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lngiltere ile Fransanın 

Türkiye, Rusya ve Şarki Akdeniz, 
Yunanistan 

Altında 
Filolarının Nezareti 
Bulundurulacak 

Litvinof Konferanstaki Nutkunda: "Mesul Devleti, 
Herkes Biliyor, Fakat Bunu Söylemiyeceğiz.. Dedi 
Londra. 10 (fl'AN) - Akdenizdt. 

korsanl;k ile mücadele ederek emni- ' -
yeti sağlamlamak için tedbirler al- • 
mak üz~·re CenevrP.yF. yakın Nyon'ıfa 
toplıınmast m . .ı!<arrer ülan Akdenız 

konfernnsı iik içtimamı bugiin yaptı. .. 
Konferans'\ dokuz devlet iı:-iırak et· ı. 
Içtimaa biF;\•ı~ hariciye n:ızır!R.rının 

iftiraki, kıymet ve ehemmiyetini te
barüz ettiriyordu. 

Açılış m"rnsimindP!l sonra aleni 
bir celse yapılmış, d<!.•ıa sonra hafi 
bir "celsede mühiın konuşmalar ol
muştur. 

Delboı AkJenizdeki 

Garbi Akdeniz yollarının kontrolüne memur edilecek olan 
/ngiliz filosuna mensup gemiler 

zın M. Delbos reislige seçilmi;," ~e-;;_ 
islik makamına geçerek bir nutuk 
söylemiştir. M. Delbos, b!ı nutkunda ı 
Akdenizde bugünkü vaziyetin devamı 
takdirinde tehlikenin muhakkak ol
duğunu anlatmış ve Akdenizde emni
yeti tesis etmenin zaruri olduğunu te
barüz ettirmiştir. Fransa Hariciye Na 
zm, bugün Akdeniule hilkilmsüren a
na11iyi acı acı tasvir ederek me<;hul 
birtakım tahtelbahirlerin hiçbir bay. 
rağa saygı göstermeden rastgeldikle
ri gemilere torpiller savurmakta ol
duklannı anlatmı' ve bu vaziyetin 

devamına mani olmak iç:n kati ted- Hariciye Nazın M. Litvinof söz al. 
birler almak lazım geldiğini ilave t>t- mıştır. 

miştir. M. Delbos, en nihayet ltalya Bay Litvinof, söylediği nutukta vu 
ile Almanyanın konfer·ansa iştirak et- kubulan taarruzların kurbanı ı:. 11-,, 
memelerinin teessürle karşılanacak ması icap eden memleketin konferari-
bir hadise olduğunu kaydctmıştir. sa çağırılmamasını doğru bulmadığı-

K.on/eranı akamete nı ve bu yüzden müteessir olduğunu 
uğrarsa anlattıktan sonra, Akdenizde emni-

Delbos'tan sonra, Sovyet Birliği (Arkası 10 uncuda) 

Vekiller Heyeti Toplandı 

Başvekil · Bu Akşam 
Seyahate ·çıkıyor 

Çankırı ve Kastamonuda Karşılama 
için Hazırlıklar Yapıldı 

Ankara, 10 (Tan muhabirinden)
Bugün Vekiller Heyeti, Başveki: ls
met Inönünün reisliğinde saat 17 de 
içtima etti. Toplantı, gece geç vakte 
kadar sürdü. Bu içtimada, günün en 
ehemmiyetli mevzuu olan Akdeniz 
konferansı ve bu konferans karşısın
da Cilmhuriyet hilkflmetinin noktai 
nazarı üzerinde görüşüldü. 

Bu arada veki.letlere ait mühim ve 
müstacel işlerin de çıkarıldığı anla
şılmaktadır. 

Hariciye Veki.leti vekili ve siyasi 
müsteşar B. Menemencioğlu Başve

kilimize izahat vermiştir. 

Ba, vekil bu akfam seyahate 

1 

çıkıyor 
Ankara, 10 (Tan muhabirinden) -

Başvekil Inönünün Çankın, Karabük 
ve Kastamonu ziyaretine yann 11k • 

1 
, şam çıkacağı ve seyahatin 7 gün ka-
dar devam edeceği haber verilmekte
dir. Çankırı ve Kastamonuda klll'§ı

lama için büyük hazırlıklar yapılmış-
ı tır. 

lnönü, Naw.•ı MeneMenciofla 
ile görüfüyor 

SaYUffurufan Facia 

Bir Şirket Vapuru 
Anadoluhisarında 

Rıhtıma Bindirdi 

laponlann eline g~tifi bildirilen Pootang p lari J'WlrtGTlen 
(Bu husustaki tafılW liçUncU sayfamızdadır) 
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Mal aya G·decekler Es , 
Tutup İkiser Oldular 

' 

1 
Yazan 
-

Fakat hiç kimse, bu insan şeklin 
deki cifcye el sürmek istememişti. 
Onu insanların kanunile cezalandır 
maya bile Jıi.yık gbrmiyenler , kendi 
sefil ımukadderatmın acı akıbetine 

terketmiş]erdi. • 
Onun lstanbuldan firarını iki sa 

tırlık alelade bir telgrafla haber a
lan Cümhuriyet erkanı bile omuzla 
rını silkmişler: 

- Cehennemin dibine gitsin. 
Demekle iktifa eylemişlerdi. 

Hainlerin en başında bulunan 
içın bu kayıtsızlığı gösterenler in, 
ondan daha sefil olanla ra karşı zer 
re kadar ehemmiyet vermlycc<ık
leri çok tabii idi. 

• S. S. 
1 

• 

Fakat İngilizler bu cihetleri bil
medikleri için lüzumsuz zah met- • 
ler ihtiyar etmişler.. askerlerini, -""""'---~Yrch•H 
tanklarını, zırhlı otomobillerini 
beyhude yere harekete getirmiş -
Jcrdi. 

İngiliz müfrezeleri, istedi1ileri 
gibi tertibat aldıktan sonra, Taş

kışlanın o mahut kovuşunda, bir
denbere bir ses yükselmişti. 

- Maltayn gidecekler! .. 

K ovuştaki uğultu, birdenbire 
susmuştu. Bir an evvel va

tanlarını terketmek için sabırsız
lık gösterenler. oldukları yerlerde 
durmuştu. Bütün gözler ve kulak
lar kapıya çe\Tilmişti. Verilecek 
emir beklenmişti. 

- Çabuk eş tutun!. İkişer olun .. 
Paşalar, beyler, efendiler. ağa

ıar çantalarını, scpetıeı1ni, zembil
lerini, bohçalanm kapmışlar ... Ko
\'Uşµn ortasında eş tutarak ikişer 

olmuşlardı . . 
Yine, Vahdettin ordu unun ferik 

rütbesini taşıyan mahut Divanıharp 
Reisi ile, lrnpıcı Abdullah ça
vuş yanyana gelmişti. Yine, bil
mem hnngı efendi hazretleri) tle 
ı yevmiye iki papel) e casusluk 

eden bir serseri, omuz omuza bir-
le mişti. Ymc, HUrriyet ve İtilaf 
fırkasının merkezi umumi azaların
dan biri, (Meşihat dairesi) odacısı 

ile elele vermişti 
Bu kafilede, kalbur üzerine ge -

tenlerin bazılarını, ş.unlar teşkil d
nıektelerdi: 

Divanıharp Reisi, Ferik Recep 
P aFa. Esbak Edirne Valisi ve Şeh
remini Vekili Salim Paşa, lzmiri 
Yunanlılara teslim ıcden, Kolordu 
J(umandam Nadir Paşa, Sabık İs
tanbul Muhafızı, Topçu Feriki 1flıs
t nfa Natık Paşa, Sabık İstanbul 
Merkez Kumandanı Mirliva Emin 
}>aşa, Kuvayı lnzibatiye Erkiını
harbiye Reisi Miralay Ahmet Re
fik Bey, Nemrut Mustafa Divanı 
harbi azasından Kaymakam l<~et
tah Bey (N'gehban Cemiyeti) mii
cssislerinden Çopur Hakkı Bey, 
cebelib~reket Esb:ık Mutasarrıfı 
Fanizade Mesut Bey, Malatya es
bak Mutasarrıfı Bedirhanizade, 
Halil Hah mi Bey, Manisa Esbak 
Mutasarrıfı Gıritlı Hüsnü Bey, U
sak Esbak Belediye Reisi Huliısi 
Bey, Harput Esbak Valisi. Erkiı.m
ha.rı> mir alay mütekaidi Ali Galip 
Bey, Bursa Vali Vekili Aziz Nuri 
Bey, Afyonkarahisar Mutasarrıfı 
Sabit Bey, Hürriyet ve İtiliı.f Fır
kası Katibi Umumisi Zeynelabidin 
Bey, Adapazarı kaymakamı Mustafa 
Bey. Bursanın e~ki müftüsü, Hüri
yet ve İtilaf Fırkası erl<anından Ö-

Maltada bir cadde 

Hakkı Bey, Bandırmada intişar e
den Adalet gazetesi sahibi, sabık 
bah riye miralaylarından Ali Sıımi 
Bey, (Alemdar) gazetesi sahiple
rinden, meşhur Pehlivan Kadri, Ba
lıkesirde çıkan .i rşat gazetesi sahlr .. 
lcrinden Trabzonlu Ömer Fevzi n. 
!zmirde çıkan Köylü gazetesi sahip 
ve mlidürü İzmirli Refet Bey, Tar
suslu Kamil Paşazade Selami Bey, 
biraderi, Kema l B ey, Bursalı, fab
rikatörzade Cemil Bey, Ba.jta, Sc
lô.ni'kli l İki lüle şeyhi) olmak üze
re, lstanbulun maruf dört tekkesi-

.nin postnişinleri, Babımeşihat me
murin müdürli , birkaç semtin i
mamı, bir iki telgraf ve P9Sta mü
dürii, meı:ıhur, sakallı Rıfkı, zabıta 
memurluğunun bitarafJığa istinat 
eden şerefli hizmetini. iğrenç ko
miteciliğe tebdil eden on dört adet 
komiser ve polis, Kuvayı İnzibati
ye mensuplarından beş on zabit. 
Tüccar, hoca, hatip, odacı. kapı
cı, isyancı , çapulcu vesaireden mii
rc~kep bir gUruh ... 

Maltaya glden kafilenin adedi 
hakkında, elimizdeki mehazlerde ve 
notlarda ihtilaf var ... Bazı notlar:ı 
nazaran bunların adedi (140) a çı

karılıyor. Bazıları da (120) raka
nıın ı gösteriyor. 

Fakat. esasen sefarethaneye ilti
ca edenlerin adedi (140) ı geçme
mişti. Bunların birka~ı, ilk mUra,. 
caat günü Mısıra gitmişlerdi. Bir 
kısmı da, Yunanistann ve Roman
ynya gitmek üzere ayrılmışlar; 
Taşkışlada kalmışlard ı . Şu hale na
zaran, Maltaya gidenlerin adedi, 
(90) ı tecavüz etmemek lazım gelir. 

K ovuşun ortasında ikişer ola
rak son emri bc.1diycn ou 

paşalar, beyler, efendiler, ağalar: 

- Arş! .. ı 

K u mandasını miltcakı p, hare· 
ket <'lmişlerdı. Garip bir mahllıkat 
sürüsünü temaşa eder gibi korido
ra dizilmiş olan askerlerin arasın
dan geçmişlcrdı. Elletindeld yem\.k 
sepetleri, sırtlarınd( 'd zembilleri, 
koltuklannın altında. kabaran boh

ça.larile bazılarının önler ini kavuş
tura kavuşturn , bazılarının da ace· 
leden eteklerini savura savura yü
rUmeleri: burada bir hayli askerın 
ılrntıla katıla gUlmelerinc sebebiyet 
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Hazırlanan Listeler 

Mekteplere Bildirildi 
Oolmabahçcde 20 eylülde toplana

cak olan tarih kurultayına iştirak e
decek lise ve orta mektep tarih, coğ

rafya ve yurt bilgisi muallimlerinin 
listeleri maarif idaresince hazırlanıl
mı~ ve dün bütün mekteplere bu lis-
telerden birer tane gönderilmiştir. 

Kurultaya. ancak listede isim leri 
olanlar iştirak edebilecektir. 

llkmekteplerde yeni 
açılacak fubeler 

HK mekteplerin bu tedris yılında 
kaçar şubeli olacağı ve ·hangi mek -

1 teplerde idari değişiklikler yapılaca
ğı tespit edilmiş ve dün mekteplere 
bildirilmiştir. 

Diğer taraftan. orta derecedeki ya 
bancı ve azlık okullarının cnuallim 
kadroları da yapılmıfjtır.Kadro da mu 

• allimlerin derslerinin bir mektepte 
toplanması esasına göre hazırlanmış 
ve dün Vekalete gönderilmiştir. 

Ortamektep muallimliği 

imtihanında kazananlar 
Ortameptep muallimi olmak için li

se mezunları ile muallim mektepleri 
~ mezunları -0rasında açılan im,tihnnla-

1 

ra da tarih, türkçe. tabi iye, riyaziye 
ve lisan zümrelerinden 176 kişi gir-

1 

miştir. Bunlardan riyaziye grupun
dan bir kişi kn?.anmış, tabiiye gru-

1 pundan hiç kimse muvaffıık olama-
mıştır. Tarih ve lisan zümlerinden 
kazananlar da 25 i bulmaktadır. 

Yen ·kapıdaki 
eden • 

azın o 
. ç·· müş? 

Yenıkapıda,Mehmet l<aifin gazino
sundaki çökme hadisesine ait tahki
kata dün de devam edilm i.§tir . Qi}\ün. 
tü, sUnnct düğününe gelen davcth e
rin ve çocuk velilerinin denize doğru 
uzanan kısımda birikmclerinden ileri 
geldiği için, buna: nasıl meydan vcrii
diği araştırılmaktadır. 

Çöken kısımlarla beraber denize yu 
varlanan sünnet çocuklanndan birka
çının cvveliı. ağır yaralı olduklan zan
nedilmiş, fakat, hastanede yapılan 

tedaviden sonra ufak, tefek bcrelr.r
den başka yaraları dlmadığı görül -
müştilr. 

Gazino sahibi, çöken kısmı dün tıı
mir ettirmiş. belediyeden icap eden 
müsaadeyi almıştır. Fakat. Ycnikapı 
ve civarında oturanlar, sahildeki bii
tün gazinolıı rın belediye tarafından 
sıkı bir muayeneden geçirilmesini is

temektedirler. 

----oı---

Astronomi Kon~resi Dauıldı 

Heyetimizin iştiraki 
Alaka ile arşıla dı 

Rasathanemizin ilmi · Araşhrmaları Heyet

şinaslar Arasında Görü~me Mevzuu Ordu 

Breslau kongresine iştirak eden heyetşinaslar ve Türk 
heyeti azaları birarada 

Memleketimiz adına ilk defa işti • ,-- _ _ _ _ _ _ _ _ ~ 
rak edilmiş olan ve Breslau'da topla- , MULU au<UUUll~ 
nan arsıulusal ::ı2 inci Astronomi kon İT 

7 
. . . . E. 

gresine giden Doçent Bayan doktor u ~ç ur L u L 
N'üzhet Toydemirle Doçent doktor 

B. Gleissberg ve Jeodezi hocası B. A b · T . . 
Weber şeh:imizc d.önmUşlerdir.. r a ası l Dl 
Kongrenın hcdefı, rasatanelcnn ca

hştıkları mevzuları tespit ederek bi
ribirlerlni haberdar etmek olduğu i
çin bu netice tamamen istihsal edil
miştir. Astronomi ilmi kongrelerine 
Tiirkiycnin ilk defa olarak ve bir ba
yan Do~entl c iştirak etmiş olması ~ 

laka ile karşılanmış ve inkılabımız 
hakkında takdirkar sözler söylenme
sine vesile vermiştir. Kısa zamanda 
büyük çalışmalar yapan ve bunları 
risaleler halinde dünya rnsatanelerine 
gönderen rasatanemizin mesaisi bil
hassa birçok profesörler arrunnda ko-
ıuısma-.mev!7" " ,., _ __ ,...... __ 

Doçcntimizin ortaya 
attığı yeni tez 

B elediye üç türlü el ara
bası tipi yapılmak Üz;el"e bir 
m i.:sabaka açmıştır, bunlar
dan birincisi yalnız; yaş sei/
z e ve meyva için, ik incisi ki
raz, üzüm gibi ambalaj için
d e an baya konulacak mad-
deler İfin, üçüncüsü de yo
ğurt, balık gibi dökülecek 
maddeler için olacaktır. 

Bu noktalar gözöniiıul e 
tucmaraR yapuucuu araoa 
tiplerinde birinciliği kaza
nanlara ayrı ayrı yüzer lira 
ikramiye verilecektir. Miisa
baka m üddeti bu ayın 26 

• 
erın en 12 

y ral 

-0-

Zincirlikuyuda Bulunan 

Ceset Kime Ait 1 
MüddeiumumiJik dün esrarengıı ' tur, 

bir cina'"·et tahkikatına clkoymuş ,} y"Hbrı• 
Sarıyer jandarma kum2nd~nı. u .. d 
şı Hamdi, dün sabah Zincırlık~Yıı . 
Levent çiftliği civarın.da Yorg!nın ;t 

1 ki tu<"la harmanında yaralı bır c 
ı b < • • • }IJ• 

1 
bulunduğunw müddeiumumı!ıgc '111' 

. ber vermiştir. Müddeium.u~u ~·.ı~:\·ı.:f 
j !erinden Bay Ata ile tabıbıa?ıl. }!.; •e

Karan derhal otomobille ho.dıse )
1
,. 

rine gıtmişler \'e tahkikata başl~rıld 
• . d ha ı:-

lardır. Bir rnuharririmız e bl 
yerine gitmiş ve gördüklerini tcsuı· 
etmiştir. Bütün tafsiliı.tile yazıyoı 

Ceset nasıl bulundu~ Jı!il" 
Diln sabah çobanlar metnık ·ııJl 

1 man yerinde koyun otlatırlat~:!n ~ ~ 

1 

lar içinde yüzüsti.i yatmış bır c b~· 
görmüşler ve derhal jandarm~ya S • 

. ber vermişlerdir. Hadise yerınc l\U' 

rıyer kaymakamı ve jandarma ıı.J' 
mandam ile polis ikinci ş~~e ~eı ~rı· 
ları da gelmişlerdir. Tabıbıadil . \il 

ver Karan cesedi muayene et~ı~ et· 
1::! yerinden yaralandığını tesbıt 
miştir. . . tıO' 

Yaraların onu arkasında bil'l r . 
. . de ıuı 

ğazmda, birisi ve en derını rn 1 

nındadır. Cesedin üzerinde araştı ıuı: 
yapılmış, yalnız 100 kuruşluk .b0 

de" 
.. . t• . tesbıt e 

paradnn başka , huvıye mı oı•J· 
cek hiçbir şey bulunamamıştır ... ı \~ 
30 yaşlarında knra saç, kaŞ. go t'ı · 
bıyıklr, orta boyda, tıknazc_~?ır~li ıııt 
rinde bir pantalonla, sıra duğTil do'Ll 
çepken vhrdır. Ayaklarında .AJ1~ sit' 
örmeli yün çoraplar vardır. potıtl 
dir. 

Ceset teşhir ediliyor }'' 
Jandarma o civarda nrnştı~ll ç t 

parken bir çukurun içinde bır it b • 
yemeni ve biraz elrde de kn.nlı b 
çak bulmuştur. . 0ıdıl' 

Yemenilerin de bu ölUye aıtd ıcıı• 
d"r c 

ğu anlasılmışt.ır. Saat on ° . :JJf!ı\ 
~ -'-- ----' •-AnA 'ğiW&\~ \l;I 
viyeti aulaşılama1?1ştır. . un l<I.\ tc: 
tabibiadil cesedi cıvardaki h~~.ii eli 
hir edilmek üzere Mecidiyekor 

Doktora imtihanını bu yıl ·veren Ba 
yan Nüzhetin hazırladığı ve dünyanın 
maruf Astronomu Fre'Undlich tarafın 
dan tasvip edilen te?., baı;ılıp rasnta
nelere gönderilmediği için bu tez hak 
kında resmen miizakerc cereyan et
memiştir. 

sında bitecektir. 

----.....-------- ı SUUY ..4ft.$lbfo4M$lbfo• ,,, 

miı gasilhanesine kaldırmıştır. ıııııtı' 
Cesedin üzerinde 100 kunt~ b pe.ıi'' 

,ması ve giyiniş tarzı, cinayetlJl J1lc1'' 
• . 1 d" - · . göster I• ya tamaen ış enme ıgını ğı o 

tedir. Hadisede bir kadın parJl'l
3 

ması ihtimali kuvvetlidir. . c ~~ 

l•'ak"at, bu mevzular üzerinde çalı
şan profesörler tez etrafında hususi 
münakaşalar yapmışlardır. Tez gele
cek kongre nıznamesinc nlınacıı.tdır. 

Doçentimizin tezi yıldızlar arasında 
bulunan, fakat doğl'lldan doğruya go 
riilcmiyen maddelere aittir. Bu mad
deler kendiliklerinden ziya verme
mekte, fakat mevcudiyetleri arkala
rında bulunan yıldızlann renklerinin 
değ işmesinden anlaşılmaktadır. Bir
çok maruf ı\stronomlar şimdiye ka
dar b u maddelerin kiı.inatta munta -
zam bir ~urette yayJlmış olduğuııu 
iddia ctmi~lerdi. Bayan Nüzhet igc, 
yaptığı tet kikler sonunda bu madde-

Satısın , 
Karsı 

' eledi ye emba 

S~ılarını Satın Alacak 

· ctı11 ·ı OlUni.in ve yaraların vazıy JlLiie 
re cinayetin evvelki gece i~lcırıııJ?ll 
neticesine varılmıştır. Müddelll !< bıf> 
lik, polis ve jandarma mUştcr:tcdJ' 
suretle tahkikata devam etme 

----0 
Şehirde ilk 

As! alt Cadda 
• 11\ltl' 

Bahçekapıda İş Bankasının °sI~ 1 
deki caddenin dünden itibaren t~r. W 
olarak yapılmasına başlanıJrnıŞ c,·rl' 

tiklal caddcsilc b~ ~ tl a.:Ca.ıta n~dC ' 
mesine karar vcrılen dıger c ,,0 tf "tu 
de evvela veraltmdan geçen bU \ ' 

Usküdarda 
Yeni Adliye 

Binası • lerin muntazam bir şekilde değil, 

Beledıye, memba suları rnes lesinı 
kökünden halletmiye karar vermi!_l~ 
tir. aFkat su işinin pürüzsüz bir hal
de idare edilebilmesi ve asri ve fcnai 
tesisat yapılabilmesi için bütün mem
ba sularının bir eld~ t<'planması li
zımgeJmektedir . 

r ıtınll ~ 
sisat yaya kaldırımlarının a asf~ 

Adliye Vekaleti, yanan Usküdar muhtelif kümeler halinde dağılmış 
adliye binasmın yerinde yeni bir bina olducdarı netiC'esine varmış ve bu id
yapılmasına karar vermiştir. Dün - dinyı cerhetmiştir . 
den itibaren mühendisler yangın ye- Vniııersite rasathanesinin 
rinde tetkikata başlamışlardır. On 
beş güne kadar inşaata başlanacak-

tır. 

Hapisane binasının yerine k u rula~ 
cak olan yen i adliye sarayının pro
jeleri de tamamen hazırlanmıştır. Be
lediye dün EminönU kaymakamlığına 
bir tezkere yazarak istimlak ediler<'k 
ev sahiplerine tebligat yapılmasını bıl 

1 dırmiştir. 

Dr. FETHi ERDEN 
Cı>rrahpaşa Hastanesi Baktel'iyo • 

Joğu Dr. Fethi Erden Avrupa seya· 
hatinden avdet etmiştir. 

araştırmaları 

Bu mevzu etrafında Üniversite ru
satanemiz de birkaç yıldanberi araş

tırmalar yapmıştır. Doktor Gleiss
bcrg tarafından bu meselelere dair il-

Bu itibarla belediye gerek şnhıs!a
rın, gerek belediyeden başka müesse
selerin ellerinde bulunan memba su
larını birer birer satın alacaktır. 

Satın alma işi tamamlandıktan son 
ra bu sulnr, bel~iyenin sular idure:.5i 
ne devrcdilecekLir. Sular idaresi mem 
ba suları için ayn bir büro buracnk, 
kaynaklarında en son sistem sıhhi ve 
fenni tesisat vücuda getirdiktı>n son
ra fiyatların ucuzlatılması çarelerini 
arıyacaktır. 

hır araya toplanacak, sonra UJllr.~ 
yapılacrı ktır. Bu ameliyeye de cııacJ~' 
riyet bayramından sonra başla 
tır. 

- - -o·---
Sabiha Gökçen'irt 

Dünkü Uçuşu :ı· 

llk kadın tayyarccimiz Bayrııt ~r 
biha Gökçen. diın öğleden so~~c t. 
silköyde bir Tiir)>kuşu tayyare: .• c 
. .. bıf" 
valanmış ve 15 dakika suren 

ynpmışbr. 

mer Fevzi Efendi, İzmir Kadısı Ah

met Asım Efendi, KUtahyada, Yu
nanlılara. mutasarnflık eden Hoca 
Rnsihzade İbrahim E fendi, Karıı
hisarışarki Mebusu, Hürriyet ve !ti 
lıif Fırkası erkanından Ömer Fey
zi Efendi, Çnnaklrnlc Mutasarrıfı 
Mahmut Mahir Bey, Dahillye Ne
zareti Hukuk Müşaviri ve Sabık 
Bolu Mutasarrıfı Os man Nuri Bey, 
Karaağaç Kaymakam ı Şerif Bey, 
Kilis Kaymakamı Sadullah Sami 
Bey. İzmit Mutasarrıfı,· Miralay 
m ütekaitlerinden erkes !brahim 

vermışt'i. 

Boylece kapıdan çıkmışlar .. Ora- lı l 1 
da bekliyen kamyonlara dağılmıs- BİRKAÇ SATIRLA 
)ardı. -------------Artık orada, kendilerini hayret 

mi mecmualarda birknı; makale ne;?· 
redilmiş olması da rasntancmizin bu 
gibi aı aşt ı rma l ar için Astronomi i1le
minde bir merkPZ telakki edilmes!ııe 
yol açmıştır. Nitekim, Viyana üniver
sitesi rasatanesi direktörü profesör 
Graff, yıldızların rengine dair ı;on 

yaptığı rasatları daha matbaada bas
tırıp diğer diinya rasataneleriııe gön
dermeden evvel, bizzat el ya?.ısile ace 
le olarak ü niversitemize yollamış ve 
ilmi neticelerin araştırılma:;ını ril•a 
~tmiştir. 

füısatanemizin beynelmilel Ast ı'O
noınidc şöhret kazanınıya başladığı
na diğer bir delil de şudur: Her yıl 1n 
giltcrede maruf Grin iç rasatanesi ta
rafından çıkarılan ilmi alma nal< la 
" ilim için faal olan rasat.'lneler", ara
sında İstanbul üniversite rasatanesi
nin ismi de listeye konulmuştur. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundnn 
alınan maliımala göre, bugün hava
nın Karadenizin garp kıyılarilc trnk
ya, Ege ve Kocaeli mıntakasında, or
ta Anadoluda çok bulutlu. diğer mm
takalarda kısmen bulutlu olması. rüz 
g-iırların umumiyetle garp istikame
tinden hafif kuvvette esmesi müm
kündür. 

ng 
9 uncu ay Giin: 30 Hızır: 1z9 
Recep : 4 Ağust?s 'ı,J 
Arabi 1356 Ruını 1 

1 
ve istih za ile süzenlerin nazarları 
altında, daha az gülUnç olmak için, 

derhal ka myonlara b inivermeleri 
lazım gelirdi. H albuki şimdi bura
da, alışkın olduklnn dalkavuk ru
hiyle bir mer asim ve teşrifat baş 
göstermişti. 

(Arkası var) 

M o~kova Bü~ iik fü1:iliği Lıa l•ati
bi mı i J\amil ı\fıbil lıq l•a

tiptiğlnc nuldl•dllmi~tir. 

• Bir mllddett~nberl mcwnen ç,.. 
koslovnl<yaclu hultınıın lktı~at 

Vekaleti başmii~a,·irl \'on nerı)()rt~n . 
diin Romnny a vapurile ~ehrimi;r.e ~el . 

mi~tir. 

