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Yeni . Çocuk Ansiklopedisi 
~ c·ıt c·· ·ı ı~Kup~nu Kup~~u 213 j 

1 9 3 7 30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 
BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN cilt (300) kuruştur. cüz 71h kuruştur. 

~YOK MANEVRA YAKLASIYOR 
Ordumuzun Motörleşme 

Yeni Hareketi IÇin 
Tedbirler Ahnıyor 

---------------~~~--
Sıhhat 
için 
Seyahat 

Ahmet Emin YALMAN l \irkiyeden harice giden 
leıı seyahat akını seneden 
de. ~Ye artıyor. Dünkü sayımız
lbe u akının memleketin döviz 

"CUdu " · >'t.pt ... uzerınde ağır tahripler 
l&tnı V b" k \ağ e ır ara borsa yarat 

tnı anlattık. 
• Bugün de hh . . k isin sı at ıçın, zev 

, ıau ""•ya 1 ak . . h 
!ıe h . " a nı ıçın er se-
,1 ~ıc~ giden milyonların 
~.u: etın Ulnran ve inkifaf ı 
'- ından n "b" • 1 "aın e gı ı tesır er yap-

Trakyada 
Tatbikat 

Kıtal arımız 
Yapıyor 

Motörlü Kuvvetler ve Süvariler 
Manevra Sahasına Hareket Ettiler 

~ ~bra.cağız. 
~ru ~ö:ahatin hükfunetçe bile .. 
~Vidir li en bir sebebi vardır ki, 
doktorla; b~kfınıetin memur ettiği 
l'otia!' v hastayı muay<:nc: edi-

u neticede .. 1 . . h""km 
' 1di!r· '~.Rıı şoy e mr u e 

'ifa b torırrt Jv!Mn TilrkivedP. bu- ~ 
Ula:na ~-:-lUClfı va8ffil1ar1a 

Çin-Japon· ihtilafı 

1 Z ~ İ R Uzlaşma ihtimalleri 
F A C ı I S 1. Ü zerinde Görüşülüyor 
M E S fi L LE ft J Fakat İki Taraf Arasında Yeni Bir 

lzmir, 6 (1 AN Muhabi
rinden - Bayraklı yangın 

faciası tahkikatı bitirilmiş

tir. Hadiıeye dikkatsizliğin 

sebep olcluğu anlaşılmıştır. 

Hukuki bakımdan bazı kim- " 
selerin mesuliyetleri bulu- ~ 
nabileceği zannedilmekte- " 
dir. Deponun pek iptidai bir : 
ıekilde inşa edildiği tespit ~ 
olunmuştur. Zarar, 50 - 60 ~ 
bin lira araıındadır. Sigor- " 
tadan alınabilecek para, an- ~ 

cak 29 bin liradır. ~ 
~ 

Faciada yanarak ölenle- " 
rin aileleri birleşmişler ve " 
hukuk mahkemesine müra- ~ 

. . " caat ederek tazmınat ıste-

mişlerdir: Verilen .m~l~ma- ; 
at göre, şırket, bu gıbı aılele- " 
re tazminat vermeyi karar· ' 
laştırmıştır. Bunun için şir- S 
ket hissedarlarından Oliv- ~ 
ye'nin Avrupadan gelmesi ~ 
beklenmektedir. ltalyan has·~ 

~ taneBinde tedavi altında bu- ~ 
~ lunan gümrük memuru Züh- ~ 
~ tü, iyile,miştir. ~ 

"'·"" "'~ 
1 Mısır Kralı 1 inci 
Faruk Kılıç 

Harp Patlamasından da korkuluyor 

--vzak Şarktaki Sovyet orJuıundan birkaç neler •• 

Londra, 6 (TAN) _Çin ile Japon- be~in önünü almayı istihdaf etm~k
ya arasındaki sulh ihtimalleri gittik .te~ır. Bununla beraber her dakıka 
çe kuvvetlenmektedir. iki tarafın da ıkı t:ıraf arasında muhasamat~ baş
son hadiseleri mahalli mahiyette sa- lamlı..sı son derece muhtemeldır. Han 
yarak bir uzlaşma yolu üzerinde yürü kovda hemen bir muhasama hareketi 
dükleri anlaşılmaktadır. başlamasından endişe edilmektedir. 

Japonya, Şimali Çinde Çin hakimi- Hankov'dn örfi idare ilan olunmuş 
yetini bertaraf ederek vaziyete hakim tur. Buraya Japon bahriyelileri çıka
olmuştur. Çinin Nankin hükumeti ise rılmış olduğundan Çinlilerin herhangi 
Jaı>Qn.ha.kiniiyetinin §ÜmWünü azami bir taarruzu beklenilmemektedir. 
derecede kısarak bUyUk bir muhare- (Arkası 10 uncuda) hcı "ardır z. liarıçte tddaviye ihti

'tadeai ~ · Seyahat için döviz mü
bfr kUlfet ~ek nıernleket için ağır 
~ın Bağ1° ... lllakla beraber bir vat&n-
~lık Yert!:ı n~nuna böyle bir fe<la-

'.Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Hükftmet, motörle§en Türk ordusuna 
kUvveili elemanlar temin etmek mak
sadile yeni tedbirler dli§dnmektedir. 

ba§lıyacak olan manevralarda değer 
ve kudretini dost devlet mümessilleri Kuşanırken 
karşısmda bir daha ispat edecektir. lstanbul Ti/ odan Kurtuluqor 

8 edır., 
Urada Tü ' '1'ü k rk doktorluğunun ve 

~a.Yetsfıı ~.. . sıhhi müesseselerinin 
tibi bir n:~ resmen itiraf etmek 
~oı asar· ana vardır ki, gu suallere 

1-aukfi . ~ .,..._ ınetın kanaatince Türki-
lııL - -=vcut dokt 
.~ l'ardz . orlar ve sıhhi vası-
bllinıkUn nıııe te§his ve tedavisi 
talar neı 0

1"?11Yan hastalıklar ve in-
~ erdır? 

Ilı· - Bu h t:iti~ac1 hUkuasta~arm hariçte tedavi 
'1i dokto 1 nıetin bu i§e memur et-

'
fitıe g·· r ar tarafnıdan tasdik edilore h . 
~ eu ' arıce seyahat etıniye 

ti n °~1Yan vatandaşların sıh-
a eVi hastalık ve arızalar ba-
n llıUd ~ a - 'l'ü afaasız mı bulunuyor? 

b~ı vaıif:k ~oktorluğunun hastaya 
-~arı v gonnek bakımından nok
g~? arsa nelerdir ve nasıl önüne 

t a f~ce bUtUn bu sahada halle 
1
8adt bir Uhtaç hem sıhhi, hem de ik· 

ttıiıu v ınese1e vardır Bir defa 
)~e barlık nanıma iste~ ki Tü' , · _ 
" e.r t·· , r m 
~tandl§la urıu .ha_staııklara karşı 

tı hadd· rın saglıgım, fennin .:?n 
CeJc 8lhhr ıne kadar nıüdafaa edebile-
) te hi 
,..et du.Yab'lç . zat bulunduğuna emni·•u.... ı elını E- b 
~ ~a tn" • ger azı sahalan-
~l~sine utehassıs eksik ise Tıp Fa-

~bi harıçt nıUtehassıs getirttiğimiz 
~ı vasıten getil'tmiye ne mani var? 

~elftn. N alarınıız eksik ise tedarik 
a.rsa bu b oksan sıhhi müesseseler 
''I>ara

81 
oşiukları dolduralım. 

Talim ve terbiyesinde en mctdern sis
temler takip etmekte olan ordumuzun 
çelikle§en bünyesi, birkaç gün sonra 

Jlrtan Şoför ihtiyacı 
Orduda motöre verilen ehemmiyet 

bir yandan da §oför ihtiyacını kat 
(Arkası 10 uncuda) 

lwafe Amiral· Gemisinde 

Japon Misafirlerin Milli 
Sporlarını Seyrettik 

Uzak Şarkhlar Biribirlerile 
Boğu!arak, Yı~tllarak Güreştiler 

.111 

~haı Yokt nerede?,, diye sormıya 
l'larn ur. lier sene harice teda- -· · .l d • "l · • • • trıiıy 1 altrnda "d .. . Irıısalır apon enızcı erı şehrımızı ıezerlerken 

oı onıarc gı en yuz bınlerce, 
) ursa h a lira memlekette kalacak Dün Istanbul limanı japonca mU-ı-
~ açıa~ .. ~nı bUtün bu noksan ihti- cadele sayhalarile çmladı. Iwate Do v 5 1 
C'tıdi ik ot er, hern de ayni zamanda. mektep gemisine giden davetliler, iki gu porcu arı 

tek 18adi h · · · d 
·et ve her nyatımız için bir ha· saat için tam bir Japo~ h~v~sı .~sın .. ~ Buraya Gel·ıyor 

.. .lı.vru'h cket kaynağı olur. yaşadılar. Japonların tUrlu turlu ınıılı 
~l'd ,,ada ted · ·· yunI ·· d··ı el ır. \'.' b avı ucretleri çok a- güreşlerini ve o arını gor u er. 
'la.aha ağı~dancılar için elbette bir kat Teşkilat çok muntazamdı. Jap?n 
le l' bilP.r. ır. Memleketteki noksan- gemisinin güvertesin~ çıkan heı bır: 
d ~ 6~fgt:arna göre bertaraf edi· kaç kişilik kafileye hır genç mekteplı 1kla rsa he a· . 'k" t . ~ rı irnıc rn vatandaşlar ara- yaklaşıyor ve ken ılerıne ı ı saa ı-
le~tı .. etnı~ ~nları memleket içinde te- çin .arkadaş oluyordu. Bu teşrifatçı· 
~11~i~ gi~~rlar, hem yukarda sgy- ıar, davetlilere g~yi gezdirdiler, ta-

tıaıar iç· 
1 boşluklann yalnız müs- rihi malfımat verdıler. 

ın değil, her vatandaş iç.in Sonra arJ<a güvertede herke3 yer 
(Arkası 10 ncuda) .. (Arkası 10 uncuda) . ·. 

,; 

·- .· 

.Erzurum, 6 (A.A.) - Uçüncü umu 
mi müfettişlik mmtakasmda yedi vi
layet sporcularından müteşekkil bir 
doğu karışık spor takımı yurt dahi
linde bir turneye çıkacaktır. Kafile 
13 ağustosta Trabzondan hareketle 
sırasıyla Giresun, Ordu, Samsun, 
Kayseri, Konya, Izmir, Istanbula gi
decektir. Takım Istanbulda Galata
sarayla maç yapacaktır. 

Geçen hafta içinde '!fısır Kralı Ma 
jeste birinci Faruk'un Kabirede kı
lı~ kuşanma merasimi yapılmı~h. Re
sim, Majeste Kralı ~erasim esnasın
da at üstünde halkı selamlarken gös
teriyor: 

Alınan ciddi tedbirler 
Salgının önüne geçti 

-
Sıhhat Müsteşarı, Şehrimizdeki Son 
Tetkiklerinin Neticelerini Anlatıyc-r 
Tifo salgını artık iyice kırıldı. llk. 

günlerin 25, 30 vakasına mukabil 
son yirmi dört saat içinde ancak ö ti
fo hastası tesbit edildi. Yine son yir
mi dört saat içinde 19190 kişiye bi
rinci aşı, 14780 kişiye de ikinci aşı 
yapıldı. Bize verilen malumata gore, 
hir iki gün içinde aşıların tam muafi
yet zamanı başlayınca . tifonun önü 
tamamen alınmış olacaktır. 

Sıhhat Müste,ai'u Son 
Vaziyeti An_latıyor 1 

Bir müddettenberi şehrimizde bu
lunan Sıhhat Vekii.leti Müsteşarı Bay 
Hüsamettin, dün akşam Ankaraya 
giderken son tifo vaziyeti hakkında 
bir muharririmize şunları söyledi: 
"- Istanbulda bu sene yaz mev!'li

===-=-==-=========== minde mutattan fazla görülen tıfo va

Uşağını 
Kazıkla 

öldurmus , 
Şehrimizde şimdiye kadar misline 

nadir tesadüf edilen bir cinayet işlen
di. Bir aile reisi, 8 yaşındaki kızına 
tecavüz eden hizmetçisini kazıklamak 
suretile yaraladı ve yaralı hizmetçi 
Haydarpaşa hastanesinde ö3dü. Bu 
müthiş cinayet hakkında aldığım12 
tafsilat şudur: 

Içerenköyü civarındaki Merdiven
köyünde mütevazi bir ev içinde Hava 
adında bir kadınla kızı 8 yaşında Nu 
ran oturmaktadır. Kadının kocası, 

(Arkası 10 uncuda) 

kalarma karşı yapılan mücadeley! ve 
r.1Ücadeleden alınan neticeleri ;ayın 
vekilimiz Doktor Refik Saydamın e
mirlerile üç gündenberi tetkik ediyo
rum. 

Evvela şunu söyliyeyim ki, ya~rlan 
mücadelenin faydalı neticeleri on beş 
gündenberi görülmiye başlamış ve 
son bir hafta içinde pek bariz bir ha- J 

(Arkası 10 uncuda) 

••••••••••••••••••••••••••• 
KULAKTAN 

KULAGA i • ı 
Bugünden itibaren gazetenizde i 

i "Kulaktan Kulağa,, u~şan oük- : 
teler, fıkralar bulacaksrmnz. Lftt- • 

~~e:.!;~:~.:a;::::~.~:~~ ... f 

Sıhhat Vekaleti Müstqan 
Dr. HVSAMETTIN 

Yan 
Yeni 

Gölünde 
Vapurlar 

Van, 6 (Tan muhabirinden) -
Fabrikalar ve havuzlar müdürlüğü 
tarafından hazırlanan \'apurlar par
ça halinde buraya getirilerek kurul
du ve birinci vapur bugün büyük me 
rasimle Van gölünde işletmiye indiril
di. ".Bu vapurun adı "VAN., dır. "Bit
lis,, adında ikinci vapur da on beş gü 
ne kadar göle indirilecektir . 
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Ylldızdan San Remoya 
........................................................ 

No. 8 

Altıncı Mehmet Yeni 
Yaptırıyor Bir Saray 

1 Yazan: S. S. 1 

Valttiyle YılJg .arayının parlnnJa alınmlf 6ir lotofro/: Oiwle 
aolJa Valulettinin ü'üncü 1-lanelentlüi Nnuare, tam 1Gll•nllalri 
ilrinci lıaJ'ınelenJi MüuedJet, .,. irulelıi Mraylılarllan F etlaiye, 
arltatlan Nida Cin Saltanın .Utlıarllepi Palıd., Mlllla V tılaffttinin 

laainedara Enüe •• 
• 

A ltmcı Mehmedin kocaman al 
leai içinde daimi bir didit· 

ıne vardı: Herkee ikbale kavutmak, 
iltifat görmek için biribirlerile ya
rış ediyorlardı. Buraya varmak için 
her .iftira, her entrika, her türlü hu 
lusk~lık mUbahtı. 

Yalnız kaderin cilvealle bu lleme 
mon dakikada kanpn temiz ruhlu 
Türk kızı bu rekabetlerden uzak 
kalıyordu. Onun göztlnde hiç birfeY. 
)'Oktu. Kendisine hiç allka göste· 
rilmeee, bir kötede unutula& çok Be• 
vinecekti. 

Saray muhiti için aykın olan bu 
hareket tanı aksine olarak söze 
prpıyordu. Altıncı Mehmet her fır 
utta şöyle diyordu: 

- Tok gözlü bir luum. Pi.k bir 
ytlreğin var. 

Vahdettin bir akşam DördUncn 
Kadınefendinin dairesine geldi. U
sun dütüncelerden sonra mühim bir 
karar vermif gibi bir tavırla de
diki: 

- Yıldızda daire çok. Fakat bun 
larm hepılini eski nevi saray halkı 

eski.tmif, irokmUf bi rhale getir· 
miş: Senin bunlar arasında yaşa. 

mana gönlüm razı olmuyor. Senin 
için yeniden küçüctlk bir u.ri.y yap 
tırmıya karar verdim. Tarihe saray 
kadınlarından biri diye değil, ha
kiki bir zevce llfatile geçmeni, batlı 

bqma bir eve aahip olmam iatiyo
rum. 

B u ıözler beklenilmez bir llti
f attı. Fakat TUrk halk kw

nm gururunu hiç okf&llladı. Bu aı
ralarda Iatanbul ecnebi işgali altı-

na almmıftı. Memleket kan ağlıyor· 
du. Tarihin, Altıncı Mehmedin aon 
niklhlı11 için yaptıracağı ayn dal: 

reden evvel düttineceği ve uğrap· 
cağı bin türlü mühim it vaıifı. 
Memleketin yanm karanlık görU
nUyordu. Saltanat millete k&r11 du
ruyor ve kendi eliyle fellketli t.Ju. 
betler hazırlıyordu. 

Böyle bir dakikada bir kadın 
için yeni bir daire yaptırmayı ha
tıra getirmek bile gülünç blrteydi. 
Sarayın haricinde dedikodu ve ta

li& vaileal anyanlarm eline bun· 
dan iyi bir hücum sili.hı verilemez
di. En cahil ve görgüsüz bir insan 
böyle bir dilşUncenin münasebetsiz
liğini farkedebilirdl. Bir memleke
te reia olmak ve onun gidifini lda· 
re etmek iddiasında bulunan insan 
bu kadar basit ve leikir bir haki· 
kati göremiyordu. 

S arayda o zaman yayılan ha
berlere göre Dördüncü Ka

dın ıu mukabelede bulunmuştur : 
- Hakkımdaki dUtünceleriniz

den dolayı derin bir minnet duyu· 
yorum. Fakat bu yolda inşaata gİ· 
rişmenin sıram mı? Bu yüzden ıize 

ve bana kal'fl rena aeaıaoawar ya
pılmımuma ihtimal var mı? Ben 
dairemden memnunum. Hiç birfey 
istemem. 

- Fakat ben latiyorum. Seni her 
kesten başka ve ayrı tuttuğumu 
anlamalısın. Bunu herkes te gör
meli, tarih te kaydetmelidir. Senin 
tarihe iyi bir namla geçmeni isti
yorum. Yeni daire mutlaka yapı
lacaktır. Ben öyle istiyorum. Her
ıeyl dU9UndUm ve huırladım. ın,a
ata Yaver Papyı memur edeceğim. 
Etrafımda herkeate yangından mal 
kaçırır gibi bir hal görüyorum. Kim 
aeye emniyet edemiyorum. Fakat 
Yanr Pap. mtıBlDmın adamdır. tyl 
düşünür. Para yeme%. Yalnız ona 
güveni.yorum. 

E trafın itirulan para etme
di. Çit kö,kUnün ıw-.ıaın

da ve yanmadan küçük mabeyin de 
nilen binaya bitifik yerde beton bir 
binanın infasına baılandı. 

Bu inşaat g(iya bir harp kazandı
racakmış gibi işçiler gece gUndUz 
çalıııyordu. Betonlar dölri11Uyor, 
muhkem, kale gibi bir bina yapılı· 
yordu. 

Bu hazırlıklar herşeyden evvel 
bunlara mevzu olan TUrk kmna e· 
za veriyordu. Koca dedfti inaanm 
memlekette ve dünyada olup bitene 
k&l'fı bu kadar gaflet göetermeein
den ve kendisini bu derecede emni

yet ve seli.mette saymasmdan do
layı kadıncağız derin bir teessür 
duyuyordu. 

Günün birinde inpat bitti. Altı 
odalı beton bina 60 • 70 bin liraya 
mal olmuıtu. 

Bundan sonra eşya dllşUncelerl 

başgösterdi. Bu sıralarda Altıncı 

Mehmet için en mühim endi§e, yeni 
daire için güz.el takımlar seçmekti. 
Bu itler, lzmirin i§gali sıralanna 
dil§üyordu. 

Y atak odası, Kayaer, AbdW
hamJdi ziyarete geldiği za. 

man büyük kWf etlerle A vrupada 
yaptınlmıt Kıymetli bir takımdı. 
Diğer aalonlar ve odalar için de 
Beyoğlu mağazalarından ve antika 
cılardan eeya aeçildi. 

Sonra sıra daire halkım sec;miye 
geldi. "DördUnctl Kadın Efendi 

gençtir. Ev dütUncelerlle aihııl yo· 
rulmaıın, tlzUlmeeln" diyerek Ab-
dUlhamidln tecrtlbell kalfalarmdan 
biri bir nevi dadı kalfa gibi ya
nına verildi. Ayrıcac bir Pap. lala, 
bir ikinci lala tayin ettiler. Sofracı, 
kilerci, çama,ırcı, orta hizmetçisi 
diye daireye icap eden adamlar ve
rildi. 

Böylece Altıncı Mehmet, Izmirin 
ifgali ve memleketin en büyük fe
llketl ııralarmda ne kadar büyük 
bir gaflet içinde ytlzdüğünü en can
h bir 8181'1• ortaya koymq oldu. 

(Arkam var) 

G.Muhafaza 
Teskilatı 

1 

Genişliyor 

_fl_a_y_d_ar_d_a_k_i_C_in_a__:;g::_.e_t yeni Us 
E ir Siirtli eski karısını Bir Ziyare 

Dün, General Seyfinin 
Reisliğinde Toplantı 

Oldu 

K ·ı ''Jd'' d'' Salonu ama ı e o ur u 
Mevkuflar Ziyare 

Yakadan Sonra Kaçan Katilin 
Bugün Tutulması Muhtemel 

leriyle Serbest 

Görüıecekler 
Gümrük muhafaza teşkilatının ge-

nitletilmesl için bir proje hazırlan

' maktadır. Muhafaza Umum Komuta
nı General Seyfi, proje etrafında ça
lışmıya bqlamıttır. Komutan, dün 
Deniz GUmrUk Muhafaza Komutan,. 
lığına gitmiş, orada Komutan B. 
Şemsi ve GUmrilk ve lnhisarlar Ve
kA.lett MUsteşan Adil Okuldal)la gö-
riltm Uştür. 

Verilen malfunata göre, cenup hu
dutlarımızdaki muhafaza teıkilatı 
takviye edilerek motörleştirilecektir. 

Dün kendisile görüşen bir arkade.
şunıza General Seyfi ıunlan söyle
miştir: 

"-Memleket içinde yaptığım uzun 
ve eeaalı seyahatten yeni döndUm. 
Tetkikatımm neticesini henüz proje 
halinde tesbit etmedim. Maamafih, 
tqkilltta yapılacak esaslı değişiklik
ler için hazırlıyacağmıız projeyi mec 
Ualn önümüzdeki devre toplantılanna 
yetiştireceğiz.,, 

Camlar Nasıl 
Nakledilecek 

Sırtta hamallık kaldırıldıktan son
ra camcılar, belediyeye müracaat ede 
rek <:amlarm araba veya kamyonda 
t&tınmasma imkan olmadığını bildir 
mi§ler, ve bu işe bir çare bwunması 
m istemişlerdir. Arkalık kullanılma
sı kat'I olarak yuak edildiği için 
camların elde tutularak iki hamal va 
sıtasile nakline izin verileceği zanne
dilmektedir. 

o, tekerlelıli arabalar 
Vaktile belediye Uç tekerlekli ara

balarla satıı yapılmasını yasak etmif 
ti. önce bu arabalarla bilhaua ka,..ı 
vun. k~uz satılıyordu. 

Fakat timdi, h~ıiuı ~
ması ve sırttaki aeyyar satıcılığın da 
men 'ine karar verilmesi dolayıaile es
ki yasağın değiştirilmesi dUşUnillmek 
tedir. 

Poliste Terfi Eden 

Merkez Memurları 
Polla tetkilltmda yapılan yeni ta

yinlerden bir kısmı daha bilidirilmit
tir. Emniyet ildnci ıube mt1dür mua

vini Mirat terfian Adanaya tayin edil 

miftir. Deniz memcrlarmdan Cevat, 
Şevki ve Ali de emniyet Amirlikle
rine terfi etmltlerdir. Müddetlerini 
dolduran diğer merkes memurlarının 
da IIl'&lile terfi ettirilecekleri anla
ııimaktadır • 

PROST'UN TETKiKLERi 
Şehircilik mütehuamı Prolt dün 

Haliç aahlllerlnde tetkikler YILIDII ve 
bu iki aahlle nhtım yapılmuma ihti 
yaç olup olmadJtoıı sösden geçlrmlt
tir. 

Dün saat on dörtte Haydarda Kadı 
çeşmesinde kanlı bir facia olmuş, 

genç bir kadın boğazlanarak öldilrUl
mUgtür. Bu facianın tafsilltı eudur: 

Haydarda Kadı çeşmesinde Müftü 
Ali mahallesinde karpuzcu Hüseyinin 
4 numaralı kulübesinde Binnaz adlı 
29 yaşlarında genç ve güzel bir ka
dın oturmaktadır. Binnaz, Hüseyin
le metres hayatı yaşamaktadır. Bin
nazın Siirtli Ibrahlm adlı eski bir k~ 
cası vardır. Ibrahim, Binnazı çok sev 
diği için mahkemede nikihlan bo • 
zulmuş olmasına rağmen onu bir göl
ge gibi takip etmektedir. Kadın, ba
zan bu müziç takiplerden bıkarak po
lile şikayet etmiştir. lbrahim son 
günlerde izacını artırmııJ, dün de HU· 
leyinin kulübesi clvannda pusu kur
muştur, 

Binnazm kulübeden çıkarak Zeki
yenin odasına geçtiğini görünce h~ 
men kapmm önüne sıçramış ve kama
sına sarılarak beklemiıtir. 

Binau sokağa çıkarken lb • 
rahimle burun buruna gelmiı, kor-

ilk Festival 
Haftası 

Iatanbul festivalinin birinci hal· 
tuı bu gece Büyilkderede verilen bir 
gala ile sona erecektir. ceyalad& dana 
varyete ve balet heyetleri olduğu gi
bi aynca dana ve giyim müaabakala
n da yapılacaktır • 

Bugün gündüa Dafcıhk klübünde 
tenia müaabakalarma devam edilecek 
aqam Fatih, Uaktldar, Kadık6yünde 
bireıt. bando kon•r verecektir. 

ı aı .ıu J.~ısL.ı cu~ u.:..-.ı .ua.rı..a.;ı. ., .... 
bahleyin •at onda Yenikapıda yapı. 
Jacak spor müsabakalarlle başlıyacak 
tır.Bu müsabakalarda birinci ikinci 
gelenlere hediyeler verilecektir. Saat 
14,30 da tenia mUsabakalarma devam 
olunacak akşam Ustü Taksim - Fatih 
ve Beyazıtta da bandolar konser vere 
cektir. Yann gece de eehrimizin en ta 
nmmı, sanatkA.rlarmm tştlraklle kll
ıik alaturka bir konser verilecektir. 

Mezbahalardan Baıka 

Yerde Hayvan 

Kestirilmiyecek 
Dün villyetlere gelen bir tamimde 

tahsl ve ailevi ihtiyaçlar için de olsa 
mezbahalardan bqka herhangi bir 
yerde yenilecek hayvan keeilmeal ya
ıak edilmiftlr. Kurban bayramların
da dini bir vazifenin ifası için kesi
lecek kurbanlar bu kayıttan müıtee
nadır. Yalnız, bayram gilnleri haricin 
de dini mabatla da ola hayvan kee 
tirllmiyecektir. 

kusundan kendisini içeriye atmıştır. 
Hüseyin, kapıyı itince içeriye ginnig, 
ve kamasını gelişi güzel kadına sap
lamıya batlamıttır. 

Ilk iki darbe Binnazm göğsüne rast 
lamış, üçüncü darbe boğazını aağdan 
sola, üçUncU.ü de soldan safa parça
lamıştır. Yaralı can havllle kendiainl 
odasına atmış ve kapısının arkaaına 
düşerek can vermiştir, 
Ibrahim de bundan sonra ortadan 
sır olmuttur. 

