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BA ŞM tJ HARR IR 1: AHMET EM 1 N YALMAN 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

1105 1 Cilt. Cüz 0255 I Kuponu Kuponu 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cUz 71h kunıştur. 

İtirafları 

Mu··k ı Alt T ~d ~~ h .b. Seyit Rıza Erzincanda B• emme mlŞ Ofpl O MU fi I • 
·~-=!.~~ALMAN Akdeniıde Korsanltga Istıcvap Ediliyor 
1 1aaaıı, hangi sahada oluna K s G. • • İfadesi Tamamlandıktan 
~ 0 1-n, mükemmel bir arşı avaşa. ırışıyor 
'irartdatmca derin bir haz Sonra Tunceli Mahkeme• Sn .Akdenizde seyrüsefer 

, • korumak m•k-- Konferansta Verilen Karar, Almanya ve Italyaya • G.. d ·ı k 
~ MJon'da toplanan konfe- Sine On eri ece 
t.it '- bakımdan mükemmel Bildirildi, Fakat Bunlardan Henüz Cevap Çıkmadı 
~-dir. itini iyi ve çabuk 
--~· Şiddetli bir kuırga-
1- '-6ne geçmif, Avnıpanm 
lilt~ ağır tazyiki t imcli-
n_ dağıbmfbr. 

l'b..~11ıııiyetle Milletleraraaı konf~ 
~ hakkında kimsede nikbinlik 
-.,.;· Ieonteranslar, arkası gelmez 1 
~ler arasında ana mAkMdı u-
1't laet • Yan yollara dal&ri~. Niha- ı 
~ keei memnun edecek renksiz j 
~tU içinde asıl gayelerini gö-1 
~"le dağılırlar. 

lıt, .,_ konteransı hiç öyle olmamış. 
Ja a;"P~tıya hazır ve ameU bir pro
~ leliıımi§, icap ettiğinden fazla 
~keume sarfedllmeden proje ko
~ iki gUn içinde kararlara 

' tatbikata geçilmiftir. 
"'1rat ve bu katiyet bir olgun • 
~dir. Bir eenedenberi fll'

a.raaında toplanan tee
bota gitmediğini, husaa ve 

lııtr müşterek ıuur doğurdu.. 

~ v·--" --- LO• - a"Kue111ıde na gare, o • 
~ katt flrb. Eğer bant cepheat U. konanhJda mGcadete konferansmm panyadaki harp vaziyetini ıam'ma • 
~'- 1r azim ve karar bukın· bap.rdıit anl&flll& bu.glbı ltaıyaya maktan ileri gelmektedir. Harp va • 
._ ~ ~~ yo~dan ,.ye doğ· resmen bildirildi. Fakat İtalya hülril ziyeti tanındığı takdirde korsanlık S. d~ gali~ = meti bu_na kaf-91 vaziyetini henüz bil b&diselerinin hiçbiri vuku bulmaz, ve 
~ ya, dirmemiftlr. A:nla,ma Almanyaya da ortalık bu yüzden bu derece rahatsa 

-~ bu gali lhtf al k kft. bildirilmiftir. İtalya guetelerinin ne, olmazdı. Fakat İngiltere ile Fransa 
~· t. Olaa. 

1 
in : m e d': riyatma bakılırsa lı.Jya, bu anlqma harp vaziyetini tanımadıktan için bu I 

~ bir ~ ?nu;-1 ve lh= yı kayıtsız ve §&1't8ız kabul etmiye • hldiaele~ yol açDlJllar ve bu yUzden 1 
~ CUnku orta~::=n'ldl niza- cektlr. Tribuna gazetesinin ne,riyatI- (Arkaaı 10 uncuda) 

~ ~81'i için elveritli bulmıyan, ====================== 
\~~.fıroatbekliyenlıil' Şanghay Yine Yanıyor 
seınıeketlerde senelerdenberi 
~ ır- tı propagandalar içinde güne 

~~ Şimali Çindeki Harpte 
~~=~ol= 2000 Telefat Var ~ bunu gözöııUııde tutmalı 
lılt ..._ _ _.. duymUflardır. Bu aebeple, 
~~beri barış siyuetinin dü
~ Cu.ııanmak hiç te kolay olmas:..Ulh hesabma yapılan feda -
'a &iti umumi fırtmanm kopma
ı..t ilH.L bırakılmıştır. Fakat gösteri • 
ha-b:~t ve tereddüt karpsmda di
~ ~ cesareti de gittikçe art • 
~ 'il ~ilıa.yet gUnUn birinde A,kde
ı.:~ ~li bir korsanlık bafgös
~~bi bir hi.dise karşısında ka-

l) Un:vanm en mUhim seyrUse • 1 
~ ~;.~r damarı berinde emniyet 

' ın bu suretle bozulm881, sul· 
~ &çJk b~ kundak demekti. Va-
-~"' lkJ"ehametini bir kat daha ar
::._t!-.k lebep vardı ki, bunlardan bi
~ ~1Şarkta bir tecavüz harbinin 
h.~rnu, olmasıydı. Diğeri de 
)\ ile t hldiseJeri karşısında Rus
~ .. ~Ya arasmda acı notalar gi
"6 'e&i ve "iri zıt blokun bhibiri
~ ~~eydan okurca bir vazi -
~ ıııı-..111esı d" 

ı...:~<>ıı y ı. 
~~ konferansı mesuliyet mese-
~~ a. lll'aırtırsaydı A vrupanm ıld 
~ bi~~ası ve barışa bekçi olabi
~ "QIClf bir cephenin ortadan 
~ 1Aznn gelecekti. 
~ bu çok tehlikeli kayanm 
~11tt dUmen kırmanın yolunu 
~ ~ Akdenw seyrüsefer yol

Yetini y.erine getirmek di· 
<Arkul 10 aneada) 

ŞanCJhay içinde Bir Günde 450 
Kolera Yakası Tesbit Edildi 

Nevyork, 13 (TAN) - Uzak Şark
tan gelen en son haberlere göre, Şang 
haydaki Çin ordusu bugün, ikinci 
müdafaa hattına çekilmiftir. Çekil
mekten maksat, Japon zırhlılarmdan 
atılan güllelerin tesirinden uzak kal
mak ve Japonlarla daha serbest meş
gul olmaktır. Çekilme tam bir inti
zam dairesinde vuku bulmuştur. Ja
pon tayyareleri, bugün Şanghayı ye
niden bombardıman etmiştir. Çimi -
ler bombardıman tayyarelerile bir Ja 
pan torpito muhribini batırdıklanm 
haber veriyorlar. 

Japon tayyarelerinin Şanghay Uze 
rinde faaliyeti birkaç defa tekerrür 
etmiş ve birkaç yerde yangın çıkar -

1 mıştır. Bazı Çin fabrikalan yanmıya 
başladığı gibi diğer bazı sahalar da 
bombardımaıtdan mUteesalr olmuş -
tur. Çinliler, Japonlarm yakında 

Yangchang v~ Yangt.ae'f>po'dan yapa
caıklan ileri hareki.ta karşı gelmek 
için hazırlık yapmakta ve uker tah
şit etmektedirler. 

. Bir 117 i~nde 
Bir aylık harbden sonra f11 cihet 

;i... anlqılllllftlr ki, Japon kumanda he-

v L ~- L h h ·-~ .)"eti, Çin kuvvetlerinin mukavemet 
za11 ~r11ta arp cep ~naen kabiliyetini istisgar etmfetlr . 

llıi •öriniif (Arbaı 10 aneuda) 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -
Erzincandan buraya gelen en son ma 
liimata göre, vali B. Fahri özen, em
niyet müdürü B. Zekeriya Erkuş ve 
Jandarma komutanı B. Kizmıdan mU 
teşekkil bir heyet, Seyit Rızanın istic 
vabmı yapmıştır. 

· Sergerde Rıza, hakikati çok geç an 

Müstakil Bir 

Habeşistan 

Mevcut mu? 

Milletler Cemiyeti A•amblai
nin yeni reisi Ala Han 

Milletler Cemiyeti yeni toplantmm
da müstakil bir Habeşistan tanım11-
tır. T.afsili.t UçüncU sayfamır.dadır. 

' 

T AN'ın 
Yeni Mevsim 
Hazırhkları 

TANm yu için tertip ettiği 
nepiyat programı bltmlt gibi
dir. Düllyanm dört köteslne 
yayılan muharrlrlerlmla d&ı
mtl§, lntlbalanm ve görüşleri

ni bu sütunlarda okuyuculan· 
• nakletmişlenllr. 

Şimdi yeni mevsime girmek 
tt.ereylz. Dalma yeni hamle
lerle okayuealamu tatmine ça
bfan guetemb:, yeni menim 
için de birçok yenDllder buır
lumttır. Yeni mevsimle bera.. 
ber TAN da yeni tefrOmlara, 
,,.. riportajlara, yeni tetkik 
yuılanna~. 

Yllllllld ''TAN" da -ain 
tafBll&t bulaealrmns. 

ladığı için nedamet duyduğunu tek • 
rarlaıruş, eski Dersimde silahlı mu
halefete nasıl önayak olduğunu ta
mamen itiraf etmiştir. 

Suçlu Seyit, aynca haydutluğun 
şimdi mevkuf bulu.nan diğer eleba
şılan hakkında da maJO.mat vermiş, 
Tuncelinden nasıl kaçtığını ve han
gi sebepler karşısında iltica ettiğini 
anlatmıştır. 

Sergerde, geçen a.ym başından iti
baren ümitsiz bir halde Munzurun 
karlı tepelerindeki kovuklara çıkmış, 
yakalanacağını anlayınca dağdan ine
rek gislice Ovacık ormanlanna ve o
radan da Kemah yoluna çıkmıştır. 

Binblr sefalet ve mahrumiyet içinde 
ve daima yakalanmak korkusu ile 
günlerce yüriidUkten sonra kendisi -
ne sadık kalabilen iki çapulcu ile hU-

0 l 

Bir Kamyon iki 
Kadını Çiğnedi 
Kadınlardan Birisi Öldü 

Dlln gece Ortaköyde çok feci bir le bulunan diğer kadıncağız da alır 
! kaza oldu. Bir hamile kadın ağır ya- surette yaralanmıştır. 

1 
ralandı, yanındaki diğer bir kadm Olenin ceaedi morga, ağır yaralı 

. da öldU. Hadisenin tafsilitı ıudur: kadın da Haseki hastanesine gönde -
1 Şoför Hayrinin idaresindeki 4145 rilmiştlr. Şoför Hayri yakalanmııtır. 
numaralı kamyon, gece Ortaköyden Facianın tahkikine müddeiumumi 
Betiktaşa gelirken Kılıc:alide elektrik muavinlerinden B. Remzi elkoymut
direğine çarpıll1'tır. Şoför, manevra tur. Hayri, gece geç vakte kadar• 
yaparak arabayı geriye almak iste- ticvap edilıDİftir. 
ıniş, bu esnada kaldırımdan geçmek Bugün, vaka yerinde bir kefil ya
te olan iki kadmı ezmiştir. Henüz pılacak, hazırlanacak raporla birlikte 
hüviyetleri tespit edilemiyen bu iki suçlu ıoför adliyeye teelim olunacak• 
biçareden birisi, derhal ölmilf, hami- tır. 

Madridde Asiler Mağllip 1 

Şehrin Etrafında 
Harp Yine Başladı 

Aailerin zulmünden lıartulmalı üure kaçan 6ir mahaeir luJilai 
ispanyada Madrit etrafında yine şiddetli bir harp b&şlamış, bir taarruz 

teşebbüsünde bulunan asiler mühim telefat vermlflerdir. UcUncU sayfada 
yeni tafsilA.t bulacaksmız. 
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HAİNLERİN AKIBETİ 

Şakacı Kaptan, Korkak 
Yolcularına Acıyordu 

1 
Yazan: S. S. 1 

Malta limanına yüksekten bir bakış 

Süvari, geminin komiserini çağı
rarak bu heyecanlı havadisin nere
den çıktığını tahkik etmesini emret 
mişti. 

Tahkikat hiç bir netice vermemi§ 
ti. Çünkü havadisin ilk kaynağını 
öğrenmek mümkün değildi. 

Gariptir ki bu saçma sözlere va
p,urdaki diğer yolcular da inanmış 
lar; birçokları o geceyi uykusuz ge 
çirmişlerdi. 

Fakat; firarilerin hissettikleri 
korku ve ıstırap, tasvir edilemiye
cek bir halde idi. Hatta bir aralık 
bu azaba dayanamamışlar, geminin 
süvarisine bir heyet göndermişler
di. 

Suvartye muracaat eaen heyet: 
- !ngiltere ~evleti fahimesinin 

kudretli sancağı karşısında, her 
kuvvetin aciz kalacağından eminiz. 

Diye huluskarane bir mukaddime 
den sonra; 

- Amma ve lakin .. Şayet bu ri
vayet tahakkuk eder de, millicilerin 
bir torpidosu gelir de, bizleri ister
se .. zatı devletleri, acaba böyle bir 
talep karşısında nasıl bir harekette 
bulunursunuz?. 

Demişlerdi. 

S üvari, alaycı eski bir bahri
ye zabiti idi. Bu suale, bü

yük bir ciddiyetle şöyle bir cevap 
vermişti: 

- Ben mi? .. Derhal vazifemi ifa 
ederim .. 

Firariler, bu (vazife) kelimesini 
derhal kendi lehlerine tefsir etmiş
lerdi: 

- Amenna, ve saddakna ... Zatı 
alileri gibi cesur ve vazifeperver es 
ki bir zabitin gösterccebri celadet 
ve hamasetten eminiz ... Ancak şu 
var ki; acaba gemide, kafi mikdar 
da top, tüfek, cephane, barut var 
mı? .. 

- Top, tüfek, cephane, barut .. 
bunlar, niçin?. 

..:... E, millicilerin torpidosile har
be.dip, onu mağliıp etmek için. 

- Evet amma .. Bu gemi, harp 
gemisi değil ki .. Bir torpido ile har 
be girişmek kudret ve saJ8.hiyetine 
malik değilim. 

- E hani, biraz evvel vazifeden 
bahis buyurmuştunuz. 

- Evet .. Bu sözü, tekrar ediyo
rum. Şayet öyle birşey olursa, va
zifemi derhal ifa ederim. 

-Yani?. 
- Yani.. gemimi bir tehlikeden 

kurtarmak için .. Hepinizi, bir s~ 
net mukabilinde Türk torpidosu
sunun kumandanına teslim ederim. 

Bu sözü işitenler; sanki Türk tor 
picJosunun bir güllesi beyinlerinde 
patlamış gibi titremişlerdi. 

Şakacı kaptan, bu sefil ve korkak 
ruhlu adamlara acımıştı. Birkaç sa
niye, garip bir tebessümle onların 
yüzlerine bakmıştı. Sonra tatlı tat
lı gülerek: 

- Efendiler!. demişti. Bizim 
memleketimizde, garip bir darbı 
mesel vardır. "Hayatta, korkulma
sı lü.zımgelen çok şey vardır. ölüm 
en son c:elir." derler. Vakıa: darbı 

mesel, biraz kanşık gibi görünür 
amma, manası çok açıktır. Bilmem 
anlıyabildiniz mi?. Haydi Efendi
ler .. Gidiniz. yatınız. Sabah olması 
na daha epeyce zaıman var. Ortalık 
ağardığı zaman, peşimizden gelen 
geminin ne olduğunu anlarız. 

Diyerek, onları başından savmış 
tı. 

Bu efendiler; acaba kaptanın 

söylediği darbı meselin inceliğini an 
lamışlar mıydı?. 

- Ne gezer ... 

Niçin top atılmadı? .. 

F irarileri ~ıyan CViktorya) 
vapuru Malta limanına gir

miş; (Mnlnyn) ismindeki Ingiliz 
zırhlısının biraz gerisinde demirle
mişti. 

Bu zırhlı, bir haftadanberi husu 
si bir şöhret iktisap etmişti. Çün
kii, artık vatansız ve milletsiz ka
lan son Osmanlı hükümdarının fi. 
rarını temin etmiş; onu buraya ge
tirmişti. 

Meselenin asıl nazarı dikkate a
lınacak ciheti şurasıdır ki; (28 bin) 
ton cesametinde ve ( Güin Eliza. 
bet) zırhlısı sisteminde olan bu 
bilyUk zırhlı, (Malay) adalarının 

islam halkı tarafından Büyük Bri
tanya hükumetine hediye edilmiş

ti. On beş gün ewelinc kadar, Bii
yUk Okyanus filosu arasında bu
lunmakta idi. Vahdettinin firarın
dan on dört gün evvel. lngiltere 
Bahriye Nezaret'nden aldığı emir ü 
zerine son silrat1e lstanbula gel
miş .. Beı:ıiktaş sarayı önünde demir 
lemisti. Ve. Vahdettinin firar e
deceği zamanı beklemişti. 

Vahdettinin, müsliiman parasile 
yapılmış olan bir lngiliz zırhlısı ile 
kaçması; acaba bir tesadüf eseri mi 
idi?. Yoksa; bu da, İngilizlerin çet 
refil ve güç anlaşı1ır siyasetlerinin 
bir cilvesi miydi?. Bunu, bilmiyo
ruz . 

Ancak bildiğiımiz birşey varsa, 
Vahdettin; bu süfli ve acıklı yolcu
luğun daha ilk merhalesinde derin 
bir hayal sukutuna uğradığını his-
setmişti. · 

Firari hükümdar; refakatinde 
- henüz on bir y~lannda kadar o
lan - oğlu Ertuğrul Efendi, başma
beyinci Yaver Paşa, sertabibi Dr. 
Reşat Paşa, kainbiraderi kayma
kam Zeki Bey, Seccadecibaşısı lb
ralıiım Bey, esvapçıbaşısı diğer lb
rahim Bey, tütüncübaşısı ŞilkrU 

Bey, berberbaşısı Mahmut Ağa, i
kinci müsahibi Mazhar Ağa, Uçün 
cü müsahibi Hayrettin Ağa olduğu 
halde bu zırhlıya bindiği zaman. 
kendisini resmen seyahate çıkan 
bir hükümdar addetmişti. 

Bılhusus, zırhlıya biner binmez, 
Büyük Britanya hükflmetinin !stan 
buldaki (fevkala~e komiser) inin 
vekili (Mister Henderson), zırhlıya 
gelmiş: 

- Haşmetlu Kral Hazretlerine 
arzedilmek üzere bir arzunuz var 
mı? demişti. 

(Arkası var) 

Sabahları 
Kurulacak 
Pazarlar 

Saat 12 ye Kadar 
A~ık Kalabilecek 

Seyyar satıcılığın bugünkü şekline 
bir Teşrinden itibaren nihayet verile
ceğinden sabah pazarları için hazır
lıklar yapılmıştır. Pazar yerleri sa
bahlan çok erken açılacak, tam 12 de 
behemehal kapanacaktır. Pazar yer
lerinde yalnız türlü gıda maddeleri 
satılacak, diğer haftalık pazarlarda 
olduğu gibi her çeşit mal bulunduru
lamıyacaktır. 

Sabah pazarları kapandıktan sonra 
mahalli belediye temizlik memurları 
evvelden alacakları tedbirlerle bura
larını temizliyeceklerdir. 

Ancak, sabah pazarları kuruldnk
tan sonra seyyar satıcılık yasak edil
miyecektir. Istiyenler yakında b~le -
diyece tayin edilecek bir örnek araba. 
larla seyyar satış yapabileceklerdir. 

Fakat, sırt hamallığı )caldınldığı 
için hamal bölüklerinin cl arabaları 
tedarik ederek bu arabalarla eşya ta
şımaları yasaktır. Hamal bölüklerine 
yazılı hamallar yalnız tahmil ve tah
liye işlerinde çalışabileceklerdir. Bu
nun haricinde bütün nakliyat atlı a
rabalarla yapılacaktır. Bu itibarla ha
mallar cemiyetinin bala araba tipi tes 
pit edilmediğinden şikayetleri yersiz. 
dir. 

Belediye Reisliğince 
Görülecek işler 

Vali ve Belediye Reisi Muhittin Us
tündağ, A vrupaya gitmeden önce be
lediye reis muavinlerinin vazifelerini 
ayırmıştı. Bu defa da doğrudan doğ· 
ruya kendi yapacağı i§leri ayırmış, 
muavinlere ve dairelere bildirmiştir. 
Buna göre, memur ve müstahdemle· 
rin tayin ,terfi. sınıf tenzili, azil işle· 
ri, btitçede münakale ve munzam tah
sisat meseleleri, bütçede yeniden açı
lacak servisler, gerek bütçe yılına ait 
çalışma programına gerek beş yıllık 
vilayet ve belediye imar programına 
ait bütün işler riyasetçe görülecektir. 

- -o-

Boijazdaki Son Kazanın 
Tahkikatı Bitirildi 

Anadoluhisan ile Kanlıca arasında
ki deniz kazası tahkikatı dün bitmiş, 
rapor alakadarlara verilmiştir. Rapo. 
ra göre, 53 numaralı Şirket vapuru, 
gece olmasına rağmen projektörleri~i 
yakmadığı için sahili iyice görememış 
ve kendisini sulara kaptırmıştır. Ka
zanın sebebi budur. 

Adanada Trahom 
Tetkikleri 

Tıp Fakültesi göz kliniği doçenti 
doktor B. Naci Bengisu trahom has
talığı üzerinde ilmi tetkikler yapmak 
Uzere Cuma günü Adanaya gidecek -
tir. Tetkikat, bir ay kadar sürecektir. 

ikamet Tezkereleri için 
Konqn Müddet Bitiyor 

Ecnebilerin ikamet tezkerelerini de
ğiştirme müddetinin bir ay daha uza
tıldığı hakkında bir gazetede çıkan 
haber, doğru değildir. Yeni kanuna 
göre, değiştirme müddeti, bu ayın so
nunda bitecektir. 

Garsonun ölümündeki Esrar Karısık 
1 

Suçlu Görülen Şoför 
Dün Tevkif Edildi 

Yağlar Yine 
Çoğaldı 

--o-

Alınan Tedbirler 
Bisiklete Çarparak 

Ölümüne Sebep 
Yere Yuvarladığı 

Olduğu Anla~ıhyor 

ve Kafi Gelmiyor 
Son günlerde karışık yağlar çoğal· 

mıştır. Belediye memurları tnraf1_11j 
dan toplanan nümunelerin ckserı~ 
bozuk çıkmıştır. Bu bozuklukların 

MecidiyeköyUnde likör fabrikasının 
karşısında 74 numaralı evde oturan 
Gardenbar garsonlarından lsmail oğ
lu Celfil üç gUn evvel Zincirlikuyu yo
lunda hendeğin içinde yaralı olarak 
bulunmu~ ve kaldırıldığı Beyoğlu has 
tanesinde ölmüştü. 

Polis ve müddeiumumilik, evvela 
bu hadiseyi Celalin kendisi tarafın

dan yapılmış bir kaza olarak telakki 
etmişti. Fakat sonra bu işte şoför Ce
malin suçu olduğu anlaşılmıştır. Müd 
deiumumi muavinlerinden Orhanın el 
koyduğu bu tahkikat, dün bitmiş ve 
ikinci sorgu hakimi de Cemali tevkif 
etmiştir. Cemal, beş sene evvel An
karada Hikmet Şevki ile refikasını 

öldürdüğünden Uç sene hapse mah
kum olmuş ve cezasını çekmiştir. Müd 
deiumumi Orhan, Cemalin bu sabıka
sını da tespit etmiştir. 

Poliıe ilk ihbar 
Hadiseyi taf silatiyle veriyoruz: 
Ayın on birinci gecesi saat birde 

tramvay biletçisi Hüseyin, Şişli kara
koluna müracaat ederek, komisere: 

- Ben Mecidiyeköy civarında hen
h ve baygın bir halde bıilduğu için 
dek içinde yaralı bir adamın inlemek 
te olduğunu gördüm, demiştir. Komi
ser bir polisle beraber Hüseyinin ha
ber verdiği yere gitmiş ve Celfıli yara 
hast ııeye kaldırmıştır. Celalin ya
nında da hurdahaş olmuş bir bisiklet 
bulunmuştur. 

Otomobildeki yolcular neler 
anlatıyor? 

Bir gün sonra Darülaceze kontrol 
memurlarından Ali, Şişli karakoluna 
gelmiş ve: 
"- Dün gece Zincirlikuyu yolunda 

zannederim bir kaza oldu. Ben sar
hbştym .. fiuuıseyı uu 1J ı..;1ye na~.l 
verdim. Fakat vicdan azabı duydum. 
Bir defa da siz tahkik ediniz.,, demiş
tir. Bundan sonra da hadiseyi şöyle 
izah etmiştir: 

- Biz hadise günü Şişlide Ispiro
nun gazinosunda iki arkadaşım ve 
Kalyopi, Futa ve Kader adlı üç kadın 
la rakı ve bira içtik. Yanımızdaki bir 
masada da şoför Cemal bira·ve rakı 
içiyordu. Biz biraz eğlendikten sonra 
istinyeye gitmek istedik. Şoför Cema
lin otomobili ile oraya gittik. Aleko
nun gazinosunda biraz daha içtik. Ar 
kadaşlarım ayrıldılar: Ben, üç kadın
la beraber Cemalin otomoboline at. 
ladım. Şoförün yanma oturdum. Ve 
sarhoş olduğum için biraz uyukladım. 
Fakat Mecidiyeköyü civarına gelince, 
otomobilin sarsıldığını gördüm. Bi
risine çarptığını tahmin ettim. Kadın 
lar da öyle dediler. "Karşıdan fener
li bir bisiklet geliyordu. Birdenbire 
bisiklet ve ziya kayboldu,. diyorlar-

Elektrik 
Şirketi ile 
Müzakere 

~ nüne geçmek için elde mevcu: . cc:, 
1 hükümleri ve müeyyideleri kafi g 
1 memektedir. Çünkü yağcıların ve~· 
1 cekleri cezaya mukabil hileden tenıill 
1 ettikleri kar ölçülmez derecede ç?.k· 

ôlümündeki Hrar perdeıi tama
mile çözülen garıon Celal 

dı. Cemal: 
"Ben şoförüm. Hiçbir şey olmadı.,, 

dedi ve yoluna devam etti. 
Şoför inktir ediyor 

Bundan sonra müddeiumumi Or
han tahkikata el koymuş ve gece ya
rısına kadar hadise yerinde aneşgul 
olmuştur. Bisikletin sol dümeninde 
otomobilin çarpmasından mütevel
lit boyalar bulmuş ve bunları otomo
bile tatbik etmiştir. Otomobilde de 
bisikletin çarptığı yerde çizik görül
müştür. Fakat Cemal buraya boya 
sürmüştür. Müddeiumumi bisikletin 
didonu ucundaki boyayı bir zarf içi
ne almıştır. Bundan sonra derhal Uç 
kadını çağırtmış, onlar da Alinin an
lattığı gibi Cemalin bisiklete çarptı
ğını .söylemi.qierdir. C'..ema:I hm. hadi
seyı ıaıu .. uıclı inkA.r etmektedir. 

Celalin cenazesi evvelki gün gö -
mülmüşttir. Arkadaşları, geride bırak 
tığı iki çocuğa yardım olmak üzere 
aralarında 300 lira toplamışlar ve a
ilesine göndermi§lerdir. 

Feriha Tevfik 
Evleniqor 

Geçende Şehir Tiyatrosundan ::eki
lenler arasında Feriha Tevfikin de 
bulunduğunu yazmıştık. 

öğrendiğimize göre Feriha Tc,•fik 
evlenmek üzeredir, ve daha bir ay 
evvel istifasını vermiştir. Fakat an
cak bir hafta evvel istüası kabul edil
miştir. 

Sahnemizin, evlenmek vesilesiyle 
olsun, yetişmek istidadı gösteren bir 
artisti kaybetmesi herhalde tee~süre 
şayan bir hadisedir. 

tur. Bu cihet belediyece de göz önun· 
k .. kUn· 

de bulundurulmuş ve hilenin ° 
d .. .. il k lı tedbirler en onune geç ece esas . ·i· 
alınması ve şiddetli ceza ve mUe1 
deler konulması için tetkiklere baş a· 

nılmıştır. 