Dünya ilim alemine karışmıya mu- DliNKÜ llAVA 

vaffak olan heyetşinaslarırrıJ7.I teb- Dün hava, kısmen bulutlu geçmiş. 
rik ederiz. 'rüzgar şimali şarkidcn saatte 10 kı-

Güneş: 5,36 - Öğle : 1~·~7 
ikindi: 15,46 - Akşam: l,, 54 
Yatsı: 20,02 - tmsiı~ 

1 •• 1 . t' Bar<'ıtııı~ ometre surat e esmı~ ır. 1' ,. 
757,9 milimetre. harnret en ço)d 
en az 19 santigrat olarak ıcn 
mis tir 
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~Bir Taarruz da Muvaffak Olamadı 1 

lapan Ordularının Vaziyeti 
Bütün Cephf!lerde Bozuldu 

Karta9ena 'da 
Bir Asi Tahtelbahiri 

Batırıldı 

Çinde 

fiQrp Vaziyeti 

Japonların Zafer İddiaları Bitaraf Müıahitler 
Tarafından Ret ve Aksi isbat E~iliyor 

Nevyork, 10 (TAN) - Uzak Şarktan gelen haberlere göre; Ja
pon kuvvetleri bugün de Çinlilerin hatlarını yarmak ve geri at
mak için uğraşmışlar, ikior du araıında şiddetli muharebeler vu· 

\;~~ım;;,!f';,hı·~ı~ı·;'iai kubulmuf ve Şanghay yeniden tayyareler tarafından bombardı-
0 man edilmiştir. Japonlar, bütün ku!)vetlerile muvaffak olmak 

r. (", 1 kl 00
·' ...,= ;-.,.,, için çabaladı arı halde Çinlilerin Şanghay etrafındaki hatlarını 

w.~t~,,9 «'-s-~ sarsamamışlarclır. 
Şanghnyda lmgüııkii muhnrebe es

na'iıncla inıti.raz.lı mıntakadaki bi -
nalar son derece şiddetle sarsılnu~tır. 
Bir obüs bir Japon hasta.ne gemisine 
isabet etmi-:-tir. 

Jal>o 

1 
Her nekndar Jaımn membaları, ta

arruzların nıu\affakıyetıe bittiğini 
--....ıc....-llı:=--.ı..... __ _Jj \'e orclularrnın biitiin hatlarcla ilt-rle-

ltı saa il taarruzu, 5 eyfül saba-
ba.l'd t 5.3o da büyük bir bom

OkJ·~:anıa başlam:)tir. Biiyük 
o~ Ustan Yang-Tse-Kiang ve ı 
ile giril da. Ouang-Pou nehirlerl-
Sollıı 111 Japon gemileri, Wou
~d g §4.'hrine ve civarına ~ı
~ ıbldarı takrihen 100 bin ki-

lr k 11 alıt uwetıo l'ang.Tse nelı-
aıdıl\t liııdeki Paotehan ı?ehrini 'an onra cenuba doğru ta-

.., başııunıslardır. •aa. ~ 
'ıı.lltıı l"J'\tıun ı;:ayesi, Şanghay ci-
l<a~.lla.\\}teınbJeme.kti ve Japon 

b b· arına göre, büyük \'C e
lette t _darbe in<lireceık .malıi • 

.... eglldi. 
'°'lf 

lı~s aa~, ~~:~~<:.~.~~~~~Y~~ ~ 
~t~ edilmi}tir. :Fakat daha 
h... Uıı ilk giinünde cephe, 
"\"Ş l'e · 
d~ f~l'iııden :rarılmı~hr. iki gün 
ler.ı a il.ren çetin muharebe-

\lf!ll 1 bıj~U]( onra Japonların zayiatı 
lı:,., btı 01rnuş n geriye· ~ekilmi · -
tııışı. 8llretıe tanrruz akim kai-l", 

k ~lıı ..... 
11\'\·etı ":udafnaya i~tirak eden 

ları:ı erı takriben .ıoo bin, tay-
tolı\:tıe~ 2?o k~ardır. iki tara.~ 
\'a:t.en ll\ \'etlerınde olduk<,•a ınu-

l>u e rnevcutt.ur. 

'-ıt hı~ (\'ani 10 eyliild~) Japon
Ke de butaarruz daha denemi ·ıer-

% da akamete u~ramı tır. 
~lite,tı.fclakikada gelen haberlere 
del(i \· ~~nlann di~er repheler-

a;tıyetleri iyi değildir. 1 

diklerini bildiriyorlarsa da, bitaraf 
mü~ahitler bu iddiaların doğru olmadı 
ğı kanaatindedirler \'C delil olarak ta 
~anghay etrafındaki mevzilerde hiç 
bir deği~iklik yapılamamış, hiçbir Her 
leme gösterilewenıi~ olduğunu gö ter 
mektedir. 

Japonların vaziyeti diğer 
cephelerde de fena 

Vaziyet, Şimali Çinin diğer oephele 
rinde de Japonların aleyhine dönnıiiş 
tür. Çin ordularının gelen imdat kuv 
vetlerile acele bir surette takviye .!

dilmeleri üzerine Şansi eyaletinde Jıl.. 
pon ilerlemesi kesilmiştir. Bu sahada 
Japonların Machan adlı bir kasabayı 
işgal ettikleri bildirilmektedir. 

Kanton limanı mayinle 
Ln,not~lJı 

Cenubi Çinin Kanton şehrınden ha 
ber verildiğine göre, Japon harp ge· ı 
milerinden bir filo Kanton sahillerini 
bombardıman etmiş fakat limana yak 1 
laşamamıştır. Çinlilerin limanı. açık 
denize kadar mayinle doldurduidan 
anlaşılmaktadır. 

Pootung' daki harp 
Jap<;mlar bugtin Pootung'a karşı da 

şiddetli tayyare ve deniz ha.rbi aça
rak buradaki Çin kuvvetlerini aciz bı 
rakmak istemişlerdir. Düello akşama 
kadar devam etmiştir. Bir Çin obüsü 
Sandurch adlı Ingiliz gemisinin üze
rinden aşarak bir Japon nakliyecınin 
yanına düşmüştür. 

Çin tayyareleri ve topçuları Japon 
amiral gemisi Izmayi hedef tut
muşlar, fakat atılan mermiler Janon 
gemisine zarar vermemiştir. • 

(Arkası 10 uncuda) 

Jc..pon Erkanıharbiye Reiıi 

l'rens hanın 

Paraguay isyanı 

Bastırllamadı 
Londra, 10 (TAN) - Paraguayın 

merkezi Assamption şehrinden bildi

rildiğine göre, memleketin birçok nok 

talarmda isyan hareketi devam et

mektedir. HUkiımet merkeze ve lJazı 
büyük şehirlere hakim bulunmakta
dır. Meşru idare altında bulunan şe
hirlerde örfi idare ilan edilmiştir. 

---o---
Yunan Gürefçileri lzmirde 

Izmir, 10 (TAN) - Yarın sabah 
Yunan güreş milli takımı, Pera vapu 
rile Izmire gelecektir. Güreşçiler, me
rasimle karşılanacaklardır. 

Asiler, Apansız Kimden ve Nereden Geldiği 

Tahtelbahir Edinivermişler Bilinmiyen Dört 
Londra, 10 (TAN) - Cümhuriyetçi İspanyadan gelen haberle

re göre, cümhuriyetçi harp gemileri bugün Kartagena açıklarında 
asilere ait olduğu zannedilen bir tahtelbahir batırmıflardır. 
T ahtelbahirin batt:ğı yerde derhal taharri yata ve içindekilerin 
kurtarılması uğrunda çalıfmalara baflanmıftır. Tahtelbahirin hü· 
viyeti tiddetle merak edilmekte ve arafbrmalar bilhassa bu isti
kamette yapılmaktadır. 

Dört tahtelbahir ,- ..,. 
Günün, ispanya hidiselerile alaka- - Kurbanaların -ı 

dar en ehemmiyetli haberlerinden bi- ":31 
ri de isi Generallerden Dellano'un Konseri 
ansızın BUbaoda beyanatta bulunmuş 
olması ve a. .. ı ispanyanın dört deniz 
altı gemisi aldığım söyleme~idir. Ge· 
neral, bu gemilerin Akdenizde kulla
nıldığını da sözlerine ilave etmiş fa
kat gemiJerln nereden ve kimden alın 
clığını izah etmiye lüzum görınemi}
tir. 

Ecnebi mahafilde merak uyandıran 
bu beyanatın korsan tahtelbahirin, a
silere maledilmesi uğurunda bir uğ
ra!jma olduğu kana.ati vardır. 

Milli Müdafaa Bakanlığının 
tebliği 

Valensiya milli müdafaa bakanlığı 
nm bir tebliğinde: Şimal cephesin -
de, sahil boyunda dilşmanm tazyiki 
dün bütün gün devam etmiş fakat düş 
man tardolunmuştur. 

Pola ve Cordon mıntakasmda: Cü 
huriyetçiler Penas Blancas ve Mag
delenayı işgal etmiye muvaffak ol -
muşlardır. Cümhuriyetçi bataryalar 

ı Pravia'yı bombardıman etmişlerdir. 
7 eylülde asi Canarias kruvazörü j. 

ı .. T .iN>norl lcr11vJl~J;,.;j Arsu;rnnıt vuku 

bulan müsademede asi kruvazörün ar 
ka bacasına Libertad'ın attığı obüsler 
den birisi isabet etmiştir.,, denilmek
tedir. 

Bir Ruı Generali ölmüş 
Ispanya asilerinin gazeteler!, Ara

gon cephesinde beynelmilel müfreze
ye kumanda eden Rus generali Mikar 
lofun bir tayyare bombardımanı neti
cesinde öldüğünü haber vermektedir
ler. 

A&toryaıta anarfizm 
hakimmiş? 

Yine asilere göre anarşistler As
toryada idareyi ele almışlardır. Ayni 
kaynaklar anarşistlerin buradaki Sov 
yet konsolosunu dün öldürdüklerini 
haber veriyor ve Astoryas sahillerin 
deki askeri hedeflerin bombardıman e 
dildiğini ilave ediyor. Dün asilerin bir 

Londra, 10 (TA.ı..""\) - Bu a.ym 
16 smda Tokyo radyosu, Sanga.. 
mi nehrinin meşhur kurbağalan
oı bütün dünya.ya dinletec~ktir. 
Sangarni'nfn kurbağaları Uzalc 
Şarkın en ahenktar ve liitif ö
ten hayvanlarından sa~ ılırlar. 11-
zak şehirlerden gelen ziyaretçi· 
ler, kurbağaları dinlemecloo mem 
leketlerine dönmezler. 'fokyo • 
dan verilecek olan bu garip kon
ser, bütün lngiliz, Alman rad~ o 
istasyonları tarafından nu~tledi· t lecektir. j 

._.._. .................. ~ 

Milletler 
Cemiyeti 

Konseyinde 
Cenevre, 10 (TAN) - Milletler Ce 

miyeti konseyi öğleden evvel hususi 
bir toplantı yaptıktan sonra lspanya 
hariciye nazın M. Negrin riyasete se
cilnıistir Negrjn önUmU.zdeJd pasar
tesi günü toplanacak asamble açılma 
celsesine riyaset edecek ve açılma 
nutkunu söyliyecektir. Daha sonra 
Karaharun riya.sete seçilmesi muhte
meldir. Bugünkü hususi celsede ruz
name kabul olunmuş ve hiçbir mu
rahhas Ispanya meselesinin, başka 

meselelerden evvel görüşülmesini is
temediği için meselenin hafta orta • 
sında konseye gelmesi muhtemeldir. 
Bunun için Nyon konferansının ne
ticesi beklenecektir. 

Çinin bu içtima devresinde Japon 
taarruzu dolayısile cemiyete müraca
at edip etmiyeceği belli değildir. Ha
beşistan meselesinin ta.cıfiyesi ileri sü
rülmesi de muhtemeldir. 

tayyaresi Cezayir üzerinde uçmuş ve 
tayyareye ihtar maksadile bir top a. 
tılmıştır. Bunun üzerine tayyare der 
hal uzaklaşmıştır. 

I)· -ı . 1"c.nı Muhasebat K 
l' l!§kilQt Kanunu Q r 8 an lz k la Mücadele Konferansı 

tın liaz.ırlanıyor 
~~ara 
~ bat ' lO (TAN) - Divanı Mu-
l:ı ~aı~ı:eni teşkilat kanunu üzerin
la~akabe aı~r~ başlamıştır. Tetkık \'e 
ı.. ·

1
et bu sı dıvana verilmiş olan 11i. 

~ 1111 aus· ·d 

r······················································· f YAZAN: ÖMER RIZA DObRUL i 
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tot~'YeJ . 1 ı arelerinin hesaplaıile, 
~ tltı aıttıı~rın hlali muameleleri işlı:ri te b:ı .. 1 ve bugünkü kadro az gt:

-~ -v arnı"'t 

A kdeniıde kitr.e ait olduğu 
hala anla~ılmıyao denb..al

tı gemilerinin ve tan·arclcrin kor. 
sanlık l apınaları, Akdeniz devlet
lerinin ıkorsanlı~a karı;ı tedbir al
mak üzere toplanmalarına saik ol
mu~hır. Korsanlık Akdenizcle ha.
re.ket eden büfürı grmileri tehlil;.c
ye marııı: hıraktı~ı için bö)·le bir 
toplantıya hakikafon lüzum varcl1. 
Çünkü an<·ak afükarlar de\'letleriıı 
i::; beraberliği sayesindr, korsa,n • 
lıktan kurtulmak miimkünclür. Hu ' 
k ı!i!';tılar ötedf'nberi kor anlığı uii
tiin insanlığa düı:-ınanlık sayarlnr
clı . Bu telflk!tide haklı oldukları şiip 
he götiirınez. Karada e~kiynlık '1C 

ise, dt>Jıizd.- de korsanlık odur. Her 
medeni devletin ilk vazifelerindıan 
biri .-.rnniyeti sağlamlamak oldui!,u 
için, alfıkad:ır devletlerin Akdeniz. 
de korsanlığın kökiinü kırmak iize
re elele vermelerini çok tabü ~ör
mek icap eder. 

Buna. rağmeıt konferansın toıılan 
ması ve mühim kararlar vermesi 
bekleniyor. Gerek ltalya, gerek Al 
manya, konferansta ge~ecelk me
.selelerden haberdar edilecek, Ak
denizcle emniyeti sağlamlamak için 
hazırlanacak ve kabul edilecek pro. 
je Ademi Miidnhale komitesiıne su
nularak ve bu suretle bu tejekkiile 
dahil bütün devletlerin bu projr~ i 
kabul etmel~rine imkan hi.-.ıl ola
r.aktır. Jtalya ile Almanya Adrmi 
Müdahale komitesine dahil olduk
ları için hazırlanacak planı kahul 
etmeleri ve bu suretle konferansa 
i. tirak etmemek yiizüwıden a.çrlan 
gedi~in kapanması ümit olwımak
tadır. 

ğu halde Cenevreden verilen rna
lfımata göre muhriplerden mütc • 
şekkll bir donanmanın Akdeniz 

yollarını muhafazaya memur ·;. 
leeektlr. Bu yollara yapılacak her 
korsanlık hareketi derhal mnka\ ..... 

metle karşılanacak ve bu suretle 
emniyet teessüs edecektir. 

panya dört tahtelbahir almıştır n 
bunian kullanmaktadır. Fakat ge
neral Dellano, korsanlık hidisele
riniıo. bu tahtelbahir tarafından \ a
pıldığııu söylememiştir. Söylc~c
diği halde beyanatı \'aziyete az C:<lk 

ışlk serpmi5tlr. Bilhassa bu sözle
rin Akdenizde korsanlıkla müca -

il\" 'lıut.a ".i ır. 
~ ~a1t11 .. Yın son devresinde uzun 
·U .... "'2ala 
ııı;ısıı~ele .r~ yol açan devlet sınai 
~l.;l l'lı.ı.ıraıt l'inın. hes~plaruıın da cliva
laıı t lta.rı abesıne tabi tutulması teş-
~l!aın::~nu~ bir an evvel hazır

~l'l C)Jeni aınıı olmuştur. 
lfıt aııtıı.ıy 11 esasları 93·1 tenbcri hıı.· 
ııı 1

'1 lbti a başlamıştı. Fakat, teşki
liltıı:tıı t/~cı .tamamen karşılayabil
~o . ()e\rt mı~ ~çin üç senelik bir tcc-

l'littııUşt~ının geçirilmesine lüzum 
Ur. 

~ ----oı--
llQrı Gezenler 

t);rır 421 Bini Buldu 
~aıı ır, lo 
)ı1 aYıtı 

5 
('rA.N) - 9 Eylül gecesi 

dıt ltarıar 9 
bin kişi gezmiştir. Şimdi-

. gezenler, 421 bin 514 kişi-

Konferansın arifesinde Sov~·et 

Birliği ile ltalya arasında çıkan ih
tilaf ve dolayısile, miihim bir Ak
deniz de\·leti olan Jtalya, konfc · 
raınsa i~tirak etmemi~ ve Akdeniz 
devleti olmıyan Alman~·a da, ltal
ya ile tesnnüdünü ~östermek ic:in 
ayni hattı hareketi takfp P.tm ı:. ~ .... 

B u satırları yazdığımız daki
kaya kadar verilen mali'ı • 

mata göre lngiltere ile Fransa, bir 
plan kararl~tımuş bulunuyor!nr. 

iki devlet te bu plilm ıkabul etmiş 
ve bütün noktalar üzerinde anla.5-
mlşlardır. 

Plan henüz neşredUmemfş oldu-

Muhafaza altına almacak yollar 
bilhassa Cebelüttank, Portsait yo
lu, Fransa ile Şimali Afrika yolları 
n Balkan devletlerini alakadar e
den yollardır. 

Cenevreden verilen bu malômat, 
daha evvel bu nokta üzerinde ileri 
sürülen tahminlere mutabık olduğu 
için hakikate uygun olına.sı bekle
niyor. 

Konferansın netice itibarile rr11-

vaffak olup olmıyacağ1 üzerinde 
şimdiden bir şey söylemek imlcfı'lı 
mevcut değildir. Fa.kat i.~i lspan
yanm propagandası General l'el 
lano, dün Bilba.oda verdiği müla
kat .neticesinde ,·azlyeti az çok a· 
dmlatacak sözler söylemiştir. Asi 
Ispanyol generaline göre, asi l" . 

dele konferansının toplandığı sı -
rada. söylenmiş olması, her halde 
konferansı alakadar edecektir. 

A iman maliimatın anlattığı 
diğer bir nokta, konferan

sın işlerini siiratle başarmak az
minde bulunduğudur. Tabii Alman 
ve ltalyao mahafili bu fikirde de. 
ğildir. Çünkü bu İki de\'
let, iştirak etmeden konfe _ 

ra.nsm bir neticeye varması son de
rece şüpheli göriilmektedlr. Bu yüz 
den Alman matbuatı konferans a
leyhinde neşriyat yapmak ve ttaı
ya Ue Almanyasız kolJekttf tedbir 
almanın imkansız olduğunu teba
rüz ettirmektedir. 

Kooferansm gerginlik ve bir de. 
receye kadar bedbinlik hansı i~in
de açıldığı muhakkaktır. Bununla 
beraber bir netice almak ihtimali 
pek 7A),f dt-ğildir. • 
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Emniyet 
Teşkilatında 
Yeni Tayinler 

(Başı 1 incide) 
na, Dahiliye Vekaletinden Cevat, mu
hasebeden Nedim, lzmir ithalat güm 
rilğünden .Şefik, Havayollarından 

Turgut polis enstitüsü memurlukla
rına, Akmeşe nahiye müdürü Hami, 
ve Ankara belediyesinden Fahri, mu. 
hasebe mümeyyizi Tahsin, Umum 
müdürlük birinci şubeden Nuri, ko
miser Emin, Tahir. 'Muhlis, Ali, .Mus
tafa, Doğan, Cemal, Bursadan Etem, 
Istanbuldan Kemal beşinci şube mu
amelat memurluklarına tayin edildi
Ir 

Nakiller 
Sıvastan 14 Ismail, Ağrıdan 9 Ce

mil Erzuruma, Bursadan başkomiser 
Sait, lstanbul başkomiserlerinden 14 
Ismail Hakkı, Kayseri komiseri Nuri, 
polis enstitüsü başkomiser ve komi. 
serliklerine, Istanbul komiserlerin -
den 3 Vasıf Karsa, Yozgat komiser
lerinden Omer Çanakkaleye, Çanak. 
kaleden Bektaş Yozgada, Karstan 
Ragıp Bursaya, lstanbuldan 14 SÜ· 
Ieyman Polis mektebi memurluğuna, 
Elazizden Fehmi Istanbula, Manisa -
dan Kamil Urfaya, Çankırıdan Hüse. 
yin Ankaraya, Istanbuldan 121 Rem
zi Manisaya, Istanbul muamelat me
muru Rıdvan Ankaraya nakledilmi§-

lerdir. 

lstanbul Poliı mektebine 

kabul edilenler 

Amasyadan Reşat, Bursadan Saf
fet, Kastamonudan Cemal, İsmail, Ko 
caeliden Veli, Mahmut, Tevfik. Niya
zi, Hasan, KUtahyadan Mehmet, Ma.
raştan Mehmet, Ahmet, Sivastan Ö· 
mer, Trabzondan Fevzi, Temel, Meh
met, Mustafa, Rasim, Kahraman, Yu 
suf, Mehmet, Ziya, Hakkı, Salahad
din, Kocaeliden Necdet, Balıkesirden 
İsmail, İbrahim, Amasyadan Zurnacı 
oğlu, Kocaeliden Arif, Mustafa, Re
cai, Sıvastan Ahmet, Giresundan HU
seyin, Trobzondan Fehmi, Tokattan 
Ali, Ordudan Akbaş Osman, Elaziz
den Nazım, İstanbul, Mehmet, Vehbi, 
lsmail, Mustafa, Çoruhtan Musa, Ni
yazi, Boludan Hüseyin, lspartadan 
GaJip, 1zmirden Süleyman, İhsan, 
Fethi, Enver, Diyarbekirden Ali, Ba.
lıkesirden Ahmet, Malatyadan Ali, Er 
zurumdan Yusuf, Eskişehirden Meh
met, Erzurcmdan Faik, Erzincandan 
Yalçın Kaya, Trabzondan Seyfeddin, 
Emin, Denizliden Şevket, Malatya.
dan lskender, lspartadan Hüseyin, 
Ahmet, Naim, Halim, Remzi, Muğla
dan Osman, Balıkesirden .Mehmet, 
Çoruhtan Yılmaz, Trabzondan Ömer, 
Boludan İsmail, :M.ustaf a, Fahri, Meh-

met, Recep, Mehmet, Malatyadan ö
ğütçü, Kocaeliden Özsoy, Eskişehi~ 
den Hüsnü, Ankaradan Mehmet, De
nizliden Mehmet, GümUşhaneden Sa
lih Erzurumdan Temizer, Boludan 

' Hayreddin, Tahir, Çanakkaleden Ri-
fat, Burdurdan Mustafa. Yozgattan 
Erikel, Bilecikten Mahmut, Boludan 
Ali, Çanakkaleden Sami, Kütahya-

dan Ali, Çanakkaleden Sanayi, 
Çankırı dan Yahya, Ağrıdan Fahri, 
Kı~ehirden Kazım, Erzincandan Fu
at, Tokattan Emin, Balıkesirdcn Meh 
met, Mardinden Yusuf, Ahmet. Su
zan, Çanakkaleden Şecer, Cahit, Van
dan Hüseyin, Bahkesirden Zekeri
ya, Mardinden Abdülmecit, ~ıusa.. 
Erzincandan Zekai, Balıkesirden Ali, 
Ahmet. lzmirden Raşit, Muğladan 
Hasan, Cabir, Boludan Şerek, Ah -
met, Malatyadan Kadir, Giresundnn 
Hamdi, Hüseyin, Elfızizden Durak, 
Mürsel, Kocaeliden Mehmet, Afyon
dan Hikmet, Çankırıdan Yakup, Te
kirdağından Halil,IJ<arstan Hakkı, 
Malatyadan Behçet, Erzurumdan 
Münir, Yozgattan Os.man, Samsun
dan Şükrü, Manisadan Mehmet, Bur
durdan Hasan, Tekirdağından lsmail, 
Edirneden Şeref, Nuri, Sefer, N'iğ • 
deden Fehmi, Edirneden Mehmet. 
Mustafa, Fethi, Feh~i, lsmail, Ça
nakkaleden Halil, Karstan Ali, I11tan
buldan Halit. Edirneden Abdurrah
man, Mitat, Izmirden Şehap, Malat
yadan Osman. 

iran Heyeti 

Erzurumdan A yrddı 
Erzurum, 10 (A.A.) - İran askert 

heyeti dün akşam şehrimize geldi. 
kendilerini komutanlarla vilayet er -
kanı karşıladı. Misafirlerimiz bu sa
bah ayni merasimle uğurlandılar. Bir 
asiı:eri heyetimiz sınıra kadar kendile 
rini teşyi edecektir 



~ahkemelerde 

Ölüme Sebep Olmuş ! 

Bir Doktor Bu Suçtan 
Muhakeme Ediliyor 

Dün Ağırceza mahkemesinde çocuk diltürtmek ıuretile bir ölü
me sebebiyet davuına batlanmıttır. Suçlu yerinde Beyoğlu Ağa. 
hamamı ittisalinde oturan Doktor Nikolayidiı bulunmuttur. 

İddia fudur.: Doktor Nil<olayidiı, Kaıımp&fada oturan İbrahi
min refikası Zeyneb in çocuğunu almıt ve ıonra da kadın ölmüttür. 

Suçlusu 
Alman 

Uç Ay Hapse 

Mahkum Oldu 
Asliye dördilncü ceza mahkemesi, 

dün Adolf adlı bir Alman hakkında 
üç ay hapis ve tevkif karan vermiş
tir. Adolf fala bakmak suçlusudur. 
Tarlabaşında Macar sokağında otur
duğunu söyliyen Adolf, hüviyetini 
ve Y.aşmı şöyle anlatmıştır: 

- Ben Alman tebaasındanım. Al
man ordusu yüzbaşılığından müte
kaidim. 62 yaşındayım. 

Mübaşir, suçlu masasının üstüne 
bir torba dolu.su muska mühür ve 
fiş gibi birçok kağıt parçaları da 
koymuştu. Evinde yalnız genç kadın 
larm falına baktığı iddia edilen A
dolf, evvelki gün yine fala bakar
ken cürmümeşhut halinde yakalan
mıştır. Dün şahitler dinlenmiştir. Hep 
si de iddiayı teyit etmişlerdir. Müd
deiumumi cezalandırılmasını istemiş
tir. Mahkeme de müzakereden sonra 
kararını bildirmiştir. Adolf 3 ay ha
pis yatacak, yalnız 200 lira kefalet 
akçesi yatırırsa temyiz neticesine 
kadar serbest bırakılabilecektir 

Bir Tahsildar 

Tevkif Edildi 
""üddeiurnumilik düq telefon mü

dürlüğü tahsildarlarından Cemal hak 
kında tevkif kararı almıştır. lddia şu 
dur: Tahsildar Cemal muhtelif fatu
ralar üzerinde tahrifat yapmak sure
tile 1800 lira zimmetine geçirmiştir. 
Müddeiumumi Orhan tahkikat6ıı yap 
tıklan sonra suçluyu Sultanahmet 
üçüncü sulh ceza hakimine gönder
miştir. Suçlu bugün sorgu hakimliği
ne verilecektir. 

Dün mahkemede şahit olarak din
lenen Topalyan hanında 18 numara
da oturan hanın odacısı Ali şunları 
söylemiştir: 

- Ben geçen ramazan bayramının 
dördüncü günü uzaktan akrabam o -
lan lbrahimin evine gitmiştim. Zey
nep yatakta yatıyordu, sordum: 

- Hafif bir hastalığım var dedi. 
iki gün sonra bir gece Ali hana gel
di, Zeynebin ağırlaştığını söyledi. 
Beni çağırdı. Ben de gittim. Zeyne
bin kızı Elif, Şaziye, ve ben hastayı 
bir otomobille Alman hastanesine 
götürdük. Nöbetçi doktor hastayı 

gördü ve: 
- Bu çocuk aldırmış, çocuğunu 

hangi doktor almışsa ona götürünüz. 
Biz kabul etmeyiz, dedi. Zeynep o va
kit bana çocuğunu doktor Nikolayidi. 
sin aldığını söyledi ve evini de tarif 
etti. Ben de evine geldim. Doktoru 
kaldırdım. Gecelikle dışarıya çıktı, 
bana dedi ki : 

- Buraya neye getirdiniz. Ben ya
rın eve gelirim. 

Erte.si gün doktor eve geliyordu. 
Sokakta rastladrı."11: "Eğer kadıncağı
za bir şey olursa ben de mahvol
dum.,, dedi. Kadın sonra hastaneye 
kaldırıldı ve öldü. 