Müddeiumumi Nurettinle tabibi
adil Enver Karan, hadiae yerine git
tikleri zaman odanın kapısında kanlı 
parmak izleri görmüşler ve kadın i
çeriye girer girmez kapmm arkasına 
dtl§tUğU için kapıyı zorla açmıfl&J'o 
dır. KUçUk odanın r.emlnl kanla dol
muttur. Tabibiadil, cesedi muayene 
ettikten sonra gömülmesine müsaa
de iatemi§tir. Müddeiumumi tahkika
ta devam etmektedir. Katil, dün geç 
vakte kadar yakalanamamı,tı. Polla, 
izi üzerinde yUrUmektedir • 

loekli 
Cinsleri ilan 
Edilecek 

I pelıli lıum,,,ların •t1111• 
Jardını temin ederelı ilatilıG
ra me7"1111 uerilmemai isin 
l lıtuat V elıaleti taralınllan 
laaırlClllllll talimatname, 
""" 'f"I--.; n""-- 141.n-

ı 
rUmltdr. l-•elrGJetin kararana 
eöre, talimatnamenin 1"'6İ· 
itine bu laalta iginlle IHıfla-

i 
nacalıhr. Tatbilıatta giiçlülı 
çelri/miyecefi anl"fllm11tır. 

Yeni hiilıümlerle ipelı Jolıa
ma ve lıalitainde hallıın al· 

~ Jahlma.ına imlıan baralııl· 
mamıftır. Ticar.t Odan, her 
İpelıli lıumQfın afırlılı, •r 
niflilı, ltalite ue /nymetlerini i 
tubit "• ltalka ilan eJr 
celdir. 

Maaılan Ücrete 

Çevrilen Tahsildarlar 

Tevklfanedeki mevkuflan zi 
gelenler, flmdiye kadar üstleri 
n adamakıllı arandıktan sonra 
ye almıyorlar ve yine gardi 
sıkı bir nezareti altında gö 
lardı. Buna rağmen tevkifaneye 
nu olan §eylerin girmesinin t--·---· 
ve istenildiği gibi lSnüne geçil 
du. Adliye Veklleti, ziyaretçlleriJI 
lerek bllmiyerek memnu eeyayı 
ye aokmalarına mini olmak, bedi 
ziyaretçileri aranma kUlfetindeJl 
tarmak için tevkifanede yeni 
bir ziyaretçi aalonu yaptmnqtır• 
Balonla mevkuflarm bulunacağı .,-. 
ruma sık örgUlü telperde g 
ve bu perdenin 40 sintim önüne 
demir bir ..,_ ...-umittir• ., - - •s-
neye girmekte ve mevk~~1!~ 
perde ve ki.fes arkaamdan ıaıeoe:". 
bl aerbe8tçe görlltmektedir. Te'f 
nede hapisane yıkıldıktan aonra 
kQmlara tahaia edilecek kısmıJal' 
ikmal edilmiş ve asri hapia 
bulunması lbmıgelen her teY Y' 
DllftJr. Yakında buraya 
yerleetirilecektir. 

elırlmbde bu sene 101 
..... tamir edllnıel~ 

B 50 shün tamiri dtlll 
rlJmltUr. Yeniden 8 köy, 2 eeJll' 
lllfJktebl daha yapdmaktadır • 

• 
H ulneye alt bahçe, 1;arla, 

ve meelre yerlerbılll 
IOIU'a daha eeuh kontratlarla 
verlhbeel, bu arada bulae 
aba ldracmnı banlnlmamulllA 
..... kanrlaftmlmqtır 

• • skelelerde ve 111118.Dıanı-

Dünya Güzeli Keriman 
Halis Dun Evlendi 

Belediye tahslldarlan evvelce ma. 
il alırken Ağuatoatan itibaren bun
lar ücrete çevrilml§tir. Maqlar pe
ıin, ücretler i§lemlf olarak verflditi 
için tahsildarlar bir Ağustosta para 
alamamJl)ardır. Bu vulyet kaflIIUl 
da belediye retalltine batwrmUllar, 
kendilerine bir kolaylık g&lterilmesl
nl iatemitlerdir. Kanunen ma&1 ver
mlye tmldn olmadığından kendileri
ne kooperatif heaabma avam veril. 
meal muhtemeldir. 

Esrar Çık fi 

I b&tm ıem1a1 1ç1n ....-
b1.r1er1' teeplt ec1fll komisyon 
tekrar t.oplanaealrtır. 

• 
T abllıdye umum mttdtlrll 

meddla, tllbllstye .. _,ıa.-..... 
teftlt etmek bere dtla ruyoea 
tir. 

Genç euliler nlenm• llairainlle .. 
Bundan bir müddet evvel nip.nlan· dün Beyoğlu evlenme dairesinde ka· 

dıklannı haber verdiğimiz dünya gU- labalık davetliler önünde yapılmııtır. 
.ellik kraliçeli Bayan Keriman Halis- Genç evruere saadet dileriz. 
le Dr. B. Orbanm niklh merasimleri 

Topanede Alipap. sokağında otu
ran Saimin esrar aattıtı haber alm
Dllf, kaçakçılık btlroau memurlan ta
rafından üzerinde arama yapılımt-
20 gram kadar esrar bulunmUftur. 

• •ı ıanır • Aydın ve mar 
baplauıelerlnden _._.. 

getlrll• malık6mJardan u ~ 
Zoquldaja göaderllmelll lıal'I~ 

nlmıtf.lr. ~ 

================================~ 

IJAkVl~B~HA'il 
1 

7 Ağustos 9371 
CUMAR~l 

Y"ilköy Meteoroloji lltaayonun • 
dan aldıiJmu mal~ata göre, bu • 
gün havanm bUtUn mmtakalarda az 
bulutlu olmuı, rUıglrlarm cenup 
mmtakalarmda cenuptan, diler yer 
lerde garp istikametinden hafif, kuv• 
vette esmesi muhtemeldir. 

Buaünkü ha•a: KAP ALI 

8 inci ay Gün: 31 SUU:~!: 
Arabi 13158 Rumi ~ 

Cemulyülevvel: 29 Temmuı: 20 
GUne,: 5,01 - öfle: ı2.ı9 
tldndi: 16,13 - Akşam: 19,: 
Yatsı: 21,10 - lmsl.k: S, 

DUNKtJ HA VA tir. Barometre 781 mllimetre. il 
Dün hava az bulutlu geçmlf, rllz. ret en çok 27, en 19 santigrat 

drlar cenubu n.rbiden hatıf esm.lt- kaydedllml.ıtr. 
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TAN 

Ademi Müdahale İçtimaından 1 

Yine Bir Netice Çıkmadı 
l?rd Plymouth' ın 
Bır Bacağı Kırıldı 

İngiliz •• İtalyan 
Konusmalarında , 

Fransa Ne Diyecek? 

lir in ·r 
1 91 ız Gemisi Almeria Açık-
Qrında Bombardıman Edildi · 
k;.nd~a, 6 (TAN) - Ademi Müdahale tali 

tesı bu .. b. ... 
~baca... gun, ır otomobil kazasına ugrıya· 
tu gı sıyrılan ve komite toplantısına ba-

ııı sarıı l ' . 
~i 1 0 arak gelen Lord Plymouth un rıya-

5' . 

ispanya harbinin yeniden şiddetlendiği 
sahanın haritası 

~ altında toplandı. Fakat bir neticeye vara
~\Sovyet Rusya, General Franco'nun mu· 
'~ ık hakkını ancak gönüllülerin lspanya-

"-iı ~~alarından ıonra tanıya 1 B . /--.-,-.---~-A-lm_a_n_y_a_, _Ç_e_k_o_s-:-lo_v_a. -:--k· 
lta~ıerinde ısrar etti. lT n f{ l lZ 

ti lsiıe sahnesinde İspanyol milisle- G . . yaya Neden 
.._.ııuş:en llueska~ı almak iç:o iOğ- emısz 
~tr rsa. da ınu\'affak olamamı~- · • d Düşmandır ? 
,,:u.~adrid bu sabah bombardı- Akdenzz e 
•Qlııltt .ınilj ve bir obüs papa mümes Faris, (TAN) - Bugünkü Paris 

ifitibin~·~~~ düşerek mümessilin Bomba/andı matbuatr AJmanyanın, Çekoslovakya 
flııııta 1 oldurınü~tür. Karabanı;el aleyhtarlığı hakkında ne§riyat yap -
~ ikıkasındaki harekat hükümetçile. Londra, 6 (TAN) - Britiseh maktadırlar. 
"1tn:~v daha işgal etmelerile neti- Corporcl adlı hıgiliz harp gemisi Epoque gazetesi, Almanyanın, Çe-

~uı tir. Akdenizde yol almakta iken in- koslovakyaya değil de Romanya, Yu-
" ~CA BOMBALANDI giliz anıirarlliğine §iiyle bir im- goslavya mültefit davranmasını tabii 
\IU dat isardi \·ermitıtir: bulmaktadır. Çünkü Almanya bu su-~~~hara nımtakasmda hükumet "3G derece 53 dakika ısimali retle şarki Avrupada serbest hare -

