te,ekkül sayesinde, Bedevi Arapla
n çöldeki vahalarda yerleştirerek 

onlan toprağa merbut köylüler ha
line getirdi. Bu itib.ırla Suudi Ara· 
biatanın normal bir devlet olınıy& 
yürüdüğünü iddiaa pek te yersiz o
lamaz. 

M mır meselesine gelince, ma
lum olduğu üzere Mısır, In

gillz kontroıtl altlade. JrWı mQ.&aldl 
bir devlet halinde, ve kısmen Os
manlılardan kalma, kısmen de son. 
radan edlnilme bir sürü kapitüli.s
yonlarm yUkiyle ezilerek ve terak
ki ettikçe kayıp istiklllin J\Cısıru da 
ha fazla duyarak yaşıyan bir mem 
leketti. 

Mısırda da lstik!al döğUştı, Parti 
kavgalan ve dahili kanşıkhklar ha 
linde, yıllarca sürdükten aor..ra ni
hayet bu sene, yeni bir ıtillfla :Mı
SII' da istiklalini elde ederek ilk hür 
kralını, tahta oturttu. 

Filistin işi, çok muğlak ve çapra 
şık bir ı,tir. 1921 ytlmda Filistin
de 800 bin Araba karşı 170,444 Ya
hudi vardı. Bugün Yahudi mi.edan 
f50 bine çıkmıştır. 

Avr.upanm muhtelif memleketle. 
rinde türeyen Faşizm rejimleri ve 
Il'kçılık telakkileri bazı memleketle 
ri Yahudiler ve alelfımum ekalliyet 
ler için yaşanmaz bir hale getirmek 
tedir. Milletler Cemiyeti uzun za
man bu işle ufraştıktan sonra :ıi
hayet Ingirterenin de rızaslle, Ya
hudileri, eski vatanlan olan Fılisti
ne yerle,tirmiye karar verdi. 

Fakat bu karar, orada yıı~1~:ın ve 
orayı kendi vatanlan bilen Ara~lar 

Deveden makineye 

ca kabul edilmedi. Mesele uzun mü. 
nakaşa.lara sebebiyet verirken bır 
yandan da Filistinde karga,a.lıklar 
çıktı. Son hal çaresi olarak bulu
nan taksim projesi ise, ne Arap, ne 
de Yahudi mahfellerince beğenil
medi. 

D iğer taraftan, Erden Emtrile 
keskin bir rekabet halinde 

bulunan Kudüs mUftUsU, taksim 
fikrini hazmedemedi. Çünkü bu ta.k 
sim, Filistinin Araplara düşen kıs
mını Erden Emiri Abdullahm ida
resine veriyordu. 

Bu mesele hi.la muallaktadır. Ve 
halli pek güç görünmektedir. 

Suriye isyanınm içyUzU hakkın
daki muhtelif rivayetlerden hangisi 
ne inanmak lazım geleceğini bile
miyorsak ta Elceziredeki kanşıklık 

Münferit Hcikimlikler 
T esls Ediliyor 

'.Ankara 27, (TAN) - Adliye V~ 
klleti, bazı yerlerde münferit hlkim• 
liklerin teaiaini esas itibarile kabul e1ı 
mietlr. Bu h·usustaki karar buPıı a..-
18.kadarlara bildirilecektir • 

Köprü lnıaatı 
için Tetkikler 

Gut KlSpr118UnUn inşaatım tl7.erine 
alan Alman grubunun başmüdUril 

şehrimize gelmiştir. Kendisi evvelki 
gün belediye reisiyle fen ve köprlller 
mUdUrU.nU ziyaret etmiş, köprü mese.. 
lesi hakkında izahat almıştır. Müdür, 
dün de fen ve köpriller mUdüı1l il~ 
birlikte inŞaa.t yerine giderek tetkik.ı 
lerde bulunmuş, mUteabhit finnala.. 

ı nn miime,ufilerini dinlemi§tir. 

lann bizzat Suriyelilerin itiraf et• 
tikleri gibi, yalnız bazı elebaşıların 
fesatlanndan doğduğu ve ortalığı 
bulandırmak gayesile yapıldığı açık 
bir hakikat olarak gözler önünde du 
ruyor. Fakat Suriyenin bu mınta• 
kasındaki ayrılma cereyanlarının 

henüz meçhul bir iç yüzü bulundu
ğu anlaşılmaktadır. Belki de bura• 
da meydana çıkan petroller, bu i~ 
te mühim bir rol oynamaktadlt'. 
Diğer taraftan Suriyenin içinde 

Cebelidürllzde de mühim bir ay. 
nlma cereyanı göze çarpıyor. Dür
zWer bütün işlerine hakim olmak 
ve Suriyeye sureta bağlı kaLmak 
fikrindedirler. 

A rap memleketleri içinde en 

• Çi11liler Arasında 
fazla müstakar olanlanndan 

-
1 

biri Iraktır. Burada memleketi i· 
Zayiftt mar için, memlekette kanunun hU-

~ 1 küın sürmesini temin için, milli mil 
,..-..--~.,.,.,,."'"""1"_..'!"l"W""ll'lllll'!'"'~~~_..,-_.,...,....._..______ dafaayı tam manasile milli mahiyet 

~ lıta,,eden önce daimi aergi · 
~ ~trbıi tayin için Iktısat Ve. •Mı 
"" '1 Bayarla görüşecektir. 

te kurmak için hummalı bir faali
yet göze çarpmaktadır. Fırkalara
rasmdaki ihtilaflar sık sık kabine 
değişikliğine sebep oluyorsa da bu 
deği.fiklik memleketin asıl siyaseti 
üzerinde pek esaslı bir tesir yapma. 
makta ve Irak mühim sarsıntılara 
uğramadan ilerilemektedir. ~ ~ &ergi binası için tespit 

~~ \tekile anlatacaktır. 
~ "- rte~ tehrlmizde bir hay. ._. '~-tat bahçesi kurulmaaı 

lelen ilaveler yapılmıf-

'-.; Gwen 
~ersite Heyeti 
~ "4a; talebelerinden bir grup 
~ 'er Ziya Karanın Başkan.• 
\ ~ .\!yon Karahisara hare
~. Bunlar Dumlupınar. 
llİt~ yapılacak merulm-

Şu raimde Mf t«ralta, illı luımlede Ja
ponlann ütilG hareketi altında harap olan 
Tiensin'i •örli70rm. Diler Uıi raim de 

a:z~ ~~lı°'!ı:zı. c•lım!ye defa. Harp cep-1 oe lıtaabalannJa zayiat lalodır. Tay
ltamın geril..-.nde noll laolll «r_.,. da yare 6om6a oe mermilerile malül ltalan-
Soi •1İtlf •ö• pırpma/doılu. Çin fC/tir lcınn _,...da hayli lıabarmalıtGtlır. 

Şimali Afrikadaki Araplık ilemin 
de birUkım kımıldanmalar göze 
çarpıyor. Fasta milli bir hareketin 
uyanmak Uzere olduğu görülüyorsa 
da limalf Afrikada ateşli milliyet
çilere bilhassa Fas ve Cezayirde te
sadüf olunmaktadır. Bu milli hare
ket son derece yavaş inkisaf P.tti~ 
halde diğer Arap memleketlerinde 
yapılan neşriyat ve proapgandadan 
kuvvet almakta ve günden g-1!1.e 
kendini göstermektedir. 

HUli.sa milliyet cereyanlan bU
ti1n Arap dilnyasmı sarmış ve Arap 
lar arasındaki bağlan kuvvetlendir 
mit bulunuyor 
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,zade Namık Kemal 

-:iene7eiiienoeri ô1ilu sandiğı babasını hmarhanede bulan 
dünya şampiyonu Coe Luviz 

Zenci Yumrukçu 
Luviz, Babasını 

Tımarhanede Buldu 
Şiddetli yag""murl d 1 'I d"" 1 ·ı· · · . ar o ayısı e un ngı ız şampıyomle yapacağı 

maçı pazarlesı ·· ·· h. d'I 'h . ,. gunune te ır e ı en cı an şampiyonu zenci Lu-
~ız ın maceralarından bir kısnunı naklediyo • 

. ~~yah Kaplan lakabile anılan dünya bok:U:~piyonu Coe Lu
~~.z ın bu yakında başından hazin bir vaka geçmiştir. Zenci hok
aor alh yaşlarında iken babası maitetini kazanmak için çok 51• 

kınlı çe~ermi~. Pirinç tarlasında çalı,an ihtiyar baba karısını 
ve çocugunu. doyuracak kadar gündelik alamadığından pek bed
bahtmı,. İkıde bir Coe Luviz'in anasına hayatından bıkt ... .. • , ıgını 

soylermıf. 
Birgün biçare ihtiyar zencinin bin· 

ruği atı başı boş bir halde büyük bir ,-

nehrin kenarında bulurlar. o giinden yelken 
sonra yapılan bütün araştırmalarda 

ihtiyar bulunaımadığı için öldüğüne 

hükmederler. Aradan seneler geçer, 

küçük Coe büyür, adamak1lh büyür 

ve dünya şampiyonluğu ile beraber 
milyonlar kazanır. Geçenda anasını 

ziyarete gider. Kacimcağızı gözleri 

yaşla dolu görür ... \nasrnm göz yaş

larım sevincine hükmeder. Fakat a
nası meseleyi anlatır. 

Senelerdenberi kaybolan babanın 

delirmiş bir halde timarhanede ol:lu
ğunu anlatır. 

Ana, oğul kalkarlar, timarhaneye 
g:de:-ler. Babası ne oğlunu, ne je ka· 

rısı:ıı tanıyamaz. Fakat siyah kaplan, 
ihllyar zencinin kendine çok benze
diğıni ve annesinin de babası olduğu

nu t;ısdik ettiğini görünce ihtiyarı ti· 
marhaneden çıka!trr. Kazandığr mil~ 

yonların bir kısmı ile ihtiyara hususi 

bir köşk satın alır. Şimdi orada ba
bası için getirttiği en yüksek doktor· 

larla ihtiyarın aklını tekrar basma 
getirtmiye çalışmaktadır. , 

Işt~ yumruklarlle herkesi deviren 
adamın acıklı ve hakiki hayat r0ma
nmdan bir parça ... 

---(}--

Adanah Sporcular 

Uşak'a Uğradllar 
• Uşak, (TAN) -Adana spor bfügc

sı Toros Idmanyurdu bisikletcilerirı· 
den dört genç Konya, Afyon tariki
le şehrimize gelmişler ve sporcuları
mız tarafından karşılanarak halkt:.
vimizin konuğu olmuşlardır. 

Sporcular şehrimizde bir gün ka
larak istirahat etmişler ve şehri ge
zerek sporcularımızla görüşmüş1er

dir. Sporcu gençler, Alaşehir : ··ıy

la İzmire müteveccihen hareket et -

m1ş.1erdir. Büyük bir yolculuk yap. 
makta olan gençlerin enerjik durum

! rr büyük bir takdir ve memnuni

yetle karşılanmıştır. Adana, Toros 
!rlmanvurdunu tebrik etmek yerinde 
bir ödevdir. 

ve Yüzme 
Birincilikleri 
İstanbul Susporları Ajanlığından: 
28 Ağustos cumartesi, 29 pazar ve 

30 pazartesi günleri saat 14 te Moda 
koyunda yelken şampiyonası yapıla
caktır. lştirak edecek sporcuların sa
at 10 da Modada bulunacak hakem 
motörüne müracaatle kaydolunmala
n ve 28, ve 29 cumartesi, pazar glin
leri yine saat 14 te Moda deniz ban
yolarında yüzme birincilikleri yapıla
cağından aşağıda isimleri bildirilen 
hakeım arkadaşlarm mezkiır günlerde 
Modada bulunmaları tebliğ olunur. 

Ahmet Fetgeri, Sıtkı, Şazi, Nedim, 
İsmail. Hüsamettin, Zeki, Bekir, Rı
za, Harun. 

Arapkirde Güreşler 
Arapkir, (TAN) - Kortköylü na

mı ile meşhur eski pehlivanlarımız • 
dan Kartallı Etem, Balıkesirin Okuf 
köylü baş altı pehlivanlarımızdan Ra 
mazan, Bulgar göçı:nenlerinden olup 
Bor kazasında oturan Hüseyin peh
livan buraya geldiı!er. Pehlivanlara 
burada rakip çıkmadığı için ke;ıdi 
kendileri ile egsersiz yaptılar. 

Etem pehlivan 55 vasmda 100 ki
lodur. 21 senelik pehıiva:ndır. Baş al· 
tr pehlivanlara meydan okuyor. 

Ramazan pehlican 97 kilodur. P~h
livanlar Anadolunun muhtelif yerle
rini dolaşacaklardır. 

İnebolu, Abana Muhteliti 
Ayancıkta 

lnebolu, (TAı~) - Birkaç aydan
beri Kastamonu ve mülhakatı kaza· 
larında ve nahiyelerinde sayın vali 
Avni Doğanın himmetile açılan spor 
klüpleri arasında her hafta hususi 
maçlar yapılıyor. Böylelikle ger,çlik 
biribirile kaynaşıyor. Bu hafta pa • 
zar günü Kastamonu mektupçusu 
Tevfik Eşmelin riyaseti altında 150 
kişilik bir kafile ile Ayancrğa gidildi. 
Ayancrksporla yapılan maçta 2-2 be
rabere kalınmıştır. Maçı müteakıp 

Zingal kereste fabrikası gezildi vı> i
yi intibala ayrılmdı. 

• 
Bugün Yunan takmıile 

Galatasaray - Betikt~ muh
teliti kartılatıyor. 

Etnikos ve Ollmpiyakos ta.ımn.. 
lamun kuvvetli muhtelitl festi
val futbol maçla.rı dol~yıslyle Pi
reden şehrimize gelmiştir. YiU
nanlı futbolcular lstanbulda oy
nıya.caklan oyunlara pek dikkat. 
1i hazırlanmışlar ve muhtelif ek
zersizler yapmışlardır. 

Soo ekzersizlerlnln birinde, 
karşılanna çıkanlan diğer bir Yu.. 
nan muhtelitini 8 - O gibi mü
him bir farkla. yenen Yuınanh 
futbolcuların bugün yapuakları 
ınüsabaka her cihetten seyre de
ğer bir spor hareketidir. Son se. 
neler içinde Balkanlarda.ki fut
bol kuvvetleri arasında eski kud
retini kaybettiğine dair şayialar 
çıkan Yunan futbolü Balkan fut. 
holünün birinci sınıf kuvvetleri 
arasında bulunduğunu ispat et
meb: azmiyle ~lışacalrtır. 

Böyle hazırlıklı bir muhtelite 
karşı Galatasaray - BeşiktaŞ 
kanşık takımı bugün ve Fener
Güneş .muhteliti de yarın boy öl. 
çü.5ecektir. Her iki maç saat 
16,30 da yapılacaktır. 

Bulgarlar 
Bukrese 

1 

Gidec'ekler 
Sofya, (TAN) - Eylülün 5 inde 

Bükreşte yapılacak Balkan oyunları
na Bulgaristanm da iştirak edeceği 

söyleniyor. 
Balkan atlet turnesi için, iştirak e

decek bütün Balkan memleketleri fe
derasyonları harıl hani hazırlanmıya 
başlamışlardtr. Kendi aralarında yap 
trkları tecrübe karşılaşmalarından 

sonra memleket birincilikleri müsa
bakaları yapmışlardır. 

Romanya, yaptığı tecrübe karşılaş
maları neticesinde müsabikalara iş
tirak edecek atletlerini seç:ımiştir. 

Yunanistanın da, Balkan atlet o
yunları için harıl, harıl çalışmakta ol
duğu bildirilmektedir. 

Yüksek Atlama 

Rekorunu Bir 

Amerikah Kırdı 

Son gelen haberler bize, yüksek at
lama rekorunun Walker isminde bir 
Amerikalı tarafından 2 metre 9 san
tim atlamak suretile kırıldığını bildi
riyor. 

Yüksek atlama Türkiye rekorunun 
1,86 olduğunu da bu münasebetle ya
zarak hadisenin dünyaya karşı oldu· 
ğıundan başka bize nazaran da ne ka
dar mühim bir şey olduğunu tebarfr;ı; 
ettirdikten sonra Amerikalmm aştığı 
bu yüksekliğin bir vakitler insanlar 
için atlanmasr hatıra bile ırelmivecek 
kadar. büyük sayılmaıkta olduğunu da 
ilave etmek isteriz . 

Bu rekoru İsveçte Malmoe şehrin
de beynelrrıilel atletizm müsabaka • 
sında kırmış olan Amerikalı Walker, 
bu işin eski emektarıdır. 

Yeni dünya rekorcusu bu dereceye 

bir hamlede varmış deği1dir. Ame

rikalının terakki hamlelerini görmek 

ic;in yaşının ve rekorlarının müvazi 

bir listesini neşrediyoruz: 
10 yaşında 1,22 atlamıştır. 

15 yaşında 1,57 atlamıştır. 

17 yaşında 1,80 atlamıştır. 

18 yaşında 1,93 atlamıştrr. 

21 yaşında 1,96 atlamıştır. 

22 yaşında 2,05 atlamıştır. 

23 yaşında 2,08 atlamıştır. 

23 yaşında 2,09 atlamıştır. 

Bu listeye dikkatle bakılırsa Ame
rikalı şampiyonun 19 ve 20 yaşların

da rekorunu artıramadığı yani terak 
ki etmediği göze çarpar. AımerikalI o 

yaşta tahsilini yapmakta idi. 

