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Ecnebi Propagandası Para işinde 
Geniş ölçµde Uğraş~ıştır 

HükUmet Bu Fena Kaynağı Kurutacak 
Borsada çevrilen manevralarda, boraa haricindeki ıpeküla

törlerin rolü teabit edilmittir. Fakat bizim tahkikatımıza gö
re, mesele bundan ibaret değildir. Yabancı propaganda tetki
li.tı da aynca faal bir rol oynamıttır. 

B&Jvekilimizin bir buçuk ay mezuniyeti hakkındaki haber 
duyulunca, ecnebi propagandacıları, memlekette bulanık bir 
hava yaratmak için bir taraftan bu haberler etrafında şayia
lar çıkarmıtlar, bir taraftan da yanlıt haberlerle Türk paraamı 
dütürmek ve memlekette panik havaaı uyandırmak için dolap
lar çevirmiye kalkıtmıtlardır. r 

Mezuniyetin, Türk parasını diitürüp dütürmemek hakkında 
Batvekille Bay Celal Bayar arasındaki bir fikir ihtilafından 
ileri geldiği yolunda tamamiyle yalan ve uydurma bir havadis 
birkaç ıaat içinde bütün tehri tutabilmittir ki, bu da ecnebi 
propaganda tetkilatının nekadar genit ölçüde çalıttığı hak
kında çok canlı bir alamettir. 

Bu suretle kendi kendini cürmü methut teklinde ele veren 
propaganda tetkilitı hakkıbda hükumetimizin haaaaaiyetle 
hareket edeceğine ve bu fena kaynağı bu veıile ile kökünden 
kurutacağına hiç fÜphe etmiyoruz • 

• (Htikfunet, bu yalaıı ~aylalan ~ıkaranlar hakkında tahkikata. baş- \ alakadar kaynaklardan aldığımız haberleri, 10 unau sayfada bütün tafsi 
1aml§ bul1Bluyor. Borsa komiserliği bu işle meşguldür. Bu hususta dün latile veriyoruz.) 
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~iraatte 
·Bir Milli 
Misak 

~hmet Emin YALMAN 

Z iraat Vekili Şakir Keaebi
rin diğer bir ıütunumuz

Cla çıkan sözleri, hiç fiiphe etmi
yoruz ki, memlekette umumi bir 
alaka uyandıracaktır. 

ı u _ .... • ... ı .... :_ 

Elektrik Şirketinden 18 
Milyon Lira İstiyoruz!. 

Şirket Taahhütlerini 
Yerine Getirmemiştir 
Nafıa Vekili Çetinkaya Diyor ki: 

lllilli mieaka hailamak ve bunu ile N f ;,,ı et L f Ti Ef1( 
tahsi dütüncelerle her dakika "Talili af etlces nue 4.f .rn.e e a onaca , 
değitmekten korumak; elbette Yahut Bütün Tesisatını Hükumete Bırakacak .. 
en kestirme kurtulut yoludur. 

Turkkusunun 
' 

Hava Turu 
Başlıyor 

-<>-
Filoyu Atatürli Kızı 

Bayan Gökçen Götür-ecel< 

Bu memleket, umumi hayata ait iş
lerin şahsi telakki edilmesinden ve tu ,, 

ı tulacak yolun şahıslara göre her an 
değişmesinden hudutsuz zararlar gör
nıUştilr. Bu yüzden nekadar kuvvet 
Ve zaman israf ettiğimizi maddi bir 1 
§ekilde gözönünde canlandırmak müın 
ktin olsa dehşete düşeriz. Bilhassa zi
raatte bunun neticelerini pek açık bir 

Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya 
lstanbul elektrik şirketi murahhasla
rile Ankarada yapılmakta olan mUza
kerelerle lstanbul Telefon idaresinde ·ı 
yapılacak geni§letme işleri hakkında 
dün kendisile görilşen bir muharriri
mize mühim izahat verdi. B. Çetin
kaya Elektrik Şirketi işi hakkında bil 
hassa dedi ki: 

surette görmek mümkündür. 

Bir asra yakın bir zamandan beri 
zirai ıslahat adı altında mem

lekette sellerle mürekkep akmıştır. 
l\imi "şuradan başlıyalım'', kimi "bu
radan başlıyalım" diye masa başında 
Çene yormuştur. Jş başına geçenler
den herbiri, daha evvel gelenlerin ıs
lahat laylhalannı iptal etmek ve yeni 
Sini yazmak suretile kendini göster
!nek istemiştir. 

Arasıra aciz hisleri duyulmuş, dışa
l'ldan yardımcı çağınlmıştır. Ecnebi 
!nUtehassıslara rapor üzerine rapor 
~azdırılmıştır. Fakat sonra:"Biz daha 
iYisini biliriz" diye bütün bu raporlar 
hasıraltı edilmiştir. 

B. Çetinkaya 

lta'ya 

"- Istanbul Elektrik şirketi, mu
kavele ile üzerine aLmış olduğu taah
hütlerden pek mühim Bir kısmını yap 
mamıştır. Bugün mevcut olan tesisat 
tamirsizlik yüzünden harap bir hal· 
dedir. Butün bunların yapılabilmesi 
için şirketten asgari 7 ve azami 15 
milyon lira para istiyoruz. 

Şirket bundan başka kanunS).lZ ve 
nizamsız olarak branşman vesaire 
ücreti diye halktan Uç milyon liradan 
fazla bir para almıştır. Bunu da der
hal iade etmesi lazımgclmektedir. Biz 
bu dileklerimizi, şirketin burada bu
lunmakta olan salahiyetli anümessille
rine tahriri olarak bildirdik, kendile· 

(Arkası 6 ıncıda) 