--o--·-

Profesör t=lirsch 
Egedeki Tetkikatını 

Bitirdi 
Geçen iki sene zarfında Karadeııiı 

i Ana• mıntakasında, Orta ve Cenub ~ 
dolu şehir, kasaba ve ~öyl~rinde t~ 
kikler yanml§ olan Unıv~rs.ıt~ TIP rdi· 
kültesi Hıfzıssıpha EnstıtUsu O t 
naryüs profesörü Hirsch ile doçen 
doktor Muhittin Erel, bu yıl Ege n:; 
takasındaki tetkiklerini bitirınişl ' 
dönmüşlerdir. J{U • 

Seyahat esnasında Eskişehir, sa 
tabya, Balıkesir, Ayvalık, ~anisa.,·z.li, 
ıihli Izmir Avdın, Nazillı, J)eJll 

1 l .J )(ıı.• 

Burdur, Antalya, Isp~~· . Afyoııoft' 
rahisar ve Bursa gezılmıştır. pr tif 
sör, talebe için 800 kadar resim ge 11 
miş, şehirlerin su teşkilatı, iskfln, ı>ek 
lenme ve giyim işlerini tetkik edetf 
değerli notlar almıştır. 

ÇAN KIRI O~T AMEKTE~~ı 
Çankırı (T,A.N) - Kagir ve gtı e

olan orta mektep binasının csııSb fi 
ıı .. :1.:a - • 

BİRKAÇ SATIRLA 
----·-------=jjfıı 

D
eniz Ticaret Miiduni B. ıtl ıs-

N ecdetle Sanayi Birliği l]Jll tl• 
mi katibi Halit ,.e sanalicllerdcn ~"" 
teşekkil bir gr:uı, lznıir li'uarına S! 

ceklerdir. 

• udde-

4 8 saatlik hafta. çahşn~a J1l oa111' 
ti için hazırlanan oızattl. f1!1" 

tasdik edilmi~tir. Çarşamba ırUnh 
liğ olunacaktır. 

• oıı aııı' • ş bulma yerlerinin be~·a 1"' 
1 verme müddeti bir Iıaftasa 

dar bitecektir. 

• bltftf' 

T uring Kfüp, gelecek sene od' 
lecek olan turizm yolları ,., 

k.M voııar. 
seyahatler tertip edece •ur. taJJll" 
pıldıktan sonra seyahatlere baŞ 
caktır. 

İki Günde Yedi • · d1Jlt , H ususi idare ile belcdiycnı~ •1• 
yetim ve emeklilerinin Uç ,tıl• 

Tifo Yakası ıık maa.~ıar• dünden ıtıbarco dağ 
Son günlerde yine tifo vakalan gö. mıya başlanılmıştır. 

rUlmiye başlamıştır. Cumartesi günü • bine i'llof• 
-0-

Cerrahpaca Hastanesine , Nafıa Vekaletiyle Istanbul Elektrik 
:f Şirketi arasında mevcut ve halledil-

saat 12 den dün akşama kadar şehri- B u d~:il~~~::di~:::~~a in~:: 
mizde yeni yedi tifo vakası kaydedil- m 281 29 ve 30 Eylülde yapılaca 

ilave Edilecek Paviyon 
Cerrahpaşa hastanesine ilave edile- mesi icap eden işler hakkında görliş-

cek yeni paviyonun inşası için açılan mek üzere şirketin Belçika.da bulunan 
eksiltmeye kimse girmemiştir. Jnşaa- idare meclisi azasından B. Clerin ve 
tı doğrudan doğruya belediyenin üze- B. de Baray şehrimizden geçerek An 
rine alması ihtimali vardır. karaya gitmişlerdir. 

r;:;;:.~-M~~~~;~ ··ı 
! Albümü J 

1 : Trakya büyük manevralarma 

l karşı halkımızın gösterdiği ali. 
kaya cevap vermek lhtlnciyle, 

J

rAN bu manevraya ait iki renkli 
zengin bir albüm hazırlamıştır. 

Manevra hnhrnlannı zengin 
bir albüm halinde saklamak isti

: yen ıı kerlerimize ve okuyucula
: rımıza blındnn birer tane edinme· 
ı terini tavsiye ederiz. 
: Fiynb Türki~·eniıı her yerinde l 
J 17Y2 kuruştur. 
................................. 

0ğrenı7.ğimize göre, Ankaradaki 
müzakerelerde şirket sermayesinin 
Türk parasına çevrilmesi işi de görü
şülecektir. 

Mersin Seferleri 
Haftada Bir Yapılacak 
Denizyollan idaresinde kış tarife. 

sinin tatbikine b~lanmıştır. Evvelce 
15 günde bir defa yapılan Mersin pos 
tası yeni tarifeye göre her hafta Salı 
günii yapılacaktır. Pazar, Salı ve Per
şembe günleri kalkan Karadeniz pos
talarından Pazar ve Salı hareket e
denler, Hopaya kadar gidecek, Per
şembe postası da Rizede seferini ta -
mamlıyacaktır. 

miştir. Aynca yine bu müddet zarfın • 1JU)urıJ1lll1' 
da iki difteri görülmüştür. M ezunen memleketinde Bilfiil' 

---<>---- ta olan ıranın Ankara . ııı)·IJ 
iz mitte Biçki Sergisi El~l!'li Bay Fehimi TrabzOll ) 

0 

Izmit, (TAN) - Cümhuriyet Biç- lstanbula. <lönmii!)tlir. 
ki Yurdu tarafından Ulu Gazi mekte· e auece1'ı 
binde bir sergı' a"ılmıştır. Valimizin Ahçı ve lokantalar teftişe ? "' tar ce 
bizzat küşat resmini yaptığı bu sergi- kalay ız kap kuUıınnn 
yi gezenler beğenmişlerdir. la.ndmlacaktır. ~ 

\TAkVi/.\ll~HAVAJ 
Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -
dan alınan malümata göre, havanın 
bugiln Karadeniz kıyılarile Trakya -
da kısmen bulutlu, diğer yerlerde a
çık olması, rüzgarların umumiyetle 
cenup istikametinden orta kuvvette 
esmesi muhtemeldir. 

'

" 1.!Eyliıl 937] 
SAL~l,,__ 

Gün: 30 Hızır: 1:l2 
9 uncu ay Eylill· l 
Recep- 7 . 

1 
~~<:! 

Arabi ı3!56 _ Rurn1

1
2 0o 

Giineş: 5,39 - Öglc: '
2

,, 
ikindi: 15,43 - Akşam : 18• .. ; 

1 
1m ~ k 3,:) 

Yatsı: 19,57 - sa : 
vdcdıl 

Dün hava açık geçmiştir. Baromct en az 24. santigrat olarak i<a~ 
DUNKO HAVA 

!re 757 milimetre. hararPt Pn rnk :lı miı::ti" 
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!!!.!!!,etler Cemiyetinin f çtımaı 

Asamble Hab~şistanı 
Nazari Bile Olsa 
Müstakil Addediyor 

~~har~biyre~ 1 Madridde Kanlı 
• Reisi Londraya 

lıp.11Yol Cümhuriyetçileri de Assamblece Res

""" Tanındı. Çin, Japonyayı Protesto Etti 
londra, 13 (TAN) - MiUetler Cemiyeti, bugünkü içtima

~ ~lıca iki mühim karar vermiftir. Bunlardan biri: 
-.~atanın, nazari bile olsa resmen Negüı idareıinde bir 
~let olarak tanınması; diğeri de: Mefl'U İspanyol hükUme
Iİlae bir devlet muamelesi edilerek, iailerin kale alınma-

C "'8ıdır. ti;;::•, 13 .(TAN) - Milletler Cemiyeti A•sambleainin f 8 in
~devren bu .abah 54 devlet miimeaillerinin lnuurile 
.... Ilı • Saat 17 de üçüncü açıllfı yapılarak, Hint mümeaili 
"-4· ,,_an, 49 reyle reü •eçİlmiıtir. Ağa Han bir nutuk •öyliye
..,.; ~den, Hinclistanın çok memnun ve müteluıui. olaca
~Cltmlf ve Milletler Cemiyeti preJYiplerine •adılı kalma lü-

k..L-crn balasetmiftir. 

F rannz Erlı&nıharbiye Reiai 
General Gamelin 

Londra, 13 (TAN) - Uzak Şark 
meseleleri lngiliz ve Fransız erkinı
harbiyelerini yakından ali.kadar et -
mekte olduğundan, iki devlet askeri 
ricali arasında bu hususta müzake -
reler yapılması karar altına aJmmlf• 
tır. Bu münasebetle, Fransız erkim
harbiye resi general Gamelin Lon
draya gelmiştir. 

Eğer Almanya 
Büyük Harbi 
Kazansaydı! 

Bir Harp Oldu 
Kartagena'da Batan Tahte•ahirin Hüviyetini 

Anlamak için Dalgıçlar Dalıyor 
Lontlra, 13 (TAN) - Bıı -6alı MatlriJ etrahmla harp, birden

bire fidtletlenmif, Vnivenite mahallesinde oe La Port.a ılel Solo 
. civarında aıuaın hücuma g~en hiilrametçiler, 4 saatlik kanlı biT 
ı SGVC1ftan •onra, a.i ortlulannı fehir tllflna lıatlar püslrürtmiye mu
: vallak olmu,lartlır. Gölü• göğiae cereyan eJen muharebe bitti
İ fi zaman bütün meydanların ve sokakların cesetlerle clolıı oltluiu 
göriilmüıtür. Bıı mrılaarebetlelti a.i za)'İahnın binden lazla oldu
iu ta/amin eJilme/ıteJiT. Aynca ciimhuriyet~erin eline mühim 
miktarda harp malzemesi gesmiflir. 

Batan tahtelbaJU,. 
Karta.gen& Hmumda batmldığı UL 

laplan ut tahteıbahJrlnln bakUd hil
vlyetlnl ve batıp batmadıpu katlyet
le te&plt için dalgıçlar vurtulyle ant 
tırmalar yapdmaktadır • 

Bu tahtelbablrbı, ... Generall De 
Lluo'nun bahsettiği dört denizaltı 
gemisinden biri olduğu muhakkak 
addeclllmektedlr 

Asi lıaynalılarına göre 

Diğer sahalarda harp vaziyeti hak
kında, asi kaynaklanndan verilen en 
son malflınata göre, Biskayada Leon 
cephesinde havalar düzelmiı ve bu ffitlerin Franco yanıntlalti yeni 
yüzden asiler, ilerlemek imkA.nım el- Sefiri E. Von Stohr• 

S::. imparatorunun Notası 
~ IOllra Cemiyete mümessil 
~ ~ olan Habet lmparat-0-
, ~~otası okunmuştur. Negös, 
S ~istanm tmen ve tam bir 
~-ltgaı olunnuubğmı, ltaıyan 
~~ bil& Adlaababa clvarm

~ ~anlatmaktadır. 
.._~-=ki ltalyan ordulan
"-a 111t1...:: -:- lçerllerlne girmek
~~ olduklanm ve gün 
'-" .. _ llabeşistan halkmm ltalyan
~ göaterdilderl mukavemetin 

lrakın Eski 
de etmişlerdir. Hükfunetçilerin bura- -----------

Hitler Dedi ki: "Almanyaya dald muharebelerde 300 maktlil bı-
Müıtemlekeleri Verilmedikçe rakmıf olduklan haber verilmekte -

A wupa iti Halledilemez.,, dir. Askeri mahafil, asilerin bu cep-
Berlin, 13 (TAN) _ Herr Hitler hede_ bir ya~a h~keti yapmakta 

bugün Nürenberg konferansını bir oldugu kanaatmdedırler. 

Harbiye Namnnın 
Cesedi Bulundu 

bUdlrmektedlr. 
nutukla kapadı ve bugünkü Alman- l•pan,ol F tm Sultanı 

Bağdad, (Taymisin muhabiri bildi

4w.... Çin Proteıtoıu 
~~e bu notayı da dlnJedJktell 

t'la protestosu okunmuttur. 

yanın bütün tarihinde görülmedik 
derecede kudretli olduğunu anlattık
tan sonra: "1914 te talih Almanya
ya kolay bir uf er verseydi Alman-

'-. not.umda, lapon isti- nMD- mukadderatı 118' Qlaeaktı T Jilu· 
fta... ~ ı.. - -- --· ..,,.__,_ .. nu bir çokKereler dUşUndUk. O n· 
~ el ve 17 ncl maddelerinin man bütün varhğmıızla temenni et-
~istem~.. • • M;Jletler Cemiyetinin açılış top- tiğimiz belki de daha yüksek bir ba-
~ Aailennm Tammn ,__ riyuet eJen lıpanya kundan milletimiz için bir felilret o-
....:'• .._~ilk lçtlmun~lmnlr BC1fvelıili Juan Ne.,in lacakb. Bir zafer bugün içten sevdi-
~ ~vekUI c1uan Ngrt•- b _ ğimiz prensiplerden bizi uzaklqtıra-

~ ~. {Emniyet Miidürlügv ünde cakb ve Almanya da bir uçuruma 

S LL ol rile8881 tara.fmdan g&ı.. Tayinler lip memleketlerde bugün müphede 

lspanyol Fası Sultanı ( !) Sense- riyor) - Geçen yılın 29 birincitefrir. 
bastien'in Fraııeo kuvvetleri tarafm- günü merhum General Bekir Srtk 
dan işgalinin birinci yıldönümU şen- tarafından yapdan hükflmet darbesi 
tiklerine İştirak etmek üzere buraya sırasında öldürülen Harbiye Nazırı 
r~l~._. .. ...,.,._._,..._~~l:W•ı.,.+.~ .. ,•rı«ııe.~11H! ar; 01 ... ,_. 
11 de başlıyacak ve Uç gün sürecek- keşfolunmuş, cesedinm Bağdada nak-
tir. li ve merasimle gömülmesi takarrür 

Aai tayyarelerinin 

bomkl'tlunam 

etm~. Irak gazeteleri tarafmdan 
verilen malflmata göre, Cafer Paşa
nın memleketine yapbğı hizmetler 
takdir edilerek Irak krallanna mah -
sus mezarlığa gömülmesi Kral tara
fından emrolunmuştur. 

Bir habere göre Cafer Askeri Paşa, 

3 

Atatürkle 
·Yugoslav Kralı 

Arasında 
Ankara, 13 (A.A) - Yugoslavya 

Kralının doğuın ytldönümü münase. 
betiyle Reisicümhurumuz Atatürk ta. 
rafından çekilen telgraf ile Yugoslav 
ya Kral Naibi tarafından verilen ce
vap: 
Majeste P1yer 11. -Yagoslavya Kralı. 

Blgrad 
Doğünılarmm ytldönümü münase

betiyle, en hararetli tebriklerimi ve 
§ahst saadetlerile müttefik ve dost 
asil Yugoslav milletinin refahı hak
kındaki samimi dileklerimin kabulü
nü .Majestenizden rica ederim. 

Kamal Atatürk 
Ekselios Belslcümhur 

Ankara 
Majeste Kralın bayramı münase

betiyle yapdan hararetli dileklerden 
fevkali.de mütehassis olarak, Ekse
llnsınır.a en samimi teşekkürlerimi 

an.ederim. 
Paul 

- --
Vekiller Heyeti 

Dün de Toplandı 
Ankara 13 (Tan muhabirinden) -

Vekiller Heyeti, Başvekilimiz lsmet 
lnönUnün reisliğinde bugün bir top • 
lantı yapJDl§br. Geç vakite kadar de· 

1 vam eden içtimada Nyon konferansı 

1 kararlarının tatbikine ait meselelerin 
· görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Ayn
ca, Hariciye Vekilimiz Doktor B. Tev 
fik Rüştü Arasa verilecek direktifler 
de tespit edilmiştir. 

Türk Tarih 
Kurulta,. ve Sergisine 

Davet 
Ankara, ıs <AA> - Ciimburtyet 

Halk Partisi Genel Sekreterllğblden: 
20 EylW ı937 tarihinde Dolmabah· 

çe Sarayında açdacak olu UdnclTtlrk 
Tarih Kurultayı ve sergisine btlttill 
arkadaflar davetlidir. Girmek için hü
viyet varakalanm göstermek klfldlr. 

Sporculcrrımız 
Dönüvor 

'il~ lılllletler Cemiyeti lza•ma, 

1 

sevkeden yolu tutm\lf olacakb. Ga-

.,.__~tamimde, B. Negrln'ln. W ettiğimiz şeyler, bizi de muztarip e-
~~eri eleba§ml olduta IÖyle- Ankara, 13 (Tan muhabirinden) decekti,, 
" ...... ~ Cemiyeti BafkMhiı- - Emniyet umum müdürlüğünde ye- Herr Bitler Aimanyanm sonuna 

Cumartesi gtlnU 1021 lspanyol 
mültecisi ile Gijon'dan hareket etmi, 
olan Stanbridge ismindeki Ingiliz pet 
rol gemisi Lapallice limanına girmiş
tir. 

Bükreş, 13 (A.AJ - Sekizfnd 
Balkan atletizm müsabakalanna iş
tirak eden sporcular federasyon he· 
yetleri şerefine maslahatgüzarurm 
tarafmdan Bükreş elçiliğimizde veri· 
len çay ziyafetinden sonra eki pimiz 

o r.amanki hükillnet darbesi sırasında 19 40 tre -1 lstanbula mütevecci • 
ö!dUrUldUkt~ son~ cetıedi alelacele be~ Kös~:eye hareket etmiştir. 

~---takbih edDmektedlr. ni bazı'tayin ve nakiller yapılllll§tır. kadar bolşeviklikle mücadele edece-
'-t ~. bu tamim, uumblede Bu arada emniyet umum müdürlüğü ğini ili.ve etmiştir. 
"'9 ._.._ ~. B. Negıin, • birinci smıf emniyet i.ınirlerinden Almanyanm şefi yabancı gazeteci-
~u IÖylemlştlr. Ekrem, Niğde birinci sınıf emniyet lere verdiği milli.katta ALmanyanm 

'9t 'lcap..dıktan sonra 12,45 te i.mirliğine, Niğdeden Avni umum mU harpten önceki mUstemlekelerinl ve 
l, te ~il ve bu eell!le de 11.1.t dtlrlük emniyet amirliğine, lstanbul bu müstemlekeler üzerinde bayrağJ
l\ ~tlhabı için açılmak öze- maliye tahakkuk memurlanndan ve nm dalgalanmasını istediğini, bu me-

• hukuk mezunlarından irfan Yalçm sele hallolunmadıkc;a Avrupa ifleri--- o Emniyet umum mUdUrlUğü emniyet nin hallonunamıyacağmı söylemiş
lmirliğine naklen tayin edilmişlerdir. nin hallolunamiyacağmı söylemi.§tir. 

Paris 
Suikasti 

~ 13, (A.A.) - Dahiliye ne
~~ Yapılan bir içtimada bele
~ ~l'atuan direktörü, teknik 

Hariciye Vekaletine 
Bir Tayin 

Ankara, 13 (TAN) - Hariciye Ve 
ki.leti memurlarından Orhan Gövey 
Antakya ba.ykonsolosluğıu kançılarlı
ğma tayin edilmiştir. 

Ziraat V ellili AJakanya Gitti 
Ankara, 13 (T~) - Ziraat Ve -

kili B. Şakir Keaebır, bu sabahki eka
preale Istanbuldan f8hriıiıize dönmU, 
tUr. 

Bu gemi, Gijon limanında bulun -
duğu mrada asilerin tayyareleri tara
fından bombardıman edllmittir. Bir 
bomba, kaptan mevkiinde patlamJ§ • 
tır, ancak yaralanan yoktur. 

Dün mülteciler bir trene bindiril
miş ve tren, Cllmhuriyetc;ilerln elin, 
de bulunan Iapanyaya müteveccihen 
yola çık.nuftır. 

Bir Alman zıTIJw LWJantla 

Lizbon, 13 (A.A.) - Alman "A
miral Scheer" genıiai, bet gün kal
mak üzere buraya plmittlr. Alman
~ Japanyol suıarmdald deniz kuv 
vetleİi kumandam Amiral Filchel, 
gemide bulunmaktadır· 

bir kenara gomillmllf, buraaı mezar- R'>manyada bulundukları müddet 
hk olmadJğı için ceeedin tekrar bulun arf da . · b. tesir bırakan spor • 
~ası için. bi_r hayli araştırma yapmak ~ul~ ı~t~onda dost Romen f&
ıcap etmıştır. derasyonu heyetile izcilik erkanı ve 

Kayıp Tayyareyi 

Ararken 
Barrow, ıs (A.A)- .•Aıuka,, 

Buglla alman malimata göre Ba
sD 7AMlkott tarafmdul idare edU
melrtAI olu Sovyet tayyaresinin 
Levaaewliy'yl aramak üzere yap 
tıp bir açma eenumda Şimal K.._ denhbule ~öt olcJaiu 
IÖ)'ltlllllleld. 

bir çok Romen sporcuları tarafından 
teıyi edilmişlerdir. 

kanadada 
Müthiş Bir 
Fırtına 

S ~!'erek Boissiere ve Pres- -------

~~=.:~ Şanghay Onündeki 
'shaı.:.' ileri halinde yapılmış bu ş aqmy muharebeleri -

Muharebeler 

Nevyork, 13 (A.A.) - Bugün K~ 
nadanın p.rk kısıınlannda ve yeni Is
koc;yada mütIU, bir fırtına hüküm 
sürmüş ve ihraç edilecek olan elma 
mahsulünün mtihlm bir kısmını ilnha 
eylemiftir. Elektrik cereyanı kesildi· 
ği gibi telefon ve telgraf muhabera
tı da durmuştur. 

~ bir bomba doldurma 11- e"YU• 

" b nıevcut olduğuna delilet Ajuat.oa.an 9 uda küçük bir 
Ulunduğunu söylemiftir. bidJse yüzünden başladı. Bir Japon 

zabiti Ue bir nefer bir Çili tayyare 
8··~-----._. karar~ girmek lstemltJer, Çin 
u •ıte Örfi idare muhafalan bunlara ateş açml§lar 

ve ikisini de öldttnnütlenlL iki gön 
Dev - Ed k sonra, bu Wisenln neticesi olarak, 
~ am ece Japon donanması Wbugpoo neh-

:''lbıde13 (A.A.) - 1923 ki.nu- rinde görünmüş ve beyıaelmUel mm, 
id~-'1 Başvekil Duca'nın katli takaya asker ÇlkarmıJ, bu askerler 
ti"""'l te liln~ ilin edilmiş olan örfi diğer Japon askerlerine Utlhak ede-

t sll8Ur rejimi .altı ay tem- rek Çlnlllere karşı vasiyet almışlar. 
M~te ir. dı. Japonlar, zabltlerlle aeferlerbıln 
i;'ll 1»1r~_ &azeteler, bu istisnai ted katHne saik olan 1tıraltl tahkik et-

. -.ııu protesto etme~ mek ltizam•a lılMetmeden bu bat

~--~ 
ti Osman Paıanan 
~ 'Yddönümü 
~ ~TAN) - Gazi Oaman-
90 ~ ede düşmana kal'§t aç· 

llıea ~çarpışmalarda ölenlerin 
llnıtı dün" Plevnede kut-

tı hareketi takip ettiler • .Japon A
mlrall, Çlnlllerln ı932 anl8§mMllll 
lbW ett!klerlnl Deri stlrerek Şang. 
&aydaki "lndlıti konuna kıtalarDe 
dlger Çin kuvvetlerlnln geri alın· 
muım,, istemiş, Çbılller, 88 inci 
fublanıu geri almakla mukabele 
ederek tedaftli bir vaziyet alm•f)ar, 
Almf.oBun ıs tinde Od taraf ara
Ulda muharebeler aaml tlddetle 

....................................................... 1 
! ..... ~~~: .. ?.~.~~-.. ~'::: .. ~~.:~.~·~······· 

Bu ane kadar .Japonlanll askeri Çlnlller burada .Japonlarm blr-
barekitı, Şimali Çlnde tedip baıe: kaç taarrmunu pti8ktirtttlktm SOD-

ketlerl yapmaktan lbarittl. Şang- ra, • son haberlere göre, gerlle-
baycla bafb1u mücadele vaziyeti mek Hlsumunu lıl98etmlf)er, ve her 
tamamlyle değiştlrmlt ve Od taraf ıteYden evvel, Japon lll'hhlanmn be-
arumda muhasemat en genlt mlk- defi olmaktan lnırtularak daha sert 
yasa varm1ttlr. bir mukavemet tmlrialarou hamt&-

Dıtlmal ki Japonlar, Şughayda mak lstemlf)erdlr. Bu gerileme 
mtlhlm bir mukavemetle tmrp1aa. Çlnlllerln vulyetlni takviye edecek, 
mıyacaldan fikrinde ldller. F8bt ve Derlemek ı.tlyea Japonlan mh-
h&dlut bunun ak8lnl ispat etti. Çin hlarmm himayesinden mü tata-
lller, burada eert bir mukabelede eaktır. &aam laponlana ba ...._ 
bahmdalar ve kolay kolay bat el· da. mhlılarmdllln gördtUderi blma: 
mlyeaelderlnl gösterdller. yeye gllvmenk tlç fırka kullandık 

Ş anghayda wku bulan muı... 
rebe mahalli olmütaa kur

tulamu. Fakat Şanghaym beyıuıl
mllel kıymeti buradaki Çin m1*a
vemetlne büyük bir ehemmiyet ver
dlrmlt ve Çin milletinin Japonyaya 
lmrtı vulyetlal b8tttn cltinyaya Ola 
etmlftlr. 

lan u......,or. Çlnlllerla prllw
lerl llzerllle ba tlç fob, mhldarm 
hlmayeebldm de mahrum kalclıktu 
SOlll'I. Çlnlllere bqı ptdetll bir ha
sette bahmmak tmkAnmclaa mah
rum kaleeaktır. Japonlar lst.er lste
IDfJll buraya yeni kuvvetler gönder
mek mecbarlyetlnde 1ra1......p bea
myorlar 

D IPI' tan.ftM Şughaydakl Ja.. 
pon kuvvetleri blrlblrlndea 

mak buhmmaldadırlar. Bunlum 
blriblrlerlle bağlanmalan herhalde 
kolay obmyaeaktır. 

Fakat Japonlarm Ş...ghayda ma 
vaffak oldaldan fanedllse bUe bu 
md\raffalayet asıl hareklt sahnesi 
olaa Şlmall Çlndekl vulyet tiserln, 
de tesir etmlyeeektlr. 

En son haberler ise Çlnlllerln bu 
lıareW salıne&inde Japon taamı
zunu durdurduktan batka Uerleml
ye hatladddanm ve buı mtiblm te
blrlerl istirdat ettlklerlnl göet.er
mekt.edlr. 
Ş..pay muhaıebelerl. bUUln 

dttnyum eempatlslnl Çin lehine oe
vlnnlye yardım etmlt ve ÇlnlDer 
banda gösterdlldert mukavemetle 
kolay kolay yenllemlyeeelderlnl a. 
pat ederek, haJdkatea tlfllllpatlye il 
yık olduldanm tebarils etf.lrmltler
dlr. 
Şanghay muharebelerbıbı aad kıy

metini bunda anmak~ doiru 
olar. 

Kazaları Değlıtirilen 

Köylerimiz 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden) 

- Dahiliye Vekaleti, verdiği bir ka· 
rarla köylerden bazılarmı tibi oldu
ğu kazalardan alarak diğer kaza ve 
nahiyelere bağlamıştır. Erzurum vi
li.yetinin Hasankale kazasına bağlı 

Çat nahiyesinin merkezi Yavers kö
yüne nakledilmiştir. Bu nahiyeye bal 
lı Tencirlik, Kot köyleri de Tercan 
merkez kar.asma bağlanmıştır. Şile 

merkez kazasına bağlı Haciz, Avcı
kuru, Kömürlük, Bıçkıdere, Ulupelit 
ve Ovezli köyleri, Alacalı nahiyesine 
bağl8D.DU§, Alac nahiye merkezi de 
Haciz köyüne götürülmüştür. 

lzmirde Bir Cerh V akaaı 
lzın1r, 13 (Tan muhabirinden) -

Bugün, 8l1lh mahkemesi kapısında sa 
bıkalı Uz lsmail, Saliha adında bir 
kadını biçakla ağır surette yaraladı, 

kaeb. 
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:gM.ahkemelercte 
l ~· .. .. . . . 

Elektrik Sirk eti Davası 
1 

Ehlivukuf Raporu 
Mahkemeye Verildi 

Anadolu tarafında kullanılması lazım gelen 750 bin liralık 
muaf efyayı kar,ı ıahilde kullanmaktan suçlu yedi Elektrik Şir
keti tefinin muhakemelerine dün Beşinci Ceza mahkemesinde de
vam edildi. Dün mahkemede üniversite doçentlerinden Nuri, 
lnhiıarlar muhaaebecisi Bahat Gümrük müf etti~i Ariften müte .. 
tekkil ehlivukuf heyetinin verdiği rapor okundu. 