Suçlu doktor şahidin bu ifadeleri

ne şöyle mukabele etmiştir: 
- Ben çocuğunu almadım. Filha

kıka o gece benim evime geldiler. Fa

kat ben hastayı görmedim. Ertesi 
gün evinde muayene ettim. 

Şahitlerin bazısı gelmediğinden 

muhakeme, bunların çağırılması için 
talik edilmiştir. 

Tevkifanede Dün 

Bir Arama Y aplldı 
Dün sabah, saat yedide müddeiu

mumi muavinlerinden Nurettin. tev
kifanede ansızın bir araştırma yap
mıştır. Bu araştırmada,· sekiz, on 
mahkumun üstünde esrar ve eroin 
bulunmuştur. Bunlarda.'1 bazılarının 

ilaç olduğu iddia edildiği için müdde
iumumilik Tıbbı Adli müessesinde 
tahlil edilecek ve alacağı rapora gö
re alakadarlar hakkında taki:bat ya
pılacaktır. 

- Hiç nazlı nazh övünüp durma, bacıcığım. Içimiz 
de üi Efendi yok! 

Yemekten kalkarlarken, Güzelin sesi, bahçede 
,.ın çin ötmiye başladı. Çocuğa herkes birden sormı
ya başladı: 

- Neredeydin Güzel? 
- Ali dayımgilde. 
- Yemek yedin mi? 

Adli Tevbih 
Cezası Alan 

Suçlular. 
Dün Istanbul adliyesi Istanbuldn 

ilk defa olarak ceza kanununun 26 
ncı ve 29 unpu maddelerine göre, üç 
suçlu hakkında tevbihi adli kararı 

vermiştir. Hadise şudur: 
Bolis, Sotiri Anasyadis, Tanaş, 

Mehmet Gürgenç adlı on üç ve on 
dört yaşlarında üç çocuğu Sirkeci 
garında tren durmadan atladıkları 
ic;in müddeiumumiliğe vermiştir. Sul
tanahmet Sulh birinci ceza hakimi, 
bunların ayrı ayn muhakemelerini 
yapmış ve kendilerine tevbihi adli 
cezası vermiştir. 

.Mahkeme, bu cezayı şöyle tatbık 
etmiştir: · 

- Çocuğu~. bu iş kötüdür. Teh
likelidir. Kanun ve nitamlara itaat 
etmeniz lazımdır. Atlarken düşersin. 
elin, ayağın kırılır, sakatıanırsın, bel 
ki de ölürsün. 

Hakim bu kararı tatbik ederken 
suçlulardan Mehmet Gürgcnç şunları 
söylem istir: 

- Vallahi, billahi Bay hakim bu 
defa affettin ya, bir daha töbeler ol
sun atlamam. 

Diğerleri de bir daha yapmıyacak
ları hakkında hakime teminat ver
mişler v• serbest bırakılmışlardır. 

Kağıtla Beraber 
Para Uza'mzş 
Ecnebi tebeasından Pavli isminde 

bir garson, dün emniyet dördüncü 
şube direktörlüğüne gitmiş, ikamet
gah tezkeresini değiştirmek üzere 
müracaat etmiştir. Şubenin alakadar 
memurları müracaat çok olduğu için 
herkese numara vermişlerdir. Pav
li, işin uzayacağını tahmin ettiği için 
memurların oturduğu tarafa geçmiş 
ve poliı Mustafaya ikamet tezkere
sinin altında bir lir& uzatınııtır. Bu
nun üzerine derhal zabıt varakası tu
tulmuş ve suçlu da meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine veriLmiştir. Pavli 
kendisini müd:ieiumumilikte şöyle 
müdafaa etmiştir: 

- Ben rüşvet vermedim. Memura 
kağıdımı uzatırken cebimden kağı

dın arasına bir lira karışmıştır. 
Müddeiumumilik, bu müdafaayı 

kabul etmediği için suçluyu asliye 
dördüncü ceza mahkemesine vermiş
tir. Mahkeıme suçu sabit görerek 
Pavliyi bir lira para cezasına mah
kum etmiş, verdiği bir lira da müsa
dere edilmiştir. 

Kumar Oynarken Yakalandılar 
Şaban ve Niyazi adlannda iki ku

marbaz, Topanede Bayramın kahve
sinde kumar oynarlarken cürmü meş
hut halinde yakalanmışlardır. 
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ZEVKLi Fransızca sözlü büyük komedi 

S~Vclı:ılılE3r 
Ba,rollerde: GABY MORLEY - MARJE GLORY • ANDRE LUGUET 
Aynca: Paramount dünya haberleri gazetesi ve ŞANLI ORDUMUZUN 

MANEVRALARI TRAKYA 
--TORKÇE SöZLO VE SESLİ FİLM Seanslar saat 2 - 4. 15 - 6.30 ve 

NİKAH 
Nafia Vekaleti mühendislerinden 

ve Ankara istasyonunu'! planını ya
pan mühendis Bay Şekiple Kesriye
li Bay Eşrefin kız kardeşi Bayan 
Saadetin evvelki gün nikahları kıyıl 
mıştır. OnU.müzdeki salı günü akşa
mı da düğünleri olacaktır. Tarafey
ne saadet dileriz. 

UŞAKTA 

KURTULUŞ 

BAYRAMI 
Uşak (TAN) - Şehrimizin kurtu

luş bayramı hararetle kutlanmıştır. 
Saat 16 da, on beş yıl evvel kahra -
man ordumuzun şarktan Uşaka giri
şi temsil olunmuş, sonra Park mey -
danında toplanılmıştır. Halkevi Baş
kanı Yusuf Aysal, Halkevi gençlerin
den Şahin Helvacıoğlu ve diğer bir 
genç heyecanlı nutuklar söylemişler
dir. Gece de büyük.bir fener alayı ya 
}:>ılmıştır. 

Sokakta Çırçıplak 

Y ıkanıyorlarmış 
On altı ve on yedi yaşlarında Ha

san ve Mustafa adlı iki genç dün ka
lafat yerinde sokak ortasında anadan 
doğma bir halde yıkanırlarken zabı • 
lai belediye memurları tarafından ya 
kalanmışlar ve müddeiumumiliğe ve
rilmişlerdir. Müddeiumuilik bu genç
leri tabibi adile göndererek yaşlarını 
tespit ettirmiştir. Bugün muhakeme
leri yapılacaktır. 

Gölcüğün 
Yeni Ptanı 

-
Hazırlandı 

Izmit, (TAN) - Holandah bir 
grup, müstakbel Gölcük şehir planını 
cizmiştir. Plan Ankatada alak,.dar 
makamlar tarafından tasdik edilmiş
tir. lnşaat müteahhitliğini alan bir 
Türk firması faaliyete batla 7nak üze
redir. 

Planda mevcut üç tip evden fiim1i
lik yüzer tane yapılacaktır. Birinci tip 
evler işÇiiere, ikincisi memurlru-a, ii
çüncüsü de zabitlere mahsus olacak
tır. Her evin büyük bahçesi, bol suyu 
ve elektriği olacak, bol güneş alması 
için de herşey yapılacaktır. Sladyo
mu, hükumet konağı, korusu, Cüm
huriyet meydanı, ağaçlı güzel yoHarı 
ile Gölcüğün güzel bir şehir olacağı
na şüphe yoktur. 

---o---
YENl NEŞRİYAT 
ZİRAAT GAZI!.'TESt - Ziraat 

mektepler mezunları cemiyeti tara
fından çıkarılan bu mecmuanın Ni
san, Mayıs, Haziran nüshaları hir a
rada intişar etmiştir. 

POL1K1LlNlK - Bu aylık 'J'1p 
mecmua.sının 51 numaralı eylül nü.>.
hası çıkmıştır. 

• 1NH1SARLAR TÜTÜN ENSTİTÜ-
SÜ RAPORLARI - Dahil ve hariç
taki tütün enstitüleri mesaisini bildir 
mek üzere, gayrimuayyen zamanlar 
da çıkarılmasına karar verilen bu 
mecmuanın ilk sayısı neşrolunmuş -
tur. 

• Jo;nternasyonal lzmir Fuan - Fua. 
rın devamı müddetince çıkacak olan 

VapurUll A"""',.. .... _ .. au::&::ı: ı... .. """"O~ ...... H ........ _ o "--n --·--
A... y I d şar etmiştir. 
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gır ara an ı • 
Limanda demirli bulunan Fransız Uçüncii Mmtaka Etlbba Odası Ga-

bandıralı Lemar vapuruna kömür ver ı zf'tesi _ 14 sayılı Eylül nüshası çık
mekte olan liman şirketi amelesinden mıştır. 
Abdurrahman müvazenesini kaybede- Altm Yaprak - Bafra Halkevinin 
re~ kömür ~mbarı~a düşmüştür. Mub çıkardığı bu derginin 27 - 28 inci sa
telıf yerlerınden agır surette yarala. yılan bir arada intişar etmiştir. 
nan Abdürrahman cankuttaran oto-
mobili ile Beyoğlu hastanesine kaldı· 
rılmıştır. 

Bir Kadın Randevuculuk 
Suçundan Tevkif Edildi 
Müddeiumumilik dün Volga soka-

ğında oturan Geyveli Eleni Çiloğlu 
hakkında tevkif kararı almıştır. Id
diaya göre Eleninin suçu gizli ran
devuculuk yapmak ve genç kızları 
fuhuşa teşvik etmektir. Eleni bugün 
istintak hakimliğine verilecektir. 

Bu gece 

Beylerbeyinde 

NUR BABA 

öLOM 
Altınoğlu ailesinin tanınmış ve iyi 

hatıra bırakmış bir uzvu olan Bay 
Melek evvelki giln Çamlıcada Altu
nizadedeki köşkünde ölmüştür. Al
lah ;ahmet eylesin. 

Günün programı - ıstaııbıd 
OGLE NEŞR1YATI: .. , 

Saat 12,30 Plakla Türk rnu ..ı& 
12,50 l\avadis 13,05 Muhtelif f"'." 
neşriyatı 14 SON. 

Akşam Neşri)·pt\ 

Saat 18,30 Plakla dans .ın~ 
19,30 Konferans Dr. Fahrettiıt g 
(Mektebler açılırken) 20 Cemal ıroıı 
mil ve arkadaşları tarafından ,,ı 
musikisi ve halk şarkıları 20.3:a 
Ömer Rıza tarafında'h arapça ~M 
20,45 Belma ve arkadaşları~ 
dan Türk musıkisi ve halk 15 
(saat ayan) 21.15 Orkestra 22.si 
jans ve borsa haberleri ve erte ~ 
nün programı 22,30 Plakla SO ~ 
opera ve operet parçaları 23 S 

• 
Güniin Program Qzü 

SENFONILJ~R: . <I" 
20,15 Varşova: Filharnıonı~,of' 

kestra tarafından ve Ozima.nski ~ 
idaresinde senfonik konser. !~.ı 
Milök<'r, J. 8trauss. Nedbol, ~ 

HAl<'IF KONSERLER: ~ 

7,10 Berlin kısa dalgası: ~ 
musiki (8.15: Devamı). 9.20 ~ 
kısa dalgası: Plak musikisi. b ... 
Berlin kısa dalgası: Karışık 
musikisi. 9.45 Paris kısa dalP"~ 
Plak konseri. 10,15: Berlin ıcısa d.t1 
gası: Bando muzika. Paris ~ 
gası: Plak. 11.50: Keza. 13 

14
JI 

kısa dalgası: Hafif musiki.~: 
Devamı). 13 Paris kısa d JaJ 
Konser (14.15: Devamı). 13.l~ ,.,, 
reş: Radyo orkestrası. 15 P'fs'· ıtı 
sa dalgası: Konser nakli. 15. ~ 
ma kısa dalgası: Orkestra.~~~ 
17 Berlin kısa dal~ı: EğleJl~ 
~~k kow c!. ·ur bcrgd~ . ~ 
Berlin kısa dalgası: Eğlenceli . ~ 
ta sonu neşrivatı. 19,03 Bükref .... 
keri konser. 20 Pe~te: Çigan or ;:r. 
trası. 21 Breslau: Karışık hafJ"~ 
nu eğlenceleri. 21 Peşte: ~ 
program. 21.30 Berlin kısa da~ 
musikili hafta sonu ej?'Jence,., 
21 Peı:ıte: Neselipro~am. 21.3~ 
lin kısa dalgası: Flüt ve ork ~ 
22.25 Peşte: Askeri bando. ~ 
Peşte: Askeri bando. 22,45 "ıJ 
kısa dalgası: Karışık progr~f1!·0~ 45 Bükreş: Lokantadan musıkiSJt 
li. 23 Varşa vo : Slav dansları. 
Viv:ına: Radyo orkestrası. 

OPERAl.AR, OPERETLER ~ 
19,30 Berlin kısa dalgası: 'Jl)°'I 

ner kuarteti (Haydn, Grie~l·. _..t_) 
Bükres: Tri"o konseri (Schuoea· 
R~ITALl.ER . " 

18.30 Peşte: Şarkı resitali. 22 
Plakla. ~ 
Va~ova: ubert ve Şuman'ın i 
ladlarile şarkılarından. 22.30 ~ 
na: Piyano konseri (Bac~) .. 
Milano, Torino: Şarkı resıtalı· 

yan karma karışık. Yanındakine pek gizli bir yef. 
söylemek istiyen kız, mutlaka feryat eder gibi ~ 
ğırmah. Sık sık tokmağı gümbürtiyen iş kapı aÇ 

dıkça, içeriden siSli ve sağır bir uğultu geliyor. 5:; 
ğukluk denilen bu kısım da dopdolu ve içer_de~i.1 1 
yan soyunmuş bir halde. Nasıl tahammül edıldiğill 

. .. ,.~ 
şaşılacak cihet uıl iç, hamam tarafıydı. Bır kU~ oı 

- Orada yedim. 
- Neye eve gelmedin? Onlara da kimbilir ne ka· -121-

halvetle i«i küçük kurnacıktan ibaret olan bu ~ ıı .. 
kesif bir buharla örtülilydü. Rastıklarını t~z~ııye sO' 
ler, on beşinci defa gusülü bozulanlar, biribırıne r 
ğuk su püskürenler, ayağından nalını fırlayıp çı ~
hk koparanlar ve elindeki taşı alabildiğine kU~eP 
nın mermer köşesine vurarak na tırı çağıranlar tiı"" 
burada. Herkes ya bir tef, ya bir dümbelek ge "' 

dar zahmet verdin çocuk. 
- Birşey vermedim, sade yüzbaşının teyze bc>n· 

cuklu kese içinde İstanbul fekeri vermifti. Hepsini 
'Ali dayıma verdim. 

- Ali dayına mı? 
- Himm. Bana dedi ki onları bana ver, ben içine 

"konyak katayım da sana deve yapayım. 
- Deve mi yapaca«? 
- Hamutsuz. Hamut için de çukulata. varsa ge-

tir dedi. 
Vergici zavall Güzele de oyun etmişti. Herkes 

katıla katıla gülerken Güzel, Erdene sokulmuştu: 
- Dayı, ha dayı, sende var mı söyle, kuzum da

yıcığım, hem dedi ki, konyak vana dayında, al ge
tir de hörgücü yelpazeli olsun ... Oyle dedi haydi da
yıcığım şuncacık varsa veriver. 

- Çukulata var, onu sana veririm amma senin 
~li dayına öyle bir konyak veririm ki tadından ge· 
çemez. 

Kapı vurulduı Alinin annesi, hemşireii, kansı 

girdıler. Hemşiresinin elinde Güzelin şekerleri vardı. 
- Al bunlan Güzel! diye haykırdı. Bunlarla deve 

olmazmış j(uyruksuz efek olurmuş. Onun için yap
madı, sana gönderdi. 

- Nerede o habis! 
- Klüpte seni bekliyecek •• 

.Hacı ııe t;r<ıen çıktılar. 

Bayramda Hamam Oturağı 
Bayramın ikinci günü öğleye varmadan bütün 1J

yaretler, misafirlikler bitmişti. Şimdi erkekler, hu
susi eğlenceler tertip ediyorlar ve kadınlar, bilhas
sa genç kızlar "hamam oturağı,, için evlerinden te
laşlı teli.şlı çıkıyorlardı. Bu teli.şa haklan vardı. 
ÇünkU biraz geç kalanlar için hamamda yer bul
mak kabil olmazdı. Yirmi ot\ız adım uzunluğunda 
bir çıkmaz sokağın sol köşesine açılan hamam ka
pısının UBt pervazı renkli kağıtlarla süslenerek et
rafına bir çift temiz, yeni peştemaldan perde ge
rilmiş, kapının önünde iki bekçi kadın çömelımi.ş otu
rurken küçük çocuklar, daracık çıkmazda şen çığ
lıklarla kaynaşıyorlar. Kanarya sarısı üzerine yem
yeşil taflan yapraklı entariler, kızılcacık alına mor 
papatyeler serpilmiş yakası püf tenteneli bluiızlar, 
eleğimsağma kurdele kuşaklar, cancakb çoraplar, 
saçların ucunda beyaz fiyongalar, kulakların kena
rmda yemenilere iliştirilmiş ıtır, şebboy, ayçiçeği 

sardunya demetleri, ve her biçimde mercan terlik, 
gül kopçalı papuç, atmalı iskarpin, yaldızlı takun
yelerle kaynaşa.ıt bu çocuklar her gelen kafile için 
bir ağızdan ayni tUrkUyU söylüyorlardı: 

"Hamamın kapısı vuruldu. 

"İçerıye meclıs kurul/ıu. Ayol! 
"Ayol ayol al beni. 
"Al da oturağa sal beni. Ayol!,, 
Utanarak içeriye kaçan \"!!inlik kızlar, gülerek 

yalancıktan darılmıya çalışan kocalı tazeler, emzik
li kadınlar, ihtiyar kaynanalar, hep bu renkli ve çe
şitli çocuk kafilesinin ortasından geçmiye, onlara 
meram anlatmıya, leblebi şekeri, tuzlu nohut, şe

kerli kurabiye dağıtmıya mecbur oluyorlardı .• 
İçerisi mahşer gibi .. İğne değil ya, kucaktan altı 

aylık çocuk düşse bulmanın imkanı yok. Girince 
yalnız sağdan geniş oda boştu. Soranlara usta iti
zar ediyordu: 

- Yüzbaşının hanımısı ile Hacıgiller peylediler 
de .• 

Soldaki yanyana iki küçük odaya ise belki yirmi
şer kişi istif olmuştu. Taş meydandaki çepeçevre ge
niş sedirlerden başka basamak önlerine serilmiş ha
sırların, kilimlerin, seccadelerin Üzerleri de hınca

hınç. Su püskürmesin diye fıskıyesi kısılan küçük 
havuzun basamakları da omuz omuza. Yalnız orta.
da bir mustatil bırakılmış. Tavandaki kalın "kirişlere 
geçirilmiş iple bir salıncak sarkıyor. Bu, genç kız
ların çifte çifte kolan vurmaları içindi. Tepedeki 
kocaman pencereler açıldığı halde insan bunalıyor
du. Söyliyen. haykıran, kavga eden. gülen ve ağlı-

- ıyo•• miş, takım tayfasını toplamış çalıyor ve çagır er-
Köşenin birine sıkışmış kınalı zülüfleri kırkıma. g 

1
, 

· t aÇ 
danı toplop yaşlı bir kadın genç kızlara nıye bet 
yordu. ününde bir yeşil sırmalı çömlek kızl~rın t>t• 
bırisi, içine terlik, bilezik, mendil gibi bir nışan aD 
rakıyor ve dolduktan sonra bekliyorlar. O zaJll 
kadın tekerlermiye başlıyordu: J 

- Ağızlarda sakızlar! Kızlar kızlar şen &ızl•~ 
Bir tarafa elfilar, bir tarafa yağızlar! Niye:__ tut~ 
hayır olsun, düfmanlar saçın yolsun, çömlegun 
şan dolsun.... yf-

Bu tekerleme bitince beyite başlandı. Her b~ 
tin sonunda gözleri bağlı küçük bir çocuk çöınlek 
bir nişan çıkarır ve bu kimin nişanıysa, beyit te " 
nun üzerine olur. 

"Bir gül taktım başıma 
"Girdim on beş yaşıma 
"Ben vurgunum a dostlar 
"Bir yiğitin kaşına, 
Ve kıwak bir makamla gözleri bağlı çocuia 

manda edivordu: <Arkası var. 
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't ~N' hnıet Emin YALMAN 
kirc1, in hedefi: Haberde, fi
tiiat 

1
' her şeyde temiz. dü· ' a . .. . . 

t~t ~ıını olmak, karıin 
~1 olınıya çalışmaktır. 

CONON MESELELERİ 
G 

Claetelerimiz 

D 
~e 

'I Politika 
~ ha.h 

lıııı ~ ~rler bakımından, Türk ha. 
d~. Gabır kayıtsızlık w aııaJ1iİ içlaı
hllJiht :lelerin onda dokuzu Cüın. 
')d atk Partisine mensup ol
&l ~ 1' \'e hattti onurımıs ı dıs siva
tisı h~ırıından Cü-nhuri~ et Halk Par
fiki,.ı. İlıtıeti ile tamamen aynı esas 

~I"( .. • 
daş'-rı gtjtmemiş olsn~·dı, meslek· 
ııııııa b:•7.ın hu nçık sayfa politika
~!~ de, bin flirlll mena \"Cnniye 
llıtflJt Q k. Fakat bahsettiğimiz im~ ıt
llilaaa t>kadar söz gôtiirmczse, dış 
ti~Q tıeşriyntı husus:.ında, gnzetele
dtıı d, lnaksat \'e hesap te•nizliğiıı-

0 h 
1
° kadar siiphe cclilm<'z. 

ı· a de b • 'lot~ u gnrıp tezat ıwredcn ge-

Sttıepı .. .\.;a11"1 1 
:rını sayalım: 1 - Anadolu 

ltıtınıek >ır \'asıta • ajans'tır. O her 
~k,tı ete alt lıabrrl<'rl ancak o me,1 
'•hUirJJ ~·arı - tf'smi a,janslar ·ulan n
~oııı,.01' e h:.ınlnrı doğrudan cloğru~·u 
\pl'rtıl'k ecleıne7~ Arnıc]olıı Ajansı, 
tik il. 1" old~ığu havadlslrri ıniitte
lle,ı~~llJJsJarın gi'indelili biiltenlrrind:
dahı b~1tmek f.,tf~r: O halde k(•nclfsi 
tı~l'i ltenlerinl müUcfik ajaıısl:ır 

lıııl~tına a~·ınnk zorundadır. 
... dı ınas ı ı " I" w.. .. ".la~ .. anız >aşmc a ı;or< ugunuz 1 
dış Po ~~!tenlerinin birçoğ ı muhtelif 
dt11 t lıtıka menfaatlerini miiclnfaa •·· 
l'l'tllJ. '1khııer, hattfı. ba.1.an ela tezvir
lllek~ 2 - Anadolu Ajunsırıııı \'er
h"'1 Olduğu Tür.dye havadi !erinin 
liİ)o CJ gazetelerde ııeşrcdilclill;ini gö-