Teminat Veriyor 
Bugün memleketin bazı mahdut kı

llınıiarında, bazı mahsullerde gördü
fiinıUz verimli kalkınmayı istisna e-

dersek, şu acı hakikatle karşılaşırız 1 b k b 1 
ki Türkiyenin kendi başına toprak ü- • t • 
~~~::.~~:~ı::~~ ~::. ç:ı~~ _spanyaya ır e ı e 
~dun atmamıştır. Yeni usuller, topra-
ga uygun tohum, gübre, sulama, zi- • • 11 il 11 11 d • k 
raatimize girmemiştir. Netice olarak gonu u gon ermıyece 
la 'l'ürk köylüsü, insanca bir hayatın 
asgari icaplarmı karşılayacak mad- Londra 24 (TAN) _ Ingiltere, 
di İınıkanlar bulamıyor, asgari 'ihti- Fransa ve Italya deniz mütehassısla
l'aç haddinin altında bir ömür geçiri- rmdan kurulan ve Italyanın Nyon an 
l'or. Digw er taraftan memleket, umu
t)\" laşmasına iştirakini temin edect;k o-
h 1 kalkınma programının süratle ta- lan konferansa Ingiltere namına de . 
b~l~ku_k ettirm.eyi . mümkün kılacak niz erkanı harbiyesi ikinci reısi Sır 
l~r lStihsal sevıyesıne varamıyor. Köy Villiam James ile harekat dairesi re-
llınUz, bUtün çırpınmasına rağmen si Albay Philips iştirak edecektir. In 

:ahsulü dünya piyasasile rekabet e- giltere murahh~lan cumartesi glinü 
ecek fiatlara mal edemiyor ve kafi hareket edeceklerdir. Konferansta 

lniktarda mahsul rıkarmıyor. Zaten 
ttı :s Fransayı da üç Amiral temsil ede-
k ahsul bol olsa maliyet meselesi de cektır. 

endi kendine hallolur~u. /."',.... • " -~~uraya gelen haberlere göre, Jtul-

atfuı Bern sefiri tarafından Fransa 

Bugün Samsun "'ı. HaricjYe Nazırı B. Delbosa ver1len ve 
zengin ve sulf •llılılM.~ anın bundan böyle Ispaııyaya bir 

(Arkası (Arkası 3 üncüde) 
ltalya Hariciye Nazırı 

Kont Ciano 

Atatürk kızı Gökçen 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden) -

Türkkuşunun büyük memleket turu
na iştirak edecek olan başöğretmen 

Atatürk kızı Sabiha Gökçen, bugün 
saat beşte buraya geldi, hararı::tle 

karşılandı. Bayan Gökçen, Eskişehir
den buraya tayyare ile bir saat 10 da
kikada gelmiştir. 

Bayan Gökçenin de iştirak edeceği 
büyük memleket bava turu yarm 15 
te başlıyacaktır. Dünyanın ilk askeri 
kadın tayyarecisi, şimdiye kadar A· 
tatürk kızını ve Türkkuşu filolarını 
görmemiş olan yurt köşelerine An
karanın sevgi ve selamlarını götüre
cektir. 

Belçika Kabinesi 
istifa Ediyor 

Brüksel, 24 (A.A.)- lndependance 
Belge gazetesinin bildirdiğine göre, 
B. Van Zeeland bu akşam kabinenin 
istifasını krala verecektir. 

Kral kabinenin teşkili 

bir Sosyaliste verecekti:. 
vazifesini 

---oı---

Amerikadaki Ecnebi 

Sermayesi 
New-York, 24 (TAN) - Hazine 

Nazın B. Morgenthau Amerikada bu 
lunan ecnebi sermayesinden alınacak 
vergiler hakkında karşılıklı itilaflar 
hazırlandığmı söylemiştir. Amerika
da 8 milyar dolarlık ecnebi sermaye 
si .bulunduğu tahmin edilmektedir .. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
-

I
~ c·ıt c·· ~,, 
J1§..J Kup~nu Kup~~u ~ 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir 
cüz .71h kuruştur. 

Büyük Kurultayda Beşinci Gün . 

Dünkü Umumi 
Toplantıda Mühim 
Tebliğler Yapıldı 

Kongrenin dünkü toplantııında bulunanlardan bir kısmı 

Tarihin karanlık köşelerine ışık tu 
tan ve beynelmilel yüksek bir ilim 
hamlesi olan ikinci tarih kongresi dün 
de çalı§ımasma devam etti. Dün öğle
den evvel seksiyon toplanWan yoktu. 
Tarih hocaları ayrı ayn gruplar ha
linde tarih sergisini gezdiler. Birinci 
kısımda profesör Şevket Aziz Kaıısu, 
ikinci kısımda profesör Fonder Os· 
ten, ilçüncii kısımda profesör Bosat. 

4 üncü kısımda müzeler müdürü Azi~ 
zin yerine muavini, beşinci kısımda 

Bay Bahımeti, altıncı kısımda 
profesör Fuat KöprUlU mual-
limlere icap eden ilmi izahları ver
diler .. Yann da 7 ins:i kısım hakkın
da Topkapı sarayı 1nUzesi müdürü 
Tahsin Oz ve Sinci kısım hakkında 
da Universite kütüphanesi müdürü 

(Arkası 6 rncıda) 

Zirai Kalkınma İçin Milli 
ır Program Hazırlanıyor 

Bu Program Yakında 
ıKanun Şeklini Alacak 
· Ziraat Vekili Şakir Kesebir ile Zi
raat Vekaletinin son çalışmaları hak
kında görüştük. Bize §U dikkate de
ğer izahatı verdi: 

"-Bugün bütün emeklerimiz bir 
esaslı nokta üzerinde toplanmıştır: 

Zirai kalkınma için devamlı mahiyet
te bir milli program hazrrlamak ... 

Bu program için elimizde bir çok 
unsurlar teplanmıştır. ·Meclis açılın -
caya kadar çalışmalarımıza devam e
deceğiz ve ortaya kati bir program 
çıkaracağız. Bu program Vekiller He
yetinden geçtikten sonra Kamutay:ı. 
sevkedilecek ve otada bir lmnuu ma
hiyetinde müzakereye konulacaktır. 

Gaye şudur: Ortaya öyle bir prog
ram koymak ki, memleketin hakiki 
ihtiyaçlarını karşılasın, bütün mille
tin malı olsun ve iş başına kim gelir
se gelsin bunun tatbikine aynil~ de
vam edilsin. 

Şahai mahiyette kalan 
tefebbüaler 

Zirai kalkınmıya ait teşebbüslerin 
şahsi bir mahiyette kalması ve mü

(Arkası 10 uncuda) 

Gazetemize mühim izahat veren 

Ziraat Vekili 

B. Şakir Keaebir 

~ TAN Sİİ+unlarınd; 
Yeni Tefrikalar 
TAN yeni neşriyat mevsimini, en cazip tefrikalarla, en gti

zel röportajlarla ~nuya karar vermiı:, bunlann dolgun bir lis
tesini, blrk~ giin önce siz okuyuculara bildirmişti. Gazetemiz, 
hu yeni n~riJata yakında başlıyacaktır. TAN muharrirleri 
yeni eserlerini hazırlamış bulunuyorlar. Birkaç gün sonra en 
muvaffak imza1arm alaka ~.ekici eserlerini, tefrlkalanru, ri>por 
tajlarım zevkle okumıya başlıyacaksımz. 
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--~ 25-9-937 TAN 

Kanton faciasından sonra bir Çin zaferi I~ 
~ BaşvekAlet 

$imaldeki Kanh Harpte ~ Vekili 

Ankara ya 

Gitti 
Çang -Kay- Şek Milletler Cemi-

yetinden Yardım istiyor. 1 .., "' ~ 

Sinyor iVJ.ussolini 
Bu Sabah 

Varıyor 

lngilterede Bir Nümayiş Yapıldı ~ ~ 