Yeşilköy 
Yolunda 
Bir Kaza 
Şoför. Çiğnediği 

Adamı Hastaneye 

Kaldırdı 
Dün gece Küçükçekmece yolunda 

bir otobüs kazası o1muştur. Şoför Ah 
medin idare ettiği 74 numaralı oto -
büs Yeşilköy civarında Bandırmalı 

Mustafa oğlu Mehmede çarpmış ve 
yaralamıştır. Şoför yaralıyı Gureba 
hastanesine getirmiştir. Müddeiumu
mi muavinlerinden Ubeyt tahkikata 
elkoymuş, tabibiadil Salih Haşim de 
yaralıyı muayene etmiştir. Mehme
din beyin damarları koptuğu için sıh
hi vaziyeti tehlikelidir. 

Bir çocuk ezildi 
Şoför Tevfiğin idare ettiği çöp kam 

yonu dün Fatihte sekiz yaşında Ne
cata çarparak yaralamı.ştrr. Çoeuk 
Şişli hastanesine ka.ldmlmıştrr. Müd
deiumumilik tahkikata el koyımuş -
tur. Tabibiadil Enver Karan çocuğu 
hastanede muayene etmiştir. Vere -
ceği rapora göre tahkikata devam e
dilecektir. 

40 Gün Hapse 

Mahkum Oldu 
'.Ağustosun birinci günU tevkifane

de bir yaralama hadisesi olmuş, mev 
kuflardan Haydar Çetintepe eskiden 
aralarında mUnaf eret bulunan Ali Os 
manla tekrar kavga ederek keskin bir 
çivi ile karnİndan ve kollarından ya
ralaımıştı. Sultanahmet Sulh birinci 
ceza hakimi diln bu davayı neticelen
dirdi. Suçu sabit gördüğü için Hay -
dar Çetintepeyi 40 gün hapse mah
kfun etti. 

25 sahife tutan rapora göre, 931 yı
lında. hükO.met Elektrik Şirketile 
yaptığı bir mukavelede şirketin yal
nız Anadolu tarafındaki iptidai te
sisatında kullanılmak üzere getirte
ceği 750 bin liralık malzemenin güm 
rtik resmini affetmiştir. Muaf malze
me ve kablolardan bir çoğu evvelft. 
Kurbağalıdere ambarma konmuş, son 
ra bunlar Silahtarağa fabrikasına 
nakledilerek Silahtarağa fabrikasına 
fabrikanın müdürü Tileti'nin imza -
sile ve emrile alınmıştır. Kullanıl -
dıklan sahanın resimlerini de ressam 
Nizamettin çizmi.ıştir. !hraç bonola
rının çoğu yakıld.ığı için bunların 
fabrikadan ne suretle çıkarıldıkları 

anlaşılamamıştır. 

Rapor okunduktan sonra davacı ve 
suçlu avukatları raporu tetkik etmek 
Uz.ere muhakemenin talik edilmesini 
istediler. Müddeiumumr de bu talebi 
terviç ettiği için muhakeme 29 ey
lUl saat on dörde kaldı. 

Zina Suçluları 
Mahkemede 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği 

dün bir zina tahkikatına elkoymuş
tur. Davacı Hüsnü isminde bir genç
tir. Suçlu olarak ta kucağında 8 ay
lık bir çocuğu bulunan Nazife adlı bir 
kadınla Dursun isminde bir genç ge
tirilmiştir. Hüsnü 12 senedir nikah
lısı olan Nazife ile Dursunun gayri
meşru bir hayat yaşadıklarını iddia 
etmektedir. 

Nazife kendisini şöyle mlidafaa et
miştir: 

"- lki sene evvel Hüsnü benimle 
kavga etti. Ben de Dursuna kaçtım. 
O vakittenberi beraber yaşıyoruz. Bu 
çocuk ta ondandır. Son zamanlarda 
Dursunla aramız açıldı, tekrar koca
mın yanına geldim. Onun bir başka 
kansr daha var bir hafta iyi yaşa -
dık, tekrar beni döv.meye başladı. Ben 
tekrar Dursuna kaçtım. Başka ne ya
pabilirdim? 

Müddeiumumi, bu müdafaayı ka
bul etmediği için suçluları asliye ce
za mahkemesine vermiştir. 

Aksaray da 
Yeni Hapisa~e 

Binası 
Aksaray, (TAN) - Medreseden 

bozma, köhne ve rutubetli bir binada 
bulunan hapjsanenin şehrin en işlel{ 
yerinde bir taaffün kaynağı olduğu 

tekrar dikkati çelmiştir. Bu hal, mah
puslar için de gayri sıhhi olduğu için, 
Adliye Vekaleti, 7 - 8 sene evvel baş
lanıldığı halde yarım kalan hapisha
ne inşaatının bitirilmesine muvafa
kat etmiştir. Yakında işe başlanacak
tır. 

Adliye kadrosunda katip sayısı çok 
az.dır. Bu yüzden mesai saatleri hari
cinde de çalışılmaktadır. Cürmü meş
hut vakaları son aylarda ikiye kadar 
ô.üşmüştür. 

Demir Parmaklığa 
Yapışan Çocuk 

Biga (TAN) - 30 Ağustos bayra
mı gecesi, elektrik fabrikasından ge
len cereyan her nasılsa dispanserin 
demir parmaklıklarma inmiş, parmak 
Irklara tutunml.!ş olan kahveci Meh
met isminde bir çocuk orada yapışık 
kalmıştır. Bunu görenlerden İnhisar 
lar idaresi nıuhakemat memuru Hil
mi Marti, hemen yetişerek çocuğu 

muhakkak bir ölümden kurtarmıştır. 

Tevkif Edilen . 
Mahkeme Başkatibi 
Antalya, (TAN). - !ki ay evvel, 

sulh hakimi. Ataya sokak ortasınd~ 
alt! el tabanca sıktığı için t~vkif e
dilmiş bulunan mahkeme başkfı.tibi 
İbrahim, Burdur hapisanesine nakle
dilmiştir. Muhakemesi de orada ya
pılacaktır. 

Otobüs Altında Kalmamak 
İsterken 

Bursa, (TAN) - Belediyenin hay 
van pazan korucusu Hasan Tahsin, 
mezbaha civarında kendisine doğru 
gelen bir otobüsün altrnda kalmamak 
için geriye çekilirken yere düşmüş ve 
ölmüştür. 

Eroin Kaçakçllığı 
Suçluları 

Gümrükte beş numaralı ihtisas 
mahkemesinde eroin kaça~çılığı yap
tıkları iddiasile tevkif edilen Sıçan 
Salfilıaddinle metresi Faninin muha -
kemelerine dün de devam edilmiştir. 
Müddeiumumi Mitat suçlulara ceza 
verilmesini istemiştir. Muhakeme ımU 
dafaa için talik edilmiştir. 

Kürt Mehmet adında bir hamalla 

Bıçakladılar 
Kilrt Mehmet adında bir hamala 

Mehmet adındaki bir arkadaşı, ev· 
velki gece Fenerde Hayriyenin evine 
giderlerken kıskançlık yüzünden kav 
gaye. tutuşmuşlar, biribirlerini bı -
çakla ağır surette yaralamışlardır. 

Küçük Shirieq 
7 atil Yaoıyor 

Küçük ve sevimli sinema yıldızı 
Shirley Temple tatilini Honoluluda ge 
çirmektedir. Yukarıdaki resimde mini 
mini artisti fotoğraf çekerken görü
yorsunuz. 

KöPRODEN DüŞTU, öLDU 
Biga, (TAN) - Hamdi Bey ma

hallesinde oturan trampetçi Hüseyin 
üımi.nde bir genç, 30 Ağustos gecesi 
sarhoş bir halde Tabakhane köprü a 
~ünden geçerken müvazenesini kay -
,etmiş, üç metre yüksekten tepesi a
şağı yuvarlanmıştır. 

Zavallı başından fena halde yara
lanmış ve birkaç saat yaşadıktan 
sonra oımuştur. 

Attan Düştü Ağır Yaralandı 
Bozöyük, (TAN) - İsmail oğlıu 7 

yaşlarında Tevfik, bir ata binerek Bur 
sa şosesinden gelirken Karasu civarın 
da kazaya uğramıştır. Arkadan gelen 
!negöle kayıth ve 2 numaralı otomo
bilden Urken at, çocuğu hendeğe at· 
mıştır. Yüzünün muhtelif yerlerin
den yarala.nan Tevfik hüküfımet dok
toru tarafından tedavi edlmeye baş
lanılmış, şoför Eteımin ifadesi alınmış 
tır. 

Ertuğrul Sadi Tek 
Bu gece (SUAD1YE) 

plajında 

ARTİSTLER 
REVÜSÜ ve 

KAYNANA 

Bürhaniye Halkevinin . 
Çahşmalara 

Bürhaniye (TAN) - Halkevlmiz t
yi çalrşmaktadır. Başkan Ibrahim Ça
kır oğlu geçen gün, çocuk bakımı hak 
kmda bir konferans vermiş, münev· 
verleri bu yoldaki çalışmalara 'ön a
yak olmrya ve halkı aydınlatmıy:ı da
vet etmiştir. 

Evde "Ana" piyesi de temsil olun
muştur. Bütün gençler, bilhassa "A
na" roltinü· oynıyan Bayan Muzaffer 
muvaffak olmuşlardır. 

Halkevimizin tertip ettiği güreş se 
risinden ikincisi yakında. yapılacak

tır. Unlü pehlivanlarımızdan Kara 
Ali, Yarmndünya, Mülayim ve diğerle
rj bu güreşlere davet olunmuşlardır. 

Gerzede Bir İhtilas 
Gerze (TAN)- Hava Kurumu Şu

besi muhasibi Sakip 750 lira ihtilas 
etmiş ve ortadan kaybolmuştur. Ha
dise etrafında tahkikata başlanmış-
trr. 

Merzifonda llkmektep 

İhtiyacı Fazla 
Merzifon (TAN) - İlkmektepler~ 

de kayit muamelesine başlamlmış,yal 
nız iki günde 331 talebe yazılmıştır. 

Burada hiç olmazsa bir ilk mektep 
daha açılması lazımdır. Çünkü mekte 
be gidemiyen çocuklarm dört mektep 
teki talebedeµ çok oldukları görül • 
mektedir. 

Uful eden yıldız ... 

Önümüzdeki Perşembe akşamın
dan itbaren 

5ARAY sinemasmd.ı 
bütün harika ve dehasını 

iKi KARlll KOCA 
Fransızca sözlü filminde göstere
cektir. Sahne arkadaşları: 
WILLIAM POWELL - MffiNA 
LOY ve SPENOER TRAOY .•.. 
BütUn İstanbul halkmm tekrar 
tekrar takdir nazarlarile seyre -
deceği emsalsiz bir film. · ~ 

' 

Günün programı - lstanbul 

OGLE NEŞR!YATI: 
·kjgl. 

Saat 12,30 Plakla Türk n:ıusı ıa1' 
12,50 Havadis 13,05 Muhtelıf p 
neşriyatı 14 SON. 

Akşam Neşriyatı: . 1 usikıs' 
Saat 18,30 Plakla ~a~s .. mff ıked 

19,30 Konferans: Emınonu :t se
neşriyat kolu namına Bay Nusr afıtl' 
fa. 20 Hamit ve arkadaşları ta~ıarl· 
dan Türk musikisi ve halk şar çB 
20,30 Ömer Rıza tarafmdan ar;:şlB 
söylev 20,45 Vedia Rıza:"~ ~rka haltı 
rı tarafından Türk musıkisı ve str.1 
şarkıları (Saat ayarı) 21,15 o~~~ er· 
22,15 Ajans ve borsa haberl3e0rı plaklB 
tesi günün programı, 22, 23 
sololar, Opera ve operet parçaları 
SON. 

• 
Günün Program O.ıü 

SENF01'n...ER 
21 25 Bükreş · Senfonik konsf 

(Me~delssohn, . Chopin, Debus5Y ' 
22,45: Devamı (Mozart). 

HAFiF KONSERLER t 
• gafi 

7,10 Berlin kısa dalgası: p riS 
musiki (8,15: Devamı). 9,20 \o. 
kısa dalgası: Plak 9,45: Kez.a.kı~ 
30: Keza. 11.50: Keza 13 Parıs. }tl 
dalgası: Plak musikisi 13. Berlın ri 
sa dalgası: Hafif musiki kons3111 
(14.15: Devamı). 13 Berlin .kısa 15 
gası: Hafif musiki konserı (14. 

11
• 

Devamı). 13,10 Bükreş: Plak k~Js 
seri (14,25: Devamr) ... 14,15 pa et 
kısa dalgasr: Marsilyadan k0Nj5 • 
nakli. 15 Paris kısa dalgası :d 1~11 
ten konser .. 15,35 Roma kısa 8 kf• 
sı: Orkestra, tenor. 18,35 Ronıa9 03 
sa dalgası: Cetra ork~s~asr~ 1 ·fl· 
Bükreş: Karışık musLkı plakla .• 
20 Torino, Florans: Karışık ınu: 
ki. 20,30 Peşte: Radyo orkestra tr~ 
20,45 Viyana: Nevyorktan orJceS ııl 
konseri nakli .. 21,30 Berlin kısa. dr'' 
gası: "Kemanlar şarkı söylü1?rıı-s 
isimli karışık program). 22.os_k·si· 
kısa dalgası: Plakla Rus nıusı ;19, 23,05 Prag kısa dalgası: Case flO 
nm Skarlatianası 23,20 Milano, 
rans: Eğlenceli konser .. 

OPERALAR, OPERETLER 
19,45 Bertin kısa dalgası: I{~~ 

şık opera musikisi. 20,25 Laypıı!ı. 
Verdi'nin ''Macbeth" isiımli ope~~ a-
22 Peşte: Verdi'nin "Figoletto r<fl 
perası (Plakla) . 22 Varşova: ve ıı 
nin "Don t:Arlos" onerası. 22 R0~· 
v 1:ıraımn "lJon 1,..,arH.f:::ı U.f::ll;Hi.Sl· 

30 Nis: Operadan nakil. · 
ODA l\IUSIKISI . 9ııo 16,20 Roma ktsa dalgası: Pl1rtei 

triyosu. 20,25 Varşova: J{tlS. 
konseri. 

RESiTALLER 
vıv0 

18 Varşova: Şarkr, piyano.. ~o 
lonsel soloları. 18 Btikreş: pıya. sı: 
resitali. 18,45 Berlin kısa de.ıga.ul<· 
Solist konseri (Piyano). 21 :S ısJ 
reş: Şarkı resitali. 21,40 Prag'~:ı.g 
dalgası: Org resitali. 22,25 ·t<l· 
kısa dalgası: Şarkılı hafü :nıuSl 

DANS MUSiKiSi • td& 
19: Peşte. 19.15 Varşova (PlaıJ.• 

ope:a cazı). 21: Varşova 23,30: I 
ypzıg. 

MUHTELiF ııpetit 
16,30 Paris kısa dalgası:. 30 

Peche" isimli tiyatro piyesı .. ~9kçe 
Roma kısa dalgası: Arapça, tur ıtl· 
ve rumca kısmen musikili progf~ 

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!'.!!l!!!!!~~~~~~E2"'7' I!!!! 
Günerin hediyesi olan bu yosun renkli fistan genç kı
za pek yaraşıyordu. Fakat ikide birde güle güle kırı· 
lıyor ve yüzbaşının hanunısma gizlice fısıldıyordu: 

- Ah ah! Beni derde soktular. Hem sanıyorum 

ki etlerimi çi.mdikliyorlar. Bu urbalann içinde nasıl 
rahat edersiniz bilmem ki? 

Güner - Ben de öyle oldum önceden. Sonra insan 
alışıyor. · . 

Şimdi dördü de ac;.abildikleri yollardan hamamı 
geziyorlar. Bildiklerle konuşuyorlar, eğlenceleri sey
rediyorlardı. Salıncak yanına gelerek ta boşluk ke
narına kadar sokulabildiler. Uçüncü devir başlamış
tı. Güner sallananlara bakar bakmaz yüreği hop ettL 
Emi~i göıımüştü. Bir saniye içinde uzun bir rüya gö· 
rür gibi oldu. Kaşlarını kaldırarak kirpiklerini kır
pıştırdı ve kendine geldi. Vergicinin hemşiresi yanın 
dakilere salıncağı anlatıyor ve Emişi methediyordu. 
Son defa olarak genç kızlar ve deplekler başladı: 

"Rüzgar gibi uçarım 
"Göğe kanat açarım 
"Uzanan yar eline 
11Tutulmadan kaçarnn" 

Nakarat 
,'Gökler gökler mavi gökler 
"Sizi bekler melekler" 

Ne oldu, nasıl oldu? O kadar kalabalık ve uğultu 
içinde, hamamın kulaklarda vmlıyan havası altında 
Emişin gözleri kaydı. Karşısında GUneri gördü. Gü
ner bir elini kalçasına, cilğ.erini Nigar Hanmım omuz 
larma dayamış, mütebessim. ve kayıtsız onları seyre
diyor. Emişin kulaklarl çınladı1 ve sonra bir uğultu
dur başladı. Gözlerinin önilne esmer bir sis çöktü, 
dudakları kurudu. Kolan arkadaşı, kızın birdenbire 
uçan rengini, çarpan göğsünü ve titri yen ellerini gör 
ıUi. Kollarını gererek kolanın hızını kesmek isterken: 

- Ne oldun Emiş? 
Diye merakla sordu. Genç kız yutkunmak isti:ve

T'f>k : 

SiMDiLiK 

- Hiç, diyebildi ... Başım dönem. 
- Ger kollarını sen de... !nelim çok fen al aştın. 
Kolancı kadın vakit geldiği i9fn salıncağın altına 

yaklaştı. Durunca inmelerine yardım edecekti. Emi11 
kollarım germek istedi, arkadaşı telaşla: 

- Bırak germe, dedi. Çok fenalaştın. Ben durdu· 
rurum. 

Kolan yüksekten inip te tam yer hizasını bulur
ken, Emiş inler gibi bir feryat kopardı .. Parmakları 
çözWmiiş, ayağı kaymrşb. Umumi bir çığlık koptu. 
Birçoğu görmemek için ellerile yüzlerini kaparken, 
diğer bir kısmı halk helecan içinde sıçradı. Iş i~t~n 
geçmişti. Esmer güzeli boylu boyunca taşlığa uzan· 
dı. Bereket versin kolancı kadına! Başı, Allahtan o
lacak, kadının göğsüne çarpmasile, kadının yakala
nıasr bir oldu. Hamam blribirine karıştı. Kolancı ka
dının kucağında baygın yatan genç klZin imdadına 
koşmaktan ziyade halk blribirine girmişti. HercU 
merç içinde yüzbaşmın hanımı atılarak kızın yanına 
koştu. Başını, kollarını yokladı. Kulağını göğsUne da
yayıp dinledi. Su serpmiye, uğdurmıya başladı. Şal
varını boydan boya yırtıltnış görtlnce çıkardılar. Btr 
kaza olmamıştı. Yalnız sağ ayağı dizine kadar sıyrıl
mış. Ince bu· kan sızıyor. Hiç kimsede eğlenceye hea 
ves kalmam1ştı. Kızı kendi odalarına götUrUp yatır
dılar. O vakte kadar birkaç kocakarı da yetişmişti. 
Kimi könıilr söndürilyor, ateŞe tuz atarak nazar değ 
mesi icin tılsım edlvordu. kimi de Mbnnlıı 7.Pvtirıvıı-

ğı ile ayaklarını, dizıni uğuyordu. Kiz kendine gel
mek üzere iken binbaşının hanım: 

- Za vıı.llt, dedi. BU yük kaza geçirdi. Allah sakla.
dr, verilnıiş sadakaları varmış. 

Yüzbq_şmın hanımı: 

- Tadı kalmadı. Usulcacık çıkıp gidelim. Onlar 
da odada rahat ederler. 

Çarşaflandılar ve iki üç dakika sonra karışıklık a
rasından çıkıp gittiler. 

Yüzbaşının hanımı bir ihtimalden korkmuştu. Ya 
Emişin ar: ası akrl eder de ağzını bir açarsa! Çünkil 
hiç birşeyden çekinir, utanır takımından değildl 

Mutlaka "fettanın gözü kızıma değdi!" diyerek ağ" 
zına gelenı söyler mi söyler. Zaten başlaımak üzere 
idi: 

- Evde dayısı hasta; burada da bu, nedir bu ba
şımıza gelenler yarabbim! diye söylendiğini işıtir gi 
biydi. Vaka dışarıya da aksetmiş: 

- Bir kız salıncaktan dü~müş ! 
- Birinin kafası patlamış, ötekisi çansız yuvar-

lanmış! 

- Düşerken bir gebe kadrnm karnına. çarpmış! 

O da serili yatıyormuş! Beş dakika içinde ne kadar 
kız babPsı erkek, kansı gebe olan koca varsa çıkmaz 
sokağın başına toplandılar. Güç halde işin doğrusu 
anlaşıldı ve küçük bir sıyrıktan başka bir kaza olma 
drğı me)"t!ana çıktı. Yalnız bütiln itirazı. simdi Mü-

derris Hafız ediyordu: . . 
- Allah Allah, bizim yiğen imiş. Belediye Reısı; 

nin kabahati! hiç çürük iple salıncak yaptırılır J)'.ll • 

Bakan kim, arayan kim? . ~· 
Müderris Hafızın bundan da reise çatmak istecJıj1 

belli. Fakat eski müftü tersleniyordu: 
- Reis senin urgancı başın değil! Hem şiandi sı• 

rası mı? dedikodu edeceğine git evine de kı.zeağııJl'.l 
halini sor. Ne adam bunlar 1 . .. •. e 

Müderris Hafız bunu yaladı yuttu. Eskı müft.UY 
birşey sörliyemezdi. Hepsinin hocası ve kasaban~ 
en ileri gelen ihtiyariydi. Kalktı, kös kös evine dog" 
ru yollandı. 

Yüzb~şmın evine geldikleri vakit binbaşının b3
' 

nımı: 

- Ağzımızın tadı kaçtı. Artık kurban bayramrnl 
beklemeli ki bir daha hamam sefası nasıl olurnıU4 
görelim. 

- Yarın da var. Dördüncü günü de olur 
Yüzbaşrrun hanımı: 

- Hanım abla, dedi. Aklıma bir~ey geldi. Made:ıı· 
ki mühim bir kaza olmadı. Ağzımızın tadiııı yerıJle 
getinmek için birşey yapalım. 

- Söyk de yapalım kardeş. 
- Bu akşam bizde toplanalım, gece yarısına ka" 

dar eğlenelim. 

- A, beyin wisafirleri var .. Olur mu? 
- Nasıl olmaz? Onlar şubenin bahçesinde eğlene-

cekler. Size bir iş kalmıyor ki. Ihtiyarları da ya~~· 
lar getiririz, Hafız Hanımı, Ali Efendinin annesırı' 
Günerinkini doldururuz odaya vur patlasın! 

Genç kızlar kıkırdamrya başladılar. Yüzbaşının h&' 
nımı daha fazla kışkırttı: 

- Artinin Madam da fena keman çalmıyor. Qııtl 
da çağırtırım. 

Ortmeler daha omuzdan inmeden, çarşaflar datıa 
bellerde iken karar verildi. Bir yemek meselesi kaJJ• 
"nrdu.. <Arkası var) 
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Giindelik Gazete 

· BAŞMUHARRiRi 
~~~t Emin YALMAN 
~ lll hedefi: Haberde, fi· 
~ h~r §eyde temiz, dü· 
tah,.~İ olm~, kariin 
~ 01nuya çalıımaktır. 

CUNON MESELELERJ 

ı.._,.n Tarihi 

~Yazılmıyor? 
S \'e lnkılip lçJa yapılan mü
lllt...! 1 renı nesle öğretmek için U-'llllede lnkdip Kül'8Ü9ü ~ 
.... :: kürsüde verllen dersler, bir 
~ lebı Papada mahiyetini lıab ol-

l'-.a beklenen neticeyi vermeclL s lleele inkrli.br 811Jatmak için 
lıit Atatttrldbı nutkuaclan b&fka 
Ilı ~!ok. Atattlrktbı nutku istik. 
tııa ~ en ..wıtyettar vMllr-., 
s.~ Uade6Ur. Fakat fn1pJlp 

~ ..:: malmadlyle IÖylemne
~ :._ mtleadeıe.tnln ve ı.. 
~ ~Pemm efsane addedilecek 
~"Vl'etH l&fbalan vardır ki, 
... ....:::: birer tespit etmek, he-

~bir ~=~~ toplayıp Def-

ıb...._~ lstlkW Harbinden llOllJ'a 

'~fide kabul edilecek devlet 118-
~ Cümhuriyet olmam lizım 
~ ilk defa nerde, ne vakit ve na
~~tilmüttti f Bunu biliyor mu. 

... ~ Snuta ve maa istik
~ ilk ortaya atdanla.rm 
~ _ldmıtııan an•ataa hlkiyeler 
tı ~teplel'de okutulan kıraat kitapla
lıııı..~ be zengin mevzulardır. Fakat 
~I henüz tespit edillp 

~ Harbi 
0 

ile lnkd1p clavuı, 
..... "1in yeni bir hayata kavuşma.. 
' '-ıcıp olmuştur. Bu bıkıli.bln bil· 
'~. en müteferrl hlüye· 
~ lladar, bütün lncellklerlyle bil· 
-.:... ,_. Dfl8lln Juıidodlr da. Bu hl· 
~ Ol1lara verlleoek lnkılip ter-

temeHnl ~edebilir. 

-~ Rusya • senelerdmberl in· 
~ tarihini netretmelde me,
~ .. 8ovyetler lnkıliplarmın tari-

~.k için f()yle bir uul takip 

.. ~ lnkılip tarihiyle met
~ Obtaak tbere btlyök bir heyet vtl· S ~lr. Bu heyet lnk«li.p S \'e kavguma kanfnut olan 
~ _ :toldaşıardan hatıralanıu gön
t~l lstemlttlr. En kttçök ne
._":'._~_büyük Uderlae kadar her
'-~ yaptılı Jılmıetl yar.arak 
'it t ete vermlttfr. Heyet o devre 
~ ototraı, mektup, guete, telgraf 
""- Clbl veelkalan, kullamlan va
~ &letıert de toplıyarak ite ko
}~. Evvtıl& toplanan bötUn 

""~ tunlf edllmlt, eMJrin bahis
"' ~ edDmlt ve her bahlllle met
....... ~ üzere ayn bir dbnre ayni-

~~ heyet birkaç sene vesika 
~ ve meulstnl tamim et· 
~ loııra geçen sene ne§rlyata 

~tır. S de 'l'tirk Iıılalip Tarihini, pen.
tı.a.-:ı ellerden toplamak, ,uııtıer ve 
~ benüs aal iken hatlr&-
4-. ... ~ ve bu bentb kaybolma.. 
~~ Tarlbln1 aydmlataeak 
~ bir a.raya getirmek üzere 
"i ~ heyet vttcude getlrmeliyls. 
... it.:.~ IUeteler vuıtulyle istik· 
'~ve .. kdip Tarihine kant-
"' .......... )'Urttatlann hatınlamu 
ı...... ....... lle&dlncle mevcut vesikaları 
,~ SVetlyle ite baflu'. Bu ve-

~ ~ tunlf edilerek Det
"' ~ t lnlaıt.p TarDit tespit eclllmlt 
~ •eeıe 1nkdipçdarm hayatı 
~olur. 
,~e kadar lnkd1p Mtlseslnl ol. 
~ gQ,a, inkılap Tarihini de ihmal 
.._, btiytik bir noksandır. Bu 
'-~bit aıı evvel baleye çalışmak, 
'ti •e hıkd&b. yapanlara kartı 
~ifa etmektir. 

t.t9rail0n Köylerinde 
Pancar Bayramı 

t~on (TAN) - Hayreddin ve 
~ }':Jlerinde pancar sökümü bay 
ba~,ın::ınış, civar köyler halkı da 
~ hazır bulunmuştur • S tarlalardaki pancarlar 115 -

;"Tlll!lll...,_,.e ilacı bayram istasyonuna 
'-eıamımıstır . 

H&liıeler karıııında: 

Cephecil!k 

Her •ene bira daha llerliyen Türk havacılıiıntlan bir lıöıe: Türklıu,anun yeni tayyareleri l•tanbul Hmalarıntla 

Ban~ı demokrasiler, harp tehJI. 
keleri arasmda, A \'rupanın bar kısım 
de\·Jetlerini ikiye böJen cepheciliğe 

büyük ehemmiyet vermektedirler. Bir 
~ef veya parti, milleti ile anlaşarak 

veya onu cebrederek, şu veya bu re.. 
jiml tatbik etmekte haklı olabilir, 
Hatta bu rejimi kendi nulleti l~in din. 
lettlrmek ve· başka mllletlere sevdir. 
mek ve benimsetmek gayreti de gü. 
debllir. Da\'i burada durmak Jazım. 
dır. Ylrniıncı asır milletlerini ne bir 
ahinaman peygamberi, ne de bir a.
hirzaman dini tanmuya zorlamakta 
muvaffakıyet ümidi ve mana yoktur. 
Rejhnler kendi btıdutlan içinde ve 
kendilerine has kaldıkça ne banş için 
bir tehlike, ne de lnqalar için bir ra,.. 

batsızlıktırlar. Nazari bfrr.ok müda
faa ve tenkitler yapılablllr; bir takım 
hayranlar ve göntlUWer yaratılabWr: 

AVRUPA DEVLETLERiNiN 
TAYYARE ORDULARINA 

Fakat bu asnn milletleri: "- iki cep. 
beden birine!,, emri verilecek sürü.. 
ler addoıuna.mu. 

Bir de demokrasiler var. Bunlar 
dlktatoryalanıı aleyhinde iseler de, 
mllletıerl serbest bırakmak prensi· 
pinde blrllktlrler. Bunlar ne MWetler 
Cemiyetine ka olmak, ne bir konfe. 
rans başında toplanmak, ne de her
hangi bir meseleyi münakaşa etmek 
için biç kimseden parti kartı sormak. 
ta değillerdir. Ancak banşm tek da. 
yancı olduğunu iddia eden bu cephe. 
ler al'88mın da kusuru, demokrasileri 

• apanyada ve Uzak Şark
i ta harbin devam edip 

gittiii bu ıırada, her memle
ket, bilhaoa hava harplerini 
dikkatle takip ediyor ve A vru
pada bava yarıtı bütün tidde
tile ilerliyor. Her memleket 
daha tilratli, daha ağır toplu, 
daha büyük bombalı tayyare
lere sahip olmak için ujra.-
fıyor. 

Avrupada bu çeşit teslihat yo-
lunda biribiriyle yanş eden en 
bellibaşlı devletler Ingiltere, Fran
sa, Almanya, ltalya ve Rusyadır. 
Her memlekete ait milli hava kuv
vetlerinin müdafaa usulU, sUratli 
ve tahripkar taarruzdur. Bu se
beple bombardıman tayyareleri en 
müthiş kıymeti kazanmaktadır. 
Diğer taraftan avcı tayyarelerinin 
süratini artırmak içiJı de mUtema-

~~ı-..~r--

BiR BAKIS 

F ranıanın F arman 222 moJ eli 

ltalyanın S. 19 modeli 

ti 305 beygirdir. Motörlü bir top 
·- 4. _,._Jaıfl• .... ..._ or.,. ~ 
mermiler atar. 
Ağır bombardıman tayyareleri: 

Bunların başında 222 Farman mo
deli gelir ki 750 beygir kuvvetinde 
motörle mücehhezdirler. Cevelan 
sahası 1250 mildir. 3 tonluk bom-

lnrilterenin Whitler motleli 

Almanyanın D. O. 11 modeli 

bilar tqır. Tayyarenin burnunda 

·~ .. r• e••• ••••-. v ve ortasında bir taret bu. 
lunmaktadır. 

Orta bombardıman tayyareleri: 
63 Potez modeli 700 beygirlik mo
törle mücehhezdir. Azam! atlratl 
263, sahası 800 mildir. Bir tona ya-

~~~~~~!!!!!!!!i!!Bl!i - - - -- ------ -- -~-- -

BiR CEVABA CEVAP: 

km afırbkta bombalar tqır. On 
tarafmda bir top vardır. Macel 
Bloch modeli 850 beygir kuvvetin
de ve azami sürati 221 mildir. Ce
velan sahası 1000 mildir. Ve bir bu 
çuk ton ağırlığında top taşır. 