r Ilı• lıiı ~ :ı.sıınuz? Jia)ır! Havas Aj:ııı. 
~~elık bültmlerine isfodiği im-

~~~~ stı]lfl'J1fle ~ef'C~~r ~~·.rt'~ 
6Ipıetj )ı, mesleğine, ııartisinin prrn
daıı .. :~· memleketin veyahut clo~rıı
'tbı, ~rul a kC:lıdi kasa ının menfa. 
~~ .. gor~ ~apar. Siz giiciiniiz ~ettiği 
)111111 kelırne parası ,·cı·iniz ,·cya rad
lpl'iaı ~ haykırımz. l'a'Jancı gazcff'· 
~lltıtr ~~sincle dış politika hahni 
"ılıJ11 ~luchir. 3 - Bizim gazet ~!eri
t! Od aber kaynakları nelerdir? l'a.. 
tıllıı ~1.llın masa ı iist i.incleki radyo-
1"11, ~: hir, Anadolu Ajaı sının biil. 
~lltig 1

• Berlin, Mosko\·a, Roma w,,·a 
lew ne l'ıÖv(erse ,.e,·a b·ı merkez· 

·•ıı a· ., , . ' 
l~ttetırı'·a~sları A uadolu Ajansına ne 
~- l.'jll'rse gnzetcleriıniz o--ı!ın 
ht~ lltrı l<lurlar. Bu bir :nq>ma he
it·~ ~f:;,.1 gibi Moslrn\'ndnn clu:rdı•A-tı· 
'°~ l'liııe, Homnclan isittiı!ini l\los
,;a tckrnr eder, ıhırur. lri-lı<ıı·ff 
lııııı_ e ba"lıl<larda hir fıı.c;ist küfiirii
h bı~ llhut bir Uerlin ithammıı1. \'<'

-- ~d ~ur~os iftiras·nın köpiirrtii~ii· 
bllttı l'htsii"lüz. nazı ikinci sınıf !11"1· 

~~ b ' 1erfn hususi gaYretkec;:lfülcrhi 
,~ef~ııa iliwe cdnrseniz, Türkiye rll· 

~bt.ı,~d~ki <lıs habcrl<'r ımarı;isinin 
ç11 ~"lı fa'l1apı'"""'" o!·ır.:unuı. 

b, ı """• \'ardır: Aja-rıs nesri\'ııf• ,•r 
bet~ bir kontrole tii•ıi tııt'11mnk ve 
"e t .. klbpt~de dı'1 nolitilrsı. için mesul 

)'. bir şef tunı:11-nnk! 
1'-;t111.,'" hlr tnraft~•ı im disinlin lm· 
~-~~ ~iğer taraftan dış haberlerin '"'Un satış \'e siiriim da\'ası ile 
)ttıe 1 l<esile<•ek olursa. ve umumi. 
•ttı11d dı14 llolitika. ha,·ndis<·ilik J?;ay · 
"-t ~ ~ tııak tuhılursa. hem biz rıı 
ba\ıııı,er: hem de mesul adamlarımızı 
~e b hizıJmsuz ve sebensiz yere İ· 
..... _ it 't' .. 
-oq. ızulmejden kurtarmış olu· 

"'--.. Falih Rıfkı ATAY 

Stvasta Asri 
s"• Bir Okul 

{a ~ tı~ <TAN) - Bezirci taıfasm-
1 !lıı t 1 bır ilk okuuln temelleri a

lla aıt 1~ Bu okula, 4 7 bin lira harca-
'l'ern 

1 
38 de inşaatı bitecektir. 

~~4!~ atrna merasiminde nutuklar 
~ tlt Ok ş, Valinin mektebe "Ata -
b t '!tlif~lu,, adı verilmesi hakkında· 
\: ~ laa~ al~ışlarla kabul edilmiştir .. 

t l\ungcncral lsmall Hakkı 
Ur. 

=================================================5 

~it-. A----!!~~M~~-R ___ ö_~A N ON 

Amerikad a Faşizm 
I 

Taraf tar 1 a:Ar· ı 
D enebilir ki Amerikada 

faşizm, Rooıevelt milli 
kalkınma programım nefret· 
tikten sonra ba,Iadı. Bunun 
ilk temayülleri, Siyah Ordu 
denen teşkilatta göründü. 

Siyah ordu. "Black Legion,, he
pimizin bildiği Ku Klux Klan'ın 

yavrusudur. Ku Klux Klan'ın zaten 
teşekkülünde faşizm mahiyeti var. 
dı. Bu ccmiye!. kommünistlere, zen
cilere, kntoliklere. Yahudilere. A
merikadaki ecnl'bilere karşı kurul
muş gızli bir cemiyetti. Zaten ser
mayedarlar tarafından kurulmuş-

tu. Ku Klux Klan, eskidenberi sı. 
nai mıntakalarda çalışıı·, amele tin
yonlarnıı tehdit eder, icap ederse a· 
dam öldiirür, zirai mıntakalarda ça
lışır, toprağa .bağlı zencileri linç e
der, Yahudilerin ticaret sahasında
ki rekabetlerinin önUnc geçmek i
çin bunları tehdit ederdi. Bunun 
nrkasmcln sermayedarlar, polis, 
hatta meclis ve ayandan taraftar
ları vardı. 

Fakat milli kalkınma kanunu ser 
mayedarlara karşı ameleyi, Iııılk 
kütlelerini müdafaa eden bir ceph~ 
ile ortaya çıkınca, sermayedarların 
da buna karşı dnha kuvvetli bir 
cephe almaları tabiidir. llk vası

ta olarak J{u Klux Klnn'ın ismini 
değiştirerek, "Siyah ordu,. ismile 
bir cemiyet ortaya çıktı. Bunun ar
kasında kimlerin olduğu malfım Jc. 
ğildi. 

Siyah ordu. eskisinden daha bii. 
yük bir şöhret ve kuvvetle faali
yete geçtı. Grevleri bozmak 

. ,, "' 
ya ünyonlarmda onlar yer nlıyol', 
kumpanya ünyonuna mensup a
meleyi. grevcilerin üzerine siyah 
ordu gönderiyor, zencilere, Yahu
dilere, lwmmi.inisllere karşı teröı 

yapıyordu. 

S iyah ordunun mezalimi kar. 
şısında umum liberal teşki

lıitlar, amele teşkilalları, sosyalist, 
kommünist fırk:!ları, halk isyan 
etti. Federal meclisin bunlar hak
kında tahkikat yapmnsını istedi
ler. Çiftçi Amele I<"'ırkasından Se
natör Bensan 1035 te bu te~kilat
ların faaliyetınc nihayet verilmesi 
için kongl'eyc teklif yaptı. Ft•deral 
meclisin yaptığı tahkikat. sivah 
ordunun General Motör, F~rd, 
Crays.er, Du Pont, Amerikan çe
lik ı,umpanyası tarafından teşkil 
edildiğini. tahsisatını Wall Strect'. 
ten aldığını. siyasi istinatgahı Re
puplican Fırkası olduğunu goster. 
di. 

Wall Strcet, halk arasında gün
den güne kuvvet bulan antifaşist 
tcmayiilün öniine geçmek için, si
yah ordunun kftfi olmadığını, bii· 
yük siyasi bir cephe ile ortaya c:ık
mak lazım oldu~unu anladı. Smct
ley Butler'in 1935 te. kongrede ı i
caret ve sanayiin korunması için, 
Roose\'elt'in aleyhine söylediği nu
tuk, faşizmin siyasi mahafile gir
diğinin ilk işareti oldu. Amerikan 
faşizmi, yeni, siyasi bir istikamet 
aldı. Mali kuvvetler hemen bunun 
arkasında göründüler. Roosevclt'!ıı 

rejimine şiddetli bir harp açtılar. 
Roosevclt'in rejimi demokrasi idi. 
Roosevelt. ticaret ve sanayi ile be
raber ameleyi, küçük tüccarı, halk 

kütlelerini beraber müdafaa edi. 
yordu. Biiyük sermayedarlar, mali 
sermayeler, Roosevelt'in. kendi ka
zanç, ihtikar ve istismarlarına ma
ni olmasına tahammiil cdemet\i
ler. Onlar Amerikanın bütün ser
vet membalarını kendi inhisarlan 
altına almak, amele meselelerinde 
hükumetin müdahalesi olmadan is. 
tedikleri gibi hareket etmek jster
lerdi. Roosevelt'in hususi serma
yeden ziyade umumi menfaatleri 
müdafaa eden milli kalkınma ka
nunu bu arzularına engeldi. Jtal
ya ve Almanya kendilerine güzel 

11 SiY AH ORDU .. 
ve "HORRIYET 
CEMiYETİ .. 
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Amerıkada taşız.m utc=-ynll'uı ccır ınuı ouyaR oır 'numayf{lt 

bir misaldi. Faşizm devleti kurul. 
duktan sonra devlet amele ünyon
larını, teşkilatlarını dağıtmış, ame
leleri temerküz kamplarında topla
mış, Yahudileri, ecnebileri tazyik 
ederek rekabet sahasında büyük 
sermayeyi hakim bırakmış, harp 
teşebbüslerile büyük sanayiin ka. 
rını artırmıştı. O halde Wall Street'i 
kurtaracak yegane yol faşizmdi. 

Hemen faaliyete geçtiler. Bu faali-
yetin neticesinde "Hürriyet Ce-
miyeti,, doğdu. 

H ürriyet Cemiyeti, "Liberty 
Lcaque,, nasıl doğdu, niçin 

doğdu? 

J 934 yazında Nevyorkta Union 
Leaque klübündc hususi bir içtima 
oldu. Bu içtimada, Du Pont Nemour 
kumpanyasının ikinci reisi, John J. 
Raskob. meşhur P. Morgan, Du 
Pnnt. General Motör Kumpanya. 
sının direktörü, Du Pont mühim
ına t kumpanyalarının miimessille. 
ri tophndılar ve ''Hürriyet Cemi
yeti . ni teşkil ettiler. 15 ağustos 
1D35 tc cemiyet resmen ilan edildi. 

Fakat bu cemiyetin teşekkülü, a
yanda hususi teşekkül eden bir ko
misyonun. mühimmat sanayiini, bil. 
hassa Du Pont kumpanyasının harp 
mühimmatı sattığını reddetmesi ü
zerine de bu kumpanyaları tetkike 
karar verdiği zamana tesadüf eder. 
Bu t·emiyetin teşekkülü, ameleye 
asgari ücret, azami mesai saati, 
muayyen fiyat tnyin eden ameleye 
ünyon ve grev yapmak haklarını 

veren. müşterek anlaşmayı, amele 
haklarını kabul eden Wagner 
kanununun meclisten geçtiği zama
na tesadüf eder. 

Du Pont ailesi, yüz seneden faz. 
la bir zamandı ki, hiçbir kanuni 
komisyonun müdahalesi olmadan 
serbestçe mühimmat ticareti ve 
ihtikarı yapmıştı. Kumpanyalar bu 
gizli ticaretlerinin, ihtikar mahi • 
yetindeki karlarının halka ilanını 

sulh seven Amerikalılar nazannda 
kredilerinin bozulmasını istemez
lerdi. Bu tahkikatı açan Roosevelt 
hükumetine kızdılar. Bu sebeple 
"Hürriyet Cemiyeti,, ni tesis ede
rek Roosevelt'le siyasi mücadeleye 
giriştiler. 

Bu cemiyetin gayesi, Roose
velt ve arkadaşlal'!nı kon. 

grede mağlfıp etmek, intihabatia 
deı'llokratların kazanmasına ma
ni olmak, kapitalist Amerikada, 
böyle hususi tıcaret müesseseleri
nin hükümet tarafından kontrolü
nün önüne geçmek, ameleye \'eri. 
len haklan geri almak, umum si
yasi fırkaları lağvederek tek bir 
fırka ile, faşizm hükümetini getir
mekti. Birçok sermayedarlar bu 
cemiyete iştirak ettiler. Bunu mü
teakıp Ali Mahkeme, Roosevelt'in 
geçirtmek istediği içtimai ıslahat 

kanunlarmm Esasi Teşkilata mu. 
gayir olduğunu ilan etti, red
detti. Hürriyet Cemiyeti, faşıst e
mellerini halktan saklamak için, 
teşekkülündeki maksadı halka şu 
şekilde ilan etti: 

"Biz hiçbir fırkaya mensup de
ğiliz. Cemiyetin hususi gayesi, A. 
merika Esas Teşkilat Kanununu 
müdafaadır. Gayemiz herhangi bir 
hiikiımetin esas vazifesi olan şahıs
ların, mülkiyetin haklarına hürmet 
temini. hiiklıınete. redi "~ grup 
\eşebbüsleriııi himaye ve teşvik va
zifesini öğretmek, çalışmak, ka
zanmak, \'e zengin olmak haklarını 
müdafaa, her ferdin mülkiyetini 
istediği gibi kullanmasını kanuni 
bir hak olarak kabul ettirmektir ... 

Hürriyet Cemiyetinin resmen i. 
lan ettiği bu g-ayesinin yanında ce
miyetin programı, mecliste mümes
silleri vasıta.sile aldığı siyasi cep
he, hakiki teşekkülünün manasını 
daha iyi ifade eder. Cemiyet mü -
messillerinin ilk hiicumları. \ ·agner 
iş kanununa olmuştur. Bu kanun. 
kumpanyaları ünyon teşkilinden 

menediyordu. Patronun. kendi me
murlarının teşkil ettiği teşkilata 

mali ve sair şekillerde tahsisat ver
mesine müsaade etmiyordu. J\:um
panyalar ünyon teşkil edince, ame
leyi istedikleri gibi ellerinde tutu
yor, teıtdit edebillyorlardı. Bunun 
önüne geçmek ıçin kanun ameleye 
kendi ünyonlarını yapmak hakkını 
veriyor ve patronları iinyon yap • 
mak hakkından mahrum ediyordu. 

"Hµrriyet Cemiyeti,. hiikf.ımetin 
15.000,000 işsize yardım etmesine 
ve iş müesseseleri kurmasına mu-

halefct etti. "Sağlam bir Ekono. 
mi,, iddiasile hükümetin teşkil et
tiği umumi hidcmat idaresine P. W. 
A., işçinin ilerlemesi tcşkılatma W. 
P. A. israf diye htiı,um ettiler. 

"Hürriyet Cemiyeti,, içtimai se
lamet kanununu da kabul etmedi. 
Bu kanun, işsizlık ve ihtiyarlık si
gortalarını temin için sanayie mali 
müke1lefiyetler yüklemişti. Hürri. 
yet Cemiyeti, asgari ücret. azami 
i~ saati, muayyen fiyat ve umumi 
hidemat kanunlarile halka hizmet 
eden, milli kalkınma kanununu red
deden ali mahkemeye taraftarlığım 
resmen il{m etti. 

H ürriyet Cemiyeti, menafii u
mumiyeye ait mile •·esele

rin devlet tarafından kurulmasına 
muhalifti. Bu i§lerde dahi hususi 
kazanç devam ediyordu. Bunun en 
büyük muhalifi Morgan'dı. Çünkü 
umum elektrik tenviratmın kilovat 
kudretinin yüzde 60 ı ve umum e. 
lektrik kumpanyaları Morgan'ın 

elindedir. 
Hürriyet Cemiyeti, hükümetin 

büyük sermayeleri kontrol altına 
almasının medeni hürriyete muha
lif olduğuna kanidir. Bu sebepledir 
ki, hürriyeti müdafaa için. yani 
kendi menfaatlerinin hürriyetini 
müdafaa için ortaya çıkmıştır. 
Ayanın teşkil ettiği menafii umu 

miye müesseselerini tetkik komisyo 
nu. federal seyrüsefer komisyonu, ~el 
graf, gaz, elektrik \'e sair kumpan
yaları tetkike başladığ1 zaman 
"Hürriyet cemiyeti,. 55,000 imza. 
ile hükiınıcti protesto ettiler. Ame· 
rikan vatandaşının hlirriyetinın 

tehlikede olduğunu mm ettiler. 
.New-York Post gazetesi bunla

ra verdiği cevapta "sefalet içinde 
çırpınan işçilerin medeni hi.irriyc· 
tini neden müdafaa etmediklerini, 
'lunların ünyonlarn girmesine mani 
olınaKıa bunların medenf hUrrfyct 

leriııi niçin çiğnediklerini sordu. 
Hürriyet cemiyetinin tahsisatı -

nı kim verir? 
Amerikan vatandaşının hürıiye

tini miidafaa eden bu adamlar, ce
miyetin ilk teşekkül ettiği seddz ay 
da biiyük. sanayicileri müdafaa. 
Roosevelt kanunlarına muhalefet 
vergi kanununun geçmesine 
mani olmak için 750,000 dolar sar
fettiler. Bu propagandanın parası
nı kim verdi? 

Ayan tahkikat komisyonu 
neşrettiği listede bu sualin 

cevabını \'eriyor: Bu cemiyetin ve 
buna merbut teşkilatların sekiz ay 
da sarfcttikleri para 1,840,604 do
lardır. Parayı \'erenlerin en mü
himleri şunlardır: 

204,045.00 dolar Du Pont ailesi, 
152,622,68 Du Pont müesseselc1:i. 
100,250,00 Pieairn ailesi, 68.226,00 
P. Morgan müesseseleri, 60,726,00 
Mellon müesseseleri, 46, 25,56 
Rockfeller müesseseleri, 40,671,28 
Ku Hon E. G. F. müesseseleri, 
37.260,00 Sun Oil müesseseleri, 
184,224,3 Bankalar, ve komisyon
cular, 27,069,94 Menafii umumiye 
kumpanyaları ve şerikleri, ve ye
kun !124,971,48 dolar. 

"Hürriyet cemiyetinin,, 140,000 
azası vardir.· Bütün bunlar Wnll 
Street \'C mensuplarıdır. Hürriyet 
cemiyetinin sarfcttiği bu paralar 
nereye gider? Bu paranın yalnız 

641,936 dolan 1936 senesinde gaze· 
lelere propaganda için verilen üc
rettir. Gazetelerin Roosevelt kanun 
!arına muhalefet, memleket dahi· 
!indeki amele teşkilatlarına. kom
münizmc karşı açılan kampanıler, 
Sovyet Rusya hakkındaki yalan 
neşriyat hl'p bu cemiyetin direkti
Iile yazılır. Milliyet perdesi altm
da Amerikanın harbe hazırlanma· 
sı, harp sanayiini yükseltmesi pro
pagandası yapılır. Demokrasinin 
çıkmazda olduğuı bugün biltün 
dünyanın gecirdiği k;timai buhran 
!ara ancak faşizmle karşı konacağı 
üstü örtülü bir lisanla anlatılır. 
Bu kampanileri idare eden Hearşt 
hi.irriyet cemiyetinin Cümhurrei
si namzedidir .. 

Bu cemiyl'tin parası propagan -
dasına verilir, yalnız bu teı;;kilii.tıar 

l
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"TAN,, ın avukatı okuyucu
ların müşküllerine şu cevap
ları veriyor: 

1Unraşta Jlçe J. K. On ı·zb. B:ıy 

Necmi YAI.Ç'INKAYA'~a: 

Mektuplarınıza zamanında cevap 
vermiştim. Bazı tafsilat istıyordunuz. 
Bu tafsilatı da yazı ile tarafınıza bil
dirdim. ve bazı sualler sordum. Henüz 
Cl'vabınızı almadım. Eğer işiniz müş. 

küle uğrarsa bana bildırm. Elimden 
geldiği kadar yardım etmcğe hazı

rım. 

lske~dcriyedf', otel lstanbulcla Bay 

HAŞIT ÇJ<:.ŞlUEl.I'~ e: 

Meklubunuzu dıkkatle okudum. 
Çok hakkınız var. Herhalde beş yiiz 
İngiliz lirasını istiyebilırsiniz. Bun
dan başka zarar ziyan d talep etmı
ye kanunen hakkınız vardır. Size tav 
siycm vakit kaybetmeden dava açma 
nızdrr. 

RaJ Yusuf Siirekli. Haliçte, Jl'ener 
Yıldınm caddesinde No. 331 de: 

Babanızın sizi mirasından tama
men hariç bırakmıya hak'n yoktur. 
Mahfuz hissenizi talep edfbilirsiniz. 

HahariJ ede Ba~ Sait Aliye: 
J{anuncn yapılacak bır şey yok. 

Çocuğunuzu leyli bir mektebe yazdı
rabilirsiniz. Fnkat, şunu de söylemek 
ist<>rim ki, sız gittikten sonra eski 
karınız müşterek çocuğun velayetim 
isti ye bilir. 

Uay B. AKIN'n. Karakö~de: 

Beraber yaşadığınız kadınla sız n 
evlenmenizi icbar edecek kanun yok
tur. Fakat. heri<esin vıcdanmda m 
mukaddes kanun maddeleri yazılı 

olmalıdır. 

lşte, ben size o kanuna istinat ede· 
rek diyorum ki, yarın dünyava gele
cek cocuğumuzu tanıyınız. !simsiz o 
masum yavruyu bırakmak cinayettir. 
Maamafıh unutmayınız ki, anası da 
dava ederek bu kanuni hakkını ısti

yebilir. 
Makinist ll:ıy Hüse~ in'e: 

Hakkınızı 1zmir mahkemesinde a
raymız. Muvazaa olduğunu ispat ede-

1 bilirseniz davayı kazanırsınız. Tavsı
ye.m i.}i bir avukata müracaat etme
nizdir. Fakat her hald<' da'\ a kuv
vetle takip edilirse hakikat ortaya çı
kar. 

(lstanbul Barosunda Avu'kat) 

l...;L._ lsmal Kemal Elbir 

gazete ajanlarına, radyo prop gan
dasına verilır, yalnız bu teşkilatta 
bir senede 100,000,000 dolar \'er
mişlerdir. 25 iiollej ve üniversite
le talebe teşkilatları yapmışlardır. 
Du Pont hurriyet eemiyetinın şu
beleri: 

Bu cemiyete bağlı teşkilatların 
en mühimmi Ehlisalipçıler

dir. Bunlar men'i müskürat cemiyet! 
namile ortaya cıkmışlnrdır. 19 dev· 
lette şubeleri 1.500,000 azalan var· 
dır. Hürı iyet Cl'miycti bunlara sene 
de 9000 dolar iane verir. Çiftçi ıs
tiklal meelisi·Roosevelt'in zirai prog 
ramına muh:ıll'fct içın teşkıl cdıl

miı-tir. Cümhuriyct bekçileri • bun· 
!ar kommünızmle mücadele eder • 
ler. Antisı;mitizm bayraklarıdır. 
Yahudilerle mücadele komitfsinin 
ismi "siyah komıtedir . ., Bunlar Ro
osevelt programım karikatürize ı>t 
mek için bir sinemaya 500.000 do
lar sarfetmı lerdır. Meşrµtiyctı m/ 
hafaza cenubu koınıtesı • Bunlar 
da zencilere hak verilmeml'ai için 
rniicadele ederler. Linç kanununun 
meclisten geçmesine muhaliftirler. 
Almnnyadaki • Tazı rcJ mıne tar f
tardırlar. Hcarst bunlara ayrıca 
tahsisat verir . 
Faş'zmin Amerikada.kı demir pen 

çesi, hürriyet cemıyeti, ıste bu rnak 
sntlarln te ekkül etmiş. Amerıkayı 
faşizme götürmek için iktısadi. iç. 
timai, sıyasi btltün CC'phelerini kur
nıuştur. Fakat Amerikada demok
rasiye inanan halk. son teşkilatlar, 
sosyalist, kommünist fırkaları bun 
larla keskin bir mücadele halinde
dirleı. Harbe kar ı sulh cemıyeti 
bilhassa bu mücadl'le için teşkil c
dilmıstir. Bırçok Üniversiteler, Kol 
lejlcr, gazelc>ler, demokrat cemı • 
yetler. amele tcşkılfıtları bunlarla 
beraber calışmaktadır. 

Son günlerde fasizm. Amerikada 
daha bariz bir şekil almıştır. 19 na
ziranda Cleavland'daki gl'mi insaa
tı komitesi. Macar • İtalyan mU-

(Arkası altın .ja) 
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URESLER YARIN 
aşjıehlivan ığı 

• 
ım Alacak? 

Tekirdaijh Kuvvetini Güreşine Uyduramazsa 

Mülayim Oyunlar!nı üste Koyar 
Yarın akşam Taksimdeki güreşler 

nihayetlendiği vakit, hoparlörler a
caba kimi başpehlivan olarak ilfın e
decekler? 

"'ki başpehlivı:ınltmrı rl'> ...... 

kirdağlıya nasip olacağını tahmin e
denler çoktur. Mülayimin taraftarları 
ise aksıni iddia ediyorlar. 

Pazar günkü galibi bulabilmek için 
evvela, müsabakanın şartlarını ve 
güreşlere girecek pehlivanların vazi
yetlerini incelemeliyiz. 

Başpehlivanlık müsabakalarına Af 
yonlu Yarımdünya SüJeymanm, Arı
fin, belki Dinarlının girmeleri bekle
niyor. Güreşlerde çiftler kura ile ay
rılacaktır. 

Kanaatimce, başpehlivanlık keme
rinin bir halkasını kuralarm talihi 
teşkıl eder. Diğer halkası da güreşe
cek pehlivanların kudretleridir. 

Farzedelim ki, kurada Tekirdağlr
ya Afyonlu Süleyman isabet etmiş-

[ ehird'lğlının en tehlikeli 
hasmı Mülayim 

) 
~Alla! Allo!~ 

Dinarlt 
Sofyaya 
Gidiyor 

Burada baspelılivnnhk gür e'.)
lerini:n olacağını pekala bilen , .e 
her dolaşt ığı yerde birinci smıf 
pehli\"an larımızdan iistün oldu -
ğunu iddia eden Dmarlı :\lehme
clin bu seferde Bulgari~tana ha -
reket etmek üzere bulunduğ-u

mı haber aldık. 
Vazi~·eti \"e pehlivanlığmrn de

rec:!si bilen lerce mallım olam 
])inarlının başpehlivanlık güre~

le rine ~irmemesile bir ~er ka~·
hedihni~ olmıyacal<tır. Yalnız Di
narlmm bu s{'fcr Sofyada Bul
~a r ba~pchlh·anı \ "O sabık Av
rupa şa·npiyonu Dankolofla t n
tuşacağmı haber alı.nca sıkdclık. 

Enelki sene Atinada Lo1:1dosa 
mağlüp olan Dinarlının bu se
fer Uulgar giireşçisinin kendi va 
tandn.<iları öniindc parlak bir 
galibiyet elde etn ek arz:.ı<;unu 

tat~_in etmesi ihtimali pek kuv
vctfülir. 

tir. Mülayime de Arif düşmüştür. E
ğer Afyonlu Ariften daha iyi vazi 
yette ise, Tekirdağlıyı epey uğraştı

rıp yorabılir. Arif biraz düşük ise 
Mülayim işini çabuk temizler ve ta
ze kuvvetle Hüseyinin karşısına çı· 

her halde Afrika şampiyonu Vander 

T \N: Serhl.'st ~iireşçilerip İ· 
clare ile ya1Pndnn u~raşai'l Emi
nünii Hnlkc\' İnin bu hnsu~ta ha
rcJ{rte geçmesini \ '<' B·ılgaristan

da D!ı"l"hya baspehtivan nnva
nmm fp kl'l'la-n!>smı ols un temin 
etmeo:hi dileriz. velt'e pek benzemez. j 

Yalnız Tekirdağlı için en büyük teh '---------------~----ıı 
like kuvvetini güreşe uyduramaması- · 

dır. Mülayimin asabıyeti ve yenilmek Bisikletle k' bilir. Bu gibi ihtimaller son çar- evhamı azaldığı zamanlar, Hüseyin s: 
pı:-mnnm şeklini hayli değiştirebilir. nirlerine hakim olamayıp. çabuh ve 

Biribirleri için en tehlikeli görülen ezerek yenmek hırsı ile hasmının üs
Mülayimle Tekirdağlınm aşağı yuka. tüne uluorta atılırsa, Mülayim fa?.!& 
rı ayni yorgunluklarla ilk seçmeleri bildiği oyunları o anlarda kullanarak 
bitirdikleri ihtimaline nazaran da va- rakibini muhataralı bir vaziyete ı:ıo 
ziyeti bir düşünelim: kabilir, yahut puan kazanacak şekH-

Mülayimin tnraftarlan haklı ola- ıer:e getirir. 
rak tuttukları pehlivanın bu sıralar Maamafih Tekirdağlı hesabına say. 
her senekinden daha zorlu bir halde dığımız gençlik, kuvvet ve maneviyat 
olduğunu hesaba alıyorlar ve fazln farklarını ıyice ayarladıktan ı::onrr.. 
oyun bildiğinden ümitleniyorlar. Bun netice hakkında şöyle bir hüh."Ille va
lar doğrudur. Mülayimin oyunları Hii rıyorum: 
seyinden fazladır. Şimdiki vaziyeti de Bu seferki başpehlivanlık güre~lc-
çok yerindedir. rinde Mülayim geçen seneden çok da-

Ji.,akat, bir mesele var, Hüseyin, Mü ha çetin olmakla beraber, Hüseyinm 
layimi son güreşlerde yenmiye ıalış- kazanma şansı yüzde yetmişe kadar 
mıştır. Mücadele sporlarında mane\'i· varır. 
yatın tesiri pek büyüktür. Bozuk ~a
neviyatlı bir pehlivan bildiğini de 11-

Eşref Şefik 

nutur. Ekseriya yenildiği güreşçi ö-
nünde tutuşmıyn başlamadan y~m lstanbul Futbol 

----,o---

kuvveti kesilir. Hasmı ise inadına a-

Marmara 
Turu 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
Bursa bisikletçileri "Marmara l'ırru . , 

ismi verilen uzun bir s~yahate başla. 
mışlardır. 

Bu tura Bursa Acaridmanyurdun
dan dört genç çıkmışlardır. Bekir, 
Hikmet, Hiisamettin ve Faruk isim
lerini taşıyan bu gônçler ilk mec ha
leleri muvaffakıyetle bitirmişla!·dir. 

Seyahat yirmi gün sürecektir. Bu 
esnada bütnn Marmara ve Trakya !ıa 
valisi dolaşılmış olacaktır. 

Marmara turu ayın yirmi üçii-de 
Bursaya avdet şeklinde nihayetlen -

miş olacaktır. 

---o---çılır. A·ıanı Çek.idi 
işte Hüseyinin Mülayime karşı o lzmirde Bugünkü Maç 

lan ca.n alacak faikiyeti bu noktada- Istanbul Futbol Ajanı Zeki Rızr . . ) 
.. 

1

. ·r . . y · k' · • · Izmir 10 (Tan muhabırınden -
dır. Maneviyatı daha sağlam ve Mu- ıstı a etmıştır. erme ımın geçeccgı · . . 
lavimden daha genç olan Hüseyin henüz malllm değildir. . 1 Istanbul ve Ankara muhtelıtl<.'rı bu-
- - = - gün geldi. Yarın saat 16,30 da A1;ka-

B 
'
.k G • • ,. · ra _ Istanbul muhtelitleri, saat 15 

Q an ureş erf te de Izmir muhteliti ile Şark nıuh-

u Sene Yugosla ria 
omanyalılar Kuvvet li 

l' ugoslavların dünya şamp·yonumuz '/aşara karşı 

çıkaracakları Antonoviç 

r' 

~ 
~ ..... 
' 

Her defasında galip geldiğimE Bal gelmiye çalışmaktadırlar. Yunanhları 
kan güreş şampiyonasının bu sene Iz- bir senedenberi eski nntrenörı~ uiz 
mırdc yapılacağı malumdur. Seneler Peter çalıştırdığı için onların ' tek
d nberi bırakmad·ğımız bu şaml'iyo- nik bakımdan kıymetleri yükselmiş 

olsa gerektir. naya bu sefer de Türk takımı vaktı
lc hazırlanmıştır. 

Haber aldığımıza göre, rakiplerin.i
zin idmanları da yerindedir. Yugof-' -
ıavhrla, Romanyalılar bu sene geçen 
se" !erden daha kuvYetli bir .t~ tcrnla 

Her halde bu sene Balkı>"' rr. ·

şampiyonasında çok heyecanlı mü.H.

bakalara şahit olacağımızı şimu:r1en 
temin edebiliriz. 

teli ti karşılaşncaklarrlır. 

Pazar günii, Izmir - Ist:ınbul muh 

lelitleri oynayacaklardır. 
---o--

Yeni Manisa 
Stadyomu 

Hazır Janıgor 
Manisa, (TAN) - Valimiz Liıtfı 

Kırdar, Manisaya geldiği gündenberi 
1 spor işlerimizde büyük bir inkişaf 
1 başlamıştır. Uç senedenberi bir türlü 

1 yapılamıyan lig maçları muvaffakı-

1 

yetle sona erdiği gibi sporcuların hcı 

türlü ihtıyaçla~ d~ temin ed·i·lınekt_e
dir. Bu arada şımdıye kadar otedebc

ride ve gayrı miisait binalarda bulu-

nan spor klüplerı partiye ait büyük 

bir bina altma nakledilmek üzeredir. 
200 bin lira sarfedilmek suretıle 

yapılması kararlaştırılan büyük stad

yomun inşaatına bir aydanberi de

vam edilmektedir. Toprak tesviyesi 
işleri sonuna yaklaştığı gib' büyük 
yilzme havuzuna başlanmıştı r. Beş 
bin kişi alacak tribünler münakasaya 
konmuştur. Futbol, voleybol , tenis. 
atletizm sahalarile kum ve yüzme ha 
vuzlnrm ı ihtiva eden .Manisa stad -
yomu AnkaTadan sonra Türkiyenin 
en modern sahası olacaktır. 

1 şarkılarla farıte.zileri 

ERİME K.APANSAM 
• nce bir ses: 
1 - Sol, la, si, do. re, mi, 

fa, sol, 
- Kuzum ustacığımı şarkı ne 

zaman çalabileceğim? 
- Yoo .. Acele yok. Alfabeyi öğ

renmeden roman okumak istiyor
sun. 

- Güç amma. 
- İskmderin hocası ne demiş? 

Tahsili ilim ve marifette hüküm
darlara mahsus ayrı bir yol yok -
tur. Kolayı, öğrenmekten vaz geç
mektir. 

Ne yapsın günlerce ıskaladan öy 
le yılmış ıki, elinden kaç defa mız 
rabı atmış la hırç ın hırçın dövün
müş. 

· - Yapamıyorum. Olmuyor. Bu, 
,..;.,;..,._,; #.J,.lf3.-.•- J,UJ.\ı1 UVi:)U 'Vt:'.,.:.>"- ... 

lam. Annesi ona: 
- Aman ne maymun iştahlısın 

Neriman? Bu yoklukta İstanbulun 
en iyi ut ustasını tuttuk ta yine 
mırın kırın ediyorsun hayret! 

• 
O giin yine yeni bir şarkı nota 

sile geldi. 
- Haydi bakalım. Herhalde bu-

nu seve seve çalacağına eminim. 

"Dizlerine kapansam .... ,, 

Birkaç defa beraber geçtiler. 
- Bak göriiyor musun? Kırk 

yıllık bildiğin şarkı imiş gibi çalı
yorsun. 

"Kana kana ağlasam,. 

- Harika! Fevkalade çalıyor

sun Neriman. 
- Yok canım mü balağa. 
- Billiıh harika. Bilirsin ad ben 

olur olmaz şeyi beğenmem. 
- Maşallah .. Hanım kızımız utu 

epey, ilerletmiş. Doğrusu ustay.t 
diyecek yok. Hu kadar kısa zaman
da. Bizim kine de istiyoruz amm:ı 
bir türfü olmuyor. 

- Haftada kaç defa geliyor. 
- Artık gelmiyor. 
- Ya! Niçin? 
- İstemiyoruz. Bu kadar öğren-

dikten sonra kendi kendisine iler
letsin diyoruz. 

- A ... Bak do~ değil. Bu ka
dar emekten sonra ... 

• 
- Çal b:ı kalım çorbacı, "Dizle-

rine kapansam .. . , 
Bütün yeni çıkan şarkılar. birer 

defa meyhaneleri dolaşır. Orada 
sarhoş kafasında birer imtihan ge
çirirler. !yi not alanlar kalır. öte
kiler sırra kadem basar. Meyhane
ler, şarkıların filtresidir. 

"Başka bir zevk istemem, yanın
da sabahlasam.,, 

- Antikaya bak! Hem yanında 
sabahlasam diyor. Hem de başka 
bir zevk istemiyor. Ulan daha isti
yecek ne kaldı ki ... 

"O gUzel saçlarını ben çözüp 
ben bağlasam.,, 

- Bak burası fena değil. O eski 

saçlar· olmalı da çözUp çözüp bağ

lamalı. Şöyle topuklara kadar. 

Çifte örgülü. 

B erbcrlerde bütün İstanbul 
kadınlarının saçları alagar

son kesilirken bestelenen bu şarkı, 
parmakla gösterilen birkaç uzun 

saçlr genç kızı şüphe altında bırak
mıştı. Neriman, işte bu bedbaht

lardan biridir. 

Yahu miiteassıp ailedir onla?', 
hoş son zamanlarda gidişlerini ben 
Ut.,,'-•''!!'. ""'-ıd-..... -••.J"""'•-....,.., .J-· J>Jıı...a.&~""'" 

böyle ha, vay canına bizim büyük 
\•alide söylerdi. "Dünya düzelir di
yenin imanına zararı vardır .. , 

Allah taksiratlarını affetsin. 

• 
- Çocuk musun Vedat? 
- Dizlerine kapanıp kana kana 

ağlamak itiyorum. 
- Bıralc şu çocuklukları. 

- Artık ut çalmıyacaksın de;:J 
mi güzelim. 

- Çocuksun Vedat. 

• 
D üğünlerinde komşular inatla· 

rına bu şarkıyı iki defa çal· 
dırdılar. Vedat ile Neriman büyilk 
bir günah işlemışlcr gibi kızaI1P 
bozardılar, renkten renge girdilet'· 

1''akat artık mesuddular. 
Vedat, her sabah karısının uzutı 

saçlarınm dibinde artık ağiaınJ· 
yor amma. 

- Yalandı değil mi onlar Neri" 
man? Hepsi dedikodu idi değil l]ll 
Nerimnn? 

Diye yalvnrıyorda. 

• 
Altı ay sonra: 

t '-'~Ul,. "'JM. .&.&.t.a.'-'"''""'J' • "" j. 

iliştiri versene. 
- Bıktım senin bu saçlarında.JI-

• Kocasının huysuzluklan, dedi1'
0 

dul ar N erimam yıldırdı. 
Aziz okuyucularım size şurı0 

haber vereyim ki şimdi. Nerirruı!l 
'saçlarını kestirmiş, altı aylık otl" 

dülasyon yaptırmıştır. 

- -1 '\.-, C\ . 11-
A m erik ada raş=zm Taraftarları 

(Ba~ı 5 inr ide) 
messillcrine General I•'rancoya gön 
derilmek üzere üç gemi satti. Bu 
gemiler Panama bayrağı altında 
4,000 ton mühimmat yüklü olarak 
İspanyaya gittiler. 3 temmuzda 
Karnegi Holde toplanan bankerler, 
içtimalarında C. l O Ünyonuna ve 
amele hareketlerine karşı muhafa
zakarları birleşip faaliyete geçmi
ye, kommünizmc karşı faşizmi mü 
dafanya davet etti: İçtimaın reisi 
"Bu son mi.icndeledir, düşmanlara 
merhamet etmemeliyiz. Mülkiyet 
hakkı, her nevi mühimmat ticare
tinde dahi kar hakkı, grev boz
mak hakkı, vergi vermemek hakkı, 

müdafaa edilmelidir dedi.. 
Bundan başka "gençli~ ve mil

let,. ismi altında yeni bir faşist teş
kilatı türedi. Bunlar kommünist 
fırkası önünde nümayiş yapmış ve 
fırkanın feshini istemişlerdir. Hit
ler, Amerikada !;irçok sinema kum 
panyalarını satın almıştır. İtalya 
ile de sinema kumpanyaları yeni 
bir anlaşma yaptılar. 

H iirriyet cemiyeti reislerin -
den Al Smith Mussoliniyi 

ziyaret etti. Ve Herald Tribünde 
nC'şrettiği makalede Mussolininin 
Roosevelti sevmediğini yazdı. Mus
solininin kendisinden, Roosevcltin 
Uçüncü defa intihat edilmiyeceğine 
dair teminat istediğini bildirdi. Ve 
açık açık Amerikan esas teşkilatı 

baki kaldnkça Faşizmin Amerika
ya gelemiyeceğini yazdı. 

New-Yorktnki büyük Üniversi -
te klUplerindc ihtiyat zabitleri bir 
içtimada. eğer Roosevelt C. 1. O. 
Ünyonunu dağılmazsa, Roosevelti 
başkumand1:1.1J olarak tanımıyacak 
larını, emirlerini dinlemivecekleri
ni söylediler . 

BugünlcU Daily Warker gazetesi 
rdU" Homson Cann'da, eski Çar o .

1 1111 . 
suna mensup bir beyaz Rusun, si 
li Rus, ihtilalçi Faşistlerin rel 
Anatas A. Vansiaski'nin silah dü
lu deposunda yaptığı mülakatı neŞ 
rediyor. Vanisiasky, Troçki ile be . ıe
raber olduğunu, maksatları sır p 
şi.k Amerikada Faşizm teşkilatı Y9 

mak değil. Sovyet Rusyaya ]<a~ 
§1 1''aşist mücadelesi yapına. 
olduğunu söylüyor. Bütün h~;: 
teçhizatı ile beraber Amerı .. 

·1· tı .. _da kurulan bu faşist teşkı 8 l• 
"Hürriyet Cemiyetin~e .. ayrı 0 ~ 
madığı, ayni gaye uğurunda be;ıı 
ber olduklan gayet aşikardır. 
teşkilat, hürriyet cemiyeti için pe~ 
de arkasında rol oynamıya gaye 
müsaittir. Fakat geniş hl\lk_ k~U~ 
leri, entellektlieller, ileri ıçti~ ,... 
teşkilatlar Faşizme o kadar d~1: . tıp• 
mandır ki, madeni harplerle, ıs • 
lal kavgalarile binlerle can ve~ 
rek elde ett:.klcri hürrivet ve ~ 
mokrusiyi, düşmanlara ·öyle kolll 
kolay teslim etmiyeceklerdir. ~ --

Prost iyileşiyor 
1tB' 

Şehircilik mütehassısı Prostlln tıır· 
talığı biraz iyiliğe yüz tutınt~Sıe)-e 
Kendisi bir haftaya kadar beledi) 
gelerek tekrar işe başhyacaktır- J<S' 

Prost. ay sonuna kadar burada}< \'' 
tarak yarım kalan işleri bitirece 
Parise dönecektir. 