Nevyork, 24 (TAN) - Çin - Japon ha~p ~ ~ Londra, 24 (TAN) - Romadan verilen haberlere göre, Sin-

IQhQsından gelen son haberlere göre, . bug~~ ~ ~ yor Muaolini Münih ve Berline gitmek ilzere huıuıi bir ternle 

Avusturyadan Geçerken 
Polis Tarafından Göz 

Treni, 
Hapsine 

1500 Sivil 
Ahndı 

ŞirtıcJi Çinde Çangeçeu demiryolu .ü:zerınde ıkı , ! saat 12,30 da Romadan hareket etmi1tir. Mu11olini yarın sabah 
tQrQ/ araıında büyük ve kanlı bır muharebe - .aat oncla Münihe Vflracak ve ista1yonda Hitler tarafından karp-
olrtıuı ve Çinliler büyük bir :zafer kazanmış· i lanacaktır. iki hüktimet reiıi, Nazi geçit resminde hazır bulun· 
lctrclır. Göğüs göğüıe yapılan bu ıavaşın •0

• duktan sonra ak,am saat 19 da Berline hareket edeceklerdir. 
1trı11da 3500 Japon maktul dü,mü, ve 200!) .fa- ~ Mussolini Avusturyadan g~erken ,-- - • 
Po11 ad~eri de esir olmuıtur. , ' ) " tren ısoo shiı polis tarafından göz e·ır Ası General 

Japon tan·areleri faaliyetlerine devam ederek hu- - · t hapsine alınmış ,.e kimsenin yaklaş- ' d 
tön de H~kov şehrini bombardımaın etmi~lerdir. . - - .masma meydan verilmemiştir. yaralan 1 
lıombardıman yüzünden 100 kişi maktul ,·e 200 kı- - - Bitlerle, l\lussolininin birçok me-se-

91 mecruh düşmüş, büyük binalardan sekseni Y•.k.ıl- ~ ~ Jelerl konuşa<'.aklan, fakat bilhassa 
"1ıştır Burada atılan bombalardan biri bir lngıhz, ' ~ ispanya meselesini hararetle mevzuu 
diğeri. bir Amerikan gambotuna yakın bir yere düı;- ; ! bahsedecekleri muhakkak saydmak-
llıliştür. Hadi!ole esnasında bilhassa bir çok çocuklar ~ Evvelki gün Ankaraya varan Ba,vekil tadır. 
olJniiştUr. Şehirde birer kulübeden farksız evlerde .o~u istasyonda kar,ılanırken Şüpheli bir adam 
tarı fakir halk yersiz yurtsuz kalmış, veya evlennın • . . • Bu seyahat hakkındn alman rnü-
tııka.zı altında boğuJmuı;lardır. Bu fakir mahallelerde ~ Ankara. 24 (A.A.) - Başvekalet Vekılı B. Celal B~- ~ temmim malumata göre, Muı:solini Al 
bir tek asker bile mevcut değildi. Yollarda kızılhaç ' yar bu sabah eksprese bağlanan hususi vagonla şehrı- ~ manyaya ilk defa gitmemektedir. 
ltşkiJahnın taşıdığı mecruh çocuklara sık sık ra.;tge- ~ mize gelmiş, istasyonda B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik ~ 1908 senesinde genç bir sosyalist 
liııtyordu. Manzara cidden tüyler ürpertici mahıyet- ~ Renda, Başvekil lsmet lnönü, şehrimizde bulunan siya- ~ tahrikçi olarak Almanyaya gitmiş, 
~ l ~ ı.. Kara ormanda amelelik eden ltalyan dl. si müsteşarlar ve Vekaletler ileri gelenlerile Ankara ""' 

0 Japon membalan, ordulannın Paotingfu ve Çang- . . . .. .. "ktı d. ~ lan ayaklandırmıya uğraşmıştır. 
~ 8ehrin" t ttikl rini bildirmekte ise de bilhas- ~ Vali ve Belediye Reisı, Emnıyet Dırektönı, 1 sa . 1 ve ~ zamanlar şüpheli olan ve Alman polisi 
aa udnci ~.:!: :aptı ~aberi gayet şüpheli sa.yılmak- - mali müesseseler direktörleri tarafından karşılanmıştır. ~ tarafından takip edilen Mussolini bu 

~r. -~ ~ ~""" "'"'.l'JT .1 ı .,,,,.....,,, gün meşhur bir sima olarak Alman
Şanghayda 

1

_ 

Şanghayda şiddetli Jyapoağmn utaarrr nue Fransa Suriyeye 
Çinlilerin mukavemeti 

tunu durdunnştr. T y • 
KCizım Dirik 

Japonlar Tchekiang sahili yakınında ayyare erıyor 
ihraç ameliyatı yapmıya teşebbüs e- Adana, 24 (Tan muhabirinden) _ Atina, 24 (TAN) - Selanikten ha.-

SelCinikte 

uuşen tuyyureıer 

eliyorlar. Lienyun'a asker ihracı için Suriyeden gelen haberlere göre, Fran ber alındığına göre, :rakyDiri~ "kUmSeuım· i 
l'apııan teşebbüs boşa gitmiştir. . . Müfettişi General Kazım , a

•• .,. h;;ı,;,..,. ... tı Sıın''0"'" htn:SL lın~Pt uı.K. uarma vararaK evve.ıa 'urıı l.,._ 

Bir Japon resmi 'tebffğine göre 1.4 
'.Ağustostan 22 eylüle kadar Çinliler 
284 tayyare zayi etmişler ve 48 han
tarlan tahrip olunmuş, ayni müddet 
ıatfında Japonlar 38 tayyare zayi et 
lni§Ierdi r. 

Amerikanın bir kararı 
Nevyork, 24 (TAN) - Amerika 

hükumeti Asya filosunun Amerika te 
haasını himaye etmek üzere Çin - Ja
llon harbinin devamı müddetince U
tak Şa.rk sularında kalmasına karar 
'1E:rmiştir. 

Mareıalin ı.eyanah 

lerlne f.IJa8 olmak ürıere birkaç tayya-1 viyonunu, sonra da Yunan ınillt pa
re hediye edecektir. Kont de Martel viyonunu gezmiştir. Oğleyin General 
dörıdüktoo sonra, ordu, yerli hükô. - şerefine bir ziyafet verilmiş, fuar i
mete devredilecek ve Suriye, Hatay dare meclisi tarafından bir nutuk söy 
n Lübnan i~in ayn para tedavüle çı- lenerek Yunan - Türk dostluğu te
karılacaktır. Bu paralar şimdi basıl- barüz ettirilmiş ve Atatürk saygı ile 
maktadır. }'ransa, hududumuzda bu- anılmıştır. Buna karşılık, General Ka 
lunan Kurtdağında, manevralara baş 
lanuı:;tır. 

Hatay hükumeti, Sancak merkezi
nin lskendenmda kalmasında ısrar 

etmektedir. Halk mümessilleri de te
merküzün Aııtakyada olm!L'tmı iste
mektedir. CezireliJer, Fransa)11. bir 
nota ,·ererek Cezirenin mukadderatı 
taayyün edinciye kadar Fransızların 
Cezireyi idaresini i~1emişlerdir. 

---o 
Franıada Bir Parti Birleşmesi 

Paris,24 (TAN) - Fransız Sosya
list ve Kommünist partilerinin bir -
}esmeleri için yakında müşterek bir 
toplantı yapacakları bildirilmekte -
dir. 

zım Dirik te bir nutuk söylemiştir. 

General, bu nutkunda, Türklerin, Yu
nanlı kardeşlerine olan samimi dost
luk ve sevgi hislerinden bahsetmiş, 

aynca sergiyi de takdir etmiştir. 
Türk paviyonunda Yunan Ikbsat 

Nazırı şerefine bir çok ricalin ve 
Kazım Diriğin bulunduğu bir kabul 
resmi yapılmıştır. 

- ---0-

lngiliz İtçi Partisinin 
Suçları 

Londra, 24 {TAN) - Lord Hali
fax bir nutıuk söyliyerek işçi partisi
ni, Avrupa devlet adamlarını tahkir 
ve Avrupayı iki düşman bloka ayır
mıJ;'a çalışmakla ittiham etmiştir. 

yayı ziyaret etmektedir. Bu arada 
almanca öğrenmiş bulunan Italya hü 