Avcı tayyareleri: Messerschmidt 
modeli 950 beygir kuvvetinde mo
tör taşır. Azami sUrati sıo mildir. 
Bir topu ve müteaddit mitralyöz
leri vardır. 
Ağır bombardıman tayyareleri: 

Dernier. D. o. 19 modeli, 1000 bey. 
girlik 4 motör taşır. Azami sUrati 
225 mildir. 3 tonluk bomba taşı
ması muhtemeldir. Uç topu vardır. 

Alman hükumeti bu modelin ih· 
racına müsaade etmektedir. Bu da 
onun ağır bombardıman t oplann
dan vazgeçerek orta tayyarelere 
taraftar olduğunu gösteriyor .. 
°"'* ~_., • ~r 

Heinkel m modeli 900 beygırlik 
motörlü, 256 mil süratlidir. Ceve
lan sahası 1060 mildir. Bir tonluk 
bomba taşır. Topu yoktur ve diğer 
tealihatı malfun değildir . 

Demier 17 modeli 750 beygir kuv 

tedavi etmek hususundaki aczidir. 
Kendi iç işlerinde demokrasi mekaıo 

n1zmasnu 1~1 l§lemekten meneden -.. 
katllklar, enternasyonal bütün tefeb. 
büsler üzerinde de teslrinl göstermek. 
tedir. Bhe gelince, yalnız bir cepheye 
mensubuz: Mllletlerin hiirrlyetlnl ve 
banşı müdafaa eden cephe! Bu cephe 
her zaman Kemalist Türkiyeyi keıa. 
dl kuvveti tellkkl edebUlr. Başka her, 
ttlrltt parçaJamnalann aleyhindeyiz. 
Cebretmek niyetinde olmadığmuz Ke. 
mallzm Ue, onu, bu asrın bütün lnkı· 
18.plan Ustttnde görecek kadar, mai· 
nıruz. O hiçbir lnkıli.bm taklidi de. 
ğlldlr: Bizbndlr! Onun her prenstpı. 
aln bize his bir tarifi vardır, k1 hiçbir 
dilden t.ercüme edilmemiştir. 

Her milletin rejimi kendisine t BL 
tün lstıraplan, saaddetlerl, kanndar 
ft ........,,. ., Jl'almt ........... 
cihan mflletlerlnln müşterek da"88• 
var: Banş ve emniyet! Asıl cephe bu 
olmak, ve bu cephe, her türlü tehlike. 
yi göu almak llmn! Bizi anyanlar, 
ne zaman lsterlene, bu cephenin sl
perlerlnde bulablllrler. 

Falih RJla ~TAY 

Jar. Ya'kmda bu lilratin 450 kilo
metreye çıkanlması beklenmekte
dir. Bombardıman tayyarelerinin a
ğın da, hafifi de vardır. Hava mü
tehassıslan stıratli ve hafif silahlı 
olan ayni zamanda mahdut mik
tarda bomba taşıyan tayyareleri 
tercih ediyor, bunların mtltea.ddit 
toplu olan, ve Uç ton ağırlığında 
bomba taşıyan bati tayyarelere 
müreccah olduğunu ileri sürüyor
lar. Büyük sürat, mükemmel bir 
müdafaa vu~dır. Şimdi bu dev
letlerin kullandıklan tayyare tip
lerine geçelim: 

GAZETELER ve 
.PROPAGANDA 

YABANCI 

-ı ~~~~!'!!!!!!!!!I 
vetli ve 250 mil süratlidir. Bir ton 
ağırlığında bombalan vardır. Ug 
topu bulunduğu anlaşılıyor. Bu mı 
kine hem dövüşmek, hem bombar. 
dıman yapmak gibi iki vazifeyi tl• 
7.erine almaktadır. 

,__~~ 
Avcı tayyareleri: Ingilterenin 

avcı tayyareleri 990 beygir kuvve
tinde motörle mücehhezdir ve saat
te Uç mil silratle hareket eder. Mü

teaddit toplan vardır. Tek adam 
tarafından idare olunan tayyarele
rin en siiratlisi olduğu söyleniyor. 
Bu çeşide Super - Marine Spitfire 
tipi denilmektedir· 

Bunların bir de Hawker Hurri-
care adını tagıyanlar vardır. Ve 
yine 990 beygir kuvvetinde motör
lerle mücehhezdirler. Fakat birin
cilerden daha büyük ve daha ağır. 

dırlar. 
Ağır bombardıman tayyareleri: 

Bunlar Armatrong Whitworth a
dım taşırlar. 920 beygir motörle 
mücehhezdirler. Asanit sUratleri 
saatte 215 - 220 mildir. Cevvali
yet sabalan 1600 mildir. Tayyare
nin burnunda, kuyruğunda ve or
tumda top taretleri vardır. 

Orta bombardıman tayyareleri: 
Bristol Bienhiem adını taşıyan bu 
tayyarelerin motörleri 840 beygir 
kuvvetindedir. Azami süratleri 280 
mildir. Cevelln sahalan 1000 mil
dir. Orta tipteki bombardıman tay. 
yareleriııin en .uratlisi bu olduğu 

anlqılıyor. 

Ayni makeada hizmet eden F~ 
Battle tayyueeinin azami stlratı 
257 mildir. 

~=:] 
Avcı tayyareleri: Moran • Sau

Uer modeli tayyarelerin azami .Ur
ati 305 mildir. Motörlerinin kuvve-

I ! Biz öyle düşüııüyoruz ki pse-
teler başkalannı tenkit hakkuu ka
zanmak Jçln evveli kendi keadlle
rlnl tenkitli bir gözle göreblbnell· 
dlrler. Bugün gazeteclllk mesleği
mize ait bazı kusurlan sırf bu dü
şünce De vakit \'&kit Uerl stirüyo
ruz. Bir, iki gi1n evvel de doğrudaİı 
doğruya arkadaşımız Cumhuriyet 
gazetesiiıe bir ikazda bulunduk ve 
bazı resim ve yazılanmn A vnıpa
nm iki zrt sisteminden birine ta
rafgirlik intibamı uyandırdıiuu 
hatırlattık. Ayni zamanda Falih 
Rıfkı Atay da Ulus guetestsıde 

gazetelerimizde harici haberler ba
kumndan bir anarşi bulunduğunu 

ve Ajansın da bize yalmz taraf gir 
kaynaklardan gelen haberleri ayık
lama.dan verdiğini ileri stlrdö. 

Cumhuriyet gazetesinde genç bir 
fneslekdaş, D. N. lmzaslyle bu dü
şüncelere cevap veriyor. 

D. N. evveli !tUDU balı ediyor k1 
havadisle propagandanın farkını 

' iyice ayırmak liznndır. Bir gaze
tenin, gtinön meselelerinden bah
setmek gibi bir vazifesi vardır. Al· 
11181ly&ya alt günün meseleleri hak
kında malfmıat venneık, nasyonal 
sosyallmı propagaaduı ~ 
veya Ruyadan bahsetmek, komtl
nlzme temayW göetermek diye te
Wdd edDemez. 

Genç meslekdaşıımz bu lddlasm· 
da çok haklıdır. Fakat btitUn mese
le havaaıs Ue propaganda araımı
daki kokuyu duymak ve ayırmak
tadır. Mellel& Nul bayrağım bir 

TUrk gueteslnln blrinel aayfuma 
geçirmek ve altına (Bina tberlade
kl devisa bayraklardaa biri) diye 
yumak, bitaraf bir gazeteci ölçtl
söyle bavacli8çlllkteD ~k ful& bir 
~ydlr. Bunda açık bir pl'Opapada 
kokusu vardır. 

Bununla beraber biz zaten arka
daşı:nma kasdi bir propagandacı. 
bk atfetmedlk. Dlkkatslzllk ve gaf
let diye karfıladıpmz bir vaziyet
ten dolayı arkadaşça ikazda bulun
duk. (D. N.) un, şu \•eya bu tarafa 
temayW göstermeyi çirkin bulma
sını ve Türk gazeteciliğinin tabll 
mesleğini ıu kelimelerle Uade et
me8fnl memnuniyetle teWdd ede
m: "Bizim dikkat edeeelfmls el
bet, ne o taraftan, ne bu taraftan 
olımyarak mllli men.futlerimlsln 
hududu dahlffnde kalmaktır.,, 

Bizim bütün temennlmls her 
Türk gueteslnln bu ölçüye illa ve 
hakiki bir surette riayet etmMI ve 
mDli slyuete aykın bir bava clol· 
muma Uet olmamuıchr. 

D. N. un yudıla yuma tlç nok
tuma ltlıu edeeejb: 

1 - Gf.ll9 aıbdatJmn, Fallh 
Bdla Ataya JUllanDı "Bul _... 
telerlD kolayea etttm dold~ 
makMAlyle ilk ilk lktlbu ettlltle. 
rlnl,, yuıyor. Arbdqnnn fUIUI• 

Dl pek iyi blllr ki bugtln)dl yall• 

puntosu ve serlivha ve resim a 
temi De hiçbir güete kolayca sü
tün doldunnıya çare aramak lbtl
yacnıda değildir. Bütün dert fazla 

yudara yer bulımktır. Falih Rıf
kı Atayın yazılarını neşretmektea 

maksat, ·~olayca sütun doldur-
mak,, değU, bugünkü Türk dlllnln 
m güzel ve canlı nesrini yazan, üs
tün lnkıli.p düşüncelerini ~k ori
jinal bir ifade ile ortaya koyan bir 
muharririn yazılanndan daha ge-
niş bir okuyucu kütleslnkı istifa
desini temin etmektir. 

Bls hariçten hazır gelen propa
ganda yudarına kaqı b••saslyeti· 
mlzl, Abma istihbaratıma gönder
diği yazılara kartı olan De§rlyatı
mala göeterdik. Oyle ttmlt ederiz 
ki arkadqnnız da biraz düıttlnttrse 
bu nevi yazılan sütunlara geçir
mekten ise Falih Rıfkı Atayın ya
zılanna yer ayırmayı terclhe daha 
llyık bulacaktır. 

2 - D. N. bir defa mttdataa 
bayralım açtıktan sonra berşeyt 
müdafaaya çalışıyor. Meseli Ana
dolu Ajansın• taraf gir kaynald&-

nn havadisini neıretmediifıni ve 
her yudıpun bitaraf old11ğunu ile-

ri IUrtlyor. Halbuki Falih Rıfkı A· 
taym., tezi, eeub ve derin bir tet
klkba mabsultldtlr. 

S - D. N.; guetelerln harici 
havadis balmmndan anartl içinde 
oldnldanadaa bur pzetecl arka-

datlanlu tJqka Jdnuumln tlk&yet 
efmedllhd yaayor. Bu IÖllerden 
~ göre, D. N. Ankara
,,_gitmiyor ve devlet ada.mlarlle 
tmau etmiyor. Çünktt guetelerl
mbdeld cbt havadis anarşllll hak
kındaki tiki.yetler devlet adamlan
nuz arasmda umwnidir ve çok 
haklıdır. 

Avcı tayyareleri: Breda 64--65 
modelinin lngiliz Spitfire modeline 
muadil olduğu bildiriliyor. Azami 
silrati 320 mildir. Teslihatı arasın· 
da bir mitralyöz bataryası vardır. 
Bir topunun bulunması da muhte
meldir. 

Bombardıman tayyareleri: Savola 
Marchetti modeli 800 beygirlik 
motörlüdür. Azamt sürati 267 mil· 
dir. Cevelin sahası ·1500 mildir. 
1% tonluk bomba taşıdığı anlqılı
yor. Teslihatı meçhuldür. 

Fiat B. R. 20 modelinin motörl 
1000 beygirliktir. Azami sUrati 
261 mildir bir tonluk bomba taşır 
bunun da teslihatı meçhuldür. 

Italyanın bütün bombardıman 

tayyareleri, ağlebi ihtimal ağırdır. 

'~~ 
''""~~ Avcı tayyareleri : 1017 modeli 
620 beygirlik motörle mücehhezdir 

ve azami sUrati 320 mildir. Uc to

pu vardır. 
Ağır bombardıman tayyareleri: 

T. B. 3 modeli 1000 beygirlik mo
törlü, 200 mil sUratlidir. Cevelln 
sahası 2700 mildir. lki tonluk bom 
ba taşır. Uç topu var. 

Orta bombardıman tayyareleri: 
S. B. modeli 700 beygirlik motörUl 

ve 270 mil süratlidir. Cevelin sa
hasının 600 milden fazla olmadığı 

anlaşılıyor. Bombasının ağırlığı bir 
tondur. Iki tonu vardır 
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1 ( SPOR ) 
lzmirli Vehap 

lzmirden Ayrllmak 
Kararını Vermiş 

~;;1 
Tekrar ! 

-Sahneye Cıktı : 
-Boodan alt.ı sene evvel horoz -

Yanık Yanık Şikayet Ediyor 
siklet dünya boks pmplyonu -
zenci Al Brown vardı. Her önüne 
çıkanı bir iki dak~ içinde te -
mlzliyen siyahiye "Kara Ylldı

Fransadan lzmire dönen futbolcü 
Vehapla Izmirde çıkan Yeni Asır 

refikimizin muharrirlerinden biri, 
çok alaka çekici bir mülakat yapmış. 
Vehabın Izmirden neden ayrılacağını 
ve lstanbula mı, Ankaraya mı geçe
ceğini anlatan o mülakatı naklediyo
ruz: 

Vehabı kaçırıyoruz. Hem öyle bir 
kaçırış ki, bu hareket onun kendi ar
zusiyle y.a.pılmıyor. Biz, hepimiz bi
lerek ve istiyerek Izmirden ayrılması 
için yol gösteriyoruz; tavsiyelerde 
bulunuyoruz. 

GIDIYORUM ARTIK 

- Gidiyorum artık ... Kurtuluyor
lar benden... Hoş, buna kurtulmak 
bile denemez ki ... Ben, beni istemi ~ 
yenlere yük olarak gelmemi§tim. 

Sordum: 
- Nereye? 

BENlMLE ALAKADAR 

OLMADILAR 

- Galiba dönüşüm bazılan için iyi 
bir şey olmadı. lzmir mıntakasırun 
derhal benimle alakadar olarak 1i • 
Mnsım değilse federasyon nezdinde, 
hUsııüniyetle alikalanru gösteren, 
müessir bir şeye girişeceklerini bek
ledim. 

Ümitlerim boşa çıkmıştı. 
Benim "amatör" sporcular arasın

da oynamakla onların "amatörlUk,, 
ruhlarını ifsat etmemden bile korkul
du. Hatta antrenemanlarıma bile mil
aaade edilmedi. 

BIR ŞEKIL BULABILIRLERDt 

- Eğer arzu etselerdi, pek ili. bir 
tekil bulabilirlerdi. Klüpçülük zihni
yeti veya başka sebepler onlann Ü· 

serlerinde tesir yaptı. Elimde kosko
caman bir de sertifika vardı. 

Filvaki bir şekil buldular ( ! ) bu 
tekil şu idi: Klübüm olan (Alsancak) 
idare heyetine, federasyonla doğru
dan doğruya temas için fırsat verdi
ler. Bu az bir lfttuf ( ! ) değil amma. 
bizce muvafık değildi. 

ANTRENOR DE OLABlLIRIM 

lzmir mıntakasında çalışmak be -
•im için o kadar yenilmez bir arzu 
idi ki, elimdeki vesikalarla antrenör •e olabilirdim. Bana. arkadaşlarımla 
laubali o1duğumu bildirdiler. Çok tu
haf bir şeydı bu ... Demek ki bemmle 
konuşanlar arkadaşlıkla vazifeyi bi
ribirine karışlıracağımı sanıyorlardı. 

ŞU HALDE ... 
- Anlamıyor değilim... Şu halde 

bana ''buradan git" denilmek isteni
yordu. Yakın bir ihtimalle Istanbul
da bir klübe girmekliğim mümkün· 
dür. Belki de Güneş klübüne ... Mu
bRbereye giriştim. 

Vehap 

t mn,, lakabım takmışlardı. 
- Amerlkadao Fransaya gelen 
' zenci Parlsln sefahet yerlerine 
- fazla dayanamıyarak boksu ve 
- ldmaolannı ihmal etti. Kazandı-
~ ğı milyonlarca frankla beraber 
idmanmı da Parisin eğlence yer
lerinde kaybetti. 

Aradan beş sene geçtiği halde 
yan ihtiyarlamış olan Kara Yll
dınm sefahati bırakıp tekrar id
maınlara başJadı. Herkes zenci- ' 
den ümidi kesmişti. Fakat geçen ~ 
gün ilk miisabakasmı Parlste yap ~ 
tı. Ve ilemlın şaşırmış nazarlan 

~ önünde Regls ismindeki boksörü 
~ bir dakikada yere ser.mlye 
~ vaffak oldo. 
\,.._~ 

Burada lş Y apamıyan 
Amerikan Boğası Pariste 
Damşıkh Dövüş Yapıyor 
Sırası geldikçe yazdık; Amerika ve 

Avrupada yapılan profesyonel ser
best güreşlerin ekserisi danışıklı o
luyor. Bu iddiamızı son gelen A vru
pa gazetelerinde gördüğümüz bir ha
ber daha ziyade kuvvetlendirmiş ol
du. 

Bütün Istanbullularm malfunu o
lan ve kalıbına kıyafetine bakarak ilk 
zamanlar bir teY u.ımettiğimiz hani 
şu meşhur Amerikan boğası yok mu!. 

O pehlivan diyemiyeceğimiz güreşçi 
bugün Pariste rekli.ın edilmektedir. 
Burada ikinci derecedeki pehlivanla
nmızla yaptığı müsabakalarda kalı
bının adamı olmaktan çok uzak bu
lunduğunu meydana veren Amerikan 
Boğasının Pariste iş bulmasına ne 
dersiniz? 

Yukanda da tasrih ettim; danışık
lı profesyonel serbest güreşleri şü
kürlerle henüz bizde rağbet görme -
mektedir. Fakat Amerikada ve Av
rupada halk danışıklı güreşleri bile
rek ve severek seyretmektedir. 

Bunun sebebi de basittir. Ciddi gü
reşlerde biribirine denk olan hasım
lar ihtiyatlı tutuştuklarından fazla 
oyun yapmaya cesaret edemiyorlar. 
Güreş bu yüzden hareketsiz bir itiş
me ve kakışma haline geliyor. 

Halbuki ig danışıklı olunca, her iki 
pehlivan da bütün hünerlerini korku
suz meydana koyuyorlar. Birinden 
birinin fena vaziyetinden diğerinin 
istifade ederek bastırmıyacağıİıı bi -
len rakıpler köprü köprü Ustüne ku
ruyorlar. Minderde adeta ayaklan ve 
elleri biribirinden f arkedilmiyecek şe
kilde karmakarışık şekillerde cazibeli 
bir güreş gösteriyorlar. Tayyare, yen 

Ayın yitn~i•incle Pari•te il'ı gü
refini yapacak olan 

Amerikan Boğcuı 

geç ve ıstakoz oyunlarile halkı hay· 
retlere boğarak takdir kazanıyorlar. 

lşte, burada posası çıkan Ameri-
kan Boğası f renklerin arzulannı tat
min edebilecek şekilde oynaşlar yapa

bileceği için Pariste reklam olunımak 
tadır. Amerikalı burada senelerden -
beri terkettiğinden adeta unuttuğu 

ciddi güreşlerde dikiş tutturamadı. 

Paris oynaşlarında ihtimal buradan 
fazla muvaffak olacaktır. 

Yalnız bir mesele var; ecnebiler 

Urfa Sporcuları Antepte 

Gaziantep, (TAN) - Urfa sporculan pazar günü Antep halkevi spor
cularile karşılaşıyor. Maç büyük bir alaka uyandırmıştır. Her iki tarafta 
da kuvvetli elemanlar vardır. Resmimiz Gaziantep gençlerini bir antre 
neman esnasında 2östermektedir. 

1 II -ı 
K okteylinden bir yudum içtik 

ten sonra : 
- Sana, nasıl katil olduğumu an 

!atayım da dinle! .. dedi. 
"Brötanyanın en ıssız taraflann

da, on sekizinci asırda yapılmış, 

granıt ve ağaçlar arasında kaybol
muş bir villada oturuyordum. 
Yağmurlu bir akşamdı. Güneş ba 

tıyordu. Birden büyük kapıya vu
rulduğunu duydum. Elimde bir me
şaJe, açmıya gittim. Dışarıda, kapı
nın önünde, yağmurdan, sırsıklam 
olmuş bir kadınla, bir erkek duru
yordu. 

Jçe.ri girmelerini rica ettim. 
Sert bakışlı, iri yarı olan erkek 

bana: 
- Beni tanımadınız mı?. diye !.'a

runca ışığı yüzüne yaklaştırdım. 

Yavaş yavaş hafızamı yoklıyaraK 
'.)nu tanıdım. Kollej arkadaşlarım
dar. biriydi. 

&na kendisini hatırlatmasaydı 
imkanı yok tanıyamıyacaktım. Çün 
kil o kadar irileşmiş ve değişmişti. 
Şu anda, üzerimde tuhaf bir tesir 
yapmıştı. 

- Buraya gel -
memiz sizi hayrete 
düşürdü değil mi ? 
diye ili ve etti. 
Kanınla beraber 
açık bir otomobil

KAT 1 L 
- Ne güzel çiçekler!. Kanıri bll' 

lan çok !ever. Gidip kopara~~A"· 
Burası denizden oldukça yüıoıc

sarp ve dik bir yerdi. Sinsi bir~.~ 
vırla sesimi çıkarmadım. Bu vaur 
ve zalim adam, nasıl olur da birdeO 
böyle incelmişti? le seyahat ediyoruz. Beş yüz metre 

ötede motöre bir anza oldu. Gece de 
bastırıyor. Bir köylü, isminizi vere
rek burasını gösterdi. Yanm maki
neyi işletmiye çalışırım. Fakat bu 
akşam, bu karanlık fırtınada bun:ı 
imkan yok. 

M:safirperverliğimi ve rahat et
meleri için elimden geleni yapaca
ğımı söyledim. Kansı, kocasının hu 
va.zıyetinden sıkılmış gibi büyük bir 
nezaket ve tatlılıkla bana bakıyor
du. Açık mavi, çok güzel gözleri 
vardı. Elleri, bir prenses elleri gibi 
fevkalade ince ve zarifti. Biçimlı 
dudaklannı melankolik bir tebe.i
sUm bürümüştü. 

Y emekten sonra eski mektep 
arltadaşımın kansını odala

nna çlirnramı. Aramı.n bır zaman 
~eçince hafif bir ayak sesi duy
dum. Oydu Benden kibritin yerini 
sormak için salona inmişti. 

Odaya kibrit koymayı unuttu
ğum için kendisinden af dilerken, 
gözlerimin iç.ine öyle tesirli ve mu
sir bir bakışla bakıyordu ki .. Yüre
ğimde bir sıkıntı duydum: 

- Kocam çoktan uvudu. Onun 
adetidir. Başını yastığa korkomaz 
horlamıya başlar ve ancak sabah
leyin uyanır ... 
Eğer canı sıkılıyorsa ve uvkmm 

yoksa ona. ateşin başında arkadaş
lıl~ edeb:leceV.imi söyledim. Memnu
niyetle kabul etti. 

Dışarıda rüzgar inlivordu. Salon 
daki saatin tik taklannı duyuyor
duk. 
Yavaş yavaş dost olduk: 
Iki sene evvel evlenmişti. Evve

li, kocasından memnun kalmadığ1-
nı, ve bundan sadece ıstırap çel:ti
~ini sanmıştım. Fakat sonra izah 
.elti ve: 

- Kocam beni öldürmek istiyor. 
dedi. 

Bu söz karstı:ıTnrla hıwt'f'timi ~ıı k 
ltvıtmııu-ınca garip hikayesine de· 
vam etti. 

her önlerine cıkan pehliv"nt rlanrsık
lı güreştirivorJar. Oralıtrrl~ 'ki oyna.ş

iar için de kıymetler lazımdır. 

Fakat o aranan kıymetler güreşc:i
likten fazla artistlik ve cambazlık kıy 
metleridir. 

Biz: bizim pehlivanlarımızın artis· 
lik ve cambazlık hünerlerini henüz 
başaramadıklanna memnunuz. Bira1 
hareketsiz de olsa. yapacaklan ciddi 
güreşlere de razıyız. 

Avrupalılarla aşağıdaki şe.kilde bir 
mübadele de yapabiliriz: Onlar bize 
artistlik ve cambazlık kabiliyetlerin· 
den ziyade pehlivanlık kıymetleri yük 
sek olanları göndersinler, biz de onla· 

ra caımbazhğa pehlivanlıktan fazla 
hevesli olanlan gönderelim ... 