~~~o~ • • 

Mülkiye Başmüf F ttışı 

Seyahatten Dönd~111 
Mülkiye baş müfettişi Bay :N~~ıc 

Nnzmi Giirmcn Uç aydan beri yaP dliJl' 
ta olduğu Avrupa seyahatinden 
'lliistür. 
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Ehli/esen Kartal 
TANrn Çocuk ./JJiveai 

(: 

Kôğıttan Yakalar 
lngilterede erkek gömlekleri için 

kii.ğrttnn yakalar yapılmıya başlandı. 
Bu yakalardan milyonlarca satılıyor. 
Bu yepyeni şey şimdilik yalnız Ingil
terede yapılmıştır. Bu yakalar sellü
lozdan yapılıyor ve hususi bir madde 
ile beyazlatılıyor ve kuvvetlendirili
yor. Her yaka ancak bir defa kulla
nılıyor sonra atılıyor. Böylece çok 
sıkıcı bir işten, yaka temizlemekten 
ve ütülemekten kurtulmuşlar. Kağrt 
yakalar çok temiz çok uygun ve ku
sursuz, tedariki de çok kolay bir hal 
almış. Bu yakalardan herbiri bezden 
bir yakanın temizlenmesi ve kolalan 
ması için verilen paradan yüzde yirmi 
beş eksif,rine satın alınabiliyormuş. Ba 
kalım bu yakalar başka memleketler
de ne zaman yapılacak? 

Kartal vahşi bir kuştur, hem iyi- r 
lLkten anlamaz sanılır. Halbuki işin 

= TAN 
ÇOCUK KLOBO 

aslı böyle değildir. O da kendine iyi-
lik ed~ni unutmaz. işte bir örnek: 
Dalmaçyanın bir köyünde yaralan
mış bir kartalı bir köylü alıyor, evi
ne götürüyor, ynrasınr tedavi ediyor. 
Sevimli hayvan iyi olunca köylli onu 
azat ediyor. Kartal da uçup gidiyor. 

iSiM: 
MEKTEP vt No: ··- ................. ··" 

Fakat bir zaman sonra kendini kur- MEMLEKET: 1 
taran ve azat eden köylünün evine ADRES: 

tekrar geliyor. O evi benimsiyor. BiT '\ 
ah 

Bu lnıponuı doldurup bize yolla· 
d a oradan ayrılmıyor. yma. Mukabilinde göndeTeceğimiz 
GördüğünUz resim köyllinün evi,Q.e Gza kartını alır alınaz Tan Çocuk 

dönen kartalın o evin taraçasında ah \,., kliibünün bası olursunuz.. J 
nan resmidir. ~-----------

Çallşkan 

Evlat 
Ahmet Tekinsiz, o kadar yaramnz 

bir oğlanılı l:i, hem annesi babası, 

'"'Hikayeli Resim Boya· 

ma .. da Kazananlar 

1 hem de bütün mahalleli artık ondan 
yaka silkmişlerdi. Bnbası bir g:.in ka-

48 numaralı mecmuamızda1ci "hi

kayeli resim boyama., müsabakasını 
kazanan u~ karlimiz ve alacakları he 
diyeler: 
1-Yozgat tecim ve endüstri oda

sı başkanı oğlu Ahmet Aydın, bir su
lu boya takımı, 2 - Fatih Selamet 
apartımanı 7 numarada Orhan, bir 
kuru boya takımı. 3 - Ankara P. T. 
T .Umum Müdürlüğü merkez muha· 
sebe memurlarından Mehmet oğlu M. 
Kemal, bir kuru boya takımr. 

Şurada (6) in ·an nr. Her biri bir i görüyor. Görüyor anıma ellerin(le 
'O İl e yanyan ruetleri yok. 

Ue m dil<kn.tle bakınız. l~te • (G) t.ane el filet. lakns, yan makine i 
\'esaire ••• Ilu filetltrden ha.n~İSİ bu İn anlardan hangb: ıe daha İyi ya!tı~I· 

yorsa birer birer yazıp bize yollal1ruz. 
)leselii: 1 .numara filiın alet 2 numara filan alet v.s ... 

6 sım da bulup bize yaz.anlar arasında kura çcke<:ck ve 50 ki>iye ~ÜZPI 
birer hediye verereğiz. 

rar verdi. Ahmedi bulunduklaı ı ka.sa
badnn elli kilometre uzakta biı yere 
iş aramıya gönderdi. Bir hafta son
ra Ahmetten aldıkları bir mektupta 
şunlar yazılıydı: "Bana ~eni ~imse ı::ı· 
rakhğa almaz. Bir tek usta bil..: bula
mıyacaksm. Dediniz amma şim<liye 
kadar dört usta buldum ... 

48 Numaralı Bilmecem izden Hediye 
BiRER MÜREKKEPLİ KALEM 

lCAZANANLAR: 

İstanbul erkek lisesi Hikmet Ben
gen, Karagümrük caddesi Karn.
baş tahtacılar 10 numarada Neriman, 
34 üncü ilkokulda 552 Kemalettin, A
karetler Şair Nedim caddesi 43 nıı
marada muallim Tevfik Kotay kızı 

Meral Kotay, Kocamustafapaşa Ök· 
eüzce cami sokak 32 numarada Saim 
GUçaydın. 

BİRER TARAK KAZANANLAR: 
Yeşilköy ilkokul karşısı 18 numarıı 

da Altan Uras, Üsküdar Şemsipaşa 

İzmir imrantine tramvay caddesinde 
505 numarada Ünal Komman, Bursa 
Tuz pa7.anndıı berber Mustafa Altın
diş mahdumu Tahsin, Adana asliye 
ceza hakimi Mustafa Arunoğlu Tur-

ban Anun, Hereke fabrikasında ko· 
operatif memurunun oğlu Ergtin 

Dönmez, Babaeski birinci ill:okuldn 
85 Ahmet Erem, Konya avukatların· 

dan izzet Cemal oğlu Celal Kişmir, 

Eskişehir tapu müdürü Münirin kızı 
trfan. 

BlRER BÜYÜK OYUNCAK KA

ZANANLAR: 
Bostan sokağı 45 numarada Hüsnü Suadiye Bağdat caddesi 385 numn· 
oğlu Sabih Tarhan, Aksa.ray 97 nu- rada Haluk ve Selçuk kardeşler, ruz 
marada Vasfı Üstün, Bakırköy Zey- la c. H. Partisi Başkanının kız.ı Şük· 
tinli< Odabaşı sokak 41 numarada riye Sakarya, ZonguldaAt Türkiş mu
Gönlll Çintan, Hasköy kırmızı min re hasebe direktörünün oğlu Hasan, Ma 
sokak 19 numarada Viktor Levi. , nisa Akhisan Misakı Milli okulu mu-

BiRER ALBüM KAZANANI .. AR: allimlerinden Resmiye kız.ı Tulin Al· 
Ankara Ahıyakup mahallesi Akku tan, Birecik Fevzi Pnşn ilkokulu baş 

run sokak 1 numarada Bedia Eker, muallimi oğlu Ogener. 

BiRER KÜÇÜK OYUNCAK KA· 
ZAN ANLAR: 

Muradiyede fabrikatör Ali Tezer 
oğlu Hasan Ali Tezer, Filyos şimen· 
difcr depo Şl'fi Nazifin oğlu Muam • 
mer Akalın, Adapazarı kasaplar için· 
de 17 numarada tenekeci Hakkı Züm 
rüt, Vizede binbaşı Sadrinin kızı Ay
sel Ölmeı.t ürk, Uşak C. Genel sa va
manı oğlu Müfit. 

BtH.~~R KART KAZANANLAR: 

Nortibuaz talebesinden Keork Gon 
cagill. Beşiktaş okullar güneşi 216 M<3 
diha Orten, Ankara Saman pazarı H 
bip Ağanın kahvesinde Karsan Aziz 
Karakulak, Elaziz mühimmat depo 

mlldürtiniln oğlu Kiwm. Bursa Ye • 
miş caddesi Çatal fırın karşısı 45 nu
marada Rıza, Balıkesir Cümhuriyet 
mahallesi Tatlıca sokak 16 numarn -
da Yaşar Ayten, Tekirdağ Ertuğrul 

mnhallesl Çelik sokağı 3 numarada 
Leman Bııyakkıvan, Eskişehir Akar-

Kazananlar 
başı mahallesi Letilla sokağında 14 
numarada İsmet Değner, Kayseri in· 
hisarlar barut depo satış memmu 
Lutfi Kemal, İstanbul erkek lisesın
de 10 6 Mustafa Kazım, Beyoğlu 6 
ıncı ilkokulda 202 Tomris Saman oğ
lu, Ankara Önccbeei Bilim sokak 17 
numarada Semiha Elmas, Tokat kor 
iv. Birinci kısmında N. Kaynak oğlu 

Şeref Kaynak, Kumkapı orta o· 
kulunda 238 Mehmet Uluöz, Konya 
Kalecik mahallesi Kara hafız solmk 
30 numara Semiha Akalttn, Samsun -
Sıvas hattı Hacı Bayram istasyonun 
da S. Boray, Zile lstikW okulunda 
164 Vahit, Ankara orman çiftliği 10 
uncu yıl yntı mektebi talebesinden 
33 Hamdi, fersin gUmrük civarında 
tüccar Rifat Özgören vasrtasiyle Mah 
mut, Sıvnsta Niksar cadde.si 5 numa
rada GUzin Tomer, Manisa tapu me
muru Nuri oğlu Erkut Esin, Borda 
Karaköpriidc berber Mahmut kalfa· 
sı McvlUt Poymaz. / 
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Bibi General Oluyor 

Bibi yalnız ba.şma kalınca da çalış- Bibi bird nbirc . aşalndı. Kulakla

tJ. Çünkü: Arlık çalışıp kazanmanın rına innnamıyncak gıbi oldu. 

- Bana hır knt general elbisesi. rününcc halk SC\inçl (yaşa!) diye 
En güzel ve en iyisinden! bağrışmıya başladılar. 

Terzı bu genç gcneı nl'c şaşkın şaş- llbay, meydanda o gtln için kurul· tadını nlmıştı. Dükkan hcrgUn birnz İlbay: 
daha Uerliyor. Bibi'nin de sevinci ve kın, imrene imrene baktı. muş yüksek bir y re çıktı. Yanında-

- O ka<lar şnşırma Bibi, eledi. Bi- - Başüstüne, başüstilııc! diye diye klleri de cıkc11 dı. Kalabalığa dönüp! 

ellerini oğu12turdu. Çıraklarına birc:ok - Bayanlal', bnylnr! 
Pnliği , gittikçe nrlıyordu. Bir gün 

kenai kendine şoyl!: düşiindü: Artık zim ordumuz küçiiciik birşeydir. Kim 
bır iş sahibi sayılabilil'iın. llbayın kı
zı dn bana P.n iyi bir arkadaş. Ac'IJa 
onu babasından istesem benimle ev
lenmesıne razı olur mu? Olursa ilbay 
bu yabancı şelurde b na babalık ya
p r . Büsbiıtün mesut olurum. 

se ile muharebe filfuı da ettiğimiz 

yok. Bıziın memleket başka m "mle· 

ketlerc bcn?.em<'z. Bir gcnernldcn is

tediğimiz biitün iş şııdur: 

ResimgeçiU ı de askerin basında 

yüriımek. Verilen selfunları alma..lt. 

rop atılırken dinlemek. Harp zama

nına gehnce : H<>nk s harııte ölebilir. 
Talihinse sen de ölUrsiin. Yurdumuz 

seninle ovünur. 

!\'asıl bunlar zor bir iş mi? Değilse, 

haydi koş tn kcnclin" bir kat asker 
elbisesi ı~mnrla. 

Bibi şaşkın şakkın kalktı. Teşek

kür için aklına hiçbir söz gelmiyo:-

emirler verdi. Snmnlı athnlı bir yı- .. ----,-------ırn-,wı;;:::-ıı--.,.----ı 

ğm elbiseler geldi. İcindeıı en güzeli 

seçildi. Bıbı bunlan gıyipı başına da 

yine sırmalı, pırıl pıı ıl bir general 

kasketi koyunca aynada az kalsın i 
kendini taıııyamı) acakU. O kadar gü 
zeleşmis, o ko.dar değisınışli ki.. Se-

İşte yeni gcner:ı.nmız genç tllbı ! 
''Yarın sabah saat dokuzda bizim 

Hepimiz ondan biiyi.ik iyilikler ve 
eve gel. Saat onda şehrin bi.iyük mey 

-=:~.__-------------'du. Sanki bırdenbire dili tutulmuştu. 
kahramanhklnr b kliyebiliriz. dedi. 

danında halk toplanacak. Senin gene 
Sonra Bibiye dönüp: 

Bibi ile llbay büyük meydana 
giderlerken 

Bu düşüncesini gidip (Zizi) ye de 

söyledi. Zizi onu babasının iş odasma 

götürdü. İçeri girmek için cesaretini 

artıracak sö1Jer söyledi. Beraber il

bnyın önüne çıktılar. 

ilbay kızını boğulmaktan kuıtaran 

genç biiceği görünce memnun oldu. 
Bıbi, utana utana ona dileğini anlattı. 

İlbay bır dakıka düştindü. Sonra Bi

bıyi kollnrından tutup masasının ko;· 
narına oturttu. 

- Sana mühim S<'ylcr soyliycce
g1m dclıkaıılı ! dedi. Kızımı istiyor
sun amma bilirsin kı benim kızım bır 
tnneciktır. Çok nazlıdır. Bunun içın 
onun mutlaka hem zengin, hem de 
\ tiksek b r me\ !<ıi olan bir ndamla 
Mesela : Bir gcncrnllc evlenmesini is
tcıim. Hnlbtıki s en daha bir iş sahibi 
bile sayılaınnzsın. 

Bibi, bu sözleri duyunca çok mah
z.un oldu. Öyle .rn illınyın hakkı var-

İhtiyar ilbayın Jki elim tutup öptü. 
Acele aceleodadan çıktı.Çarşının yolu .--------.-------......... - Artık bir general in. Şöyle or-

nu tuttu Tabii. orada ne alacağını ~n taya çık ln halkın alkı !arına cevsp 

)adınız: GC'ncral elbisesi... \'er. Dedi. 
Parmaklığın arkasında birikmiş er 

Dükkana gidinciye kadar içi s-:: 
~~rı~~~~ !anlar genç generalden çok hoşlanmış 

\-:İnçten hop! hop! edip duruyordu. ı 
olmalıdırlar ki boyuna ( Geııcra) Bibi 

Geçtiği yerde heı~cs yakmda bir gc-
bir milyon yıl ynşa ! ) diye bağrışıyor 

neral ohıC'nğını biliyor <la kendine ba-
lardı. 

kıyor gibi geliyordu. 
Bibi biraz öne doğru ilerledi. Gü -

Çın - Çin'ın en bUyUk ter.ti 
lümsiyerek başıyla halka. selamlar 

kanına \'arın<'a Bibi sevinçle haykır-
dı: verdi, nlkışlnrına teşekkürler etti. 

. 

- Seni general yapacağım Bibi Binlcı cc böcek knlnbahğı güle. Sf'-

ral olma törenin yapılacak . ., vine evlerine dağılırlarken ilbayla Bi 

Bibi; o gece sıwıncind n, heyeca bi ve km da arabalannn binip evleri

nındnn uyuyamadı. Ert:esı sabah da nin yolunu tuttular. Yolda İlbay: 

ha gün doğarken yatağından fırladı. - Bibi, seni herke se\"di. Gördün 
Şarlu byliye soyliye gıyindi, saatin mü hal ne kadar scvincli idi. dedi 

dokuz olmasını beki di. Tam va.kit Bibi hnkılmten nkıllı bir böcekti. 
Düştindi.i, düşiindii, sonra şöyle bir 
cevap verdi: 

dı. Daha cliikkaıııııı açalı knç gün ol- - Bayanlar, Baylar! 

- Evet ilb:ıyım, ben de bunu far
kettim ele kendi kendime şöyle bir 
söz verdim: Beni sevenlere yardım 

için elimden gelen hiçbir şeyi esirge
miyeceğim. Ne oluı sa olsun onlat m mustu. li'akat ilbay biıdenlıiıc Bibiye 

• 
0

' 1 Am<:amn Köşesi 
_ .. l~ 

1 

llbayın odasında 

- Amma, d dı , ben sende bü) ük 
bir zeka ve c,alı kanlık se.7.İ)orum. Ne 

- verilse yapabilcr('brınc t>minim. Ma
demki kızımın mulıakk .';. bir general 
le evlenmesini istıyorum . O halde se
ni d llır a nemi ynpaıım. 

.. e\·gil~ Ç4ıetıhlanm, ( Hen:li T~~lo) 1 ~ip onu ) ahıız ho3 anınmzı ist İ) onız. 
musnbakusmı herhalde çok ı>e\ 1) or- O zanı:ın resim ) upmal İ!';İniz 'i<>k ko

~~wı~ 9 a~~rım. :c tatlı. hi.r eğleı1<·e de lnylnşı)or, iisteli1. orta3n çılrnn rc
gıl mı. lı U7.el, eglrııcclı bır r mc uy- sim de daim güzrl lıirşm· ol.n or lle-
guill lıo3 nJnr seçme!\, soıım onu bo~ ı- ğil mi:• • • 
yarak yepyeni \'fl psJdsimlen çok da~ 
ha ~ii.t.l'l lıir hnlc koymak, doyulur 
7.C\'i• lllİ? 

Fnlmt lııı ıniisnh.ılm ~ alnız Pğlt•ıı· 
mee< için değildir. Gazetenizde .,jzi 
eğlendiren herşel ı;hi omı:ı dn ize 
bir fn)dtısı \nr. iz furlmın 'arıruıdan 
i~ i, !.'Ok İ.) i bir srl c alısı.) or unuz ki 
o da resim ) npmaktır. 

Birdenbire lır•ıı resim -:izınek, hem 
de onu bo~nmn~\ sizin ı;ibi resme ~f':Iİ 
lıa<ilı.) an l.ii~iik ressamlar kin biraz 
ıordur. U r hn!tn hnıır bir resim 'e-

lkı sefer sizi bc.13 mhuı ha.~ka, resim 

ı;;ı.mi~" de nlır~hrınnl. i~·irı hir res a-

mm ) nı·ım l.urnl\tıj:(ı şu J.or an resmi

ni tnm:ı.ınl311utnı1.1 istedi!·. I>cmek ar -

tık ) m a:,) a\ n ressam) nrdııncısı dn 

ohı) orsuauz. nu~iı~ göz, ağ-ız, burun 
çb:ersiniz. \" ruı daha baskn birşey ... 
Bir g-iiıı ele bize hep J,endi eliniz.le c;i· 
z.il~i~ giizeı rt• imler ~ ollarsııuz. O zn 
maıı Anw.nııız sizi birer kiiçifü res')aın 
gördiiı;;11t.ne ne lrndar sc\ inir. 

l\ICA 

ı sevgisine layık olmıy. çnlışacağım .• 

- 1 

- Bana bir kat güzel general 

elbisesi çıkarın. 

Gelcct>l. lı:ıfta: Harı> flastı or. 
Ilaknlım General nibiniıı hn...,ınn ne

ler gel cck. 
(Aria ı nır) 

iI.TE Bu N u \ KOÇUK MASAL 

l~~~~~s~ı~-L
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M-iY1a_O_R_:_,o_u_M_!J 1 Ne Yalan, Ne Doğru 

Deniz Fenerleri 

Büyük Fırtınalara 

Nasll Dayanırlar? 

Şiddetli rtizgiir \'C dalganın nele
ri yıktığını bir gözünüzün önüne geti
riniz. Değil açık denizler gıbi büyük 
sular, hatta gelip geçici selkT bile ne 
kadar kuvvetli şeyleri yıkabilir. Bu
nu düşiinünce deniz fenerlerinin na
sıl olup ta dalga fırtına demeden yıl
lar \'e yıllar hiç bczulmadığma. yıkıl
madığına saşmamak olur mu? 

Acaba bunun sebebi ne? Deniz fe. 
ııerini o kadar dayanıklı bir hale ko
yan şey nedir? 