ktimeti şefi, bu lisanı oldukça iyi ko
nuşmaktadır. 

!ngiliz gazeteleri, bu seyahat hak
kında muhtelif düş•inceleri gösteren 
makaleler yazmaktadırlar. Mülakatın 
neticesi lngilterede merakla beklen-
ml'!lrtodir • 

---O-• 

ltalyan Sefaretinde 

Bir Ziyafet 
Londra, 24 (A.A.) - Dük ve dil -

şes de Kent ile B. Chamberlain, B. 
Eden, B. Duff Cooper, B. Corbin \•e 
B. Woerman bugün öğle yemeğini 

İtalya sefarethanesinde yemişler ve 
Dük ve Düşes d'Aoste ile görüşmek 
frrsatmı elde etmişlerdir. 

Kastamonu 

Kazaya 

Valisi 

Uğradı 

Bir 

Çankrrı, 24 (Tan muha:brinden) -
Kastamonu valisi B. Avni Doğan zev 
cesi ve çomıklarile kendi kullandığı 
bir otomobille Ankaradan gelirken 
Çankrnda tren geçidinde, marşandiz 
treninin onuncu vagonuna çarpmış -
tır. Otomobilin motörü parçalanmış, 
kırılan camlardan zevcesinin yüzü ya 
ralanmıştrr. 

Yaralanan aai General 
Varela 

ı. .. ondra, 24 (TAN) - ispanyada 
müteadu':'t cephelerde harp tekrar kı
zışmıştır. Dün ak~am Cerro Grahitas 
daki asi bataryalanna karşı hükumet 
bataryalan tarafından yapılan taar
ruz esnasında Madrit cephesindeki a
silerin kumandam General Varela'nm 
üç yerinden yaralandığı blldlrllmek
tedir. Yaralardan birinin ağrr olclu~u 
ve ciğer nahiye inde bulunduğu söy
leomekteclir. 

Valensiya Müdafaa Nezaretinin bir 
tebliğine göre hükumet kuvvetleri 
Hueskamn şimalinde bulunan Escue
ra mevkii ile Bicscos mevkilni zapt 
ve ileri harekatına devam etmiştir. 
Franko, Ingiltere hükümetine baŞ 
vurarak asi lspanyol topraklarında 

bulunan Ingiliz konsoloslarının tanın 
masını istemiştir. 

Salamanka, 24 (A.A.) - Almanya 
büyük elçisi B. Von Stohrer General 
Frankoya itimat mektuplarru takdim 
etmiştir. 

Yugoslav Manevraları 
Belgrad, 24 (A.A.) - Avala ajan 

sından: Yugoslav ordusunun Kupa 
nehri mıntakasmdaki manevraları, 
Harbiye Nazırı General Maritch'in 
ve ecnebi askeri heyetlerin huzuru 
ile devam etmektedir. 

Bugün Milli Cephe Şefi Mareşal 
Şan Kay Şek beyanatta bulunarak 
~atıkin bcmıbardımanınm askeri vazi 
~et üzerinde tesir etmiyeceğini, fakat 
hUtün dünyaya Japon hattı hareketi
il.in ınahiyetini anlatmıya yardım ede 
~ğini söylemiş, daha sonra: "Ameri
kanın, Çini,, ve Çinin tamamiyetini 
kurtarmak için değil, faakt bütün dün 
~aYi siyasi anarşiden kurtarmak için 
hu mücadeleye müdahale etmesi la
ıtındır" demiş ve : "Çin, 
ltendj tamamiyetini temin eden dokuz 
<levlet muahedesini ve Milletler Ce
tııiyeti misakı esaslarını müdafaa için 
harbetmektedir. Bu muahedeleri im
ıa eden devletlerin, Çine yardım et
l'Ueleri gerektir. Çünkü bunu taahhüt 
etmişlerdir. Bu muahedeler meriyet 
?tevkiınde olduğu için bu devletlerin 
bitaraf kalmaları mevzuu bahsola
l'Ua~·· sözlerini ilave etmiş ve bütün 
tehlikelere rağmen Nankinde <;alışan 
muhabirlere teşekkürlerini bildirmiş
tir. 

1 f.caret Yoluyla Su.lhü Sağlamlamak 

Dokuz devlet muahedesi 
Çin hükumetinin Vaşington sefiri 

boktor Vang da dokuz devlet mııa
heaesi çerçevesi dahilinde müdahale 
4!ınini için çalışmaktadır. 
biğer taraftan dokuz devlet ara-

111tıda da muahedenin tatbikı hakkın 
ela bırtakım müzakereler cereyan et
~ektedir. Fakat alakadar hiç bir dev 
et henüz fikrini bildirmemiştir. 

lngilterede bir nümayİf 
l..ondra, 24 (A.A.) - Gece yarısı

?ıa doğru 200 kişi kadar tahmin olıı
?ıan bir grup Japon sefaretinin pcn-

~ereıeri önünde Nankin ve Cantonun 
0lllbardımanına karşı nümayiş yap

ırtışıardır. Polis nümayişçileri dağı~ 
~~ş Ye bunlardan birini tevkif etmit-

S on günlerde arsıulusal siya
set aleminin iki önemli şah

siyeti, iki mühim nutuk söylediler. 
Bunların biri İngiltere Dış Bakanı 
Mister t;deo, ikiııcisi Amerika Hir
J~ik hükumetleri Dıı; Bakam Mis
ter Cordell Hull'dü. ikisi de mı -
tuklarında bir~ok meselelerden bah 
settiler, bilhassa sulhün millctlf'r
arasında ticareti canlandırma ve 
hızlandırma yolu ile sağlamlanmao;ı 
üzerinde durdular. Gerçi bu sıl'ada 
sulhe ~·apılan en büyük hizmet, si
lahlanma yan~ma en büyük hı7J 

,·ermekte sayılıyor. lngiltere hüku
meti de lıngiliz silahlanmMim an
mi derecede ileri götürmekle sulhe 
yardım ettiğine inanıyor. Hatta 
Mister F.ıden de son nutkunda ln
giıtz silahhınmasmın, bu kanşıi<hli 
devresinde sulh davasını t.eyit et
miş olduğunu ıuılatmışbr. Fakat bu 
silahlanma yarışmm nihayet t~ea
vüz fikrini besliyen taraftan durnp 
düşünmi~·e se,·ketmekten başka bir 
şe)·e yaramadığı da hf'r tarafça ka
bul edilmektedir. Bu ~'tizden Mister 
Eden de ticareti canlandırma yoiu 
ile suJhü sağlamlamak noktasına 

·······················································1 
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büyük ehemmiyet vemıiş \'e in ~ 
giJtere ile Amerika arasında. bu yDl
da yapılacak ticari itilifnamenin 
yalnız iki hükfımet menfaatlerine 
değil, fakat bütün dünya menfaat
lerine hizmet eden büyük bir adım 
teskiJ edeceğini ilave etmi,tir. Çün
kü iki memleket arasında konu~u
lan yeni itilafname, gümrük resim
lerini indirmek esasma. bağlıdır. 

Amerika Dış Bakanı Mister Hull 

de Amerikan111 da sulhii ticareti can 
)andırmak ~·olu ile kuwetlendtrmek 
lehinde olduğunu, a.rsrulusal tica-

reti kalkmdırrnakla, ekonomik muıi. 
yetçiJiğin ortaya ~ııkardığı kavgala
nn ortadan kalk&asını, bütün diin.
yada yaşayış seviyesinin yükselme
sini umduğunu anlatmıştır. 

M ister Eden, sulbü sağlamla
mak ~in bu :yolda beyanat

ta buhınuyorkoo harbi hiçbir m~ 
sele halletmiyeeeğlni, artık harbin 
yenen taraf için de, yenilen taraf 

kadar bir musibet olduğunu izah 
etmiş, l\lister llulJ de bu sözleri te
~it ederek anr,a.k ticaretin e.anlan
ma.slle milletlerin refaha kavuşa -
cağHU ve huzur içinde ya.51yacağmı 

anlatmıştır. Bütün bunların birer 
kati hakikat olduğu 1)Üphe götür