Efrel Şelik 

KAŞTA MEMUR KLOBO 
1. ntaJya, (TAN) - Kaş kazctıimda 

bir memurin klUbU açılmıştır. [{lUbe 

bir radyo da almmıştır. 

••••••••••••••••••••••••• 
Yazan: 

"Paul Reboux .. dan 
Çeviren: 

Faik Bercmen 
•••••••••••••••••••••••• 

' 
' 

' ' 

Onu çok talihsiz ve zavallı bul
muştum. Kocası zalim bir adam, 
daha doğrusu bir cellidmış.. Çok 
zaman onu öldürmek için te,ebblis 
!erde bile bulunmuş .. 

Bu ıssız ve hüzünlü gecede, bu 
bedbaht genç kadının hikayesi be
nı fena halde müteessir etmişti. O 
benden medet umar gibi sözünü şöy 
le bitirdi: 

- Görüyor musunuz ne kadar 
U1Ü'J'li.'11 .... kili ~UDÇ-cHI' WA.& ılÇJUUC;; 

yim? Gayet iyi biliyor ve hi88edi
yorum ki, o, bir gün muhakkak be

ni öldürecektir. Hayatta hiç bir ü
mid~m ve zevkim yok .. Benim için 
yaşamak bir cehennem azabından 
başka birşey değil." 

E rtesi sabah, eski arkadaşım
la otomobilin yanma gittik. 

Arıza mühimdi; ve çabucak yapıla
cak gibi değildi. Bir makiniste ih
tiyaç vardı. Bu itibarla daha kırk 
sekiz saat yanımızda misafir kal· 
malan zaruri idi. Eve dönerken, de 
nize dökülen bir derenin hasıl etti
ği küçük ve tabii bir limanın kena
rından yürüyorduk. 

Köprüyü geçerken karşı tarafta 
yükselen kayalıklarda birşey gör
müş gibi el çırptı: 

Yanınıdan aynlarak tırmanınıY' 
başladı. t 

O dakikada yüreğim hızlı ıuz1ı • 
tı.. Arkadaşımın tırmandığı yet 
topraktı. Ve bu toprağın kaypakb
ğı ve tehlikesi bütün civarda ııı•" 
ruftu. Hiç kimse buraya yaklaflll" 
dı. Burası adeta memnu bir ınınta• 
ka sayılırdT 

O, yavaş yavaş oraya yakllf" 
yordu. Etrafıma bakIDdJlllt 

Beni tecrim edecek hiç bir ırıilfl" 
bit yoktu. 

Korkunç bir fikir, bir sUkftt ~ 
ni kaplamıştı. Böyle giderse-~ 
mektep arkadaşım uçuruma yu~ 
lanacak ve parçalanacakU. MeDJ. ... 
bir l:ereddnt içinaeydim. 

•z .... ,,.ıw.... .. ., u..a. .h.~ -..:1 ...... 

susup ta o lfedba?it ve güzel 
sını mı kurtanmalıydun? 

Bir an düşünmek ve karar "" 
mek için elimi gözlerime götürd_. 

Elimi gözlerimden çektiğiırı _.. 
man ayağının kaydığını gördru:°.:! 
den müvazeneeini kaybetti ve Dit"'"" 

bakarak bağırdı. Fakat bu baykJtll 
çok geç ve beyhude olmuştu. . 

Eve gelince faciayı ilan ettiJI" 
Kansı ha vadisi telaşsız dinledi· 

Ayni akşam onu akrabaJaf'lll' 
teslim etmek üzere beraber treO' 
bindik. işte dostum, orada ınUtıılt 
hakikati öğrendim. Meğer kadd' 
fikri sabit sahibi bir deli imiff ... go 
cası bütün şefkat ve muhabbeti1' 
onun üstüne titrermiş .. 

Bunlan öğrenince yıldırımla ~ 
rulmuşa döndüm. Hakimlik yapl" 
yun derken bir katil olmuşuın .. " 

Nazillide Kurtuluş Bayramı 

KurtulUf fenlikleri 

Nazilli, (TAN) - Kasabamızın Öğleden sonra saat 14 de atıl~; 
kurtuluş bayramı 5 Eylülde, eski yıl· topla, 20 sıra üzerine tertip edil ,ı 
lardakinden daha parlak şekilde kut- olan alay Halkevi önünden bare!J. 
landı. Bütün kasaba baştanbaşa bay- ederek hUkftmet konağı önUne gı"".. 
raklar ve resimlerle süslendi. Törene ·z.e l 
bütün halk, memurlar ve talebe iştı-
rak etti. Öğleden evvel saat 8,30 da 
atılan bir topu müteakıp, Hacılar Ka 
vağından ve a11ağı Nazilliden hareket 
eden ve istirdadı temsil eden kuvvet· 
ler Halıkevi meydanında buluprak 
hükftmet dairesine, askerlik şubesi 

ve belediveve ıridip bayrak cektiler. 

Söylevler dinlendi. BüyüklerilXll 

zim telgraflan çekidi. ,J' 
Bugünün şerefine Nazilli spar .pı; 

nında (Nazilli Menderes spor) ta jJ 
ile (Aydın Spor) takımı arasıııdl 
maç yapıldı. 

Geceliyin de tezahürata 
lundu. 
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Uzak Şark 
Avrupa Sulhünü 

Savaşı 
luğunu ispat etmişler, Çinin içinde 
yıllarca eşkiyadan fazla bir rol oy
niyamamışlardır. 

l ehdit Eder mi? E
ğer Çinliler bugün, düşman 
lannın zalimliğine ve bas

kısına dayanmak zorunda iseler, 
bu, onlara 3 bin yıldanberi yanlış 
olarak aşılanmış pasifist fikirlerin 
bir neticesidir. Muhakkak olan bir 
şey varsa: Çinlilerin kendi memle -
ketlerini müdafaa edemeyişleri tak 
dirinde, dünyanın bu halinde, kim 
senin bu i~i üzerine almak istcmiye 
ceğidir. 

Ç hı hadiseleriyle şiddetle ala
l'ika 

8
.kadar olanlar, yalnız Ame

tere d 1:~eşik Devletleri veya Ingil
tlllar egu, ~emen bütün Avrupadır. 
~~eçtıkçe, Japonya, Çini bir 
~tına, Yer gibi yaprak yaprak 
' ;ıacıır. Çin eyaletleri teker 
)andan aponyaya baş eğerken bir 
tin Cin da, mütemadiyen kabaha
laııdı. de olduğu sözlerinin tekrar-

J gını duyuyoruz. 
~~n 1:jimi askeri bir zulüm 
su de halıne geldi. Bu rejim, harp 
ltıi de~be!'ler veya askeri şefler re: 
tobe-~ır.Hayır bu rejim, ordunu: 
liJtte 81nde taşkın bir vatanperver
te . n kuvvet alarak, Japonyanın 
b~lem: ideallerinin tatbikinde 
l'eı:ı tekasül veya tereddüt göste
ltfun generalleri, amiralleri ve hü
~tı et adamlarını bilamerhamet 
ltıi eden gizli bir cemiyetin haki-
d:etiııden başka, hiçbir şey değil. 
bit·hY'alnız Mikadonun yarı mistik 
tiı.ı· alde telkin ettiği otoritedir ki 
fre \cemiyetin hareketlerini biraz 
t~ emekte, kendisine hürmet et-

ektedir. 

e u ~ır esnasında, Japon bah
bab. . rıyesi, lngiliz ve Amerika 
bir tiyelerinin beşte Uçü nisbetinde 
tün hudut tayin etti. Japonyayı, bü-
111llı diğer devletlerden ayıran ce
~U .~eniz, Japon karasularında ve 
d .. ~k Okyanosun Asya sahillerin
e~rıa bUylik bir üstünlük temin 
~ ktedir. Yeryüzüniln hiçbir 
~i (uzun zaman hazırlanma. 
la \'.arı Deniado .lap<>nyaya-ar.zu
~ ::aptırtacak bir halde bulun
n aktadır. Eğer Amerika Birle
td <le\'letıeriyle, Ingiltere elbirliği 
dı erek uzun zaman hazırlansalar
~e Sovyet Rusya da onlara yar
J etseydi işte ancak o zaman, 

v:~nYanın boyun eğeceği bir kuv 
~i teşekkül etmiş olurdu. Halbu
le' A.merika. şimdi iç iktısadiya ti
ile llı.eşguı, Ingiltere de Mussolini 
~e .ı\kdenizdeki cenahlarını ko. 
lar akla uğraşıyor, ki bu onu yıl
~~a Uğraştıracaktır. Ve bütün bu 
Siıı ar zarfında lngiltere sadece 
rnu~aP<>ur'u ve Avustralya yolunu 

}.ı·~f~za ile iktifa edecektir. 
""' 1.Uhırn bir nokta olarak kaydet
«•e ı~ 
l>ots z, ki Singapour Japonyadan; 
lta<ı lllouth'ın Nevyork'tan olduğu 
lti, ~r uzaktır. Yine muhakkaktır 
inak ~~nyanın Singapour'a sataş
lıtgiı IÇtn iktiham edeceği güçlükler, 
)a tere veya Amerikanın, Japon. 
to~a karşı müdafaada katlanacağı 
leti U~Iara müsavidir. Bu hakikat -
ku il ıyi anlaşılması lazımdır. Çün
lıok~k Şark siyasetinin düğüm 
)a e~arını teşkil etmektedirler ve-

eleri lfı.zımgelir. 

Çini~ talihine acınabıliriz. Jn
ital'§ gıltere ve Amerikada Çine 
ltıer~ ~apılan yeni taarruz büyük 
~t amet ve isyan hisleri uyandır
~ll~ ır. Çünkü Çinli adı verilen bu 
tıı.ış ~Şak tabiatli, organize edilme. 
daha ıı.~at çalışkan kütlenin hayatı 
llıtt §ttndiden bu kadar zor iken 
de11

1
n: bu taarruz dolayısile yeni

k~ ıı.gır Ytikler yüklenecektir. Her 
tıo11' ~eriksiz Çin pilotlarının, Ja
?ı%t~~ıraı gemisini bombalamak 
<la 1 : .hareket ederek. Şanghay
cı· \':lız otellerinden birinde ken
cı-~l'tn ndaşlarından yüzlercesini öl 
Nrne:~er;. faciası karşısında isyan 
l:f>ra edır. Bu manzara, taarruza 
,_ mı olu ç· k.. .. "'OrUn n ın cuna varının oru 
<l k e l'trafına saldırarak bu ara 

lnesın~ 111lıl•Ja kendisini de zedele -
lnı., \'e ısırmasını hatırlatmaz 

li'akat b 
torunu .. u meselenin bir başka 
~ona y şu de vardır. Çinin 400 mil
?ıUrusu akın nUfusu mevcuttur. Bu 
ln eşs· n tabii kuvveti ve tahammü
l IZdır ç· · er gıd ·. ınlıler uzun mesafc-

ebılır. Ve çok ağır yükler 

''""""""~""" "-""-'~ 

W. Churchill ~ 
(/ngilter~nin eıki i~ 
Harbiye Nazırı) 

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

Uzak Şarkta harp cepheıinde 
iki nöbetçi 

ıaşırıar. Çinin eski medeniyetı, bu 

kavimde hariki.ılade derecelere va
ran bir zeka ve bazı şeraitte de 
epie-4Mr -eaılıaka~:rarat:u:ııntır. Fa -

kat Çinlilerde eskidenberi aşılan

mış bir düşünceye göre, askerlik iyi 
bi!}iş değildir. Askerlik, çapulcu 
lul.a birdir. 

Maamafih Çinli askerler ve bilhas 
sa generaller bu düşüncenin doğru-

1 Vılly Birgel 
Nışanlanı.qor 

Berlin civarı, göller. kanallar ve 
ufak nehirlerle doludur. Bu göllerin 
kenarındaki şık sayfiyelerde, muhar
rirler, artistler ve daha şöhretli bir 

1 sürü kimseler otururlar. Merkezi Av
rupanm en kudretli artistlerinden 
Willy Birgel de kendisini buraların 

tatlı sükunetine terketmiştir.. Onu 
her sabah erkenden ufak bir kayıkla 
gölde gezerken görmek kabildir. Ar
kadaşları: "Bizimkinin şairliği tut
tu. aşık mıdır, nedir?" diye soruyor
larmış. 

Mümkündür ki, Çin, Japonyarun 
tesiri altında yavaş yavaş askeri 
kabiliyetler edinşin. Hatta bunun 
eserlerini daha şimdiden müşahede 
ediyoruz. Herhalde Çinin bir kısmı
nın bile Japonya tarafından zapte
dilmek istenmesi, Japonyaya büyük 
mahrumiyetlere mal olacak ve u
zun zaman sürecektir. 

Biz, A vrupah ve Amerikalı seyir 

cilerin, faaliyetimiz ancak oradaki 
ticari, kültürel ve ahlaki menfaat
lerimizi korumıya inhisar etmeli

dir. Biz Ingilizler, Çinde büyük ti

cari teşebbüsler kurduk. Bu teşeb 

büsler Çinlilere sadece fayda ge -
tirdi. Şanghay şehrinin büyük li
manının mühim bir kısmı Ingiliz 

kafası ve elinin işidir. Çinle verim
li ticari münasebetlere girişmiş o. 
lan memleketlerin adedi gittikçe 
çoğalmaktadır. Bilhassa Almanya 
son zamanlarda Çinle mütemadi
yen genişliyen ticari münasebetle
re girişmiştir. Her tarafta maden 
faaliyetleri ilerlemiş bulunuyor. Bü 
tün bunlar yeniden karma karışık 
olarak yıkılacak mı? Eğer A vru -
pa böyle zayif bir halde kalır ve 
Amerika da harici işlere kanşma -
nuıJcta .IBrJU" eders .neticenin tuıJ o
lacağında Şüphe etmemeliyiz. 

Avrupa. Şark dünyasına söz 
söylemek istiyorsa, evvela 

kendi işlerini intizama koymalıdır. 
Bitaraf bir sahada bulunan ln

giliz sefirinin Çinde uğradığı te
cavüz, tngiltere hariciyesinin şid • 

detli bir notasını icap ettirdi. İngil
tere, eğer bir tereddüt cevabı kar
şısında, cezayı kendi elile vermeyi 

göze almamış olsaydı böyle §iddet

li bir nota gönderemezdi. 
Maamafih Uzak Şarkta, · Çin • 

Japon harbinden başka bir ihtilalin 
çıkmasına şimdilik imkan yoktur. 

Diğer taraftan, nekadar garip gö 

rünürse görünsün, Japonyanın Çi -

ne taarruz için bu zamanı seçmiş 
olması, Avrupada bu yıl içinde sul
bü tehdit edecek herhangi bir va
kanın zuhur etmiyeceğini göster • 

mektedir. Çünkü mesela Almanya, 
Japonyanın eli Uzak Şarkta boşal
madıkça Sovyet Rusya ile herhan

gi bir ihtilaf meydana getirmek ni
yetini taşımamaktadır. 

Bugünkü dünya medeniyetinin 

garip cilvelerine bakınız ki, Şang -
haydaki ga)Timuhariplerin son fert 
!erine kadar öldürülmeleri, Avrupa 
nm göbeğindeki Çekoslovak hüku
metine rahat nefes aldırıyor. 

Uzak Şarkın manzarası neka
dar acıklı: bütün milletle • 

rin namuslu insanlarında bu harbin 
bittiğini görmek arzusu nekadar ha 
raretli olursa olsun, büyük devlet
ler arasındaki sulhün Çin harbi yü 
zünden sarsıldığını iddia etmek ha
ta olur Bilakis Çin harbi, A\.Tupa
nın sulh istiyen milletlerine yeni 
bir mühlet verildiğinin garantisi _ 
dir. 

Haber aldığımıza göre bu, pek te 
yalan olmasa gerek. Çünkü Willy Bir ı 
gel bu yakınlarda nişanlanacağı ha
ber verilmektedir. 

A vrupanm sulh isti yen milletleri 
bu mühletten istifade ederek mü -
dafaa imkanlarım kuvvetlendirme
li. Daha sıkı bir surette elele verme 
li ve aralarında kanunun hüküm 
sürmesine dikkat ederek asayişin 

vereceği menfaatleri bizim için ma 
alesef çok uzak olan bu harp saha 
larma kadar yaymıya çalışmalıdır
lar. 

1 

Uzak Şarktan Yeni Resimler 

Çinin fimal c_epheıinJe harp car o ısmavı sıözetlivorlar 

Ncınkin 14 Ağuıtoıta Japon tayyareleri tarafından bombardıman 
Tien • Tsin ıehrinin Japon tay- edilerek bu hale getirilmişti. Her köşede bir ceıetl .. 
yareleri tarafından bombardı-

manından ıonra 

•• ,. 

Japon kumandanlarından Gene· 
ral Kiyoshi harita üzerinde 

Çin sularında bir Japon kruvazörü: 10 bin ton hacmincle 
Myoka gemiıi, Japon donanmaaının en yeni zırhlılarındandu 

y aralandıhtnn sonra haçan ve kendilerine ıığınacak bir yer 
anyan kalabalık bir Çinli grur> 

Madan Çang - Kay - Şelı 

harp cephesinde 

Şanghaydaki beynelmilel mıntaka, 'Japon bombaraımanı yüzünaen bagiin ba vaziyetticlir -
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Kayseri Köyleri Kalkınıyor Panayırdaki 

Engür GO ü ile 
Göl de ur t 

1 Yarıslar 
az 1 

1 
Güzel , Oldu 

du 
Köy Çocukları için Vilayet Merkezinde 

Leyli Bir Talebe Yurdu Açıldı 
i<ayseri, '(Tan muhabirinden) -

Vilılyetim:ze bağlı köylerin köylüye 

ylik olmııdan kalkınması içid her köy 

de çift bagına bir dekar arazinin sU

rülUp ekilmesine karar verilmiş ve 
bu il?e girişilmiştir. Köy sanılıklan 

namına sulak kC>ylerde kavaklılar 

ve söğUtlükler kurulmııktndlr. 

Bataklıkların kurutuLması çnlıgma 

lan, bUyUk bir hızla ilerlemektedir. 

!Engilr gölU ile Sazlı göl tamamen ku 

rutulmuş, sulan akıtılmı§, bu saye

de binlerce dönUm arazi kazanılınıa

tır. Bu yıl içinde vil!yetimizdo sıt

ma mücadele teşkilatı da tatbik e -

dilmeğe başlanını§tır. Teşkilatın baş 

kanlığma tayin edilen doktor Refet 

buraya gelerek çalışmalara girişmiş· 

tir. Teşkilatın diğer doktor ve me

murları da peyderpey gelmektedir. 

Kısa. bir zamanda, Kayseri halkı 

sıtmadan kurtulacaktır. Bataklıkla -

rın kurutuJıması işinde gösterdiği fa

aliyetten dolayı vali Adli Bayman 

Sıhhiye VekD.letince takdir edllmiD -

tir. 

Yakında köy sıhhat korucusu kur· 
su açılacak, bu kurstan mezun olan

lRT' ı 50 hA.nf'lli köylPrtn sıhhat koru· 
culuğuna 30 lira maa§la tayin edi· 

leceklerdir. Bu s yede, köylUnUn ve 

ÇankırıCla 
Pahalılık 

Yiyecek Maddeleri 

.Çok Fazlaya Satıhyor 
Çankırı, (TAN) - Bu yıl, geçen se 

nelerdekine nazaran Çankmda her
~ey pahalı satılıyor. Geçen sene et ~O 
kuruşken şimdi 30 kuruştur. Kı§In 50 
kuruşu dn geçeceğinden korkuluyor. 
Geçen yıl ekmeğin ikinci nevi 6 ku
ruşken bu sene 8 c kadar çıkmı§tır. 
Halbuki yeni buğday mahsuıu geçen 
seneki fiyatlarla piyasaya dökUldU~rU 
ne göre, bu yUkseliş sebepsizdir. Kn
vun, karpuz, sebze fiyatları da böy
ledir.-

lki aydanberi piyasada mevcut ol
mıyan odun, k&n.Ur bugünlerde gel
miye başlamışsa da bir merkep yUkü 
100 kuru,tan satılıyor. KömUrUn k' 
losu da 3 kuruştan 7 ye çıkmıştrr. 

Sonra, esnafın köylüden eski okka 

hesnbile mal aldığı ve tabii kilo hesa 
bil~ sattığı görülilyor. 

Çankırınm nüfusu ve ihracatı art
madığına göre, pahalılığın sebeplerini 
mUrakabesizliktc ve ihtikil.rda ara -
mak doğru olacaktır. 

-0--

lzmit idman 

Yurdunun Yddönümü 
Izmit (TAN) - ldman yurdu ya

kında altı yaşına basacaktır. Bu mü
nasebetle bir garden parti tertip edil
migtir. O gUn, Idman yurdu • Akyeşil 
mUtekait oyunculan bir futbol maçı 
yapacakltı.rdır. Bunun için vali bir ku 
pa koymuetur. 

Yağmur ve Dolu 
Çankırı {TAN) - Buraya yağmur 

ve dolu yağmıştır. Dolunun civar köy 
Jerde hasarata sebep olduğ:u söyleni
yor. 

Köylüler, bataklıkların kurutulması İfinde 

hararetle çalıfıyorlar 

köylerin sıhhi durumları korunmuş 
olacaktır. 

Birçok mektepler 
tamir ediliyor 

Ders yılı yaklaştığı için, tamire 
muhtaç olan mektepler, tamir edil
mekte, eksik ders malzemesi tamam 
lanmaktadır. Tolas ve Bilnyandaki 
mektep binaları esaslı bir tamir gör
mektedir. 

Muncusun, Kısık ve BUrUngöz köy 
lerinde yeniden yapılmakta olan böl
ge yatı mektepleri inşaatı bitmek U
ıeredir. 

Şehir içindeki mektepler ihtiyacı 

temin edememekte, bu yilzden birçok 
mekteplerde çifte tedrisat yapılmak
tadır. Istansyon caddesi Uzerinde ya
pılması mukarrer bulunan beşyüz 
çocuğu istiaba kafi binanın inşası ek
siltmeyo konulmuş, lakin talip çık

mamıştır. Bu sebeple, kira ile bir, iki 

binanın tutulması kararlagmıştır. 

Vilayetin gerek köylerinde, gerek 
kazalannda ilk ve orta tahsillerini ik 
mal eden fakir çocukların Kayseridı 
orta ve lise tahsillerini yapabilmelew 
için Vilayetçe meccani blr talebe yur
du açılmış, elll çocuğu istiaba kUi 
bir binanın tamiri bitirilmiştir, 

Yolcular Şikayet Ediyorlar: 

Aydın istasyonunda 
Elektrik tesisatı yok! 
Aydının Kurtuluş Şenlikleri 

Çok Güzel Oldu · 
.. ' 

;.:urtuiuş 8ayramında "Devrim yolu,, piyesini temıil eden 
Halkcvi gençleri 

Aydın, (TAN) - istasyonumuzda 

henilz elektrlk tesisatı yapılmamıştır. 

Bu hal, lzmir ve Karahisar postalan 
ile gece yarısından sonra gelen yolcu

ları bUyUk mUşkülata uğratıyor. Tek 

bir IUks lambası, bUtUn istasyonu ay
dınlatamadığı için, muhtemel kazaln· 
ra karşı ~~a tedbir almak icap ediyor. 
Diğer tarnftan bu trenlerdeki lıazı 
y0lcu vagÔnlarının da ıgıksız olduğu 
ve yoıcu'nrın bundan hayli sıkıntı çek 
tikleri görillmektedlr. 

f'cnizli ile Söke arasında işliyen o
torayların arkasına bir vagon takıldı 
ğı halde buna yolcu alınmamakta, bir 
çok yolcular ellerinde biletleri Qldugu 
h:ıldc geri bırakılmaktadır. Bu oto. 
rayların yerine, incir mevslıminde ol-

sun, tren ialctilmesi çok yerinde ola
ct!ktır. 

Kurtuluş bayramı şenlikleri 

güzel oldu 
Şehrimizin kurtuluş bayramı, civar 

h.nsaba ve köylerden gelenlerin do;! İ§
tirakUe hararetle kutlanmıştır. As
kerlerimiz istirdadı temsilen şehre gir 
mişlerdir .. HUk<lmet binasına bayrak 
çekildikten sonra nutuklar söylenmi~. 
Atatürl; bUstUne çelenkler konulmuş 
tur. Resmi geçit yapılmıştır. Gecele
yin çok mlkdnrda fişenk yakılarak 

eenlikler yapılmış, Halkevinde de 
"Devrim yolcuları" piyesi temsil edil
miştir. 

Tutulan hırsızlar 
Aydın (TAN) - Son gUnlerde biri-

M. Kemalpaşada 

Y apllan Güreşlerin 

Neticeleri 
M. Kemalpaı;;ıa1 CTAN) - Hayvan 

panayınnın açılması münasebetile 5 
eylülde at koşularA, güreşler ve bisik
let yarışları yapılmış, bunları yirmi 
bin kadar halk seyretmiştir. 

1000 metrelik birinci koşuda birin
ciliği Susurluklu Mecidin Nazmiyesi, 
ikinciliği Azatlılı Mehmedin Merzu
kasr, üçüncülüğü Iı"'ehmi Durumun Ü
midi kazanmıktır. 

2000 metrelik ikinci koşuda Susur
luklu Şabanın Dervişi birinci, Kara
cabeyli Kemalin Aldervişi ikinci, jan
darma kumandanı Sadığın Tanı Ü· 
çUncil gelmişlerdir. 

3000 metrelik üçilncü koşuda birin
ciliği Fahrinin Androbudini, ikincili
ği Gönenli Nazifin Mavzikası, üçün
cülüğü Fahrinin Muradı almışlardır. 

Bundan sonra, Karacabey harasın
daki binicilik mektebi talebesi, baş
larında muallimleri olduğu halde at
larite bir resmi geçit yapmışlardı. Bu
nu, gayet zevkli ve meraklı bir av 
koşusu ve muhtelif gösterişler takip 
etmiştir. 

Genç talebe, pek çok alkışlanmış
tır. 

Bisiklet yarışında birinciliği Maz
lum, ikinciliği Adnan, üçüncülüğü Is
mail kazanmışlardır. 

Serbest güreşlerde neticeler 
Serbest güre§lerde Silivrili Molla 

Mehmet, Babaeskili lbrahimi 42 da -
kika 25 saniyede tuşla yenerek yet
miş liralık ikramiyeyi kazanmıştır. 

Karacabeyli Hayati 14 dakika 5 sa
niyede tuşla galip gelerek kırk 'lira. 
ikr.ı..miye alın.ıştır. Diğer güreşleri Di 
narlının kardeşi lsmail, M. Kemalpa
şalı İlyas ve Karacabeyli Hayri ka -
zanm.ışlardır. 

C. H. Partisile Gençlerbirliğinin 
tertip ettiği bu müsabakalar, herkese 
cidden güzel bir gün yaşatmıştır. 

Karısını 

Bıçakla 
Yaraladı 

---o-
Van, (Tan anuhabirinden) - lki 

gün evvel burada bir facia olmuş. bir 
adam karısını öldürmek kastile ağır 
yaralamıştır. Hadise şudur: 

Ki.zımpaşnnın Taşrumi köyünden 
Çeto, iki evlidir. Reyhan ismindeki 
kadın ortnğile geçinemediği için bir 
müddet evvel Vana kaçını§ ve Bahri 
ismiooe bir zatın yanında oturmağa 
başlamıştır. 

Çeto, bir iki gUn evvel buraya ge
lerek Reyhanı tekrar köye götürmek 
istemiş, fakat Reyhan buna karşı 

koymuştur. Çeto, evvelki gün karısı

na tekrar beraber gitmeği teklif et
miş, aynl cevabı alınca bıçağım çe -
kerek hUcum etmiştir. 

Reyhan, ağzından ve vücudünUn 
muhtelif yerlerinden ıı.ğır yaralanıını~ 
ve tedavi altına alınmıştır. Çeto, ka· 
çarken ele geçmiştir. 

birini takiben 3 • 4 mUhim hırsızlık 

olmu§, geceleyin muhtelif semtlerde 

bir dilkkan, Uç - dört ev soyulmuş· 

tur. Polis, lsmall ve Re§it adındaki 

hırsızları tevkif ve adliyeye teslim et 
miştir. Muhakemeleri Asliye ceza malı 
kemesinde görülecektir. 

Et buhranı bafgÖstetdi 
i 
. 