Mütehassıslar bu genç atletin yük
sek atlama rekorunu daha fazla kıra 

cağını tahmin etmektedirler. 

' Us tat Ali Ekrem de 
Aramızdan Ayrdd 

Edebiyatı cedide, bir kurban daha 
verdi: Namık Kemal zade Ali Ekrem, 
76 yıl mi.safir olduğu bu fani dünya
ya dün sabahtan itibaren gözlerini 
yummU§ bulunuyor. Garipler hasta
nesinin küçük bir odasında, bana son 
mWakat~ vermişti. O gün, nekadar 
bitkindi. Kim.senin dönmediği bfr yo
la çıkmak üzere bulunduğunu kendi 
de hissetmiş, benimle hep dereden, te-
peden konuşmuştu. • 

Dün, onun Feriköyündeki evinin ça 
lışma odasında kızı ve damadile ya
rım saat kadar kal<lnn. Kıymetli ölü
lerinin son günlerini bana şöyle an
lattılar: 

- Sıhhati epeyce düzelmişti. Uy
kusunu muntazam uyuyo!", yemeğini 
muntazam yiyordu. Fakat üç gün ev
vel, birdenbire: 

Üstadın, kaç yıldır hasretini 

çektiği Amerikadaki kızı Selma 

tını tetkik etmiştir· dığı ; 
Ali Ekrem, küçük yaşta yaz baŞ 

irlerini Resimli Gazetede neşre 1 mış, daha sonra MirSat ve ~ett/e 
mecmualarına da yazınıştı.r. ıııe 
Fünun edebi ailesi içine gıren :13ıı 
hum, oradan ayrıldıktan sonra ge 
Tahirin Malfunat mecmua.sr;;abe) 
miş, üç ay çalışmış, 1888 de uslli 
katibi olmuştur. Bir müddet rn yuJl 
Jik ve Rodos valiliği Y~~~ş, Eıiar 
harbinde de esir düşmuştur:·IJUıı 
ten döndükten sonra Dafll J11ild 
müderris olmuştur. Merbuıni r }lll 
rlsliği zamanında birçok eser .. ~il r, 

lamış, genç oğlu Cezn;ı:i ö~~u~ · 
man, derin bir yeise duşın~· 
ti. ıaı:rııı 

Hastalığı kanserdi. . ~u:tu öıY 
Serveti Fünrun edebi aılesının g 
ları ,arasında sönüp gitti. - Ben hastaneye gideceğim, diye 

tutturdu. Marn olamadık. Hastaneye 
gitmek isteyişinin kendince şöyle bir 
sebebi vardı: Çok zayıflaıınıştı. Kızı 
Selma, Amerikadan geldiği zaman 
kendisini, bu halde görmemeli idi! 

Hakimlerimiz arasında 

Fakat orada, çok kalamadı. E,., · · 
ki gece sabaha karşı şiddetli bir krh: 
gelmiş, bize, haber vermiye vakit bu·· 
lamamışlar. Zaten vücut mukavemet
siz, kalp zayıf ... lhtizar başlamış. O 
sırada, hastabakıcılardan birini, kızı 

Selma sanarak: 

Adliyede Terfiler. 
ve Tayinler Yapdd 

- Kızım geldin mi? diye sormuş. 
Oh, ne memnun oldum. Biraz yanıma 
gel bakayrım ... 

Listey.i Y azıyor11ı 
h A 1.:-1· v. t rf'an a .rni yer~ ceza aJUllı ıgıne e ı·. J- ıcir iıs Ve bu sahneyi bozmıya kıyamadığı 

için hiç ses çıkarmıyan hastahakıcı 
ile uzun uzadıya, kendi kızı gibi tat
lı tatlı konuşarak son nefesim ver. 
miş! 

Oldüğü gün, tam 76 yaşında idi. 
- Vasiyet etti mi? diye sordum 
- Evet! Bi7.e tekrar ettiği başlıch 

vasiyo.t 9" ~ • 

"Cenazeme kimse çiçek getirme . 
sip!,, Bir de, Abdülhak Hamidin ya· 
nma gömülmesini istiyordu'. Her iki 
vasiyeti de yerine getirilecektir. 

Hayatınrn son devirlerinde, bilhas
sa şu gördüğünüz "levha,, run altl!l
da uzun uzad:ıya düşünmeyi severdi. 

Levhada şu mısraı okudum: 
"insanlığın ayn zevki vardır,, 
Son yazdığı şiirlerin birinde yakla

şan ölümünü şu satırlarla ifadeye ça
lışmıştı: 

Yine sidrei tecelli, gülü hüsnü yara 
düştii, 

Yine kanlı kanh hicran, dili bikarara 
döştü. 

Açılınca kenzi mahfi, tabakatı ıate. 

nahi, 
Feyezanı rabba girdi, yemi girdibara 

düştü. 

Cezebatı gayba. mazhar, dili ıztırabı 

Ankara, (27) Tan mühabirinen) -
Adliye Vekaletinin hakim ve müddei· 
unıumiler arasında gepjş mikyasta 
yaptığı nakil ve terfiler, talı viller 
yüksek tasdike iktiran etti. Yarın tel
grafla alakalılara bildirilecektir. Ma
aşlar, yeni vazifelerde alınacaktır: 

Izmir. rulır ce7..ıı .... icıJiC:-;,,.,. rp1•fi--~ 
90 lira ile lZmir reisi Süreyya Or-
han tayin edilmiştir. 

80 lira ile tayin edilenler 
Isparta reisliğine Sıvaı:ı eski ihtis~a 

hakimi Hasan Hayri, Malatya reisli
ğine Diyarbekir ihtisas h~.kimi sadık. 

70 lira ile tayin edilenler 

Burdur hakimliğine ayni yer reisi 
Yahya, Muğla hukuk hakimliğine tem 
yiz raportörlerinden Ibrahim Etem. 

55 lira ile tayin edilenler 
Istanbul sulh hakimliğ·ine terfian 

Istanbu.l hakimi Osman Nuri, Emir
dağ ceza hakimliğine terfian Denizli 
azası Omer Hakkı. İstanbul sulhha 
kimliğine terfian ayni yerden Halil 
Kamil, Istanbul sorgu hakimliğine 

terfian ayni yer sorgu hakimi Abdul· 
lalı. 

45 lira ile tayin edilenler Sşı!., 

Bu cihane "Kü:n,, de doğdu, "feye. 
ku~n u d"' tü' Başmüddeiumumi muavinligı~·ne ter ,, zara. uş . 

Masanın üzerinde duran bir küçük fian muavinlerden Suphi, Çiçe!cdağ 
not defterini karıştırırken gözüme i- hakimliğine terfian ayni yer hakimi 
lişen diğer mısraı da buraya kaydtt- Tahir, lştanbul müddeiumumi mua
meden geçeımiyeceğim: vinliğine terfian ayni yer müddeiu
"Göınül, değil ki kebuter havalamp mumi muavini Cevdet, Silıfke müddei 

kons m, umumiliğine terfian ayni yer müddei 

Fezayı aşka düşünce uçup uçup gi. umumisi İsmail, Karaman hakimliği 
deriz!,, ne eski Karaman hakimi Mehmet 

Cenaze Bugün 
Kaldırılacak 

Hayri, Kayseri müddeiumumi ınua -
vinliğine terfian ayni yer u.üddeiu
mumi muavini Abdülkadir, Kara-

Merhumun cenazesi, bugün Fran- man hukuk hakimliğine Jski Kata· 
s~z _hastanesinden kaldrnlarak, Te.ş· İman azası Mehmet Sadık, Burdur hu 
vıkıye camiinde namazı kılındıktan kuk hakiımliğine eski Burdur azası 

sonra, Zincirlikuyuda, büyük şair Mehmet Saffet, Tire hukuk hakimli
Abdülhak Hamidin mezarı yanında ğine terfian ayni yer hakimi Hasan 
hazırlanan ebedi istirahatgahma tev- Mehmet, Antep sulhfhakimliğine terfi 
eli edilecektir. an ayni yer sulh hakimi Cevdet, Baş 

Ustat Ali Ekrem Bolayır, Anadolu müddeiumumi muavinliğine terfian 
Ajansı Umum Müdürü B. Muvaffak muavinlerden Vehbi, lznıir müddeiu
Menemencioğlu ile Hariciye Vekaleti mumi muavinliğine tzmir aaliye aza.
Siyasi Müsteşarı Numan Rifa t Mene- sı Sedat. 
mencioğlunun dayısıdır. Kendilerine 
ve bütün ailesi efradına samimi tazi
yetlerimizi sunarız. 

• 
Üstat Ali Ekremin 

T ercümeihali 
Büyük vatansever Edip Namık I<e 

malin oğlu olan merhum Ali Ekrem, 
1867 de lstanbulda doğmuştur. Bir 
sene fatih askeri rüştiyesinde oku
duktan sonra hususi ders almış. genç 
liğinde Arap •. Acem dillerini öğren
miştir. Bu arada fransızcayı da öğre
nen Ali Ekrem, Arap, Acem edebiy:ı-

40 lira ile tayin edilenler 
Kuşadası ceza hfıkimliğıne eski Ka

raman aza muavini Fevzi, Giresun 
azalığına Divrik hakimı Mehmet Ka
ya. İstanbul asliye azalığına terfıan 
ayni yer azası Tahir, Erdek müddei· 
umumiliğine terfian ayni yer müddei 
umumisi Hüseyin Hilm1, Hekimhan 
müddeiumumiliğine Ayvalrk müddei
umumisi Hıfzı, Urfa azahğın::ı. Urfa 
sulh hakimi Salim, Antep sorgu ha
kimliğine terfian ayni yer sorgu ha· 
kimi Hamdi, Ulukışla hakimliğine ter 
fıan ayni yer hakLmi Nevres, Manisa 

Çelil, Urfa azalığına D~yar:aur s 
sas sorgu hakimi Hayrı, B ı p 
hakimliğine eski Burdur az~-~ 
Kayseri sulh hakimliğine ~ ~ıtôF 
ni yer sulh haki.mi Hi]Jrı.i, ıuyırl 5 
müddeiumumiliğine terfian 3 

nıiirlrl<>i11m11misi Zeki. Jel 
· 35 ı· ·ı · ediJeıı ıra ı e tayın · • ua.V 

Bergama müddeiumuını . ıı:1 Ce 
ğine Ulukışla müddeiutnU~151 ıf 
A vvalık müddeiUımumıligı~e t 
mUddeiumumisi Nazını, siır şu~ 
hakimliğine terfian f{aS~~i.ıle te 
Kastamonu sorgu h~k!m!1~ilcr:ıe.t 
an ayni yer sorgu halcn:ı1. . zıı ı:rı 
mir sulh hakimliğine ıznıu aııa1'i 

H .. . s s ~ı.tlh 
vmı ayrunnısa, ıva "' ·ıU Fll 
ğine terfian Sıvas aza mu11

"
1 avııı.l 

N h. ""dd . ıni nıu evşe ır mu eıunuı ·sı fs 
ne Hekimhan ımüddeiumu!Jil ıı: bi 
Uşak hakimliğine terfian ?;;eillttl 
muavini Hatice, Uşak 1'.11~ r ıfıu 
muavinliğine terfian aynı ye )11ili 
ni Fethi Çorum ınüddeiuın~,, ~ , · sıt~· 
terfian ayni yer ınuavını . ~ine t 
ne müddeiumumi muavınJıg Jt)dlı 
an ayni yer muavini Fatrrııı rdur 
Burdur ceza hakimligJne ~:• 5u!fl 
hfı.k1mi Ali galip, Burhanı) ~a.viııi 
kimliğine Burhaniye aza Il1 

dü!kadir. l 1 . d'Jetl e 
30 lira ile tayın e 

1 
b 

Erzurum aza muavinUğın;iilci 
meztmuAdnan, Cide A s~r~ A.ırıti,. 
ğine Akdağ sorgu haıo_rnı ğıne pı 
sa müddeiumumi munvınlt . S 

avırJ 
muhasebat murakıp rnu i i 

·· ddeiunıufl'I ' 
hattin, Pazarcık mu rııiSİ 

··dd"iumu terfian ayni yer mu v uıı 
. G"" "'k ıntiddeiutnllmi rrı 12" mı, oynu . vl 

Fehill1• 
ğine hukuk mezunu . ,, 111ii 

h• ki vinlı·gvine malıYı:; a m mua rgıt 

yizlerinden Atıf, Ankara so 
. ycrdt>Jl 

kimli<>"ine terfıan aynı ·w 
o . • mu:ıVl 

Ulukışla müddeıumuırıı , ıı 
.. Abıh oratı 

Ağrı aza muavını ' !"llıJ 
• • v • Malat ua. azıı 

muavınlıgıne ·' ·nl nıı.HlVl 
Turan, Çanakkale aza h 

. Trnozoll 
ayni yerden Saıme, • . . fl 

muavinliğine Bursa haı<ıırı uııv 
"kim 01 

Umran, Zonguldak ha rll 
t muralc•r 

ne divam mubaseba r.ıt.1 
1 :ıa . 

vini Memduh, İstanbtı a.. cJ 
NedıO'.I· 

liğine hukuk mezunu ti 
. - . k ı:n~ıurı 

za muavinlıgıne huku 

fettin. . l 
d·Jetl 

1. ·1 tayin e ı 22 ıra ı e - 11• 
· ı . veıtı!ııgı 

Bal ye sorgu ha nm . ~f, 
, k" vektlı 

ra.cabey sorgu ha ım a_ıci·tıl 
Nedim, Karacabey s~r~u rı\"ıcilİ 
lığine Balye sorgu bakım v 

tayin edilmislerdir. 



S..Y, . Nt1dir 

Bilmiyen 
.. ... 

insanlar 
Avustralyada garip bir yerli halk 

vardır: Bunlarm başlan yuvarlak ol
maktan ziyade köşeli, burunlan yassı, 
kq1armm altmdaki kemikler çıkık 
ve çok kuvvetlidir. Sayılan 60 bini 
bulur. Avustralya büyük bir kıta ol
duğu için, yerliler bu kıtanm hemen 
hemen işe yarayacak köşelerine çe
kilip beyazl&rdan uzak kalmışlardır. 
Bunun için yan vahşt blr haldedirler. 
Kaya kovuklarında, ti ilk insanların 
yaptıklan kulübelere benziyen kulU
belenle yaşarlar. Dilleri pek u söz
den ibarettir. Sayı sa~yı hiç bil
mezler. 
1 Bizim gibi, hayvanlan ehlileştirip 
kullanmaktan haberleri yok gibidir. 
Yalnız Dingo denilen bir cins köpek
leri vardır. Onlar da tamamile ehlileş 
mit, inBaDa alışmıı sayılamazlar. Ya
bani bir haldedirler. Kanguro denilen 
blr hayvanı avlamakla geçinirler. Ça 
lılar, dikenler UstUndeki böcekleri yi
yerek ya.prlar. Saçtan ip yaparlar 
amma lmmal dokumayı hiç bilmezler. 

Bu 60 bin kl§i birçok kabilelere ay
nlJr. Her kabileden olan yerli koluna 
o kabilenin ipretini döktilıiir. Bu 
ifaretlerin her biri bir sili.hı gösterir. 
Fakat tabii vahft insanlann kullan
dıklan basit sili.hlan ... 

Arasıra bu kabilelerden bazı ço
cuklar A vuatralyada beyazlann mek 
tebine gelirler. Fakat orada hiç bir 
_zaman çok birşey öğrenemezler. Hele 
hesaba akıllan hiç ermez. Bunlardan 
bazıları mektepten çıkınca beyazların 
araamda iş bulma.ktadırlar. Fakat 
hep en kolay ve en aşağı işlere girer
ler. ÇUnkü yüksek ve zor işlere akıl 
erdiremezler. 

Neden? 

- Seni görUr görmez aklıma de
üz geliyor. 

- Neye, gözlerim mavi de onun 
çln mi? 

- Bayır seni ne zaman görsem 
hastalanınm da ... 