mez. Fakat bu dünyada en güç an
Ja.5ılan şeyler, en açık ve en a.5ikô.r 
hakikatlerdir. Nitekim Uzakşarkta. 

ba.5Jıyan ,.e bütiin şiddetile denm 

eden yeni muharebe bunun en canlı 

delilidir. 

Uzak Şark harbi: 

H akikatte bu harp soo. gün
lerde bütün insanlık vicda

nını ürperten bir mahiyet almış bu
lunuyor. Bilhassa Japon tayyare -

)erinin sMI halkı bombardıman et

mesi ve bunlan perişan eden bir 
,"&Ziyet a.lma.tjı Uzakşarkla aliıkadar 

devletlerin şiddetli protestolan ile 

karşılanmış ve bu memleketlerin 
matbuatı başta olmak üzere bütün 
dünya matbuatı bu hidi.'6Jerl ''l·a.h 
şet,, saymakta birleşmiştir. El'Vela 
Nankinin, daha sonra Kantonun 
Japon tayyarelerinden bu muame
leyi görmesi, bu iki yerde ta.sa\'VU· 
ru bile lnsanlan dehşet içinde bı
raktK'ak facialara sebebiyet ver -
miştir. Anla.5ılan Uzakşark harbi
nin devamınca bu hadiseler tekerrür 
edecek ve bunlarla Çinlilerin muka
vemetini ,.e mane\·iyatını kırmak 
yolu tutulacaktır. Fakat milliyetçi 
Çini temstı eden Mareşal Şank Kay 
Şek, bugünkii be)·anatmda bu ~
şit hadiselerin Çin mukavemeti ü

zerinde tesir etmiyeceğiıni anlat -
mış ve Çinin sonsuz kayna.klanın 

kullanarak istila harbine son verin
ciye kadar ha.rbedeceğini anlatmış
tır. 

Esasen yabancı müşahitler de son 
hadiselerin Çin mane\iyatını sars
mamış olduğunu bildirl~·orlar. 

istilaya bu şekilde nmkanmet e
denler ergeç emellerine nail olur
lar. 

s 

.flfK 
Dokuz Doğuran Kadın 

Gerçi kadınlar doğunmya mahsus
turlar. Yani doğurmak için halk edil
mişlerdir. Ve gerçi kadınların içinde 
en hafif tasalardan dolayı blle dokuz 
doğuranlan çoktur. Onun l~in kacbn 
doğurdu diye ŞB§Dlak tabiat kanunla
nm tanımamak olur. Kadın dokuz 
doğurdu diye şaşmak ta bunun ayni
dir. Aynidir amma itiraf etmeli3iz ki, 
dünkü gazetelerde ajansın lspany~ 

lllll Kartaoa.na §ehrinden alıp bize 
verdiği habere de şa.5mamak kabil de
ğildir. 

Bu §ehirdekl tersane memurların· 
dan birinin kansı 14 gün zarfında bi
rer ild~ gün fasıla ile dokuz çocuk 
doğurmuştur. 

Bir değil, iki değil, üç iıeğil, dokuz 
azizim dokuz. Dile kolay. insan raka
mım saysa. bir dakika sürüyor. Be
nim şaştığım bu dokuz çocuğun ,loğ
ması değildir. Ha3Tete şayaD cihet, 
bu dokuz yavrunun dünya.ya gelme
dm. en•el nerede \'e nasıl oturdukJa .. 
ndır. 

Arkadaşlardan birisi bu müşkülü

mü hal i~in şöyle bir espri yaptı. 
- Akşamlan bir tramvay sahan• 

lığına 15 kişi na.cııJ sığdıy a bu dokuz 
~cuk ta ö~·le sığışmı Jardır. 

Teşbih fena değil a.mma, hadise ger 
çekten acayiptir. Ve işin - belki de -
hekimlik bakımından şaşılacak tara
fı doğuın l'a.ziyetinln 14 gün sürüp 
gitmesidir. Ka.nadadaki meşhur be
şizleri gölgede bırakacak olan bu ha
diseyi zayıf düşüren taraf bu çocuk
lardan yedi"lnin ölmesidir. 

Bu bir batında dokuz çocuk haberi
ni olruy;unca aklıma N asrett.in hoca 
merhumun bir fıkrası geldi. 

Hoc.anm kansı gebe kalmış. Vakti 
ha.mu gelip t;atmış. Ebe gelmiş ve ka 
dın bir çocuk doğunnu .. Arkasından 
bir çocuk daha.. Ameliyat esnasın.da 
eUnde mumla ışık veren hoca Hdncl 
~ocuğu görünce "püf!,, de~ip mumu 
söndürmüş. Odadakiler bağırmışlar: 

- Aman hoca! Ne diye bizi zul. 
mette koydun ! 

- Ve hoca olanca saflığı De oevap 
vermiş: 

- Itrg! garen c1ıpn uğruyor. Bı
raksam arkası gelecelı. Onun itin sön 
dürdüm. Demiş ve gerçekten de ~cu
ğun arkası kesilmiş. Acep, Kartacada 
da ikiden sonra ışığı söndürselerdl. 
geri kalan yedisi dışan ~rkmamazbk 
eder miydi! 

Bana sorarsanız, muharip ispanya. 
da halk karanlığa alıştı. Küçük 18-
panyollar ışıksız da olsa dışan ç.ıkar
lardı. 

B. FELEK 

Italya Teminat 
Veriyor 

(Başı 1 incide) 
tek gönüllü göndermiyeceğini ıfade 

eden teminat, ltalya Hariciye Nazırı 
Kon Çiano tarafından Romadaki Jn
giliz maslahatgüzarlarına tekrar olun 
mm-tur. 

Londra anaha!ili bu hadiseyi, Akde 
niz emniyeti namına ileriye doğru a.
tılmış bir adım saymakta ve bu saye
de gerginliğin kalkacağını söylemek
tedir. Fakat verilen teminat müzake
renin ancak ilk safhasını tanımakta 
ve ikinci safhada gönüllüleri geri al
mak meselesinin neticeleneceği tah
min edilmektedir. Müzakerenin 
daha ileri ve daha muvaffakıyetli bir 
safhaya girmesi umuluyor ve Londra 
nın B. Delbos tarafından yapılan te
şebbüslere müzaheret göstereceği ill 
ve ediliyor. Paris muvafakat ettiği ve 
fayda umduğu takdirde Londranın 

üç taraflı geniş bir fikir mübadelesin
den çekinmiyeceği de anlaşılıyor. 

---<>-

Kısa Ankara Haberleri 
Ankara, 24 (TAN) -

• Va.laf paraJnr irlarelermce, ve. 
rilectk ödünç paralar i~fo, alınacak 
faiz ve komisyon mlktarlan değiş. 
tirilmiş tir. 

• Ankara hava ıneyrlanında ya
pılmakta olan hangar inşaatı bit,.. 
miştir. Meydana büyük bir i<rtas
yon binası yapla<'al,. asfalt yol o
raya kadar n1.attla<'aktrr. 

• Maliye Vl'!,iih>lı -ntinhal mall
ye memurluktan için 30 eylüldP bir 
müsabaka imtfhıını ~'\khr. Mü
racaatler şimdiden ba.5lamıştır. 
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-.~ahkemelerde 

Kumkapıdaki Yaralama 

Sevgilisini Vuran 
Genç Tevkif Edildi 

Parkta Öpüştükleri için Mahkum Ediren 

Sevgililer, Hapisten Sonra Geçinememişler 
Evvelki akf3.M Kumkapıda bir yaralama hadisesi olmuf, Şükrü 

isminde bir genç, ötedenberi sevdiği bir kadını ustura ile muhte
lif yerlerinden ağır surette yaralamıftır. Şükrü dün Adliyeye 
verilmiş ve Birinci Sorgu hakimliği kararı ile tevkif edilmiştir. 

Yaralanan kadının ismi Virjinidir. 
Şükrü ile Virjini, bundan bir müddet 
evvel, parkta öpüştükleri için cürmü 
meşhut mahkemesine verilmişler ve 
biri 15 gün, diğeri 17 gün hapse 
mahkum edilmişlerdir. 

Bu iki sevgili, hapisten çıktıktan 

sonra, biribirleri ile geçinememişler, 
aralarındaki ahenksizliğin had bir 