' 

Aydın (TAN) - Uç günden her 
burada et buhranı vardır. Kasaplar 
25 kuruşa satılan dana etini 30 a, 4.0 
kuruş olan koyun etini de 50 kuruşa 
çıkarmak istiyorlar. Belediye, bu hu 
susta henüz bir karar vermediği için 
günde 1 • 2 hayvan keserek lokant.a
lara ve daimi mUşterilerine veriyor
lar. Bu yUıden saat 10 dan sonra !dm 
se et bulamıyor. 

• 
1 

~ 

~ 

• 
~ 

GÜNEŞ· RÜZGAR. DENiZ 

ÜÇ SIHHAT KAY AGI 
ir iki hafta sonra salon hayatına dalacak bunların cilde 

yapacağı tahribattan müteessir değiller çünkü 
B 

KREM PERT 
ile yaptığı masajların cildlerine vereceği taravetten - geçnıiş 

senelerin verdiği - tecrübe ile o kadar emindirler ki --

Usk' lidnr lem Memurluğundan: 
Left ere borçlu Koço Sansar oğlu

adıköyUnde Caf erağa mahalle
Bahriye caddesinde eski müker 

nun K 
sinde 
rer 35 yeni 23 No. lu ve tamamı 3150 

ymeli muhammeneli gayrimen 
borçluya ait 60 da 10 hlssesi
k arttırma ile satılmasına ka

lira kı 
kuliln 
nin açı 

rilmlştir. rar ve 
23 

Ufak 
No. lu haneye kapıdan girildi. 
bir antre mevcut olup zemini 

merme r döşelidir. Ahşap bir merdi
zemin kata çıkılır. Bodrum katı 
kırmızı kare döşeli bir sofa 
da bir mutfak, zemini kare dö 

venle 
zemini 
etrafın 

şeli bi 
odunlu 

r demir ocağı ve bir hela ile iki 
ğu bir kileri mevcuttur. Odun ı 
kileri badanasız olup diğer kı
da adi kireç badanalıdır. Ze- İ 

luk ve 
sımlar 

mink at zemini ahşap bir sofa Uzerin
p üç odnyı ihtiva edip bunların 
e ve tavanları ahşap olup boya
Kapı ve pencere doğramaları 

de olu 
döşem 

sızdır. 

adi do ğrama olup boyasızdır. 
Biri nci kat: Birinci kat ahşap olup 

venle çıkılıp bir sofa Uzerinde merdi 
bir hel 8. Uç oda ve bir yUklUğU ihtiva 

ynen zemin katı evsafmdadır. 
arası: Ahşap bir merdivenle 
bir sofa Uzerlnde çatı boşluğu 
erinde istifade edilmek sure

edip a 
Çatı 

çıkılır 

mahall 
tiyle 4 tane yüklüğU vardır. 

Evs afı Umum.iyesi: Bir oldukça ye 
kullanışlıdır. Elektrik ve su te
vardır. Bina ahşap olup hari
şap kaplama ve dahilen bada.dı 
e setredilmiştir. Haricen eski 
lupyancor eden -ko kuluk
cerelerl kavidir. 

ni ve 
si satı 
cenah 
sıva il 
boya o 
Iu pen 

BA HÇE 112.5 M. sahasında. olup 
bir kuyusu ve 8 meyve. ağacı 

moloz bir duvarla tahdit cdil
Halen binayı işg,al eden Mar

na Eleni olup binanın mutasar
rızasiyle bilabedel oturdukla

dia etmektedirler. 

içinde 
etrafı 

miştir. 

ya Ati 
rıfının 

rmı id 
Mes ahası: Bahçe 112.5 M. olup bi

da işgal etmiş olduğu zemin sa-
800 M. olup mecmuuna 200.50. 
arsa sahnsı mevcuttur. 

nanın 

hası 7 
M. Jik 
1- Iııbu gayrimenkulün arttırma 

mesi 1-10-937 tarihinden iti 
937 - 6206 No ile Uskildar !e
resinin muayyen 937 - 6206 
nda herkesin görebllmesi için 
. Dô.ndn yazılı olanlardan fazla 

§artna 
haren 
ra Dai 
No. su 
açıktır 

malU mat almak istiyenler işbu şart

ye ve 937 - 6206 dosya No. su 
murlyetimizc müracaat etmeli-

name 
ile me 
dir. 

2 
937 s 

- Gayrimenkul 19 Birinciteı;;ırin 
ah gUnU saat 16' da Usklidarda 
yede Şerif Bey çeşmesi soka-
16 No lu adliye binasında Us
lcra Memurluğu odasında iiç 

Ihsani 
ğında 

kil dar 
defa 
tırana 

bağırıldıktan sonra. en çok art. 
ihale edilir. Ancak arttırma 
muhammen kıymetin % 75 §ini 
z veya satış istiyenin alacağına 
nı olan diğer alacaklılar bulu

bedeli 
bulma 
rilçha 
nursa bcdel bunların o gayrimenkul 

min edilmiş alacaklannın mec
dnn fazlaya çıkmazsa en çok 
anın taahhUdU baki kalmak U. 

ile te 
mu un 
arttır 

zere a rttırma 15 gün daha temdit e
k 3.11.937 tarihinde Çarşamba 
saat 16 da UekUdarda Ihsaniye 
rif Bey çeşmesi sokağında 16 

dile re 
gün il 
de Şe 
No. lu adliye binasında Usküdar icra 

rluğu odasında yapılacak arttır 
bedeli satış istiyenin alacağına 
nı olan diğer alacaklıların bu 
menkul ile temin edilmi§ alacak 
ecmuundan fa.zlaya çıkmak şar 

memu 
mada 
rUçha 
gayri 
lan m 
tiyle en çok arttırana ihale edilir. 

bir bedel elde edilmezse ihale 
mnz. Ve satış talebi dileer. 

Böyle 
yapıl 

3 
tırma 

- Arttırma bedeli peşindir. Art
ya iştirak için yukarda yazılı 
tin % 7 buçuğu nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın temi. 

ektubu tevdi edilecektir. 

kıyme 

akçesi 
nat m 

4 
oluna 

- Gayrimenkul kendisine ihale 
n kimse derhal veya verilen müh 
nde parayı vermezse ihale ka

esih olunarak kendisinden evvel 
let içi 
ran f 
en Ü y ksek teklifte bulunan kimse 

KANZ~ 
MElH nz~ 

EN HOŞ VE TAZE MEyV.t\· 
LARIN USARELERlNDEN 15· 
TlHSAL EDİLMİŞ TABU 13!F 
MEYV A TUZUDUR. EmsaJsiı 
1>lr fen harikası olduğundan W • 

mamen taklid edilebilmesi rnuıxı· 
kün değildir. Hazrmsızlı!;;'l, ııUD6 
yanmalarını, ekşiliklcrini ve ııt0 

annid inkıbar:Uı.W 'ğ1derir. ~ğıı 
kokusunu izale ede.·. Umumi bil· 
yatın intizamsızlıklarını en eıııit' 
surette ıslah ve insana hayat ~ 
canlılık bahgeder. s1 

lNGtLlZ KANZUK ECZANE 
BEYOGLU - 1STANBUL ______________________ __,,,,,, 

ihtira i anı tıı 
"YUksek hassasiyetli mUsadct1le 35 

pası,, hakkında alınmış olan 1s._0.19 1" 
gUnlü ve 2013 sayılı ve "Yivsız to Jll 
ların mermilerine ait ıslahat,, baıd'1n 
da dahi alınmış olan 18.9.1935 gUll1, 
ve 2016 sayılı ihtira beratları bU de 
mevkii fille konmak üzere ahere de

1
; 

rilfcrağ veya icar edileceğinden ta 
nd" olanların Galatada, 1ktısat Hanı O' 

Robert Ferri'ye müracaatları il~ 
lunur . 

--=~~~~~~~~ ~ ı11tJ 
arzetmiş olduğu bedelle almaga ıııJl' 
olursa ona, razı olmazsa veya bll ttıf 
mazsa hemen 15 gün müddetle ~~tıle 
maya çıkarılıp en çok arttırana 1 ge 
edilir. Iki ihale arasındaki fark \'C

0
,, 

çen günler için 7o !5 den hesap 0111bu~ 
cak faiz ve diğer zararlar ayz:ıcat1ıı1il 
me hacet kalmaksızın memurıye 
ce alıcıdan tahsil olunur. &· 

5 - lpotck sahibi alr.cnklılarlo 5'' 
ğer alacaklıların ve irtifak ~akkldetô 
hiplerinin gayrimenkul uzerirı ııf' 
haklarının .hu~usu ile .faiz;~ mns~tıll' 
dahil olan ıddıalannı ışbu ılan tn ~ 
den itibaren 20 gün içinde evrakı. Jtl ıs6 
hileleri ile birlikte me~uriyctı:ll~, 
bildirmeleri icap eder nksı halde s'' 
tarı tapu siciliyle snbit olmadıM~ııfİ~ 
tış bedelinin payla§masından 

kalırlar. . illô' 
6 - Alıcı arttırma bedeli harıc {J' 

olarak ihale karar pullarını taP11 
, ı 

rağ harcını; ve 20 senelik vakıf t~1" 
1• • ' b dur QS. bede ını vermıye mec ur · ·tef' 

menkulün nefsinden doğan lllu (f 

kim vergiler ~anzifat. ve te~viriY~ı.l) 
tellaliye resmı vakıf ıcaresı borÇ 

aittir. ~ 
7 - Gösterilen günde arttrrtJl ırl 

iştirak edenler arttırma şartnıı.t1l~ıı1~ 
okumuş ve lüzumlu malCımatı . ıı 9J 
ve bunları tamamen kabul etJYll!l ~ı 

"teP' ve itibar olunur. Yukarda gos 1 
gayrimenkul i1'bu illln ve gösteflt 

arttırma şartnamesi dairesinde sıı 
cağı ilan olunur. (34800) 
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t I Yazan : Ziya Şakir 

Durup Beklemiye Lüzum Yok : 
fiemen .._arekete Geçmeliyiz .. ; 

Günlük 
Piyasa 

Şu hald ? 
lJöyıe · e ···· 

hıek . hır felaketın onune geç-
~Y ıçın her şeyden evvel Murat 
1"aka~~selesinı halletmek elzemdi. 
Seie u .mühim ve korkunç me-

S~ı~asıı hallerulccekti ?. 
~· Uzun düşünceden sonra, 

...... Bı vermişti: 
llıek 

01 
u işte, artık durup bekle

tatı nt_a~. Bir taraftan (Mu
ta11 dın tşıni görmeli. Diğer taraf
deıı a, Şah Ismaile hissettirme-

Otdutn. yu·· •• t l' d mişti. ,,.. ru me ı, e . 

liazine Bahasına 
Bir Yüzük 

Ş ah lsmnil, uzun bıyıklarım 
ra, ll Çeke çeke düşündükten son-

..... iUJtrıabeyincisine cevap verdi: 
~İsi, hA!ad~mki, Sultan Selimi~ ~
Şu h Ususıı mahiyette gelmıştır. 
!lıtetalde biz de kendisini hususi 
liıtı te kabul ederiz. Hiç bir mera 
~aııııınasın, dedi. 

\'el 'l' 1~ailin bu emri, üç gün ev
ltıl el ~brıze gelmiş olan gayri res
ii. ~~Yas Çavuş) a tebliğ edil
tiyar . ı gün, İlyas Çavuş adi bir 
,~ı gibi saraya gelecek, Şah 
tliı,.,,~ tarafından huzura kabul e-

'""\!kt' o ı. 

~Jec:· öylece geçmişti. 
k~ esı gün, llyas Çavuş, gıyinip 
lalil ıırp, sakalını da ıtrışahi koku
tıe de ~dıktan sonra, öğle vakti
hııı 01:l'ru, yalnızca saraya gitti. Şa· 
fırı~~şlan ve teşrifatçıları tara 
~te ıstikbal edildi. Adet olduğu 
~ll' Ba.ş.'llabeyµıci,ile yemek ye
tlat ~ lnUddet te istirahat edilerek 

On e t\vend şerbetleri içildi. 
tine dd~n sonra, ancak ikindi vak

ol:l'ru. ....... . 
' :Buyurun, ağa .. Şah Hazretle-
Şa:llzuruna; denild. 

bir il. lsınail; llyas Çavuşu, büyük 
IÇiıı ez.aketıe kabul etti. Oturmak 
tarı, ~e~ gösterdi. Ondan sonra, Sul 
•ıu-eu~lıJnin hali hatırını sormak 

e Söze girişti. 

İ 1Y~s Çavuş, Enderundan ye
~h tişmiş, eski bir saraylr idi. 
ltıetk~ailin bütün suallerine, hür 
.\~tane cevaplar veroi. 

?tıişt· lk sıra, maksadı izaha gel
latı 1

• lıyas Çavuş, kısa bir sükut-
llonra: 

)q?'\t) Şah Hazretleri! .. Müsaade bu 
bu a ~l'sa, Şevketlü Padişahımın 
~Uııu cız, kullarını huzuru hümayu
•r,~~ göndermelerinin sebebini 
·~eYlın. 

~i. 
h Isnıamn · ....... ~ . 

bern ~run. 
ttti: esı Uzerine, sözüne devam 

~~ ~evketıu Sultanım biraderi
derıer ahsusen selam ve dualar e
baba ~Ve zatı htimayununuzla, ana 
~ arı r, bir birader gibi geçinıme
~lUlt\ı:. e~erler... Haşi ve h8.şa, 
dahi g··tlz.un bir karış toprağında 
)\ıtıurı. OzU Yoktur. Malumu hüma
trı, •İk~?.Q_ur ki; kendilerinin hük
:;aıerı. erı Yerler, hadden aşmıştır. 
'%ıe}· A.nadoluda yirmi altı, ve 

\ı~"<lır ide de otuz dört sancakları 
bırer · llu sancakların her biri de, 
~trne~~alet kadardır... Bunu ar
fetıdiın len ınaksadım şudur ki; e
~ltı tn·~Ultanımın gözü, komşula
~de d ~~lerinde ve memleketle
Uk \ıe egu; bilakis gönülleri, dost-

de }ıoŞ lnuhabbette .. Ve dostlarile 
1" Şah f eçin~ek merkezindedir. 

llkat ~~aıl, hafifçe gülümse:li. 
!tı.aınak .UkU.nıdarlık vakarını boz
~~k Cidd:Çin hiç birşey söylemiye-
ı. Yetıe dinlemekte devam et 

.. l 
1 ~=s ?VUş ta ayni ciddiyet

} ....._ $uıta soz.Une devam eyledi. 
at'tnı hu nıın efendim, bu aciz kul 
~eııt a~Urunuza gönderirlerken, 
et ıkerinı clılar. Huzuru baride Ku
el'itnin e el basarak; "Şah brai-
~~;~ın.e. olan hürmet ve 

rını bi.tı:vonım. Bunun i-

çin, ben de kendilerine kati muhab 
bet besliyorum. Ve bu muhabbeti 
de daima muhafaza etmek istiyo
rum. Ancak, araya birtakıım fesat 
katryorlar. Şah biraderim ile ara
mızı açmıya çalışıyorlar ... Biz bun 
lara ehemmiyet vermiyelim. Hatta, 
g~miş zamanda, aramızda zuhura 
gelen bazı vakaları da hoş görelim. 
Aramızdaki dostluğu kuvvetlendi
relim." buyurdular .. Efendim Sul
tanımın gösterrukleri bu hüsnü ni
yete karşı, zatı hümayunları tara
fından ne ferman buyurulur?. 
Şah Ismail, tekrar gülümsedi. Bü 

yük bir sükünetle: 

- Fakat, biz .. şimdiye kadar, a
radaki dostluğu haleldar edecek bir 
teşebbüse girişmedik ki... 

Cevabını verdi. 
Zeki bir adam olan llyas Çavuş, 

derb.l,,;ınukabele etti: 

- Evet, Şah Hazretleri.. Lakin 
Şevketliı efendim, bazı esbap dola
yısile, asıl bundan sonra o dostlu-

ğun haleldar olacağından korku
yorlar. 

Şah Ismail, sükunetini hiç boz
madan sordu: 

- Niçin?. 
- Şunun için ki. Şah Hazretle-

ri .. Şevketli Sultanımın hükfımet i-
daresinde güttüğü usul, biraz şid
detlidir. Halbuki Anadoluda bulu-
nan bazı eşraf, ayan ve beyler bu 
usulden memnun olmuyorlar. Başlı 

başlarına hüküm sürmek için niza
mı ammeyi fesade veriyorlar .. Şu -
nu, bunu ileri sürerek gfıya, şev
ketli sultanımı saltanat gasıbı gibi 
gösteriyorlar. Bunun için de, mer
hum şehzadelerin halen hayatta bu 
· ·ınan evlatlarile muhaberelerde bu 
..ınuyorlar. 

Şah Ismail, hafifçe sarsılmıştı. 
Rengi, 'fl.deta Bllranmışt't. 

- Mesela .. kimlerle?. diye mırıl 
danmıştı. 

(Arkası var) 

Tembellikten Gelen Şişmanhk? 
Bir ıa\'8llı i~man halinden şika

yet ettiği ,·akit, ~ok defa: 
- Hareket etmiyorswı, tembel 

tembel oturuyorsun da ondan ı 

Derler. Acaba bu söz do~ mu
dur? Tembellik im;anıa ~ismaolık ve 
rir mi? Nazari olarak, öyle olma
sı lazım gelir. insan hareket 
etmez. sadece oturursa adaleleri i~ 
lemez demektir. Adaleler işlemeyin
ce küc;-ülürler, kandaki Şt-keri erite 
mezler. Şeker erimeyince yağ olur. 
birikir ... Bwıdan ba.~ka tembel tem 
bel oturan kimsMin teneffüsü de 
az olur. Akciğerler az nefes alınca 
onlar da yağ yakamazlar,. Yağ yi
ne birikir kalır. 

Fakat bunlar claha ziyade nazari 
dir. insan tabii halde buhınduğn va 
kit hareket kendisi için bir ihtiyaç 
tır. Şi~man olsa da, olmasa da ha
reket etmek, yürümek, gezmek is· 
ter. Hi~ birşey onu bu arzusundan 
geri bırakamaz. Hareketten kaçm
mak, tembelliğe meyletmek zatoo 
bir hastalık alametidir. Tembelliğe 
sebep olan ha'ltalık ya sinirlerde, 
ya dahili guddelerden birinde \'eya 
birkaçındadır. Yahut derin bir kan 
sızlrktır, yahut akciğerlerdedir. 

Bu ha..,talıklar, insana harekete 
karşı bir nefret \'erirlt>r de onun 
için insan tembel olur, oturmayı se 
ver oturunca ı;iı,manlar. Şu halde 
şişmanlığı oturmıya atfetmek yan 
Iış. oturan adamr <!a !'jişmanlama
smd&Jt dola}, a},plamak ona iftira 
etmek olur. Oturmaya ve şişmanlı
ğa sebep olan l!-c;rl hastalığı bu~ma.k 
lizımdır ... 

Bunun gibi, çok yemenin de İll· 
sana şi~manhk ven>bileceği düşü
nülecek birşeydir. Bir rivayete gö
re şişma.nlann yüzde yetmiş beşi 
Jttzumundan fazla yfytmlerdlr. Fa-

kat çok yiyenlerin arasında şi~man 
lamıyan, hatta za),f denecek hal
de kaJanılar da az değildir. 

Şişmanlardan pt>k çoğunun her
kesten fazla yedikleri doğrudur. 

Fakat onların çok yemeleri ihtiyaç 
tan ileri gelir. Ama. vücutleri bü
yük olduğundan dolayı onu besle
mek güç olduğoodan değil, yedikıe 
ri yemeklerden istifade edemedik
le.ri için. Bakınız nasıl: Şişman ada 
mın çok defa midesi \'e karaciğeri 
bozuk olur. Mide \"e barsak bozuk 
olunca yenilen yemekler kanda eri. 
yecek hale gelemezler, vücode ya
bancı gibi kalırlar. Kan onlan Jü. 
zumsuz, faydasız yere taşıyaınrya 
cağından, yağ halinde hucrevi nes 
cin ara..'imda bırakır ..• Bir taraftan 
yenilen yemekler tamamen hazıno
lunamayIDca barsaklarda zehir d~
nilebilecek maddeler hasıl ederler. 
Karaciğer bozuk olup ta o zehirle
ri eritemeyince onlar ela yağ olur
lar ve yine birikirler. l!;te bundan 
dola~, mide \'e karaciğer bozuklu
ğu ~i~manlık yapar. 

Zavallı ~iı;man yer, yer de yine 
doymaz. Çünkü gerçekten doymak 
midesini doldurmak değil, yf"d:~ı ye 
11\ekleri hazmetmek, kanda eriye
bilecek hale getirmektir. Şişman 

adam çok yediği halde yine çok iş
tahı vardır. Görenler de onu ne çok 
yiyor, diye ayıplarlar ve şişmanlığı
m çok yemesine atfl>ttiklerinden o. 
na hiç acımazlar. 

Hakikatte ~işmanhğrn sebebi çe>k 
yemek değil. yediğini hazmt-dem'!
mesine, eritememeslne sebep olan 
mide bozukluğu, karudğer bozuk
luğudur. Şişman adam ne kadar çok 
hareket etse, ne kadar az yese şiş
manlıktan yine kurtulamaz. Asıl 

sebep olan bozukluğu bularak onu 
dli7.eltmek li.mndrr 

K ayseriden gönderilen 16476 
•• klloluk bir parti yapağı 

• kilosu 52 kuruştan satılmıştır. 

S amsun malı ve Samsuo tes-
• llıni iki yiiz bin kiloluk 
' bir parti arpa ile Karabiga arpa.- i 

lanndan yerinde teslim şartiyle 
yüz em bin kiloluk diğer bir par
ti kilosu ~.88 kuruştan satılabil-
mi!'jtir. 

B andırma nuntakasmm kuru 
baldalan Eylül içinde tes

lim şa.rtiyle ~iiz otuz bin kiloluk 
bir partinin kilosu 4,05 kuruştan 
müşteri bulmuştur. 

• ........................... 
~ 

Borsadaki 
Satıslar 

' Dün borsamızda Ünitürk üzerine 
biraz iş olmuştur. Paristen açılış 257 
ve kapanı§ 258 frank gelen ünitürk 
borsamızda 14,10 liradan açılarak 
14,05 lirada kapanmasına sebep ol
muştur. Son günlerde frank üzerinde 
görülen düşüklükler yavaş yavaş nar 
mal bir şekil almıya başlamış ve bir 
sterlin 138, 71 frank olarak muamele 
görmüştür. 

Dün milli tahviller üzerinde de bi
raz iş yapılmıştır. Ergani tahvilleri 
96,50 liraya çıkmıştır. Anadolu his
seleri 38,90 lirayı bulmuştur. Aslan 
çimentosu tekrar 9,95 liraya düşmüş 
tür. Merkez Bankası bir İngiliz lira
sına 625 alış ve 628 kuruş satış fiya
tı tesbit etmiştir. 

Hayvan Borsasında 
Evvelki gün Hayvan Borsasında ki 

losu 17,12 kuruştan 2755 karaman, 
19,73 ten 266 dağhçı 18,53 ten 21 kı· 
vırcık, 22,61 den 188 kuzu satılmıştır. 

Büyiik baş hayvanlardan 13,23 kuruş 
tan 12 öküz, 14,63 ten yedi inek, 13 
ten iki dana, 10,97 den altı manda ile 
13,49 dan 28 malak satılmıştır. 

BALIK iSTiYORLAR 
Tiryesteden ve Toskanadan bazı 

firmalar memleketimizden balık, yün 
ve pamuk kırmtrlan satm almak 
için müracaatta bulunmuşlardn. 1 

r == ., .. '\ 
BORSA 

13 EylUl PAZARTESİ 

PARALAR 

Sterlin 626,- 630,-
127,50 
92,-

115,-
84,-
23,-

-Dolar 123,-
Fransız Fr. 86,-
Liret 110,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 23,-
lsviçre Fr. 570,- 580,-

23,-Leva 20,-
Florin 65,- 70,-

84,-
23,50 
31.-
23,-
23,-
14,50 
52,
~2.-

Kron Çek 74,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron tsvec: 30.-
Altın 1052,- 1053,-

258,-Banknot 257,-

Ç EK t. F.: R 

Londra 
New-York 
Paris 
Mil an o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

627,75 628,-
0,7870 0,7859 

22,0975 22,0875 
14,9820 14,9760 
4,6822 4,68 

87,0570 87,0225 
3,4317 3,43 

63,72 63,6942 
1,4334 1,4325 

22,58 22,5716 
4,1750 4,1735 

11,7084 11,7038 
1,9650 1,9642 
4,1414 4.14 
3,9825 3,9810 

107,0490 107,0063 
34,4484 34,4350 
2,7366 2,7356 

20,3275 20,3275 
3,0896 3,0884 

--~-=------------_,..,-,,,) 

Toplanan ihracat Malları 
I 

Tüccarlar, Tekrar 
Piyasaya Çıkardılar 

ihracat için piyasalarımızdan toplanmakta olan mallardan mü
him bir kısmı, ihracatçılar tarafından tekrar piyasalara çıkarıla
rak satılmaktadır. Tüccarlarımızı bu yolda harekete mecbur eden 
sebepler ihraç mevsiminin batlamıt olmasına rağmen dünya piya. 
salannm durgunluğu ve ticaret anlatmalarına güvenilerek top
lanan malların satılamamasıdrr. 

Evvelce İtalya için toplanan iyi ve 1 
kalburlanmış yulaflar 4,05 kuruşa a- j K h 
lmmışken İtalyanın mal almamağa a Ve Ve 
başlaması ve fiyatlann 3,27 kuruşa 
düşmesi yüzünden tüccarlarımız za. 
rar görmüşlerdir. Ayni hal Almanya K a u İ! u k 
için alman arpa, bakla ve kuş yemle- 3' 
rinde de görülmektedir. Almanya ile 

müzakerelerin başlamasından cesaret ziraat i 
alan tüccarlarımız, müstahsilin de is.-
tif adesini düşünerek arpalara hara- -o--

retle alıcı olmuşlar ve 4,30 kuruşa ka 1 Alanya da Bir Deneme 
dar arpa, 4,30 kuruşa bakla, 8,35 ku- · 

ruşa kuş yemi toplatmışlardır. Alı-ı İstasyonu Kuruluyor 
nan yüzlerce ton mal depo edilmiştir. Al ya (T M h b' · d ) A an , an u a ırın en - -
Fakat Almanya ile işlerin henüz açıl- ğaç mütahassısı propesör Glaysberg 
maması, anlaşmanın hangi esaslara in ziraat Vekaletine verdiği rapor üze 
dayandığının bilinmemesi alıcıları ~ rine kahve, kauçuk, jüt, kaymak gibi 
reddüde düşürdüğünden bunları tek- sıcak memleket nebatlarının yetişti
rarı piyasalara vermiye başlamışlar- rilmesi denemesi için bu havalide bir 

istasyon kurulmasına karar verilmiş
dır. Bu gibi mallar piyasada 25 - 35 tir. 
para kadar düşmüştür. 

Silifke F 11tıkları 
Silifke (TAN) - Fıstıklar kemale 

gelmiş ve ilk parti olarak bu hafta 
üç bin kilo ihraç olunmuştur. 

ZAHİRE 
BORSASI 

13-9·937 

Fll'Al'LAR 
Cinsi Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 

Buğday yumuşak 6, 5 6,12~1! 
Buğday sert 5,25 6,-
Arpa 4, 5 4,20 
Bakla 4, 5 -.-
Mısır sarı 4,25 -.-
Kuşyemi s, 5 -.-
Keten tohumu 9,27~ -,-
Çavdar 4,271;~ -.-
Nohut natürel 5,27 -,-
Tiftik mal 127,20 135,20 
Keçi kılı 51,- 52,-

GELl!.N 

Buğday 925 Ton 
Çavdar 75 Ton 
Arpa 197 Ton 
Yapak 327 Ton 
Tiftik 38 Ton 
Kuşyemi 30 Ton 
Nohut 26 • Ton 
Susam 25% Ton 
P. yağ 59 Ton 
Mısır 127 Ton 

G 1 DEN 

Yapak 29 Ton 

Bu iş için, kaza merkezine dört ki· 
lometre uzakta bulunan, doğu ve gü
ney rüzgarlarına kapalı, bol sulu "O
ba köyü,, civarında er8.2:i istimlake 
başlanılmıştır. İstimlak bugün, yarın 
bitecek ve teşrinlerde işe başlanılmış 
olacaktır. 