·rrıan/ar 

Ne oldu? 

~~~ - ~. · ,, ~-
'ci~ ..Jj .' - - -...... ı . 

~ ~-- ' 
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~~~-~-
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46 Numaralı 

Bulmacanın Çözüsü 
Bu bulmacaıım yazıhşmda bir hata 

olmuştu. Altı kibritten üç öç köşe de 
ğll, dört üç köşe yapılaeakb. Nasıl 

yapdacağnu da aşağıdaki resimde gö 
riiyorsunuz. 

rAA&. ~ lllliwJ 

0·ıMccE ~1 ol c 1 ~~ 
BULMACA 

No. 48 
Yukardaıkl resimde gördüjüııtiz 18.. 

tasyonda Dk bakışta tren bekliyen üç 
çocukla eşyalan taşıyan bir adamdan 
başka kimseler görmüyorsunuz. Fa
kat dikkatli bir göz burada ba!Jka bir\ vereceğls. 

Resini Boyama Müsabakasında Kazananlar: 

•6 numaralı mecmuamızdaki "re
sim boyama,. müsabakasını kazanan 
üç okuyucumuz ve alacakları hediye 
ler şunlardir: 

1 - Şark çikolata fabrikatörü-Zi
ver Çiftçi kızı Fahrünnisa Çiftçi bir 
sulu boya ~kımı. 2 - 'firede beledi
ye otelinde ilı..lt okul 4 üncü sınıftan 

117 İrfan bir kuru boya takımı, 3 -
Ilgµı avuıkat Ziyanın oğlu Halit Özalp 
bir kuru boya takımı. 

Geçen nüshamızda neticesini ilin 

ettiğimiz "resim boyama,, müsaba
kasında birinciliği kazanan Hisarda 
Y enimahallede Bayram köşkünde Ba 
yan FahrUnnisanm resmini koyuyo
ruz. Kasketli resim, son müsabaka
mızda üçüncülüğü kazanan ngında 
avukat Bay Ziyanın oğlu Bay Halit 
Özalpındır. Başı açık resim de, son 
mUsabakamızda hediye kazanama
makla beraber resmi güzel boyamış 

olan Emet yeni kıraatane sahibi Bay 
Hakkı Çobanı gösteriyor. 

46 Numaralı Bilmecemiz den Hediye Kazananlar 
46 numaralı mecmuamızdaki "Bil

mece-Bulmaca,, yı d~ balledenler
ılen hediye kazananlarm listesi: 

Birer mürekkepli kalem kazanan
lar: 

Yeşllköy Çekmece caddesi 57 nu
marada Atilll Can, 48 inci ilkokul 
843 Bedia Saçoğlu, Üsküdar kız sa
nat mektebi 85 Berin Kumbaf&r, E
renköy Sahrayicedit Taşlı sokak 11 
numarada Behiye, İstanbul erkek li
BeBi 47 Celil Şakır. 

Birer tarak kazananlar: 
Üsküdar Yeniçeşme mektep soka

Rı 6 numarada Şahap, Fatih Darüşşa 
faka caddesi 22-24 numarada Mesrur 
~ İstanbul 3 üncü ilkmektepte 
Hamit, Silleymaniye 7 inci ilkokulda 
~~d1Hi~es/~~~~;>ısinan 
mafıii8iaf ·A~ &~·J 81~'~a 

Nedret Atalay. 

Birer albüm kazananlar: 

Edirne Karaağaç buz fabrikası ya 
nmda sucu Tevfik çavuş kızı Rem
zi~, Bilecik Bayındırlık baş sekreteri 
Mehmet kızı Perihan Eren, Uzunçar
ııda Hamdi oğlu Muzaffer Ünal, İz

mir Buca 3 UncU okul başmuallinıi 
Osman kızı Seyinç, Antalya ortaokul 
avukat Niyazi Yüksel oğlu 1008 Nec 
det Yüksel, Kayseri bez fabrikası ta
mirhane katibi Hüsameddin kızı Mü 
kerrem Gökhan, Ankara ön Cebeci 
Bilik sokak 17 numarada Semiha El
mas, Balıkesir inhisarlar idaresi ya· 
nmdaki evde Kazım Ozan. 

Birer büyUk oyuncak kazananlar: 
Ankara P. T. T. Umum müdürlüğü 

merkez muhasebe memurJanndan 
Mehmet oğhı Kemal, Kayseri Uçak 

fabrikası iaşe memuru Hamdi Güney gedikli başçavuşu Adilin oğlu Erdo· 
kızı Semahat Güney, lzmir Buca is- ğan, Hisar Yenimahalle Bayram köş
tasyon caddesi 110 numarada Melfü künde Fahıilnnisa, Düzce Cedidiye 
Okuş, Kumkapı Mabeyinci yokuşu 45 mahallesi Karakol yanı 8 numarada 
num.a~a Türkan, Sultan Selim Fıs- Celal Osmancık, Ara kir Avukat Cc· 
tıkdıbı 53 numarada Fuat Say. 11A 1 ğ ö -~ B"" ükd 

Birer küçük oyuncak kazananlar: 

Ayvalık Edremit caddesi Kuyucu 
Mehmet oğlu Hasan, Gaziantep adli
ye yanında Doğruhık yazı evi vasıta 
sile M. Kemal, Kayseri Halkevi soka
ğı 13 numarada Hilmi, Düzcede ma
nifaturacı Kırımli Tevfik kızı Yücel, 
Ortaı!<öy Gazi Osmanpaşa ortaokulu 
Yar direktörü Sırrı oğlu Nezih GU-
ven. 

Birer kart kazananlar: 
Konya askeri orta mektep he.sap 

memuru Mesut oğlu Hikmet, Edirne 
Garp Hd. Tg. karargah muhabere 

a.ı o lu Adnan zturk, uy ere 
Sevimli sokak 19 numarada HalUk 
Bengisu, Tuzla C. H. Partisi Başkanı
nın kl7.ı Şükriye Sakarya, Kumkapı 
ortaokulunda 60 numaralı Cahide Ynl 
çın, Feneryolu Ahmet Bey sokağı 26 

numarada Müzehher Ezginer,Nişanta 
şı Hacı Emin sokak 24 numarada Me 
19.hat Ehil oğlu, Ankara Çankayada 
30 numarada Nurhayat, Kadıköy mü 
hUrdar caddesi 125 Ferdi, Kuruçeş
me zincirli kuyu caddesi 115 numa
rada Ziya kızı Melda Esen, Göztepe 
Yeşilbahar sokağı 16 numarsda Meh 
met, Eyüp ortaokul 87 Münire İşcan, . -

..... ~ 
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Sürek\i Kika-ye: 4 • 
Miki F CITe Sevgili okuyuculanna: . 

BUBUL iLE BiB·I 
nin aerüvenini ıunar 

Bubul gidiyor kü: Sen çok çalışkan, becerikli ve a- verdim Çin - Çin de muhakkak bir iş neler:··. Bir yanda da koca.man bir zil 
kılhsın. Bu gidişle bir gün mutlaka sahibi olacağım diye.. as~ı ıdi _ 

Bubul ile Bibi yeni açtıkları de- dünyaya kendini tanıtacak, sayısız pa lhtiyar Bubul : Kapıdaki böcek boyuna bagırıyor-
mirci dükkanında bir zaman güzel ra sahibi olacaksın. Zaten dünyada - Hayır, dedi, Bibi, sen burada kal du: 
güzel çalıştılar. Bibi bu meslekte ön- herşeyin önüne değil sonuna bakmalı. malısın. Çalışıp, kazanıp dediğim gi- _ Kim şu zili yerinden kımıldatıp 
c~.leri pek acemi idi. BccerikEiz görü- Bibi, ihtiyar arkadaşının sabah sa- bi zet.~n ve meşhur olmalısın. S~na çalabilirse bu eğlenceler ona parasız
nuyor ve çabucak yoruluyordu. Fakat hah bunları kendine neye söylediğini serserilik yaraşmaz. 
_..,..._~-""9--------- anhyamadı. Sonra elini büyük bir şefakatle Bi- sızdır 

il - Ne var Bubul .• neye beni böyle Zizi : 
öğüp duruyorsun? diye soruyordu. - Bibi senin kolların km-vetlidir. 

~ Bub~l : . . . Bir denebakahm. 
· - Hıç, dedi, uzaklara gıdiyorum da Diye Bibiyi kandırdı. Zilin yanına 
bu sözlerim aklında kalsın, ben Y?k- yaklaştılar. Ne kocaman birşeydi bu .. 

- ken sakın çalışmaktan usanma dıye 
1 

k d k'' ·· k 
1 

ı 
·· 1.. b d' Oy e ya - ne a ar uçu o ursa o -soy uyorum. ceva mı ver ı. · . . . . .. 

Bibi ''gidiyorum" sözünü duyunca sun - hır zıhn yanında bır böcek ne 
şaşırdı, kaldı. Çünkü ihtiyar arkada- kadarcık kalır~ Zilin yanında bir de 

L {l ~ ,.,,, q;:z şının bir ~n kc_ndind~n ._ayrılacağını _ kocaman bir çekiç duruyordu Bibi o-
[C===~==::::::::..~=:=:::. __ ~~U aklından hıç geçırmemışti. Hele o ka- ıanca kuvvetini sarfedip çekici kaldır-

- Sen kal, ben gideyim /Jibi! dar parasızlık günlerini birlikte ırcçi- dı .Zile vurdu. Hayret! Koca zil sal-
rip tam şimdi, işlerini yoluna kovar-

1 
ı b ı d Bubul bir büyük ağabey, hatta bir . ~. anmıya, ve ça ınmıya aş a ı. 

lrnn nnnn <nrt•11ın naşka bır yere gıde-baba gibi onu bazan zorlıyarak, ba- .. ~ .. ~ .. " .. U.J••••I:'"" • LJuun umuzuuıı. uıı.yıı.uı. 

zan şımartarak, hazan da tatlı sözler- - Tanrıya emanet ol yavrum. ue-
le avutarak bu işe fyice alıştırdı. Çok di. 
geçmeden Bibi tam Bubulün istediği Ve hemen tren istasyonuna giden 
gibi, işinin adamı oldu. Artık kolay yolu tuttu. 
kolay yorulmuyor, bıkmıyor, çabu- Bibi gözünde yaşlarla onu istasyo-
cak umutsuzlanmıyordu. Diikkan ge- na kadar uğurladı. Orada Bubulün bir 
nişlcy:ip güzelleştikçe, iş arttıkça o- yük vagonunun kenanna ilişip, uzak-
nun da hevesi artıyordu. Yakın Çin laştığım gördü. Ta tren gözden bü-
Çin şehrinin sayılı demircilerinden bi tün bütün kayboluncaya kadar durup 
ri, belki de birincisi olacağını düşünü- baktı. Mahzun mahzun biribirlcrine 

el salladılar. 

- Haydi, Zizi gidip parkta 
eğlenelim. 

Bibi kendi kendine: 
- Zavallı Bubul, ben şimdi yap- - Geliniz, görünüz, ne eğlen-

yalnız ne y~pacağım. Kim bana hem ;elerimiz var. 
eğini nasıl düşünebilirdi. · !kisi birden bütün eğlencelere pa-
- Gidiyor musun 1 Nereye Bubul
üğüm. lşimizi daha yeni yoluna koy
uk. Rahat bir nefes alacağımız za

nan nereye gidiyorsun? Yoksa bura 
ja canını sıkan birşey .mi var? 

,.. ,~ rasız girebileceklerdi. ünce biraz sal 

- Canımı sıkan birşey yok Bibi ! 
_ ',)....~~Yalnız ayağım kaşınıyor. Başımda da 

Allahaısmarladık küçü§üm 

yor, içi sevinçle kabarıyordu. Ne za
man çalışmaktan yorulsa kendi ~en-

yeni yerler görmek hevesi var. Bilir
sin ki ayağı kaşınan durmadan gezer. 

dine bir köşeye çekilip gelecek güzel Bibi'nin gözlerinden yaşlar 
günleri düşünürdü. Bu düşünce beş .dökülüyordu 
on dakika içinde ona bütün yorgunlu arkadaş, hem ağabey olacak. 
gunu unutturuyordu. Diyordu. Birden aklına ilbayın kızı 

1
Bir gün yine böyle tatlı düşüncele- Zizi geldi. Öyle ya Bibi artık evvelki 

re daldığı sırada birdenbire ihı.iyar gibi Çin Çinde yapyalnız değildi. Zizi 
Bubul içeri girdi. Temiz, güzel dükka ' çok iyi bir kızcağızdı. Ona kederiııJ 
na bakıp şunları söyledi: unutturabilirdi herhalde. Bunu <lüşü 

- Bibiciğim, seninle arkadaş oldu- nünce dükkana dönmekten vazgeçti. 
.. .. . Şehre daldı. Gidip Ziziyi buldu: 

- Once ıalıncaga bındıler. Sonra... _ Canım çok sıkılıyor Zizi! lstcr-

Ben ihtiyar bir serse;iyim. Yerim sen gel biraz Parkta dola.~lım, oraya 
böyle bir şehir değil, kırlar, bayırlar- çok. ~ü~l eğlencel~r gelmiş diyor~a:. 
dı Zızırun canına mınnet. Hemen gıyı-

l~ ~ r. nip süslendi. Park kapısında iri yan 
tfi.JX ...... ~ ~ Bun lan söylerken çıkını bağlayıp, bir böcek alabildiğine : 

değneğinin ucuna asmıştı bile. Bu çı- - Geliniz, görünüz, ne eğlence1e-
kınlı det;'1lek, ihtiyar Bubulün yolcu- riıniz var. Diye bağırıp duruyordu. 
uk bayrağı gibiydi. Onu ne zaman Bibi : 
m'ilasa mutlaka dağ, bayır demez. - Haydi, dedi, şunu bir görelim. 

d{ ffiJj .>erelerden, tepelerden aşar giderdi. Her~es. methe~p duruyor. 
Bibinin gözleri doldu. Boğazı tı- Gırdıler. Sahıden neler vardı, ne-

Bubul Pipodan ocakta, çividen 
(örs) Ü iıtiyordu 

µm için çok ~rur dur.uyorUıın. Qi.in-

kandı. Ancak şunlan söyliyebildi: ler .. 
- Ben de geleyim istersen Bubul Atlıkarıncalar, dönme dolaplar, AA· 

anuna hem ilbaya, hem de kızına söz lıncaklar, tnhtaruvaUiler. D<\ha .neler 

Bn küçiik böc.eğin demircilikt,en ge 
neralliğe nasıl yükseldiğini gelecek 

hafta okuyacaksınınz. Bfüi general 

olduktan sonra başına gelC<'ek ~e)·Jer 

§imdiye kadar okuduklannızdan çok 
daha güzeldir. 

:;;;; TAN 
ÇOCUK KLOBO 

iSiM: 
MEKTEP ve No: 

··- , ... -· ............. .. 
MEMLEKET: 
ADRES: 

Bo kuponu doldurup bi:ıe yolla· 
ymız. Mukabilinde göndereceiimi:ı 
1.:ıa kartını alır almaz Tan Çoculr 

ltliiblinün iza51 olurıunu7. 

~~~'-~ "\.'\.~-..-'-

\S.\E SUNU 
BİLMİVORDU.M ! 

Muharebeler 
Muharebelerden en çok zarar gören 

milletler hangileridir. 
Son bin yıl içinde Fransızlar 185 

aefa muharebe etmişlerdir. Ondan 
sonra sırasile lngilizler 176, Ruslar; 
151, Avusturyalılar 131 lspanyollar, 
76, İtalyanlar 32, Almanlar, 24 Hol
landalılar 23 defa muharebe etmişler 
dir. 

1914 senesinde başlayıp 1918 de bi
ten büyük harpteki insan zayiatı, son 
bin yıl içinde olup biten muharebele
rin hepsindeki insan zayiatından se
kiz defa daha çoktur. 

Sinema 

Görmiyen 

Köylüler 
lki Amerikalı, Groenlandda buzla

.tın altında bulunan ve hayatlarını b• 
lıkçılıkla kazanan bir köy halkını eğ
lendirmek için bir vapurla gitmişler 
yanlarında da bir sinema makinesi go 
türmüşler. Köyün basık tavanlı mü
nasip bir yerini de sinema haline koy 
muşlar. Filmi göstereniye başlamış

lar. Köylüler filmin birinci kısmını sı 
ve, seve, şaşkınlıkla seyretmişler. fa 
kat fiLmin ikinci kısmında, kendi Ü

zerlerine doğru ilerliyen trenleri gö
rünce altında ezileceklerini zannetmiş 
ler ve korkudan masaları, sandalye
leri devirerek binadan dışarıya kaçış
mıya başlamışlar. Sonra sinemacıları 
tehlikeli sihirbazlar sanarak Üzerleri
ne hücum etmişler. Köylülerden böyle 
bir fenalık bek lem iyen Amerikalı ar
kadaşlar, kendilerini geldikleri gemi
ye dar atmışlar ve enginlere açılarak 
canlarını kurtarmışlar. 

ihtiyar 

Ağaç 

Sekiz 

Tekerlekli 

Otomobil 

Bir adam .sekiz tekerlekli bir oto
mobil icat e~. Bunun dört tekerlek 
1i otomobile nazaran faydası şu imiş. 

Fazla tekerlekler sayesinde otomobil 
yollara daha iyi uyuyormuş. Hem de 
tekerleklerden birisi bozulursa hiç bir 
c;ey olmamış gibi otomobil diğer ye· 
di tekerlek üstünde yoluna devam e
debiliyormuş. 

23 Milyon 

Otomobil 

Meşhur Ford otomobil fabrikaları 
sahibi B. Henri Ford'un 1903 sene
sinden beri kaç otomobil yaptığını hiç 

merak ettiniz mi? Bu fabrikacı o za
mandan şimdiye kadar tam 23 mil
yon otomobil yaptırmış. Ondan son
ra her sene muntazaman 1 milyon 
yaptınyormuş. 

Pazarlık. 

Rekoru 

Danlop Devega adında bir lspanyol 

yazarı dünyanın en çok edebi eserle
rini yazmıştır. Bu muharrir on sekiz 

yaşında tiyatroya ait eserler yazmıya 
başlamış, 63 yaşında ölmüş 55 sene 
zarfında 2000 den fazla eser meydana 
getirmiştir. Şu hesaba göre yazar, bir 
senede 36 piyes, bir ayda 3 piyes ya.,_ 
mış bulunuyor. Demek oluyor ki bir 

mevzuu buluşu sıralayışı meydaua 
ç.ıkanşı on gün içinde olup bitiyor. 

Bu muharrir yalnız tiyatro kitap
Bulgaristanın payitahtı olan Sofya ları yazmakla kalmamış ayni zanıan

:nın hemen kenarında yüz yıldan daha da şair olduğu için birçok ta şiir ve 
fazla yaşamış büyük bir meşe ağacı şiir halinde romanlar da yazmıştır. 