1 - Bıçimleri. Dünyadaki bi.it{in 
deniz fenerlerinin yere dayandığı kı
sım geniştir. Yukarıya çıktıkça dar
laşır. Bu biçim, ağaçlardan alınmış

tır. Bilirsiniz ki ağaçların da. toprağa 
gelen tarafları kalındır. Yukanya gı
dildikçe gövdesi iııceleşir. Tabiat onn 
bu şekli, rüzgarlara dayansın dıyc 

'et ınişlir. Hakikaten ince bır ağaç bi 
1 ne rüzgarlara dayanır. 

lştc deniz fene.rlerini de agnç bi· 
çiminde ~·aptıklan için riizgürlarıı, 
dalgalara çok dayanırlar. Eğer başka 
bir biçimde yapılsalar bu kadar cin· 
yanıklı olamazlardı. 

2 - Deniz fenerini dayanıklı ~·11-
pan şey yalnız bu değildır. Fen~rın 

temeli denizin tistünc çıko.n büyiık 

biı kayanın içerisine gömülüdür. E
ğer boyle gomülü olmasa da kayanın 
üstüne yapılmış oH;a)dı kolayca d~v
ri!ırdi. 

3 - Ev yapılırken tuğlaların yapı
lışına dıkkat ettiniz mi:: Hep ) aııyu· 
na, üstüste dizilir. Halbuki, deniz fo. 
ncrinin tnşları yalnız böyle yanyana 
veya üstuste konulmaz. Hepsi birıl>i
:nne kcnetlidir. (lfüçük ıesme balu
nız.) 

1'.,ene.rin, kayanın içine gömülü o· 
1an kısmında, taşlar yalnız biribinne 
dcgil kayanın kcnarlanııa dn kene~ 

lenmiştir. Bunun için o kocn kaya de 
uizın dibinden sökülüp Jıkılmndrlc"a 

fener de yıkılmaz. Çünkti: bütun tnır 
lar bıribırlcrinc kcnctlenc kenetlcne 
tek bir taş paline konulmuş gıbidir

Jcr. 

Tuhaf Bir 

Buğday 

Tarlası 

1 
Vaklilc bir derebeyi adamlarındc:ı.n l Halbuki bu eğlentinin tam en ıyi 

hiç b~r~in evlcnn:ıe_sini istemezmiş. :r:nmanmda bırden bire derebeyi çık -
Hangısı cvlenırse ışındcn çıkarır ceza gelmiş. Evinde bir yığın ço uğun b.l

,> aparmış. Bunun için hiç bıri evlen- gınştığını duyunca hemen bekçıyi ça 
m zmış. l"akat bunlardan biri nnsıl- ğınp hiddetle sormuş: 

Italyada bir çiftçinin evi biıtiin koy 
halkmı ve o koye yakın yerlerdeki a
haliyı şaşırtmış. 

Çıftçmın evinin yemek odnsnın du
' arlarında ekin tarlnsmda biıyür gi. 
bi başak vem1iş buğday büyuyor ve 
boylan her gün biraz ddhn ytikscli -
yormuş. Bunu gören hnlk bu buğday
lnnn bu duvarda naSJI çıktığın mcıak 
etmıs. 

Ev sahıbi bunun sebebini şoyle nn 
latmı . Bu evi yapbnrken topıngını 
~iftliğin arabasile çektirmLcı. Araba· 
nın ıçinde buğday taneleri ile atçı kır 
pıntılan varmış. Herhalde duvarda 
biten buğday başakları bu buğday tn 
nelerinin alçı kırpınlıla1ile bernb r 
evin hnrcm:ı karışmasından ileri gel
miş. Amma alçı kırpıntıları içinde buğ 
dayın böyle nasıl büyüycbıldibıi anla
. ılnmnmış. 

Kediler Ne Zaman 

Tembel Olur? 
F'nrelerin bir gün bir şehı i bnştaıı

haşa istıla ~debilecefrine in..1 ılm:ız 
mı? l 

Roman yada küçiik bir ş hı i birçok 
kedileri bulunduğu halde fareler :mr
mı , ~cdilcr farelerin en korkunç dilş 
manian iken bu şehrin kcdıleri faı e'c 
rin uluortn şehri doldurmalarına aldı 
nş bile etmemişler. 

Bu biıyük tehlike. şehrin belediye 
r ismi düsü.ııdtirmiis ve fnrelere kn.r-

ı ı. ~ilerin harekete getirilm si için 
kcdı bcıdıycn her evde. k dilermi heı 
hafta biı gün tamami)lc aç bnakma 
larmı, kendilerini aç bırnkmıynnlnı ı 

ecza venleceğini ilfın etmış. 
Cünkii anlaşılmış ki kediler, lm

rınları tok olunca avlanmıyor, ı;i· 

dip bir tarafta tembel, tembel uyuyor 
!armış. 

--- ,o-- -

Deniz Kirlenir mi? 
Çocuk - Ba!:.>a ayaklarımı 1cı:ize 

sokmama izin veriyorsun da n ye bı
rakmiyorsun kı bütün biitUn gire -
yım, 

Baba - Bu kadar insanın g1nlıı;i 

SU.} a bütün vücudünü sokup ta pts m: 
deceksin? Ayakların yetişir ışt". 

parçalanmaktnn kurtaran deniz fe
neri işte böyle bUyük emcklerlı• ya -
pılmaktadır. Resimde gördiiğünl;z 
F'..ddystone feneri 4,668,000 kilo ağır
lığında 2,171 tane taştan ynpılmıştır. 
lçi }arıdan ziyade dolu som bir ta~ 
parçası halindedir. 

F<>nerlcı m: fırtınalı. sellı ha\ al ar
da vapurlara yolu göstererek birçol< 
insanları olümden kurtnnnc k gıbı 

vazifelcn vardır. 

sa gizlice evlenmiş. Çoluk çocuk sa- _ Bu çocuk.lar kim? 

bibi olmuş. Derebeyinin bundan !uç 
haberi olmadan yıllar ge~miş. 

Bır gün derebeyi evinde bu adamı 
bekçı bırakıp bir yolculuğa çıkmış. 

Adamcağız bu fırsatı ganimet bılmiş. 
Hemen yakın bir koyde yaşıynn ço
cuklnrını eve getirtmiş. Çocuklar bu 
kocaman evde bildikleri gibi gülüp oy 
namıya başlamışlar. Bckçı de on aı 
seyredip eğleniyormuş. Der:cbeyıni 

aylarca doruni) ecek sanıyorlarmı~. 

Adamcağız ne yapsın? "Benim rı1 

cuklnrun" dese vay haline. Hem"n 

şöyle güzel bir cevap vermiş: 

- Annemin torunları efendim. 
Boylece hem yalan soylemcmiş olu· 

yor, hem de doğruyu söylememiş o
luyor. Deıebey.i işin farkında <1eğıl. 

- Oyle mi... Pekala mademki &"-

nın dcğıl, izin ve.relim, oynayıp eglen
sinler demi •. 

Zıpzıp Oynıyan Dede Koca Şehir 

Ne Zaman Bitermiş? 
Oğretmen - Söyle bakalım R.mıa 

şehıinin yapılışı ne zaman bitti? 
Talebe - Gece yansı. 
Oğretmen - Gece yarısı mı? Bu 

1 da ne demek? 
~ Talebe - Elbette bayan öğretmeı.ı 

koca şehiı bır günde bitmedi ya. 
lngilterede (Londra) yakininde bir 

ehirde 350 seneaenberı dünya zıp zıp Boyah Korsan Resmi 
. mpiyonluğu için yarış yapılır. Her 

kes zanneder ki bu yarış ateşli mek· Müsabakası 
tep çocuklan ara:nnda olup bıtcr. 

Bu ~ocuklar arasında en korkunç 

bir yarışçı (Sam Spooner) adındaki 
adamdır. Bu adam beş yıldızlı zıp zıp 
tC'koııınu kazanıyor ve onu elinde tut
mak istiyor.. lhtiyar zıpzıpçı J902 
den 1907 ye kadar zıpzıp şampiyonu 
lmldı. Şampiyonluk yarışına girdi,? 
zaman 50 yaşında idi. Şimdi de Sf 
yaşında bulunuyor. 

Hediye 

istemez Amma 
Yılbaıjı bayramında, bir adam, bü

yi.ık bir mağazanın toptal1 satın alma 
i~lni gören memuru ziyarete gider. Ve 
cok nt'fİS bir kocaman kutu cignı •• yı 
do hediye götürür. 

Memur - Kabil degil. hedİ)"'llizi n 
lomam. Sonra direktörüm sızden bu 
hediyeyi aldıb'1rnı duyarsa bana n ler 
yapmaz? .. 

Komisyoncu - Oylc ise üzillmeyi

niz. Ben size bunu hediye vermi~ ul
mıynyım. Ucuzca mesela iki kuru~a 

satmıs olayım. · 

Memur - A •.. Bak bu pek iyi. Si
z hiç danlınadığmı göstermek içiıı 

de bu kutudan ayni fiyata 6 tane da· 
hn alıyonım. 

Bugün size yeni ve çok eğlenceli bıı 
müsabaka açıyoruz. Şimdiye kndnr 
verdiğimiz tabloları yalnız boyadınız. 
Bu defa rcRmin, hem nclksan yerleri· 
nl tamamlıyacak.smız, hem de uygun 
renk! re boyıyacaksınız. 

Bu rec::im bir korsan resmidir. \ a. 
tiyl<' denizlerde bu çeşitten haydutl.u 
gemi sayarlardı. Korsanın başındaki 
renkli bir mendildi. Kırmızılı olur
sa daha hoşa gider. Ressamı korsa
nın ne gözlerıni, ne ağzını, ne kaşl ~ 
rını, ne de burnunu çizmemiş. Bunla
rı sız yerlerine çizip güzelce bo,> ı
yarnk ıbize yollaymız. En iyi boyıynn 
lardnn Uç kişiye hediye vcrcc(•k \ 
r~imlerini gazetemizde basacağız. 

Güğümün Sapı mı Yoksa? 

Gemicilere fırtına, bom içinde yol- Bunlar, düşünülünce bır f nC're 41 

lannı go terip, onlan tepeleri denızın 1 kadar emek vermiye şaşmamak liı.
Ust unc yuksclcn kayalaı a çarp. rak zım d ğıl mi? 
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ki• 
Çıldıracak Hale Gelmişti 

...... }{• . 
b ~~ nıi ?. Söyliyecek misin?. 

1 l<'akat Z" 
lllekte d Uhrc; kı\"ranmak ve ın
...... a evanı ederek. 

Ilı oru~ın.iyorum.. Hi~ birşey bilu . 
lllekı · 

Şalı t e ıktif n etmişti. 
~ti. c8~?-fl, fona halde öfkelen-

...... ~ atbaşıya dönerek: 
çı iıısan • •. ömrümde bu kadar inat 
l 8öyle~0rmedim. O, böyle şcylu 
1'azja ez ... Onun canını daha 

acıta 
Oellti . Cak birşey yap. 
Ceıı· 9tı. 

l'enııı atbaşı, nnsırlı elleriyle Zi.ih
onıuıı ıı llıukıa arını sıvamıştı. Yanan 

\'uıe t sıyırarak yere atmışt1. 
a!nı.~1• ;vardaki raftan bir. kutu 
WC\lk Ü u kutuyu açmış; içınde:ı, 
ıkqllrı e bUyUklüğiinde bir filet 

~tarın IŞtı. Bu ılleti, Zührenin omuı 
~e~dirrıı~an itibaren, beline kadar 
f:E'~İğJ 'Ye başlamıştı... Bu aletb 
l'ıı%, zrerte~, §Crha şerha ayrıl
lıu kıpkı hrenın sadef gibi vücudu-
1anı% Zil bir kan tabakası kap-

C ejr 
k atbaşı, şimdi de raftan baF 

1 llıde da bir kutu almıştı. Bunun 
(~rııı e en sert kırmızı biber ile 

~ııa,{ ısırgan tozu vardı. 
dllrQUk başı, avucunu bu tozla dol
<lurıa d tan sonra Zührenin vücu-

'tı ~'anıış .. o kan fışkıran ya
"ata.... Zerini bu çıldırtıcı tozla o-

'<Jll'a b 
Zohre ~şlamıştı. 

bi •ık ' butUn kuvvetiyle dişleri-
taıııa~:sına rağmen, artık daya
tıııRı,...., boğuk bir feryat kopar-

~ ~a.!ı ls . ~ar~t ıı+~aıl, durması için cellada. 
) -rıı.şu. Ve sonra, Zührenin 
. 'ı·~k una eğtımış: 
6llı ?., eter mi?.. Söyliyecek mi-

2ıı~~~işti. 
0 day' \iicudUnU yakıp tutuşturan 
taıc anılmaz iztırap ile kıvrana-

l~a~anltayır .. söylemiyeceğim.. ne 
ih ız s0·• 1 · -· .ı'ırı h ' Y emıycccgım ... parça-
lı .. '• Old" "' .. b· urun .. ne isters<'niz, ya-
~~ ıçbir şey Öb'l'enemiyeceksi-

b ye 
ŞaJı 

1
cevap vermişti. 

~~alt ~rnai}, artık öfıkedcn çıldı
ıı rl'k. hal almıştı. Ccllatbaşıya 
,~· . 

t 1llt1j ~erıf, şunu söylet .. Yoksa. 
tıııı. seni ebediyen susturaca-

t>ıse b 
~llat ağırmıştı. 

1.ı .\l'lık başı fena halde bunalmış-
~~11. b ' kendi hayatından kork

' Ş <lfilarnıştı: 
t'akat ~.~nt! .. ben onu söyletirim. 
ııı Ilı.. lurse, mesuliyet kabul el· 
o~. 
~ahe1tnırıtdandı. ı 

81kuaıı :mail, o kadar kızmıştı ki: 
~' l' işlerinin arasından: 

t8iıı ek, söylesin de .. isterse ge
tı . 

•te h r-_ om rd d "t!llatb u andı. 
lU trur aşı, Zührenin vaziyetini 
l'ı ~atır~ek bu inatçı kızı, sırtüs
" ~ha· 1

• Tekrar, ellerini, ayakln
ı:-11 b r;~~at~'.·_ l!stünP. çıkarak dizi
~ııa. go~sünc dayadı. Yamak-

' ln bıl'e, ce kayı131mı verin. 
mırıldandı. 

') Ub 
t.c__ re, sırtını -yakan o cehen-
'\ tıeın· 
~ tıcı 1ıu 1 atesc dayanamıyordu. 
~ Parçalıyacnk gibi kıvranı-
~ lbUt • ~ol'Q enıadıyen acı acı feryat c: u. 
\ııı et iı.tb 

tıe d aşı; ne bu kıvranmalara 
~~l)l'Q~ r,,1?'atıara ehemmiyet ver
l' d"va BuyUk bir si.ikunct.le işi-
\'.. ın eyuy d ~ "l'llaıt1 or u. • 

hu hı Uıco k~rdan birinin verdiği ip 
ı_:,. tlrn<'fü u~.şa bir ilmek yaparak, 

Çırcı1 i Zuhrenin sol memesine 
~~ rı it~ ~enıenin vilcude iltisak 
"' ıı ıtıına . . 1 . d' ... ~ ~ uçı ıyıcc yer eştir ı. na-

l'l'Q : arını birer yamağın eline 

~~av 
:""!tli ~ Yavaş çekin. 
l\a .,· 

tUreitler n Uçları gerildi. O anda 
Parçalıyan bir feryat yUk-

seldi. Şah tsmnil, durmaları için 
cellat ynmaklarınn işaret etti. Yine 
Zi.ihrcnin eğildi. Tehevvürle sıkılan 
dişlerinin arasından: 

- Söyliyecek misin? .. 
Dedi. 
Onun bu sualine, derin bir sükut 

cevap verdi. Zührcnin rengi simsi
yah kesilmiş .. Çektiği iztıraba da
yanamıynrak bayılmış; kendinden 
geçmişti. \ 
Şah lsmail: insan kudretinin fev

kinde tahammiil gösteren bu kız

dan hiç birşey öğrenmek mümkün 
olamıyacağmı anlamıştı. Derin bir 
takdir ve hayretle Zührcnin yüzü
ne bakmıştı. Artık onu daha fazla 
tazyiık ettirmek için vicdanında kuv
vet bulamamıştı. 

- J:Sırakm .. Daha :Cazla azap çek

tirmeyin. 
Diye mırıldanmıştı. 

3 Devriş 

Ş ah İsmail, bahçıvanbaşıya 

bağırıyordu: 
- Daha gelmedi mi? .. 
Bahçivnnbaşı, kı\•rana kıvrana 

cevap veriyordu:. 
- Gdmedi, Şnhım ... Hasbahçe-

de nekadar bahçivnn varsa, şehre 
saldım. Onu. arıyorlar. Hiç şilphe
::iz ki, iğnenin deliğinde olsa, bulup 
çıkarırlar. Hele biraz daha sahre -
din. Şahım. 

Fakat Şah !smajl, sabredecek 
halde değildi... Çiinkti. Zührenin 
cellat önünde bile, bir tek söz söy 
lemC'dcn ölüp gitmesi. artık onun 
şüphelerini büsbUtün kuvvetlendir 
mişti. Ziihre ile bu delikanlının, sa 
rayda kurulmuş olnn bir casus şe
bekesinin irtibat vnsıtalan olduğu 
na kati olarak kannat getirmişti. 

Ve .. ZUhrenin mutlaka sarayda 
cereyan eden bir müzakerenin sır
rına vakıf olduktan sonra, bunu 
bahçıvan yamağı Snit vas1tasile, 
hariçte casus merkezine bildirdiği 
ne tn.mamile emniyet kesbetmişti. 
Fakat: acaba Zührcnin gönderdiği 
haber. hangi meseleye dairdi? ... 
Çünkü o sırada, her gtin mühim 
mi.izakereler cereyan etmekte idi. 
Şah tı:ımail, has misafiri Murat 

Bevi de huzuruna celbctmiş .. Ona 
Zührenin vaziyetini izah ettikten 
sonra; 

- Acaba siz .. Bu k11.a, ağzınız
dan bir şey kaçırdınız mı? .. 

Demişti. 
Esasen genç ve bu gibi işlerde 

tecrübesiz olan Murat Bey de kor
kusundan btiyük bir telaş ve heye
can içinde idi: 

ah ? a·· - Ne mUnnscbct, Ş ım ... oz 
de ve odalık makulesi bir kıza siya
set işlerinden bahsedecek kadar 
cahil ve diişiinccsiz miyim? .. 

Diye cevap vermişti. 
Eu hadisenin siklcti allmda en 

çok ezilen, zavallı bahçivanbaşı idı. 
Hiçbir günahı olmıyan bu adam. 
kellesini cellat elinden kurtarabil
mek için, sarayda ve hasbahçede, 
Saidi tanıyan kim varsa, hepsini se 
fcrber etmiş .. Saidi bulup getirene, 
btiyük paralar vadetmişti... Fakat 

aradan. yirmi dört saat geçtiği hal 
de, koca Tebriz şehri içinde Saidin 
en kü<;:~k bir izine bile tesadüf edi
lememişti. 

A ptaldede, sarayd~ hUküm
f erma olan bu telaş ve buh 

ranı haber almakta gecikmemişti. 
Çünki.i, - Şah lsmaJlin tahmin et
tiği gibi - sarayın muhtelif yerleri
ne yerleştirdiği casuslar, daha o 
gece onun kulUbesinc gelerek 

- Saray. alttist oluyor. Sait is
mindeki bahçıvan yamağı, şiddetle 
aranıyor. Murat Beyin gözdesi o
lan Zühre de, ortadan kayboldu. 

Demişlerdi. 
Aptaldede, meseleyi derhal an

lamıştı. H;ı.şarı a'• 1 çiftesinden, ya 
rımınanııt oraaa yatan Saidi, Jı 

men o anda kadın kıyafetine koy
durarak Tebrizden çıkartmış .. Şe
hir dvannda, emniyet ettiği bir ye 
re göndererek, orada saklatmıştı. 

Bu velveleler arasından dört gün 
geçmişti. Bu sıra.da, Tebrizden çık 
mış olan üç derviş, şehre jki ko
nak mesafede bulunan (Şahabal) 

menziline gelmişlerdi. 
(Arkası var) 

Nekahet 
Herkesin baı;ıına gehni5, yahut 

gelebilecek bir hal. insan at e~U ve 
uz.unr.a siiroo bir hastalııı:ta.n kur
tuhır, yahut uzıınra bir miiddet 
~rhize liizum gö teren müzmin 
bir hastalığı ge~irir, hastalık gc~ti. 

diye koodisini büsbütün sağlık ha .. 
line dönmü~ farzetler. 

Halbuki nekahet de\'rinl:n zayıf
lı~ında in. an y.:niden hastalığa 

pek mfü.;ta ittir. Ge<:irdiği hastahğr.n 

tekrar ~elmek hassası yoksa bile 
ba.:;.ka Jmstalık, hcfo imla, lk bir has
talık, pek kolay ~elt•bilir. 

Nekahat dcH incle bulunan insa
nın benzini bilirsiniz: Sararmı !), za.. 
yıflamı~, çekik bir çehre. lştahı a
zalnu~sa, yediği yemt>kler tekrar 
çahuk toplanmasına yetişmez. Ba
zılannuı iştahı hn..,talıktan sonra 
hirdımhir.e pt>k çok arlar. -O zaman 
da, hastalıktan yorgun kalını m i
de çabuk bozulur .•. Sıcaklık dere
cesi çok itefa ta bii dP.receden daha 
az, 86 yaluıt 36,5, olur. Fakat ate. · 
li hastalıklardan sonra sı<'.aklığın 
arada sırada t abii der eceden daha 
yüksek olduı::;u da \'ardır. Sıcaklı

ğın yiikc;elmesi devam edinre \'e
rcm ha.-.t.alığını hatıra J{etlrmek IS.. 
zımdır. 

Jlastahk hitin~e. daha rıekahat 
devrinde iken, hastalıktan önceki 
iş hayatmn. birdenbire dönmek pek 
\'a!ılı-. olur. Jnc;an evinde kaldığı 
~ . 
g\inlerde bile faaliyetini kun·etinin 
df'..r~cc ine uydurmalıdır. Buna dik· 
kat etmfyenlerde, nckahat devrin-

1 E K O N o M i 1 
Frank Bir 

Haylı Sarsıntı 
Geçirdi 
---o---

Ünitürk, Bu Yüzden 

13,95 Lirada Kapandı 
Avrupa borsalarında yeniden para 

temevvüçleri başlamıştır. Dolar bir
kaç puan yükselmiş, lngiliz lirası 
birkaç puan düşmüş, frank ise hay
li sarsıntı geçirmiştir. Evvelki gün 
Pariste 132,19 frank olan bir sterlin 
dün 134,5 frankla açılm1ş ve borsa 
140,12,5 frank olarak kapanmıştır. 

Yirmi dört saat içinde bir sterlin 7,5 
frank bir fark göstermiştir. Frangın 
tekrar sükutunun sebebi hakkında 

ı alal<adar makamlara hiçbir haber 
1 gelmemiştir. Borsacılar arasında yü

rütülen tahminlere göre, bu, siyasi va 
ziyetin Fransada doğurduğu heyeca
na atfedilmektedir. Fransaya son gün 

1 lerde fazla miktar dolar girmesinin 
de bundan ileri geldiğine ihtimal ve
rilmektedir. 

Dünkü borsa muameleleri 
Frangın dü!ime~i Paris borsasında

ki muamelelere tesir etmiş ve üni
türi< te 258 franga düşmüştlir. Dün 
borsamızda frank tizerine hiçbir mu
amele olmamıştır. Sabah J 4,32,5 lira
dan açılan Türk borcu öğleye kadar 
13,77,5 ~raya inmiş ve akşam güc;:
lükle 13,95 liraya çıkabilmiştir. Bu 
yükselişin sebebi iki bin kadar 'Oni
türkiln satılmış olmasıdır. İkinci Oni
türkler de 13,45 liradır. Merkez Ban
kası hisseleri 91,2 liraya yüksel
miştir. Ergani tahvilleri 95,30 lira
dan aranmakta ise de satıcı bulun -
mamıştrr. Sivas Erzunım hisseleri 
97,5 liradır. Aslan çimentosu da 25-30 
kıuruş kadar düşcrcJ< 9,90 lirada ka
panmıştır. Merkez Bankası bir frıgi
liz lirasını 629 kuruş olarak tespit et
mi~tir. 

inhisar idaresi Hurda 
incir Ahyor 

lzmir (TAN) - İnhisarlar idaresi 
incir mıntakalarında hurda incir mü 
bayaatma başlamıştır. 

İdare bu yıl hurda inciri doğrudan 
doğruya müstahsilden satm almıya 
karar vermiştir. MUbayaa mıntaka -
lan Aydın, Ödemiş ve Selçuktur. 

İnhisarl ar idaresinin bu karan pi
yasada derhal tesirini göstermiştir. 

Devrinde 
de, ağır bir işten, . iddetli bir hare
k~tten ban~mlık geldiği vardır. Ne
ka.hat devrinde biitiin inirlf!r cUm
lesi yorgun bulunduğundan heye
candan, fazla sözle yorulmaktan bi
le sakınmalıdır. 

Temiz ha,·a, gilnes ışrklan her 
vakitten ziyade nekahat devrinde 
lüzumludur. Fakat o de\irdeı in. an 
~abuk tta üşür. Me\'slm ı<'ak hile 
olsa biraz fazla<'a giymek daha 
ihtiyatlı olur. ll)'ku nekahet de\'ri
nln en kıymetli ilfu-ıdır. Nekahet 
de\Tinde bir~oklarma yürek çar
pıntısı gelir. Bu, mutlaka bir kalb 
hastalığın değil, sadece kalbin de 
sinirler gibi bozulduğuna delalet e
der \'e L<ttfrahatln mutlaka lizım 
ohluğunu haber verir. 

Yemt>kleri de derece derece ar
tırmalıdır: Birinci giin iki defa ta
piyoka ' rbası ; i nci gün ö~leyln 
bir tane rafadan yumurta, akşam 
et suyu ; fü;üncü gün akşam sabah 
et suyu ve hoşaf; dördüncü güın ;\'i· 
ne sabah akşam et !'t\lyu, bir de öı't
leyin ~~sız balık ; beyinci J:iin (;ğ. 
leyin balık, akşama külbastı. Bu 
yemekler ara.4'mda yine günde bir 
litre süt. Daha sonra, adet olan 
yemekler. Fakat yemek aralannda 
biraz et suyu, yahut bir rafadan 
yumurta.. 

Nekahet devrinde inkıbaz bulu· 
nul'!'ta müshil iliçtan ı;ıakınarak 

ba~klara yumuşaklık \'erecek ye
mekle.re rağbet göstermelidir. 

Çikolata Sanagii 

Kakao ithalatımız 
Daima Artıyor 

Yılda 
Kakao 

Vasati 50 Bin Liralık 
Çekirdeği Getirtiyoruz 

Gıda ve keyif verici maddelerden olan kakaonun memleketi
mizde de sanayi bakımından ehemmiyeti artmaktadır. Yurdu
muzda kakao ve çikolata sanayiinin kurulması, T etviki Sanayi 
Kanununun kabulünden sonra hatlamıttır. 1927 senesinde ilk 
kurulan fabrikaların adedi dörttür. 1931 den sonra tekerleme 
yapan imala thanelerden bazıları çikolata yapmıya batlamışlardır. 

i. Reiimi 
Listesinde 
Değişiklik 

Afrikada altın sahiJleri mmtakasm ,-
dan itlıal ettiğimiz Accar nevi kakao G 
çekirdekleri en çok kullanılan cinsler • 
dendir. 1927 senesinden 1934 senesi
ne kadar ithal ettiğimiz kakao çekir
delderi her sene artmıştır. 1934 sene
sinde Uç yüz bin kilo çekirdek ithal 
edilmiştir. Bunun kıymeti 55 bin lira-
dan fazladır. Ayrıca Almanyadan ka
kao yağı da ithal edilmekte olduğuna 
göre çikolata fabrikalarımız her .ı;e-

ne bu nevi iptidai maddeler için 30..50 
hin lira arasında bir para sarfetmek
tedirler. 

Yeni ithalat rejimi kararnamesinin 
iki numaralı listesine bazı maddeler 
ilave edilerek, Uç numaralı listede de 
bir kısım tarife numaralan değiştiri
lerek tadilat yapılnuştır. lki numara· 
lı listeye jüt ipliği ve incir ambalajın
da kullanılan kaba zembil, kapağı ve 
sicimi korozo ce\izi konulmuştur. Üç 
numaralı listenin gümrük resmi artı
rılan maddeler kısmındaki değişiklik 
te §Öyledir. 