Bugün memleketin ihtiyacını kar
şılıyacak kadar nefis portakal, limon, 
rnandalin, ve muz veren ülkemiz, bu 
istasyonla, fidelerini kol:ıyca çoğalta.
bilecek ve bilhassa her mevsimde par 
taka! yeti§tiren yeni ağaç cinsleri ka.
zanacaktır. 

Aslan Kuvvet Şarabı 

iştahı açar, kana, sınirlere kuv
vet, yüze renk ve tazelik verir, ilk 
şişede tesiri görülür, her eczanede 
ve depolarda bulunur. Şişesi 100 Kr. 

KA \'iP - Scnt Elizabct Fransız 

Kız mektebinden 032 sayılı ve 8·9-33 
günlü diplomamı zayi ettim. Y cnisini 
çıkartacağımdan eskisinin hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Anjel Aılostolidi 

İstanbul ikinci iflas l\lemurlui:'lln· 
DIŞ FiYATLAR 

Buğday Liverpul 
Buğday Şikago 
Buğday Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hamburg 

5,93 
4,82 
5,82 
5,08 
3.84 
8,11 

dan: Müflis Nemli Zadeler Şirketi ve 
K ortaklarının iflas işi tasfiye haline 
K gelmiştir. 26-8- 937 tarihi için vaki 
K ilana rağmen 5 alacaklı gelmiş ve mü 
K zakereye kiıfi alacaklı gelmediğinden 
K gelenlerin talt:)!lerile ve tasfiye için 
K 
K masada masraf olmadığından bu mas 94,78 

94,78 K rafın temini ve tasfiyenin devamı hak 

• 
Zahire piyaıaırncla 

En ıon fiyatlar 
Dün şehrimize iki günlük mevrudat 

olarak 57 vagon buğday, 13 vagon ar 
pa ve bir vagon çavdar gelmiştir. 1<1-
yatlarda biraz düşüklük olduğundan 
piyasa gevşek geçmiştir. Yumuşak 

buğdaylar 6-5,22,5 kuruştan, Polatlı-
nın ekstra ekstraları 6,20 kuruştan 

sertler 5,25·6 kuruştan, çuvallı olarak 
mısır 4,25 kuruştan, çavdar 4,25-4,27 
kuruştan satılmıştır. 

Çuval fiyatları 
İhracat mevsimi başladığından ve 

yeni çuval mevcudu ihtiyaçtan azdır 
bahancsile çuvalcılar çuval fiyatlan
nı yükseltmişlerdir. Yeni çuvalın çifti 
95 kurusa cıkmıstır. 

kında alacaklıların toplanmaya davet 
leri uygun görülmüştür. 

Alacaklıların kendilerine yapılan 

tebligat dairesinde 24- 9- 937 tari
hinde saat 15 te dairede hazır bulun
maları gelmedikleri takdirde tasfiye. 
nin yapılmamasından dolayı mesuli
yetin kendilerine ait olacağı bilinmek 
üzere ilan olunur. (34815) 

TAN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Krş. 1 Sene 2800 Krf. 
150 .. 6 Ay ı5oo •• 
400 ,, 3 Ay 800 ., 
ı50 .. ı Ay 300 ., 
Milletlerarası Posta ittihadına 

dahil olmryan memleketler için 
30 • 16 • 9 - 3.5 liradır. ..___...,..,............._. 
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Şanghay Yine 
Yanıgor 

(Başı 1 incide) 
Japonların bir "mUstemleke sefe

ri .. gibi bir iki gemi ve birkaç bin as 
kerle girişmiş oldukları mücadele, 
az kalsın br hezimete müncer olacıı.k 
tı. Bunun Uzerine Tclkyo, alelacele 
Şanghaya. mühim miktarda malzeme 
ve takviye kıtaatı göndermek mec • 
buriyetinde kalmıştır. Bununla be -
raber Şanghay muharebesinin ilk saf 
hası hitame ermek üzeredir. Japonlar 
nihayet sahile ayak atmağa ve ağır 
malzeme ihracına ve taarruzun ter
tibatını içerilere doğru tevsi etme
lerine medar olmağa kafi derecede 
geniş bir erazi parçası elde etmiyc 
muvaffak olmuşlardır 

2000 zayiat 
Şimali Çinde Japonlar Şansi şima

linde Pekin - .Suiyaan hatti üzerinde 
bulunan Tatung'u işgal etmişlerdir. 
Çin Ajansına göre, bu şehrin yakının 
da mühim bir muharebe vuku bul -
maktadır. İki tarafın zayiatı 2000 
ma '<tul ve mecruh olduğu tahmin o-
1 unuyor. • • 

Çinliler, Mar-Çang'ı tahliye ettik. 
!erini teyit ediyorlar. 

Japonların Hong Kong civarında
ki bazı müstahkem yerleri bom
bardıman ettikten sonra Bias 
körfezinde yine karaya asker ihraç 
etmiş oldukları haberi Hong Kong'ta 
galeyana sebep olmuştur. 

Buraya gelen Japon gemileri ara
sında üç kruvazör bulunduğu haber 
verilmektedir. Iyi malumat alan me
hafile göre Japonların hedefi Kan
ton - Kovloon demiryolu mmtaka
sını işgal ile Hong Kong'tan dahile 
levazım ve mühimmat gönderilmesine 
mani olmaktır. 

Japon tebliği 
Tokyo, 13 (A.A) - Tebliğ: 
Şimali Çinde, bütün cephelerde, Ja 

pon ordusu, Kızıl Çin ordusu ile bir
likte hareket etmekte olan Çin ordu
larına karşı umumi bir taarruza gi. 
rişmiştir: 

1 - Pekin - Suiyuan demiryolu 
Uzerinde, Yang - Kao'yu işgal etmiş 
olan Japon kıtaatı, 12 Eylül günü Ta. 
tung istikametinde ilerlemişler ve 
Kalgan'a 130 kilometre mesafede ve 
iYnng - Ko.o'nun 125 kilometre cenu
bunda kain Chtilopu ı:?ehri civarında 
Çinlilerin mukavemetine maruz ve on 
lara karşı şiddetli ve anudane mıuhar 
rebeler yapmak mecburiyetinde kal
mışlardır. 

2 - Pekin - Hankow hattında 12 
Eylillde Siangsiang'dan hareket et
miş olan aJyon kıtaatı, cenuba doğru 
ilerlemişler ise de vaziyette bir tebcd 
dül yapamamışlardır. 

3 - Tiençin - Tsi-Nan - Nan· 
kin demiryolu üzerinde, Machang'ı iş
gal etmiş olan Japon kuvvetlerinin 
ileri hareketleri devam etmiştir. Bu 
kuvvetler, anudane muharebelerden 

sonra 12 eylülde saat 15,30 da Tien
çine 70 kilometre mesafede kain 
Tsing - Hsien şehrini işgal etmişler
dir. lnhizam halinde bulunan Çin kı
taatı, muharebe meydanında 400 
maktul ve 2.000 yaralı bırakmışlar -
dır. 

Şanghayda Japon ordusu, 12 eylül 
de öğleden evvel Woosung'un 5 ki
lometre garbında bulunan Yang -
Sing - Chen'i işgal etmiş ve Şangha
yın şimali garbisinde imtidat eden 
mmtakada ileri hareketine dev8.ıDl ey. 
!emiştir. 

Bir tekzip 
Tokyo, 13 (A.A.) - Hancıye ne

zareti namına söz söylemeğe salahi
yettar olan bir zat, Japonya ile İtal
yanın kominterne karşı bir misak ak
di için müzakerelere girişmiş olduk· 
lanna dair Japon gazetelerinde gö • 
rli1müş olan haberleri tekzip etmiş
tir. 

Mumaileyh, iki memleket arasında 
ticari bir itilafname akdi için müza
kereler cereyan etmekte olduğunu 
teyit etmiştir. 

Cenevrede 
Paris, 13 (A.A.) - Jour gazetesi

nin Cenevre muhabirinden: 
''Çok emin bir membadan öğrendi. 

ğimize göre Almanya, geçenlerde 
Tokyo ve Nankin hükf.ımetlerine ta
vassut teklifinde bulunmuştu. Şu 

halde Milletler Cemiyetinin ve bil -
hassa Ingiltere ile Fransanın Çinlile
rin yapmış oldukları müracaatın Mil 
letler Cemiyetinin takip etmekte ol
duğu usullerin karışıklığı içinde bo
ğuLmasına meydan vermemeleri için 
çok ciddi sebepler mevcuttur.,, 

450 kolera· 
Şanghayda kolera vukuatı günden 

Tapu ve Kadastro 
Mektebini 
Bitirenler 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden) 
- Bu yıl tapu ve kadastro mektebi
ni bitirenlerin sayısı 59 dur. Bunlar
dan 27 si zaten memurdu. Mektebi 
bitirdikten sonra memuriyetlerine 
dönmilşlerdir. 32 kişi de yeniden ta
pu ve kadastro memuru olarak mem 
lcketin muhtelif yerlerine tayin edil
mişlerdir. Mezunların adlarını ve ta
yin edildikleri yerleri bildiriyorum: 

Sabri Tokat kadastro katipliği
ne, Salih Erzurum tapu katipliğine, 
Şevki Zs.fzanbolu tapu katipliğine, 
Rasih Kayseri, Refik Edirneye, Mus
tafa Ereğllye, Behice Elazize Hik-, 
met Akhisara, Vefa Şirvana, Hay -
rettin Kırklareli fen meımuru muavin 
liğine, Salih Çorluya, Nazmi Natmi
ye tapu katipliğine, U.ıtfi Elaziz fen 
memur muavinliğine, Nuri Tirebolu 
tapu katipliğine, Mehmet lzmir ka
dastrosuna, Mehmet Nuri Seyhan ta
pu katipliğine, Necdet Zonguldak 
Ereğlisine, Atıf Çoruma, Şekip Ela
zize, Muzaffer Kırklareline, Hüseyin 
ve Fevzi Elazize, Şerafettin Tarsusa, 
Akkaş Seyhana, Celı11ettin Beyoğlu -
na, Sabahattin Ankaraya. !smail An
tebe, Ali Akşehire, Mehmet Tarsusa 
tayin edilmişlerdir. 

Haydut Başının 
/tirajları 

(Başı 1 incide) 
kfımete dehalete irnrar vermiş ve bit
kin bir halde, aç, susuz Erzincan hu 
dutlarma girmiştir. 

Sergerde, mevkuf bulunduğu Er -
zincan hapisanesinde sükunetle fı.ki
betini beklemektedir. Bir iki güne ka 
dar Tunceli mahkemesine gönqerile
cektir. 

Seyit Rızanın yakalanmasilc Tun
celinde rejimin ica planna aykırı yol 
tutan hiçbir şaki kalmamıştır. İm
paratorluğun asırlarca ihmal ettiği 

dünkü Dersimde, şimdi tam bir sükun 
ve büyük bir ümran faaliyeti vardır. 

Seyit Rıza kimdir? 
Seyit Rıza, Şeyh Hasanlar kolu -

nun baş seyidi idi. Babası Seyit İbra
him, karanlık bir mazi ile Şeyh Ha
sanlar koluna. reislik etmiş, öldükten 
sonra bu vazife oğluna. geçmiştir. Fa
kat haris ve menfi bir adam olan ser 
gerde Rıza, yalnız Şeyh Hasanlara 
seyitlik etmekle kalmamış, Hozat, Na 
zimiye, Mazgirt ve Ovacık arasında 
eski Dersimin kalbi sayılan Kırmil 

mmtakasma yıllarca tahakküm et
miştir. Bu mıntakada Karahallı. Fer
hat, Taçin, Kırgan, Abbas uşağı a
şiretlerine musallat olmuştur. 

Senelerce girdiği evleri yıkan, saf 
ve biçare Dersimli aileleri cennet va-. 
dederek soyan Seyit, babası kadar 
hükumet saygısına riayetkar olmıyan 
bir unsur halinde kalmıştır. Onun de 
haletile sevinen ve son baş belasın -
dan bu suretle kurtulan Tunceli, al'
tık aşiret hayatile değil, medeni bir 
insanın topluluğu halinde, medeni 
insanın hak ve serbestisine kavuş -
muş bulunuyor. 

----o--
Berlin Elçimiz 

Hitlerin Çayında 
Nürenberg, 13 (A.A.) - Berlinde

ki Türkiye büyük elçisi Hamdi Apak 
ile Türk - Alman ticaret anlaşması
nı mUzakereye memur Tilrk heyeti 
azası Führerin çayında bulunmuşlar
dır. ALman devlet reisi müzakerele -
rin muvaffakıyetle neticelenmiş ol -
masından dolayı Türkiye büyük elçi
sine derin memnuniyetini beyan et
miştir. 

Bir Yolcu 
Vapurdan Düştü 

İzmir, 13 (Tan muhabirinden) 
Bugün 1stanbula hareket eden tzm:r 
vapuru, çok kalabalıktı. Vapur, yol
cuların yarısını alamadı. Teliştan de 
nize düşen bir yolcu güçlükle kurta~ 
rıldı. 

Polonya Manevraları Başladı 
Varşova, 13 (TAN) - Sonbahar 

Leh manevraları başlamıştır. Manev
ralarda, Mareşal H.idz Smigli ve Fin· 
landiya, Letonya, Estonya erkanı 
harp reisleri de bulunmaktadırlar. 

güne artmaktadır. Dün 450 vaka tes
pit edilmiştir. Vaziyet gittikçe vahim 
bir mahiyet almaktadır. 

• 
(BAŞl\IAKALEDEN l\IABAAT) 

Akd~::.~~:.ı 5~.::.~t!::~":;.~: gö•t•·· ' Mükemmel Bir Eser 
boyuna meseleler çıkmıştır. diği cesareti takdir ederek onun 1tal-

Stampa gazetesine göre İtalya, a· yanın adını anmamal:la beraber sarih (Başı ı ~cide) garbinde İngiltere, ve Fransan~~ 
demi müdahale komitesi yolile gelm_i- sözler söylediğini ve "beynelmilel hu ye ~<abu! edilen ameli mevzudan hiç tasında İtalyanın, şarkında dn. rrı 
yecek olan hiçbir teklifi kabul etmi· kuku, fiiliyatta devlet kotsanlığı gibi dışarı çıkılmamış ve ancak bttnun ltiye , Rusya, Yunanıstanın de' lt 
yecektir. Ayni gazete bu mevzuu ge- yeni ve utandırıcı bir tezahürle zen· yolları aranmıştır. Rusya teskin edil· gezmeleri düşünülmüştür. B~. ş~ıı' 
nişleterek siyasi tekliflerden askeıi ginlcştiren hangi devlettir?,, sualine miş, İtalyanın ve Almahyanın teessUr tehlikeleri ve mahzurları buY.se 
mahiyette tekliflere geçmenin harp şüphe götürmiyen bir cevap verdiği- d 1 .1 .1 . . Her gu··n denı"z ortasında hiid1 t uyma arına vcsı e verı memıştır. 

tehlikesini artrrmaıkt.ın başka bir işe ni, ve bu devletin konferansa iştirak Hatta Alman ve İtalyan gazeteleri de çıkmasına ve ihtfrasların yeni b~Ştıı 
yaramıyacağını anlatıyor ve her şey etmiyen yegane Akdeniz devleti ol- tutulan usulü dürlist ve bitaraf bul- alevlenmesine yol açılabilirdi. )'.ııor 
den evvel yapılması lazımgelen lşin madığmı anlattıktan sonra diğer dev muşlardır. İptidadan hiç kimseye kar- to'iltere ile Fransanın meçhul ltıı.J&I' 
müsavat esasını t.ruumak olduğunu !etin bu devletle birlikte mesulive- b" sbanla mu··cadelevi üzerlerine alıtl 

~ şı ır hüküm verilmeden ve kimse J ın.rı 
anlatıyor. ti paylaştığına işaret ettiğini, daha muhatap tutulmadan meçhul bir kor- ve bu maksatla seyrüsefer yo~ d5t' 

Alman matbuatı nisbeten sakindir. sonra Sovyetlerin icabında hareket- zerine büyu""k bir deniz kuvvetı 
V F ·ı İ -1 · t d'l sanın aranmasına itiraz eden taraf, • ıdur e ransa ı e ngı terenın mu e 1 siz kalmıyacaklarını söylediğini ila- meleri en doğru ve ameh yo ·. 
b. l tt - ·· l kted" Al korsanın yataklığını açıktan açığa ka ~ uesııı 
ır yo tu ugunu soy eme ır. · ve ediyor ve sözlerine şu şekilde ni- Akdeniz konferansının ar ,,,, 

1 1n ·ıt ·ı bul etmiş olurdu . rw 
man gazete erine göre, gı ere ı e hayee veriyor: ufuklar korkunç derecede kar\ 
Fransa sulbü bozmaktan uzak bir Yakın bir istikbal, sulhUn himaye- Tatbikata geçilince evvela Ak - görünürken, konferansın çok bU.ı!f 
hattı hareket takip etmişlerdir. sinin ve devlet korsanlıg-ına karşı mü bir tedbir, ihtiyat ve vakarla,~vs.eıı denizin Uç kısma ayrılması, bııv 

Kor•anlığa karşı cadelenin bir kollei<tif emniyet teşek görmesi, Avrupanın havasını ll 

Anlaşılan İngiltere ile Fransa Ak- külü ile ne derecede temin oluna.bile- Timiriazen vapurunun dün Leningra- re değh:;tirmiştir. Avru~anın u;r t 
denize (60) Torpito muhribi sevket- ceğini gösterecektir. Fakat, herhal· da varan mürettebatı, birçok fabri _ vazivetinde çoktanberı bu ka 
mek üzeredir. Bu torpitolardan başka de, Sovyetler Birliği, istikbalde .ie, kalar ve umumi teşekıküller temsili henk ve emniyet gör?m~miştik·ııırtt 
kontrole tahsis edilecek tayyareler Sovyet mümessilinin Nyonda bükü- heyetleri tarafından karşılanmıştır. Bu güzel neticeye amıl . ~1~rrıııt 
de vazife alacak ve korsanlık!{ hadise- metinin hattı hareketini tasrih eder- Söylenen nutuklarda, bilhassa, fa - hepsine ve bilhassa Akd~~ızın. \.8, 

terinin tekerrür etmemesine dikkat ken ifade ettiği kendisine has ayni a- şistlerin tahrik hareket!crine cevap yeti namına Üzerlerine kulfeth tt' 
edilecektir. ıim ve sarahat ile hareket eaecektir. olarak bütün Sovyetler Birliği işçile feler alan İngiltere ve Fransııyııtlsf. 

Ruı gazeteleri Ruıyada tezahürat rinin Sovyetler Birliği müdafaasını şekkür etmek bütün barış doS 
Moskovada çıkan 1zvestia gazetesi, Moskova, 13 CA.A.) - Tass Ajan- çok daha büyük bir enerji ile takviye için bir borçtur. • Afi 

Akdeniz konferansına hasrettiği ma- sı bildiriyor: Akdenizde batmış olan eyliyecekleri tebarüz ettirilmiştir. Ahmet Emin Y ALM 
----------------~~~~-------------~----------------------------------------------~~----------~---------~~~~____..., 

istanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
1 inci katında: Bir sahanlık üzerinde camlı :t>ir kapı ile zemini karasi- 3 Uncü kat: Bir sahanlık üzerinde 15 - 16 No. 1ı daireler vardll'· 

ne karar verilen Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Caddei Kebir ve 15 Xo. Jı daire: 13 No. nın eşidir. 
Alyon ve Ağa çeşmesi sokağında eski 183/185, 18, 20 yeni 16, 17, 199, 16 No. lı daire: 14. No. nın e~i elup yalnız banyo yeri de odadır. 
20/203 No. larla murakkam Han nısıf hissesi açık artırmaya vazedil- 4 üncü kat: Bir sahanlık üzerinde 17 - 18No. lı daireler vardır. 
miştir. Gayri menkulUn evsafı gayri menkul 17 dükkan ve 2 aparbman- 17 No. h daire: 15 No. nın aynıdır. 
dan ibaret olup: lstiklfıl caddesinde 199 numaralı dükkan: zemini orta- 18 No. lı daire: 16 No. nın eşidir. 
sından iki basamakla ay:ılmış iki kısım üzerine moznyik parke döşelidir. 5 inci kat: Bir sahanlık üzerinde 19 - 20 No. Iı daireler vardır. 
Yani Miltiyadi §Ürekası §irketi tarafından 270 lira kira ile tutulmuştur. l& No. lı daire: 17 nin eşi olup 6 odalıdır. 't ıı-· 

tstiklal caddesincl~ 203 No. lı dükkan: 199 No. Iı dükkanın eşidir. Ze- 20 No. lı daire: Bir koridor üzerinde zemini karisiman döşeli sabı ıır' 
mini ahşaptır. Diıkkfının içindeki asma katla merdiveni ve kontrplak ta- zan ve mermer tekneli bir çamaşırhane ile üç oda bir hela vardır. J3 
van ve duvarları kamilen kiracı tarafından yaptırılmıştır. 270 liraya Ya· dan tarasaya çıkılmaktadır. oıııP 
ni Miltiyadi şürekası şirketine kiralanmıştır. Tar!ls katı: Bir kısmının zemini karasiman bir kısmının ahşap ~ 

tstiklal cad<lcs;ndl! 201 No. lı methal: Buradan Alyon sokağına kadar aksa.mı panjur kaplıdır. E'.orkulukları k8.milen demir parmaklıklıdır~ 
uzanan zeminı çimento şap ve iki set üzerine mebni bir pasaja girilmek- ve arka kısımlarında beş tane ikişer tonluk saçtan mamUl su de 
te olup pasajın her iki sokağa domir parmaklıklı büyük kapıları vardır. vardır. )iti 
ve hususi olarak ı den 18 No. ya kadar methal ve dükkanları havidir. Hususi 13 No.: Dükkan olup zemini ahşap bi~sinde bir asnııı 

Hususi 1 No. Bir ant.re ile merdiven altında bir kapıcı odası olan a- mevcuttur. 
partıman methali olup me;ı:kfır apartımanın: Hususi H No.: Dükkan olup 13 No. nın aynıdır. 

1 inci katında: Bir sahanlık üzerinde camlı bir kapı ne zemini karesi- Hususi 15 No.: Apartımanlara ait servis merdivenlerinin kapısıdJl'• 
man ve pa::;aj üz~rine gelır bir taras ve 1 ve 2 No. Jı daireler vardır. Hususi 16 No.: Dükkan olup zemini karasiman döşelidir. 

1 No. lı daire: Bir antre üzerinde Istiklal caddesine nazır iki küçük Hususi 17 No.: l6 No. nın aynıdır. 
ve bir büyük oda ile 4 sabit dolaplı bir koridor üzerinde ayrıca 4 oda bir Hususi 18 No.: 16 No. um aynıdır. Ill i.i· 
banyo, helası bulunan bir mutbak (mutbağm zemini karesiman ve ban- Bu Uç dükkanı muhtevi olan kısımda uu neıa ve ou ıkı neın.ıar )tat' 
yonun zemini kara kire ve etraf1 fayans döşeli, bideli ve emaye kUvetıidir). zerinde bir oda vardır. Bu dükkanların duvarları iste P. , tavan1al'l fıll1st' 
Bu dairede Karakin ve Malhas 56 lira ile kiracıdır. Sokak cephesindeki tonpiyer olup içinde bi.ifeler ve camekanlar müstecire aittir. Düklt ~ 
odalar ile antre ahşap parke döşelidir ve mezkür odaların cepheleri vit- biribirlerinden demir çerçeveli camekanlarla ayrılmış olup bunlar dıı 
rin camekandır. sahibine aittir. pıl9)' 

2 No. h daire: Bir antre ile sokak cephesine nazır iki oda ve bir salon Bodrum katı: Binanın altını işgal eden bodrum 15, 12 No. lı lt~ 
ve ayrıca bir koridor üzerinde üç oda, bir banyo, bir hela bir mutbak olup ve 2. 3, 4, 5 No. lı dükkanların içindeki büfeden girilmektedir. ~ 
evsafı 1 No. lı dairenin aynidir. içinde Bayan Natali Panayotidis 45 Ura çimento olup pasajın altına isabet eden uzun bir koridor üzerinde_ d~, 
ile kiracıdır. tel kaplı ve içinde kalorifer kazanı ve sıcak su tert1batJ liulunan bil" ~t' 

2 inci katta: 3 ve 4 No. lı daireler vardır. rum odasiyle apartımanlara mahsus 2 adet demir parmaklık kapıll,(lıtl' 
3 No.lıdairc: ı No. nın ayni olup yalnız sokak cephesindeki odalar vit- mürlük vardır.Kor-idorun üzeri yedi tane kafes dökme demir kapaklı 3?. ·et· 

rin camekanları yoktur. Manok ELmas 55 lira ile kiracıdır. hk için mazgal deliklerini havidir.Koridorun üzerinde ayrıca emaye ~u~ıı9 
4 No. lı daire: 2 No. lı nın aynıdır. l'otini Karisti ayda 45 lira ile kira- li bir musluk ve ön cephe apartımanlara ait iki servis merdivenı şl" 

cıdır. Bu dairede de vitrin camekan yoktur. merdiven başlarında birer hela ve demir kapılı birer depo ve arka aP~ 
3 üncü katta: 5 ve 6 No. lı daireler vardır. tımanlardan bu koridora inen merdivenin başında adi ocaklı hale~ te 
5 No. lı daire: 3 No. um aynıdır. Yalnız koridor üzerindeki odalar ikisi mür!ük olan bir deposu vardır. Apartımanlara .mahsus olan kömUrlUltf<iı> 

birleştirilmiştir. Torna Mavridi 45 lira ile kiracıdır. üç tqııesinin içinde saç ocak bulaşık yıkama mahalleri olup 2, 3, 4, 5 
6 No. lı daire: 4 No. nın aynıdır. Şodovar 45 lira ile kiracıdır. h dükkanlar tarafından mutbak olarak kullanılmaktadır. 
4 üncü katta: 7 ve 8 No. lı daireler vardır. Gayrimenkulün umumi evsafı: \; 
7 No. lı daire: 5 No. nın aynıdır. ismet 45 lira ile kiracıdır. Binanın istiklal caddesine nazır 1 inci, 2 nci, 3 üncü katlarında şa~e' 
8 No. h daire: 6 No. nın aynıdır. Halım boştur. Yalnız bu iki dairede ve ayrıca 2 nci ve 3 üncü katlarında demir parmaklık korkuluklu ıll;et 

şahniş olmayıp zemini çinko etrafı demir parmaklıklı birer balkon var- nazır iki balkon vardır. Yine mezkur cepheye nazır zemin kat nıe e# 
dır. kaplamalı ve diğer katlar müzeyyen oyma alçıhdır. Arka kısmın (f 

5 inci katta: 9 ve 10 No. lı dairelerle ayrıca bir koridor üzerinde sabit merdivenleri ve sahanlıkları .mermer korkulukları demir parmaklıı<l1 
,1 

kazan ve ocal<Iı mermer tekneli çamaşırhane; 5 küGük oda bir hela ve 9 gilpeşteleri ahşap, ön taraf apartımanların esas merdivenleri ve gıılıser 
.No. lı daire cihetinden de yine sabit kazan ve ocaklı ve mermer tekneli Iı_kları mozayık, korkuluklar demir parmaklık, güpeştelcr ahşaptır .. ı,ı1 
bir çamaşırhane ile 4 oda ve bir hela vardır. vıs merdivenlerinin basamakları ve sahanlıkları mozayık korkulu\\ ,., 

9 No. ıı daire: Bir antre üzerinde Uç oda ve bir koridor üzerinde yine demir parmaklıklı ve demir güpeştelidir. Binada elektrik, terkos •. b~ 
gazı, kalorifer tesisatı mevcuttur. Fakat klorifer ve sıcak su tesiS11 

bir oda, bir he!a, bir mutbak, bir banyo mahallinden ibarettir. Antuvan 
Salaka 20 ı;r3 ile kiracıdır. dan halen caddeye nazır apartrmanlar istifade etmektedir. 