Bu ağaç Sofyanın duvarları dibinde 

olup biten bir muharebede de kendine 
düşen rolü yapmıştı. 

Bu ağacın kalınlığı 12 metredir. 
Gövdesinin içi tamamen kovuktur. 
Kralın yakınlarından gayretli bir a
dam bu ağacı bir kahve haline koy
mak için satın aldı. lçini gür.el halılar 
la döşedi. Koltuk, kanape, sandalye de 
koydu. Şurup, gazoz, ayran gibi se
rinletici içkiler bulundurdu. Dahası 

var. Mü§terilerinin bütün ihtiyaçlar.ı
nı karşılamak için telefon hatta tel
siz telgraf tesisatı da yaptırdı. 

Acayip 

Bir iş 
Bay (uşağına) - Senden hiç mem

nun dc>ğilim. Tam otuz beş dakikadır 
saat elimde, gelip beni uyandırmam 
bckli>:orum. 

Akil il 
Baba 

M 
.~ .. 

Avrupada tahsilde bulunan bir ta
lebe bir ay parasını vaktinden evvel 
bitirir. Babasından para istemek için 
bir ancklup yazar. Fakat mektubunun 
babasını .kızdırıp kı.zdırmıyacağıııı en 
dişe ettiği için .sonuna şu sözleri ek

ler. 
"Bu mektubumu yazdığıma pişman 

olduğum için tamamlamadım. Hatta 
postaya verdikten sonra da geri al
mayı düşündüm. Fakat tabiii geri ver 
mediler. lki hafta sonra cevap ola

rak babasından şu mektubu alır: 
"Oğlum, bu kadar üzUlme. Farzct 

.ki m~ktubwıu almadım.'' 

\\\\a1\\\\ \\ı,\m Y.\\1ama ll\\,a\\a\a,,: 

Senmisin kovalıyan? 

Yukarıda fil dayının bir muzipliğini gösteren güzel bir resimli hikaye gl 
rüyorsunuz. Bu hikayeyi dilediğiniz gibi boyayınız. Güzel boyıyatıl 

üç kişiye kıymetli hediyeler verdikten başka resimlerini de gazetem· 
basacağız. 

Kahkaha Köşesi 
Kapamak ı Öküz mü? 
- Oyunu gözlerini1.i kapayıp din- B I k ? 

lemeyi denediniz mi hiç! lnsanın çok a 1 mı. 
hoşuna gidiyor. Seyirci, Amerikalı kovboya 

- Ya siz ağzınızı kapatıp seyret- ruyor: 
meyi denemediniz mi hiç. Bu da yanı- - Hayvanlarınızın eğerlerine öu 
nızda oturanlar 'için çok hoş birşey o- zun ipleri niçin sarıyorsunuz? 
lacak herhalde.. - Oküzleri yakalamak için. 

Ne Zaman 

Dönecek? 
Hakim - On sene hapse mahkum 

oldunuz bir diyeceğiniz var mı? 
Suçlu - Liıtfen çocuklarıma ha

ber yollayın: Eve (1947) de dönece
ğim. 

Kime 

Acımış 
- Bay, köpeğiniz beni ısırdı. 
- Demeyin, ah zavallı köpekciğiım .. 

Hemen hastaneye yollıyalım. Kimbi
lir zavallı kuduz mu oldu, nedir? 

Kurnazlık 
Gözlükçü (katibine) - Şu reklam

ları mü§terilerine yollarken zaifların 
üstünü el yazısile çok küçücük yazı
nız ki okumak için gözlüğe mühtaç ol 
sunlar. 

iki Baba 

Arasında 
- E!. .. Nasıl çocuğunuz ne halde 

bakalım? 

- Uç aydır alçı içinde. 
- Neden? .. Yoksa zavallı çocuk ya 

~alandı mı? 

- Hayır.! Dı.waı'CI çırşğı oldu. 

- Evet, öküzleri yakalıyabilmı 

için bu ipler çok sağlam olmalı. P 
amma onların ucuna öküzleri avı 
.mak için ne yemi koyuyorsunuz ?. 

Pazarhk 
Köy pazarında: 
- Bu atı kac:;a satıyorsun? 
- Alb yüz liraya. 
- Çıldırdın mı, bir deri bir ke 

kalmış. Ben 70 lira veririm. 
- Haydi canım, senin dediğin 

sun. Birkaç para için kavga edı 

değiliz ya. 

Bir Mezar 

Başında 
- Ah benim zavallı talihsiz d, 

tum. Şimdi şurada senin için .ağlı 
nız. Arkanda 24 yaşında zavallı bi 
re bir dul kadın bıraktın. 

Dul kadın - Aff cdersiniz, ben 
yaşındayım. 

Güzel 

Cevap 
Adam telefon başında hiddetti 

detli soruyor. 
- Allo allo ... Bu tt>lefonun baş 

duran budal!i ,),(im~~~!:..:~ ıı"· . 

~\t!ff~rı ~~,'Bjfmi~ıım.·~~ 
mıA~b" b~JP-4akh~~laAa 
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Yazan : Ziya Şakir 

Selim, Babasının l·stanbuldan 

1 E K 
--

Bir cins ekmek' 
i Çıkar~lecak 

9 

o N o M i 1 
Fındık İhracatımız 

Çıkarllmasını iltizam Etmişti 1 

i 1 Buğday Cinsleri de · 

l ; Tetkik Ediliyor 
1 ' 

Ankara, (TAN Muhabirin. ı 

Kumpanyalar navlunr 
az artırmak istediler 

- llk ... 
~kını gtinij hayretlerinden ve 
biler ıkıarından dona kalan sipa

dıler'. ~si ~n kendilerine gelebil
Oetkıaıın lİı."tlı? Yaptığı bu hareketi, 
lıaber al a ~ır hakaret addettiler ... 
l')h.:ıa dıgıma göre, sipahi ağala-

"'1.1 n b· 
&İılice t ırçokları, şurada burada 
§ISınd :ıanmışlar. Böyle, halk kar 
daşıa~ k~retıe başı kesilen arka
ll.tıd i n~ ıntikamını almak için 

Çınışler. 

''Şah lsına1·1 b ·· ·· · t' l.itun b • aşını onune eymış ı. 

dakika! 
1~kl~rını çeke çeke, birkaç 

Sonra ~- hır düşünce geçirmişti. 
tak: lrdenbire başını kaldıra. 

- A. llıi?.. caba, bunu yapabilecekler 

Dern;h . 
bir U---:9tı ... Bu sualin içinde büyük 
,._. llttt Ve t 11' 'h . .. d .... içti .. , l'r ~se ı ı .tıyacı mun e-
<la hiss ıt~kım, bunu Zeynel Han 
bir ihu etınışti. Şahın şu anda derin 
tııaxrıak ~a.ç hissettiği ümitleri kır
ltılru .. ıçın, şu müphem cevabı ver .. 
-şah 

lleıti"-Q ~nıetpenah!.. Malumu şaha 
llitıa}ıj1edır. Fladisat, bilinmez. Eğer 
&eçer1 er, Selimden çabuk harekete 
()]Urla erse, belki birşeye muvaffak 
t'tııa r~ 'Fakat onların bu maksatla 
<>l~eger Selim daha evvel vakıf 
'ine. ·· O zaman, vay sipahilerin ha 

2 eYnel Hanın bu cevabı, son 
Oi tat ~erecede zeki olan Şah Isına 
lı.ııı. lli~n etmemişti... Parmakları
bııra :ırlj hareketlerile bıyıklarını 

...... ).,Ura; 
A~. ·~e ise B · l' ·~at b ··· u meseleyı geçe ım .• 

-..... :a· a~~lım, sonra ne oldu ? 
~ 8o ıı, uç gün bekledik. Uç gün
~lt llra, Yeni padişahı tebrik et
ç~~ ~ avdetimize izlıl istemek i
~lt Ya azimetimiie müsaade is
'ııı~ ~a~aydan, {hele biraz sabret 
~ 'ab dı~e haber geldi. Tabii, biz 
Ilı~. z:ettik .. Maamnfih, isabet ol
~~lte ıra; saraydan bu daveti bek
Si~ah~· .taııt önünde kafası kesilen 
'bı; ı..1nın Vakasından daha mühim 

11ad· . 
U5e ile temas ettik. 

Ş ah lsmail, bilyük bir merak 
....._ \'e hayretle sormuştu: 

~? Ondan daha mühim bir hadise .. 
...... ~ 
....._ ~ li, Şahım. 
, ~ ~ıl bir hadise? .. 
~alı 

1 
lıınin, babasını öldürmesi. 

....._ ~ 8llı.~il. yerinden sıçramıştı. 
~i~ e soylUyorsun, Zeynel? .. Bu 

l)•ıı do~ 
sı.' Lt·· gr-u mu? .. 
~htııı. Usaade buyur da anlatayım, 

'"-ıııat ':ae . 
~ ~lt· Yazıt, tahtı Selime ter ketti. 
tıı 'at 11taaan itibaren, artık Topka 
~ llaaYlnd,a durmak istememişti. 
~ t~ Sebepsiz değildi. Saltanata 
~. ıu doyaımıyan bu haris iMi
~ .. 'aray önünde nümayi§ler ya

~ı,:etıi Padişaha uzun ömür ve 

'~, 8altanat temennileri le bağı
~ ~r~n Yeniçerilerin ve hal!{L-ı 
\~ hUratına tahammül cdeme

~l'ııı;· Onun için, derhal Topkapı sa 
(lı ti l{ırkederek, (Eski saray) a 

tb};.,t. 
~ "i ı. 

aa.a? 
~ .. 
~et, Şahım. 

~ '!!a. llra .. Artık herkes. bu ihti
~ ~ g~ı Unutuvermişti. Onun u
~ i.Yecek olan hayatının, bu-

~u:::1z_ sadasız sönüp gideceği 
~ n~d~lrnişti. Halbuki aradan 
~,:bit- hı iki gün geçtikten so11ra, 
t~'4, l:le aber geldi. Bu habere na
l~~! Yazıt CDimetoka) sarayına 
h~ ~ ~:c~k. Omrünü orada inziva 
~~I b_çırecekti. Selim, babasının 
~ ""ın ır .trnerasimle tstanbuldan 
~ ~~ ~-.1 .~lizam etmişti. Bunun i
l~ ~~ a~Çtık bir alay tertip edilmiş 
~ ~littı~l'ı teşkil edenler, tan.ami-

ıı:ı adamlarından mürek!rnp 

~lçın? .. 
~d· 
~" 1 anlarsınız, Şahım. 

ltn et. 

- Bu alayı, biz de görmek iste
dik. Yine, kıyafetimizi t.;bdil ettik. 
Halkın arasına karıştık. Edirneka
pısına kadar giderek orada }>eklemi 
ye başladık. Mayıs ayının, en par
lak günlerinden hiri idi. Artık, at 
üzerinde duramıyacak kadar bitkin 
bir hale gelmiş olan ihtiyar Beya
zıt, her tarafı meşin perdelerle ka
palı olan bir arabaya. oindirilmişti. 
Ve arabanın etrafını da. yine Seli
min adamlarından birtakm. atlılar 
çevirmitşi... Bunların aralarında, 
gayet sade bir elbise giymiş olan Se 
lim de görülüyordu·. Ve Selim, ağır 
ağır giden arabanın yan ::ı1a, yayan 
gidiyordu. 

-Tuhaf §ey. 
- Evet, Şahım 
- Sonra. 
- Uzaktan. bu alayı biz de takip 

ettik .. Edirnckapı~mn gelince, alay 
durdu. Arabanın meşin perdesi kal 
dırıldı. Selim, büsbütün babasına 
yaklaştı. Büyük bir ihtiram ile eğil 
di. Ellerini öptü. Birşeyler söyledi. 
Sonradan öğrendik ki; ctreya.n e
den hadiselerin, kendi tarafından ya 
pılmadığmı söylemi§.. Babasından 
helallik dilemiş .. Babası da; "ne ya 
palım? .. Bizim için dünya saltana
tında nasip bu kadarmış .. Bundan 
sonra, ahret saltanatı bekliyelim." 
demiş. 

- E daha ne demiş? 
- I~te .. Asıl mühim olan dhet... 

Beyazıdın hususi hi:zımetkarların
dan, aslen Cineviz olan {Menavino) 
nun yemin ile temin ederek söyledi 
ğine, göre, ihtiyar Beyazıt, oğlunun 
söylediği sözleri dinlt!miş. Sonra 
hafif bir sesle: 
-"Oğlum saltanatta muvaffak 

olmanı temenni ederim. Cenabı Hak, 
sana birçok zaferler ihsan etsin. Fa 
kat, sen de benim gibi saltanata 
doyma.. Ve ciğerlerini görmeden 
ölme ... " demiş. 

A deta, Şah Jsmailin tüyleri fu 
permişti. 

- Ne korkunç beddua .. Acaba, 
bu doğru mu?. 

- Biz, şüphe etmiyoruz, Şahmı .. 

Cünkü o Cineviz bize söylediklerini 
yemin ile t~min etti. 

- Devam et. .. 
- Bevazıdın arabası, ileri doğru 

yoluna devaım ~tti. Selim d<?, sarayı 
na geldi.. Aradan tam sekiz gün 
gt:çti. Birdenbire Istanbulda bir de
dikodu patlak verdı. Beyazıt, yolda 
vefat etmi§. Ve bu vefatı da, esrar
engiz bir mahiyeti iht:va etmekte 
imiş ... Tabiidir ld, bı7 bu dedikodu 
•a ehemmiyet verdik. Beyazıdm ve
fatı üzerine diğe!' bendega.nı gibi Is 
tanbula avdet eden, o Cinevizi bü

yük bir para mukabilinde elde et

tik. Hem biraz evvel arzettiğim şey 
leri, hem de ölümim mahiyetini on 
dan öğrendik. 

_ölümün mahiyeti. ne imiş?. 
- Cineviz Menın in onun mahrem 

olarak anlattığına göre.. Beyazıt, 
Istanbuldan çıktığının ertesi günü, 
Çekmece köyünJe kalmış l lızünii 
yıkamak için '3U istemiş. Bu suyu, 

Selim tarafından bahasının refaka
tine memur edilen (Ben Yasef) is

mindebir Yahudi hekim vermiş .. Be 
yazıt, hiç birşeydcn şüphe etınıye

rek. bu su ile yüzünü yıkamış .. Mü 

teaddit defalar, ağzını çalkalamış .. 

Aradan üç gün geçmiş .. Beyazıdın 
bütün derileri. kızarmıya ve kabar

mıya başlamış .. O gün yüzünü yı

karken, bütün ~açı ve sakalı bir an 

da dökülüvererek, za vallr ihtiyarın 

aV'Uçları içinde kalmış .. O zaman Be 
yazıt, oğlu tarafmdan zehirlendiğini 
anlamış .. "Alla hım 1• Selim kulunu, 
nasıl bilirsen öyle yap. Benim inti
kamıımı onda bıraknıa." diye bağır

mış .. Aradan, üç dört saat geçmis .. 

Beyazıda şiddetli bir ihtilaç gelmiş. 

ve .. oğlunun saltanat hırsına kur
ban olan ihtiyar; o ihtilaçlar ara

sında, inliye inliye can vermiş .. 

Şah Ismail, dayanamamıştı. Kaş 
larını çatıp dişlerini sıkw-ak. 

- Canavar ... 
Diye homurdanmıştı 

Ş ah Ism.ail, bu suretle teess:.ir 
göstermekle haksız değildi. 

Çünkü o, (Safavi Sa!tana~r) nı te
sis ettiği günden 1tiba1·en Beyazıt
la hoş geçinmişti. Ve bu hoş geçin
mek sayesinde, bütün tlüşmanları
m birer birer tep~liyerek htikumeti 
ni bugünkü vaziyete getirebilmişti. 
fakat bundan sont'a? .. 

Zeynel Han; hirkaç dakjka sükfıt 
tan sonra, sözüM rlevam etmişti: 

- Selim; babasının ölümünden 

ancak bir hafta sonra bizi huzuru
na kabul etti. Bab:ı.sının ~österdiği 
mebzul iltifatlara mukabil, o bize 

son derecede so~uk muamele göster 
di. Zatı şahaneniz namına, tebrik 

için söylediğim nutka, bir tek keli
me ile dahi cevap vennedi... Ancak, 
huzurundan çıktıktan sonra, saray 
ağalarından biri geldi "Şevketlu pci 

dişahımız ferman buyurdular. Gay

ri, memleketiniz canibine, gidebilir 

siniz." dedi ... Işte, ~ahım. Selimin, 

hali ahvali bundan ibaret. 
Demiş. Sözüne hitam vermişti. 

<Şah İsmail> in Kararı 

Ş ah İsmail, uzun bir düşünce 
geçirdikten sonra, şu kararı 

vermişti: 

- Bana karşı kalbinde sönmez 
bir kin taşıyan Selim ile nasıl olsa 
çarpışacağım. 

Şu halde ona ilk darbeyi, ben vur
malıyım. 

Evet..ilk darbeyi vuranın, ekseri 
ya kazanmak ihtimali vardı. Fakat 

bu ilk darbe, nasıl vurulacaktı?. 
(Arkası var) 

(1) Şimdi, (Universite) binasının 
bulunduğu yer<le idi. 