' l.J. U~etleri, hUkfı.met kuvvetle- arz ve 20 derece 25 dakika ~ar- ket etmek ve Küçük ltilafı dağıtmak 
~euel'i.2 .kilometre istikametinde va- ki tulde bulunuyoruz. Bombar. istesmektedir. Halbuki bu, hayli güç 
~· nı islalı etmelerine yardım dıman edilmekteyiz. Derhal im- bir gayedir. 
~ c:ır· Cuenca'da sekiz asi tayya- dat.,, Echo de Paris gazetesi ise ayni nıe-'-b enca Şehri civarında 30 kadar Fakat baro geınisi haber ver- sele hakkında mütaleatta bulunarak; 
~ ~ a~~IŞlar 12 kadın ve çocuk öl- meyi birdenbire kesmİ) ve bu, Almanyanın Çekoslovakyaya zaman 
.\aile . ırkaç kişi yaralanmıştrr. telsizinin bozulduğuna atfedil. zaman hücum etmek adetini aldığını 
f~ rın Terue1 cephesinde muvaf- mljtir. Geminin telsizi tamir edil- yazmaktadır. Almanya şimdi, kendi 
~~~kazandıkları haberi Santan- dikten sonra gelen haberde i'ie: zecri hareketlerini mazur göstermek 
~kt. Yosu tarafından tekzip olun- "Cezayire doğru yolumuza için, bir şikfıyyetname hazırlamakta-~\.. a ve Cümhuri et"ilerin Aragon de\·am ediyoruz, gömlerdiğimiz d ~·ıırıesinrf b Y :. ır. 
b~uu1r8111 irkac kilometre ilerledik imdat isa.rP.ti iptal edilmelidir.,, Şikayet edeceği suçlular arasında 

'il.., aç gu (_ "i"•A- -07-•• '1.n& 2UCV • 

Irk .. t:l\~e.~. s-.............. ~.......... uemıı,-tır. 1 
. ~~ ndenberJ sUkfınet hüküm ıtlesele, heyecan uyandınnı~· ki aldığı da gayet tabiidir. Çünkü C\~a ~r. ~Asiler buna mukabil Cuen- tır, tahkik edilmekte ve daha e- Çekoslovakya l<'rnnsa ve Rusya ile 
''e Saı Ogtu ilerlemekte olduklarını sash haberler beklenmektedir. anlaşmayı Naz.ilerle anla§maya tercih ~d Vacanete'ye 10 kilometre me-
1. e buı etmiştir. 
oq.. unduklnrını bildirmektedir. Parı·se 

~ },fiLlS TESLlM OLMUŞ 
~ bı.ı. ~acin mıntakasında 2000 mili

h~'" fn.t:slim oldukları söyleniyor. 
."llıd ngılız gemisinin Almeria açık
\ij41 a bombardıman edildiği haber 
~ ektedir. 

~~ir açıklannda iki Ingiliz gemi
~()"· lnbardıman edildiği de bildi-

Prens Şişibu 

Gitmiyor 
Roosevelt 

Vetosunu Kullandı 

Mesele Hakkında Sıkı Ketumiyet Muhafaza 
Ediliyor, Fakat Gözler 

Parise Çevrilmiş Bir Haldedir 
Roma, 6 (TAN) - Resmi mahfeller İngiltere ile İtalya arasın· 

daki münasebetlerin istikameti hakkında ketumiyet muhafaza et
mekte, fakat iki Bafvekil ve iki Dışbakanı arasındaki muhabere 
ve mütavereden hissolunan memnuniyet gizlenmemektedir. İn

giliz siyaseti~in müspet zihniyetini bilen Roma da hadiselerin psi
kolojik tesir altında çok ileri gitmif olduğu mütaleaıı yürütülmek-

te ve bütün nazarlar Parise çevrilmektedir .. 
Paris şimdi ~ir .. meç~~ul te~~il edi-ı ~ -.-. -. -•• -.-. -•• -. -•• -.-. -. -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. : 

göre Fransa.nm tutacağı hattıhare- Atlas Uzerınde 
yor. Romada lıükum suren kanaate i · • . : 
ket Ingiliz - ltalya.n anla~masmı ko- I .. .. 
laylaşhracaktır. Hali hazırda ltalya lk Gunduz 
da, lngiltere de nikbindir. Söz, Ba.5ve 
killerdedir. 

Bunlar ispanya meselelerini daha 
açık bir şekilde görmekte ve mu vak
kat anlaşma ile yeni bir Lokarno vü
cude getirmek arzusu karşısında bu
lunmaktadır. 

Italyan gazetelerinin Londraya 
karşı tatbik ettikleri yan resmi boy
kotaj son bulmuştur. lngiliz gazete
leri de artık ltalyaya girecektir. Bu
nunla beraber bazı lngiliz gazeteleri
nin Italyaya girmesibir müddet için 
menolunacaktır. 

!ki taraf arasında ispanya ve Ha
beşistan meselelerinin halli beklen -
mektedir. 

Kutup,Honolulu 
ile konuşlu 

Moskova, 6 (A.A.) - Tass ajansı 
bildiriyor: 

ı;!lmn I lrn+'hn ~l\VJ7bt iaf-.ca~r~nncl~ 

haber verildiğine göre, kutupta kış
lamakta olan telsizci Krenkel, çok az 
kuvvetli bir makine ile kısa dalgalar 
üzerinde çalışmakta olan Honolulu'lu 
bir radyo amatörü ile irtibat tesisine 
muvaffak olmuştur. Radyo amatörü, 
Şimalde buzların çözülmesi dolayisi 
le sabih buzlar üzerinde kurulmuş 
bulunan kutup kampınm emniyeti 
hakkında endişelerini izhar etmiş, ve 
buna cevap olarak, Krenkel, kutup
ta kıfjlıyanların tam bir emniyet için 
de bulunduklarına dair teminat ver 
miş ve kamp civarında suh~etin sı 
fırdan aşağı iki derece oldugunu tas 

Uçuşu 
Loodra, G (A.A.) -Tayyareci 

Clipper, saat 4,19 da Botwood'a 
gitmek üzere Foyen~e'den hava
lanmıştır. ilk defa olarak bu ka
bil u~uş tecrübeleri tama.mile gün 

: düz ziyası altında icra edilecektir. 

: .......................... . 
Halayda 
Yeni rejim 
Hazırlıkları 

Adana, 6 (Tan muhabirinden) 
Hatay ve Suriyede yeni rejimin tat
biki için fiili hazırlıklara başlanmış
tır. Suriye kıtaatındaki Sancaklı za
bit ve efrada Sancağa dönmek mi, 
yoksa Suriyede kalmak mı istedikle
ri sorulmaktadır. Bu sorgu, Sancak
ta teşkil olunacak jandarma kıtaatı 

icin hazırlık mahiyetindedir. 
• ~ııriyo nııhiliye Nazırı hadiseleri 
yatıştırmak için bir heyetle bfrlikte 
Cezireye hareket etmiştir. 

Türk- Macar 

Ticaret Anlaşması 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -

Türkiye ile Macaristan arasında 1 

3 

fi.EK 
Sokağa Atıyorlarmış 

Atina.da ~.ıka.n günlük Tipos gaze
tesinin 27 Temmuz tarihli nüslıasın
da ~öyle bir yazı ~ıknuş: 

"Istanbulun mobilya satıcılanndan 
Emine kadın altı yaşındaki kızı Na. 
hideyi Bayan Fatmaya satmıştır. An
laşılan bu mobilya dükkanında kilçük 
kızlar da alınıp saWıyormuş ... Lakin 
çok geçmeden kız satıcısı pişman ol
duihından, Fatmaya mUrncaat ede
rek Nahideciğini geri istemiştir. 

Bu hadise Istanbulda küçük kızlar 
için alıcı bulunduğunu göstermekte
dir. Bizde bedavadır. Sokağın ortası
na bırakıp giderler. Para etmez eşya
dan maduttur. Dişilerin piyasası sı
fıra düşmüştür.,, 

Istanbulda kızını satılığa çıkarmış 
bir mobilyacı kadın var mı, ~·ok mu 
orasını bilmem ve bilmek te istemem. 
Ger~i ~ok ~ocuklu Mıa babaların ara 
sıra çocuklarını hali vakti yerinde 
ailelere yerleştirdiklerini iı::itiyomz 

anıma bu matah üzerinde alış nriş 
yapıldığına ihtimal vermiyoruz. 

Zaten ilişmek i-.tediğim nokta da 
bu değil, yazının alt fıkrasıdır. 

Demek Yunanl-.tanda "dişilerin pi. 
yasası sıfıra düşmü~tür,, 

Amma garip tabir. insan haberin 
üst tarafım okumasa kac;;ap dükka
nında marya etten bahsolunuyor zan 
nedecek. 

Acaba Yunanistanda "dişi,, nin rağ 
betten bu ka.dar düşm~ine sebep ne 
ki ve kim? Erkekler mi? Kadınlar 

mı? 

B. FELEK 

Petrol ve Benzin 
inhisarı için 
Yeni tetkikler 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Hükfımet, petrol ve benzini inhisar 
altına almak için tetkikat yaptırmak 
tadır. Iktısat müsteşar vekili B. Hüs. 
nünün reisliğinde umum müdürlerle 
diğer alakalı §eflerden müteşekkil 

bir komisyon çalışmalara başladı. 
Siyasi müsteşar B. Ali Rıza, lzmir 

ve Istanbulda ayni mesele üzerinde 
tetkikler yapmaktadır. B. Celal Ba
yann Ankaraya dönüşünde bir proje 
hazırlanarak Başvekiilete verilecek
tir. 

Belgrad 

Zehirlenerek 

Patriği 

Ölmedi 
Belgrad. 6 (A.A.) - Belediye pat

rik Barnabe'nin ölümü hakkında bir 
tebliğ nesrederek patriğin zehirlene
rek öldüğü hakkında dolaşan şayia
lara nihayet vermiştir. 

~ B?MBARDIMAN DAHA 

~a~ hurıyetçilerin tayyareleri dün 
'ı~0Ssa Şehrini bombardıman et
~ ; bu tayyarelerin birkaçı düş
~~ bo~bardıman yUzünden bir-

Paris, (A .. A.) - Jnpon büyük el
çiliği bildirmiştir: Gelecek hafta Pa
rise gelmeleri beklenen Prens ve 
Prenses Şişibu, bir rahatsızlık yüzün 

den Fransaya seyahatlerinden vaz _ 
geçmişlerdir. Altes Prens ve Prenses 
halen Laheyde bulunmaktadırlar. 

Bir İtalyan Tayyaresfoin 

Mecburi İnİfİ 

Washington, 6 (A.A.) - Reisicüm 
hur B. Roosevelt, Harbfye Nezaretin 
deki kiımya harbi servisinin "kimya 
dairesi,, ismini alması hakkındaki tek 
lif üzerine veto hakkını istimal 
etmiştir. B. Roosevelt bu münasebet
le bu harp metodunun maalesef lü
zumlu olduğunu bildirmekle beraber, 
bu büronun genişletilmesine ve bu 
jşle meşgul olan şubeye bir nevi rüç
han verilmesine kntiyyen taraftar ol 
madığmı söylemiştir. 

rih etmiştir. 

Belçika da Bir 

Temmuz 937 de Ankarada imzalanan 
ticaret anlaşması, Vekiller Heyetinin 
tasdikinden çıkmış ve mer'iyete gir
miştir. Anlaşmıya göre, Macar men
§eli mallar iki listede toplanarak bun 
ların bir kısmına tam ithal serbestisi 

1 tanınmış, diğer kısmı da kontenjan 
usulüne tabi tutulmuştur. Buna mu

Y angın kabil Macar Krallığı Türk menşeli 

Cesedi muayene eden 9 dotor, pat. 
riğin zatürrieden vefat ettiğini beyan 
etmişlerdir • 

llerıd k olmüştür . 
'~ıl.ı.lt aye'den bildirildiğine göre, ca 
~ac SUçi!e müttehim Fransız Bu
~ 11., Ve Chabras'ın Havas muhabi 
-ır «:ıOıii~ 

· lıt·;melerine müsaade edilmiş-
'~ lııınin yakında affedilmeleri 
ı.... llıeldir 
''R~ • 

~ ~l{ONlJN BERLlN SEFIRI 

~aı Frankonun Berlin sefiri 
' ~ ez bugün Her Hitler tarafın-

abuı ı 'ti t . \>e • o unmuş ve ı ma namesı-
~~Ştir. Her Hitlcr, bu münase
\~ ~ilerin nıuvaffakıyetini ümit 

Ilı ır· 
~ir ~ 0Ylemiştir . 
~ d lınan tayyaresinin dilşürüldü
~~ /h• neşriyatı yapan Daily Ex

,~.İlshası Berlinde mUsadere edil-

l't11s Gemileri 

Ortadan 

kaybolmuş 
'lleıs· 

\ 11 •ngrors, 6 (A.A.) - Finlan-

ııı •• 011anrna~ı. Helsingfers önünde ~~""rıı. \l'tıı.~'a Yapmakta olcluğu sırada 
~ ıı ttıaıı lıfak bir Rus filosu ~danış 
1 bıl" e\'rayı takip etmek ister gi
~tiyet alrru~tır. 

~lttil Q <liayı resmen ziyaret et
~, ~a~. Alman tahtelbahirlerl
"fl o~l'übii üzerine Rus geml-

an kaybolmuşlardır. 

Draguignn, 6 (A.A.) - Tayyareci 
Cangli tarafından kullanılan bir İtal
yan askeri tayyaresi, benzini bittiği 

için Torinoya dönem~ye.re~ .Dragui -
gon civannda mecburı bır ınış yapmış 
tır. Pilot hafif surette yaralanmış, 
tayyare ise zedelenmiştir. 

Fas Kapitülasyonlarının İlgası 
Pari~, 6 (A.A.) - Fas'ta ve Zengi 

bar'da kapitülasyonların ilga.sına da
ir olan metin, ayni zamanda Londra 
ve Paris'te neşredilmiştir. 

Anvers, 6 (A.A.) - Saat 19,30 da 
müstahdemin gittikten son:a büyük 
"bonmarşe., mağazasında bır yangın 

çıkmıştır. Saat 22,45 te civardaki iki 
bina ateşin tehdidine maruz bulunu
yordu. 

Bütün itfaiye takımları, ateşi sön
dürmiye çalışmaktadırlar. 

bilumum mallara ithal serbestisi ta
nımayı taahhüt etmektedir. 

TOHUM HASTALICI 
Erzurum, 6 (A.A.) - Ziraat Veka 

letince halk tohumluklarının ıslahı i
çin Erzurumun Ilıca nahiyesinde bir 
tohum temizleme evi kurulacaktır. 

Lehistan Polisi 
iki Almanı 
Tevkif Etti 

Ingiltere .. Italya Anlaşması ve lspanya 
• ogiltere ile ltalya a~~ı~da- t .... • • • • • • ... •• • • • • • • •• • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •ı 

Varşova, 6 (A.A.) - Vorposten ga 
zetesinin bildirdiğine göre, zabıta dün 
Baltık sahillerinde Haelman ve Gron. 
wald isminde iki Alman .balıkçısını 
tevkif etmiştir. Bu tevkiflerin sebebi 
henüz malum değildir. 

1 ki yakla§ma teşebbusu ve • • . _ 

bu teı;ebbüsün mahiyet "\'C sümulü ! y AZAN: OMER RIZA DOGRUL 
siyaset aleminin m. başlıca hadise • 

· di · B"t'· ••••••• •• •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sı olmıya devam e ~ or. u un ~ 

dÜD)'a. matbuatının pn belli ba~h ~od!' ~a!?nlar uçurulmasın'? bil- ne mani olmaktı. .. 
mevzularından biri, bu yaklaşmanın • tw~. ıçyuzu budur \e başka hır şey Bunun netiresi olarak ademi mu 
safhaları, meseleleri ,.e hadiseleri- d~g~~d!.r· Fakat ölüme mahkum gl dahale komite~i kurul~u5 ~e .~v-
dir. Vaka bakımından şimdiye ka- b.ı ~orumen a<lemi müdahale siyase- rupa de\·letlerı bu k~mıtenm u:m-
d 1 t ·t.... ln"iltere ile ltal- tinın kolay kolay ölmesi \'e ölüm de toplanmıştır. Gerçı bu toplanh, ar 0 a.n ll ,,.., ,.., • t ~ · t · ım· · 
. b' ·h·ırl .. r"ıne karsı iyi ni'-·et- ) a agının etrafında bir ımtırdı ikop maksat \'e gayeyı emın e 1) or-) anın ırı , ~ • ., . w • • 

l J k t ettiklerini temin etmek- ?1ama.-.ı ıçln bu son siyasi faaliyet du, fakat onun dagılmaması ıçıo e ıare e ıeat dllnı. t. 
ten ibarettir. Bu hiidiseden eV\'el e ış ır. her fedakarlığa katlanıyoruz ve 
başhyan ,.e daha sonra devam e- ~~anyaya ademi müdahale siya,.. ademi müdahale, lngiltere ile 
den diplomatik faaliyetin içyüzü seh ıle Ingiltere ile ltalyanm yak- Fransanm, ltalya ile Alma.oyaya 
hakkında söyleoen sözlere bakılır- laş°?a \~e anla.5ma siya.o;eti arasm- karşı hasma.ne bir \'aziyet alma-
sa iki taraf arasında anlaşmanın da.ki alaka son derece i.şikardı~.·. ması için topluluğunu muhafau 
koİay kolay ba5anlamıyacağına i- Ademi. müdahale, ne ispanya hü- ediyordu. 
nanmak icap eder. Hatta bazı in- lrumetme, ne de I<'ranko hükumeti- F akat son zamanlarda işler 
giliz malıafill lngiltcre ile ltalya ne yardım için \'Ücuda getirilme- çığnndan büsbütün çıktı. 
arasında bajlıyan diplomatik faa- diği gibi bunların ara.~mdakJ müva- Ve örtbas edilmiyeeeık hale geldL 
liyeti, ademi müdahale siyasetinin zeneyi korumak içi.n de tesis olun- Ademi müdahale fiilen ölmü' ol-
tam ve kat'i surette )1kılmasıına mamışb. Ademi müdahaleyi vücu. duğu halde gi)steri51i topluluğa ha-
ıkarşı bir hazırlanmadan ibaret da getirmekten maksat, Avrupa- lel gelmemesi için her ~ey yapıl· 
saymaktadırlar. Boolara göre yı muhasım bloklara aynJmaktan dı ve nihayet bu topluluğu kurtar-
Chamberlain - Mussolini me.ktup- korumak ve lspnııya harbine ka- mak için lngiltere ile ltalya ara.-
laşmasmm yeni bir Lokamo hak- nşmıyarak harbin umwnile~mesi- smda zeJtin dallan mübadele edildi. 

Bu faaliyetin hedefi lngiltere ile 
Fransanm bir taraftan ltaJya, di- , 
ğer taraftaııı Almanya ile iyi mü
nasebetler kurması, ve Sovyet Rus 
yanın buna engel olma.~ma mi:oJ 
olmaktır. 

Kral Karol 

Dönünce Kabine 

istifa Edecek 
Son günlerde Lokanıonun ihya

s111dan sık sık balısolumnasmm 
sebebi budur. 

Fakat Lokamonun ihyası da ko
lay bir İ!'J sanılmıyor. 

Ademi müdahale komitesinde ln
giltere ile Fransa bertaraf, Al
manya ile ltalya mukabil bir ta
raf t~kil ettikleri halde bu iki ta 

rafm anla~ma yolunu tutmalan is
panya işine ne şekil verecek? Bu 
anlaşma neticesinde Almanya ile 
ltalya, ispanya işinden tamamlle 
sıynlacak ve bu işe karı~mak mu
kabilinde elde ettikleri bu netice
lerle iktifa edecekler mi'!. 

En ~ok m~hul olan nokta bu
dur. 

Ve önümüzdeki güınlerbı tebarüz 
ettireceği en mühim hakikatlerin 
biri de bundan ibarettir. 

Bükreş, 6 (TAN) - Halen Yugos 
Iavyada bulunan Romanya Kralı Ka
rolun buraya avdetinde Başvekil Ta
taresku, hemen kabinenin istifasını 

verecektir. Bu sebeple, burada siya
si mabafil ve partiler arasında büyük 
faaliyet görülmektedir. Sık sık siyasi 
görüşmeler oluyor . 

Balkan Yolları 

Kongre.si 
Bükreş, 6 (TAN) - Romanyada 

Braşov'da Balkan Antantı deniz, ne
hir ve demir yollarının kongresi açıl
mıştır. Kongrede, bu yollar üzerinde 
müttefik Balkan devletleri arasında 
müşterek-teşriki mesaide bulunulma
sı ve umumi tarife yapılması görüşül 
mektedir. 
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Silivride 

Garip Bir Dava Elektrik 

S h 1 k 1 •k• Şirketinin ar oş u suç usu ı ı v k ı "' l\..GÇa czızgz 

Çıplak mahkôm ·oldu 
Çıplaklar Cemiyeti 

Evraka Ait Yakdan 
Şirket Emirleri Dün 
Mahkemede Okundu 

Sinema Aleminde 
________________ , ........ 

·---------------· 
Holivtidda Büyük 
Bir Skclndal oldu 

Sarışın Y Ildız Mae West'ini 
ve 40 ı Geçkin Olduğu 

Vaktile Evlendiği 

Meydana Çık+. 

Bir Muhtarı 

Yaraladılar 
Dtin akşam Silivriden 

j müddeiumumiliğine gönderil 
telgrafta Silivri Paşaköyil ııı 
Ibrahimin vazife görürken 

ile başından ağır surette Y 
ğı ve oomobille CerrahpaŞa b 
sine gönderildiği bildirilmiş, 

diller tarafından muayene eıf 
tenmiştir. Müddeiumumilik ta 
Enver Karanı hastaneye gön 

Söyliyen 
Azasından Olduğunu 

Hayre ttin, Hastanede 
Tedavi Edilecek 

Elekrik §irketinin malzeme kaçak
çılığı davasına dün asliye beşinci ce
za mahkemesinde devam edilmi§tir. 

Geçenlerde Holivudda büyük bir · 
dedikodu uyandıran bir skandal oldu, 
ımahkeme salonlarına düşen artist 
Mae West'in vaktile evlenmiş olduğu 

yar'.ahyı muayene ettirmişti!· 
rm yarası tehlikelidir. 

Hakaret Eden 

Mahküm 
i>olis, dün Müddeiumumiliğe Şev- j,; Dün mahkeme, şirketin gönderdiği 

ket ve Hayrettin isminde iki sarhoş lk • j. muhtelif senelere ait evrak yakma e-
luk suçlusu vermiştir. Bunlar çıplaktı l andarma mirlerini okuttu. Şirket muhasebei u-

ve yaşı meydana çıktı. 
Mae West, sinema meraklılarının 

iyi tanıdıklan sar~ın bir artisttir. U 
zun zamandanbe.ridir kimse ile evlen· 
meden yaşamakta ve erkekleri etra· 
fında pervane gibi döndürmektedir. 
Mae West, yalnız gtizel bir kadın ve 
meşhur bir artist değil, ayni zaman· 
da gayet zengin bir milyonerdir. Ya
pılan hesaplara göre, 24 milyon do· 

Oldll 
Polis Refikle jandarma ı\li>1 

Trablusgarpli Seyidi tahkir ede' 
sibe asliye dördüncü ceza ınab 
sine verilmişti. Mahkeme Nesib' 
kında 2 ay iki gün hapis ve S5 ~ 
ra cezası vermiş ve derhal te" 
mİŞtir. 

yalnız ayaklannda b" d d mumiyesi, bir tezkerede Şişli evrak 
ırer on var ı. ~ d · il M t h d k' 

Bu l'kı' çı 1 k t afl d b' k k y d •td • aıres e e ro anın a ı evrak oda-p a e r arın a ırço mc- ev l e l l -
raklr seyirciler to lu arlardı. Me hut !arının doldugund~n bahsederek bun-

p Y ş .. . • . . l lann yakılmasını ıstemekte ve müdü 
suçlar müddeiumumisi, sorgularını .. Mud~eıumumıllk, adlıyede vazıfe riyet te bunların bakılmasına bir der 
yaptıktan sonra ikisini de sarhoşluk goren Jandarma onbaşısı Ali ile Ah- kenarla müsaade etmektedir . 
ve rezalet çıkarma suçundan Sulta- met hakkında evvelisi gün geç va- Okutulan müsaade emirnameleri 
nahmet sulh birinci ceza mahkemesi kit t kif k l t s 1 ne ev ararı a mış ır. u tanah. göre, yakılan evrak 1915 le 1920 sene 
ne verdi. lddia şu idi. met sulh b' · · hk · · 

• w. ırıncı ~eza ma. eme~ı~ın !erine aittir. Ve şirketin umuru hu. 
Evvelisi gece saat 22 de polis köp- verdıgı bu karan ıcap ettıren hadıse kukiyesinden getirtilen bir karara 

rünün Ustünde iki çıplak adamın iti- §Udur: göre, şirket gümrük ve sair devlet mü 
§İp kakıştıklarını görmüş, yanlarına Bundan bir buçuk ay evvel dut za- esseselerine ait muameleli evrakı 15 
varınca bunların zilzurna sarhoş ol- manında bir sorgu için müddeiumu- sene ve işçilere ve saire ait evrakı 
duklarını öğrenmiş ve karakola gö- .1•• t' .1 k fl d da borçlar Kanununa göre be<> sene 
tUrmüştür. mı ıge ge ın en mev u ar an Rem- :i 

Hakim Reşit, evvela hamallık etti
ğini söyliyen Şevkete sordu: 

- Söyle bakalım, Şevket niçin sar 
hoş oldun? 

Iri, yan adaleli bir genç olan Şev
ket, ellerile çıplak göğsünün kıllarını 
kaşıyarak cevap verdi: 

- Eh bay hakim. lşte şöyle bir se
fa yapalım dedik, o da burnumuzdan 
geldi. Her vakit serin serin köprünün 
altında yaşardık. Dün de kafayı çek
tikten sonra serin bir Boğaz havası 

alalım dedik. Orada rahat bir yer 
var. Arkadaşla "sen yatacaksın, ben 
yatacağım" diye bir ağız dalaşması 

l:aptık. Kimseye sövmedik, kaşın üs
tünde gözUn vardır, demedik. Lakin 
polis bizi gördü, posta etti. 

- Peki siz niçin ~ıplak geziyor
ıunuz? 

- Cevap vereyim bay hakim, sai
kai sikirle bizim ceketle yelek uçmu§, 
haberim olmamış, sebebi bu .. 

Bundan sonra hakim, dört defa sar 
hoşluktan mahkum olan Hayrettini 
sorguya çekti. O: 

- Ben çıplaklar cemiyetindeniın, 
diyor, ve sualleri şöyle kaşılıyodu: 

- Dün yağmur yağdı, hava çok 
Mğuktu. Uşüdüm. Biraz rakı içeyim 
dedim. Fazla kaçırmışım. Yatacak 
yer için arkada§la kavga ediyorduk. 

zi ve katil suçlusu Omerle bir arka- saklamıya mecburdur. 
daşı hususi bir otomobille jandarma Zabıt katibi, yaktırılan evraka ait 

on sayfa kadar süren müfredatı oku. 
Ahmet tarafından Edirnekapı haricin du. Bu imha emirnamclerinde 1932 
deki dutluğa götürülmüşler ve orada senesile 1910 senesi arasındaki ev. 
Uç kadınla eğlenmelerine ve rakı iç- rakın imha edildiğine dair hiçbir ka. 
crıelerine müsaade edilmiştir. Bu ha- yıt yoktu. Bunun üzerine hakim şir. 
dise on beş gün evvel müddeiumumi ket direktörü J,•an Lazayana müte
liğe haber verilmiş, birinci tetkik bü- addit sualler sordu ve cevaplarını al
rosu şefi Sabri bunları götüren şo- dı: 

förleri ve beraber eğlenen kadınları - Okuduğumuz imha emirname
din1emiş ve ihbarın doğru olduğu ne- !erinde 1904 le 1910 seneleri arasın. 
ticesine vardığı için ilk sorgulan ya- daki evrakın imha edildiğini görüyo 
pılmak üzere kendilerini mahkemeye ruz. Sonra 1932 yılma geçiliyor. Bun. 
göndermiş ve bu karan almıştır. Iş dan evvelki ihraç bonoları ne oldu? 
sorgu hakimliğine intikal etmiştir. 

Kavga Etmişler 
Afyon • Eskigehir otelinde katip 

J\hmetle yine otelciJerden Bursalı Ah 
met ve refikası SUreyya dün otel ö
nünde kavga etmişlerdir. Bu kavga
da katip Ahmedin yüzü tırnaklanmış 
ve Bayan Süreyyanın da parmağı sıy
rılmıştır. Müddeiumumilik, her iki 
suçluyu da tabibi adillere muayene 
ettirdikten sonra sulh üçüncU ceza 
mahkemesine göndermiştir. 

!erken yUzUnde sevinç çizgileri belirdi 
ve karar bittikten sonra: 

- Hay Allah razı olsun, Allah öm
rünü artırsın bay hakim. Ne iyi ka-

Jan Lazayana cevap verdi: 
- Ben o vakit şirkette memur de

ğildim. O vakitki evrakın ne olduğu. 
nu bilmiyorum. 

Buru:lan sonra başmühendis Gileri 
de sorguya çekildı. 19~9 danberi §ır
kette olduğunu, fakat, evrak imha
sile hiç meşgul olmadığını söyledi. 
Diğer suçlular da ayni şekilde cevap 
verdiler. 

Müddeiumumi Mithatın isteğile 
J an Laza yana §Öyle bir sual daha so 
ruldu: 

- Hukuk dairesinden mütalea alm 
madan, evrak yakıldığı da olmuş mu
dur? Idarenin böyle bir selahiyeti 
var mıydı? 

- Ekseriya Hukuk dairesinin mü
taleası sorulurdu. 

larlık bir serveti vardır. 
Artistin 1911 yılında evlenmesi ve 

kocasından ayrı yaşıyarak şimdiye ka 
dar k'.ımseye bundan bahsetmemiş ol
ması dedikoduların uzamasına sebe
biyet vermiştir. Artist, evvela evliliği 
ni inkar etmek istemiş, fakat kocası 
da etile, kemiğile şahit olarak karşııu 
na çıkınca, herşeyi tirafa mecbur ol
muştur. 

Bu evlenme 1911 yılında, Mae Wes 
tin seyyar bir tiyatro trupunda ça. 
lıştığı sıralarda olmuştur. O zaman. 
lar Üniversite talebesi olan Frank H. 
Wallace, Mae Westle bir meyhanede 
tanışmışlardır. Tanışmanın ikinci gü. 
nü sevişmişler, üçüncü günü de evlen 
mişler ve Frank'ın yeni yaptırdığı e. 
ve taşınmışlardır. Fakat aradan bir 
hafta geçmeden, Mae West kocasna: 

Bugün 24 milyon dolarlık bir 

· •ervet sahibi olan Mae West 

PARİS SERGİSİNE 
Bu senenin en güzel \"e son se
yahati VENJtjDJI< • PARIS • 
PRAG - ViYANA - BUKREŞ 

26 gün 
lstanbuldan 10 EylfıJ Çell'O vapu
ru He hareket 
Yerler satılmaktadır. Acele ediniz 

Beyo~lu Galatasaray 

NATTA 
Tel: 44914 

ikmal Kursları f çiJI 
Eminönü Halkevinden: 
Evimiz Halk dersleri ve 

şubesinin orta okul ve lise tale 
çin açacağı ikmal kurslarını ı:ıı 
dersler gruplarının öğretın 
yapmak istiyen zevatın azaıni UÇ 
zarfında bir mektupla EminönU 
kevi Başkanlığına müracaat 
ve iştirak edemiyeceklerin bU il 
alakadar meslektaşları haberdsl' 
mesi rica olunur. 

Teşekkür 
Dilber Kardeşler Müessesatı 

fiye Türk Anonim Şirketi idil~ 
!isi azasından Bay Sıtkı Dilbet lf 
nazesine gelenlere, mektup ve t 
la teessürlerimize iştirak lutfuıı~ 
lunan akraba ve dostlarımıza ıır. 
n teşekküre teessürümüz mani 