şekle girmesi, evvelki geceki hadiseyi 
doğurmuştur. 

Şükrü, hadi.eyi. nasıl 
,, anlatıyor? 

Şükrü, dün kendisile görüşen bir 
muharriri.mize vakayı şöyle anlatmış
tır: 

- Virjini ile yedi ay evvel tanış
mıştım. O zaman bir müessesede ta.h 
sildardım. Fakat, onun yüzünden i
şimden oldum. 

Biriktirdiğim paraları Virjiniye ye 
. 1 diriyordum. O sıralarda parkta öp~s-

ld T 1 b•ı 1 tüğümüz için mahkfun olduk. Hap•s-

V irjiniyi ağır ıurette 
yaralıyan Şükrü 

am a e 1 e ten çıkınca evlenmiye karar vermış-
M hk tik. Onu alıp memleketim olan Çor!u-

G emeye ya götürdüm. Sonra tekrar Istanbula 

V •ıd• geldi. Fakat, burada benden yüz çc-
erı 1 ' virmiye, eve almamıya başladı. Ben 

Uvey kızı Remziyeyi bıçakla yara hergün kendisine muayyen bir ı:>ara 
lıyarak öldüren Omer Tiril, hakkın - vermekte devam ediyordum. Benden 
daki tahkikat dün birinci sorgu M.- gizli bazı kimselerle görüştüğünü ve 
kimliğince bitirilmiş ve suçlu hakkc~- Kumkapıda sandal gezintilerine çık
daki evrak ağırce:z.a. mahkemesine tığını duydum. Fena halde kızdım. E
verilmiştir. Sorgu hakimliği, cincıyeti ve gidince bu sefer "yok., dedirtti. Is
taammüden işlendiği neticesine vara rar ettim. Çıkmıya mecbur kaldı, an
rak Ahmet Tirilin idamını istiyerek nesi ile bir olup küfür etti. Nihayet 
mahkemeye sevketemiştir. Muhake- "gel, kozumuzu pay edelim,, diye or
mesine yakında başlanacaktır. taya çıktı. Ben de usturayı çekip rast 

Bekçisine Kızıp 

Kilisenin Camlarını 
Taşla indirmiş 

Gedikpaşada oturan Araksi ismin
de bir kadın, oğlu Bünyamini döven 
Flora kızmış, hınç almak için onun 
bekçisi bulunduğu Ermeni kilisesinin 
camlarını kırmıştır. Araksi, bir ay 
hapis ve bir lira para cezasına mah
kum olmuştur. 

gele vurdum.,, 
---o~--

Posta Memuru Değil, " 
Mal Memuru 

Mehmet Tüf ekçi isminde bir me-
m unın zimmetine para geçirme su
çundan bir sene hapse mahkum edil
diğini yazmıştık. Istanbul Posta, Tel 
graf Müdürlüğünden aldığımız bir 
mektupta adı geçen Mehmet Tüfek
çinin posta memuru olmadığı, Şile ka 
zası malmemuııu bulunduğu bildiril
miştir. 

Yaşı artık kırkı hayli geçen ve saçları seyrekleşen 
başmühendis, gece uykusuna bir türlü doyamıyordu. 
Mükerremle arasında yirmi biİ' yaş vardı. 

Eğlentiye ı 
Gotiiriilen 
Mevkuflar 

--0--

Suçlu Jandarmalar 
Muhakeme Ediliyor 
Tevkifaneye götürüldükleri sırada 

Salim, Hüseyin ve Remzi isminde 3 
mevkufun hariçte kadınlarla gezip eğ 
lenmelerine müsaade ettikleri ic:in 
mahkemeye verilen kapıaltı karakol 
kumandanı Ali ile Jandarma Ahme. 
din duruşmalarına dün asliye üçüncü 
ceza mahkemesinde devam edıııw~tir. 

Dün mahkemede Salimin ilk :fadesi 
okunmuştur. Salim bunda şöyle de
miştir: 

- Biz henüz tevkifanede bul11H1 -
yorduk. AdliyeyE' muhakeme için gel
diğimiz günlerden birinde onba~mın 

emri ile jandarma Ahmet bizi bir tak 
siye bindirdi. Beyoğluna gittik. Ora
da br yerde içtik. Sonra, Neriman 
ve Mükerrem isminde iki kadının ev
lerine uğradık. Dönüşte de tekrar ka
rakola uğradık. Daha sonra yine oto
mobille, metresim Nigarın evine uğ
radık. Nihayet, Topkapı dışm::ı. çıka
rak orada da içtik ve eğlendik.,, 

Salim, dün mahkemede, bu !:'özle
rinin hepsini inkar etmiş, katiyyen 
böyle bir şeyden haberdar olmad;ğını 
söylemiştir. 

Suçlu Ali de şöyle demiştir: 
- Ben suçluları gezdirmek için e

mir vermedim. Yalnız içtimai vaziyet-
lerini gözönünde tutarak bazı suçlu
ların adliyeye otomobille ve jandar
ma nezareti altında gidip gelmelerine 
müsaade ediyoruz. Bunları da bir tak 
siye koyup tevkifaneye götürmesini 
jandarma Ahmede havale ettim. Yok 
sa gidip Beyoğlunda gezdir, eğlendir, 
demedim. 

Muhakeme, diğer şahitlerin çağml
ması için başka bir ~ne bını.kilnı.rsı· 
tır. 

-0--

'Jluranı 
Söylemek 

lsiemigenyaralı 
Usküdar müddeiumumiliği, dün ga 

rip bir yaralama hadisesine el koy -
muştur. Mesele şudur: 

Usküdarda Eşrefsaat sokağında 21 
numaralı evde oturan Hasan isminde 
biri, evvelki akşam polis karakoluna 
müracaat ederek şunları söylemiştir: 

- Benim evimde Ahmet isminde 
bir misafirim var. Bu adam dün ~el
di. lki, üç yerinden yarası var. Ne 

, .............................................................. . 
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TOPLANTllAR 
1 

_._o_A __ v_ET_L_ER_•_ı 
Halkevlerinde Dil 
Bayramı Toplantısı 

Beşiktaş Halkevinden: 

26 EylUI 1937 Dil bayramı vesile
sile Evimizde bir müsamere tertip e
dilmiştir. Umumi radyoda verilecek 
büyük dil söylevi ve yenilenmekle be 
rabet Türk dilinin eskiliği, büyiiklü
ğü ve dünya dilleri ve medeniyetleri 
üzerindeki mühim tesirleri hakkında 
Evimiz Dil, Tarih, Edebiyat komite
si başkanı Muzaffer German tarafın· 
dan bir konferans verilecek ve Türk 
dilinin büyüklük ve yüksekliğini can 
!andıran seçilmiş parçalar inşat edi
lecek ve temsiller yapılacaktır. 

• 
Şişli Halk evinden: 

Dil bayramı münasebetile 26 Eylfıl 

1937 pazar günü saat 17 de Halkevi

mizde felsefe öğretmeni Hataylı Ah

met Faik Türkmen tarafından (Dili
mizin beşinci bayramı) adlı bir kon
ferans verilecek, öğretmen Kenan Sa 
rıer manzum.eler okuyacak ve bir de 
konser verilecektir. Herkes gelebilir. 

• 
ŞiŞLi HALKEVlNDE 

DERSLER 
Şişli Halkevinden: 

Türkçe, Güzel yazı, Fransrzce, In
gilizce, Almanca, Biçki ve Dikiş Çi
çekçilik, Şapkacılık, Muzik ve Solfej 

Ev idaresi derslerine birinci teşrinden 
ıtJuaren oaşıanaca1ttır. Devam etmek 
istiyenlerin hergün saat 16 dan 20 ye 
kadar müracaatleri. 

olduğunu söylemiyor. "Bir 

uğradım,, diyor. 
kazaya 

Polisler, derhal Hasarım evin~ .koş

muşlar ve yaralı Ahmetli sorguya ~ek 

mişlerdir. Ahmet, evvela hiçbir §ey 
söylemek istememiş, sonra: 

- Uç gün evvel köyde Molla Re
cep oğlu Hasan ile kavga ettik. Beni 