ı 1 den> - Memleketimizin bellibaşıı Deniz Ticaret Müdürlüg"" Ü, Buna Meydan 
\ ı gıda ma<ldelerinden birini t.eı:;kil ; 

ı eden ekmeğin, her tarafta 01nın- Verilmiyeceg""ini Kendilerine Bildirdi 
' sa bile, muayyen mmtakalarda· 

1 
ayni evsafı haiz undan imal edil. Fındık ihracatımızın inkişafında nakliye kumpanyalarının 

: mesini t.emin maksadiyle Sıhhiye daima zorluk göstermekte oldukları malumdur. Sene başından 
, Vekaleti tetkikler<le bulunmak. 
' 1 ıtibaren kumpanyalar, kömür pahalılığı bahanesile navlunlarmı 
· t~:kalet mütehassısları yurdwı , yine artırmı~lar, evvelce tonu yirmi dokuz şiline naklolunan ih· 

1 muhtelif bölgelerinde yetişen 1 racat mallarımızı, 60 filinden aJağı nakledemiyeceklerini bildir-
, ı buğday cinslerini '\'e bunların ih· miflerdir. 
1 tiva ettiği glüten miktannı tes. 1 Hatta son günlere kadar tonaj üc . ..--·------------
1 pit etmek üzere vilayetlerden nü. retini altınış şilinden almışlardır. Ni. 

muneler istemi~tir. Bir~ok '\'ila. i hayet ihracat mevsimi gelmiş ve Ka. 
yetler yetiştirdikleri buğda)'lar- 11 radeniz sahillerinden fındık yüklen. 
dan Vekalete nümune gönder- mesi için hazırlıklara başlanmıştır. 
mişlerdir. Bu nümuneler merkez Bunu fırsat bilen vapur kumpanyala-
hıfzıs~ıbha müe~sesPsin<le fenni 

1 
rr şimdi de altmış şilini az görerek 

ı 1 tahlile tabi tutulmaktadır. navlunu daha fazla artırmak istemiş. 
Tahlilden elde edilece!i netice 

1 ı ı !erdir .Bunu haber alan deniz ticaret 

1 
v 

1

1 , 

ile memleket bu~<laylannm va- müdürlüğü, kumpanya mümessilleri. 
1 sıfları hakkımla. esaslı bir fikir 11 ni çağırarak hükumetin böyle bir ha. 

elde edilmi'; olacaktır. Diğer ta. rekete katiyyen müsaade edemiyece-
raftan da muhtelif mmtaknlarda 11 ğini bildirmiş ve yeni bir zam yapıl. 
ayni eins ekmek çılmnnak için mamasını tebliğ etmiştir. 

, a)·ni va<;ıfları taşıyan unlann ka· Ege mmtakasmm üzüm ve incirle-
litesi tespit edilmi~ olacaktır. rini nakleden vapur kumpanyaları da 

: A:rni cins ekmeklerin fiyatları- son günlerde navlunlan artırmak is. 
nı birlestirmek için de aliikadar ,, temişler, fakat, buna meydan veril-
daireler tetkiklere başlamı:;lar. memiştir. 

I! drr. ihracat mallanmıza karşı zaman 

~~::~~--~~;;;;~;;;;~;:::~-~!! zaman gösterilmek istenen bu zorluk. 
;; - ·- lara karşı, alii.kadar makamların cid. 
Çimentoların Gümrük di tedbirler alacağı ümit ediliyor. 

Resmi indirilecek mi? 
Memleketimize ithal edilecek çi. 

mentolarm gümrük resimlerini yan 
yarıya indirileceği hakkında. Ankara. 
dan gelen bir haber üzerine borsada 
çimento hisseleri üzerindeki muame. 
leler gerginliğe uğramıştır. Kuponla. 
n ödenmiye başhyan çimento hissele. 

rinin yükselmesi beklenildiği bir sı. 

rada bu haberin gelmesi piyasayı kor 

kutmuş ve evvelki gün kuponsuz O

larak 10,50 liradan muamele gören 
hisseler dün 9,70 liraya kadar düş-

müştür. 

Az Üzüm 

Piyasa 
Çok Durgun 

Rekolte 

Tonu Güç 

40 Bin 

Bulacak 

Mensucat 
Fazla Eşyası 

Geliyor 
Fabrika~örler Bundan 

Telaşa Düştüler 
Dün Sanayi Birliğinde bir toplantı 

yapılmıştır. Bu içtimada rnenşucat 

sanayii mümessilleri de bulunmuşlar
dır. Kontenjanın kalkması ve serbest 
ithalat rejiminin tatbik mevküne 
girmesi üzerine memleketimize fazla 
miktarda mensucat eşyası ithal edil
miye başlanması görüşmelere mevzu 
olmuştur. 

Bazı sanayiciler, yeni sistemin tat. 
bik edileceği 9 ay içinde üç senelik 
ihtiyacı karşılıyacak miktarda men. 
sucatın ithal edileceğini iddia etmiş
lerdir. Şimdiye kadar piyasalara çok 
miktarda mal getirildiğine işaret e. 
den sanayiciler, buna bır çare billun,. 
masmı, aksi takdirde fabrikaların za.. 
rar göreceklerini söylemişlerdir. Bir
lik bu hususta bir rapor hazırlıyarak 
Iktısat Vekaletine verecektir. 

I plik buhranı kalmadı _,,, 

1 L o_k_M_____,.__A_ N ~m1\:ıı:ı:ı:M:l~~:::t;;1:;::mill1 
f:f\f:~~~\~~~\\~j\~t~~~\j~~~\\~ili\~~j~\~~I~]~ı~~ M & K i M 1 N 
Ö··c;t~ T L E R i ift~~itiift1f~ifi~ti~f?t~i 

lzmir, (TAN) - Inci:r ve üzüm pL 
yasaları durgun ve isteksiz gidiyor. 
Maamafih fiyatlarda tenezzül yok
tur. 

Resmi daireler, üzüm rekoltesinin 
tahminler hilafına ancak 40 bin tonu 
zorlukla bulacağını bildiriyor. Halbu
ki geçen seneki rekolte 74 bin tondu. 

Bu yıl incirler iyi büyüyememiştir. 

Ithalatm serbest bırakılması üzeri
ne şehrimize her numara.da bol iplik 
getirilmiştir. Bunun neticesi olarak 
iplik buhranı kalmamıştır. Evvelce 
getirilen ve pahalıya satılan iplikler .. 
den bir çoğu yüzüstü kalmıştır. Do. 
kumacı ve yazmacılar kooperatifi bü
tün esnafına ucuz fiyatlarla bol iplik 
dağrtmıya başlamıştır . 

Üzümle Tedavi . 
Bunu, bir iki yıl oluyor, bir ke

re daha yazmı~tım. Fakat Ya.kacık 
tan güzel bir mektup gönderen "üç 
arkada.~" yine soruyorlar. Hem on
lann hatırlarını kırmamak, hem de 
onlar gibi, ev'\·elki yazıyı okuyama. 
mış olan ba~ka oku,ruculamna ha
trrlatmak için tekrar yazmıya mec
bur oluyorum. 

Uniın yemek karadğeri daha iyi 
işletir, hem de işini ıkolayla.ı tın. Bun 
dan hazim de kolayla!)ır ve i~tah a-

. c:ıhr. idrar çoğahr, ek5iliği artar 
Barsa.klann i!;i düzelir, inkıbaz ge
çer. En sonra da üzüm insanı i~i 
besler. 

Bundan dolayı karaciğeri yolun
da işlemiyeaıler, barsakları ve böb
rekleri iyi çah5nııyanlar üzüm ye
mekten istifade ederler. lnatçı inkı 
baza tutulanlara, basur memelerin
den ralıat~ız olanlara, karaciğerin 
safra yolunda, böbreklerinde kum 
bulunanlara üzüm ·yemek iyi gelir. 
Uzümiin iınsam iyi beslemesinden do 
layı veremli hastaların da üzüm te. 
davisinden istifade ettikleri vardır. 

Uzümle tedavi için en iyisi Ça
vuı; üzümüdür. Bu cins olamazsa, 
orıa nisbeten az tatlı, küçük çekir
dekli ve ince kabuklu cinsten olan
lar seçilmelidir. 

Bu tedaviden bir fayda görmek 
için en az üç hafta ve en çok altı 
hafta her ıtün üzüm yemelidir. Gün 
de yanm kiloda.o ba5lıyarak iki ki
loya kadar çıkılır •. Bazılan günde 
b~ kiloya kadar yiyebileceğini söy 
lerler, fakat beş kilo üzümde sade
ce şekerden 1250 gram bulunduğu 
düşünülUnce bir insanın bwıa ta-

hammül edeıniye<'eAi kolayca anla
§Ilır. 

Hergün yenilecek üzümiin yansı 
sabahleyin altı ile sekiz ara.-;ında, 
sabah kahvaltısından hiç olmazsa 
bir saat önce ve yavaş ya.vaş - yir
mi dakika.da - yenilir. 

Kalan yarısının öğle yemeğinden 
bir saat önce, öteki yarısı - yani 
hepsinin di>rtte biri . de akşam ye
meğinden yine bir saat önce yenilir. 

Uzümün çekirdeklerini ve kabuk 
larmı çıkarmak lazımdır. Sa.Damlan 
da yemeden önce kaynamış suyla 
yıkamak daima ilıtiyath olur. Böy 
le çok~a Uzüm yemek bıktınr'. yahut 
iştihayı düşiirürse, üzümün mikdan 
azaltılır, yahut birkaç gün üzüm 
yemeğe fasıla ,·erilir. Zaten üzüml~ 
ted_avi müddeti içinde yemeklerın 

mikdannı azaltmak ve biraz daha 

fazla hareket etmek zaruridir. - U
zümle tedaviye ba§lamadan bir ke 

re idrar tahlili ~·aptınnak pek lü

zumludur. Çünkü üzüm seker hasta 
lığının en büyük dli.5mamdır .•. 

Yakacıkta "ü~ arkada~" benden 
iki şey daha soruyurlar. 1''akat bwı 
lan ~·anı başlarındaki tanı mütehas 
sıs, hem de c:ok bilgili, doktorlarına 
sorsalar daha iyi ederler. Çünkü o 
doktor, bunlara verilecek cevaplan 
benden iyi bilir. 

Bursada, vakitsiz ihti~·arladığmı 
yazan okuyucumuzun mektubmda 
döktüğü ve en çoğunu hayali zan
nettiğim dertleri o kadar çok ki bu· 
rada beş on yazıda bile onlara ce
vap vemıek imkansızdır. Kendisin-
den özür dilerım. 

Piyasada hurda incir birikmemesi 
için, inhisarlar idaresinin derhal mü. 
bayaata başlaması bekleniyor. 

27 Ağustos CUMA 

PAl{ALAR 

Sterlin 627,-
Dolar 123,-
Fı-ansız ll'r. 90,-
Liret 119,50 
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-

632,-
127,-
100,-
119,50 
~4.-
23,-

580,-
Leva 20,- 23;-

Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zlotı 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsveç 30,-
Altın 1048,-
Banknot 257 ,-

ÇEKLER 

70,-
84,-
23,-
31,-
2a.-
25,-
14,50 
52,-
32.-

1049,-
258,-

Londra 
New-York 
Paris 
Mi lan o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 

630,50 631,-
0,7894 0,7873 

21,085 21,0675 
15,0039 14,9925 

4,6875 4,6836 
86,6775 86,60 5 

3,44 3,4372 
63,4425 63,3914 

1,4313 1,43 
22,68 22,6625 

4,1875 4,1838 

Berlin 1,9631 1,9616 
Varşova 4,1825 4,1790 
Budapeşte 3,9841 3,9810 
Bükre~ 106,5825 106,4975 
Belgrad 34,4175 34,39 
Yokohama 2,7247 2,7225 
Moskova 20,41 20,435 
Stokholm 3,0761 3,0737 ' \_...., _____ . _____ ..) 
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ZAHİRE 
BORSASI 

27-8-937 
l<' l l' A 1 L A R 

Cinsı Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 

6,- 6,11 
5,271h 5,30 

Buğday yumuşak 
,, Sert 

Bakla 
Çavdar 
Kuşyemı 
Keten tohu'mu 
Dan sarı 
Tiftik mal 
Yapak Anadol 

" İzmit 
Peynir beyaz 

,, kaşar 

4,- , 
4,32% 4,33 
7,38 8,-
9,25 -.-
4,30 -,-

130,- 135,-
55,- 60,-
61,- -,-
30,- 31,35 
47,- -,-

GELEN 
Buğday 
Tiftik 
Kepek 
Arpa 
Un 
Yapak 
Susam 
i:\'ohut 
Mısır 
Z. Yağı 

G J DEN 

502 Ton 
15% Ton 
30 Ton 
94 Ton 

116a4 Ton 
23 Ton 
22 Ton 
55 Ton 
27 Ton 
6 Ton 

Razmol 
Un 
Yapak 
Nohut 

150 Ton 
203 Ton 

1 Ton 
34~ Ton 

DIŞ FIYATLAI~ 

Buğday Liverpul 5,81 K 

" Şikago 4,98 K 

" Vinipek 5,76 K 
Arpa Anvers -.-
Mısır Londra 3,75 K 
Keten T. Londrn 8,15 K 
Fındık G. Hambur-g 94,67 K 
l<'ındık L. Hamburg 94,67 K 
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Tasfiyeye 
Uğrıyan 
Zihniyei 

(Başı l incide) 
mmtaka saymak, buralardan uçmayı 
ve geçmeyi menetmek, bu memnui '{e· 
tin tatbi'ki için icap eden muhafaza 
teşkilatını kurmak ve harp esrarı çal
mak istiyenlere karşı mukabil casus
luk ağlan vücude getirmektir. 

Biz.de taarruz vasrtalannı hariçten 
gizlemek ve yeni icatlan saklamak 
meseleleri yoktur. Umumiyet itibari
le diyebiliriz ki, bugüne kadar bu ra
hada maksadın çok haricine çıkıl

mıştı. 

Mrennu saha sıkı bir surette tah
Clit edilecek yerde memleketin geniş 
ve zengin sahalarında iktısadi haya
tı muattal bırakacak yasaklar konul
muştu. 

Tayyare, bugünkü insanlığın nor
mal bir nakliye vasıtası diye kabul e· 
dilmemiş, ecnebi tayyarelerin memle
ketiınizin memnu mıntaka haricinde 
yerlerinden uçmasına karşı hiçbir 
memlekette olmıyan usuller ve kayit
ler konulmuştu. 

Bazı teferrüatta, eski itiyatlarm 
sevkile, asli maksadın haricine neka
dar çıkıldığına canlı bir misal aranır
sa Kilyos plajının yasağı üzerinde du
rabiliriz. Kilyos, İstanbul etrafında 

(3imal ikliımini temsil eden bir yerdir. 
Bunun için ecnebiler buraya çok rağ
bet gösterirler. 

Bu sene Kilyos memnu mmtaka 
sayılmıştı .. Buraya Türkiyenin tabii
yetini haiz olan her fert girebiliyor, 
ecnebi gidemiyordu. 

En küçük bir tahlil bile bu tedbir
de milspct gaye bakımından isabet 
olmadığını göstermiye kafidir. Bir 
memleketin her yerlisi güvenilir bir 
vatandaş sayılamaz. Memnu mmtaka 
etrafında nasıl olsa ihtiyat ve mu
hafaza tedbirlerine ihtiyaç vardır. 

Bunlar bir defa alındıktan ve §Oseden 
nynlan şUpheli insanlar için iyi bir 
ağ kurulduktan sonra bir ecnebinin 
Sarıyer ile Kilyos arasındaki şoseden 
J?"ecme.sinde müspet bir mahzur ta
f;a vvur etmek güçtür. 

M emleketiımizde herhangi bir sa
hada olursa olsun, böyle dar 

bir hava bulunmasından ıstırap duy
mamak elde değildi. Türkiye cum
huriyetinin tuttuğu yol benıı.k ve 
müspet bir sevk ve idareye dayanır 
bir yoldur. Harici alemde <\erin bir 
saygı kazanmıştır. Varitğımızı ve in
Jtişafumzı korumak için aldığımız bü
tün tedbirler, esas maksatla '3tkı su
rette mukayyettir. Maksadın mutla
ı a icap ettirmediği hiçbir varlığın 

hayatımıza kanşı:pasını gönül istemi· 
yor. 

Bunun içindir ki, bu defaki manev
ra münasebetile müspet :nkılap ruhu
mm ortalığı nurlandırdığını ve eski 
itiyatlara nihayet verdiğini giirür.ce 
cok sevindik. Şimdiye kadar askerlik 
hayatımızla hiç temasları olı.·ı~ an ec
nebi ataşcmiliterlerine her Rey açık, 

nçık gösterildi. Bu ataşemiliterlcr, 

manevra müddetince Türk f:ıubaylari
lc adeta silah arkadaşlığı ettiler. Mes. 
!eklerine candan alakalı, vakur, ciddi 
Türk subayları, misafirler arasında 

derin bir saygı uyandırdılar. 
Bir ordu için aile meseleleri sayı

lan en ince münakaşa ve tenkitler, ec
nebi ataşemiliterlerinin huzurunda 
yapıldı. Genelkurmay Başkanı '\fare· 
şal Fevzi Çakmağın, arkadaşlarına 

hitap ettiği bütiln tenkitleri ecnebi 
misafirler dinlediler. 