ğundan muhterem gazetenizin ti 
sutunu rica ederiz . ..4 

DILBERI,ER Aıf;V 

- Bizim trupun rejisöründen mek 
tup aldm, benim yerime kimseyi bu
lamıyormuş, arkadaşlarım aç kala
caklar, anuhakkak onlara iltihak et. 
meliyim, diyerek ayrılmış ve ondan 
sonra da bir daha görünmemiştir. 

Alauan' yınaı 'bt!;"lll.l<)>ı ~Uilu.ı nan lctanDUI Beıeaıyesınaen : 
koca ilk defa. olarak mahkeme salo- A .. a-G· 10 ğuıtoı 937 Salı gününden itibaren Karaköy köpru• _J 
nunda karşılaşmışlardır. Artist bu ka • d f b B 1 1 -er zerın e ıeyrüse er ica ı ve e ediye - zabıtası ta imatnaıv.Jf" 
dar zengin olduğu halde kocası ken- 1 B 1 b h h i e e ediye ten i i ükümlerine göre qağıda yazılı hu• 
disinden bir tek dolar bile istememiş tatbik edilecektir. 
ve bu davaya adliyenin çağırması yü h'f 
zünden iştirak ettiğini söylemiştir. Sayın Halkın ve bütün vesaiti nakliye sa 

1 
, 

lşin en feci tarafı güzel artistin bin leri ile toförlerin arabacı ve sürücülerin lif 
bir ihtiramla saklanan hakiki yaşı- ğıdaki maddelere riayet etmeleri ilan ohııı"1' 
nin meydana çıkması ve 40 ı geçkin 1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraf~ 
olduğunun anlaşılması olmuştur. diğer tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha dahilinden g~ 

Frank Vallace: cektir. 
"- Mae West'in beni "kocam,, di- d~ 

ye takdim ederse utanıp utanmıyaca- 2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği vakit bur~ el 
ğım bilmiyorum amma, bir hafta için yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtık~ 
de seven, evlenen ve kaçan bir kadını sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtal 

rar verdin. Orada hiç olmazsa kursa
ğıma bir lokma sıcak yemek düşer. 
Dedi ve jandarmaların önilnde kori
dora çıktığı zaman dört defa göbek 
attı, sevine sevine karakolu boyladı. 

Müddeiumumi muavini Hakkı Şük
rünün nezaretinde çalışan ehli vukuf 
ra •·orunu hen Uz vermemişti. Raporun 
h~zırlanması için muhakeme 27 ağus 
tos saat on dörde talik edildi. 

"karım,, diye takdim etmek benim i· bu sahaya gayet ağır gelmelidir. ''B,, "4880,, 
çin utanılacak bir şeydir.,, demiştir.~ 

~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~4!!'? 

Mahkeme ikisinin de suçlarım sabit 
gördü. Şevketin dört gün hapsine ka
rar verdi. Hayrettinln de altı ay Ba
kırköy akıl hastanesinde tedavisi ka
rarlaştırıldı. Hayrettin, bu kararı din 

)radan gelen hafif bir rüzgar kırışık alnının harare
inl tatlı bir okşayışla sildi götlirdü. Gözleri dolup do· 
lup boşanyor ve boşandıkça maneviyetinde bir yeni· 
lik. şakaklarının içinde bir sükun hissediyordu. Her 
halini seziyordu. Uzun bir hümmadan, baskın bir sar 
hoşluktan uyananlara mahsus bir mevcudiyeti vardı. 
Benliğini saran ve akıl ve mantığını kaplıyan bulutlar 
gittikçe dağılıyor ve şahsiyetini, gittikçe kendine ge
len, her saniye makulata doğru, hakikate doğru yak
laşan bir mahiyette hissediyordu. 

* *t dh .. Erden hastalık gecesi bir de a a a teyzesının 

~vine gitmi§, Güneri muayene etmiş ve yabancı bir 
doktor kadar resmi ve gürtiltUsüz dönmüştü. O gün
denberi bir hafta geçmişti. Şimdi yalnız annesi her 
gün bir defa gidiyor, fakat teyzesi gelemiyordu. Ka 
dınlar o kadar mütereddit ve muhteriz idiler ki en 
ufak bir hareketlerinin müdahale manasına hamlolu. 
nabilmeslnden korkuyorlardı. Maazallah böyle bir ma 
na çıkarıldığı dakika aile feliı.ketinin önüne geçilemi
yecekti. Şart pek müthiş ve düşmanlar pek kavi ve 
zalim idiler. Belki bir suitefehhüm bile işin Akıbetini 
berbat ederdi. Sonra ayıkla pirincin taşını. Bahusus 
kaç aile biliyorlardı ki boşama fikri kocalarının ak
lına rüyasına bile girmediği halde bir iki şahitle or
taya atılmış ve zavallı karı kocac hayran ve perişan, 
el:cri böğüründe kalakalmışlardı. 

Eski müstantik, Çavdan şeyhlerinin akrabasından 
birisinin göz koyduğu bir kızı aldığı için ve biribir
lerini de o kadar sevdikleri halde üç aya kalmadan 
kapılık bacahk olmuşlardı. Zavallı gelinin birşeyden 
haberi yok, biçare müstantik kansına olan aşkından 
başka birşey düşünmez. Bir gün kadının, mUftünün, 
mahalle kahvesindeki ihtiyarların huzurunda üç dört 
kişi peyda olur ve bir ağızdan derler ki: 

- Dün gece mtistantikle otururken söz açıldı. 

Şundan bundan derken bize dedi ki, ben şimdi anla
d.ını. Çavdan şeyhlerinin yeğeniyle benim iyalim 
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işıkda.şlık edermiş te benim haberim yoıonuş. Kah. müstantik te ar beıasr, gönül kaygusu yüzUnden is-
benin avradını Uç defa boşadım. Şahit olunuz. tifa etti, gitti. Kimbilir nerelerdedir? Söyledikleri-

Ve buna yemini billah etmişler. Bir gtirtiltUdUr ne bakılırsa akılma ziyan olmuş ta Niğde sokakla-
kopmuş. Kadıncağız ağlar, namus belası kuyulara nnda hem dolaşrrnuş, hem bağrını döğe döğe : 
atılmıya kalkı§ır. Müstantik deli divane olur: - Tanrı herke& Şeyh, ağa iftirasından korusun! 

- Canım! der. Bunlar beni yemeye davet ettiler. diye ha?kırırmış. 
Yedik, içtik, söyledik Aramızda böyle bir söz değil, - tş yalnız kör müstantikle kalsa neyse ne. O Çav. 
buna benzer bir masal bile geçmedi. dan şeyhleri öyleler yaparlar. Bilmezsiniz? 

Kim dinler? Kanun, kitap, nizam, insanlık güme Birbirlerine bakınıp ses çıkarmadılar. Yedi kasa-
gider. Ve kadıncağızı (nikahsız oturamazsın) diye a· balının aylardan beri bildikleri bir şeyi onlar da bi-
nasının evine kaldırırlar. Ote taraftan da kılavuz ka liyorlardı. Fakat korkularından söyliyemiyorlardı. 
dınlar hücum ederler: Vaka öyle bir içtimai komedya idi ki en cahilin-

- Ay gı derler. Namusunu ırzını paklamak için den en bilginine kadar herkesi derin' derin düşündü-
şeyhlerin yeğeniyle mutlaka evlenmelisin. Yoksa Um rüyordu: 
mü cihan içinde c.-t•ospu kalırsın. Ana baba bir, kardeş olan Çavdan şeyhlerinden 

Uç ay sonra Şeyhin yeğeni, kadıncağızı ni - büyüğü kaçıncı defa olduğu bilinmiyen bir nikahla 
kah eder amma, bir hafta sonra da boşar. Kapıdan karşı nahiyenin en genç, en güzel kızını almıştı. 
defederken de der ki: Gel gUn, git gUn, küçük şeyh ağabcyisi büyük şey 

- iKahbenin kızı! Gördün mü şimdi? Bak avradın hin bu taptaze karısına göz koyar. Büyük şeyh dev-
fendi mi, erkeği yendi; yoksa erkeğin fendi mi? Ba- re çıkar, küçük t;ıeyh tekkeyi kollar. Bir gün tekke-
na varmaz gider elin müstantik gidisine varırsın. nin tenhalığından istifade ederek dip aralıkta filiği 

Gör adamı ne yaparlar. Hem ondan ayırdım, hem - en son gelin • kıstırır ve zorla güzelliğe kalkışır. 
bir hafta yatağıma alıp keyif ettim. Hem de şimdi Zorla güzellik olur mu? Dip aralıkta olduğu gibi 
defederek öç çıkarıyorum. Var artık kumda oyna da bazı defa olur. Bu zorla gürellik büyük şeyhin de-
ç-Op dokunmasın! virden gelmesine kadar sUrer. Şeyh gelir gelmez kU-

Daha yirmisini bitirmiyen taze hümmalar içinde çük gelin koca sakallı kocasını bir köşeye çekip işi 
evine dönüp yatağa düşer. Yatış o yatış! Evlere şen- ağlıya sızlıya anlatır. Hep min evvel min ahar. oldu-
lik, zavallıcık kan kusa kusa mezara girdi. Talihsiz ğu gibi, bir hafin eksiksiz anlatır. Sonra kocası. 

sının yüzüne bakar. Bekler ki aslanlar gihl şabl~: 
sın, gitsin kardeşini param parça etsin. Fakat b ti 
yük şeyh hiç oralı değil, küçücük karıcığım sUnJle 
~erife Uzere iyice okşadıktan sonra der ki: 01 

- Sen meraklanma. Tasalanma. Ben bu ınurte 
gösteririm. Ağzının payının veririm. . ti 

Filik sevinir. Birkaç gün sonra küçtik şeyhın ııı' 
tanca - içlerinden en güzeli olan - karısı kocil9 

koşar, ve yana yakıla -anlatır ki: vl 
Büyük şeyh arka yüklükte üstUne çullanmış, 

zorla güzelliğe kalkışmıştır. Küçük şeyh: JJI 
- Sen meraklanma, tasalanma, demiş. Ben ° 

yapacağımı yaparım! 

Büyük şeyh küçük karısına haber verir: . &' 
-Ben sana tasalanma demeımiş miydim? 5enil1 

cilnU öyle bir aldım öyle bir aldım ki ... 
'Küçük şeyh ortanca kansını okşamış : 
- Senin öcünü öyle bir çıkardım, öyle bir çıJ<Bı"' 

dım ki... . . aeo 
Işte bu ramazanın ortasına kadar bu biribırın di· 

öç almak ve biribirJni cezalandırmak işi devaJll e 
yormuş. et 

Bunu herkes yalnız bilmiyordu, içlerinde gören~ı· 
de vardı. Tekke olur da gizli kapaklı şey ıni ya 
lır ? 

Arasıra kulaktan kulağa, gizlice giilüşülürd_il: ,
0

tc. 
- Bereket versin ki üçüncli kardeşleı: . ) et> 

Olsaydı, o da iki ağasının münasebetsizliklcrını ı~ıfl' 
landırmıya, aile ocağının çifte öcün il almıya kfl. ııdl 
dı ! işte o zaman bir darbuka ile iki zilli maşa ıa 
olurdu! . ııcf 

Nalbant Abid usta bir gün nasılsa ağzından b~:.1u. 
laf kaçırıp güldüğü için nikahından boş oldu. ~~~et" 
nün öntinde yedi kere tecdidi iman ettirdiler. vı ) d• 
götürülüp altı aya mahkum oldu. Ondan sonra 
bir yıl için başka vilayete sürülecekti. 

(Arkası vs!l 
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PETROL ARASTIRMA 
Bugünlerde lstanbulda ağızda.o a

ğıza. şu fıkra dolaştı: 

Bundan iki ay kadar evve1, bir İs
panyol vapuru, Çanaklmlede bir İtal
yan vapuruna çarpıyor ve \'apuru 
batırıyor. (İspanyol vapuru o zaman 
dan beri Harem isl<elesi önünde de
mirli duruyor). iSLERiNiN 

KISA BiR 
TARiHi 

~~"""" ~ 

~ Yazan: Cevat Eyüo Taşman ; 
~~""""'vll',,, """"'~~~ 

P etrolün tarihi beş bin sene
lik bir ananeyi ihtiva eder. 

,,,_ 

Nuh, gemisini, Lut gölü kenarla
rında toplanan asfaltla kalafatladı
ğı gibi Peygamber Eyüp te petrol 
sızan taşlardan bahseder. Babil ku
lesinde ve diğer eski mühim bina
larda asfalt kaynağı kullanılnuştır. 
Çinde, Japonyada, Burmada ve !
randa petrol iki bin sene evvel bili
nirdi. Iranlılar Baku petrollerini o 
mmtakanın Ruslarla işgalinden a
sırlarca evvel ilaç olarak kullanır
lardı. Ateşe tapanlar Hazer Denizi 
etrafını milattan 600 sene evvel zi
yarete giderlerdi. Bu "Ebedi ateş
ler" tutuşmuş tabii havagazi akın
tılandrr. Eski Yunanlılar bir düş
man filosunu yanan petrol atarak 
mahvettiler. Burmada çok eski za
manlardan beri yerliler petrol sızın 
tılarını kazarak ışık yapmak ve ilaç 
için kullandılar. Burma kralları 
sevruklerine daha 200 sene evvel 
petrol imtiyazları verirlerdi. 

bağlıdır. Filhakika bundan evvelki 
bir yazıda (M. T. A. 3 temmuz 
1936) izah edildiği veçhile tesadü
fün roltinün elan pek mühim olma
sına rağmen bu ehemmiyet fenni 
vasıtalarla azaltılmaktadır. 

Petrol araştırma işlerinin laal müteha11ıaı 8. C. Ta,man 

L§.kin petrolün modern tarihi 
Amerikada Titusville şehrinde "Co-
' - • - • · -- -~~.,.,.. ?7 A~ustns 
1859 tarihinde açılan. :l):ı. --4-- _,_ 
rinlikteki kuyu ile başlar. Kemale 
gelmiş bir insan ömrü içinde pet. 
rol işi seneden seneye artmış, dün
yanın dört köşesine yayılmış, bu 
günkü hakiın vaziyetine gelmiştir. 

Petrol aslı hakkında ileri sürü. 
len nazariyeler her petrol kitabın
da hülılsa edilmiştir. Jeologların 
büyük bir ekseriyetinin inandığı 

uzvi bakiyelerin milyonla sayılan 
seneler içinde arz hareketleri tazyi
kı ve arz harareti tesirile bir nevi 
tahammür neticesi olarak teşekkül 
ettiğidir. 

J eologlar taşları umumi üç sı 
nıfa ayırırlar. Bunlar Bür

kant, Sedimanter ve Metamorfik 
taşlardır. Petrol bunlardan yalnız 
Sedimanter taşlarda bulunur. Bu
nun istisnası bir eldeki parmakla 
sayılacak kadar azdır. Bu gibi taş
larda uzun senelerde teşekkül eden 
petrol yine uzun seneler bir taş höc 
resinden daha geniş veya daha yük 
sek olan diğer bir taş höcresine ge
çer. · Hafifliği sebebiyle gittikçe 
yükselen bu petrol damlaları nüfuz 
edemedikleri bir sahraya gelince 
dururlar. Eğer bu gayri kabili nü
fuz sahra tektonik sebepler netice
si olarak asıl olan düzlüğünü kay. 
betmiş te ımesela bir kubbe haline 
gelmişse burada o mıntaka petrol
leri toplanır. Bu bir "dom" StrUk
türUdür, ve jeologlar dolaşarak bu 
vaziyeyti ararlar. Bulunduğu vakit 
sondajla delinir. Lakin her ne ka
dar petrol toplanması daima bir 
strUktlir neticesi ise de her strük
tür petrol bulunmasını icap ettir
mez. Bunun istisnası jeologları uy
kusuz bırakacak derecededir. Ana
taşı, Hazinetaşı ve Strüktür olduğu 
halde petrol bulunmıyabilir. Mesela 
anataşlarından petrol ayrılmamış 
olur. Ayrıldıktan sonra hicret es
nasında yüksek hararete rastgele
rek kurur, olduğu yerde kalır veya
hut şiddetli arz hareketler~ neti
cesi açılan menfezlere sapar?.k kub· 
beye gitmeden kaybolur. Yahut 
toplandıktan sonra yeraltı suları 
petrolü önline katarak kcbbeden 
öteye iter, yahut teşekkill iktısadi 
olmıyacak kadar az olur. Böylece 
bir jeoloğun muvaffakryeti bütün 
dikkatine rağmen, bilmediği ve son 
daj yapılmadan bilemiyeceği O.mil
lerin müsbet veva menfi tecellisine 

T ürkiyede petrol faaliyeti im
paratorluk devrinde yalnız 

taltifi arzu edilen kimselere, bila
hare ecnebi sermayelere satılmak 
suretile imtiyazlar vermek teşeb
büslerinden başka birşey olmamış
tır. Petrol mesele.sinin ehemmiyeti 
yalmz Cümhuriyetin teessüsünden 
sonra ulusal bir iş olarak telakki e
dilmiş ve ciddi petrol araştırmala
rına ancak o vakittenberi başlana· 
bilmiştir. 

Bu araştırmaların tarihçesini hu 
lasatan tekrarlamak faydalı olur: 

1897 senesinde Mürefte civarın
da 1360 hektulık arazinin imtiyazı 
Halil Rifat Paşaya veriliyor. 1899 
senesinde (European Petroleum 
Company) namına Mürefte ve Şar
köy mmtakaları Adiyaseviç tara
fından t<!tkik edilerek bir rapor ha
zırlanıyor ve 1900 de bu raoor nes
recn.uyor. ll:JUI ıçınde Thomas En-
glish tarafından ayni mıntaka tet
kik edilerek, bu bapta Quarterly 
journal Geol. Society'de bir yazı çı
kıyor. 1901 - 1902 de Mürefte, Is
terne, Şarköy ve Horaderede derin
likleri 36 metreden 102 metreye ka
dar olan dört kuyu açılıyor. Bu ku
yulardan üçünde petrol emarelerine 
tesadüf ediliyor. Horaderedeki 89,5 
metrede birkaç gün, yevmiye 2 ton 
eptrol veriyor. 413 metre derinliğe 
getirilen 5 inci kuyu menfi netice 
veriyor. 1913 - 1914 Halil Rifat Pa
şa, hukukunu Avusturya tebaasın
dan Stanislas Mihalikiye devedi
yor. 

1 914 de Amerikalı L. I. Tho
mas namına MUref te civa

rında taharri ruhsatna.mesi verili
yor. 1915 • 1916 Walther Schweer 
Bağdad demiryolu şirketi namına 
Musul, Zaho, Kayyare mıntakaları
nı tetkik ederek müşahedelerini 
Hamburg kolonial Institut neşredi-
yor. 
1919 Yunan işgali zaananında 

Mürefte mıntakasında Standart Oil 
tarafından etüdler yapılıyor. 1922 
Kowalevski Pulk, Hasankale, Nef
tik, Kurzot mıntakalarını tetkik e
diyor, 1922 Profesör Grandjean 
Omnium şirketi namına Çımağıl, 

Pulk, Hasankale, Kurzot, Siirt, Ciz
re mıntakalrrnı Petrol ihtimali ba
kımından inceliyor. 1922 M. Leon 
Evkaf idaresi namına Pulk civarını 
tetkik ediyor. 

1923 CUmhuriyetin il!nını 
müteakıp: 1925 M. Luccius . 

TUrkive Cümhuriyeti nam ve he
sabına Mürefte, Çıralı, Elmalı, 

Pulk, Hasankale, Katranlı, Neftik, 
Boyabat mıntakalarını tetkik edi
yor. 1926 Mihalikinin feshedilen 
imtiyazı kısmen Türk ticaret ve sa
nayi bankasına (Khedive Abbas Hil 
mi Paşa) veriliyor. Bay Jir mmta
kayı tetkik ediyor. 1926 Yine Mü
refte mıntakası için Hasan Musta
faya ruhsatname veriliyor. 1927 
Profesör Bertrand, Hamit Nafiz ve 
Malik ile birlikte Van gölünün Kur
zot tarafını tetkik ediyor. 1928 Shir 
ley Mason ve Cizre mmtakalan tet 
kik edilerek netice (Bulletin Ame
rican Association of Petroleum Ge· 
oloists) de 1930 da neşrediliyor. 

ı-ıng_ili_z~K-ar-ik_a_t_ür-u-.:~~~~--~--~J 

Mister Eden - içinizde bu culanın eıki aslan olduğunda lerecl· 
Jüt edenler var•a, lutlen ıahneye buyurıunlar rJe aslanın ku;yrır 
euna clokunıunlar, fakat caninı yakmamak farti;yle! ... 

1928 Bekir Vehbi Ergene tarafın
dan Çımğıl, Kemal Lokman tarafın 
dan Kurzot tetkik ediliyor. 1929 M. 
Lucius ve Hadi Galip Yener Cizre 
mıntakasını hükfunet namına tet
kik ediyorlar. 1929 - 1930 Mühen
dis Dale, O'Brien hesabına Müref
te civarının haritasını yapıyor. 

1930 !ktısat Vekaleti için Cevat E
yüp Taşman, Lucius, Kemal Lok
mandan mürekkep bir heyet MU
refte, Çıralı, Muskar yayla, Cizre 
mıntakalarını tetkik ediyorlar. 
1930 Cevat Eyüp Taşman, Hoff
man ve Kemal Lokman Mapavri, 
Çim.ağıl, Hasankale, Katranlı, Nef
tik, Kurzot, Boyabat ve Pulk mın
takalarmı tetkik ediyorlar. Müşa
hedeleri C. Eyü.p Taşman tarafın· 
dan 1931 de (American Associati
on of Petroleum Geologists Bulle
tininde neşrediliyor. 1932 Peteni -
koff, Nizamettin Şevki namına 

Pulk mıntakasını t etkik ediyor, 
1933 Petrol araştırmaları için 2189 
numaralı kanunla !ktısat Vekiline 
bağlı petrol idaresi teşekkül ediyor. 
Başka türlü işaret edilmedikçe bun 
dan sonraki faaliyet hep hükumet 
nam ve hesabına yapılmıştır. 

1933 Cevat Eyüp Taşman, 
Sidney Paige, L. Vonderş

chmidt ve Ihsan Ruhi Berent'ten 
mürekkep bir heyet Mardin ve Sürt 
havalisini tetkik ediyor. 1933 Ce
vat Eyüp Taşman, Harold F. Mo
ses, Wi!Jiam W oodson ve Ihsan R u
hi Berent Mardin mmtakasmı tet
kik ederek Basbirin civarının tafsi
latlı haritasını yapıyor ve orada bir 
sondaj yapılmasını tavsiye ediyor
lar, 1933 Sidney Paige, Ihsan Ruhi 
Berentle beraber Pulka gidiyor. 
1934 Sidney Paige, Harold Moses 
Mürefte civarını tetkik ediyorlar. 
1934 Harold Moses, Midyat, Şirnak, 
Harbol mıntakaaını tetkik ederek 
etraflı bir rapor hazırlıyor. 1934 
Biricinteşrinde Basbirin sondajına. 
başlanıyor. 1935 H. M. Kirk, Gazi
antep ve Adana mmtakalarını tet
kik ediyor. 1935 Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü hususi bir kanun 
la teşekkül edip diğer aramalarla 
beraber petrol aramayı bir genel 
direktörlük altında birleştiriyor. 

1936 Müreftenin Hoeşköyü (Hora) 
civarında 50 - 135 metre derinliğin 
de dört sondaj yapılryor. Bunlar
dan ikisinde petrol emaresine raa
lamyor. 1935 H. M. Kirk, Dr. Kurt 
Schmid, Mardin vilayeti dahilinde 
Gercüş mıntakasınm tafsilatlı hari· 
tasını yapıyorlar. 1935 H. M. Kirk, 
Hakkı Nadir Oner, lzmit, Boyabat 
mmtakasını tetkik ediyorlar. 1935 
Inegöl tezahürlerinin Cevat Taş
man, H. M. Kirk tarafından etüdü 
yapılıyor. Bilahare H. M. Kirk ve 
Memduh Olçer tarafından haritası 
yapılıyor. 1936 H. M. Kirk, Dr. 
John Maxon, Edward Foley Adana. 
mıntakasında jeoloji etüdleri yapı
yorlar. 1936 Dr. John Maxon, Ne
dim n;1gen Finike civarındaki as
faltları tetkik ediyorlar. 1936 H. 
M. Kirk Louiae Jordanla birlikte 
GercUşün tafsilfıth maktamı yapı

yorlar. 1936 Dr. John Maxon, Ah
met Arifle birlikte Cizre, Şirnak, 
Beytüşşebap, Çölemerik, Çal, Ora· 
mar, Başkale, Van mıntakaları ge
nel etüdünü vanrvor. rnM MilrPftP 

İspanyol vapurunun lstanbuld:ı.
ki acentesi İstanbul barosu avukat
larından Bay Gad Frankoyu bu işe 
memur ediyor. Avukat ta müsademe 
akabinde Çanakkalede te\'kif edilen 
lspanyol \'apurunun süvarisine G. 
Franko imzasile bir telgraf çekip ilk 
sorguda vereceği ifade hakkında ta
limat gönderiyor. 

G. Franko imzasını asi General 
Fra.nko zanneden süvarl son derece 
hiddetleniyor, belki de a,•ukatrn ver
diği talimatın aksine hareket edi
yor 

işte tstanbulda dillerde dolaşan fık 
ra bu ... Uydurulmuş ise bile iyi uydu. 
rulmuş olduğunu düşündük. Fakat 
bir defa da Bay G. Frankoya müra· 
caat ederek sorduk: 

- Böyle bir fıkra duyduk. Aslı 

var mı! 
- Bu şekilde değil amma, blr aslı 

var. Anlatayım: 
Vapur Istanbula gelince; acenta 

avukatı srfatlle G. Franko namına 
vekalet vermeslni süvariye teklif et
ti. Kaptan geminJn asi Frank.o 
n8.mma ellnden alınmak istendiğini i
leri sürerek öyle faka basmıyacağmı 
anlattı ,.e \'ekalet \'ermek istemedi. 
Acenta memurları, bu garip isim ben
zerliğiııden dolayı kendl~lne son dere
ce ürkeklik gelmiş olan süvariye is
tenilen vekaleti büyük gü~lükle imza 
ettirdiler.,. 

Bay G. Frankonun hikayesi bura.
da bitti. Bay G. Frankonun General 
Frankoluğuna ve Cümhuriyet taraf. 
tan Ispan) ol kaptanmm teliişma ne l dersiniz.? 

civarında tekrar Sondaja başlanı
yor ve Mayıs ayında birinci kuyu 
günde 80,000 metre mikaplık hava
gazına tesadüf ediyor. 1936 Hazi
randa Basbirin kuyusu 1327 metre
de menfi olarak terkediliyor. 1936 
Compagnie Generale Geophsique 
mühendislerinden de Ceccati, Le
leu, Vassor, Petit Adana civarında 
sismograf etüdleri yapıyor. 1936 
Edward Foley Kerbent ve Hermis 
striiktürlerinin haritasını yapıyor. 
1936 H. M. Kirk Trakyanın petrol 
bakımmdan jeolojik etüdünü yapı
yor. 1936 Hususi bir grup için 
Pulk, Boyabat civarları Irak pet• 
rol kumpanyası baş jeoloğu Mr. Ba 
ker riyaseti altında bir heyet tara
fından etüd e.öiliyor. 1936 Alpullu, 
Hayrabolu etrafında Compagnie 
Goophysique mühendislerinden Pol 
dini, Leleu, Vassor, Jeofizik resis
tivite etüdleri yapıyor. 

B u icmalden anlaşılacağı üze
re Türkiyede ciddi petrol a· 

rama faaliyeti Cümhuriyet devrin· 
de başlıyor ve petrol arama idaresi 
le Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsünün teşekküllerinden sonra bu 
faaliyetin kesafeti artıyor. Otuz 
beş sene evvel açılan 4 kuyunun 
tutan 300 metreyi geçmişti. Ondan 
sonra dünyanın her tarafında pet
rol faaliyeti olmasına ve o vakitki 
tilkelerimiz dünyanın en zengin sa
halarını ihtiva etmesine rağmen 

otuz senelik bir durgunluk devresi 
geliyor. Buna mukabil son zaman
lardaki yalnız jeolojik değil sondaj 
işindeki faaliyetimiz epeyce olmuş· 
tur. Geçen yaz Adana sismograf iş
leri münasebetile derinlikleri 10 ile 
30 metre arasında değişen 125 ku
yuyu saymaksızın petrol aramak 
maksadile Hoşköyde, tutarı 1145 
ayak (350 metre) eden dört kuyu, 
Basbirinde 4352 ayak ( 1327 met
re) derinliğinde bir kuyu, Mürefte
de tutarı 3737 ayak (1140 metre) 
olan altı kuyu ki ceman 9234 ayak 
(2816 metre) derinliğinde 12 kuyu 
açmış bulunuyoruz. Bunlardan biri 
üç milyon ayak mikabı benzinli ha
vagazı vermiştir. Bugün Hermiste 
derin bir sondaj yapıldığı gibi Mü
reftede yedinci kruyu başlanmıştır. 
Başarılan birçok işler arasında 
Cümhuriyet Hükumeti bu iş için 
şimdiye kadar bir milyon lira ka
dar para sarfetmiştir. Hülasa, pet
rol arama işi büyüklerimizin işa

ret ve himayeleri altında bükülmez 
hir ?:P.min il~ takin edilmetkedir. 
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Tekirdagh Hüseyin Amerika 

Güreşlere Girmiye Kupası 
Yerinde Karar Verdi Kalıyor 

Cim Londosun Şu Sıralarda 
lstanbula Gelmesi Hayli Şüphelidir 
Tekirdağlı Hüseyin ve Mülayimle 

güreşmek üzere iki Ingiliz pehlivanı
nın Istanbula geldiklerini ve ecnebi 
güreşçilerle matbaamızda konuştuk.. 
lanmızı evvelki gün yazmıştık. 

Dün geç vakit kulağımıza bir şa
yia çalındı. O habere göre, giıya Te
kirdağlı lngiliz pehlivanı ile ilk defa 
tutun-nak istemiyormuş.. Türkiye 
başpehlivanının ileri sUrdüğü iddia 
da şu imiş : 

Ingllizler seksen altı sene evvel A
merikaya kaptırdıkları kotra yarış 
kupasını bu sefer de !ngiltcre sulan
na getiremiyecekler. Amerikadan a
lnıan haberlere bakılırsa, Amerikan 

1 
kotrası ile Ingiliz kotrası arasında 
başlıyan yedi merhalelik yarışın üç 
merhalesini Amerikan yelkenlisi ka

l zanrnıştır. 

'.r A N 7 - 8 - 937 .. -ı H I<AYE 

- Ben başpehlivamm. Bana çıka.
ca.k ecnebi evvela benim yendiğim 
pehlivanlan yenmelidir. 

Filhakika böyle bir iddianın bir 
başpehlivan tarafından ileri sürül
mesi mümkündür. Fakat gelen ecne
bi pehlivanlar Istanbulda uzun müd
det kalacak olurlarsa Tekirdağlı Hü