tabanca ile iki yerim.den vurdu.,, de
miştir. 

Erdek kazasının Tadirak köyü hal

kından olduğu anlaşılan yaralı Ah

met, hemen hastaneye kaldmlmıştrr. 
Polis, tahkikatla meşguldür. 

Arkadaş! 
SICAK, RAHAT, TEIDZ, E

MiN, LUKS, EN GUZEL, RE

PERTUARI EN ZENGiN 

SiNEMA 

Hiçbir masraftan çekinilmedi. 

---CBUYU~s·E-R-, 
TRAKYA MANEVRALARI 

ve 
YINE TURKÇE SOZLU 

ŞAHESER 

Halk Kahramanları 
ve 

JEAN KIEPURA'nm şaheseri 

AŞK GÜNESi 
' -Milli de devam ediyor! 

Günün prot<ntmı - lsta.nbul 
OCLE NEŞRIYATI O 
12,30 Plakla Türk musikisi 12.5. 

Havadis 13,05 Muhtelif plak ne~11• 
yatr. 14 SON. 
AKŞAM NEŞRIY A Ti: 

İkinci Türk Tarih KurultayıtıIIl ne; 
ri: (Kurultayın müteakip toplantı 
gün ve saatleri her toplantı sonuııdll 
bildirilecektir.) lS',30 Plakla dal19 

musikisi 19,30 Konferans: Doktor S& 
lim Ahmet (Maddi manevi iyi yetir 
mekliğimize mani olan haller). 20 () 
mal Kamil ve arkadaşları tarafınd:ı.~ 
Türk mrusikisi ve halk şarkıları 20,3 
Ömer Rıza tarafından arapça söyle" 
20,45 Belma ve arkadasları tarafrtı• 
dan Türk musikisi ve halk şarlnlııtl 
(Saat ayarı) 21,15 Tango ve caz or 
kestrası 22,15 Ajans ve borsa habel"' 
leri ve ertesi günün programı 22.sO 
Plakla sololar, opera ve operet parça 
!arı 23 SON. 

• 
Günün Pı·ogram Ozll 

Ertuğrul Sadi Tek ' s E N F o N 1 L E R 

Bu gece(Büyükdere) 

Aile tiyatrosunda 
(Artıstıer revüsü) 

ve (KILIBIK) 

ÖLÜM HABERLERi 
{ 

ÖLÜM~~ 
lstanbul Vilayet Jandarma Komu

tam Binbaşı Bay Abdlilkadirin eşi Ba 
yan Ayşe Müyesser sekiz aydan beri 
çekmekte olduğu hastalıktan kurtula 
mıyarak evvelki gün Beyoğlu hasta.
nesinde vefat etmiştir. Cenazesi dün 
hastaneden Valde camiine kaldırıl
mış, namazı kılındıktan sonra Topka
pı mezarlığındaki aile kabristanına 

defnedilmiştir. Bu kayıptan dolayı B. 
Abdülkadire taziyetlerimizi bildiririz. 

• 
ÖLUM - Ankaradaki Akba mües

sesesi Istanbul şubesi şefi Arifin ba
bası ve Akba sahiplerinden Bilalin da 
yısı Yanyalı Ibrahim Ham.it dün ls
tanbulda ölmüştür. Beyanı taziye e
deriz. Allah rahmet eylesin. 

21.40 Prag kısa dalgası: Senfonik koıt• 
ser (Çek eserlerinden). 

HAFiF KONSERLER 
7.10 Beriin kısa dale-ası: Haltosonu koıt 

seri. 8,15: DevamL 9,30 Paris kısa dalıı• 
sı: Plak konseri. 9,30 Ber1in kısa dalgası: 
Hafif musiki. 10,30 Paris kısa dalgası ı 
Plak. 11.30: Keza. ı3: Keza. 13 Berliıı 
kısa dalgası: Hafif musiki (14.15: Deva• 
mı). 13,10 Bükreş: Karışık plak musikisi 
14,15 Paris kısa dalıasr: Konser nakli. 
15 Paris kısa dalgası: 15,35 Roma kısa 

dal;;;~: Goldi orkestrası,· şarkı. 17 ,50 
Varşova: Italyan musikisi. 18,30 Peşte: 
Salon orkestrası. 19,15 Varşova: Robert 
Stolz'un plaklarından. 20 Varşova: Or' 
kestra, koro. 20 Peşte: Macar halk ha· 
vatan. 20.25 Bükreş: Plak konseri. 20.40 
Milano, Florans: Karışık radyo orkestra 
sı. 21,10 Laypzig: Orkestra, bariton, Mel 
zosopran, keman, saksofon, piyano. 21· 
40: Bari: Karışık musiki konseri. 22.2s: 
Prag kısa dalgası: Eğlenceli şarkrlı ınu• 
siki. 22.45 Bükreş: Musiki nakli (Lokatı• 
tadan). 23 Peşte: Askeri bando. 

OPERALAR OPERETLER 
16,ıS Roma kısa dalgası: Opera piyesi 

(Sonra konser). 18,35 Roma kısa dalga• 
sı: Opera piyesi. 20,15 Bertin kısa dalga• 
sı: "Uç Küçük Matmazel" isimli musi~il~ 
piyes. 22 Roma: Mascagni'nin '1sabeau', 
isimli operasL 

ODA MUSlKJSI 
22.05 Bük.reş: Oda musikisi kuarteti 

(Rossini). 

Sinema salonundan içeri girince, yerlerin bir kıs.
mmı boş buldular. Vakıa filmin başlamasına da daha. 
vakit vardı. Hatta bunun içindir ki, yolda Mükerr~ 
ntln kendisine yokuşu hızlı hızlı çıkartmasına Halit 
itiraz etmiş: - Ne koşuyorsun canım! Sonra orada. 
boşuna bekliyeceğiz, demişti. 

YA-ZAN : NA\-UD Ç'fRR/ 

sil benim için tamamen kafi. Babamın madenini biz.
zat idare etmekliğim icap ettiği zamanda ise, istedi
ğim gibi ve istediğim kadar mühendis bulabilirim. 
Hem o vakte kadar maden mektebi lise mezunların
dan birçok mühendis yetiştirir de bu sayede ben de bu 
beylere babam<ian yahut başka yerlerden alabildikleri 
paranın yarısını bile vermem! 

O zaman Halit küstah oğlana bir tokat aşketmek 
arzusunu güçlükle yenmişti. 

Sinema salonru epeyi büyüktü. On taraftan tıpkı 

bir mektep sıraları gibi sıralar, daha geride iskemle
ler, beyaz perdenin altında da paltoları, mantoları, 
şapka, baston ve şemsiyeleri koymıya tahsis olun
muş eski bir bilardo masası vardı. Bu daha şerefli 

sayıldığı için, hemen herkes mutlaka en gerilerde 
yer bulm.ıya çalışırdı. En sonra gelmenin kibarlık 

icaplarından oldıuğunu bildiği halde bu sefer nedense 
erken gelen ve kibarlar gerilerde oturduklarından 
tabii en gerilerde bulunan Nuriye, kendilerini uzaktan 
tanımış, mebzul el işaretlerile yanma çağırıyordu. 
Kocası ile beraberdi. Lakin Nüzhet görünmüyordu. 

Mükerrem derhal Nuriyenin tarafına yürümüştü. 

Ve karısının arkasıru:lan istemiye istemiye ilerlerken 
Halit Senihaya ve yalnız Mükerremden şikayet eder
ken sesinde ona karşı peyda olan bir samimiyetle de
di ki: 

- Bu kadından sen de haz ediyor musun Allahaş.
kma? 

Bir kaç kere daha böyle sormuştu. lçi bUyük bir 
hazla dolan Seniha bir şey söylemedi. Sade belirsiz 
bir surette başını sallayıp gülümsiyerek ağabeyisinin 
yüzüne baktı, ve tabii Halit bu gülümsemedeki istih
zanın kendisi için olduğunu hiç hatırına getirmedi. 

Nuriye onları bir laf tufanı ile karşılamıştı. 
- Acaba gelmiyecekler mi diyordum. Biz belki iyi 

yerler tutulur diye her zamandan evvel geldik. Pek 
güzel bir filimmiş, değil mi bey? Bey Istanbulda vak
tiyle görmüs te öyle iken yine geldi. Nüzhet te mutla-

.__ __ -=ka=- e:elece.kti ıımm hilmP..mkL.ne.r..d ı · ~ 

pu gece bizi yalnrz bıraktı, arkadaşlarile Şaban usta
nın dükkanında yemek yemiye gitti. "Şaban ustanın 