Osmanlı günlerinden nasılsa kalsın 
dar itiyatların yerine böyie geniş bir 
görüşün ve açık bir ha,.eket tarzının 
geçmesi, çok iyi tesir uyandırmıştır. 
Dar hareket ve muamelelerin sencler
denberi hasıl ettiği ıntıbalar, birkaç 
gün içinde ortadan tamamilc silin
miştir. 

Türk hayatına ait her -:ahada gö
rüldüğü gibi, inkılap ruhu eskinin ye
rine tedrici şekilde geçmiyor. Her 
şey biraz sıra bekliyor, fakat bir de
fa sırası gelince eski zihniyet en kü
~Uk bir izi kalmadal\.. ortalıktan sili
niyor. 

H arici siyasetimizdeki aç1khk 
ve berraklığın askerlik haya

tımızın hariçle olan temaslarına da 
yayılması memleket için büyük bir 
kardır. Her şeyde olduğu gıbi Ata
türk, bu görüş inkılfı.bma amil olmuş 
ve Başbakan lsmet Inöniı ve Mare
§al Fevzi Çakmak inkılap ruhunu bu 
sahanın her köşesine çok mükemmel 
bir surette yaymışlardır. 

Japonya - ingiltere 
Gerginliği 
'(Ba.511 incide) 

tı harek'etlerini değiştirmişler ve şeh· 
rin garbine doğru çekilmıye başla • 
mışlardır. 200 bin Japon askeri bu 
tarafa naklolunuyor. Şimali Çindc 
Japonların Pekin cenubu garbisiııde 
6 bin çin piyadesini ve 600 süvarisini 
imha ettiklerini iddia ediyorlar. Nan
kin, tayyare bombaları yüzünden yan 
gınlara uğramıştır. 

Londra, 27 (TAN) - Şangbayd::ı, 

Japon silahlarile yaralanan İngiltere 
sefiri, bugün bütün dünya matbua
tının en mühim mevzuu olr.ıuştur. Bu 
gün Japonya sefiri, lngiltere harici
yesini ziyaret ederek ~ecssürlerini bil· 
dirmiştir. Sefirin vaziyeti, az çok hoş 
nut edici mahiyette görülüyor. İn
giliz sefiri, sekiz ay kadar tedaviden 
sonra uğradığı kazadan kurtulabile· 
cektir. Vaziyeti, şimdilik tehlikeyi at 
latmış olduğunu göste11yor. lngilterc 
hükumeti Şanghaydan gô:ıderilen ra
porları aldıktan sonra hattı hareke• 
tini tesbit edecek ve anlaşılan göste· 
rilen teessür ile iktifa etmiyecektir. 

Siyasi mahfellere göre, Japonya ile 
Çin arasında resmen bir harp vnziycit 
olmadığı için sivil bir arabanın taar
ruza uğramasını mazur gösterecek 
hiçbir şey yoktur. 

Yaralı sefir, Sir Hugcsson, lngil. 
terenin her ta.rafından sempati tel -
graflan almaktadır. Japonya, derhal 
tahkikat yapılmasını ve mesullcrin 
meydana çrkanlmasmı emretmiştir. 

llk tahkikata göre, hadise, Şang. 

hayın cenubundan 50, garbinden 50 
mil mesafede vukubulmuştur. 

Hadiseyi mevzuub:ıhi<> eden Ame
rika gazeteleri, iki taraf arasında 
harp ilan olunmamasının hukı.ki ma
suniyeti son derece ihlal ettiğini, .Tn
ponyanın harp ilan etınemesi yüzün
den hadisenin tamamile gayri huku
ki mahiyette olduğunu ya1.ıyorlar. 

Japonya bahriyesi namına söz söy
lemiye salahiyettar bir zat, Japon 
tayyarelerinin Ingiliz sefirini kasten 
yaralamalarının katiyycn varit ola -
mıyacağım söylemiştir. 

Çin hükumeti, derhnl Jngiltere hü· 
kfımetine mUracaat ederek &• m.ı:ıatisi

ni bildirmiştir. 

Japonya Abloka Hareketine 
Başladı 

Çin - Japon harbi Ee alakadar o· 
lan diğer mühim bir hadise, Japonla
nn ilan ettikleri kısmı a ı,ıcka etme
leridir. Japonya hariciyesi namına 

söz söylemiye salahiyettar bir zat, 
bu ablokanın mana ve mahiyetini L 
zahtan aciz kalmıştır. Yalnız bu zat, 
bunun hakiki bir abloka olmadığını, 
yalnız gayri meşru münakalatın dur 
durulacağını, diğer devletler tarafın
dan yapılan meşru ticaretin hUsnü ni
yetle karşılanacağını, fakat hadisele
re göre hareket edileceğini söylemiş. 
tir. 

Gneisenan adını taşıyan bir Al
man vapuru Çine silah götürdüğü 
Tıalde Japonya ile Almanya konsolos
ları arasında vukubulan görüşmeler
den sonra silahlan çıkarmadan yolu. 
na devam etıniştir. 

Japonya bahriyesi namına söz söy 
lemiye salahiyettar bır z,Lt Çine ı;iln
derilen silahları da mfu:adcre etmi
yecek1erini söylemiş bulunuyor. 

Bütün bu beyanat ablokanm mahi
yetini son derece müphem bırakmak
tadır. 

Harp Hakkında Son Haberler 
Şanghayda dün gece nisbeten sü -

künetle geçmiştir. Çinlılcr, hazırlıkla 
meşguldürler. Muntazam Çin kıtala
rının tamamile Şanghayın civarına 
çekildikleri ve imtiyaz mmtakalan hu 
dudunun bin metre i!erisiııdc müstah
kem bir hat vücude getirdikleri söy
lenmektedir. Şimal istasyonundaki bü 
tiln mevziler milislerın iı:ıgali altında· 

verildikten sonra yan.".ll tedbirlerle 
katiyen iktifa edilmemiştir. Türk 
ordusu, eski itiyatların sisini dağıt
mak hususunda her mP-mleketten ile
ri gitmiş; yepyeni bir çığır aııınıştır. 
Gizli kapaklı hiçbir işi olmadığını, 
kendini ancak barışın bir aleti saydı
ğını ve hariçten gelen her tecavüze 
karşı koymak hususunda kendine, 
millete ve şeflere tamamilc gı.ivcndi
ğini en canlı bir surette ortaya koy
muştur. 

Atatürkün Osmanlı yollarından 
cümhuriyet yollarına geçis hakkında 
sarf ettiği çok derin manalı söz, böy 
lece bu sahada da tahakkuk ettiril
miş, ufuklar birdenbire genişlemiş

tir. 

dır. Bunlar tamami!e müsellahfırlar. 
Tokyodan bildirildiğine göre, Ja· 

pon kuvvetlerile birlikte hareket eden 
Moğol kıtaları Çin kıtalanm her rast 
geldikleri yerde bilhassa Şanghaym 

yüz kilometre cenubu garbisinde kain 
Vanşunan'da ve Kalgaıı'ın 70 kilo -
metre cenubu garbisinde inhizaı.'lla uğ 
ratmışlardır. 

Kalgan'ı zapteden Kunnkung- ordu
su, Pekin - Suiyan şimendifer hattı 
üzerinde bulunan Hsunanhua ve Hsin 
paoon'da Çin kıtalarmın bakiyesine 
taarruz etmiştir. Japon tayyareleri 
ricat etmekte olan Çin krtalannı izaç 
etmektedirler. Pekinden bildirildiğino 
göre Japon kıtaları dün Nnnkvantsun 
mıntakasında umumi bir taarruza ge
çerek Çin kıtalarını mevzilerinden 
tardetmişlerdir. 

lmha Edilen Japon Kıtaları 
Çin ajansının Nankinden verdiği 

malumata göre, Japon kıtalarının 
Vosung'ta karaya çıkarıldıkları sıra
da köyde bulunan Çin kuvvetlerinin 
süratle cepheye sevkcdilerc1t düşman 
ile birkaç saat şiddeti~ çarpıştıkları 
öğrenilmiştir. 

Neticede karaya çıkarılan Japon kı 
talan dün sabah tamamc~ imha ed:l
miştir. 

Şanghayda Çin kıtaları Honkev ve 
Yangtsope mıntakalarında şiddetle 
çarpıfımnkta ve nehre doğru ilerle • 
mektedirler. 

Çinin şimalinde Fen!j'.;han ve Hi
anghshiang civarında kain Pingyan, 
Pingtiushan ve Nakiyup de cercy2n 
eden muharebelerde, Çinliler Japon a
ğır toplarının ateşine rc.ğtr.en mevzi
lerini muhafaza etmişler ve mukabil 
taarruza geçerek Japonları geri pÜS· 

kUrtm üşlcrdir. 
Nankov cephesind~ Çinliler bir yan 

taarruzu yaparak müstevlilerı ağır 
bir zayiata uğratmışlardır. 

Dokuz Japon tayynrcsınir çarşam
ba akşamı Nankin Uz.erinde yaptık -
ları akın esnasında iki düşman ağır 
bombardıman tayyaresı JiişürülmUş
tUr. Japonların son on gün zarfında 
yaptıkları taarruzlara rağmen §ehre 
bir şey olmamıştır. 

Japon tayyareleri Ningpo ve An • 
kinıd bombardıman cllerek hafif ha
sarata sebebiyet vermişlerdir. 

Çin hUkfunetinin Şanghay mınta -
kalarmdn muhascmata nihayet ve -
rilmesi hakkındaki Ingiliz teklifini 
Japonların da bu teklifi kabul etmesi 
şartilc kabul ettiği öğrenilmiştir. 

Çin Tayyareleri Düşürüldü 
Diln Şanghayda iki büyük Çiİı bom 

bardıman tayyaresi Japon tayyareleri 
tarafından düşUrillmüştür. Japon a
mirallik makamından neşrolunan bir 
tebliğe göre 14 ağustostan 25 ağus
tosa kadar Japon bahriyesine men -
sup tayyareler 110 Çin tayyaresini 
tahrip etmiş, 66 sını düşürmüş ve 25 
hangar bozmuş, bunn. mukabil 16 Çin 
tayyaresi imha cdiL."'lliştir. 

Japon membalarına göre bir Çin 
gambotu Yangtse nehrinde batınl
mıştır. 

Çinin Şimalinde Son Vaziyet 
Şimali Çinde Japonlar Nahikau ge. 

çidini kimilcn işgal ettiklerini bildi· 
riyorlar. Çinliler, Kalgan şehrinin ha
ta ellerinde bulunduğunu iddia et
mektedirler. 

Çinliler Japonların zehirli gaz kul
landıklarını haber verıyorlar. Lon
dradaki Çin sefareti zehirli gazin bil
hassa Nankov geçidi muharebelerin
de kullnnıldığrnı habf>r vermektedir. 
Japonlar geçitten sekiz mil mesafede
ki bir şehri zaptettiklerini bildiriyor
lar. Bir Japon tayyare filosu Han
gavdan 250 kilometre mesafedeki 
Nan Şan tayyare meydamm bomba>
dıman etmiştir. 

12 Japon tayyaresi diin gece Nan
kini bombardııman etmiş ve §ehirde 
yangınlar çıkarmıştı:. Sivillerden bir 
kaç kişi yaralanmış bulunuyor. 

Japonların Tsinghai'ye girdikleri 
ve Çinlilerin 500 telefat verdikleri ha 
her veriliyor. 

----ıo----

Ankarada Bir 

Otomobil Kazası 
Ankara 27 <Tan muhabirinden} -

Bugün Ycnişchirde son durakta bir 
belediye otobüsil hususi bir otomobil 
ile çarpıştı. Kazaya hususi arabanın 
yanlış bir manevrası sebep olmuştur. 
Her iki araba da hasara uğramıştır. 
Hususi araba sahibi zararın tazmini-

Beyaz Zehir 
Yüzünden 
Facialar 

(Ba§ı l lncide) 
na doğııu yürümüş ve öylece de ak
şam üzeri hastaneye dönmüştür. 

Eroin burnun hissini iptal ettiği 
için hastane kapısından girerken düş 
tü zannetmiş ve jandarmaya: 

- Kapının önünde bir liram düştü. 
.Müsaade ediniz de onu anyayım, de· 
miş ve aramıştır. 

Çıkartamıyor 
Remzi böylece hastanedeki adli ko

ğuşa girmiş ve serbest kalınca da ap
desaneye giderek burnundaki eroini 
çıkartmak için çalışmış ve bir araiı:k 
çivi ile de karıştırmışsa da bir türlü 
çıkaramamıştır. Bu karıştırmadan ah 
tapotta kanamıştır. 
Koğu§a dönünce kendisi gibi ayni 

suçtan hastanede bulunan Eftada va 
ziyetini anlatmış ve ikisi birden teller 
le eroini çııkartmıya çalışmışlar ve 
bir türlü muvaffak olamamışlardır. 

Bu ameliye gece geç vakte kadar 
devam etmiştir. Artık ümit kesilince 
Remzi karyolasına girmiş ve uyumuş 
tur. 

Uyanıyor 
Remzi saat ikide ihtilaçlar içinde 

uyanmış, arkadaşları Remzinin mo
rardığını ve kendisinden geçtiğini gö
rünce nöbetçi doktoru Liıtfiyi çağır
mışlardır. Doktor, Remzinin nabzını 
ve kalbini zayıf bulduğu için şiringa
lar yapmış ve kurtaramadığı için de 
Remzi sabahleyin saat sekizde ölmüş 
tür. Bundan sonra bu şüpheli ölUm 
müddeiumumiliğe haber verilmiş ve 
müddeiumumi muavinlerinden Hik· 
met Sonel hastaneye giderek tahki
kata clkoymuş ve tahkikatı derinleş
tirince Eftad hakikati söylemiştir. 

Dimağ tahrip edilmit 
Bu inanılmıyacak haber üzerine 

hastane doktoru cesedin burnunu yar 
mış ve eroini çıkarmıştır. Eroinin ka. 
nına karışmak ve dimağını tahrip eL 
mek suretile Remziyi öldürdüğü an
laşılmıştır. Hastanenin gasilhanesine 
yatırılan cesedin göğsünde ve kolla
rında birçok döğmc kadın, kama ve 
bayrak resimleri vardır. Tam kalbi
nin üstilnöcki peçeli bir kadın döğ

mesinin altında da "1941,, rakkaını 
vardır. Remzi arkadaşlarına: 

- Ben 1941 senesinde öleceğim 

dermiş ve bu döğmcyi kalbinin üstü
ne yaptırmıştır. 

Müddeiumumt Hikmet Sone! cese
din gömülmesine müsaade etmiş ve 
dün akşam geç vakte kadar da Rem
zinin bu eroini kimden tedarik ettiği
ni tahkik ile meşgul olmuştur. Tah
kikata bugün de devam edilecektir. 

Eroin müptelaaı, 

hakime yalvarıyor 
Asliye beşinci ceza mahkemesi dün 

sabah polisten eroin istiyen Sevim A
karsunun muhakemesine baktı. :5e
vim Akarsu mahkemede: 

- Bay hakim .. Ben suçumu ken
dim itiraf ediyorum. Kendim polise 
gittim. Bıına bir yatacak yer bulu
nuz, beni şu beyaz zehirden kurtarı
nız, dedim. Allahaşkına Bay hakim, 
hakkımda beni kurtaracak bir hüktim 
veriniz. Ben çıldıracağım. Sonra size 
dua ederim, dedi. 

Mliddeiumumt Mithat, suçlu kadı
nın eroini iptila derecesine soktuğu 
için iyileşinciye kadar akıl hastane
sinde tedavi altına alınmıya mahkum 
edilmesini istedi. Hakim de Bakırköy 
akıl hastanesinde iyileşinciye kadar 
kalmıya mahküm etti. Sevim bu ka
rardan memnun, jandarmaların önil· 
ne katıldı ve hastaneye gitti. 

Katil Salim de eroin •uçlusu 
Asliye beşinci ceza hakimi dün Ga

lata veznedarı Tevfiği öldüren Abdul 
lahla Divanyolunda polis Basriyi öl

dürdüğü iddiasile mevkuf bulunan 

bahriyeli Salim hakkında mükerrer 

bir tevkif kararı vermiştir. Bu tevki
fi icap ettiren hadise bir eroin kaçak
çılığı idi. Bir gün birisi tevkifaneye 

gelmiş ve gardiyanlar odasına Abdul 
!aha verilmek Uzcre bir büyük çanta 
bırakmıştır. Gardiyanlar çantayı c.lÇ· 

mışlar içinde elma, şeftali, üzüm ve 
bazı çamaşırlar bulmuşlar. Baş gardi 
yan çantanın her tarafını muayene 
etmiş ve hiçbir şey bulamamıştır. 

Bir çekiçle çantanın tahta kısımları
na vurunca içinin boş olduğunu tah· 
min etmiş ve biçakla karıştınmya bru, 
lamıştır. Tahtanın bir kenarını açın
ca ortaya birçok eroin ve yarım kilo 
kadar da esrar dökülmUştUr. Tevki
fane idaresi bunun üzerine tahkik-ıta 

Tütün rekoltesi 
72 milyon 

(Başı 1 incide) 

kişafı için son yıllarda alman tedbir
lerin isabetini ve memleketimizde is
tihsal edilen tütün miktarile ilıraç 
ettiğimiz miktarın büyük bir nısbet
te arttığını isbat etmiştir. Her saha
daki iktısa.di inkişafımıza ayak uydu
ran tütüncülüğüımüzün de müspet bir 
yolda seneden seneye ilerlediği gö
rülmektedir . 