seyinin arzusu yerine gelebilir. lngi
liz pehlivanları burada bir hafta kal
dıktan sonra Hindistana gidecekle
rinden onlarla boy ö!çüşmek istiycn 
bir güreşçinin ilk ağızda meydanP 
çıkması gerektir. 

Amerika kupasının nizamnamesine 
göre, yedi defa yapılan yedi merhale 
lik yarışın dört defasını kazanan ta
raf galibiyeti hakketmektedir. Ame
rikan kotrası birinci ve ikinci yarış
ları büyük farkla almıştır. üçüncü 
yarışı da dün kurtarmıştır. Geriye ka 
lan dört yarıştan elbette birini daha 
lmrtaracağı muhakkak gibi olan A 
ınerikan kotrasmın bu sene de kupayı 
Amerikada muhafaza ettiği şimdiden 
temin olunabilir. BiLARDO CEPHESiNDE 

Ba,5ka bir iddia 
Tekirdağlrnın ilk ağızda güreşmek 

istemediğine dair çıkan şayiaya mu
kabil diğer taraf tan Hüseyinin bila
kis bu pazar sevine sevine Ingilizle 
karşılaşacağını söyliyenler de var. 
Tekirdağlınm güreşeceğini iddia e
denler de şunlan söylüyorlar: 
"- Tekirdağlrnın Amerikan boğa

sile güreşmek istemediğinin sebebi 
:Amerikalının Hilseyine yenilen pehli
vanlarla beraber gUreşler yapmış ol
masındandı. Hilseyin birkaç dakika
da yendiği pehlivanlarla berabere 
kalmış olan Amerikan boğasını tut
makta kendisi için bir lüzum görme-

di. 
Halbuki bu gelen Ingiliz pehlivanı 

Cim Londosun parlak devirlerinde o
nunla iki kere karşılaşmış ve çok ~e
tin mücadeleden sonra iki saate ya
kın bir zamanda hatalı bir oyuna dü
§erek nizamsız mağliip addolunmuş.. 

tur.,, , • 
Filhakika bu iddiada bulunanlar 

haklı çıktılar. Çünkü dün matbaamı
za gelen başpehlivan Tekirdağlı Hü
seyin, Taksim güreşlerine bir şartla 
iştirak edeceğini, o şartının da gü:C~ 
lerin kıran kırana olmasını ve her ıki 
karşılaşmanın galiplerinin gelecek 
hafta biribirile tutuşmasını ileri sür
düğünü bildirmiştir. 

Tekirdağlınm bu şartı ileri koşma-
1Bına nazaran Mülayimle gelecek haf
ta bir son tutuş yapmak istediği an
laşılmaktadır. 

Bu güreşlerde Tekirdağlığmm va
ziyeti hakkında Ingilizin de fikrini 
sorduk aldığtmız cevaplan aynen neş 
rediyoruz: 

- Tekirdağlı başpehlivanmızmış. 

'l'Urkiyede çok yüksek pehlivanlar 
yetwtiğini biz memleketimizde biliriz. 
Her halde çok kıymetli olduğunu 
sandığım Tekirdağlının pazar günkü 
müsabakadan vazgeçeceğini ve benim 
evvela başkalarile kendimi göster -
mekliğimi şart koşacağını zannetmi
yorum. 

Ben, Cim Londosla cihan şampiyo
nu olduğu zamanlarda iki maç yap
mış bir adamım. 

Her iki maçta da bir saatten fazla 
güreştik. Hele ikinci güreşte Yunanlı 
pehlivan memnu bir hamle ile beni 
yenmemiş olsaydı, netice belli olmaz
dı. Mademki, ben dünya şampiyonu 
ile hemayar bir mUsabaka yapmış 

güreşçiyim, o halde Türk başpehliva
nı ile ilk güreşi yapabilecek vaziyet
teyim. 

lngiliz neticeden ümitli 
lngiliz pehlivanına Tekirdağlı ile 

yapacağı güreşin neticesini sorduk. 
Aldığımiz eevaplar: Tekirdağlıyı hiç 
görmediğimden kati bir §ey söyliye
mem. Amma. ben Amerikada ve Ce
nubi Afrikada her halde Tekirdağlı 
ayarmd pehlivanlarla çok tutuştu

ğum için başpehlivanımzı hayli zor
ııvacağımı ümit etrnektcfım. Düşii-

aUyorum ld. Tekirdağlı ne kadar kuv 
vetli olursa olsun nihayet benim ka-

Bu yarış için şimdiye kadar sarfo
lunan milyonlarca lngiliz lirasını dü
şündükçe, Amerika kupasının ehem
miyetini ve yelkencilikte sonu gclmi
yen rekabetin büyüklüğünü anlıyo -

lruz. 

Yarış nizamı, kupayı kazanan mil-T ekirdailı ile güre1e hazırlanan 
Vandervelt letin kara sularında olmasını emretti 

dar serbest güreş yapmamış bir a- ğinden 86 senedir İngilizler Aııneri
damdır. Ben fazla olarak alafranga kan sularına ta.'.;lınmaktadırlar. Yarış 
güreşte de üç sene çalıştım. !ki tarz- yerine giden kotranın kendi vesaitile 
da bildiğim oyunlardan istifade ede- denizleri aşması da nizamname ica
rek, Tekirdağlıyı yenecek bir fırsat bındandır. Bu yüzden şimdiye kadar 
bulabileceğime kanaatim vardır. yapılan İngiliz kotraları Bahrimuhit 

Cim I..ondos lstanbula gelebilir mi? gibi koca bir denizi aşmak yüzünden 
lngiliz güreşçilerinin müsabakala- epey hırpalanmaktadır. 

rmı meşhur Yunanlı Cim Londosun Bundan beş sene evvelisine kadar 
idare edeceği söyleniyor. Halbuki İngiliz iddia.smı çay kralı Tomas Lip. 
Fransız gazetelerinde gördüğümüz ton devam ettirmekte idi. Çay kralı 
havadislere nazaran Cim Londosun Amerika kupasını Ingiltere sularına 
bu sıra lstanbula geleceğini şüpheli getirmek üzere beş sene ardı ardına 
görmekteyiz. Zira, Yunanlı pehliv~ beş kotra yaptırmıştı. Çay kralının 
nın Paris sergisi milnasebctilc yapı- bırmcı, ıkmcı yaınro.k ısım1erıle yap-
Jacak büyük güreşlere gireceği Fran- tırdığı ve beheri yüz bin lngilizden 
sız gazetelerinde kati şekilde yazıl- fazlaya mal olan kotralarını Ameri
maktadır. Hatta Yunanlıya karşı çı- kP., zengini Vanderbild'in yaptırdığı 
kacak hasmı seçmek üzere Pariste, kotralar geçmişti. Çay kralı arzusun 

Nowina ile Maciejewski ismindeki nail olamadan öldü. Onun yerine di
pehlivanlar karşılaştırılıyorlar. Bu ğer bir Jngiliz zengini Mister ~~p
pehlivanlardan çıkacak galiple Cim with rekabeti devaım ettirdi. Geçense 
Londos çarpışacaktır. ne birinci Endeavour ismiyle yaptır-

Paris güreşleri aym onundan iti- dığı kotrası Amerikan kotrasına mağ
baren başlıyacağına göre, Yunanlı- lüp olmuştu. Bu sene de ikinci En
nın Istanbulda kalması imkanı pe_k deavour'u yaptırdı. 
azdır. Yahut Cim Londos burada bır B k 1 87 . . 1 T yatına 

·· kal h p · "d k ve a a ım ıncı sene ngı ız 
gun ıp emen arıse gı ece • - t ı ·hli 1 k ·? B d gelecek . . ktl a ı ge ece mı. unu a 
ya ~~se gıtmckten '~~~eçece r. , seneki yarışlarda yine iki tarafın yüz 
Bu ihtımallerden hangısının çıkaca- , b" 1 lir 1 1 1 k iki yeni 
w •• • • n1 w ın erce a ara ma o aca 
gım da pazar gunu a ıyacagız. teknesinin yarışında göreceğiz. 

.. 

lngili:zlere kupayı kaptırmıyan Amerikan kotrası ve toparlak çer
ceve icinde teknevi vaotıran Vanderbild .. 

N ikola Sergeyeviç mıntakamı
za geleli çok olmamıştı. Fa

kat kısa bir zamanda herkesin hür 
metini kazanmıya muvaffak oldu. 
lyi insanları takdir etmek mıntaka 
mızın eskidenberi adetidir. Bu sa
tırların muharriri sıfatiyle benim 
için Nikola Sergeyeviçin kıymeti 
büsbütün başka bakımdandı. Niko
la Sergeyeviç ımıntakamızın en yük 
sek amiri olduğu halde felekten 
kam ~imasını da bilirdi. Mmtaka
mız patates yetiştirmekle tanınmış 
büyük bir ziraat mıntakasıdır. Ni
kola Sergeyeviç te mıntakamızm 

en yüksek amiri, icra komitesi rei
si, olduğu için işleri başından aş
kındı .. Fakat bu bin bir çeşit meş.. 
guliyet arasında bile dünya zevkle
rinden hiç birini kaçırmazdı. Vakit 
buldukça şarkı söylemesini, sandal 

lamasını pek severdi. Velhasıl Niko 
la Sergeyeviç çok dikkate değer bir 
adamdı. 

Mıntakamızın icra komitesi reisi
ni tamamen anlatmış olmak için o
nun bir hususiyetinden daha bah
setmiye mecburum: Nikola Ser
geyeviç bilardo oyununa çok me
raklı idi.. Fakat, siz de bilirsiniz ki 
bir oyuna meraklı olmak demek o. 
nu bilmek demek değildir. Nitekim 
Nikola Sergeyeviç te bilardoya me 
raklı olduğu halde bu oyunu iyi oy
nıyamazaı. Nikola Sergeyeviçin e
line geçen bilardo değnekleri .. Tıpkı 

Yüzme 
Seçmelerine 
Başlandz 

İstanbul su sporları ajanlığı tara
fından Moda yüzme banyolarında ter 
tip edilen ve iki gün devam edecek 
olan İstanbul yüzme birinciliği müsa
bakalarmm seçme yarışlarına dün 
başlanmıştır. 

Bu arada su sporlarile uğraşan 
klüplerin başında gelen ve geçen se
nenin yüzme ve kürek şampiyonu o
lan Beykoz klubile Federasyon baş
kanı Bay Celal arasında, klüplere ev 
velce tebliğ edilen ve 937 su sporları 
mevsiminde tatbik edilmesi icap eden 
proğraımm federasyon başkam tara.
fır.dan seçme günü değiştirilmek is
tenmesi yüzünden bir ihtilaf çıkmış
tır. 

Beykoz klubü itiraz hakkı mahfuz 
olmak şartiyle yarışlara iştiraki ka
bul etmiş ve ancak yarışlara bundan 
sonra başlanabilmiştir. Alınan dere
celeri yazıyoruz: 

100 metre 1 Halil (G. S.) 1.5,2 Ti 
Orhan (G.S.) III Mahmut (G.S.). 100 
metre sırtüstü I Fuat (Beykoz) 1.27 
II Şamil (G.S.) ill Adnan (Beykoz). 
400 metre 1 Halil (G.S.) il Mahmut 
(G.S.) III li:ımail (Beykoz). 

Bayrak yarışma yalnız Galatasa -
ray ve Beykoz iştirak edeceğinden 

müsabıklar doğrudan doğruya finale 
bırakılmıştır. 

Bugünkü müsabakalardan finale 
Beykoz.dan 10, Galatasaraydan 7 yü
zücü kalmıştır. 

Müsabakalara büg~n de Moda ban 
yalarında devam edilecektir. 

t··················· ...... 
• Yazan: 

G. Rıklin 

Çeviren: 

•••••••• ~:.~~~ ........ f 
ata binmesini bilmiyen acemi bini
cilerin altındaki atlar gibi - sahip
lerinin acemi olduklarını pek ça
buk anlar ve huysuzluğa başlardı .. 
Mesela başka şeraitte büyük bir 
hassasiyet gösteren bu değnekler 
Nikola Sergeyeviçin eline geçtiler 
mi ya ıska geçerler, veyahut çuha
yı yırtarlardı .. Bilardo yuvarlakla
rına gelince, bunlar da acemi vu
ruşlarım sezer, fileli torbanın içine 
düşeceklerine kenarında kalırlardı. 

F akat.-ou satırların yazılışından 
takriben ilç ay evvel Nikola 

Sergeyeviç te çetin bilardo cephe
sinde ardı ardına muvaffakıyetler 
kazanmıya başladı .. Nikola Serge
yeviçin kazandığı bu muvaffakıyet 
ler küçük te sayılamazdı. Mesela o 
son zamanlarda mmtakamızm kül
tür işleri direktörü Mitin'i, şehir iş
leri direktörü Klamkin'i yenmiye 
başladı. Mmtakamız icra komitesi 
katibi Krovçenkonun da ustaca hak 
kından geldi. Halbuki gerek Mitin, 
gerek Krovçenko mmtakamızın en 
iyi bilardo oyuncularından sayılır
lardı .. 

Nikola Sergeyeviç artık böbilrle-
ne böbürlene dolaşıyordu.. Çünkü 
maksadına ermişti.. Mmtakamızın 
en iyi, en usta oyuncularını yenmiş 
oluyordu .. 

Fakat bütün bu muvaffakıyetle
rine rağmen Nikola Sergeyeviçin 
içinde, hala, bir kurt vardı.. Çünkü 
o bir türlü Yegoriçi yenemiyordu. 

Yegoriç. mıntaka icra komitesi
nin şoförü idi. Kırk yaşlarını g<!Ç,.. 

kindi... Eski Petresburg işçilerin
dendi... Yegoriç okumıya çok me
raklı idi. En sevdiği muharrirler 
Cak London'la Mamin - Sibiryaktı. 
Sırası geldikçe : 

- Bu muharrirlere bayılıyorum. 
derdi. Hayattaki hareketi göster
mesini bildikleri için, tabiate sevgi. 
yi aşıladıkları için bunlar pek ho
şuma gidiyor. 

Yegoriç arasıra bilardo da oynar 
dı .. Fakat bu sahadaki bilgisi ve us 
talığı o kadar da iyi değildi .. Bir ke 
lime ile, Yegoriç, orta bir oyuncu 
idi. Herhalde Mitinden veyahut 
Klamkin.den çok geri idi.. Fakat bu 
na rağmen Nikola Sergeyeviç onu 
bir defacık olsun yenememişti.. Ha 
yatta bu gibi garibeler pek çoktur. 
Hem o kadar çok ki.. 

Bazan şoförle mıntaka icra ko
mitesi reisi bu mesele etrafında ko
nuşurlardı.. Şoför Yegoriç gülerek: 

- Nikola Sergeyeviç, derdi. Siz 
beni yenemezsiniz!.. Hem de hiç 
bir zaman .. 
Mıntaka icra komitesi reisi ya. 

lancıktan kızarak: 

- Niye yenemezmişim ?. diye so 
rardı .. 

- Menşe itibarile işçi olduğumu 
düşünecek olursanız niçin yenemedi 
ğinizi anlarsınız!. 

()ı 
- Söylediğin tamamen saçT:11~ 

yunun sosyal menşe ile ne alalı 
var?. Göreceksin seni de Y.ene<' 
ğim... bit 

B u arada teessüre ~ayarı ·er 
hadise oldu .. Bunun ne~ tf' 

sinde mıntnkamız icra komite~ı.,. 
isi hemen hemen herşeyden eli.Jllu• 
teğini çekti. Mesele şu idi: }.{IJl 
kamız içindeki patates ekimi ve: 
koltesi pek noksan olmuştu. pJan 
gösterilen mikdar hazırlananı~ 
tı. Bunun için de Nikola Serger 
viçe merkezden §iddetli bir ib~ 
gelmişti,. Bununla bağlı olarak 
kola Sergeyeviçin azledildiği, ve~ 
hut edileceği hakkında rivayetl 
dolaşmıya başladı ... 

Bunun neticesinde, pek tabif ~ 
!arak, Nikola Sergeyeviçin k~ r 
~i\-c\ltın f 1tı'aie~ 3ı~Hal!0oıılfl 1 nı~1; 
mın bilardo oyununu hatırına ~ rJl 
getirmiycceği muhakkaktır. tş;e eı· 
kola Sergeyeviç te bilardo değil 
lerini eline almaz oldu. tiol 

Bir akşam, biraz olsun kede '10 
unutmak istiycn Nikola Sergeye ·ç
otomobi!ine atladı. Şoförü Yego~et 
le beraber istasyondaki şi.Dlend~ 
ciler klübüne gitti. Mitin, Klflnl 
Kraçenko gim bütün bilardo o~ 
cuları orada idi. . . . blf 

Nikola Sergeyevıç, Mı~n~e Sif 
parti bilardo oynadı; yeniJdı .. >"' 
intikam partisi daha oynadılar• 
ne yenildi. fi' 

Nikola Sergeyeviç, "ne. olll d• 
ruz?" diye söylendi. Klamkınle r 
bir parti oynadı. Fakat ona da Y 
nildi. 

- Kravçenko ile de bir oyna~ 
mı?. diye düşündü. f• 

Onunla da oynadı.. Fakat, be 

hat ki ona da yenildi._ . . . er 

N ikola Sergeyevıçın ıyı~e tef 
nı sıkıldı. Kendini ~lilP "' 

dışan dar attı .. Şoför Yegorıc; te 
nun peşi sıra çıktı. iJiıı' 

Nikola Sergeyeviç otomo~ .• 
bindikten sonra şoförüne döndü·, 

·11 .. 
- Hay Allah belasını versı ~~ 

dedi. Gördün mü Yegoviç? BU!'~ 
şansım ne kadar kötü idi... 

- Gördüm. 
- Niye böyle oldu acaba'! [lı• 
- Mesele açık: Merkezden 

tar aldınız!. al.,. 
- Saçma. Demek ki :u~i boy• 

•tim iyi olmadığı için yenıldım· 
1 " ? e mı. uril 

- Kendi ruhi haletin izden ~t de0 
değil. diğerlerinin ruhi haletiD 
ötürü yenildiniz! rnJ1" 

- Ne demek istediğini nnla 

rum. ~ 
- !şin anlaşılmıyacak tarafı ~i-

ki.. Siz ikbalde iken onla~d ıı<• 
mahsus yeniliyorlardı ... Yanı ~-.. u-.. GO .. 
vukluk yapmış olmak ıçın... lar-
nüze girmek için bunu yapıyor 
dı. Şimdi ise... eY&-

Nereye gidelim Nikola serg 
. ? 

vıç. . b·1deJt 
Nikola Sergeyeviç o:om0 dı ğtd 

atladı. Kli.ip istikametıne ~eti 
koı:ımıya başladı ... Fakat her n r"' 

· kta se, gitmekten vazgeçerek .t~ aı>'" 
tomobiline döndü. YegorıçiD Y 

na gelerek : di· 
- Sür, nereye istersen, de 



., TANın Çocuk //ôvesl 

Küçük Masal 
ve Niçin Yapdmııtır . · ~ ... -;.: · 

Unutkan Cüce !Çin Seddi Ne Zaman~~/ ~Tf 
Çin seddi, Çin seddi diye hep du- ,

1 

• :·.·:::: . r - cc 1 

. b ld w ı · '·- - Z!R 1 i• 18 j /--· ·· . - 4 yarsnız. Bu. sıze unun ne o ugunu • ·· · -
Vaktiyle bir kral, bir de onun akıl~/ anlatayım. Eskiden Asyada Çinlilere ı - , .. 

iı oğlu vardı. B':.ı Kral her ueden~e fa komşu olan (Mongol) larla (Mançu) 
kirıc;-miş, haziııesınde hemrn .h:ç P~- tar Çine akın ederler, Çinlilerin va
ra k:ılmamıştı. Oğlu zengin olmak wı. rmı yoğunu talan eder giderlerdi. Çin 
çin bir çare bulmak üzere yolculug:.ı. tiler kendilerini yiyip bitiren bu akın 
~:ıkl!. 

O memleketin epey uzağında sık or 
manlar içinde bir cüce yaşıyordu. Bu 
cücede kimsede oln11yan bir kuvvet 
vardı. Elini bazı şeyıere vurunca do
kıınduğu .şey hemen altın oluveriyor
Ja. Bu altın olat1 :; .. y suya gi!"er:>t". ) e 
n:,lcn eski hali.nı! Jönüyoruu. Fakat 
~ın fena bir tard1 "ardı. Dckunduğu 
şey altın olunc1 <''.lctye bir ·ı · utkanıık 
geliyordu. Onu eski h&line so~mak ıs
tese bile aklına bir türlü suya sok
mak gelmiyordu. 

!ardan bıkıp usandılar. Memleketleri
ni bu akınlara karşı korumak için 

o l 
.._. 

ve ıeddin rumi 

Çin seddi denilen kocaman bir duvar 
yaptılar. Resmini gördüğünüz bu a-

Kralın oğlu yola çıktığı günün ak
şamı yorgun argın bu ormana daldı. 
Cücenin kulübesini gördü. Orada din· 
lenmek ve geceyi geçirmek için kapı· 
sını çaldı. Cüce onu: 

- Gel, bir parçacık yemeğim var, 
beraber yiyelim diye içeri aldı. Rahat 
etsin diye paltosunu çıkarmak istedi. 
Fakat eli Kralın oğluna dokunur do
kunmaz çocuk altın oluverdi. Hemen 
o dakikada cücenin de aklından .su sö
zü bütün bütün çıktı. Dünyada her 
şeyi hatırlayabiliyordu. Fakat su bir 

caip duvarın uzunluğıi 300 kilomet- ., _ 
redir. Duvar, üstünden arabalar geçe- ı 1 ~v ~ · . . I .:. ~ ~ 
cek, ordular yürüyecek kadar kalın· HfY, av ~ 

türlü aklına gelmiyordu. 

dır. Bu duvarı Çinliler, bizim takvimi\ ~YUN~~ 
miz başlamadan 300 sene evvel yap
mışlardır. Duvar Çinden akan Sarı ir 
mağın denize döküldüğü yerden baş
lar, Pekinin şimalinden geçer, (ln· 
chnn) tepelerini aşar garbe doğru u
zanır, Sarı irmağı iki yerden atlar 
Gobi çölünü Çinden ayırr. (San
tchean) da geniş Tibet yaylarında 

biter. Aşılmaz, geçilmez bir seddir. 
Kralın oğlu mahzun mahzun ne 

yapacağını şaşırdı. O yakında bir göl 
vardı. O gölün kenarına gitti. Bacak- 1 =============== 
!arını suya doğru sallayıp yere otur
du. Ayaklan suya değer değmez bir 
şey sanki onu suyun içine doğru çek
ti. Suyun dibine dalar dalmaz kralın 
oğlu birdenbire eski haline döndü, 

- Ne yapayım, ne yapayım? der
ken gölün içinde ne bulsa beğcnirsi._ 
niz? 

Kralın hazinesini bulmasın mı? 
Hemen yüze yüze suyun dışına 

çıktı. Babasına haber götürdü. Kral 
oraya adamlar saldırdı. Hazineyi çı· 

kardılar. Baba, oğul, ömürlerinin so
nuna kadar mesut oldular. 

Tembele .~ .. 'I/ b/ 
·~ 

Yaman 

" Göre ilaçmış 
- Alimler; zelzele olaca:;ını göstc \ Doktor_ Verdiğim ilacı çoçuğa i

ren bir alet icat etmişler. Bu, alet zel . d' . mı·., 
çır ınız . • 

~le oh1cağı vakit insanı s.ı.~n.hleyin ı..:ıyan - Evet doktor. Sütüne ka-
uykudan uyanrlıran çıngıraklı s:ı.at gi . . . 
bi zciıeı~yi haber veriyormuş. 1 rıştınp ıçırdım. 

Doktor - Oh, oh pek fı.la. Nasıl iyi 
- Bunun yerine, insanı .:ıabahlevin 

uykusundan uyandırabilmek içın o~ta ı bir netice aldınız ya! 
lığı zelzc1;? gibi sarsacak bir saat icat Bayan - Ne netice olacak. O gün-
etsclc:J' daha iyi olurdu. denbcri çocuk süt te içmez oldu. 

43 Numaralı Bilmecem izden Hediye 
43 Numaralı mecmuamızdaki "Bil 

mece - Bulmaca,. ya iştirak edip he
diye kazananların listesi: 

~lürekkepli alem kazananlar: 
Çengelköy Tarlabaşı 9 numarada 

Lfıtfi Giray, Divanyolu Biçki yurdu 
sokağı 15 numarada Ulker Tümer, Se 
limiye Hamam sokağı 31 numarada 
Nadir Tamer, Rami Cuma mahallesi 
Şeb .sokak 80 numarada Hakkı, Yeşil 
köy Seyitali sokak 1-2 numarada Şer
min Uzun. 

Tarak kazananlar: 
Usküdar Yeniçeşme Mektep sokağı 

6 numaralı ev, Istanbul kız lisesinde 
1602 F. , Işık lisesi 178 Osman Zeki 
Şişli Hacat sokak 12 numarada Ne
riman, Beşiktaş Kağıtlıane caddesi es 
ki Mezarlık sokak 28 numarada Hik
met Asal. 

Albüm kazananlar: 
Erzurum Çakmak Hastanesi Tabip 

A.lbay Asım kızı Nuran, Manisa asker 
lik şube mülhak! Ne§Ct kızı Nermin 

Şensoy, Tarsus buğday pazarında Ne oğlu Mehmet Gülmen: Adapazarı fen 
cip oğlu Ilyas, lzmir Alsancak T. C. ni sünnetçi Halilin oğlu Salih, Beyoğ
D. D. merkez müfettişi Tevfik oğlu Ju istiklal caddesi Tavridis kadın pe· 
Nevhiz Togulga, Karaman ceza evin- rükar salonu 1 numara 2231· Fani 
de lhsan, BeyÔğlu Polonya General l).rtino. 
konsoloshanesi Bay Kempka, lstan - Kart kazamanlar: 
bul Fatih Emirbuhari sokak 6 numa. Vize Tüm levazım müdürünün kızı 
rada Hüsnü Tunca, Izmit Kozluk ma- Şefkat,. Eyüpsultan K.ızılmescit Değir 
hallcsi Kışla caddesi 20 numarada Ni men sokak 1 numarada Şemsettin 
hal SümervaJ. Ozgül, Usküdar Selimiye Kavak iske-

Büyük oyuncak kazananlar: lesi caddesi 18 numarada Hilmi Una!, 
Manisa Muradiye istasyon şefi oğ- . fstanbul Saraçhanebaşı Eşkinozlu 

lu Adnan Tezer, Ardıhan lhsaniye Halit apartımanı 5 numarada Antal
Çatmacılar sokağı 24 numaralı ev, iz yalı İbrahim Çavuş oğlu Mustafa oğ
mit Hacıhasan mahallesi Yenihamam ıu Hilmi Köse, Edirnekapı Karargah 
sokağı 12 numarada Nüzhet I<~rdeniz, muhabere gedikli başçavuşu Abidin 
Kayseri iskan müdürlüğünde Ali To oğlu Erdoğan, Balıkesir Susurluğun
raman, Eliıziz ağır ceza üyesi Cahit da muhasebei hususiye katibi Danyal 
oğlu Necdet Gürkaş. oğlu Hidayet, Adapazarı Ticaret Türk 

Küçük oyuncak kazananlar: Anonim Şirketi lstasyon traves şan-
lzmir Göztepe Arom caddesi 801 nu tiye memuru Hüseyin, lzmit Hacıha

marada Yakup, Sıvas Ismet Battal san Çukurçcşme 1 numarada Abdul
iş evinde oğlu Hikmet Battal, Orhan- !ah, Kayseri bez fabr.ikası tamirhane 
gaZi uray salonunda kahveci Hüseyin katibi Hüsamettin Gökhan kızı Mü • 

43 numaralı resim boyama 

müsa.bak~ında kazananlar 
43 numaralı mecmuamızdaki resim 

boyama müsabakasında muvaffak o • 
lup birer kuru boya takımı kazanan 
üç kariimiz: 

Mersin Mahmudiye mahallesi 151 
inci sokak 10 numarada Mahmut 
Belli, Ankara Içcebeci Oğuz .sokak 1 
numaralı Miralay Nazminin evinde 
Bartmlı Hüseyin Kaya, Şark Çikola
ta fabrikatörü Ziver Çiftçi kızı Falı 
rünnisa Çiftçi. 

Kazananlar 
kerrcm Gökhan, Balıkesir Börekçi • 
Jer mahallesi Özalp caddesi 6 nu -
marada Turhan, Elaziz Nailbey ma 
halle ve sokağında 36 numaralı 

evde Tunçcli komiseri Şevki kızı 

Naşide Sabahat Demiralp, Ergani 
Osmaniyede F. Yücedoğ, Gebze Avu
kat Salih kızı Nermin Bora, Söke 
hükumet baytarı kızı Latife Aıtınöz, 
Ayvalık Edremit caddesi kuyumcu 
Mehmet oğlu Hasan, Adana asliye 
ceza hakimi Mustafa Arun oğlu Tur
han Arun, Ergani madeni kültür 
işyarı Kemal oğlu Celal, Ankara Da· 

biliye Vekaleti evrak kaleminde Va
hap kızı Neriman, Adana lnhisarlar 

başmüdürlüğü memurlarından Ömer 
eliyle Mehmet, Elfı.ziz Ycnihamam 

önünde 28 numarada Atik Çatal oğ
lu, Bursa Çeldrgc Köprüüstü kah· 
veci ""evfik eliyle Dhan Dilmaç, Sam

sun Çarşamba Yeşilırmak ilkokulun
da 68 Nevzat Akdeniz. 
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Sürekli Hikaye 1 • 
Milci Fare Sevgili ofiuyucufa rına : 

BUBU L iLE BiBi 
nin serüvenini sunar 

ad ve -şerefi dü§ününee içi sevinçten he mde kokusu pek hoşuna gitti. Eği-' 
'~c~. tu:. Yelkeni rüzg. ara verip, kayığın li~ ~nc~r~~e baktı. Sabiden de güzel 

r. b1r koşesine yaslandı: hır turlu ıdi. 
ll Şöyle neşeli bir şarkı tutturuyor: Yemek pişince, iki böcek kardeş 
~ \ Ben dalgaları korkmadan aşarım, kardeş yanyana oturdular. Güle söyli 

Yelkenimi yılmadan rüzgarlara a- ye tencerenin dibi meydana çıkmca-
çarım. ya kadar yediler. Bibinin korkusu gi-

j 1 Böyle şarkı söyliye söyliye Bibi de- bi içindeki ezginlik te bütün bütün 
i nizin ta ortalarına açıldı. Ne nerede geçmişti. Karnı doyunca vücudüne 
olduğunu, ne de saatin kaç olduğunu yeni bir kuvvet, yüzüne renk gelmiş· 

_,, artık aklına bile getirmiyordu. Hep ti. O korkunç fırtınadan sonra tali-
.~MWşarkı söylüyor ve yalnız gelecek gün ·.,. hin önüne "ihtiyar Bubul'' gibi bir 

\ 

Ceviz kabuğundan bir kayık me
şe yaprağından bir yelkenle 

den ize açılclı 
Geçen haftalar köpeğimin, uyku

sunda bn.')ından ge('enleri dinlediniz. 
Şimdi de tanıdı~ım bir küçük böceğin 
başına sahiden gehmleri dinleyilliz. 

Bibi, üzeri, kırmızı üstüne siyah 
!benekli, ufacık bir böcektir. Küçücük 
fakat çok güzel olduğu için ona anne 
sile babası ve bütün komşu böcekler 
önce "Bebek" demişler, sonra bu adı 
değiştire değiştire "Bibi" ye döndür
müşlerdi. Bibi deniz yakınındaki kır
lann ortasında doğmuş, bir ağaç ko
vıuğile birkar karış çimenlikten baş
ka yer görmemişti. Bunun için dün
yanın öbür taraflarım görmiye pek 
merakı vardı. Küçücük bir böcekti 
amma bu ufaklık onu servetler ardın 
dan koşmaktan alıkoymadı. 

Bu yaramaz böcek bir gün oturup 
kendine C()viz kabuğundan bir kayık 
yaptı. Buna meşe yaprağından bir de 
yelken taktı. Bütün dünyaya kendini 
tanıtıp, ün kazanmak hevesile bu kil 
çücük kayığa atladı, annesine, baba
sına kardeşlerine bir "Allaha ısmar
ladık" bile demeden denizlere açıldı. 
O zavallılar Bibinin gidişini duyun
ca kimbilir nasıl üzülüp ağhyacaklar, 
bir gün tekrar evine sağ ve neşeli o
larak dönmesi için ne kadar dualar 
edeceklerdi?. 

Jştc Bibi suyun üstünde zıplayıp du 
ran ceviz ka buğursdan kayığında u
ınklara açılırken hep bunları düşü-

Dalgalar onu kayalıklar 