10 No. 1ı daire: Bir antre ve bir koridor üzerinde üç oda ve bir hela ve HUDUDU: Tapu kaydına uygundur. :ı( 
bir mutbak v:trdır. Mari 11 lira ile kiracıdır. Mcsahası: Heyeti umumiyesi (858,65) metre murabbaı olup bunufl si~ 

metre murabbaında pasaj, 65 metre murabbamda üstü arık husu 
Taras katı: Zemini karasiman kenarları demir parmaklıklı ve duvar kor- !> 

kuluklu bir tarasdan ibaret olup sokağa tesadüf eden kısmın ilstü örtülü- No. lı dükkan ve mütebakisinde de bina vardır. tı 
d

.. Kıymet: Gayrimenkulün bulunduğu mahallin mevkii ve şerefi ,,e _,11 ur. yt1ı.v-

Hususi 2, 3
1 

4 No. lar: Pasaja nazır dükkan olup zeminleri ahşaptır. nanın Caddei I{ebir ve Alyon sokağına cephesi olması ve ara'annds / 
Yani Mfltiyadi ve şürekası şirketine aittir. ta.zam bir geçit mahallile yekdiğerine vasledilmiş bulunması ve bU d 

Hususi 5 No.: Dükkan olup zemini ahşap ve üstü kısmen demir çer- b_eple binanın ziya ve kullanıma kabiliyeti ve hali hazır emlak pi)~ 
1
. ~ . d sıle gc:tirdiği icar nazan itibara alınarak heveti umumiyesine (184, 

çcve ı camekandır. Miltiyadi şirketi kıracı ır. .J 

Hususi 6 No.: Dükkan olup zemini ahşap içinde bir asma katı ve ca- lira kıymet takdir cdilmistir. v 
mekan vardır. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek .müşterilerin kıyp1cti ~ 

Hususi 7 No.: Dükkan olup 6 No. nın eşidir. hamme~enin 3 yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli bir bıtll oS'. 
nın teminat mektubunu hamil olması icap eder. Müterakim vergi.~ta 

Hususi 8 No.: Büyükçe bir dükkan olup zemini ahşaptır. fat ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 24- At 
Hususi 9 No.: Dükkan olup 8 No. nm eşidir. Ağa çeşmesi sokağına de- tarihine müsadif cuma günü dairede mahalli mahsusuna talik edile: 

mir kırma kepenkle örtülü cephesi vardır. Buradan 22 No. alır halen tir. ı nci arttırması 15-l0-37 tarihine müsadif Cuma günü dairetııiıe 
boştur. sa:t 11 den 16 ya kadar icra edilecektir. ı inci arttırmada bedel kıf~,J 

Hususi 10 No.: Zemini ahşap bir dilkkan olup Alyon sokağına cephe8i muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi tal<dı ~ 
ve kırma demir kepenkleri vardır; ' d!P' son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün .ı, 

Hususi 11 No.: Zemini ahşap bir dükkan olup depo olarak kullanıl- t d"t ed'l k 1 1 ı>7 14 " maktadır. em ı ı ere -1 --.:> tarihine müsadif pazartesi günü saat rt~ 
16 ya kadar dairede yapılacak 2 nci arttırma neticesinde en çok ş 

Hususi 12 No.: Alyon sokağına cephesi olan apartiımanların nıethalidir. rarun üstünde bırakılacaktır. 2004 No. lı ic.ra iflas K. nun 126 ncI ııı: 
Bu methalde bir oda olup biri merdivenle 1 inci kata çıkılır. desine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli aıac9 ~ 

1 nci kat: Bir koridor ii;ı:erinde 11 - 12 daireler vardır. larla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
11 No. 1ı dairede: Bir antre üzerinde biri camekanla bölünmüş Uç oda susile faiz ve masarife dair olan iddialarının ilan tarihinden itibare!l (' 

ayrıca bir koridor üzerinde yine bir oda, bı"r mutbak, b"ır hel ,,_ vardır. 12 ·· f d k ·· b" · · · ıt-ıJ u. gun zar ın a evra ı mus ıtelerıle birlıkte dairemize bildirmelerı ıı .A 
No. lı dairede bir antre ve bir koridor üzerinde 4 oda bir hela bir mutbak dır. :Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 1P 
içinde termoskonlu bir de musluk ve emaye küvet bulunan bir banyo linin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi tçnviriye ,,e t .ıt 
dairesi vardır. ı-e<' zifiyeden ibaret olan belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli mUaZ.ı lli 

2 nci kat: Sahanlık üzerinde 13--14 No. 1ı daireler vardır. den tenzil olunur. Daha fazla ımali'ımat almak istiyenlerin 936 2018 > 

13 No. lı daire: 11 No. lının eşidir. lı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet ynP11 

14 No. lı daire : 12 No. nın aynıdır örü anlıyacakları ilan olunur. (34807) 
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KAŞE l 
Telefon : 42517 

11 Nişantaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde : 

[!ATI~~ ŞiŞLi T ERA KKi LiSESi -, GO-ftD-OZL-O) 

~RiPiN 
~erce ıstırab çekmekten 

,.:::ddetli ba9, dif, adale af· 
~ • U9Utınekten miltevellid 
il--:'" tancı ve aızılan keser. 
~romatizmaya, kınklığa 

Çok mUeuirdir. 
~eyt bozmaz, kalbi ve böb

Yormaz. 

lcabınde günde 3 
lcışe arınabilir. 

ANA· iLK ·ORTA. LiSE KISIMLARI 
Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve genif bahçeli iki binada ayn YA Ti tetkillb ftl'· 

dır. Franaızca, Almanca, lngilizce kurlarına dokuz yatından baflıyarak bütün öfreniciler İftİ· 
rak edebilirler. Okul hergün ıaat 10 . 17 araaında açıktır. Kayıd itlerine; 

CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA günleri bakllır. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - tık, Orta ve Lise kısımlarma gUndUz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtlan kapanmıştır. Bun dan sonra yapılacak milraca&t ka.

bul edilmiyecektir. 
3 -1stiyenlere mektebin kayıt ~artlarmı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadeba91 Polis karakolu arkuı. Telefon: 22534 

---------•GECEL-GONSEL _________ _ 

Kız-Erkek YOCA OLKO LiSELERi Orta -Llae 

<Eski INKI LA PJ 
Kuranı, DirektCSrü: NEBIOCLU HAMDI Ulkümen 

Remd okullara muadeleti taadiklidir. Kayıd için herg(ln müraca.at olunabilir. lıteyenlere mufu-
l'::t Diş hekimi 1 aal tarif name ıönderilir. 
~erit Ramiz --------•Çartıkapı, Tiyatro caddeıi - Telefon: 20019 --------· 
~avdet ederek buta.- '.--------------=-------------------------

'-..., laraıı kabule başlBmlfbr.- 1161----------------------------•, 
~~-'!Y•=m:ı~r:.: a:.::'~ıu Q K U L LA R G Ü N EŞ İ .:k:.ı lstanbul Yüksek iktısat ve 
._ u~ rtınıu, 93715021271 sayılı ka- lstanbul'un en eski ve ciddi özel okuludur. Yuva, İlk, ve Orta kısımlara hergiln tajebe kayıt olunur. Fran· Ticaret Mektebi 
'-~hsal edilmiş olan müsaade sızca. Almanca, İnfilizce dersleri vardır. Betiktq: Yıldız. Tel. 4.2282 
1,!!_ı.;;.;.AADi" ._ ___ _. ______ ... ______________ Ticaret lisesı ve Orta Ticaret Mektebi 

~1t1t ANoNtM şmKETt heyeti Direktöruıaonden: 
le de Yeai l / l0/ 37 Cuma gfuıU aaat ISTANBUL VAKIFLAR DIREKTÖRLOGO ILANLARI Müe11e9emls ytlbek, liııe ve orta olmak tllere Uç Jmmıchr. Ve her b-
~ Galata Banilalar caddesinde, sım derece derece devlete bağlı bil~ mum iktisadt ve ticari faaliyetlerle 
~ l!annun 5 nci katındaki 4 No. lu •••••••••••••••••••••••••••••••••••111 hususi iş ve ticaret hayatına; bankacılık, sigortacılık ve maliyecilik gibi 
'9ıl. ... lb.erkezinde toplanacağından his ··'----be b" "~---.:at kül ·· · · ı .. 1 h ı ı.....~ h Semti methur ve mahallMi Cadde veya Sokağı No. sı Cinsi Muhammen ayhfl kuvvetli m~ ilgisi ve au.MU tur ıstiyen '"?"ere azir ar. 
~. azır bulunmaları rica o- Lira K. Yüksek kısımda aynca dq ticaret ve konsolosluk gibi memleket haNI 
~ iktısadt faaliyetlere hazırlıyan bir şube de varchr. 
~rlar vekili umumtei avukat Balıçekapı'da kil Vakıf Hanın 1-ci katında. 20 Oda. 30 ı _ Ytlksek kısnn üç senedir. Kaydolunmak için: 

.... HMUD -SAİD YETGlN Bahçekapı'da 4-cü Vakıf Hanm 1-ci katında. 21 Oda 28 
A 14 E: Babçekaprda ~il Valat Hanm 1-ci katında 2.3 Qda. 28 Olgunluk imtihanında muvaffak olmUf lise mezwnı olmali ve yatiu\ 

JloM.... 'Meclisi are ve M"urakıp r. Çft.Mnakçıfar'da Vala"e hanr M ttst k.atında. n;# m~ • 1IM'llilll&f' W w ·- .. , ••Ilı...,..... 
2~ okunmaeı Yemi9, Hacmıuatafaağa. Kemerli. 3 DUkkAn ve üstünde Uç oda. 19 ll - Ticaret lisesi bin ihzari olmak üzere dört senedir. Kabul ,artıanı 

\iı&_' Şirket mevcudat defterlerile Çarşı'da. t Sahaflar'da. 95 DUkkin. 20 
~wı, kir ve zarar heaabuım Çarfı'da. Terlikçiler'de. 11 DUkkA.n. 1 A - Ortamektep ımezunu yahut orta tica.ret mekteplerinden mezım 
it. tadil, kabul veya reddi. Yukarda yazıll mahaller 938-senesi lılayıs nihayetine kadar pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 20 °~~ 18 y•u•TnT geçkin olmamak. 

'llUddetleri biten Mecl.iai ldare EylW 937 pazartesi günü saat 15-e kadar pey paralarile beraber Çenberlitq'ta İltaııbul Vakıflar BafmU· ..,..... 
Dört 1enelik orta ticaret mekteplerinden mezun olanlar ihm1 llDJfl ........_ ~ ınurakıbm intihabı. dilrlilğünde Akarat Kalemine gelmeleri. (6141) 

. ~ atlı~ak birinci sınıfa kaydolunurla.r. 
m - Orta ticaret mektebi dört senedir. Kabul prtlan: 

~ DelllryoUın n lilllılın ltlılml U. ldır11I Riılıiı 

t llrş-. hlr Yol Aieryr si Elı ktrlk Şubesi· 
nin Ekaıltmesl 

~hhir D. D. Yollan Yol atelyesl Elektrik eebekeslnln yapılması 
t l&rf usuliyle ekalltmeye konmuştur. 
a ..... Bu itin muhammen bedeli 29097.14 liradır. 

-- ~!-tekiller bu İ§e ait prtname, plln ve sair evrakı D. D. Yollan
'~. Eskijehir ve Sirkeci vemelertnden 150 kurut mukabllinde 
a ler.' 
' ' l:kautme 20-9-937 tarihinde Pazartesi gUnU saa~ 15 de Anka
' fl. I>. Yollan Yol dairesinde toplanacak merkez birinci Komlsyo-

t h.pılacalrtır. . S lCkeiltmeye girebilmek için isteklilerin qağıda yazılı teminat ve 
~ &Yni gün aaat 14 de kadar Komisyon Reislfiine teslim etmit ol-

4 llzıındır. 
'"' 2490 Ayılı kanunun 16 ncı ve 17 ncl maddelerine uygun 2182.29 

lt lnuvakkat teminat. 
C ...... Bu kanunun tayin ettlfl vesikalar. 
g ....,. ?(afla VeWetlndeu muaddak ehliyet v•ikuL 
~ 'l'ekltt mektuplan ihale gtınU aaat 1-i d ekad&r makbuz muka
~ 'l.oıniayon Reialiğine verilecektir. 
~ ile gönderilecek teklif mektuplarmm iadeli taahhütlü olmuı ve 

' bu eaate kadar Komisyona plmiı bulunmam lbımchr. 
~ i" Bu it hakkmda faala izahat almak ilteyenlerin Devlet Deımiryol-

01 Dairesine müracaat etmelerL (3138) (5806) 

~ . . . 
r._ ~ ın~ua D. D./ 102 numaralı tarife 16.9.937 tarihinden itibar 
'~a h&ttma da tetmU edllmlftir. "8333" "6188" 

• • • 
~~lllınıen bedeli 1200 lira olan 1000 Kf. yerli yaflama ioin yün 
~-8.1937 perşenbe gtıııU saat ta de Haydarpaeada pr blnuı daJıi.. 

"1 .. bııaıma komisyonu tarafnıdan açık ekailtme ile almac&ktır. 
._,_ ite Cirmek iateyeıılerln 90 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
~ Vesaikle birlikte ekalltme rUntl ıa&tine kadar komlayona mtl· 'ite ilamdır. 
~ &it tartnameler komllyon tan.tm4an p&rUll olarak dafıtı1. 
~ • (81G2) $ • 

ca.::-: ....... Emin YALHA.N. Umumi Nepiyab ldan Eden: S. IALbl 
-.... ~ ve Neertyat TGrk Llmltet Şlrbtt. BuddıiJ yer TAN matbauı 

1 inhisarlar Ummn Müdürlüğünden 1 
l Şartnameleri mucibince 2 adet ldgara paket makinesi kapalı zarf usu· 

llyle münakasaya konulmuştur. 
n Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminat 1350 liradır. 
m - Eksiltme, 12/ X/ 937 tarihine rutlıyan salı günü saat 11 de Kaba· 

taşta Inhisarlar Levamıt ve mUbayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 
ıv - Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen Komisyondan alı

nabilir. 
V - idarece "Yagenberg" Makine alınması mUtesavver olup mUnaka· 

aaya girecek makine "Yagenberg" dir. Münakasaya iştirak etmek iatiyen 
başka finnalar fiyataız fennt tekliflerini mtınakasadan 15 gUn evvel tet
kik edilmek Uzere inhisarlar Tlltün fabrikalar şubesine vermeleri ve tek
llflerinlıı kabul olundufuna dair vesika almalan li.zımdır. 

VI - MUhUrlU teklif mektubu, kanunt vesaik ve eksiltmeye iştirak ve
ldkasile % 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me gUnU en geç saat 10 na kadar yukanda adı geçen komiıyon Baıkan
Iıtnıa makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (5535) 

• • • 
l - Şartname ve nUmunesine tevfikan tiitün denkleri içln "12~" 

adet beyaz ~l "başı bağlı,. pazarlıkla Batın almacalrtır. 
2 - Pazarlık, 20-IX---937 tarihine rastlıyan Puarteai sUnU saat 16 

da Kabataşta Levazım ve MUbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her yün sözll geçen Şubeden almabillr. 
4 - Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven· 

me paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (5703) 

Emniyet Sandığına Borçlu 
olanların dikkat nazarıarına 
Vadeleri hitam bulan ipotekli gayrimenkuller ile menkul mallarm pi.· 

r&)'a çevrilme aalihiyeti 3202 numaralı Ziraat Bankaaı kanununun 46 
nm maddesi mucibince 12-6-937 tarlhlnden itibaren Mtte...,,,tr.e bı· 
tika1 etmiftir. Pek yakında kt.n\Dd takibe 'b9flayaealmmdan al&bdar
lann Bankamız Hukuk işleri servisine müracaatla borçlanm ödeme hu· 
8U8unda Bankamızın ıöıterecell Kolaylıklardan iltlfade etmelerlnl tim· 
diden Bayın mtışterilerimbe bildiririz. (5785) 

Emniyet Sandığı ııtıdtırluıtı 

A - Dkmektep mezunıu olmak. 
B - 15 yaşını geçkin olmamak. ; 
Mektebin heı üç kıamma 15 eylülden, 5 blrlııcitepiııe kadar talebe b~ 

dobnur. Kayit için müracaat bir istida ile olur. Kayit iltlduma ll&P 
daki vesikaların bağlanması llzmıchr. "Diploma, veya tudilmame udo 
lan, nUfua cibdanı, sıhhat raporu, &fi kltıch, iyi hal varakuı ve dört 
fot'lğraf,, Bqka ınelı:teplerden iki sene ayni llllifta kaldığı için bydi m. 
linenler mektebin lise ve orta ticaret kısmına kabul olunmarJar. (5392) 

Devlet Demlryollan 
rektörlüğünden: 

9 uncu lıletme Di-

Bedeli Muhammeni 60609 lira olan muhtelif eb'adda 1346,875 metre 
ımik'abı çam kereste kapalı zarf usuliyle 3~~37 perşembe gtıııtl aaat 
15,30 da Sirkecide 9 uncu i§letme eksiltme Komisyonunda satın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin 4280 liralık muvakkat teminatla kanunUD 
tayin ettiği vesikaları, "Nafia Iglerine ait ekliltmelere girmek isteyen
lerden aranacak mUteahhltlik vesika sı hakkmdald talimatname,, dair& 
sinde almlDll vesikalarını ve tekliflerini ayni gün saat H,30 da kadar iflet 
me binasındaki komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Kerestenin muhtelif eb'adı şartnamelere bağb cetvellerde götterllmlş
ür. ŞartJ:ameler 303 kurut mukabil\Qde Ankarada Malzeme Dairesinden 
ve Sırkecide Mubayaat Komisyonundan verilmektedir. (6036) 

Yapı itleri llinı. 

NAFIA VEKALETiNDEN : 
1. - Eksiltmeye konulan i•: Devlet Mahallesinde Emniyet lbidesl l1e 

GUmrtık ve Inhisarlar Vekileti arasındaki aahaya yapılacak olan Adliye 
Vekileti binası inşaatıdır. 

Ke§if bedeli: 450,000 liradır. 
2. - Eksiltme 24-9--1937 Cuma gUnU saat 16 da Nafia Vekileti ya

pı itleri Umum MüdürlUğU Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf 11· 

lullle yapılacakbi'. 
S. - Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferri evrak 22 lira 50 kurut 

bedel mukabilinde yapı iıleri Umum MUdUrlUğilııden alınabilir. 
4. - Eksiltmeye girebilmek ~in isteklilerin 21750 lira muvakkat te~ 

nat vermesi ve Nafia Vekaletinden almmrı Yapı MUteahhitliği vesikuı 
ibraz etmesi ve yaptığı en bilyilk işin 200,000 liradan ap.ğı olmaması ll
znndır. 

ıs. - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı u.atten bir 
l!IUt evveline kadar Komisyon Reisllfine makbuz mukabinnde vermeleri 
muktezidir. Postada ol&A:ak gecikmeler kabul edilmez. (3153) (5819) 

ILACLARINIZI Bahçe· 
"•r>ıda 

SALiH NECATI den abmL R.eQete1erlnis bt1ytlt bir 
dlkkat,ciddl bir ilttkametle hazırlanır FOSFATIN NECATI 

Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 
Bununla beslenen yavrular tom
bul ve kuvvetli ne§eli ollll'. 

' 
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HASAN IRAŞ BIÇAGI 
Ttirkiyenin ve bütün dünyanın en yüksek traş bıçağıd.ır. En güzel evsafa 
~alik olup İsveç çeliğinden yapılmıştır. Dört tarafında birer nıumero vat'· 
dır ve her bir numero ile laakal 5 clefa yapmak mümkündür. Bir adedi 5, 
10 adedi 30 kuruştur. 

~PASLANMAZ -< 

-;, Ü{R}ÜOOÜ ~ <1 t:;;.• 

~ ANKARA ~ 
ISTANBUL- SEYoGLU 

PERT.E'1 ' . ' . , 
, . . . , . . . . ..... : rf,;~ 

$URU BU niuie ~.' 
• 

BI • • 

~----------· · ---------------!Wıırıı ..... ...-m.-~•Jlıtl~ 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonro 

Kullanmaktır 

Radyo!in 
Dişleri, 

ditler çehreyi ---
güzellettirir. 

Radyolin 
Dişleri, 

ditler mideyi 

sağlamlaştırır. 
• 

, L Z ÇARPINl 1 ve HAFAKAN 

RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikrop· 
ları yüzde yüz öldürür. Diş etlerini besliyerek has• 
talanmalarına mani olur. Ağız Kokusunu keser. 

Sabah, öğle, akşam günde 3 defa 

Hasan tr aş b ı ç 8 ğ ı .,:u~::;:l~n:ö;:es~ ~~'t~.::~::::.ıik .. m;, ve ya-

Bir harikai sanattir. Senelerce suda bırakılsa bile katiyyen paslanmaz. 
Her gün tıraş olduktan sonra silmiy e 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. 

HASAN TIRAŞ BIÇAGI, fırçası, Tıraş saDunu 
ve kremi, tıraş pudra ve kolonyası 

zevkin tamam.mı ikmal eden vasıtalardır. 

Eskitehir Hava Okulları Komutanlığından : 
Hava okullan kayıd ve kabul müddetinin Eylül 1937 sonuna kadar 

uzatıldığı ilan olunur. (6073). 

Ista.nıbul Asliye Uçüncti Hukuk f müddeaaleyhin bir sene müddetle ev
Mahkemesinden: Beyoğlu Karanfil l lenememesine dair verilen hükmü ha
sokak 33 No: da mukim Sara Mizra. Vi 25-6-937 gün ve 937 - 770 sa
il vekili avukat Vitali Ojalvo tarafın yrh ilam müddeaaleyh Saül Savinin 
dan Galata Azapkapı Paşa çıplağı No. ikametgahının meçhul olmasına meb-
2 de mukim Saül Savi aleyhine 936- ni hukuk usulü muhakemeleri kanu-
1099 No: ile açtığı boşanma davasın- nunun 141 inci maddesine tevfikan 
dan dolayı gıyaben icra kılınan muha- ilanen tebliği tensip kılınmış ve bir 
keme neticesinde: Müddeaaleyhin bi- sureti de mahkeme divanhanesine ta~ 
la sebebi muhik hanei zevciyeti terk tik edilmiş olduğundan tarihi ilandan 
ve mahkemece yapılan ihtarın da se- itibaren on beş gün zarfında rnüddea· 
meresiz kaldığından Kanunu Medeni- aleyhin temyizi dava edebileceği teb
nin 132, 138 ve 142 inci maddelerine liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
tevfikan tarafların boşanmalarına ve olunur. (34810) 

Beşik taş Kızılay Heyetinin 

Bursa Tenezzühü 
Beşiktaş, Kızılay heyeti ayın 19 uncu pazar günü Mudanya yoUle 

gidip gelmek üzere Bursaya bir tenezzüh tertip etmiştiT. Mudanya.· 

) 
dan Bursaya kadar hususi tren ve otobüslerle gidilecektir. J' 

V purda Caz, Saz ve büfe vardır. . 1 

1 iştirak etmek istiyenlerin Beşiktaş Akaretler Kızılay merkezıne, 
) Galata Cemaat hanında 2-3 nıumaralı yazıhaneye ve Ortaköyde traıı:· . 

vay caddesinde 26 numaralı kırtasiyeci Ibrahim Sipahiye müracaatlefl· 1 1 

Fıattar gayet ehvendir. 
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= 1 
Konservatuvar Direktörlüğünden: 

Yeni tarzda 

i = 
ı Otomobil veya kamyo- ! 

Talebe kaydına ve eski talebenin kaydını yenileme muamelesine bal' 

-1 
= 
1 

1 
-1 
= 
1 

1 

1 
= 
1 
c 

nunuzda emniyetle i 
kullanacağınrz yağlar = 

1 
= 

Arı~ak 1 

WHiZ 
Mamulô.iıdır, 

lanmıştır. · .. . . . ~ dıı.r 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gunlerı saat ikiden beş buçuga ka. 

müracaat edilir. Vf' 
ı Birinciteşrinde derslere başlanacak ve kayıt muamelesine nihayet 

rilecektir. (6058) 

-------------------------------------------~-
İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan : 

Mukaddema Beyoğ1u Sakızağacı, Saksı sokak 9 No. rada oturnıakt~ 
= iken şimdi ikametgahı meçhul bulunan Ali Muhittin mirasçısı Saiın~· f!l 
1 937 / 62 lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğüne lstanbul ikinci ıceSi 
- memurluğunun 26·2-1936 tarih ve 935-2311 sayıJı rebnin yetnıefll 

3
5 

1 veı:ı'ıkasile borcunuz olan yüz elli altı lira seksen dört kuruş.un 16.10.19 c· 
= tarihinden itibaren senevi % 9 faiz % 3 komisyon ve masarifin Il'l~. 
1 muu üzerinden o/o 2,5 muamele vergisi ile birlikte tediyesi hakkmda t. i• 
= zim edilip berayi tebliğ kametgahmıza gönderilen ödeme emı:1 ye:. 
1 zin malum olmamasından dolayı tebliğ edilmeksizin iade edilmı~ ~f tif· 
~ ğundan işbu tebliğatın bir ay müddetle ilanen icrasına karar verilın1Ş pil' 

Whiz motör yağı- ~ yüksek evsaf. : Tarihi ilandan bir ay içinde borcu ödemeniz, borcun tama.ınu;a veya. . 

Fevkalade ta. Amerikan motör yağıdır. 1 kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız v~rre 
1 - sa yine bu müddeti içinde şifahen veya yazı ile bildirmeniz borcu ted~-
§ WhJz motör yağı - Şanjman ve difransiyelleriniı.deki sesi keser. mç bir markada, emsali olmı;yan hosusil veya itiraz etmediğiniz halde yine bu müddet içinde mal beyanında bu~. 
1 bir yağdır. maruz beyanda bulunmazsanız hapis ile tazyik edileceğiniz hiliifJ b ıığ Bir Pudra 

Buldum 
1 Wlıiz 1937 modellerine mahsus hususi şanjman - difraııslyel yağJ. -

1 kat beyanda bulunursanız hapis ile - cezalandınlacağınız ilanen tell 
:: olunur. (6162) 

= 1937 model tenezziihlerde Bypoid tipi difransiyeJ kullanılmıştır. Bunun için bütün markalar 

1 yağ kullanılmasını ehemmiyetle tavsiye etmektedil'ler. 

Şayanı hayret yeni· bir usul sayesin 
de istihzar edilen bu pudra, o kadar 

iWhiz bütün ot.omobil fabrikalarınca kabul edilen yl'ğdır. 

~ Whiz mafsal yağı. - Mafsallannızm ömrünü arttcrll', sesini keser. 

hafiftir ki, havada uçar. O derece in- ~Whiz yağları, otomob~ veya kamyooetinizin ömrünü arttırır. 
cedir ki yüzde gayrimer'i durur ve yü I 
zü ince bir güzellik tabakasile kaplar. 
Hiçbir kimse sehhar güzelliğinizin ta- 1 
bii olmadığım iddia edemez. Hemen 
bugün yeni "havalandırılmış,, Toka - 1 
lon pudrasını tecrübe ediniz. Evde ve 
ya yazıhanenizde bütün gün çalışınız. 1 
Yüzünüzde hiçbir parlaklık eseri gö
zükmiyecektir. Bütün gece dans edi- 1 
niz, teniniz daima taze ve sevimli kala = 
caktır. Teninize cazib ve devamlı bir 1 
güzellik vermek istiyorsanız yeni "ha. 
valandınlmış,. Tokalon pudrasını kul- 1 
lanmız. 

1 
Adalar Sulh lUahkemesinden: Hey. 1 

• beliadada Kuyu başı sokağında 4 No: 

Tecrübe ediniz!'. Veya kullananlara sorunuz. 

'.l'tffiKtYE ACENTESi 

TATKO ş iRKETi 
Beyoğlunda. Taksim Bahçesi 'karşısında. 

" Her tarafta GOODYEAR acentelerinde satdır. 

hususi biri ~~--------------------------------------------~ 
= it Dairesi Üçüncü Bölge Amirliğinden: 
1 
:: Bölgemize dahil bulunan Vilayetlerden Istanbul, Bursa ve Iznıitte e~ 
1 velce ekonoma tesis etmiş olan iş sahipleri; iş kanununun 27 nci madde 

mucibince, mezkur kanunun mer'iyet mevkiine girmesinden itibare~, 
1 üç ay zarfında lktısat Vekaletine müracaat edere?< müsaade aırrı:ı' t 

mecburiyetindedirler. 15·9-937 tarihine kadar bu mükellefiyete riar. 
1 etmeyen iş sahipleri hakkında kanuni takibatta bulunulacağı ilan ° u 
::ı nur. (6159) 

!I 
: 1 1iliiililiilllJll~llllilliiilll 
1 
§1 
1 
:: ı 

1 

1 

1 
= 
1 

1 

da ölen Istatinin terekesine el koo- 1 
muş olduğundan alacak iddiasında bu 

lunanlarm bir ay zarfında vesaikiyle 1 
birlikte müracaatları ilan olunur. 1 § 
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