EGE MlNTAKASINDA: 

Ege mıntakasının tütün istihsalatı 
37 milyon kiloyu bulmuştur. Bunun 
36,5 milyon kilosu derhal iyi. müşte
riler bulmuş ve satılmıştır. Yarım mil 
yon kilosu için de birçok talepler a
lınmıştır. Egenin tiltün satışı bu sene 
bu mıntakaya 22 milyon kadar bir 
para getirmiştir. 

Ege tütünleri en çok Yunanistan, 
Yugoslavya gibi Akdeniz memleket
lerine ihraç edilmektedir. Kalitenin 
seneden seneye yükselmesi, bu mınta 
ka tütünlerinin piyasadaki itibarını 

artırmış, bu suretle fiyatlardaki ar
tış .piyasada normal karşılanmıştır. 
TRAKYA VE KOCAELi: 

Son senede Marmara mıntakasının 
tütün istihsaliı.tında bariz bir inkişaf 
kaydedilmiştir. Yalnız borsanın bu 
seneki rekoltesi 5,665,000 kiloyu bul
muştur. Bunun 4,5 milyon !<ilosu der 
hal satılmıştır. Fiyatlar bu mıntaka
da 35-40 kuruş arasında tahavvül 
etmiştir. 

Edirnenin istihsalatı 1,717,955 ki
lodur. Bunun 1,5 milyon kiloya yakın 
birmiktarı 30 - 45 kuru~ arasında 
müşteri bulmuştur. 

Kocaeli mıntakasmın verdiği mah
sul de geçen senelere nisbetle yüksek
tir. Bu havaliden bu sene 5,732,000 
kilo tütün alınmış, bunun 2,600.000 
kilosu satılmıştır. Kocaeli tütünleri 
kalite itibarile Ege ve Trakya tütiln· 
lerinden daha yüksek olduğundan fi
yatlar 52-71 arasında oynamıştır. 
KARADENiZ TUTUNLERI: 

Karadeniz mıntakasında piyasanın 
açıldığı gündcnberi satışlar harare
tini muhafaza etmektedir. TürkiyP.nin 
en nefis tütünlerini veren bu iıava
linin bu seneki rekoltesi de diğer se
nelere nazaran bariz bir inkişaf kay
detmiştir. 

Şimdiye kadar ikinci derecede gö
rülen pazar tütünleri bu seneki nrnh· 
sulünUn gerek kemiyet ve gerekse 
keyfiyet bakımından yüksekliği ile 
müşterilerin rağbetini kazanmış VC' 

birinci plana yükselmiştir. Alelumum 
tütunlerimizi.n bir kilosundan ıouo -
1200 sigara yapılabildiği halde pazar 
tütünlerinden 1300 - 1400 sigara imal 
edilebildiği görülmüştür. Şark tütün
leri içinde verimi bu kadar yüksek o
lan pazar tütünleri bu sene alıcılar a
rasında kapışılmıştır. 

Samsunun istihsal miktarı 9 mil
yon 596 bin 800 kilodur. Samsunda 
dizi tütün satışlan bitmiş, demetler 
Uzerinde de birçok talepler alınmış -
tır. Şimdiye kadar satılan miktar 6 
milyon kiloyu bulmuştur. Bu mınta
ka.dıı fiyatlar diğerlerinden yüksek o
larak 60-95 kuruş arasında tahav -
vfü etmektedir. 

Tokat ve Trabzon vilayetlerimizin 
bu seneki verimleri de düşük değildir. 
Bu iki vilayetimizden 6 milyon kilo· 

ismindeki bir çocuğu buldurmuştur. 

Hikmet bu çantayı Hamparsumdan 
aldığını ve tevkifanedeki Abdullahla 
bahriyeli Salime getirdiğini itiraf et 
miştir. İdare tahkikatı bitirdikten 
sonra Hikmetle beraber diğer suçlula 
rı mahkemeye vermiştir. Mahkeme 
Hikmeti de tevkif etmiştir. 

Batka bir suçlu 
Koço oğlu Yani isminde birisi tev

kifaneye eroin sokarken memurlar 
tarafından yakalanmış ve beşinci as-
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Dişlerin abıhay~ 
ArtCAK 11er ye-

Her sabah ve akşMn, ... ıs: 
k fır!?" 

mekten sonra mutla a aŞ111ll • 
mak şarttır. Bu usulil ş 1aı.1 
dan, muntazam bir metotla rds.11 
edenlerin dişleri mikropla. di!Jlll" 
hastalıklardan muhafaza ~ ...... e~· 

"riJll' 
olur, paslanmaktan ve çu tef!l t 
ten kurtulur. Her zaına~ır· 
parlak ve güzel olarak 'fiil' 

l L A N J.nofl 
Viktorya dö Berlin Sigorta

24 
ısJ'I' 

şirketi tarafından ıı .. 6, 1~ ~ 
hinde Bay Mehmet Zıyaett. ol~ 
hayatı üzerine akit ve tanıılll ~fi 
bin Tilrk liralık ve 961461 n~~eJıO ' 

· e nıt 4t gorta mukavelcnamesın { 1.ı.-cıt 
mUhaberi zayi olmuştur. ?ı. e iJl )ed 
po ilmühaberi halihazırda J<ıill ıc i}Se 

de ise, hukukunu isbat etnı~ıcetill 
Viktorya dö Berlin sigo~ ş Jtçile • 
Istanbulda Galatada J{~·ı'"'e ııt 

'l' .. r~ ,/ e' 
Manhaym Hanında kain ~. ıııet~ • 
düriyetine veya Berlinde ıta~ deJI , 
zine, işbu ilanın tarihi ne~rı~nıt et ıı 

.. rtl Cl"" tı 
haren iki ay zarfında mu udde • ın ır· mesi rica olunur. Mezkur Jl11)İ' 
mürurunda, numarası baJli.dll .it d~ 

·ııe iY 

rer sigorta mukavclenaıncsı 18 ııt~ 
po ilmuhaberi keenlemyel<~ai 61 
suh addedilerek rine nU~ ol\lnıı! 
yesinin tanzim edileceği ~~a.~rlitJ 

Viktorya do. şil'ıcet 
Umum Sigorta Anon~~·yeti 

TürkiyeM~ 
- ----· 1-" 

Doktor Niyazı rı 
sııl• 

A vrupadan dönmüştür. aa 
kabule başlamıştır. ıııl ,.e lJll fi' 
yu mütecaviz tütün ahnJJ1IŞ ur· 
mühim bir miktarı satılJJlıŞ bloıı 

~o Tra 
yatlar Tokatta 50- ı ' ;; 

35-60 kuruş arasındadır. el<İ ~ 
Tütiln ziraatçilcri bu seıı}Jit ftl • 

yetten çok memnundurlar. bil eeıı 
olarak yalnız PolathaneY~ ys ).ş~; 
tütün satışından 750 bin ııra .. l')eıV 

~ nu so; 
bir para ginmiş oldu~ eter· 
memnuniyeti ifade etınıye Y 

iÇERi ŞARKTA: utilfl 

Şark vilayetlerimizde de, ~tJ1e31 
raat bakımından ön safta. ıdl 
halde 1,300.000 kiloya ya~~ıı ~·~ 

haval111 d 
allllmıştır. Fakat bu rit1deJI 1 

sulü kalite itibarile diğerle 
6 
~c 

şifk olduğundan fiyatlar 3 

tan yukarıya çıkmamıştır. tte 
Bu suretle bUtün ıncmlel<e tUti11' 

sene rekoltesinden satılan ıcııı.f 
miktarı 60 milyon kiloya ~p eD 
tır. Vasati fiyatı 50 deıı h daJl ~t 
sek bu sene tütün ~tışı:iş deıı~ 1 
lekete 30 milyon hra gı ..... ; bil . . ... bırıı» . .<:1 
tir. Bütçemizin sckız~~ ·nUn 5$P~ 
metli memleket mahsuJU 

liye ceza mahkemesine verilmiştir. min etmiş oluyor. , 

Y .. k k M .. h d. M kt b. D. kt··=--rıu··;tii.,cl'~' u se u en ıs e e ı ıre o ., . ı e~ 
. aJJleıesı ~ 

937 - 938 ders senesi için alınacak talebenin kayıt ınu i< \'C tf' 
lülden 22 eylül 937 akşamına kadar yapılacaktır. Kaydol~a ere ııe 
fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç ol~ak 5~~1!) saat 9 - 12 ve 13 - 16 ya kadar mektebe mUracaatlerı. ( 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: . ısı-" 
·1 ibaıcsı ııı . 

23. 8. 937 pazartesi günü saat 15 te açık eksiltme suretı e f 0cde • 
rür eden Is~.a.n~U) Paket gilmrüğilnde yapılacak (999) lira keŞI Ş otd1 
bit ahşap işleri için muayyen olan gün ve saatte talip çıkm~~ı 9, g3 
dan 2490 sayılı kanunun 43 UncU maddesi mucibince ihatesı 'ıctıt· 
ma günü saat 14 te Nafıa müdürlüğü binasında tekrar yapıla.ca 

A - Bu işe ait keşif ve ,artnameleri dairesinde göriilecektir. 
B - Muvakkat teminat (75) liradır. . fr.ı )'Bptfl 
lsteklilerin en az bir kalemde (500) liralık bu ışe b.eı~zcr ticıret 

dair göstereceği vesika üzerine almış olduğu anilteahhitlik ve 
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~ BEOGRAD 
Beynelmilel Daimi ilk Sergi 

11 - 21 EylUl 1937 
Her türlü malumat ve izahat için 

Galata, Frenkyan Hanında 

DABKOViÇ ve Şki 

Nafıa Vekaletinden: 

SiliVRiKA 
Haricinde Mithat Paşa Çiftliğinde 

Camlı B 
Çavuş, Hafız Ali, Misket, Yapmcak üzümleri yetişmiştir. Bağın ge

niş, güzel bir manzarası vardır. Llı.tif bir mesire halini almıştır. Kır 

ha vasmdun istifade etmek ve nefis Uzüm yemek istiyenler bu bağa git
melidirler. 'edikule ve Silivrikapıdan araba ile bir çeyrekt e gidılir. 

~ 1 Birinciteşrin 937 cuma günü saat15 te Ankarada Nafıa Vekaleti mal-

istanbul Ziraat Mektebi Satına ma Ko· 

misyonundan: • 'f ı zeme eksiltme komisyonunda 232000 lira muhammen bedelli 4000 ton kre-

~~~~~~~~~~~p~o~K~!~R~·~P~Vi~"~~~~~~~~~~~~ ozotun kapalı zarf usulU ile eksiltme si yapılacaktır. Cinsi Kilo 
Miktan 

Beller kilosunun 
Fiati Kuruş 

Uk temınatı 
Lira Sl~z.ol' a~~DE Eksiltme şartn"mesi ve teferruatı 1160 kur~ mukabilinde Vekalet mal 

~ zeme müdürlüğünden alınabilir. . 
Motorin 5500 6 
Benzin 4000 22 90.75 

f ---------------,---------- Muvakkat teminat 12850 liradır. 
stanbuı z· t Mektebi M .. d.. r·... .. d İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alın-

l ıraa U Ur Ua]Ult an: mış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 1/Birinci teşrin/937 cuma 
la oı~ Mektebe girmek için orta mektep mezunu oknak, 19 yaşından faz- günü saat 14 de kadar Vekô.let malzeme antidürlüğüne vermeleri lazım. 

Mektebin mayıs 1938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarda miktarı yazı
lı motorin ve benzinin 13, 9. 1937 pazartesi günü saat 14 tc açık eksiltmesi 
yarılacaktır. Eksiltme Istanbul Kültür Direktörlüğü binasındaki liseler 
muhasebeciliği nezdinde toplanan komisyonda olacaktır. 

0hnak tnıı.k, arazi sahilli ve ziraat iı:ılerinde ,.a.lmabilecek kabiliyette dır. (2724) (5197) 
J ~ ~ • 

de~n~ i'~ıtardaki şartlan ha.iz olanların istidalarile birlikte mektep şeha
lloru ıır.esı, nUfus cüzdanı çiftci vesikası hüsnühal mazbatası, sıhhat ra-

' -sıl ' .. , a _ l< 1/e Üç vesika fotoğrafım nıe ktep mtidlirH.ıı::-ünc gönnerrrıelerı: 
t'lrak k aYıt nıUddeti 14 eylül 1937 de bitecektir. Bu tarihten sonra gelen 

4 _ ~uı edilmez ve noksan evraklı müracaatler sayılmaz; 
d.reees· ektebe kabul seçimi, müracaat edenler arasından şehadetname 
~arazi miktarına göre yapılacaktır. (56_4_6_> _____ _ 

Da.ıeı Demlryollar1 ve limanları işletme U. idaresi llinlar1 
~~ -Ctırıta .. ınen bedeli 46400 Ura olan 800 ton katran yagı 1-10-1937 

biııa.sın~nu saat 15 de knpalr zarf usuJü ile Ankarada Nafia Veldi.leti 
~u iş a tatın ahnacktır. 

11ıııı t e girmek istevenlerin (3480) liralık muvakk~t teminat ile kanu
lel'İJıi ~.0 .et~~ği vesikaları ve Nafia milteahhiU:k vesıknsını ve .tek~if
~~i ).ı ~nı gun saat 14 de kadar Devlet Demiryo1lan Malzeme daıresın-
Şarı:rkez komisyon'J Reisliğine vermeleri lazımdır. 

tı!a,Ineler (232) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
~5257) 

----------------------------------------------,~ ADEMi iKTiDAR 
BELGEVŞEKLiCii E HA~ŞI 

o bin 
( l' ilb 

letıerl. Her eczanede arayınız (Posta k1:1tusu) 
'-. ~ 1255 Hormobin Galata istanbul -

'--------------------------,~ .. S Q Orm n Mektebi Müdürlüğünden: 
~~t 

sa ve Bolu Orman Mekteplerine ahnacak 
~ talebenrn kayıt ve kabul Şartları: 

~~~ene llıektebimfae ve mektebimiz derecesinde açılacak olan Bolu Mın
~aea_~an ınektebine mlisabaka imtihanı ile parasız yatılı ellişer talebe 
1a ~al~~r. Bu ımekteplerin tahsil müddeti üç senedir. isteklilerden a~a
l, 'l'··ı Ş~rtlar aranır: 
2, \> Utkıye Cumhuriyeti tebaasından olmak, 
a '- S ~I Yİrmıden yukarı olmamak. 
~ \' aghk durumu normal derecede yani, dil, göz, kulak ve vücudünde 

be noksanlık bulunmam&.k, arızalı ve dağlık yerlerde yürüyüp gez
i-..... :~ana binmiye bünye teşekkülatı müsait ve <layanıklı olmak, 
S-..... ~ nhliıklı, hüsnühal sahibi ve geçmiş mahkumiyeti olmamak, 
G' l! ta ınektebi bitirmiş bulunı:nak, . . .. . •.. . 
~ ~~ u sartıarı haiz olanlar, Bursa Orman mektebı mUdurlUgune hıta
aıta cakıarı dilekçeyi fotoğraflı olarak Bursada Orman mektebine. 
,. bulundukları mınte.kanın orman müdürlüklerine verecekler Vl: 
a: ~ "ına: 