arasına attılar 

nüyordu. Evinin bulunduğu kırlar göz 
ien kaybolurken biraz da içi yanar 
;ibi oldu, göz.lerine yaşlar doldu. 
Jşte deniz masmavi, gök ne güzel.. 

~yle yerde hiç ağlanır mı? Bibinin 
lt'ŞCSİ yine yerine geldi. Hele bu yol
:uluğun kendine kazandıracağı büyük 

leri düşünüyordu. Kimbilir ne kadar _Gel, türlü pifiriyorum, be- arkadaş çıkarma.<Jma nasıl sevineceği 
~~şhur ~l~c~ktı, ne kadar... Bütün raber yiyelim. ni, şükredeceğini bilemiyordu. Bunu 
dunya Bıbıyı tanıyacak alkışlıyacak r-~1 k .. ··k bö" k' Tü" 1 -· · ı · · · Bubu1e • 

• •• '.. • • - ·\Jl; uçu ce . r u· pış1n- · . . .. . 
ve sevecekti. Zavallı kuçuk Bıbı daha yorum. Birlikte yeriz. diye onu yeme- - Oh Bubu1, sen pek 1yı rurekli· 
dünyanın ne kadar bü;ük olduğunun, ğe davet etti. sin. Ya seni. görmeseydim ne yapar. 
orada neler bulundugunun farkında _ Çok teşekkür ederim, uzak yol- dım ben ... dıye anlattı. 
O.eğildi ki.. • lardan geliyorum. Karnım da epeyce lbtiyar Bubul de : 

O böyle tatlı tatlı düşüncelere da. aç. - Gel şimdi böyle şeyler düşün· 
tarken gök yavaş yav~ k~rannıştı. Bibi bunları söyleyip ateşin başın- me. ,Şur~cıkta yanyana uzanıp yata-
Dalgala~ azgın~aşmış, ruzgar hızlan- da ihtiyar böceğin yanına oturdu. Ve lım. dedı. 
mış_tı. Sıyah bulutl~r _fırtınayı haber sabahleyin gün doğarken evinden ay
venyordu. F?kat B_ıbı ?unu ~lama- nldığı zamandanberi başından geçen 
dı. Anlas~ bıle e~gın hır ~enız or~- leri ona birer birer anlattı. Mavi gö
sında cevız kabugundan bır kayıgın ğü, durgun denizi, bütün dünyada 

Ostü ba~ı yamalı ihtiyar 
bir böcekti. bu .• 

ne hükmü olur? Nihayeti' oldukça 
sert bir rüzgar yapraktan yelkeni faz 
laca şişirdi, kayığı eğdikçe eğdi. Fa
kat nasılsa dev.irmedi. • ihtimal çok 
küçücük olduğu için kıyamamıştı da 
ondan - Yalnız onu siirükledi, sürük
ledi, sürükledi, tıpkı bir karpuz ka
buğu gibi kenardaki kayalıkların ara 
sına attı. 

Bıbi orada korka korka yere atla

tanımak hevesini, fırtınayı, kara bu 
!utları herşeyi.. Hatta şarkısını da 

söylemeyi unutmadı. Onu dinlerken 
ihtiyar böceğin gözleri yaşardı. 

- Beni dinle küçük serseri! dedi. 
Senin yaşında iken ben de dünyaya 
ün salmak hevesile evimi bırakıp yol
lara düştüm. O yollarda ihtiyar ol
dum. Fakat hiçbir vakit meşhur o
lamadım. Görüyorsun ya şimdi bir kö 
şecih-tc pinekliyen bir ihtiyarım. Ve 
adımı dünyaya tanıtmaktan ilk evimi 
terkettiğim gün kadar uzağım. Adım 
Bubuldür. O gün küçük Bubuldüm. 
Bugün de ihtiyar Bubul! .. Başka ad 
kazanamadım. 

Ben çok şeyler gördüm, öğrendim. 
Senin için en iyi şeyin ne olduğunu 
senden iyi bilirim. Beni dinlersen he
men anneciğine, babacığına dön." 

ihtiyar böcek o kadar dalmıştı ki 
ateşteki yemek nerede ise yanacak
tı. Bereket tcn(!()rcnin kapağı birkaç 
kere fazla fazla tıkırdadı da aklı ba
§ına geldi. 

- Ben yemeği bir karıştırayım. 

ı:re azıuap l{lllV ·p§ıınnw -euı:µJd ·rp ---------r-r"T'----, 
lamıyacağım anlamıştı. Bu tammadı-
ğ sahillerde ürkek ürkek dolaşmıya 
başladı. Etrafta kimseler görünmü
yordu. Fakat birdenbire uzaktan gö
züne bir duman ilişti, burnuna gürel 
bir yemek kokusu geldi. Birisi türlü 
pişiriyordu. 

Acaba kim ? 

Bibi korkudan titriyordu. Kinıbilir 

belk~ de hl.ırası yamyamla~m adası idi t:=="" ?""""""---'\;'J:l-A.:Z_.;.ı,, 
Sessızce bır kayanın tepesıne çıkıp du ~ ~:.._<\\..~, 
manın geldiği yere baktı.. Korkusu 
birdenbire yatışmıştı. Gülilmsemiye 

başladı. Çünkü ateşin başında oturan 
bir yamyam değil, ihtiyar bir böcekti. 
Orada kapın .kurmuş, yemek pişinmr& 
için taşlann arasında çalı çırpı yak
mıştı. 

Kayadan aşağı inen Bibiyi görün
ce : 

Ateşin üstündeki yemegı 
karıştırmıya gitti .. 

Sonra aç kalırız. Senin başından ge
çenler benimkine o kadar benziyor ki 
aklım başımda kalmadı dedi. Hemen 
tencerenin yanına koştu. O yemeği 
kanştmrkcn Bibi de hemen yanma 
geldi. Anlaşılan karnı pek acıkmıştı. 
Çiinkü kaymyan yemeğin hem sesi, 

Yemeğin kokuıu ne güzeldi?. 
Küçük Bibi ile ihtiyar Bubul oracık 

ta, kayaların dibinde, yanyana bir 
yaprağın altına uzandılar. Rahat ve 
güzel bir uyku çektiler. 

Sabah olunca Uibi ile Buhurun ba
~rna gelecek 1:iCyleri gelecek hafta o
kuyacaksınız. Şimdilik ikisi de rahat 
rahat uykuda.. 
..., 'ft .., ~ _, _, ,,., .._.., ......... ........ ....... ........ __ _......._ 

Amcanın Köıeıi: 

Sevgili yavrularım, 

Geçen hafta biten, "Miki" hikaye
sini pek sevdiğinizi bana mektupları
nızla mujdelediğiniz için size yeniden 
onun gibi bir hikaye yazmıya başla
dım. Bu hikaye Miki :farenin başından 
geçmiştir amma onun arkadaşlann
dan küçük bir böceğin ba.5ından geç
memiştir. Birinci hikaye kadar, belki 
ondan da, güzeldir. 

Okurken çok eğleneceğinize emi
nim. Ben sizin yeıinizde olsam birin
ci hikayenin de bu hikayenin de re
simlerini kesip toplar, geçen defa si
ze anlattığım gibi ya bir boş albüme, 
yahut ta çizgisiz bir defterin yaprak
larına sıra ile yapıştırırım. Bu ikinci 
albiimiin i.izerine de : 

BfBf 11..B RUBUL ALBÜMÜ 
Yazarım. Şimdiden resimleri kesip 

saklamıyn başlayınız. Arada hiç birini 
kaybetmeyiniz. Sonra hikayeleriniz, 
albümünüzde eksik püksük ibrşey o
lur. 

Gözlerinizden öperim çocuklar. 

AMCA 

""'"~,,-c;~,"& ,,~..,..", 

iJ:TE BUNU 
BİLMİYORDUM! l 

Suda 

Yüzen 
Elmaslar 

.i.! .. "'- -. -
··~ 

':: ~~-
... • '-=::-:., ···--

Cenubi Afrikada elmas arayıcıları
nın çalıştırdıkları yerli işçiler, her 
akşam işleri bitip te çalışmıya niha
yet verdikleri zaman, elmas aşırma
sınlar diye patronları tarafından üst
leri, başları sıkıca aranır, iş yerinden 
öyle salıverilir. 

Bu ıkadar sıkı araştırmalara 
rağmen ümit edildiğinden daha az el 
mas elde edilmekte, daha doğrusu bu 
lunan elmaslardan bir kısmı işçiler ta 
rafından çalınmakta imiş. Patronlar 

işçilere bunun için hiç birşey söyl~me 

den ve .sezdirmeden onları çok kur

nazca gözetlemişler. .A2. zamanda 
yerli işçilerin birçoğunun sık sık o
radan geçen nehre mantar ağacı par

<;aları ve ağaç kabukları attıklarını 

görmüşler. Suya atılan bu mantar 

ağacı ve ağaç kabuğu parçalannın 

her birinde bir elmasın su üstünde a

kıp gittiğini anlamışlar. 

Yerliler, su üstünde ak1p giden içi 
elmas dolu bu kabukları ve mantar

lan nehrin akıntı tarafında başka bir 

yerde bekleyip topluyorlarmış. 

Yllanların 

~' Grevi 
Siyasi mahkumlar vakit vakit bir 

arzularım kabul ettirmek için ]ıendi 

!erine verilen yemeği yemezler. lste
iliklerini yaptırıncaya kadar aç kalır 
. ar. Bazan bu o kadar uzun sürer ki 
onlara ölmesinler diye zorla yemek 

yedirirler, ağızlarına süt akıtırlar. 
Simdi de bu düşünce insanlardan hay 
vanlara geçmiş. 

A vustralyada Sidney şehrindeki 

hayvanat bahçesinin yılanları durup 
dururken ayni zamanda ve hep bir

den kendilerine verilen yiyecekleri ye 

memişler ve yiyeceğe grev ilan et
mişler. Bu yUzdn yüz kadar yılan da 
açlıktan ölmüşler. 

Sonra sıra yine Avustralyada Mel
bume şr~rindeki hayvanat bahçesi
nin yılanlanna gelmiş. Bunlar da hep 
bird~n ve ayni zamanda kendilerine 
verilen yiyeceklerini yememişler. 

Bunların açlıktan ölmemeleri için 
zorla yemek yedirmiye mecbur ol
muşlar. Birçok adamlar, büyük si
yah yılanlarla diğer cins yılanları ya 
kalamışlar. Onları doyuracak etin 
dörtte birini bir demir çubukla ağız
larından midelerine indirmişler. 

• Yılnnlann bu açlık grevini neden 
yaptıkları anlaşılamamış, asıl şaşıla

cak şey , yerde sürünerek yürüyen 
hayvanlar arasında şimdiye kadar 
böyle bir iş birliğinin görülmemesi
dir 

Büyük 

l Bir iskelet 

Cenubi Afrikada çok-büyük bir 
hayvan kemiği bulunmuş. Bilginler, 
bu hayvanın yer yüzünde tarihten ev 
vel yaşadığını söylüyorlarmış. Bu 
kemik bir insan boyundan daha yük
sekmiş. Onun bulunduğu yerin ya
kınında bir de çene kemiği bulunmuş. 
Bu çene kemiğinin üstünde 10 santi
metre uzunluğunda dişler varmış. 

Bundan, bu kemiklerin, hemen hemen 
8 ila 10 metre yüksekliğinde ve 50 
ton ağırlığında bir hayvana ait ol
duğu meydana çıkarılmış. (Bir ton 
bin kilodur). Ne iyi olmuş ta bu bay 
vanlar tarihten evvel gelip geçmiş
ler. Yoksa şimdi onlara bir ormanda 
rastlamak ne korkunç olurdu. 

Balıkların 

Ada si • Alaska yarımadasının açıklarında 

kayalıklı küçük bir ada keşfolunmuş. 
Bu adaya senenin muayyen aylann
da (fok balığına benzer otari) de
nilen binlerle balık gelip kalıyorlar, 
istirahat ediyorlarmış. 

Bu adayı bulanlar, adanın yerini 
kimseye söylemiyorlarmış. Çünkü bu 

adaya toplanan balıkların derileri 

çok kıymetli imiş. Başka balık avcı

la~ının bu servet kaynağını bulup el
lerinden alacaklarından korkuyorlar
mış. 

Şimdi haritada Alaska açıklarında 
birer ada seçiniz. Eğer seçtiğiniz a
da bu ise zengin oldunuz gitti de
mektir. 

6 Yaşında 

Bir 
Riyaziyeci • 

Henüz altı yaşını bitirmemiş bir kız 
<;ocuğunun hesap yapmak kabiliyeti 
şimdiden merak uyandıracak bir hal
dedir. Bu yavruya daha bu yaşta i
ken riyaziye dahisi deniliyor. 

Daha bundan iki sene evvel oku
yup yazmak bilmiyen harikulade ya
radılışlı bu kız çocuğu beş haneli ra
kamlann biribirile zarbım, taksimini, 
bunların çıkacak neticelerini, cezir 
murabbalarını zihnen inanılmıyacalt 
bir çabukluk ve ustalıkla bulup söy
lüyormuş. 

Daha şimdiden hesapta bu kadar 
şaşılacak bir zeka gösteren bu çocuk 
ileride kimbilir daha ne marifetler sa 
çacak. 

Polis Ne 

Bilsin? 
ihtiyar adam - Affedersiniz Bay 

polis. Acaba aradığım yer şu sokak
ta mı?. 

~ 

1lesim lo~ama Müsabakas\ 

Yulmrdaki sepetin içinde güzel çi~kler görüyorsunuz. BunJan \'e 
sepeti ~ uygun renklerle boyayıp bize gönderiniz. iyi bu),yanlar ara
sında ~ ki5iden birinci gelene bir suluboya takımı, ikinci ve üçüncüye 
de birer kunıboya takımı nreceğiz. Aynca boyalı resimleri gönderenler 
bize ~imlerini gönderirlerse sanat kar ~ocuklan diğer arkada.~larma ta.. 

rutnud' için, resimleriııi gazetemb.de ba.'i&CağıL 

Kahkaha Kö.şesi: 

Nasll Mem-

nun Etmiş ~ 
Oğretmen - Bakayım bu pazar 

günü hanginiz büyüklerinizden biri
ni memnun edebildiniz? 

Kuzu Ne. 

Oldu? 
Annesi Halicneye, 

~ 
- Küçük kuzu ittaatsizdi. Annesı 

ona kendinden uzaklaşmamasını söy-

Talebeden biri - Ben Bayan 
re tın en. 

öğ- j )emişti. Amma o annesinin sözünü din 

Iemedi. Hain kurt ta onu kaptı kaçtı. 
- Ne yaptın bakayım ? 
- Sabahleyin erkenden büyUk an-

neme gittim, orada oynadım, oyna
dım, akşam üstü eve dönerken bü
yük anneme dedim ki (ben eve gidi
yorum) büyük annem de bana (oh! 
pek memnun oldum) dedi. 

d ' 1 

' . 
ro i 
~""),• 

Kibarhk 

- Çok üzüldüm, tavuğum çiçekle
rinizi didiklemiş. 

- Ozür dilemeyiniz. Benim köpe .. 
t1im de tavuğunuzu par<;alamış. 

- Size açıkça söylemeliyim ki, be
nim otomobilim de sizin köpeği çiğ-
nem iş. 

s ~ 't-' 
Ne Anlamış ~ • .,.,. 

_--;?? 
Doktor (hasta sahibine) 
- Odasına bir termometere koyu

nuz. Sık sık bu termometreye bakı· 
nız. Hiçbir zaman 18 den yukarı çık
masın. 

Diye ten bih etmişti. 
Bir hafta sonra tekrar hastayı 

muayeneye çağırılınca odayı cehen
nem gibi ·sıcak bulup sordu: 

- Geçen hafta termometre için 
söylediğimi yaptınız mı? 

- Evet doktor, yaptım. Derece 
18 den yukan çıkar çıkmaz termo
metreyiy bahçeye götürüp soğukta 
bıraktım. Hemen 7 ye 8 e indi. Böyle 
yapa yapa 18 i geçirmedim.. 

- Eğer kuzu annesinin sözünü din 
lescydi. Kurt onu kapmıyacaktı de

ğil mi Umit? 

Halime - Küçük kuzuyu kurt kap 
madı ki anneciğim, biz yedik. 

BiLMECE .. 
BULMACA 

No. 45 

~' ~~\ • ,~ .. e 
"T () T~ 

~·-~t). 
~+ '(}~' 
l'ukardaki resimde Afrikalı Kral 

RA-NA..NE'.nin 8 kulübe ve 16 a~aç
tan ibaret dört köşe ülkesini g(iriiyor 
sun.uz. KraJ öleceğime yakm bir vasi
yetname yaptı. Ulkesini öyle böldii 
ki, 8 oğlundan her birine, müsavi ge
nişlikte topnık, bir kulübe \'e iki a
ğaç düştü. Acaba kral bu isi nasıl be
cerdi'? 

};ğer, bwıu bulup bize ya:1.arsanız, 
kazananlar arasında kura çekecek \'e 
elli ki5iye kıymetli he<liyeJer verce<> 
ğlz. 
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SAH 
Yazan: Ziya Şakir 

GECIKMISTI 
-

Halk e·· ··k ,.,. 
8. uyu 

ır Sabırsızlık 
içindeydi 

.>aıtat; Şah . 
~ti. larnaü, buna itiraz et 

t.Jı ...... Ben, Akk 
tına ot 0Yllnlulann meşum 

' ceae:znarn ... o tahtın etrafı, 
ile Ya"".... erle dolu. Asıl sahipleri
>ıı.::.. -· "WlllYan bir al 
1ı;ıı.ınaı. Be rn 'b&JJkasma hiç 
'-"-etJnek ~Yeni bir saltanat te
~ trde". ha doğrusu; ecdadı-
~ bir ~:ki dervişlik postunu, 
~yo~tnı tahtına tebdil ey-

~ . 
~ ~ Yerildiği gtin Şah ts
~ :: adaınıar göndermiş, 
~bu .,_"'e ebn.işu. Alemşah Ba 

f'U.. .._ cıqa Karabagwd 'di fer1"1Unuu bi . . . a ı . 
\ıı elinden b~ırı~ takip eden za
h.._ ~ ka k bır sevinç duyan 
~biın dın,. ~di de onun hü 
llıl ~ir ~ arif estnde bulunduğu 
~l'rete ..:'afrenrnez; çılgınca bir 
~ h Pılara.k derhal Kara -
~ 'l'e~et etmi9 .. En kısa yol 
'e ~h Bln rehnişu. 
t..'._ \rtık Şaıı lııfinun gelmesi Uzeri
~t nıakanun lXlailin resmen sal-

~ rneraaı ~ ~e~rek kılıç ku w -

ı.:ı~. ltlinin ıcn. olunacagı 
ı. '1rndi • "' 
~ lrteydand~ .1.ebriz sarayı önünde 
~ kadar liaaa.n Padişah Mes 
"ırı. dold\ll'a.ııb~Un yollan ve cadde 
Je.n alaJla larl; k, yeni hükümda 

ekteıerdi Ydan çıkmasını bek 
>aıcat Sah 

"1ıı taYin .' led~. Merasim 
~ hiıa :ıe;:at geldiği halde, 
ı;ıt; gittik y da görUnmemişti 
~ ~de idi Çe il artan bir sabırsız -
4...~enıe; at~ bazı kulağı de 
it~~ hükümdarın bir 
-b~ektel 1!J olduğundan bi 

.,_~bUJti Ş erdi. 
~ lllıır ah laman, sarayın mey 
~ dur:lan bUyUk penceresinin 
1ıız: balkı Yor; ıneydanda kayna-
~-~1,Jnairur ve mütebessim 
'ıı~ _itlenı ~Yrederken; yanında, 
,~e ko e bir koltukta oturan 
ISe ._, ;!~~Yordu. Veziri azam 

' bıı koıı '"'"9'Y&n Emtr Şemsettin 
"-i.~Ufnıayı dinliyordu. 
e:1. ~. heBln6, biraz evvel başla-

• Yecanıa devam ediyor-
, ~k 
' !lir ~ d~Unüyorsun, oğ 
~ bbo Ocağı ~ben, iyi kötü ya -
~~ ~Yi ha bir anda söndürüver
~ Yab k rnı ? .. Hem sen, bu 
~ lanıa.~~181 değilsin ki. 
~.Yay ın dudaklanndaki te -

11 "ert,, aş Yavaş kaybolarak ce 
'l ,,ordu: 

~bancıaı ~ miyim?. Kar
l.: ·~ ile tezbana ettikleri eza ve oe
~ ı..:_. unuttun ann ., Se 
" ~el'İ.bl • e . .. n, 
'~ Böyu e ~Üftinüyorsun .. Da 
~ Suılarun YeYl.?1 mi? .. Uzun Ha-
~- tor.Un. OCagnu söndürmek is-
""IQl ı-_ Bu da tabiidir nı-t." 

""'Qaın ' • '.S'l.IUAU, 

~ lyt Ya
0 

o-torun ' ğlurn.. lşte sen de o 
"-'~ Uaun. '°' bu et, to ~ ftain ki runuYWn .. Fakat, sen 
ı... ·' bııYUıt banııe, insanlara baba-
"'IQdır aba1"-d ~ • .. lJıun H -uı an daha ya-
llı~· ll'aka aaan Sultannı toru-
-~. t, Şeyh Haydann oğ 

)lı~•aıı ''ille hakıyBln6 dikkatle oğlunun 
)e~' h:..rdu. Daha yakın gün 
~ getiren &rzuaunu hürmetle 
~ tiSetel'diği tun~ fimdi birden 
~ ectfyO?d dıkbaşlılığa hay 
bı.; 1-kıyo':.d Ve; onun, adeta dik 
btı1., Böyle:; ı;>aha yakın günle
~Ol'du fi bu sözlere cevap 
Qll'ka • 
~.' çtani 
~tt. eon::: derin bir sükQt ile 
~ ~ "e ~clr!8h lamail, en kıy 
'-tkaıl ClJUrı, u ı.;: taşlarla işlen 
~ d-. lll"ıtaa P~k dan iri inciler 
-. ~ derbı . uıu ile oymya • 

._ ebnıt~~ ~; IÖztl 

- Zavallı Şeyh Haydar ... Zavallı 
babacığım! .. Onun, GUlistan kalesi 
hendeklerinin dibinde, nasıl parça 
iandığını biliyorum. Ya, sonra ben .. 
ya, benim çektiklerim? .. !ki buçuk 
y&J}ından itibaren karanlık zindan 
köşelerinde .. ve senelerce, ölüm kor 
kulan içinde, tiril tiril titredikle
rim .. sonra .. Erdebil tekkesinin ba
sılması .. kardeşim Yar Ali Sultanın 
namertçe katlolunması.. Bunlar, 
bunlar unutulur şeyler ıni, anne? .. 
Bunları yapanlar kimlerdi?.. Hep 
Akkoyunlular .. Hep senin birader
lerin, ve birader zadelerin değil 
mi? .. Şimdi, bütün bunları bir an
da unutmak .. ve, Akkoyunlu beyle
rinin bizzat kendi ellerile söndür. 
dükleri ocağı büsbütün yıkılmak -
tan kurtarmak?.. Hayır anne, ha
yır .. Bunu, ben yapamam... Eğer 

bir ocağın kurtulması 18.zımgeliyor
sa, bu, Erdebil tekkesinin ocağı ol
malıdır. Ceddim Şeyh Saffettinin 
ocağı, buraya; Nzun Basanın sara
yına naklolunmalıdır. Ve artık, o 
ocak, yeniden parlamalıdır. 

Saray meydanında, halkın uğul
tusu gittikçe artıyordu. Arkalarına 
kadar açılmış olan saray kapılan
nm önünde, tepeden tırnağa kadar 
sırmalı elbiseler giymiş, halk, yeni 
Şahın saraydan çıkacağım zannedi 
yor .. Her taraftan, sabırsızlıkla al
luş sesleri yükseliyordu ... 
Şah Ismail, bu alkış seslerini du

yunca, bir an susmuştu. Dudakla
rında yeniden bir tebessüm hasıl ol 
muştu. Meydana, bir daha dikkatle 
göz gezdirmişti. Parlak bir haya!irı 
ı.evkiyle neşelenmiş gibi, heyecanla 
sözüne devam etmitşi: 

- işitiyor musun, anne?.. B-.ı 
halk; dün, Ak koyunlu beylerini al
kışlıyordu. Bugün de, beni alkışlı
yor ... Vakıa şu anda, ben bu alkış. 
lardan büyük bir gurur ve meınnu 
niyet duyuyorum. Fakat, ne yalan 
söyliyeyim; ayni zamanda da, kal
bimde derin bir şüphe ve endişe his 
&ediyorum. 

- Niçin? .. 
- Şunun için ki; sık sık değişen 

Akkoyunlu hükümdarlarını alkışla 
nuya alışmış olan bu halk, acaba 
şimdi ellerile ve dillerile beni alkış
larken, kalplerile benimle istihza et 
miyorlar mı? .. içlerinden; "bu me
şum taht üzerinde, sen de oturamaz 
sm. Yakında, sen de tekerlenip gi
dersin" demiyorlar mı? .. 

- Neler düşünüyorsun, oğlum? .. 
- Dur anne .. Sözümü kesme ... E 

min ol ki; ben, çok doğru düşünü
yorum. Ve .. maddi saltanatın, bir 
hükümdar için ne kadar fini bir 
şey olduğunu, artık çok iyi idrak e
diyorum ... Eğer; Şirvan Şahı Ferah 
Yesar üzerine hücum ederken .. e
ğer, Nohcivan önünde Elvend Mir-
za ile pençeleşirken maiyetimde şu 
halktan mürekkep bir ordu olsay
dı, çoktan kafam kesilip gitmişti ... 
Fakat, benim uğuruma kılıç sallı
yanlar, benim minevi saltanatıma 
iman edenlerdi. Benim bir işare
timle en korkunç ölümlere atılma
yı, dünyada en büxtlk nimet ve .sa
adet bilenlerdi ... Eğer ben, şimdı sa 
dece bir Akkoyunlu hükümdarı o
lursam, sadece bu riyakar .. Bu, iy
mansız.. bu, her önüne geleni a.1-
kI§lıyan tebaanm padişahı olaca -
ğım ... Fakat, Erdebil tekkesinin pos 
tunu, Akkoyunlu tahtının yerine sc 
reraem ... O zaman .. evet, o zaman, 
bütün kalplerin hlkimi olacağım. 

Şah Ismail, birdenbire bir heye. 
cana kapılmıştı. Hayretler içinde 
kalan Alemşah 138.nf.ınun gözleri, 
kapının yanında duran Veziri Aza
mın gözlerine kaymıştı. Emir Şem
settin, usul usul sağ elini kaldıra
rak, şahadet parmağını, dudakları
nın üzerine dayamıştı. 
Alemşah Banu, bütün tüylerinin 

ürperdiğini hissetmişti. Gözleri tek 
rar oğluna çevirerek: 

_ Neler düşünüyorsun, Şah Is
mailim ? .. Yoksa .. Halka .. Şiiliği mi 
kabul ettireceksin? .. 

Demişti. 
Şah Ismail, kaşlarını çatarak, kı

lıç kadar keskin bir sesle cevap ver 
mişti : · 

-Elbet ... 
Bu bir tek kelime, hem Alemşah 

Banuyu, hem de Emir Şemsettini 
titretmişti. Şah Ismail, birkaç sa
niye sükuttan sonra, dişlerini kısa
rak sözüne devam etmişti. 

- Daha dün beni, ve Erdebil tek 
kesini tahkir ederken; bugün beni 
alkışhyan şu halkı .. yarm, Erdebil 
tekkestntn ~ bayra~ aıtmaa ty. 
mana getireceğim. 

Alemşah Binfı, büyük bir heye
cana kapılmıştı. Oturduğu koltuğun 
iki tarafına dayanarak ayağa kalk 
mıştı. Ti triyen sesiyle: 

(Arkası var) 

Tatlı 
Emlrginlı okuyucumuz sayın 

Bayan Dllaviz geçen gün gm.eı ke
dJsine hürmetsizlik gösterdim diye 
öfkelenmiş, yeni mektubunda : 

- Kedimin tHoya tutulmak teh
likesi olmadığına sevindim aınına, 
diyor, derislnl yüzdürmek likırdı
sına pek çok canım Aıkıldı. Size ha 
ber vereyim ki ben kedi derisinden 
§8.pka giyecek bir kız değillm. Ra
kiki lôtr derisinden topuklanma 
kadar uzun mantom bile vardır. 
Sizin bu cüretinlzl ceasız bırak
mak istemiyorum. Ceza olarak, ke
dilerin sıhhatini muhafaza için on
lara nasıl bakmak Ji.zmı olduğunu 
anlatacksıruz ! 

Kendim kedileri sevmer.sem de o
kuyucularımı memnun etmek bana 
hiç ağır gelmez. Onun için sayın 
Bayanın tertip ettiği tatlı cezayı 

seve seve çekiyorum •• 

Kediler eve, en çok defa, daha 
yavru iken almırlar. Anası birlikte 
ise o, yavrusunu beslemeyi bizden 
daha iyi bWr. Fakat siz kedi yav
rusuna anasuun sütünden başka 
blrşey ikram etmek isterseniz, ya
hut anasız. yavruyu besllyonamz, 
ona ilk zamaınlan kaynamış sütten 
başka blrşey vermemelisiniz. Fa.
kat bu kadarcık ikramı az göriine 
iliz sütüne yumurta sansı da ka
nştırabWrsinlz. Yavru biraz büyü
yünce bulamaç yaparak içerisine 
haşlanmış balık, yahut iyice kıyıl
Dll!J ette karıştırmak müıÔktbıdttr. 

Yavru iki aybk olduktan sonra 
ayni surette beslenmekle beraber 
arada 8ll'&da ona berine biraz et 
yapitlk btlytlcek kemikler vermek 

E K o N o M 1 1 
~"ıt 

I hracat lçin :: 
ı' 

Deri lsteniqor:: 
fi 

Kuzu demi için iatekler ıl 

artmıffır. Yüz adedi yüz o- ı: 
tuz kilodan lazla olan hazır- :ı 
lanmıf kuzu derileri ihracat 1

1 

için İsteklidir. Bunların çil· ı~ 
~ tine cinalerine göre 140 - ~ 
~ 210 kurıq teklil olunmak-
~ tadır. Oğlak derileri 150 - :~ 
~ 160, keçi derileri, 180-185 1 ~ 
~ tuzlu kuru koyun derisinin ı~ 

48 - 49 havada kurutulmuf 1 
koyun derileri 58 - 61 kır ~ 
J'Uffan muamele görmüıtür. ~ 

Borsa Dışında 
. 

Altın Satışları ve 
Fiyatı Artmağa Başladı 

Bir Türk Altını İki Gündenberi 
1052 Kuruştan Sablıyor 

Borsa haricinde elden ve sarraflar
da altın satışları artmıya baılaml§
tır. Bir hafta evvel bir Türk altını 
1045 - 1047 kuru.t arasmda sa~ 
ken son iki gün içinde bu fiyat yük
selmiş ve bir altm 1051 - 1052 ku
ruta çıkmıştır. Fiyat yükselmesinin 

açılan UnitUrk 14,60 liraya kadar 
düşmüştür. Paristen de 268 frank fi· 
yat gelince alıcılar büsbütün tereddü
de uğramışlardır. Bu vaziyet bugün 
de devam ederse Unitürkün 14,50 li
raya kadar düşmesi beklenebilir. 

=============== sebepleri bir türlü anlaşılamam~. 
Merkez Bankası hisseleri de 91 u .. 

raya inmiştir. Ergani tahvilleri 95 

Sıvas - Erzurum hisseleri 97,25 U. 
rada durmaktadır. 

Bandırmadan 

ilk Arpa 
ihraç Edildi 

Bandırma, (TAN) - Bu hafta t. 
çinde limanımızdan yabancı memle -
ketlere yeni mahsul ihracatı başla -
ınış, Alman bandrralı Larussa vapuru 
ile Anverse 600 ton arpa ihraç edil
miştir. Bu münasebetle limanda bulu 
nan v4pur ve kayıklar bayraklarla 
donatılmış ve parlak merasim yapıl
mıştır. Dk arpa çuvalları ambarla -
nırken vapurlar süreklı düdük ses-

Bununla beraber altının daha yü~ 
leceği söylenmekte JTe altın satın al
mak istiyenler, 1052 kuruşa da albn 

bulamamakta.dırlar. Anadolular üzerinde hiçbir mua
mele olmamıştır. Aslan çimentosu 13 

Vnitürk düıtü . lirada kalmıgtır. Bir sterlin Paris bor 
Dün borsadaki muameleler çok sasmdan 132,79 frank olarak gelmiş. 

gevşek olmugtur. Sabah 14,80 liradan tir. 

Yeni Bir Şeker Alıcılar Az 
Fabrikası Fiat Veriyorlar 

Bu hafta gelen mallar her gün bi• 
V. ,. raz daha fazlalqtığmdan buğday pj,. 
~uru muyor yasası geVtek devam etmektedir. Yal 

!erile selamlamışlardır. Memleketimizde yeni bir şeker fab 
nız, dün az buğday gelmesi piyasa
nın da değişmesini önlemiştir. 

Larussa süvarisi tarafından gece rikası kurulacağı hakkındaki haber

vapurda ihracat tüccarları şerefine ler, doğru değildir. Şeker ihtiyacımı
mükellef bir ziyafet verilmiş ve ha- zı mevcut dört fabrika tamamile kar