115 B. C, ihtar M2 sikleti 130 gram 
dan ağır olan. 

Gümrük resmi indirilen maddeler 

Şekerlerimizin kristal olanlarından 
imal olunacak çikolata miktarına gö
re şeker sariolunmaktadır. 1932 sene 
sinde 400 bin kilo, 1935 te ise 1.20 bin 
kilo şeker kullanılmıştır. Çikolata 
fabrikalarının hepsi lstanbuldadır. 

Bu fabrikaların adedi dokuzdur. Bun 
lann arasında yalnız birisi kakao ve 
çikolata, birisi yalnız bisküvi ve çi
kolata, diğer yedisi de şekerleme \'e 
çikolata yapmaktadrr. Mevcut fahri- kısmına ilave edilenler: 

102 tarife numarasının hizasındaki 
ihtarın sonuna: (çift ve mütcaddıt 

telli olduğu takdirde her telin bir ki
losu 20 bin metreden ziyade yani yir
mi metrik numaradan ince bulun
ması lazımdır.) fıkrası ilave edilecek 
:tir. Keza: A 291 yalmz Jaluzi 21, 15, 
451 ve yalnız katranlı olanlar.. 6-9, 
ve 968 in yerine: pirinç yağı umumi· 
yetle 695 D ye girmektedir. 

!<alarm sabit scı:mayeleri 400 bin lira
dır. En yüksek imal kudreti 2,5 mil
yon kilodur. 

Bu fabrikalarda, aynca çikolata to 
zu ve kakao tozu da imal edilmekte-
dir . 

IHataydan lzmire 

Yumurta Gönderildi 
lzmir, (TAN) - Fual. Komitesi 

reisliğine, Hataydan demir kafes 
içinde bir yumurta gönderilmiştir. 
Bir Türk sanatkarı tnrafından gön
derilen bu yumurta, Türk.iye ticaret 
odaları pavyonunda teşhir edilecek -
tir. 

Adanada Ekmek Az 
Adana. (TAN) - Burada akşam

lan ekmek bulmak hayli müşktil bir 
iş olmuştur. Belediye bunun önüne 
geçmiye çalışmaktadır. 

BORSA 
10 Eylül CUMA 

PAltALAR 

Sterlin 631,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 100,-
Belçıka frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr, :570,-
Leva 21,-
Florin 65,-
Kron Çek 74,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pcngo 21.-
Ley 12.-
Dinar 48,-
Kron lsvec; 30.-
Altın 1049,-
Banknot 257,-

Ç EKLER 

631.-
127,-

98,-
115,-

84.-
23.-

580,-
21.-
70,-
84,-
23,50 
31.-
23,-
25,-
14,50 
52,-
32.-

1050,-
258,-

Londra 628,75 629,-
New-Yorit 0,7859 0,7853 
Paris 22,2875 22,2775 
Milano 14 ,9440 14.,93 o 
Brüksel 4,6715 4,6715 
Atina 86,9184 86,8840 
Cenevre 3,4230 3,4217 
Sofya 63,6182 63,5930 
Amsterdam 1,4307 1,43 
Prag 22,545 22.535 
Viyana 4,1685 4,1670 
Madrid 11,69 11,685 
Berlin 1,96 1,9590 
Varşova 4,135 4.1345 
Budapcşte 3,9660 3,9745 
Bükreş 106,8787 106,8362 
Belgrad 34,3936 34,38 
Yokohama 2,7325 2,72 O 
Moskova 20,36 20,3925 

• Stokholm 3,085 3,0831 

---------=sa====~.) 

Sert Buğdaylar 
I yi Satılıqor 

DUn şehrimize piyasn namına 17 ve 
ziraat bankası namına da yedi vagon 
buğday gelmiştir. Aynca iki \·agon 
arpa, bir çavdar, bir nohut ve bir va
gon da tiftik gelmiş ve ekserisi satıl
mıştır. Yumuşak buğdaylar cinsleri
ne göre 5,20-6 kuruştan, 2r3 ça.vdarlt 
Polatlı mallan 6120 kuruştan, sert 
buğdaylar 5,30-6 kuruştan. arpalar 
4,05-4,10, çavdarlar 4.25-4,35, mısır
lar Bandırma malı olarak 4,24,5 l u
ruştan saWrruştır. Piyasaya on beş 

bin kiloluk bir parti susam gelmiş ve 
kilosu 17,5 kuruştan satılmıştır. j'i
yasa iyidir. Sert buğdaylar üzerinde 
çok iş olmuştur . 

-~··-
ZAHİRE 

BORSASI 

Cinsi 

9_9.937 
F l~ArL A R 

Aşağı 

K. P. 

10-9-937 

Yukarı 

K. P. 

Buğday yumuşak 6,- 6,!.!0 
Buğday sert 5,30 6,-
Arpa 4,- 4,13 
B:..kla 4,17 k 4,21 
Çavdar 4,25 4,321 
Mısır san 4,25 4,35 
Yulaf 3,2i J !! -,-
Kuşyemi 8,171,.~ 8,32 
Keten tohumu 9,25 -,-
Susam Anamor 17,20 -,-
Nohut Natürel 5,30 -,-
lç fındık 46.- 47,-

G ELEN 
Bğday 6ı.t rnn 
Çavdar 93 Ton 
Arpa -,, ,_ Ton 
Nohut 2:;l!t ',ron 
Yapak .z,ıı:: Ton 
Keten tohumu 16 Ton 
Mısır 10 Ton 
Z.yağ 11 ~:.ı l'on 
']'jftik 91:ı Ton 
Un 26 Ton 
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Mi il 
Siyasetimizin 

Şaşmaz 

Büyük Erzurum Abidesi Akdeniz Konferansı Nyonda Açıldı !Savuşturulan 

.... 
Olçüleri 

(Cumhuriyet J Gazete. 

sile Bir Dertleşme 
(Başı 1 incide) 

miyeceğini söylemekle beraber barı
şa giden yolu, aynen Sovyet arkadaş
larımızın znvıyesinden görmedik. Bu
nun için Cumhuriyet gazetesinin üze
rine cevrilen hücum bataryalarına 
hemen hC'men ayni siddetle ve çok 1 

Jüri heyeti maketleri tP''-zik ediyo"1 

haksızca bız de muhatap tutulduk. 
Kullanılan lisan o kadar sert ve h<'
yecanlı ıdi ki, bu yolda bir münaka
şaya cevap vermeyi ve sozü uzatmayı 
doğru bulmadık. 

u iki nC'vi ifrat cereyanı kar
şısında, bizim banşa dayanan 

kendi milli siyasetimiz üzerınde ÇOK 

hassas \e uyanık davranmamız Jı'i
zımdır. Bız, harici siyasette sıki bir 
milli birlik muhafaza etmekten c;ok 
fayda gordük. Harici işlarde dimya
nın şu veya bu nevi ifrat istikametine 
ayak uydurduğumuzu ve barış cep
hesinden başka bir cepheye temayül 
gösterdiğimizi zannettirecek her tı:r
lü hareketlerden uzak dunmya ve 
mılli sıyasetin icaplarından başka öl
çü tanımamıya mecburuz. 

(Başı 1 incide) 
heyeti tarafından neticelendirildi 

Sanatkar Hadinin eseri 
birinciliği kazandı 

Son zamanlarda Cumhuriyet ari\a
daşımızda bu prensibe uygun olmryan 
yazılar ve resimler gördük. Bunlu; 
gazetelerimize her taraftan daima 
gönderilen, fakat gazctelerimizın say-

Juri heyeti, Güzel Sanatlar Akade
misi müdürü, Bürhan Toprak'm reis
liği altında, resim şubesi şefi Leo
pold Levy, heykel şubesi şefi Belling, 
mimari şubesi şefi Taut, mimari pro 
fesörü Arif Hikmet Holtay, şehircilık 
mütehassısı Wagner, şehircilik profc 
sörü Celal Esattan mürekkep olarnk 
dün saat 15 de toplandı ve akşam sa
at 17 buçuğa kadar süren hararetli 
ve titiz bir müzakereden ve sanatkar 
ların hazırladıkları maketler iıze

rindc yapılan itinalı incelemelerden 
sonra kararını verdi. Müsabakaya Ha 
di Bara, Ratip Acudoğu. Nusret Su
man. Zühtü .Müritoğlu, Cemal Tollu 
Nejat Sirelden mürekkep bir heyk('l
tıraş grupu iştirak etmişti. Neticede 
bunlardan Ali Hadi Bara'nm mak"'ti 
bırmciliği, heykeltıraş Zühtünün ma- Müsabakada ikinciliği alan hey. 
keti de ikinciliğı kazanmıştır. keltraş Zühtünün maketi 

falarında yer bulmıyan 1'10p ıg.~:ıdı.: 
yazı ve resimleri nev'inden şeylerdir. 

Hey kel 13 metre yüksekliğinde 1 MeslC'klerine candan bağlı olan bu 
olacak değerli genç sanatkarlar, miUi abi

Bunda bır kasıt bulunduğunu ta
savvur etmiyoruz. Her halde: bır gaf
let vardır. Bundan dolayıdır <i arb
daşımızı samimi olaı ak ika?. etmek 
istıyoruz. 

Burada iki nokta hatıra gE'i •hilir: 
Arlmdaşımız ya Almanya 'h~ ltalya 
ifrat cephelerini okuyuculaı ma mü
saıt bir zaviyeden tanıtmak, sevdir
mek ıçın neşriyat yapıyor veyahut 
memleketimizde de bir ifrat ı;creya-
nınm \'Ücut bulmasına taraftardır da 
Alman ve Italyan örneklermin yaı dı
mile zihinleri buna hnzırlıyC"ır. 

Birinoıliği kazanan maketin aslı 13 
metre yüksekliğinde olacaktır. 

Mustatil iki basamaklı bir kaide i.i
zerinde büyük bir grup arasında Ata· 
türk bir kayayı yararak t tıpkı erge
ne kon destanında olduğu gibi) cıkrp 
ileriye atılmaktadır. Sağında milli mü 
cadeleye cepaııe tnşıyaral• hizmet •t
miş kadınlar hl'yec.:anln arkasından 
yürUmektedirlcr. 

Kaide Erzurum taşından, figürler 
bronzdan olacaktır. 

Neticeler üçünrü askeri müefttiş
liğe telgrafla bildirilmiştir. 

Birinci gelene bin, ikinci gelene 
beş yüz lira mükafat verilecektir. 

deler içın yabancı heykeltraşların, 

milli duygudan ilham almıyan karı -
şık \'e zevksiz fırmalarına kı) met ve
rilmesinden haklı olarak şikayet et
mektedirler. 

Bu şikayetlerin çoğunu haklı bul -
mamak ka bıl değildır. 

Dün bu sanatkarlarımızdan bazıla
rile konuştuk ve şikayeti icap eden 
bazı vaknlan k y Lm<'klen kendimi 
eı alama~ık. 

Yabancı memleketlerin k"ndHel'i i
çin miınasip gördükleri siStemler bizi 
alakadar etmez. Yalnız bunlar ne 
mecradan olursa olsun für ııevı ıhra
cat malı diye memleketimize gelecek 
olurlarsa setlfr kurmayı tabıi gm il
rüz. Bizim kendi mrnfoat1er: · ız i.a
kımından blçtilmez ancak demokrasi 
ve sulh olçüsii olabilir. Bu esJsa uy
gun olmıyan dü. üncelerin ve örnekle
rin memleketimizde hiçbir revacı ol
mamak lazımgehr. 

lşte bunlardan biri: Tahminen iki 
sene evvel, Sıvasta 50 hın liraya, bü
yük bir fı.bide yaptırılmasına karar 
\'crihyor. Açılan müsabakaya iştirak 
edenlerden heykeltraş Ratip birinci
liği kazamyor. Ve fıbidenın 46 bin lira 

Türk sanatkarının ilk üzerinden ihalesi yapılıyor. Ancak, 

muazzam eseri j Ratip ~an: i~e. ba'şlıyacağı .~mıd.a. or-
Erzurum abidesi için açılan müsa- taya bır ıhtılaf çıkıyor, Türk snnat

bakaya ecnebilerden de müracaat et- karın artırma ve eksiltme kanununa 
mek istiyenler olmuş, fakat bunlar muhalıf hareket ettiği iddiasılc ~cni
arasında tanınmış sanatkar buluum. _ den açılan müsabakada, yalnız Sıvas
dığından, miiracaatları nazarı dikkn- ta değil. Bskişehir, Antalya ve Zon
te ahnmıyarak tekliflcn reddedılmi - guldakta yapılncak heykel ve abide
tir. ler de, topyekün, Torak isminde bir 

Abide Erzurum taşından yapıla

cak. ve Tiirk sanatkarı tarafından 
illi s·yasetimlzl şıı veya bu if- başarılmış ilk muazzam abidemiz o-
ral istıkametıne gore iiyaı lacnktır. 

etmiye gelince bızim için bıından bü
yi.ık bir tehlike tasavvur etınek im- Vakıa. şı"lldiye kadar, yerli sanat-
kfını yoktur. Bir nevi ıfral ccreyaı;ıı k~rlanmız .tarafınd~n me~l~.kC'ti~i
dC'rhal maküs bır cc:reya!l do ~rur. zın muhtelif ycrlerındc, buyuk ku -
Bunlar yem zamanın moda din~ diye çük heykel ve a~id.eler. yapılmıştı. Fa
zıhınlere yayılırsa milli birliğin ne 

1 

k~~ '.Erz~rum abıdesı. bunların en 
dereceye k dar tehlikeye dii ec..cğıni muhı.mmı olacak~ır. . . 
ve milli gayelerin nekadar kahn sıs j Mus.abakada bınncı gel~n sanat~ar 
tabakaları arkasında gozdc·n silinebi- ~~dmı.n Adanada yaptıgı Ataturk 
lec<.>ğini dünyanın her taraf.ndcı c;ok abıdesı ve Istanbul Yedek Subay 0-

. kulu üzerind v·· cud t d · - · b.. ·· k 

Alman mimara ihale ediliyor. 
Buna bcnziyen ve esas itibarile. ec

nebi olmanın heykeltraşlıkta bır ter
cıh sebebi telakki edilmesinden do • 
ğan bazı hadiselerin heykeltraşları

mızı mesleklerinden soğuttuğunu ka
bul etmeliyiz. 

Dünkü müsabakaya yalnız yerli sa
natkarların iştirak edilmesile açılan 
yeni çığırm Türk heykeltraşlarının 

himayesıne doğru atılmış ciddi bir 
adım olduğu nıuhakkadtır. 

Genç he)"~'eltraşımız Hadiyi tebrik 
eder ve muvaffak olmasını dilerız. 

canlı ve çok acı misallerin ynı dımıle · e u c ge ır ıgı uyu 
gorilyoruz. Bunu kendi hesr..bımızıı heykel, mm:~ffak ~lmuş eser~~ri ara- İstanbul Tramvay Şirketi 
t Üb 1 · b 'd k hı'bı' Tu" rk sındadır. Dun netıcelenen musabaka ecr eye ııç ır ı rn sa . 1 

t d t ft l 
vesılesılc, burada hcykeltraşlarımı -

va an ası ara ar o amaz. 
zm, çok esaslı bir derdine temas et-

• A 

(Başı 1 incide) 
yeti altüst etmekten ıncsul olan dev. 
!etin herkes tarafından bilindiğini, fa
kat kendisinin bu ismi söyliyenı iyc
ceğini anlatmıştır. Litvinof, gayet sa
rih bir surette konferansın ademi mu 
\'Bffakıyeti takdirinde Rusyanın doğ
rudan doğruya harekete ge~ceğini 

ve hiçbir kimseye nıallarının imhası 
için müsaade vermiyeceğini anlatmış
tır . .M. Litvinof, Rusya tarafından, 

bbyle bir vaziyet karşısında ihtiyar 
olunacak hattı hareket hakkında bir 
şey söylememiştir. 

Daha sonra Ingıltere Hariciye Na
zırı Mister Eden biraç dakika söz söy 
!emiş, bilhassa birkaç devletin konfe
ransa ademi iştiraki yüzünden müte
essir olduğunu anlattıktan sonra bu 
devletlere konferansın seyri hakkın-

ı 
~i~. malumat verileceğini ilave etmiş-

Ha/i celsede müşterek 

1 
proje görüşüldü 

Konferans dana sonra hafi celse-

' 

sini yapmıştır. Anlaşılan lngiltere ile 
Fransa tarafından hazırlanan proje 
·konuşulmuştur. Bu proje Ingiltere 
! iıe Fransa donanmalannın Akdeniz 
j y9llannı himaye etmelerini temin edi 
1 yor. lngiltere bılhassa Maltadan baş-

ı 
lıyarak Cebelüttarık'a kadar uzanan 
yollann hımayesi ile meşgul olacak

! tır. Konferans yarınki celsesinde Ak
denizin korsanlıktan temizlenmesi 
için lazım gelen diğer tedbirleri ko
nuşacaktır. Konferans akşam saat 
sekize kadar mesaisine devam etmiş 

ı tir.1 Yarın ikinci toplantı ynpılacak
tıı. 

Akdenizde kontrol altına 
alınacak yollar 

Başka ka):naklardan verilen malü
mata göre konferans, beynelmilel ge
miciliği korumak için Akdenizin en 
bellibaşlı yollarını kontrol altına ala
cak ve bunun için destroyerlerden mü 
teşekkil bir beynelmilel filo vücude 
getirmeyi istihdaf edecektir. Bu yol
lara karşı vuku bulacak her taarruz 
derhal mukavemetle karşılanacak ve 
mutaarrız aleyhinde en kati tedbir
ler tatbik edilecektir. Kontrol altına 
alınacak yolların en mühimleri Ce
belüttarık - Portsait, Şimali Afri
ka - Fransa ve balkanları alaka -
aar eden yollardır. 
Anlaşma kararlaştırıldığı takdirde 

bir protokol imza edilecek ve daha 
sonra ademi müdahale komitesine 
takdım olunacaktır. Bu suretle ade
mi müdahaleye iştirak eden bütün 
devletlerin anlaşmayı kabul etmele
rine ve imzalamalarına imkan hnı:ııl 

olacaktır. Almanya ıle ltalya da a
demi müdahaleye dahil oldukları i
çin, bu iki devletin konferansa işti
rak etmemekten mütevellit vaziyet-

ikinci Bir Taarruz 
da Muvaffak 
Olamadı 

(Başı 3 iindide) 

Japonlar Yangtseppo'ya askPri ilı
racat yapnııya devam etnu:ktc·l1irler. 
Bilhassa 32 ağır topun gcticildı ;i 
haber verilmekte ve bu suretJe, Ja
ponların yeni bir taarruza hazırlandık 
lan hakkındaki tahminler kuvvetlen
mektedir. 

Çin ajansına göre, Japonların Şang 
hayda müteaddit noktalara ~ aptık
ları ihraç hareketleri akamete uğra
mış, iki tnraf arasında şiddetli muha 
rebele>r vukubulmuş ve Çin mevzil·•ri 
masun kalmıştır. lki Japon muhribi 
ile bır Japon ganbotu Çın tayyareleri 
tarafından batırılmıştır. 

Atattirktin Türk vatanına ve mil
letine en büyük hizmeti, her ti.irlii 
ifrat \ e macera heveslerini tam bir 
tasfıyey<' uğratması ve geniş '.;Öl iiş
liı. barı~ prensibine candan bağlı. 
berrak, samimi bır milli siyasetten 
en küçük bir inhırıı.fa meydan bırak

mamasıdır. 

mek istiyoruz. İstanbul Tramvay Şirketi, 61 tayyare düşürüldü 

Bu karışık dilnyanın ortasında dai
ma berrak kalan, güvcnılen, hPc;abe 
katılabilen iı.mil, Türkiyenin geniş ve 
güzel gayelerınden hiç şa.~mıyan MÜ

vazeneli ve müspet siyasetidir. Bun-

dan dolayıdır ki ayni nevi barış ölçU. 
Jcrile harekC't eden Amerika, bizi ken
dısine en yakın yoldaş görmüş ve bu 
yakınlık duygusunu her vesile ile or
taya koymustur. Hatta bu hususta, 
diplomasi münasebetleri için mutat 
haricinde sayılan samimi dostluk tC
zahürlerınden de geri kalmamıştır. 

enfi temayüller her gUn o ka
dar ısrarlı ve tazyikli bir şe

kilde kaısımıza ~ıkıyor ki, en küçük 

bir gaflet, bir gazeL<'nin sütununa 
milli siyaset ölçiisüne uygun olmıyan 
yazılar ve resımlcr sokulrriasına se
bep olabilıyor. i şte bunun için arka
daşımız Yunus Nadiden, gazetesinin 
yazılarını daha fazla bir hassasiyetle 
gözden geçirmesini diliyoruz. Arka
daşımız, Halk Partisinin tanınmış bir 
mebusudur. Bır vakit Haricıye I~n

cümcninin başında bulunmuştur. Bu
nun için neşriyatına hususi manalar 
verilebilir. Bu neşriyat milli siyase
tin müsbet ölçülerine sıkı bir surette 
uygun olmazsa memleket hC'sabına 

çok esefli suitcfehhümlere, çok yanlış 
telakkilere yol açılabilir. 

Bu ikazımız tamamile samimidir ve 
milli siyasete ait derin ve çok tabii 
bir endışcnın mahsulüdür. Arkadaşı
mızın da ikazımızı bu bakımdan kar
şılıyacağım ümit ediyoruz. , 

Ahmet Emin YALMAN 

1937 - 1938 mektep senesi zar- Yıne Çin ajansına gore, 14 ağus-
fında tramvay hallarında tenzi- tostan 31 nğustosa kadar Japonların 
!atlı tarife ile seyahat etmek hak-1 29 ağır bombardıman, ~4 hafif bom-

bardıman 5 avcı, 3 deniz tayyaresi 
kını bahşeyleyen kartların kay- ç· 1·1 f d a·· .. ··ı . .. 

~ . . m ı er tara ın an uşuru mu~tur. 
dına 10 Eylul 1937 tarıhınden Bunlar 61 tayyare teşkil etmektedir. 
itibaren başlayacağını Mektep 81 Japon tayyarecisi Çinliller tara
ve üniversite t lebelerine ilan 1 fından gomü:müş, 56 Japon ta)'yare
eyler. cisi de ortadan kaybolmuştur. 10 Ja-

Alakadarlar, Pazar ve Bayram pon tayyarecisi ise esir edilmiş bulu-
. 1 · h - l k ·· h nuyor. giın erı arıç o ma uzere er 

Harp uzayacak 
gün: 

Saat 8,30 dan 12 ye ve 13,30 
dan 17 ye kadar 

Cı.:martesi günleri saat 8,30 
dan 12 ye kadar müsbit evrak 

larile beraber Galatada Söğüt 

sokağında (Tiinel arkasında) 

Hareket Kalemine müracaat 

edebilirler. 

DIREKTöRLüK 

Japonya Başvekili Prens Konoye 
bugiin beyanatta bulunarak Japonya 
- Çin mücadelesinin bu sene içinde 
bitmiyeceğini ve Japon bütçesini ona 
göre tutmak lil.zım geldiğin: anlat
mış \'C böylece, harbin uzayacağına 

işaret <'tmiştir. 

.Tapon harbiye nazın da bugiin be
yanatta bulunarak Japonların Çimali 
Çinde Çinlilere kahir bir darbe indir 
dik?erini anlatmıştır. 

!erini telafiye imkan hasıl olması ii
mit edilmektedir. 

Franco'nun dört tahtelbahiri 
Akdenizde imiş? 

Akdeniz konferansının tam top -
landığı sırada general Dellaııo Bilba
oda beyanatta bulunarak Franco 1s
panyasının dört tahtelbahir. satın a:
mış olduğunu ve bunları Akdenizrlc 
kullanmakta bulunduğunu söylerr.iş

tir. Dellano, daha sonra So\·yet Bır
liği tarafından Italyaya nota veril
diği gibi Franco Ispanyasına buna 
benzer bir nota vermesinin de bek -
leneceğini ilave etmiştir. Fakat, Is
panyanın propaganda generali şöh -
retini kazanan Dellano, Franco'cula
rın bu dört tahtelbahiri hangi piya
sadan satın aldıklarını ifşa etmediği 
için hadise, bütün siyasi mahfiller 
tarafından merakla karşılanmıştll'. 

Akdeni:r.in emniyetini temin 
edecek filo 

Nyon, 19, (A.A.) - Havas muha
birinden: 

Akdeniz konferansı tarafından it
tihaz edilmek üzere bulunan mukar
rerata göre Akdenizin garp kısmı 
Fransız ve Ingiliz filolarının şark kıs
nuna gelince bu kısım da Türkiye, 
Rusya ve Yunanistan filolarının ne
zareti altında bulunacaktır. 

Litvinol'un hücumları nasrl 
karşılandı 

Homa, 10 (A.A.) - B. Litvinofıın 
Nyon'da Jtalyaya yapılan a~ır hü -
cunı!arı, burada hiç kimse içm hir 
sürpriz t-'şkil eylcmemiştir. 

B. Lit vinof. Sovyetler Birliğfoin 

sabrının tükendiğini ve gerek teca
\'Üzler de\•am ederse Sovyetlcr Birii -
ğinin mukabele bilmisil tedbirlerini 
alacağını bildirmiştir. 

Il. Lil\lnofun bu sözleri ile cıJak:ı.
dar o:ar:..k burada katiyeUe tct>ariiz 
<ıttıriidiğinc· göre, eğer Sovyetler Bir 
liği, B. Lit vinofun bildirdiğ"i rrıahi • 
yctle hareketlere geçerse ltalya, bu 
hareketleri ımukabcle bilmisil değil 

fakat tecavüz fiilleri olarak telakki 
edecektir. Zira, mukabele bilmisil an
cak bir hnbahat işlemiş bulun'.l~l eş -
has veyahut devletler aleyhine ola -
rak ~·apılabilir. 

Alman ga:r.elelen 
infial gösteriyorlar 

Alman gazeteleri, Akdeniz konfö
ransmın Jtalyasız ve Almanyasız a
çılacağından infial göstcnmekkdir. 
Frankfurter ıeitung, bu yüzden kon
feransın bir mesele halletmiycceğini 
ve Akdcnizdcki gerginliği izale ede
miyeceğin i, söylüyor ve vaziyetin da
ha vahim bir mahiyet almaması i in 
konferansı davet eden devletlerin iti
na göstermeleri lazım geldiğini anla
tıyor. Gcrmania gazetesi de eksik bir 
konferansın bir şey yapamıyııcağını 

ve kollektif tedbirler alamıyacağını 

ve verilen kararların tatbik edilemi
yeceğini .}"azıyor. 

Fransız gazeteleri de ayni mevzu 
ile meşguldür. 

Ami du Peuple gazetesinden: 
Ehemiyeti her ne olursa olsun 

Nyon konferansı, diktator!iiklcrin 
takip etmekte olduğu ihtirasların sul 
hu maruz bırakmakta olduğu muha
taralı maske et.memelidir. Roma ile 
Berlinth lspanya ve merkezi Avrup.L 
Uzcrindeki emellerinden hiçbirini te"
ketmcmış olduklarını iyi bilelim. 

Harp ihtimali bertaraf edildi ' 
Londra, 10 <Hususi) - Bugünkü 

Daily Express ile Lord Beovcrbrook 
tarafından idare olunan gazeteler, 
Akdenizde korsanlık yüzünden harp 
çıkması ihtimalinin bertaraf olduğu
nu yazıyorlar. Bu gazetelere göre, ln
gilterenin muaz7.am donanması ile 
korsanlığa düşman devletlerin deniz 
kuvvetleri birleşik bir surette hareke
te karar verdikleri için, harp ihtima
li ortadan kalkmıştır ve bedbinliğe 

yer kalmn~ıştır. 

Facia 
( Ba.,ı 1 :ncldt'l 

• \1 
ŞirkC'ti Hayrıyenin 53 numarn 

3 

5 .,.ı·· ·r kaptıuı.o puru saat 18.4 te ~· unı ur. 
daresinde Köprüden hareket "' t 

•arrnıs 
19.30 da Anadoluhısnrına \ ·nır · 
Hünkariskelesı munhedesınin ı 
!andığı tarıhi yalının kıyısın~ g f . 
diği zaman vapurda bırdenbırc 
vatlar yükselmeye başlamış: 
• "- Batıyoruz. can kurtaran )tır 
mu?,, sesleri her tarafı çınlnt:ıı~. 