~ b: \ı U~us .~üzdanı asıl veya tasdikli sureti, 
~~~l'Q~cu ınaddedc yazılı sağlık durumlarını bildirir tam .. tegekküllü has 

tııııta.rı n Veya bu hastanelerin bulu madıkları yerlerde hukfın1et doktor
~ ~ bıalacakları tasdikli raporu (Tam teşekküllü hastane olmıyan yer

<t.ı~~ "bu1 edilecek isteklilerin kayitleri imtihanı kazandıktan sonra 
~~ e j·aptınlacak muayene neticesine kadar esaslandmlmaz ve bu 
~ l!de Yazılı evsaf kendisinde bulunmıyanlar mektebe alınmaz.) 

~ b ÇeJt aşısı vesikası, 
~ ~ıı"clUncu maddedeki yazıya göre belediye veya polis merkezleri ta
~ ?rt!anziın ve tasdik edilecek hüsnühal mazba.ta~ı," - · . 
? ~ k Inektep şehadetnamesinin asıl veya tasdıklı ornegını , 
~ ~ ~ ebadında altı fotoğraf bağlamalıdırlar. . 

~ ~ Usabaka imtihanına gireceklerin namzetlik kayitlen 20, 8, 1937 
i~ haşlıyacak ve 13,9, 1937 tarihine kadar d~vam .. cdecektir. Bur-

~ k~~ • ınerkez kazalarından biz zat veya posta ıle muracaat edecek
l ·~a. lleri Bursa OrmP.n mektebi ne.le yapılır. 

\t ~~rı evı·nk gönderenlere müracaat etmemiş nazarile bakılır. 
t,,__1~ 1~in müracaat günleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ~
e 11 :Ve kndardır. Bu gün ve saatler haricinde mUracaat kabul edıl
ll 0ksan evrakla gelenlerin kayitleri yapı!ımaz. 

~ıau."E>a, Bilecik merkez ve kazalarından müracaat edecek isteklilerin 
~ktı, Bursa, Çekirge yolundaki mektep binasında, diğerlerinin men 

~ e~.:~rı ormnn mUdUrlüklcrinde iki grup (Riyaziye ve .Biyoloji) ders.-
l 1( 11 Ul 1937 pazartesi günü saat 14 te yapılacak ve Uç saat devam 
~ de bitecektir. 

Q b1~rı g\ln ve saatte imtihan mahallinde bulunnuyanlar müsabaka 
\• itı,, ... 
\a~ltarda yazılı şartları haiz olanlar, müsabaka imtihanı neticesin
~~ nk olarak mektebe alındıkları takdirde tahsil esnasında mek-

~ ~ ttıkleri veya bitirdikten sonra tayin olundukları vazifeye git-
1 1ıtııı. halde mektebin yapmış olduğu masrafları ödeyeceklerine dair 

l'f! e Verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir taahhüt se
Cekıerdir. Bu senedi getirmiyenlerin mektebe devamına müsaade 

lıtw 
ıı "'han neticesi mektebimiz tarafından gazetelerle Han edilecek ve 

1 tın ınensup olduktan orman mUdUrlUklerine de bildirilecek-

Ünivers·te ·Rektörlüğünden: 
Türk inkılfıbı tarihi ikmal sınavları 1 eylül 937 çarşamba günü saat 9 da 

Konferans salonunda yapılacaktır. Istanbul fakUlte ve yüksek okulların
dan ik.male kalan talebenin o gün saat 8,30 da konferans salonunda bulun
maları ilan olunur. (5662) 

lktısat Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
Türkiyede yangın ve nakliyat sigorta braşlarında çah§lllak üzere ka

nuni lıi.ikümler dairesinde tescil olunan La Federal Sigorta şirketi bu 
kere nüiracaatla yangın branşını 1 haziran 1937 tarihinden itibaren tatil 
ilP. yalnız nakliyat sigorta işile iştigal edeceğini ve şirketin umumi ve
kili Fritz Herr'in vazifesine nihayet vererek şirketin Türkiye umumi ve
killiğine nakliyat sigorta işinden doğacak davalarda ve bütün mahkeme
lerde müddei, müddeaaleyh ve şahsı salis sıfatlarile hazır bulunmak üze
re Burkhard Gantenbein ve şürekası müessesesini tayin eylediğini bildir
miş ve lazım gelen evrakı vermiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 ha
ziran 1929 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilan . 
olunur. 

Isteklilerin şartnaımede yazılı vesikalardan başka teminat makbuzu ile 
eksiltme saatinılc komısyona gelmeleri, ilk teminatı belli günden evvel 
mektep müdürlüğünden alacakları yazı ile liseler muhasebesi veznesine 
yatırmaları ve şartnameyi mezkur muhasebecilikte görüp öğrenme
leri. (564.7). 

Siyasal Bilgiler Okulu Kabul Şartlar: 
Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 

Siy:;sal Bilgiler okulu yüksek dereceli bir meslek ve ihtisas müessese
sidir. Son sınıfta okurlar mali, idari ve siya.si şubelere ayrılırlar. Kırktan 
fazla alınacak talebe Maliye Vekaleti hesabına tahsil edeceğinden bu o
kurlar son sınıfta mali şubeye a}Tılacaklardır. 

Namzet kaydi 25 ağustos 1937 den 25 eylül 1937 ye kadar Ankaradn 
Siyasal Bilgiler okulunda, lstanbulda Yüksek Oğretmen okulunda her haf
ta pazartesi ve perşembe giinleri sabahleyin saat 10-12, öğleden sonra 
14-16 arasında yapılır. 
Kayıt için getirilecek evrak şunlardır: 
Diploma ve hüviyet cüzdanı asılları. 
6 tane 4,5 x 6 boyunda fotoğrafi 
Aşı kağıdı. 

7 
Namzetler arasında tUrkçe kompozisyon ve edebiyat, tarih·, coğrafya, 

tabiiye, riyaziye, felsefe ve lisan derslerinden 27 eylül 1937 de başlıY.acak 
olan bir f>eçme sınavı yapılacaktır. As. Tıbbiye Ok. Mü

dürlüğünden: 
Fazla tafsilat için lise bulunan yerlerde maarif müdürlüklerine, Ankara• 

da Siyasal Bilgiler okuluna ve lstanbulda Yüksek Oğretrnen okuluna mil• 
' racaat edilmelidir. (3017) (5639) 

Bu yıl okulumuz tabip kısmına kayıt edilecek okurların miktarı istenil
diğinden fazla olduğundan eylülün onuncu cuma giinü saat 10 da okulu
muzda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Istanbul Universitesi Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen ve Iktısat FakUltel&ı 

rine ve Univcrsiteye bağlı Dişta.babeti ve Eczacı mektebine l Eyitllden: 
itibaren talebe kabulüne başlanacaktır. Yazılmak isteyenlerin Fakülte 
Dekanlıklarına vesikalarlyle beraber müracaat etmeleri. (5545) 

lmtihaıı, yabancı dil, fizik, kimya, :riyaziyeden olacak ve muvaffak o
lanlar alınacaktır. (335) (5659) 

Her sabah 
Daha genç! 

~ ........................................................ ~, 

Yeni bir rec;ete 
Uyurken. size 

gençlik ve güzellik 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre , 

muhammen K. 

1679 Erenköy Bostancı Çatalçeşme Bağdat cad. E. 47 Arsa 500 Açık 

2437 Ayvnnsaray Atik Musta- Çınarlıçeşme E. 24-26 Y. 30-82 
fa paşa 

2629 Ortaköy E. Karabaş Y. San E. ve Y. 5 

3133 Beyoğlu Kamer Hatun 

3203 Bakırköy Cevizlik 
3401 Kurtuluş 

3537 Usküdar Altunizade 

3870 Kurtulu§ 

4509 Yeniköy 
4788 Fatih Balcılar köşkü Mol

la Aliylil Fenari 

7031 Tarabya 

8630 Ortaköy 

E. Irmak Y. Kurtuluş 
deresi 
E. Andonaki Y. Aralık 
E. Yeni Kilise arkası 
Y. Omuzdaş 
Mütevelli çeşmesi 

E. 51 Y. 85 

E. 6 Y. 15 
22 

E. 4: Mü. 
Harita: 9 

E. Çıpata Y. 'Çavdar E. 11/ 23 Y. 

Çifte fabrika 
Orta çeşme 

Dere iç! 

E. Leylak Y. Kııranfil 

9/ 17 mahallen: 
Çavdar soka
ğında 7 
E. 15 Y. 13 
E. 41 Y. 59 

E. 34-36 

E.16/ 2 Mü. 
Y. 24 

artırma 

Arsa 130 ,, 

Içinde teneke bara
kası olan bir kıta 

arsa 

Arsa 

Arsa 
Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 
Eşçan, ahın ve me-

300 
120 

150 
160 

100 

400 

100 

.. 
,. 

" 
n 

" 
n 

" 
kanı müştemil bos- 2500 Kapalı 
tanın 1/ 2 his. zarf 
Arsa 260 Açık 

artmmı:ı. 

Arsa 170 " 
getir r. Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gUn müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 10, 9, 937 tarihine dil· 

Daha taze, dııha açık, daha genç ve şen cuma günli saat 14 tedir. Satış munhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

buruşuklukları gaip olm~ bir cild ••••••••iiılll••••••••İlll•••••• .. ••••••••••••••m•.r 
görenler adeta bir mucir.eilir diye. 
cekler. Filhakika asri fennin yeni bir 
zaferidir. Viyanadan bildirilen bu a.. 
yanı hayret keşif, "niocel,, tabir e
dilen \'e cildi ihya eden hir .unsurdur. 
Bunu Viyana t'niversitcsi profesörü 
Doktor Stejsknl, kemali itina ile eçiL 
miş genç hny\'anlardn gizlenmi~ cilt 
hUceyreJerinden i tihsale mu\•affak 
olmu~hır. Bundaın sonra cilcllnizi Blo. 
cel ile besli~ ehilirsinl1ff Bu Biocel ce\'. 
heri yalnız (Pembe renght<leki) To. 
kalon kreminde me\'mıt olduğundan 

her ak~nm yatmazdan evwl kullan. 
dığınızcla ~iz uyurıkm ejldinizi besler 
\"e gen~leştirir. Her kullanan kndma 
on ya§ daha genç görünme ini te. 
min eder. Giindiiz l~in be~·nz rmgin. 

İktıaat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Türkiyede Yangın ve Nakliyat Sigorta braşlarında çalışmak Uzere 

kanuni hükıimler dairesinde tescil edilen ya Federal Sigorta şirketi bu 
kere müracaatle yangın branşını 1 haziran 19.~7 tarih;ndc:n itibaren tatil 
ile elyevm hali faaliyette bulunan Helveçya Yangın Sigorta şirketine bü
tün taahhüt. borç vecibelerini devrettiğini ve devir ve tasfiye muame
latını ifaya Antuan Rigassi'yi tayin eylediğini ve Helveçya Yangın Sigor
ta şirketi de bütün taahhüt, borç ve vecibelerile bu devri kabul ettiğim 
bildirmiş ve lazım gelen evrakı vermişlerdir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 hazi
ran 1927 tarihli knnun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla La Fede· 
ral Sıgorta şirketinin yangın branşile alakadar olanların mezkur şirkette 
Antuan Rigassi'ye ve icabında lktısat Vekfıletine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığından: 
deki '.l'okalon kremini kullanınız. SL Edebiyat fakültesinin 1-5 sömestrler ara imtihanlarına 8 eylülde baş-
yah noktalan eritir. A!,'ık me amelerl !anacak ve 22 eylülde bitirilmiş olacaktır. 

ZA Yl - 931 senesinde Göztepe 
Merdivenköy ilk mektebinden aldığı.~ 
şehadetnamemi kaybettim. Yenisi çı
kartılacağından zayiin hükmü kalma
mıştır. - Rauf Tanirer. 

Istanbul üçüncü icra memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevri1mesı 
mukarrer dikiş makinesi, kilim ve sa
ir ev eşyası 28, 8, 937 tarihine müsa
dif cumartesi saat 16 da Bayazıtta 
Yahni sokak yedi numaralı evi11 ka
pısı önünde açık artırma ile satılacak 
tır. Verilen kıymet muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmadı~] 
takdirde ikinci açık artırma 2, 9, ~7 
de ayni yerde ve ayni saatte yapıla
caktır. lsteklilerin mezkur giin ve 
saatlerde mahallinde hazır buluna -
cak memuruna müracaatleri ilft.ı 
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~PASLANMAZ -< ı 

~ 0000000 ~. 
1'.. A~~ARA ~ 

• lsTANSut- 8El'OGLU 
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PASLANMAZ 
Ve 

HASAN TIRAŞ 
Bı.ça.lcla.rı. 
Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede 

büyük muvaffakıyet kazanan Hasan Tıraş bıçakları yeni ve kat'iyyen pas
la,nmaz nev'ini piyasadan musirrcn isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile 
birlikte Hasan tıraş bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve ku
nılamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet 
kolaylıkla ve huzuru neşe içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hiçbir 
tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçağı mu-

vaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 6. 10 adedi 50 kuruş
tur. Hasan tıraş sabunu - Hasan tıraş kremi - Hasan tıraş pudrası - Ha
sa.n tı~ kolonyası da çok zevk ve neşe veren yardımcı ve mükemmel va
sıtalardır. 

ile ta.mamPn "-sı.il olur. 

BALSAMIN LiKiT 

Yüzdeki çil ve lekeleri izale ede
rek cilde mat ve cazip bir t en 

temin eder . 
lNGtı.JZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - 1STANBUL 

-BEŞİKTAŞ -

DiKiŞ YURDU 
Tahsilinin yüksekliği, idare

deki intizamile tanınmış en eski 
biçki mektebidir. 1 ve 2 senelik 
devrelerle 3 aylık kursu vardır. 
Mezunelere musaddak diploma
lar verilir. Kayit açılmıştır. ls
tiyenlere talimatname gönderi
lir. Adres : Beşiktaş Akaretler 

87 No. 

C Eski I N K 1 LA P l 
Kuranı, Direktörü: NEBİOCLU HAMDİ Olkümen 

Resmi okullara muadeleti tu diklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. İsteyenlere murat· 
sal tarifname gönderilir • 

.. _________ •Çartıkapı, Tiyatro caddesi -Telefon : 200İ9 ;;q 
ESKi FEYZiYE 

Kız ve 
Erkek IŞIK LiSESi 

lST ANBUL - NİŞANT AŞI 

Geceli 
Gündüzlii 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları, fen ve edebiyat koll~ V8;1': 
lstanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ıt~~de
dir. Kayit için he~ gün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. !stiyenlere mektep tarifnamesı gon 

rilir. Telefon: 44039 ~ 

6111----•Her aktam: HARBiYEDE _____ .. ~--------11111'1 

BELVD 
Bahçesi alaturka kısmında 

Met hur rekkase 

MELiKE CEMAL 
Mısır filim yıldızı ve rekkase 

TAHİYYE MUHAMMED 
Ayrıca Bayan M ij ALLA 

~--......... On AI an ·---------~\ 
SARI KORDELE 1 

ODEON 
Plaklarında cıl<mışıır. 

OKUYAN: 

Münir Nureddin 
, ______ PIAk "o. 270904 -----r 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Ka~öy K~.Pı:?~ 
Tel. 42362 - Sirkeci Milh~ 
- zade Han. Tel. 22740 flll' 

lzmir Fuarı 
Münasebetile 
Fevkalide posta 

·rveteıl Mevcut postalara. ı a bl· 
ANKARA vapuru eylülilll te 
rinci çarşamba günü saat l!v 
Galata rıhtımından kalk ,. 
doğru Izmire gidecektir· ~oğ· 
çık bulunduğu müdde~çe .f ~aıı· 
raflı gi~ - dönüş bileti ~· 
lara yüzde elli tenzilit yapılJXl 
tadır. ~ydelÔ 
Sayın yolcuların Karal<0 elit' 

acentalığımıza müracat et.IP 
ri. (5627) 

~~~~~~~~~~~~ Saraçhaneba~ndaHorhorcadde~nde ~~~~~~~~~~~ı~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Erkekler Kısmı : Münir Paşa Konağında - Kızlar Kısmı lle tik Kısmı: Yeni Yapılan Binada Gedikpaşa lstanbul Jandarma bahçesinde 

~::ek HAYRİYE LİSELERİ :::düz Satrnalma Komisyonundan · 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli tık teminatı 

Ana - ıık - orta - lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kollan vardlr. nk sınıflardan itibaren ecnebi ll
sam mecburidir. Açılan şubeler dolayısile Münir paşa konağı ancak erkekler kısmına kafi geldiği?Jden bu 
sene kızlar kısmı ile ilk kısma Münirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye llzım olan bütün müştemilatı ha
vi bilyük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmında tedrisat ayrı bir talim heyeti tara
fından yapılacaktır. Münir paşa konağının kafi gelmemesi yüzünden geçen sene Çarşambadaki şubeye nak
lolunan ilk kısım yeni binamıza alınmıştır. Çarşambada da aynca ilk kısım vardır. Niharl talebeden arzu 
edenler mektebin hususi otobüsü ile naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Hergün sabah saat 10 
dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

11 inci ve 8 inci sınıfların bUtUnleme ve engel sınavları 1 eylülde başlayacak ve 8 eylülde bitecektir. Di
ğer sınıfların sınavları 8 eylülden 17 eylüle kadar sürecektir. 

rATI 

Basur memelerinin ANTİVİH~S ile tedavisi , 
İç ve dı, basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

ilt;haplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan basur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

ŞARK İSPENÇİYARİ LABORATUVARI, İST ANBUL 

~ ......................... ~--------!~ 
, .. ' 
ü~ ON C ~ ISTANBUL fESTIVALi 

30 Ağustos Pazartesi, saat 22 de Beylerbeyi sarayında 

Büyük Müs.amere 
DUHULiYE: Bir çift için beş liradır. 

Elbise mecburidir. 

1 
Biletler, Karıman, Bakcr ve Pazar de Levant mağazaların.da ve 

Belediye kooperatifinde satılmaktadır. 
.. , ............ .... mm ............... ı 

il 
PR OF i LA·KSiN ı ı 

Lira Kr. Lira Kr. 

2750 Adet Anbalaj sandığı 3162,50 237,19 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin ve ilk teminat bedelleri yukarda. yazılı beş 

boyda 2750 anbalaj sandığı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 8 eylül 937 çarşamba günü saat 15 te Gedikpaşadaki 

jandarma satınalma komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Şartna.me ebat ve evsaf pusulaları her gün Gedikpaşadaki ko

misyon um uzda görille bilir. 
4 - Isteklilerin belli giln ve saatte ilk teminatları ve şartnamede ya

zılı evr ak ile komisyona müracaatları. (5513) 

Büyük Sünnet 

Düğünü. Tel. 41~ 

.Rızayı tarafeyn ile~ 
Viyana mamulatından ı11-· 

bir yemek ve yatak odaSI ~~· 
lan, Acem halıları, mutfak lrt 
zmnatı, biblolar, vazolar ve ;9' 
satılacaktır. Ziyaret için d~ 
numaraya telefon ederek ral1 
vu almak lazrmdır. 

1

11 Be soğuk uğu ve Frengic:ı en korur. 
~----~~~--~~~~~~~~~-~--~-~~~ 

iş t::janKası asgan 25 lira mevduatı bulunan butün kumbara 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 

8ahıbı. Ahmet t;mw YALM.A..1'11. Umumi Neşnyatı idare Eden: S. SA.U!l 

imitet Sirketi. Bas1Mı2ı veı TAN matb~as• 

1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Binnci Teşrin ve Birinci 
avlannın ilk Qünleri. 