şılamaktadır. HattA bazı senelerin vai fişekler yakılmıştır. 
fazla mahsulü stok halinde bulundu-
rulmaktadır. Şark vilayetlerine de ih 
tiyaç nisbetinde ,eker gönderilmek
tedir. Bu itibarla, yeni bir fabrika ku 

Araplardan ihracat için talep 'ar
dır. Fakat alivre satıcı bulunmadı ,. 
ğmdan günlük mevrudatı ucuza al .. 
mak istiyenler az fiyat vermektedir• 
Jer. Bundan dolayı satışlar gev,ekı
tir. Büyük partilere daha çabuk mii§
teri bulunmaktadır. Çavdar ihracat
çıları, iki gtindenberi faaliyete '* 
mişler ve çavdar almıya başl&mI§l&r-ı 

Adana Mensucat 

Fabrikası rulmasında zaruret görülmemektedir. dır. Dün şehrimize altı vagon buğday 

Adana (TAN) - Ziraat Bankası ta Ancak, birkaç sene sonra Erzurum gelmiştir. Polatlının ekstra ekstra.
rafından işletilmekte olan şehrimiz veya Van gibi Doğunun iklim ve top- l&rı 7,02 kunıftaıı yumupk buğdayı. 
ziraat mensucat fabrikası, İş ve Zira rak itibarile müsait vilayetlerinden lar 5,30 - 6,08 kuruştan, sertler 

5,15 - 6 kuruştan satılımştır. Ar-
at Bankalarile Sümer Bankın iftira- birinde yeni bir şeker fabrikası test- palar 4,l 7 _ 4

1 
20 kuruştan çavdar-

kile kurulmut olan Malatya bez ve si dUşUnWebilecektir. Fakat, bu iş lar ise 4,20 kuruftan müşteri bulmue
iplik fabrikası Anoruan Şirketi tara- üzerinde şimdiden verilmiş hiçbir ka- tur. 
fmdan satın alınmıştır. rar yoktur. 

Ceza 
Ji.zmıdır. Kedi o kemikleri sıyım
ken dişleri daha kolay çıkar. 

Dört aylık olunca kediye artık 
yemek verlleblllr. Dalma pişmiş et 
ve pişmiş sebze. Sade et yemeği 
- insanlar gibi - kedilere de iyi gel 
mez. Hem de yemek değişince - yl 
ne insanlar gibi • kedinin de iştlha 
81 artar. Haftada bir haşlanmq ba 
lık, kılçıklannı ayırmayı el!M;tte u
nutmazğıwuz. Kedilerin en Ç(' \ hoş 
landıklan yemek kutu içindeki sar 
dalya balığıdır. Hele sardalya ba-

bğmı • Karolln pirincinden pişi-

rilmiş - pllv içerisine karıştırırsa 
nız.. Kedinize verdiğiniz her ye
mek mutlaka taze ve pişmiş olma. 
lıdır. Bayat ve çiy yemekler ishale 
sebep olurlar. Ciğer bile venenlz 

yine haşlatınalı8mlL Kendi akciğer· 
le işkembeyi severse de bunlar o
nu beslemezler... Taze yumurta 
hem iyi besler, hem kedinin boşu
na gider. 
l~ğl tabii temiz 8U olacaktır. 

Kışın hafif~ ılık yapmak ihtiyatlı 
olur. Sabahleyin biraz ılık süt. İs
terseniz üçte bir nlsbetinde maden 
suyu katanDUL .. 

Kedinin tüyleri uzun olunca ken

di kendisini temlzllyemez. Arada 

8ll'8da ılık suda ıslatılmııt bir fa
nll& parçası He tüylerini sllenhılz. 
Uzun tüylerin arasına pireler de 
dolarlar. Ondan dolayı azun tüylü 

kedDerl ince tarakla taramak ta 
li.zondır ... 
Umanın ki bu ceu üzerine kedl

lerle salılplerl benim göstercHghn 
hörmetalzllll artık unuturlar. 

ÇANAKKALE BAKLASI 
Çanakkale malı kuru baklanın a

ğustos sonunda teslim şartile kilosu 

4,22,5 kuru9tan ve 200 ton ihracat 
_için satılmıştır. 

, 

BORSA 
6 Ağustos Cuma 

PARALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
lsviçre Fr. 570.-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21.-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsveç 30,-
Altm 1051,-
Banknot 256,-

Ç EKLER 

631,-
126,-
100,-
115,-
84,-
23,-

580.-
23,-
70,-
84.-
23,-
31,-
2:1.-
25,-
14,-
52,-
32.-

1052,-
257,-

Londra 630,- 630,-
N ev-York • 0,7907 0,78975 
Paris 21,0825 21,09 
Milino 15,0270 15,0270 
Brüksel 4,6960 4,6975 
Atina 86,7460 86,7460 
Cenevre 3,4425 3,4425 
Aımsterd 1,4340 1,4340 
Prag 22,6587 22,6587 
Viyana' 4,1857 .4,1857 
Madrid 13,37 13, 73 
Berlin 1,9654 1,9654 
V&l'fOVa 4,1810 4,1810 
Sofya 63,4825 63,4825 
Budapeşte 3,9880 3,9880 
Bükreş 106,6666 106,6666 
Belgrad 34,2857 34,2857 
Yokohama 2,7268 2,7268 
Moskova 20,40 20,40 
Stokholm 3,0787 3,0787 

~~-------------------.1 

ZAHiRE 
BORSASI 

Cinsi 

6-8-1937 
.l'l~&TL&C 

Af ağı 
K. P. 

Buğday yumuşak 6 -
,, sert 5 15 
,, kızılca 6 5 

Yukan 
K. P. 

6 12 
6-

Arpa 4 17'h 4 20 
Bakla 4 22 ı;2 
Çavdar 4 20 
Kuşyemi dökme 8 35 
Keten tohumu 10 20 
Tiftik mal 122 -
Yapak Anadol 54 20 

,, Trakya 68 -

Buğday 
Arpa 
Yapak 
Tiftik 
Kepek 
Un 
Yulaf 
Nohut 
z. yağı 
Yapak 

GELEN 

GIDEN 

130 
69-
69 -

234 Ton 
99 " 
32 " 
22 " 
15 .. 
91 .. 
21 ,, 
131,4,, 
251h,, 

161" 
DIŞ Fll'ATLAR 

Buğday : Liverpul 6,07 Kr4 
Buğday : Şikago 5,39 ., 
Buğday : Vinipek 5,96 ,, ı 
Arpa : Anvers 5,0 ,, J 
Msır : Londra 3, 79 ,, 1 
Keten T. : Londra 8,21 J 

',.' I Fındık G. : Hamburg 94,69 
Fmdık L. : Hamburg 94,69 ,, 

, TAN 
&BONE BEDELi 

Ttlrtbe Ecnebi 

l'400 Krt- 1 Sene 2800 K,.. 
750 • 1 A.J 1500 • 
400 • s ,, 800 • 
150 .. 1 41 soo .. 
Mmetlerara11 Pcma lttihadma 

c!ahU oha.,... memleketler lelD 
3G 1& 9 • S.5 ''radır. .......... ._.... ...... ....., 

\ 



BAŞMAKALEDEN MABAAT 
7 - 8 - 937 

Güreşçilerimiz Çin-japon 
ihtilafı 

(Başı ı incide) 
Röyter'in Şanghaydan aldığı ma

lümata göre, Çinle Japonya arasında 
harp veya sulh, yakında Çin makam
larile Japon sefiri Kavagoe arasında 
yapılacak müzakerelerin neticesine 
bağlı görülmektedir. 

lwafe Amiral Gemisinde 

J M. f. J . M•JJ" Sıhhat apon ısa ır erın ı ı için 

Büyük Manevra 
Yaklaşıyor 

(Başı 1 incide) 
kat artırmı§ bulunmaktadır. Bu ihti
yaç her sene iltihak eden erler arasın 
daki şoförlerle temin edilmekle bera
ber ordu dışında da tedarik yollarını 
düşünmekte ve bunun için de çok şü 

Hazırlanıyor 
Fuar münasebetile bu seııe 

de yapılması takarrür eden 
güreş müsabakalarına girecek 
güreşçileri yakında hazırlık 

Sporlarını Seyrettik Seyahat 
(Başı 1 incide) 

~rtadan kalkmasına hizmet edilmi§ 
olur, hem de sıhhatleri daha az mas
raf ve külfetle korunmuş olur. 

mullil tedbirler almaktadır. 

sevkedilecektir. 
J laber aldığımıza göre, 

kampı Rumeli hisarındaki 
Kollejde yapılacak ve kanıpa 
kadar güreşçi alınacaktır. 

Katliam 
Tokyodan gelen bir habere göre, 

Japonların yaptığı bir tahkikat, ko
münizm aleyhtarı Şarki Hopei muh
tar hUkümetine mensup 5800 jandar 
ma Tunçav isyanına i§tirak etmişler 
ve Japonlara kar§ı katliam yapmış
lardır. Şanghaydan alman haberler, 
Şimali Çindeki Japon askerleri mik
tannın 45 bine yakla§tığmı ve bu mın 
takada en birinci tehlike nokt nmm 
Pekin _ Uyuan, ikinci tehlike noktası
ııuı da Hankov olduğunu bildirmek
tedir. Japonlar, her dakika Çin asker 
leri tarafından yapılacak bir taarruz
dan korkmaktadırlar . 

Çinin azmi 

-----~ 

Bütün Çin merkezlerinden gelen ha 
berlere göre, Çinliler kat'i bir azim 
ile hareket edecekler ve Japon teca
vüzüne karşı koyacaklardır. Bu ara
da, General Sung, Çank - Kay - Şek'e 
bir telgraf göndererek 29 uncu ordu 
nun kumandasını tekrar eline almış 
olduğunu ve mukavemet siyasetinde 
devam edeceğini bildirmiştir. 

Japon bahriyelileri Yerli Mallar Sergiainde 

Buna mukabil, Paoting'ten gelen 
haberlere göre, Şimali Çinde bulunan 
Japon kıtaları ileri hareketlerini Çi
ne doğru tevcih etmiye hazırlanmak 
tadırlar. Hedefleri, Paoting ve San
~u şehirleridir • 

Tima diyor ki: 
Çindeki hadiselere tahsis ettiği baş 

makalesini Times gazetesi §U suretle 
telhis etmektedir: 

"lngiltere ve Amerika hükfunetle
ri sulh lehinde Tokyo nezdinde ciddi 
teşebbüslerde bulunmuşlarsa da Tok 
yo kavgaya ba§kalannın iştirak etme 
sini hoş görmiyeceğini i§rap etmiş-
tir. 

Japon imparatorluğu eğer son ay
lar zarfmdaki hareketile derpiş et
mekte olduğu cezri siyasetin, mesu
liyet tanınmadığından ba§ka birşey 
ifade edeceğini zannediyorsa yanılı
yor. insan, dUgmanlarmı seçebilir fa
kat istediği gibi dost bulamaz • 

Japonya, diğer devletlerin kendi
aine pek fena bir nazarla bakmasını 
intaç edecek bir işe girişmiştir.,, 

Japon tebliği 
Tokyo, 6 (A.A.) - Tebliğ: 
Askeri harekat sahasında 5 Ağus

tosta vaziyette bir değişiklik olma-
mıştır. 

Japon aleyhtarlığı hareketi artmış 
ve umumi bir mahiyet alarak bUtiln 
Çine sirayet etmiştir. Japon tebaası 
memleketi terketmiye başlamıştır. 5 
ağustosta Japon kolonisi mensuplan 
Şankiakov "Kalgan,, , Tai-Yuen ve 
Tsinan'ı tahliye etrni§lerdir. 

Tsinan _ Kia _ çeu şimendifer hattı 
nzerinde bulunan Japon kolonileri 
ne Şatou ve Yu-nan'da bul~nan .Ja
ponlar bu şehirleri terketmışl~rdı~. 

Yang-Tte nehrinin memba cihetın
deki mıntakalarda ikamet eden Japon 
tebaaları evlerini terkederek Şang
hay istikametinde kaçmaktadırlar. 
Tahliye işleri hemen bitmiş gibidir. 

(Başı 1 incide) 
aldı. Ortada boks yerine benzer bir 
daire hazırlanmış, her tarafa kal:n 
şilteler yerleştirilmişti. Bu '3aha:la 
Japon neferleri öyle güreş, çarpışma, 
Sumo, Judo, Kondo gösterişleri yap
tılar ki, bunlan bir sirkte veya var
yetede görseniz ağzınız açık kalır, 
derin bir heyecan içinde seyrederclir 
niz. 

Halbuki bunlar birer yetişmiş sa
natkar değildi. Bu oyunları tabii bir 
asker talimi veya oyun halinde be
nimsentlş adeta neferlerdi. Uzak Şark 
ta kopan mücadelenin manasını an
lamak için dün Japon gemisinde ne-. 
ferler tarafından yapılan heyecanlı 
müsabakaları görmek kafi idi. 

Yırtıcı güreı 
Ortaya iki pehlivan çıkıyor. Her 

ikisi bir Buda heykeli gibi sakin, yüz 
!erinde adeta bir hareketsizlik mas
kesi var. Bir işaret üzerine boğuşmı
ya başlıyorlar. O zaman yüzlerde mas 
keler birdenbire değişiyor. Karşınız

da yırtıcı, boğu§ucu, safi hareket ha
linde mahlüklar görüyorsunuz. Ku
laklarda iz bırakacak, rüyanıza gi
recek aayh,larla. biribirlerine saldırı
yorlar. Kal'fl)anndald carunz bir ci-
sim imiş gibi Allah yarattı demiyor
lar, yerden yere vuruyorlar. Canı ya
nan adamların yüzünde hiçbir an bir 
ıztırap izi görmüyorsunuz. Acılannı 

sakin bir maske arkasında saklıyor
lar. 

Coşkun, fakat disiplinli bir kuvvet, 
az zahmetle harikalar yapıyor. Hiç 
hareket etmez gibi görünen bir peh
livan, bazı vaziyetlerde elinin küçük 
bir hareketile rakibini yerden yere 
vuruyor, sonra o rakip kendini top
layıp kalkıncıya kadar yeniden bir 
Buda heykeli kesiliyor. Bir an sonra 
birdenbire yeniden boğuşmalar, say
halar ... 

Japon-Çin .,.. 
Vapura giden arkadaşımız diyor k:: 

"Yanımda genç bir mektepli vardı. 
Güreşleri alaka ile takip ediyordu. 
Yüzünde heyecandan eser görünmü
yordu. Fakat bizim hayretiıniıden 
dolayı her halde iftihar duyuyordu. 
Bir aralık bana eğilerek dedi ki: 
"- Bu askerleri görüyor musu

nuz? Bunlardan her birinin on Çin 

, 'şag"'ını ı;ı. azıkla neferine bedel olduğunu takdir etmek 
V ~ n gUç bir teY olmamalı, değil mi?,, 

O··ıdu··, m u··ş Japon mekteplisinin hakkı vardı. 
Bu görülen mücadele manzarasını, 

(Başı 1 incide) her nevi harp vaziyetleri için düşün-
Mtlttak, taşrada memurdur. Müştak, dürtlcü bir unsur saymak icap eder. 
Jstanbuldan ayrılırken, evin işlerini Çoğu Japonyanm en eski şövalyelik 
görmek üzere 24 yaşlarında Ramazan devirlerinden kaldıjı ve eski anane
admda bir delikanlıyı hizmetçi olarak leri )'af&ttığı pek belli olan bu güreş 
alDllf ve birakıp işi başma gitmiştir. programı bittikten sonra güvertede 

iddia edildiğine göre, Müştak, Is- hazırlanan maaalarm başına geçildı. 
tanbuldan ayrıldıktan sonra, genç Japon blruı ve Japon pirine rakısı 
hizmetçi boş durmamıe, 8 yqmdaki içildi. Yenecek ,eylerin bir kısmı al1ı
kilçUk kıza tecavüz etmiftir. Kızın ıılmamış ,eylerdi. Davetliler, bunla
annesi, çocuğu Nuranm gayritabii n bir hatıra kalsın diye yüzlerim bi
hallerinden şüphelenmiş ve kızı mua- raz buruıturarak tecrübeden geçirdi
yene ettirdiği zaman zavallının ber- ler. 
bat edildiğini öğrenmiftir. Bavya 

Havva, bu vaziyeti tqrada bulu- Masaların ba,mda çok aamfmt bir 

renlerin hepsi fevkalade bir gün ge
çirmiş olmak intihalle aynldılar. 

Misafir Bahriyelilerin 

Dünkü Gezintileri 
Ivato ve Jakumo Japon mektep ge. 

milerinin sübay ve askerleri dün de 
Istanbulun görUlmiye değer yerleri
ni gezmişlerdir. 

Japon filosu kumandanı Amiral Ko 
ga yanında diğer zabitler olduğu hal
de dün sabah Galatasaray lisesine 
giderek yerlimallar sergisini ziyaret 
etmişlerdir. Amiral, serginin bütün 
pavyonlarını ziyaret etmiş vev çok 
beğendiğini söylemiştir. Inhisarlar 
pavyonunda misafirlere likör ikram 
edilmiştir. Amiral, kendilerine karşı 
gösterilen misafirperverlikten dolayı 
teşekkür etmiştir. 

lstanbul 
Tifodan 
Kurtuluyor 

(Başı 1 incide) 

le gelmiştir. Gazetelerle her gün ilan 
edilen tifo vukuatı sayiları da bunu 
göstermektedir. 

Yaz; Gelince 
Malüm olduğu veçhile bütün Aköc

ni?. limfanlarında olduğu gibi, Istan
bulda da tifo vaikayii her sene yaz 
mevsiminde çoğalmaktadır. Tifo lıas
talığı doğrudan doğruya veya bilva
sıta temas suretile sirayet ettiği tak
dirde yazın çoğalması bu hastalığın 
epidemiyolojik vasıflarından birisidir. 
Bir buçuk aydanberi yapılan biitün 
tetkikat, bu seneki tifo vakayii fazla 
lığının sırf temas sirayetinden ibaret 
olduğunu meydana çıkarmıştır. Bu 
suretle vukuagelen sirayetlerin ani 
bir şekilde önüne geçilmesi mümkl\11 
değildir. 

Bir taraftan sirayete sebep olan a
milleri izale etmiye çalışmakla bera 
ber diğer taraftan da hastalığa karsı 
muafiyet veren hususi aşı tatbik et
mek mücadelenin esaslarını teşkil 

ediyordu. Hastalığın artmıya başl~ 
dığı günlerden itibaren yapılacak ted 
birler tespit edildi, bu tedbirlerin tat
biki hususunda lstanbul vilavet ve be
lediyesinin gösterdiği büyük faııHyet 
şayanı şükran olduğu gibi sayın Is
tanbul halkının bu tedbirlerin ~"~bi
kini kolayla,tıran çok medeni hassa
siyeti de ayrıca takdir ile zikredilıni
ye p.yandır. 

Afi Faaliyeti 

B urada aydınlatmıya muhtaç 
bir mesele vardır. Doktorları

mızın ve hariee tedaviye gitmek iti
yadında olan hastaların bunu tenvi
re hizmet etmelerini diliyoruz. Vatan
daşlan, tedavi için harice çeken nok
sanlarımız nelerdir? Bunlan nasıl o~ 
tadan kaldırabiliriz? • 

Bunun açık bir surette münakaşa
sı çok faydalı olabilir. 

Zevk seyahatine gelince, muhit 
değiştirmek ihtiyacını memleketin i
çinde teşkilatlandırmak ilk saftaki 
gayelerimizden biri olmalıdır. Harice 
giden paralar bu suretle memleket i
çinde umran, inkişaf ve iktısad hart. ... 
ket yaratmıya hizmet edeceği gibi 
dahllt turizmin uyandıracağı temas
lar ayrıca bir inkişaf i.mili olur. Ni
tekim tren Ucretlerinin inmesi derhal 
büyük bir hareket uyandırmıştır. 

Memlekette otomobil turizmine yara
yacak yollar ve haşeratsız, temiz <>
teller peyda olacak olursa harice se
yahat hastalığına karşı en esaslı şifa 
çaresi hazırlanmış olur. 

Memleketteki pahalılık ta seyaha
tin bir saikidir. Eskiden iyi nevi eşya 
tedarik etmek istiyenler Beyoğluna 

çıkardı. Şimdi Atina, Istanbulun esi<i 
Beyoğlu haline gelmiştir. Orada iyi 
eşya satan dükkanların, terzilerin 
başlıca mü§terileri arasında Türkler 
vardır. 

Harice giden seyahat akınını dur
durmıya ait tedbirler arasında mem
leketimizde gayritabii eşya pahalıiığı 
üzerinde durmak elbette lazımdır. Bu 
pahalılık her şeyden evvel yanlış bir 
hesaptan ileri geliyor ki, o da çok ve 
ucuz satmaktaki faydaların az ve 
pahalı satmak yolundaki dar düşün
ce ve itiyatlara feda edilmesidir. 

T ilrkiye dünyanın en faal tu
rizm merkezlerinden biri ol

mak için birçok unsurlara malik oldu
ğu halde turizm hareketindeki menfi 
vaziyetten şikayet edecek bir mev
kide ol.namız çok acıdır. 

Ticari müvazenede yaptığımız gibi 
turizm müvazenesinde de eskidenbe
ri aleyhimizde olan bir vaziyeti lehi
mize çevirmek, esaslı bir karara bıv 
kan bir şeydir. Bu işin üzerine emek
lerintlzi toplamak sırası geldiğine ka
rar verecek olursak, diğer birçok iş.. 
!erde olduğu gibi, muvaffakıyet yol 
ve imkanlarını hazırlıyabileceğimizc 
şüphemiz yoktur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Şimdiye kadar bu maksatla ordu 
içinde alınan tedbirler, açılan kurs
lar ve yetiştirilen gençler ihtiyacın 

bir kısmını doldurmU§sa da bunların 
terhis edilmesile yeniden yetiştirme 
zaruretleri ba§göstermektedir. 

Ordunun diğer motörlü sınıfların
da vazife almak vaziyetinde bulunan 
ların da aynen TUrkkuşunda olduğu 
gibi, hariçte bir müessesede yetiştiri
lip orduya talimli ve bilgili olarak gir 
mesi temin edilecektir. Bunun çin 
hükftmet, memlekette motör sevgisini 
ve ali.kasını uyandıracak bir tetekkill 
kurmıya karar vermiştir. 

Bu teşekkül kuruluncıya kadar ve 
kurulduktan sonra halkın alakası şu 
vasıtalarla tahrik edilecek ve halkta 
motör ali.kası şu yollarla uyandırıla
caktır. 

Halkevlerinde meccanen motörcU
lük dersleri tertip edilecek ve halka 
bu sahada salahiyetli zevat tarafın
dan nazari, milmkün olan yerlerde 
de, ameli bilgiler verilecektir. 

Tahmin edildiğine göre halk, bu 
yeni teşekküle karşı da Türkkuşuna 
gösterdiği alakayı gösterecek belki 
daha kısa zamanda daha büyük neti
celer elde edilebilecektir. Bu suretle 
birkaç sene içinde binlerce vatandaşa 
motör bilgisi vrilmiş ve onlarda mo
tör sevgisi uyandınlmış olacaktır. 
Ayrıca mümkün olan ve mühim yer 

lerde sergiler açarak halka motör 
tiplerini, onlann işleyiş tarzlarını ve 
faydalannı daha yakından göster-

Be,iktaf Askerlik Şubeıind 
Yıldızda Harp Akademisi 

deki hesap ve muamele meıııutl 
kuluna girmiye istekli ihtiJS:t il 
ların imtihanlan 16, 8, 937 gilJ1 
9 da Istanbul komutanlığında 
lacaktır. lsteklilerin evraklarıJJI 
mamlatmak üzere 13 ağustosa 
Kadıköy Askerlik şubesine dl 
atleri. 

Bu Haftaki Kürek ~ 
Yüzme Y arı,ları 

lstanbul Spor ajanlığından: 
f\, 8, 937 cuma ve 7, 8, 937 c 

tesi saat 14 ten itibaren M~ 
banyolarında yüzme seçme! . 

8. 8, 937 pazar saat 10 dan 1 

Yenlkapıda kürek seçmeleri. 

P:~NORA"MA 
bahçesinde 

ol 

1UyUkSIJNNEf oug 

MÜNİR NUREDDll 
Telef on 41065 

dir;\ecektir. 

Manevra için 
mek, medeniyetin son icatıarından Hazırbklar 
bu suretle halkı haberdar etmek düşü f .•• arı 
nülmektedir. Çatalca, 6 (TAN) - Bu",;,. 

Bilhassa büyük vilayet merkezle- dımköyünde bir piyade ala~ 13' 
rinde motörlü spor teşekkülleri kuru rafından tatbikata başlanıldı. 
lacaktır. Halkı buralarda toplıyarak layımız, manevra için bir to~ 
bilfiil motör kullanmak hususunda u- rile takviye edildi. Alay tatbJ 
muml bilgiler verilecek. Beriyandan bı olarak Uç gün içinde Çatal 
da temiz bir spor şubesi tesis edilmiş dar gelecek, ve burada belki 4' 
olacaktır. Halkta esasen mevcut olan piyade alayımız daha tatbikatl' 
bu heves artırılacak ve melekeleri rak edecektir. ~ 
tenmiye edilecektir . Burada topçu alayları 

Bu vasrta1arla sık sık yanşlm- ter .ayın on bi~C~ .. ·· ~ 
tip edilecek ve alınacak neticeler der ket e~•~.;?1~\l~ kıtal 
hal bu işlerle alakalı makamlara bil- manevra lnt" gidiyorlat• 

Beyoğlu tahsilat m üd ürlü§ünden 
Leogert, Halil Etem ve Hans Rolf Fonkamenkeden mürekkep 

Sucuk Limited Şirketinin Galatasaray Maliye şubesine muamele "' 
zanç vergilerinden olan borçlarından dolayı Sarı Lfltfi mahallesinifl 
sokağında 8 No. lı mahalde haczedilen iki adet sucuk ve buz nıak 
bir adet elektrik dinamosunun 9, 8, 937 tarihine müsadif pazartesipl 
saat 14 te mahalli mezkftrda alenf müzayede ile satılacağından tali 
yevmi mezkfirda gösterilen mahalde bulunacak olan satış heyetine ıo 
caatlan ilan olunur. (4983) 

lstanbul Gayrimübadiller t<omisyonunda~ 
D. No. Semti ve mahallesi So~ Emlik No. Cinsi ve hissesi msseye f, 

mulı_,-

492 

1962 

3203 

3352 
3401 
3778 

3848 

4288 

6552 

7561 

Fener Abdisubaşı 

Silivrikapı Ali Fakih 

Bakırköy Cevizlik 

Üsküdar Yenimahalle 
Kurtul Uf 

Sanyer Yenimahalle 
ÜakUdar Murad Reia 

Beyoğlu Kamerhatun 

li'ener cad. 

Koçdibek 

E: Andonaki 
Y: Aralık 
Fıstık 

E: Yeni kilise arkası 
Mektep 
Çavuşdere 

caddesi 

Şebek 

Edirnekapı Salmatomruk E: Arpacı bakkal 
Y:An 

Beyoğlu Hüseyiııağa işkembeci 

E: 316 Y: 284 Iratlı arsa 3920 l(.J:; 
E: 19 Y: 39-1 Dolaplı kuyusu olan 

bir kıta 6430,70 metre _.tr 
bostanın 1920 de 200 A~ 
192 his. 

E: 6 Arsa' 
Y: 15 

E: ve Y: 13 Arsa 

22 Arsa 
44 Arsanın % His. 

E: 214 Arsa 
Y: 214 

E: 4 MU. Arsa 

E: 5-5 Arsa 
Y: 7-7MU. 

E: ve Y: 4 Arsa 

150 

210 
160 
230 
120 

H70 

140 

.. 

.. 
,, 
,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarıllllIŞtır. ihaleleri 
düşen Çarşamba günü saat 14 dedir. Satıt münhasıran gayrimUbadil bonosiladır. 

nan koeuı Müştaka bir müddet sak- dostluk havası vardı. Japonca "Sıh
ladıktan sonra bildirmit ve neye uğ- hatinize,, makamında ne denildiğini 
radığmı bllmiyen baba hemen latan- bilmiyorsanız öğreniniz: ''Bavzay" 
bula gelmiş, daha vardığmm birinci 'yorlar. Bu kelime dün Iwate pıni
gUnünde Ramazanı yakalıyarak elle- sinde birçok defalar tekrar edildi. 

Aşı tatbiki için bütün devlet sı~.hi
yesi vazifelendirilmi§tir. Bu suretle 
Istanbul içinde 67 aşı istasyonu mey
dana getirildi[i gibi başkaca seyyar 
ekipler vasıtaaile de aşı tatbik edil
mektedir. Hususi etibba tarafından 
yapılan tifo aşılan hariç olmak üze
re şimdiye kadar lstanbul şehri dahi
linde 251919 kişi birinci ve 185571 ki
şi ikinci defa aşılanmıştır. 

'·----------------------------------------~ 
rini ayaklanın baflamıt, sivri bir 0- Japonlar çok iyi ev sahibi .• Miaa-
dunla kazıklamıştır. firlerinl pek iyi ağırladılar, hatıra ne. 

Ramazan, bir müddet evin bah~ vinden kUçUk şeyler dağıttılar. Tam 
Binde baygm kaldıktan sonra el ve a- bir Japon havası içinde iki saat geçl
yaklarmdaki ipleri çözmüş, silrllne 
etırilne yürüyerek, civardaki bahçe iş 
çilerinden ibişi görmtlt ve bqma ge
leni anlatmıştır. Ibiş, Ramazanı bir 
otobüse bindirerek Haydarpqa hu-

tanesine götürmüş ise de yaralı, çok 
yqamamqı, ölmüftür. 
Müştak yakalanmıttır. Tahkikata 

bq}aıımıttır . 

Yülı.elme ihtimalleri de vardır 
Istanbulda tifo vekayiinin son gün

lerde azalarak geçen senelerin ayııf 
mt.vafmdeki mtlsaplan mıktanna in
mil olması pyanı ıükran olmakla 
beraber vukuatın gelecek gün ve •Y· 
larda tereffll göaterebilmek ihtimali 
olduğunu da •imdiden bilmek llzun
dır. Bunun için Istanbul halkının &fi• 
lcı.nmak için şimdiye kadar göstermiş 
olCuklan temayUIUn veklletçe ili.ıı e
dilen zamana kadar devam etmesi te-
menni olunur., 

GOmrük muhafaza genel komutan ı§ı satınalma 
komisyonundan: 
Etyanm Cinsi Miktarı Tumlanan tutan 

Lira Kr. 

Kaptanlar için llciveıt 

Dk Teminat 
Lira Kr. tarihi 

Ekailtmenln 
günü 

Elblae 92 Takım 1725 00 130 00 24-8-937 Salı 
Kaptanlar için kaput 92 Tane 1955 00 147 00 24-8-937 Salı 

1 - Gümrük muhafaza komutanlı ğı için yukarıda yazılı efyanm ayn ayrı pazarlıkları yapılacaktll'• 
2 - Şartname ve evsaflar komis yondadır. GörUlebtlir. 
3 - hteklilerin ilk teminat olan vezne makbuzlariyle veya Banka mektuplan Ue birlikte o gUnd8 

tada eski ithallt GUmrUğU binumda ki Komutanlık Satınalma Komisyonu na gelmeleri. ( 4985) 
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.......__ İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
t-ş 

cak artname k · (58814.
47 

. ' eşıfname ve plinlan mucibince Erzurumda yapıla-
den Patarl· 

1 
) lıra muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı yeni-

n ·- a ek ·ı · - Pa 81 tmeye konulmuştur. 
1~ de lstan~a~Iık, ?'-VIII-1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
dtırluğü bin uda Rabataşta inhisarlar levazım ve Mübayaat şubesi Mü

lU. _ Şa;:1da Alım komisyonunda yapılacaktır. 