Vapur, tam siiratle yalı~ın ~~rU 
den kıvrılırken müthış bır gtı ııı 
kopnıu:;; ve geminin ön tarafı yal 
bahçe duvarına bindirmiştir:. rtc 

Bu sademe neticesinde guvc 
ki yolcular biribirlerine ginnişl~d.ır 
ralar, kanapeler devrilmiş, etrn 
madağın olmuştur. Vapurun baŞ) 
rafında iki metre derinliğinde bif 
ra açılmış, yalının rıhtımı harap 1' 
muş. baçe duvarı da tamamen \:;p 
mıştır. Çarpmanın şiddetinden 11 • 
gerilem<'ğe başlaımıştır. Açılan ~et 
neden geminin su aldığı anlaşı 
telaş büsbütün artmıştır. r' 

J<.,akat, bölmeler olduğu için su, p· 
kıne dairesine girm;miş ve .:~ 
zorla yoluna devam ederek h 
iskelesine yan aşa bilmiştir. 

Beş kişi yaralı , 
Hadise esnasında birçok kadın~ , 

cular bayılmışlardır. Beykozda f: 
kal Ziya, Paşabahçeden ~~yaıı }\ 
des, Çubukludan memur N azınl· ııı 
lıcadan Bayan Miiyesser, bilet ırıc d3' 
ru Ceh11, Beykoz deri fabriknsıJlsJI. 
Ziya, mulıtelü yerlerinden yara! 
mışlardır. · c 

Memur Celalin bir, Ziyanın il:tI 

kırılmıştır. . .rll • zıw 

Vapur, Kanlıcaya yannştıgı rı 
bir polis memuru, yolcuları dışı\~ 
karmıs, vapur tamamen boşnl~~· c~· 

~J. 

tır. Yapılan muayenede iç:rd~ilıffe"' 
yun gittikçe art tığı da tesbıt e 
t~ _, 

Kazayı haber alan şirket. J~ııI= 
20,30 da 7 4 numaralı vapuru ger:· 
caya göndermiştir. Kazazede ıe 
nin yolcuları, bu vapurla yer 
bırakılmışlardır. ? 

Dümen mi bozul1111ıŞ'.. ıct t· 
Hadise sırasında vapur pr~ 

!erinin yakılmadı !t nl l.rJl dil f,.t' 
Münir kaptan, hadise etrafın 
la bir şey söylememiş, ancak·~ır· 

"- Diimen bozuktu.,, clen11 }lt'yetl 
Bugün, Kanlıcaya bir fen 1~iJ1' 

gönderilecektir. Heyet, vapurtI~g.did 
de fenni tetkikle'r yapacak. ıttıf 
hakkında bir rapor hazır~ 

f,1' 
SATILIK MOKEMMEL ıı, 

f3(Ct , 
Ayaspaşada Almanya s~ ili ):S 

nesi (Çifte Vav) sokağı 5 :N°· bd 1 

lorifcr, sıcak su ile alafranga 
8gıi 

haneyi havi banyo ve kurnalı c: ~ 
erkO· ., 

lül:s hamam. bahçe. kuyu, t 
1 

tıJf 
nıc; ve Hanridiye suları ve n ~~ 
ve alafranga iki mutfak. çıı t ~ 
!ık, mermer iki taşlık. iki sofn .: ~ 
tı oda muşambalı ve boyn~ı ~}ti ı 
türlü konforu ve nezareti hnıt fil 
ya üçe kabili taksim muntııZ3ıı~t 
maktuen 6500 liraya satı ...ı. 1 

ursı.;v 

Karşısında Osman ağaya~ 

daki tebiığ neşredilmiştir: . c ı:ır 
Konferans, ticaret gemnerıil ;J) 

şı Akdenizcle denizaltı gerrıılt>:r ~ 
•ıaptıkları korsanlık fiillerme. reft 
~ ~ p 1 

Jıavet ve~·ecek harekete hano c 
J . •• nı . 

sipler tahtında geçilebıleccgt /) 
lc:;ini mü:-akere etmiştir. .Arııı et~ 

kU\I' 
manda, l'lde mevcut denız ı1 bl 
ı inin bu ışte ne suretle kuıııınr )! 
labikcc<Ti de tetkık olunmuŞ1 tı 1. t ~ ~ ~· 
z:ü.erat müteaddit noktalaflll 

1 
ıU 

mi"n hir tetkike tabi tutuJrrıD:,. t 
.. t · t' Sn scb~i~ -ıı 

zıımunu gos ermış ır. r ... c• 
7 · zakel• 

aks.:ım ve yarın sabah mu 11 . ~~ 
bulunu.lacaktır. Konferans ~ . ,c 

\'fl , 
leden sonra saat J 6 da ga. 1 ıı' 
bir ictıma halinde yeniden toı1 
caktır. 

Nyon. 10 (A.A.) - Akdeniz kon
feransı ıçtımaının nihayetinde aş;Jğı 

~~~~~~~~~~~~---------____.,, 
inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: .,...~ 

ya"' 
Bilümum ispirto bayilerinin Inhisarlar idaresınden ruhsat aJillı oapfl •' 

bur oldukları kanunda yazılı ve muayyen fiyatla fazlasına satı? ~irlil:~ 
ları da yasak bulunduğu ve 1, 6, 937 tarihinden itibaren başrrı~d\çı!l 
müzden ispirtolu içki bcyyiye tezkeresi alanlara ispirto satnı~ irto f 
ayni tezkere ile ruhsat verilmekte olduğu halde münhasıran ısp s)')} 

tan diğer eşhasın idaremizden ruhsat tezkeresi almadıkları ve n
1
u 

fiyattan fazlasına ispirto sattıkları görülmektedir. ıar JJJ; 
Böyle tezkeresiz veya muayyen fiyattan fazlasına ispirto sntan 

kında kanun ahkamının tatbik olunacağı ilan olunur. (5936) 

Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: 
11

\ 

Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydına devam cdilmektcdif ~ r 
talebenin kay•Jı mektebin açılacağı 1 Teşrinievvel 1937 kadar de''8 
cek ve ic3bedersc daha da temdit edilecektir. (6059) 
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~ SARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESiNDE ~ 

rkekfer kısmı: Münirpaşakonağında - Kız:ar kısmı ile ilk kısmı: Yeni yapılan binadeı 

Kız HAY ·vE L·sELER. YAT•L• A.~R_KEK 1 1 1 Yatısız 
nı a · ılk • orta - lise kısımlannı havidir. Iı"'cn ve c.debiyat kolları vardır. Ilk sınıflardan itibaren ecnebi li· 

lan b~~.cburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında leyli bir Jiseye lfızım O· 

lıır k tun müştemilatı havi bUyük bahçeli yeni yapılan bina da kız li::;esilc ilk kısma tahsis edilmiştir. J{ız. 
ıııırı ısınında tedrisat tnmamilc ayrıdır. Nehari atlebeden arzu edenler mektebin hususi otubiisile naklolu-

ar. l<ayıt muamelesine başlaıımı§tır. Her gün sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul 
olunur. Telefon: 20530 

..,......._._ .... ı .. •aw• Eski Feyzi ati 

Liseleri Yatısız Boğaziçi 
Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - Ilk - Orta - Lise sınıfları 

ili< 1Hsınıda"1 itibaren ~ abarı<'ı diller 
............ r11a•l•eb•e•kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilir. 

Arnarntköy traımııy cadd<' i: Çifte saraylar. Tel<'fon - 36,'!IU •••••••ii 
~---~~~---~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~- ·--------·-----------r:ımm------

ESKi FEYZiYE ------------· ... 
l<ı:z ve 
Erkek ışık 

lST AN BUL - NIŞANT AŞI 

LiSESi Geceli 
Gündüzlü 

lsta A.r~nılekctimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısım !arı, fen ve edebiyat kollan vardır. 
dir. ~ Ul?n e~ havadar ve sakin bır muhitinde Tcş;.ikiye karakolu karşısında ve Teşvikıye camii ittisalinde· 

a)1t içın her gün ondan on yedıye kadar muracaat edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnamcsi gönde· 
ri!ir. Telefon: 44039 

Telefon: 42517 ~~~-------~~~~~~~~ 

Nişantaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

.. ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
ANA· iLK • ORTA· LİSE KISIMLARI 

~:ı Ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YA Ti teşkilatı var

• Fransızca, Almanca, İngilizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bütün öğreniciler işti
rak edebilirler. Okul hergün saat 1 O - 17 arasında açıktır. Kayıd işlerine: 

CUMA, PAZARTESİ, ÇARŞAMBA 9ü111eri bakıhr. 

~y~ ' oglunda: Eski 

~ 111\l'DJ~N mağazalarında 
Cfts \' .• bil e muntehap BAK~~R mo· 

..,:aıarı teşhir edilmektedır. l'A· 

4> )(. Ve l.'E~ll~K odaları ile SA· 

,1~~· t.akımlarının en zengin çe
lıırı 1nı her yerden ucuz fiyat. 

et blllacaksınız. ~---

Mekteplere tahsile gelecek talebelerin 
Yatak, yorgan, çartaf, battaniye, örtü, 

havlu, burnuz, çamaşır ve her türlü 

mektep eşyaları mağazalanmı:zda mev

cuttur. 

Sultanhamam 4 - Beyoğlıı 376 
Tel: 20625 

BURSA .PAZARI : HASANJ:IOSNO 

Neokalm.ina 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi 
BAŞ ve DiŞ ağrdarı ·· ARTRiTiZM 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komisyonundan: 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı ic;in 254324 kilo 700 

gram un kapalı zarf ckslltmesile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 28 Eylül 937 salı günti saat 1 l de Mamekideki seyyar 

jandarma satmnlma komisyonu binasında yapılacaktır. 
3 - Alınacak unun evsafı mahalli teslim şartlan şartnamede yazılı 

olup şartname de Mamekide adı geçen komisyondan her gün para· 
sız alınabilir ve nümuncsi göriilebilir. 

4 - Unun tahmin bedeli 38148 Ura 70 kuruş ve muvakkat teminatı 
2861 lira 15 kuruştur . 

5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. 

6 - J{apalı zarflar eksiltme günü saat ona kadar komisyona. veril· 
melidir. ( 5930) 

Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu 
Direktörlüğünden: 

ı - Eliıziz ve Manisada açılan Akı;anı Kız Sanat Okulları için .muhtelif 
beden numarasında (132) adet manken kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Jfati ihall'si 1937 Eylülünün 16 ncı Perşembe günü akşamı saat 
16 da Yüksek mektepler muhasipliği odasmda toplanan Komisyon huzu· 
rıylt- yapılncaktır. 

3 - unammen l>edel 15 O muvakkat teminat 119 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekler bu baptaki teklif mektuplarını ihale için 

tayin kılınan saatten bir saat cYvel Komısyona tevdi etmeleri ve posta 
ile gönderilecek mektupların njhayet bu saate kadar gelmiş olmaları ve 
dış zarfının mı.ihUr mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

5 - Mankenleı in evsafı ve teslim şeraitini anlnmnk isteyenler Beyoğ
lu Akşam E'.ız Sanat okulu Idaresine müracaat edebilirler. (5731) 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komisyonundan: 

1 - Mamekidcki seyyar jandarma ala)ı ihtiyacı için 255960 kilo kuru 
ot kapalı zarf eksiltmesile satmalmacaktır. 

2 - Eksiltme 27, 9, 937 pa1..artesi günü saat 9 da Mamekidcki seyyar 
jandarma satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Alınacak kuru otun C'VSafı mahalli teslim ve şartları şartnamede 
yazılı olup şartname de Mamekideki adı geçen komi.<>yondan her gün pa
rasız alınabilir ve niimunesi görülebilir. 

4 - Kuru otun tahmin bedeli 6399 lira ve muvakkat teminatı 479 lira 
95.5 k1ıruştur. 

5 - Şartnamenin dördün~ü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içine konulacaktJr. 

6 - Kapalı zarflar eksiltme günü saat sekize kadar komisyona veril
melidir. (5035) 

Kapah Zarf Eksiltme ilanı 

Liseler Ahm Satım 
Komisyonundan: 

17-9-1937 Tarih Cuma günü saat 11 de lslanbul Kültür Dırektör· 
lüğü bınusı içinde Liseler Muhnsebecıliğinde toplanan Komisyonda 8389 
lira tahmin bedel içinde fjQO Dershane sırası, 34 Siyah yazı tahtası ve 
19 yemek masası kapalı zarf usulile eksıltmeye konmuştur. 

Mukavele, Eksiltmenin Umumi ve fenni şartname ve resımleri ile bu
na ait evrak alım, satını komisyonu katip!ığinden görUlüp öğrenilir. 

Muvakkat temınat 62H lira ıs kuruştur. 
Istckliler teminatlarını vaktirıdcn C\'\'el liseler muhasebecliği veznesi· 

ne yatırarak en az beş bin liralık buna benzer Mobilya işi yaplıı;1ınn da· 
ir Istanbul Nafia Müdürlüğünden almış olduklan vesika ıle ticaret oda
sının 937 yılı vesika ve teminat makbuzu ile teklif mektuplarını knnuna 
uygun şekilde eksiltme saatinden bir saat evvel komısyon başkanlığına 
makbuz karşılığında vermeleri lazımdır. (5786) 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komisyonundan: 
1 - Mamckidcki seyyu jandarma alayı ihtiyacı için 325760 kilo arpa 

kapalı zarf eksiltmcsile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 28 Eylül 937 salı günü saat 9 da Mamekideki seyyar 

jandarma satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
3 - Alınacak arpanın evsafı mahalli teslim ve şartları şartnamede 

yazılı olup şartname de Mamekideki adı geçen komisyondan her gün 
parasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

4 - Arpanın tahmin bedeli 19545 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 
1465 lira 92 kuruştur. 

5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içine konulacaıctır. 

6 - Kapalı zarflar eksiltme ırtinü saat sekize kadar komisyona ve
rilmelidir. ( 5931) 

48 T 
Havalandırdm ş ve 
terkibinde attı 
kremi bu unan 

giliz kimyagerleri tarafından en 
son keşfedilen yeni bjr şaheser
dir. Bu yeni Venüs pudrasile pud
ralanan bir cilt dünyanın en ta
ravetli gtizelliğini ifade eder. Hıç 
bir pudra VENÜS pudrası kadar 
cildi mat tutup cazibeli göstere
mez. Sarışın, kumral, esmer her 
tene uygun renkleri vardır. İsmi
ne dikkat ve taklıtlerinden sa
kınınz. 

~DiKKAT!-
Yavruıarını yaz hastaflkla
rından korumak istiyen 

annelerin nazarı dikkatine: 
Çocuklar icin en iyi gıda ana 

sütüdür, fakat her hangi bir se
bl'ple bu sütten mahrum kalan 
çocuklara verilecek en iyi ve mü
kemmel gıda Ameriknda mü
tehassıs doktorlar nezdinde hazır 

lanan ve memleke
timiz doktorların

ca takdir edilen: 

S.M. A. 
Markah 

Vitaminli Süttür, 
Fazla tafsilat isteyenlere mec
canen literatür gbndeıilir. Gala

ta posta kutusu 1255 
..,.. ... Her eczanccle ara~ rnız ,_, 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız 

meme için ağlamaz. Çok iyi 

bilirsiniz ki: Çocuğu hırçın

latan sebeplerden birisi de 

apış aralarının ter vesaire

den pi~erek kızararak çocu

ğu Tahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa ço

cuğu 

PERTEV 

ÇOCUK PUD ASI 
ile pudralayınız. Ne adi tu~ 

valet pudraları ve ne de çok 

itina ile hazırlanmış pahalı 

pudralar 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra 

bilhassa yavruların ciltlerini 

ve ifrazatı nazarı itibare 

alınarak yapılmıştır. 

Istanbul asliye 3 üncli hukuk malı 
kem esinden: Taksim Sıraservilcrdc 

fJl No. lu hanede mukim J<Jrna Şinay
der vekili a\ ukat Abdülkadır Ziya 
tarafından B"yoğlu Parmnkknpı ye
ni yolda 4 No. da Edrilya p:ınsıyo-

I nunda oturan Isak ~"'Hnci akyhıne 
937 431 No. ile at:tığı bo. anma da
vasından dolayı gıyaben icra kılınan 
mahkeme neticesinde: Müddeiakyh: 
bilii. sebebi muhık hanei zevciyeti 
terkeylt'diği ve mahkemece> yapılan 

ihtarın da scmc-rcsiz kaldığından ka
nunu medeninin 132, 138 \'e 142 ııci 
maddelerı mucibince tarafların bo
şanmalarına dair 2-7 937 tarıhın· 
de verilen hükmü havi 937 694 sa· 
yılı ilan müddeialeyh lsak F'eracinin 
ikametgahının meçhul olmasına m b 
ni hukuk usulü mahkemeleri kanunu
nun 141 inci maddesine tevfıkan ila
nen tebliği tcnsıp kılınmış ve bir su
reti de mahkeme divanhanesine ta
lik ediLmiR olduğundan tarihı ilan
dan itibarein 15 gün zarfında lsak 
Feracinin temyizi dava edebikceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
i!ün olunur. (34754) 
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A RAŞ 
Türkiyenin ve bütün dünyanın en yüksek traş bıçağıdır. En gi.izel evsafa 
malik olup İsveç çelığinden yapılmıştır. Dört tarafında birer nrı.ımcro var
dır ve her bir numero ile laakal 5 uefa yapmak mümkündür. Bir adedi 5, 
10 adedi 30 kuruştur. 

PASLANMAZ --< ,.., 
0000000 ~; 

~ At..IKARA 
l5TANBUL· BE"f'OÖLU 

• 

~r.-:ll'ZmliW&lln::EZllmilliBI .... 

Çf LLER ve Lekeler 

Ba samin Eksiri 
ile tamampn "'ııjl olur. 

BALSAMIN LiKiT 

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

temin eder. 
lNGll.,lZ KA.NZUK ECZANESİ 

BE\'OGLU - lSTANBUL 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en 'id
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GRlPlN almaktır. Mi· 
~eyi bozmaz, böbrekleri ve 
kalbi yormaz. 

, 

Aldıktan b ef dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

,, . . 
Bir tek tüp sızın 
bu neticeyi aıma· 
nıza k~fi gelir 

Bugün ilk iş olarak 

RADYOLiN 
alınız ve bitinciye kadar gün~e 
üç defa kullanınız. Bu müddetill 
sonunda dişlerinizin evvelkinden 
çok daha parlak, çok daha be· 
yaz ve çok daha temiz olduğU· 
nu göreceksiniz. • 

RADYOLiN 

L---.... --:1$ LA Z :sıan Kuvvet Şarabı H ozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma K omisyonundan: 

ile muhakkak sabah, öğle ve 

ak§am ve her yemekten sonra 

yahut hiç değilse günde 3 defa 
fırçalamak şartile. 

traş b çağı 
Bir harikai sanattir. Senelerce suda bırakılsa bile katiyyen paslanmaz. 
Her giln tıraş olduktan sonra silmiye ve kurulamıya hacet bırakmaz. 

Yüksek evsafa ve meziyetlere maliktir. Bununla bir kere tıraş olanlar ha
yatlarının müddet ve devamınca başka bıçak istimal edemezler. 
1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. 

SAN TIRAŞ BIÇAGI, fırçası, tlraş sabunu 
ve kremi, tlraş pudra ve kolonyası 

zevkin tamamım ik mal eden vasıtalardır. 

fstanbul Yüksek i ktısat ve 
Ticaret Mektebi 

Ticaret Lisesı ve Orta Ticaret Mektebi 
Direktörlüğünden: 

Müessesemiz yüksek, lise ve orta olmak üzere üç kısmıdır. Ve her kı
sım derece derece devlete bağlı bHu mum iktısadi ve ticari faaliyetlerle 
hususi iş ve ticaret hayatına; bankacılık, sigortacılık ve maliyecilik gibi 
kuvvetli muhasebe bilgisi ve iktısadi kültür istiyen işlere hazırlar. 

Yüksek kısımda ayrıca dış ticaret ve konsolosluk gibi memleket harici 
iktısadi faaliyetlere ha.zırlıyan bir şube de vardır. 

I - Yüksek kısım üç senedir. Kaydolunmak için: 

Olgunluk imtihanında muvaffak olmuş lise mezunu olmak ve yahut 
herhangi bir ticaret lisesinden mezun olmak. 

Il - Ticaret lisesi bin ihzari olmak üzere dört senedir. Kabul şartları: 

A - Ortamektep mezunu yahut orta ticaret mekteplerinden mezun 
olmak. 

B - 18 yaşını geçkin olmamak. 
Dört senelik orta tıcaret mekteplerinden mezun olanlar ihzari sınıfı 

atlıyaralt birinci sınıfa kaydohınurlar. 
m - Orta ticaret mektebi dört senedir. Kabul şartlan: 

A - Jlkmektep mezunu olmak. 
B - 15 yaşını geçkin olmamak. 
Mektebin hcı üç kmmma 15 eylülden, 5 birinciteşrine kadar talebe kay

dobnur. Kayit için müracaat bir istida ile olur. Kayi.t istidasına aşağı
daki ve3ikaların bağlanması lazımdır. "Diploma, veya tasdikname asıl
ları, nüfus ciizdanı, sıhhat raporu, aşı kağıdı, iyi hal varakası ve dört 
fot'lğraf,, Başka mekteplerden iki sene ayni sınıfta kaldığı için kaydi si
linenler mektebin lise ve orta ticaret kısmına kabul olunmazlar. (5392) 

DİVlet Demiryollarr v ve limanları işletme U. idaresi ilanlar1 

Muhammen bedeli 52,500 lira olan 3000 ton suni Portland çimentosu 
23, 9, 937 perşembe gilnü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3,875 liralık mm•akkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafm müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 1 

gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 260 kuru§a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl

malct.:ınrr ffüll ~l 

• • 
Muhammen bedeli 34600 lira olan 40 kalem Lokomotif ve tender teker

lek takımlarile 35104 lira muhammen bedeli 93 kalem Dingil, Piston, 
muylu piston kolları vesaire 2S. 10. 937 Perşembe gtinü saat 15 den iti
baren ayn ayn Ankarada Idare binasında kapalı zarf usulile satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin tekerlek taknnlan için 3980 ve diğerleri için 
2632,80 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
Nafia miiteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 175 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (6076) 

c-.:.-:-:--:-======-::-=====================================:-:::==== 
Sahibi: Alımet FAnin YALMAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SAL1~1 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 9500 kilo sade 
yağ kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günü saat 11 de Mamekideki seyyar 
jandarma alayı satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Alınacak sade yağın evsafı mahalli teslim ve şartlan şartnamede 
yazılı olup şartname de Mamekideki adı geçen komisyondan her gün pa
rasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

4 - Yağın tahmin bedeli 7600 lira ve muvakkat teminatı 570 liradır. 
5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 

teminatın konulduğu zarf içine konulacaKtır. 
6 - Kapalı zarflar eksiltme günü saat ona kadar komisyona verilme

lidir. (5932) 

KEllPETEN GiSi 
JiKElll 
ATA.il. 

l§tahı açar, kana, ı:ıınirlere kuv
vet, yüze renk ve tazelik verir, ilk 
şişe.de tesiri görülür, her eczanede 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Sıra No. 

1 
Adı 

Milto 
Sanatı 

Sebzeci 
Adresi Ihbarname N. Senesi Vergisi 

H. Ada berber oğlu 7 / 21 936 9 03 
ve depolarda bulunur. Şişesi 100 Kr. sokak N. 18 

KAYIP - Liman idaresinden li
man cUzdanımı kaybettim. Yenisini 

alacağımdan hükmü yoktur. Rizeli 

Mustafa oğlu Ali. 

Yukarıda adı işi ve eski adresi ya zıh mükellefin yeni adresini bildir
m miş ve yapılan araştırmada da bulunnımamış olduğundan 936 senesine 
alt kazanç buhran vergilerile zamlarını havi ihbarnamesi kendisine teb
liğ edilmemiş olduğundan hukuk usul, muhakemeleri kanununun 141-142 
inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan 
olunur. (6027) 

-----------------~~ ~ ıı· 

"' Her Akşam HARBiYEDE ... 
E u 

Bah~esi al aturka kısmında 

lstanbul ikinci icra memurl\lğll 
iftC 

ds.n: Mahcuz ve paraya çevrilrnes ~· 
karar verilen muhtelli elektrik il 

ıtı• 
zesi birinci açık artırma ile çar~ı eJı 

MISIRLI Fi lm Yı ldızı ve Rakkase 
pı tramvay caddesi 93, 95 nurll~r ı;B
dükkanda 17-9-937 cuma gilııU ıJ • 
at 16 dan 17 buçuğa kadar ınab • TA ~·~ İ Y YE MUHAMMED 
linde satılac~ktır. ~üzde. ~et~iş ; . 
şini bulmadıgr takdırde ıkıncı a j6 
ma 23-9-937 perşembe saat ur· 
dan 17 buçuğa kadar yapııaca~afl 
Isteklilerin mahallinde bulunIXl 

Meşhur Ra kkase 

MELiKE CEMAL 
._iiıİıİİiii..._.İİİİiiiıii.._ ... Ayr1ca Bayan M ALLA ...ı ••••••••••..ılı.' lüzumu ilan olunur. (34756) ____./ 

~ Ma~.;~,~~u~.:i~~i~~.~.~!c~~i~yor ~ ,6!Jj-ERGANi BAKiRi-' 
mesaha işlerine vukufu olan genç bir Türk Maden T • • k A • ş • k t• d • 
Mühendisine ihtiyaç vardır. Taliplerin Tercümei U r n 0 n 1 m 1 r e 1 n en• 
hallerile aşağıdaki adrese tahriren müracaat etme- M k 

·--- leri: (Maden) Boz Kurt Han, Galata ---- a inist Aranıyor 
Hozat Seyyar Jan darma Alayı Satınalma K omisyonunda n : E~ganL:nadcnindeki işletme idaremizde bulunan Bagger (Tara;1. 

1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtıyacı için 60000 kilo sığıi' makınaları için 3 makiniste ihtiyacımız vardır. Talip olanlar ınuh }<· 

eti kapalı zarf ek;;iltmesile satın alınacaktır. sar terciimeihallerini ve istedikleri ücret mikdarını gösterir bir rne .. 
2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi giinü saat 9 d-a Mamckideki seyyar t.upla Ankara'da Ulus meydanında Koç hanındaki merkezimize J11U· 

jandarma alayı satmalma komisyonu binasında yapılacaktır. racaat etmelidirler. 
3 - Alınacak etin evsafı mahalli teslim ve şartları şartnamede yazılı 

olup şartname de Mamekideki adı ge çen komisyondan her gün parasız 
alınabilir ve nümunesi görülebilir. 

4 - Etin tahmin bedeli 10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 
5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 

teminatın konulduğu zarf içine konulacaıktır. 
6 Kapalı zarflar eksiltme günü saat sekize kadar komisyona verilme

lidir. (5933) 

Karyolalar 
Fabrika Fiatana Satıhyor 

Asri Mobilya Mağazası A:~~~ 
İstanbul, Rıza Paşa yokuşu No. 66 Tel, 23407 

Üniversite Rektörlüğünden : 
201Eylül/937 Pazartesi günü saat 14 de Dolmabahçe Sarayında açıla . 

cak ve ~10 giln müddetle her gün öğleden sonra devam edecek olan 
I.lcinci Türk Tarih Kurultayı toplantılannm halk tarafından kolaylıkla 
dinlenebilmesi için Universite konferans salonuna Radyo tertibatı alın
mıştı r. Isteyenler dinleyebilirler. (6091) 

Hozat Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komisyonundan: tJll 
1 - Mamekideki seyyar jandarma alayı ihtiyacı için 900000 kilo od 

kapalı zarf eksiltmesile alınacaktır. . rıt 
2 - Eksiltme 27, 9, 937 pazartesi günü saat 13 te Mamekidekı se.Y) 

jandarma satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. dC 
3 - Alınacak odunun evslfı mahalli teslim ve şartları şartn~rne il' 

yazılı olup şartname de Matnekidcki adı geçen komisyondan her gun p 
rasız alınabilir ve nümunesi görülebilir. . drt'· 

4 - Odunun tahmin bedeli 9000 lira ve muvalm:at teminatı 675 ıırıı }<ıı.t 
5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar znuval< 

teminatın konulduğu zarf içine konulacaktır. . rU· 
6 - Kapalı zarflar eksiltme günü saat on ikiye kadar komisyona \C 

nnelidir. (5934) 

-------------------------------------~ , 
Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünde" ,: 

937 - 938 tedris senesi için mektebe girmek isteyenler arasında ~:r
lacak miisabaka imtihanları Eylülün 28, 29, 30 uncu Salı, Çarşamba l3ıl 
şembe günleri icra kılınacak ve imtihanlara saat 9 da başlanacaktır. tıı • 
hususta fnzla malfımat almak isteyenlerin tatil günleri hariç olmak oı4' 
re herc-iin saat 9 - 12 ve 13 - 16 arasında Idareve müracaatları. <6 