at §Ubesınd ame ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde inhisarlar inşa-

l\r en alnıabilir ·-M . · y. _ 'raıu~ak~at te~inat ( 4190,75) liradır. 
haız bulun~pl erın Naf~a Vek8.letinden verilmiş müteahhitlik vesikalarını 
lek adanun 

8 ~". ve mımar ve mühendis değillerse bu sınıftan bir mes-
ın l§tirakini temin etmiş olmaları lazımdır. ( 4808) 

l -1{ ••• 
la ·ı 8YBeride · 11 e bekçı k . ınşa edilecek Karabanıt, dinamit, kapsül tecrit depo-
tısuıu ile ekaı~lu~si ve etrafının telörgülerle çevrilmesi işleri kapalı zarf 

ll. _ Ke tmıye konulmuştur. 
le ln. _ E~f 

1
bedeli (11957.06) lira, muvakkat teminat (895.35) liradır. 

l\abata~ı tın~ 23, 8, 937 tarihine rasthyan pazartesi gUnü saat on beş
llUtıda Yap 

1 
lnhısarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo-

1\r 1 acaktır. 

biıinde~~art_name, ke§ifname ve sair eksiltme evrakı (60) kuruş muka
l{aYserı b r g~n _lnhisarlar inşaat şubesi müdürlüğünden ve İnhisarlar 

\r, _ ı:.~:~dUrIUğünden alınabilir. 
Sair ekailt u Urıu teklif mektubu, kanuni vesaik, şartname, keşifname ve 
kapalı ~e evrakı ile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan 
~ll konu ar eksiltme gUnü en geç saat on dörde kadar yukarda adı ge
~ğına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır.(4998) 
""'~•aat Vek•ı t' 1 y· U M""d" 1:-::-d .. IU'kiyed ... e ı ç ıcaret mum u ur ugun en: 

11Uni hUk~ Yangı~ ve nakliyat sigorta branı;;larında çalışmak üzere ka
~ere ınUr ler daıresinde tescil olunan La Federal Sigorta şirketi bu 
i e Yairu acaaua Yangın branşını 1 haziran 1937 tarihinden itibaren tatil 
liı. P'riı: ~:kl'.yat si~o~ işile iştigal edece~ni v~ şi~~e~n umumi. ve 
ltilliğine rr ın vazıfesıne nihayet vererek şırketın Türkıye umumı ve-
letde ınu~:k!ıya~. sigorta işinden doğacak davalarda ve bütün mahkeme
l'e nurkh eı, muddeaaleyh ve şahsı salis sıfatlarile hazır bulunmak üze
bıi§ ve /rd Gantenbein ve şürekası müessesesini tayin eylediğini bildir-

l(e,1'4'· azım gelen evrakı vermiştir 
r .rdYet si . · . 
l.ran ı929 g~rta şırketlerinin tettiş ve murakabesı hakkındaki 25 ha.. 

<>lunur tarıhli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilan 

~ 
!~•aat VekaAI t' t T' U M!'.:ı·· ı··w·· d "lltkiyed e ı ç ıcaret mum Ucıur ugun en: 

kanUni hUke· Yangın ve Nakliyat Sigorta branşlarında. çalışmak üzere 
kere ınur Unıler dairesinde tescil edilen La Federal Sıgorta şirketi bu 
e elyev:caa~le Yangın branşını 1 haziran 1937 tarihinden itibaren tatil 
t~ taahh'?alı faaliyette bulunan Helvcçya Yangın Sigorta şirketine bü
latını ifay:t, borç vecibelerini devrettiğini ve devir ve tasfiye muame
ta şirkeu d An~~~n Rigassi'yi tayin eylediğini ve Helveç:ya Yangın Sigor
budirıniş vee 

1
?utun taahhUt, borç ve vecibelerile bu devri kabul ettiğini 

l<:eyfiyet . azım gelen evrakı vermişlerdir. 
t-an 1927 tası~orta şirketlerinin tefti~ ve murakabesi hakkındaki 25 haı.i
l'al Sigorta rıh}i kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla La Fede
A.ntuan !lig !Pr~~tinin yangın bran§İle alakadar olanlann mezkur şirkette 
olunur. 8.aaı Ye ve icabında İktısat Vekaletine müracaat etmeleri ilan 

l;t--------------------a n bu ı Sıhhi Müesseseler Artırma 
b ıı;y!!. E~siltme Komisyonundan : 

1Ye 21 kalır Nuınune hastanesi için satın alınacak 119 kalem eczayı tıb
l'e konuıın en:ı malzemei sıhhiye ve 39 kalem kimyevi ecza açık eksiltmi

ı _ :E Uştur. 

basında ::ltıne Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü bi-
2 - ldu~lu komisyonda 18, 8, 937 günü saat 16 da yapılacaktır. 
3 - 1.lu ammen fiyat: 1801 lira 80 kuruştur. 
i - ls~:~kat garanti: 153 lira 14 kuruştur. .. . . 
5 - ı te liler şartname ve listeleri her gün komisyonda gorebıhrler. 

!!Unda y~ kliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kaı
lta ınektu~lı belge~er ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ~eya bani u ile bırlikte belli gün ve saatte komisyona gelmelerı. ( 4853) 

stanbuı Sıhhi Müesseseler Artırma 
d 'k~k~ Eksiltme Komisyonundan : 

0,ll, 40Qo Y Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesine lazım olan 4000 ~~~t 
tııi~e kon adet gömlek, 500 yatak kı- lıfı ve 3000 yastık kılıfı açık eksilt

l Ulmuştur 
bi .. - ~ksut · t "d'· l"· ~ ••asında me Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimai muavenc mu ur ugü 

2 -1.1 kurulu komisyonda 18, 8, 937 günü saat 16.30 da yapılacaktır. 
l'astık ı. 

1
Uhammen fiyat· Don için 37 gömlek için 46, yatak kılıfı 176,5, 

'l l\I lfı 22 k • ı 
u - ~ uruştur. 
4- ıMeukJv~kkat garanti: 364 lira 69 kuruştur. 
5 .. l ıl · d .. bT l - l er şartname ve nümuneleri her gün komısyon a gore ı ır er. 

~llda nstekliier cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka
ıneltt Z~ı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
~Ue belli gUn ve saatte komisyona gelmeleri. ( 4852) 

stanbuı Sıhhi Müesseseler Arhrma 
,,,,ı.ı..!~ L E~siltme Komisvonu~d~n : 
• Ve lnUhu :~ıı Tıp Talebe Yurdu talebesi i~tıyacı ıc;ın me' cut şartna. 
ltreuıe ekai~lu ~Umunesi gibi (1210) metre paltoluk kumaş kapalı zarf 
bıt - Ekai]tmıye konmuştur. . .. .. - ·· 
llaaındak tme: Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimai Muavenet müdurlugu 
2 - l.fu~akoınisyonda 18, 8, 937 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 
a - }du tnınk en fiyat: 1 :Metresi (420) kuruştur. 
i va kat ga · . tu - lstekr . ranti: (381) lıra (15) kuruştur .. 
t'beal k ıler nilmune ve şartnameyi Çemberlitaş cıvannda Fuat PaP.'\ 

l'aaız ola al1ıaında Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler ve pa-
5 - ırak alabilirler 

itan steklil · · 490) yıl ban Unda y erın cari seneye ait ticaret odası vesikası ve (2 sa 1 

ka ınekazıb b~lgeleri ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
ltılal'ona tuplarıle birlikte belli günde ihale saatinden bir saat evvel ko
~rfları vermeleri. (4722) 

1 8ty • 1 
...., Oe&tu VAKIFLAR DIREKTöRLOCO iLANLARI 

l>an 
ll1tı galtıda CU 
tnu t'Jnasında mhuriyet caddesinde 69 No. 1ı evin üçüncü katının açık 
dur't~t'. ı tek}i.ste~}i çıkmadığından beş gün müddetle uzatınıya kon~l-

lUğU Ak ilerın 10, 8, 937 salı günü saat 15 te Beyoğlu Vakıflar mü
aret kalemine müracaatları. ( 4988) 

DıYltl Demlryollara '' limanlar1 1$1ıtn11 U. idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (23819.20) lira olan muhtelif cins bina ve vagon 
camları 7-9-1937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara. 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1786.44) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5--1936 gün ve 3297 veya 1-7 
-1937 T. 3645 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire
sinde a.Jınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme Dairesinden, Haydar
paşada Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 4921) 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Bankamızın Izmitte yaptıracağı muhammen keşif bedeli 582263,70 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. cu keşlde 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler

le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 
DİKKAT: 

Bilet alan herkeı 7 /Ağuatoı/937 günü akfanuna kadar bi

letini deği,tirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

lira (beş yüz seksen iki bin iki yüz altmış üç, yüzde 70) olan sellüloz fab- - ---
rikası ikinci kısım (Esas fabrika binaları) inşaatı vahidi fiyatla ve kapalı Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden~ 

-~-----

zarf usulü ile eksiltmiye konulmuştur. 
2 - Münakasa evrakı 27,50 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat ser

visinden alınabilir. 
3 ._ Eksiltme 23 ağustos pazartesi günü saat 14,30 da Ankarada Sü

mer Bank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 37000 (Otuz yedi bin lira) liradır. 
5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank in

gaat servisine gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek fenni ehliretıerini 
ispat için icap eden vesikalarla Nafıa Vekiletince verilmiş müteahhitlik 
vesikası ve milli bankalardan birinden alınmış 200.000.00 liralık bir mali 
itibar mektubunu ibraz ile eksiltmiye girebilmek üzere birer vesika al
maları şarttır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günU saat 12 
ye kadar makbuz mukabilinde Ankara.da Sümer Bank muhaberat şubesi 
müdürlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı Sümer Bank dilediği müteahhide vermek hakkını mu
hafaza eder. (2585) (4993) 

M üsabaka imt· hanı Tehir Edi'm;ştir 

Türk iye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası ndan : 

(lstanbul Yüksek lktısat ve Ticaret mektebi mezunlarının askerlik 
kamplarının ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vukubulan mUrar 
caatlerden anlaşıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 eyl\ıle tehir 
edilmiştir.) 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakı
yet derecesine güre mecmuu (12) den az olmamak üzere lüzumu kadar 
müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

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

3 - Müsabaka 8, 9 ve 10 eylfil 1937 de Ankara ve lstanbul Ziraat Ban
kalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilerek An.ka
raya gettrtttp;~ ztrttrhc.Ta st7zl1rbfr imtihana tlbl tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucıbince tekaütlük haklannı da haiz olmak şar
tile müfettiş namr.etlerine (140) ve şef namzetlerine (130) ar lira aylık 
verilecektir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra mtifettlşlik imtihımına 
girecekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfettişliğe terfi edecek
lerdir. 

Ankara.da Umum Müdürlük servislerinde çahştmlacak olan şef nam
zetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında mu
vaffak olular ise şefliğe terfi edileceklerdir. 

5 - lmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İs
tanbul ve tzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - Istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cümhu
riyeti Ziraat Bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek su
retile müracaat etmiş bulunmalıdırlar . 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 1937 tarihinde ele değmiş 
olması şarttır. (2593) (5011) 

lstanbul Sıhhi Müesse·seler Artırma 
ve Eksiltme Komisyonun~a~ : . 

Eksiltmiye konulan iş: Mutbak ve hasta bakıcı odaları uzerındeki ta-
rasın demir camekinla örtülmesi. 

Keşif bedeli: 1998 lira 80 kuruş. 
Muvakkat garanti: 149 lira 91 kuruı. 
Haydarpaşa emrazı sariye hastanesinde yapılacak olan yukarda yazılı 

. 

iş açık eksiltmeye konulmuştur. . . • 
1 - Eksiltme 18, 8, 1937 günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıhhat ve ıçtımaı 

Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart. 

nameleri, proje, ke§İf hulasa.sile buna müteferri diğer evrak komisyonda 
görülebilir. 

2 - Istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile bu işe benzer 
2000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış oldukları mü
teahhitlik vesikasile muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile 
birlikte belli gUn ve saatte komisyona gelmeleri. (4850) 

lstanbul Bö!ge Sanat Okulundan 
Bölge sanat okullan ile Ankara inşaat usta okulu için talebe kaydine 

9, 8, 937 de başlanıp 27, 8, 937 akşamı saat 16 da son verilecektir. 
Şartlar: 

1 - Türk olmak, 
2 - 13 yaşından aşağı 17 den yukan olmamak, 
3 - En az beş sınıflı bir ilk okuldan diploma almış olmak, 
4 - Sıhhati sanat tahsiline elve!'iıll olmak, 
5 - Parasız yatırılık için türkçe, hesap, hendese, eşya ve resim ders

lerinden yapılacak müsabaka imtihanında. kazanmaktır. 
Paralı veya nehari girmek için yukardaki şartlan tatımak yeter. Imti

han yoktur. 
Bölge sanat okullarından birine veya inşaat usta okuluna girmek ~in 

bunlardan hangisine ve parasız yatılı mı, paralı mı yoksa yatısız olarak 
mı girilmek istendiği tasrih edilerek Istanbul Sanat Okulu direktörlüğü
ne bir dilekçe verilir. Dilekçe ile birlikte: Nüfus kağıdı, aşı kağıdı, beş 
yıllık ilk okul diploması veya orta okul tasdiknamesi, 4 vesika fotoğrafı 
getirilmelidir. Orta okulda Ustüste iki yıl kalıp belge almıg olanlar hiç bir 
suretle kabul edilemez. 
Paralı yaWı yıllık Ueretl: 150 liradır. (4906) 

Hastahanenin 1937 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktan, tah
mini fiat ve eksiltme şekilleriyle muvakkat teminatları yazılı dört ka
lem tıbbi malzeme 2-8-1937 tarihinden 17-8-1937 tarihine kadar 
on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameler Ankara ntimune hastanesi baştabipliğinde ve lstanbulda 
Sıhhat Müdürlüğünde görülebilir. 

Dikkat: Muvakkat teminat olarak, para, ve para mahiyetindeki ev
rak komisyonca alınamıyacağmdan bunlan vermek isteyenler ihale gü
nünden evvel hastahaneye müracaat ederek teminatlarını maliye vekale-
ti veznesine yatıracaklardır. ( 4844} 
Tahmin edilen fiat Miktarı Muvakkat teminat Cinsi 
Lira K. Lira K. 

--
3850 00 35000 metre 288 75 Gaz hidrofıl (açık uttır· 

ma) 

12:50 00 5000 ,, 93 75 Sargılık amerikan bezi. 
(Açık arttırma) 

2325 00 1500 Kilo 174 40 Hidrofil pamuk üç A mar . ka (Açık arttırma) 

500 00 2000 metre 87 50 Tarlatan bezi (Açık art-
tırına) 

iktısat Vekaletinden: 
San'at mekteplerinin elektrik kısmından mezun olup askerliğini biti

renlerden lktısat Vekaleti ölçüler ve Ayar Müdürlüğü için elektrikçi 
ayar fen memurları alınacaktır. 

Şeraiti haiz olanların en kısa zamanda evrakı müsbiteleri ve şimdiye 
kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bonservislerile birlikte Ankarada 
Olçüler ve Ayar Müdürlüğü.ne müracaat etmeleri. (2535) (4944) 

istanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden: 

1 - 3222 sayılı telsiz kanunu 1 ağustos 937 tarihinde meriyete ginrdt
tir. Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı ve alınacak radyo cihazları için 
derhal ruhsatname almak lazımdır. Bu kanunun muvakkat maddesi muci
bince 1 ağustos 937 de mevcut telsiz tesisatı ve radyo sahipleri ağustos 
937 içinde ruhsatname almıya mecburdur. Bu ruhsatnameler P. T. T. 
merkezlerinden alınacak 15 kuruşluk damga puluna tabi matbu beyanna
meler mukabilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 
kuruşluk damga puluna tabidir. Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin 
Icra Vekilleri Heyetince kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca neşre
dilecektir. Bu tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikamet
gahlardan eskisi gibi senede on lira ve nüfusu on binden aşağı olan yer
lerde senede beş lira alınır. lkametgahlardan gayri yerlerden alınacak üc
retler için ayrıca gazetelerle neııredilecek tarifeye veya P. T. T. merkez
lerine müracaat etmek icap eder. 

937 mali senesine ait ücretlerin eylfıl 937 nihayetine kadar P. T. T. ida
relerine tesviye edilmesi lazım gelir. Eyliıl sonuna kadar verilmiyen üc
retler yüzde 20 fazla.sile tahsil ve teşrinievvel nihayetine kadar vermi
yenlere bir ihbarname ile on beş gUnlük bir mühlet verilir. Bu on beş gün 
içinde de borçlarını vermiyenlerin ruhsatnameleri iptal ve haklarında ka
nuni takibata tevessül olunur. 

2 - Telsiz kanununun meriyete girdiği tarihten evvel tediye edilmiş 
olup ta 937 mali senesine siıri olan ücretler 937 senesi için alınacak üc
retten mahsup edilecektir. 

3 - Bu kanun hükilmlerine göre ruhsat verilmesi caiz olmıyan kimse
lerden verici veya hem verici ve hem alıcı telsiz tesisatı vücudc getiren
ler hakkında bir seneden Uç seneye kadar hapis cezası hükmolunur ve te
sisat zabıt ve müsadere edilir. Ruhsat alması caiz olan kimseler tarafın
dan ruhsat alınmaksızın verici veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücu 
de getirilirse bir aydan altı aya kadar hapis veya 100 liradan 1000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihazı vücudc getirenler ve
ya kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası hük 
molunur. ~- _ 

Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahut hazarda örfi idare mın
takalarile her nevi askeri memnu mıntakalarda birinci fıkrada yazılı filli 
işliyenler hakkında beş seneden on seneye kadar ağır hapis ve ikinci fık
rada yazılı fiili işliyenler hakkında bir seneden üç seneye kadar ağır hapis 
ve üçüncü fıkrada yazılı fiili işliyenler hakkında ise bir aydan altı aya ka
dar hapis cezası verilir. (4954) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: 1. :ao. 14. 15. 17. 18 No. h pavyonların tamiri: 
Keşif bedeli: 7634 lira 71 kuruş. 
Muvakkat garanti: 572 lira 63 kuruş. 
Bakırköy emrazı akliye ve asaoıye hastanesinde yapılacak olan yukar 

da yazılı ışler açık eksıltmiye konulmuştur. 
1 - Eksiltmiye konulan it 18, 8, 1937 saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıh

hat ve lçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı 
lacaktır. 

o2 - Mukavelename, eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenn 
şartnameleri, proje ve keşif hulasalarile buna müteferri diğer evrak 39 
kunı§ bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - istekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikalarile bu işe benzer 
5000 liralık iş yaptığına dair Nafıa müdürlüğünden almış oldukları mu
teahhitlik vesikasile muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte belli gün ve saatte komisyona 2'Clmeleri. (4851) 
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ı ÇiLLER ve Lekeler 

r ATI 

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

iltı:haplarmda, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle ı;ifayı temin eder. 

ŞARK iSPENÇİY A~i 
LABORATUVARI, IST ANBUL a 

' ·- , -Nafia vekaletinden : 
14 Eylül 1937 Salı günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti ~falze

me eksiltme komisyonu odasında cem an 5127 lira muhammen bedelli 
galvanize 30 ton m/ m. lik telgraf teli ile 150 kilo 1,5 m/ m. lik bağ telinin 
kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Vekalet Malz~me 
Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 407 lira 3 kuruştur. 
Isteklil.::rin teklif mektuplarım talimatnamesine göre Vekaletten alın

mış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 14 Eylf.ıl 1937 Salı günü 
saat 14 e kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la
zımdır. (2352) (4713) 

~--------· ADEMi iKTiDAR 4~, 
ve BELGEVŞEKLiÖirtE l4i A ~ŞI 

Hormobinr1 

1 

Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutusu) 

1255 Hormobin <ialata istanbul --

Adana Beled ye Re·s iği d~n: 
1 - Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usulile bir arazöz satın alına

caktır. 

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

encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Belediye Yazı işlerindeclir. tstiyenler oradan parasız 

alabilirler. 
6 - Taliplerin tekliflerini teminat lariyle birlikte ihale günü saat on 

ikıyp kadar belediye reisliğine vermiş bulunmaları lazımdır. (4597) 

1 Balsamin Eksiri 
1 

ile bımampn '7~il olur. 

I BALSAMIN LiKiT 

1 

Yüzdeki çil ve lekeleri izale ede
rek cilde mat ve cazip bir ten 

temin eder. 
lNGlLlZ KANZUK ECZANESi 

8EYOGLU - lSTANBUL 

• 
. 

OENiZve TAYYARE 
tutmasında, vapur ve tren se 
yahat~erinde damla ile ah· 
nan KARDOL yolcu 

lara neş'e ve ferahlık temin 

w eder. 

--•· TIFOBIL --• 07. IHSAN SAMI 
rıto ve paratıto bastahklanna 
tutnlmamak ıçıo ağızdan alınar• 
tıf1.> haplarıdır. Hiç rahatsızhlı 
v·~rmez· f-1,.rkı>ı:ı ı:ılAhilir.Kutusu 

.._ __ ll'ıııı- 50 Kuruş ~._ __ _ 

~ahıbı : Ahnıcl !!;mm l: ALM.AN 

Umumi Neşriyatı ldare Eden: 
S. SALİM 

Gazetecilik ve Neşrıyat Türk Limitet 
Sirketi. BasrJ iığı yer TA 'l matbaası 

Şekerli ve meyvalı olup en leziz birgazoz ve en nefis bir şampanya hulasası gibi insana zevk ve hayat vere! 
bilhassa İngiltere ve 1talyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan gazozu midevi ve ııa· 
zımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. Yazın sıcaktadondurma ve şerbet yerine gasst' 
gazoz özü alınız. Çok ucuzdur: -- --C>.Z1...1 

Ekşilik, şişı.'cinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazli midelere ye.ırpekten sonra, t<il• 
çüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevi ve hazımdır. İnkıbaz ve bars~~rlarda atalet halinde sabah aç karJllll' 
1 - 2 tatlı kaşığı müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Meyvalarm özünden yapılmıştır. Şekersizdir. 

f•',~. ~ ~~ it' '. • ı ı•• .ı . • .. -Saçlarınız döküımeğe 
başla Jı ise .. 

Di3leri her Jeın ekten s~nra gün~e ~ d«~ 
ni~in lır~alaınak tazıın~ır1 

r el aşa düşmeJ1iniz Çünkü bir defa dişler hariçten aıO:a: ~:..oplara karşı müdafaasızdJt, ı;ır.' Q p T A M İ N niyen ağızdaki "Salya,, denilen mayide milyonlarca mikrop doJudut· 

Sizi bu dertten kurtar
mak ıç.n hazırlanmış 

b r eksirdir 

Vitamin kullaıırlarak yapıldığı için 
guddeleri ve kökleri ihya ederek 
saçların dökülmesini durdurur, uza
tır. Kepekleri tamamen temizler. ......................... .. 

Salyada bulunan Lüab dişle

rin en birinci düşmanıdır; diş

lere yapışarak yosun peyda e

der. Mineleri aşındırır, yavaş ya

vaş dişleri ve kökleri çürütür, diş 

etlerinde iltihaplar peyda olur. 
Dişlere yapışan yemek artıkları 

ve ecnebi maddeler de temizlen

mezse birer mikrop yuvası hali

ne gelir. Eğer dişler muntaza

man ve günde en az 3kere 

"Radyolin,, le fırçalanmadığı 

takdirde çok çabuk mahvolma

ğa mahkümdur. 

1 
Bu muhtemel akıbet~eri vaktinde bertaraf eder. 

Sabah, öğle ve akşam günde S 
defa dişlerinizi fırcalayınız ... 

ILAN: Şirketi tüccariye, sana------------------------
yie ve maliye T. A. Şti hisse-

l
, darları, aşağıdaki hususları gö- 11 

rüşmek üzere 15-9-937 tarihine ~) R o FiLAKSiN ratlıyan çarşamba günü saat 
onbirde şirketin Galata, Karamusta 
fa sokak, Hovakimyan kat 4 CÜ kat- Belsoğuk uğu ve en korLlf· 
ta kain idare merkezinde içtima ede 
cektir. Şirket nizamnamesi mucibince ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~· 
en az yirmi hisse senedine malik o

lanlar asaleten veya vekfileten müza 
kereye iştirak edebileceğinden hisse. 

darların içtima tarihinden laakal on 
gün evvel hisse senetlerini şirketin 

idare merkezine tevdi etmeleri ve ya 

hut mali müesseselere teslimile mu

kabilinde alacakları makbuzu göster
meleri iktiza eder. Ruzname: 1 Tas
fiye muamelatına ait hususat 2 -
Mevcudat defterıle bilançonun tetkik 
ve tasdiki 

lstanbul Liman iş.etme idares nden = ıı 
ğı1 J1I 

Galatada Rıhtım üzerinden eski Mumhane antreposunun bulundu rvt'· 
halde yeniden inşası mukarrer antrepo binası açık pazarlığa konuırnu~ııcle 

1 - Pazarlık 25, 8, 1937 çarşamba günü saat 10 da şefler encü:ıtıc!l· 
icra edilecektir. vdii 

2 - Pazarlığa girmek için (17.000) liralık teminatın encümene te 
meşruttur. v5!1' 

3 - Taliplerin (150.000) liralık bir işe ait inşaat yaptıklarını te 

etmeleri lazımdır. ~11tıi' 
4 - Her türlü izahatla beraber şartname ve projeler (10) lira !lltl 

linde fen servisi şefliğinden alınacaktır. (5000) 