dükkanında yemeğe de gidilir mi imiş!,, dedim amma 
dinletemedim. Sonradan öğrendim ki, meğer Şaban 
usta olacak herif lstanbuldan güzelce bir kız garson 
getirmiş. Bu kızın Hacer ve Bedia diye iki tane de 
adı varmış. Bu iki adlı kız geleli üç gün olmuş, bu üç 
gündür aşçı dükkanı dolup dolup boşalıyormruş ! 
Hanımefendinin eski gümrüi< katibi şimdi de mü

him bir madenci olan kocası, cesim göbeğini oynata 
oynata güldü: 

- inşallah yarın akşam da biz beyefendi ile bera· 
her gideriz! dedi. 

Halit muka:bele etmedi. O bu aileyi hiç sevmiyor, 
karıkoca ve oğul bütün azasına karşı nefrete çok 
benziyen bir iş duyuyordu. Hele oğullan, güzelliğine 
tekmil kadınların tapmasını ve parasına herkesin te
kibusun'U bekliyen bu uzun saçlı ve küstah bakışlı 
oğlan, müthiş surette sinirlerine dokunuyordu. 

Karısıyla onun arasında başlıyan hoşlanma ve is.. 
tek oyununu hiç mi hiç sezmemiş olmakla beraber, 
Nüzhete karşı adeta bir kini vardı. On dört, on beş 

yaşındaki çocuklarla. bir sınıfta okuyuşundan hiç sı
kılmıyan, dönmediği yıllarda bile mutlaka ikmale ka
lan, sokakta hocalarına ra.stgelişinde bunu lutuf sa.
yar bir eda ile kendilerine selam veren, sonra da bU
tün cahilliğine ve terbiyesizliğine rağmen cemiyet 
içinde kendisine şimdiden bir mevki verilen bu çocu
ğu birçok defalar, tahkir etmek ihtiyacını duymuştu. 

-5-
nın üzerinde, o hem sigarasını tel lendirir hem de 
yeni bir Fransız operetinin ilk defa olarak dinlenilen 
plaklarına dair hlikümler yürütürken, hata ortamek
tebe gittiğini hatırlatarak böyle eda ve çalımlara hak 
kı olmadığını yüzüne vıurmak maksadile sormuştu: 

- Dersler nasıl, yürüyor niu? 
Elindeki sigaranın yarı külünli tablaya yarısını da 

yere dökerek, Nüzhet: 
- Şöyle böyle, fakat niçin sordunuz? demişti. 
- Uzun seneler talebelik, bir müddette hocalık 

etmiş olmanın tesiri. E, bu sene son sınıftasınız de
ğil mi? 

Bunun üzerine, iri siyah gözlerinde mütecaviz bir 
ışıkla Halidi süzerek Nüzhet demişti ki: 

- Bu adeta bir istintaka benziyor. Evet, bu son 
senem. Kısmet olursa bu yaz mektebi bitireceğim. 
Amma yine siz ihtiyat edip bu hususta bahse filan 
girmeyin! 

- Geçen yaz mektebi bitirmeyişiniz yazık oldu E
ğer şimdi elinizde şehadetnameniz bulunsaydı, yeni 
bir imtihanla maden mektebine girebilirdiniz. Halbu,. 
ki, gelecek seneden itibaren, alınmak için liseyi bitir
miş. olmayı şart koyacaklardır. 

Fa.kat bütün bu sözler esnasında Nüzhet asla bo
zulmamış, ve sonra, gözlerindeKi o mütecaviz ışık 
büsbütün artarak, kızıl ve biraz kalın dudaklarından 
karşısındakini küçük gören bir tebessümle cevap 
vermişti: 

- Ortamekteptcn sonra ne bir liseye girmeyi dü-

Filmin ikinci kısmı başlarken Mükerrem birdenbi~ 
re Nüzhetin sesini duydu Yavaşça: - Affedersiniz, 
geciktim, diyordu. Arkadaşlar bir tür!U bırakmadı
lar. Ellerinden kurtuluncıya kadar akla karayı stıÇ .. 

tim. 
Mükerremin Halitle arasında Seniha olduğu için 

belki Halit duymamıştı. Fakat evvelden bulıuşmak 

kararını apaçık gösteren bu sözleri başkaları işit&

mez miydi? 
Mükerrem cevap vermedi. Nüzhetin ağzı çok fena 

içki kokuyordu. 
Sinemada çalgı yoktu. Bunun için, film gösterilir

ken yüksek sesle konuşmak-ta ve her türlü gürültü
den çekinmemekte kendisini Nuriye tamamen hi.11' 

sayıyordu Fakat çalgı olsa da herhalde yine konuşaı
caktı. Avrupaya sık sık giden bazı hanımefendilerden, 

operalarda bile başrollerin şarkı söylediklerı en heye
canlı ve mühim yerlerde put gibi durulduğunu, fakat 

buna mukabil de ehemmiyetleri ikinci ve üçüncü de
recedeki meclislerde konuşulup gülüşüldüğünü ve 
böyle yapmanın kibarlık gerekliği olduğunu daima 
duymuştu. Hatta yaptığı iki Avrupa seyahatinde de, 
bu derecesini farkedememisse bile yine böyle hareket 
etmiş ve ihtarlar karşısında kalışı kanaatini değişti~ 
rememişti. Uzun, kısık ve kalın kahkahasiyle güle

rek oğluna dedi ki: 
i:A_b. .. bulundukları biı:: lter \1> a.Jlruh..alla..><..ı~ _ ___.,..........._..... ....u•~~u.a.ı..n::Ll-ilı&;;,llı~teb......,.i~n~e.ag~irm.........,~~vıu· ........ BUL..Jwuı..-.-----~-----------'-' ................ >..ı.....ı~a~r...._ _ __ 
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BAŞMUHARRIRI 
'f Ahmet Emin YALMAN 
~'m hedefi: Haberde. fi· 
~ her teYde temiz, dü· 

• A 1 ': • __ _!!_ 
aanumı o_ma!!:, 11U1r1111 

l!ıeteai olnuya ~. 

GUNON MFSJ.ELWI 
ebl Propagandas1-
Ağmnı Kapatalım 

.._ llarbl MllUlllda ortalJiı ka-
--., dhlnlerl boan, .......... 

~ altU8t efmlye o-IJIM ..... 
'-r tepolt vardı. Ortaya hergün ye
.. 1enl kara haberler lalar, efkf.n 
~ sevkederdl. O vakit bu ka
ta haber propapaduma ''Ta.tavla 
--..., adı verllmittL 
.. kara haber pröpapndaedanma 

lllakaadı mllletl arkadan wrmak, cep 
lae,t bomıh ve puük yapmaktı. 

8agttn de memleket dahDlnde mDll 
~ bomuya ~lfMI, bnlMık suda 
11.bk avlamak ve etkf.n fqll'tmakla 
lıletcm bir propaganda t..şırtıl.tr var
.... Bu tetkllit el altından oriaya 
lllaııteın rivayetler ÇJkannk ıdhlnle-
11 altüst etmektedir. 

Ba faaliyetin en haris misali bu 
'1eta Tllrk parası etrafmda yapıı. 
lropapnda, ve ortaya çıkardan ta-• llltıa rivayetlerdir. llWdbnetlD prea-
lllpi TUrk parasmm kıymetini muh&
ı.. etmek oldop halde, CeW Ba
hrm Ba§veldlet veldllllfne getlrll
llleainden istifade ederek puanuzm 
~tbıbı dttştlrttleceğinl ipe etmlt
leırdır. Bu yanlıt ,aylayı yapabbmek 
~ de ortaya birçok rivayetler at • 
llbtlardır. Od gttn evvel bu p.ylalarnı 
t.e.trı altında bonada gayrltablf va

lllretıer görtllmUtttb'. 
Propagaadacdarm hedefleri plyMa 

11 altüst etmek, htik6metfın ltlbamu 
~. ve Uınmtmuza darbe 
l'armaktır. 

Bu propapncla fullyetbıl idare e
tlea tdmlerdlrf Bu rivayetler neredm 
Cdmuttarf 

.&&64aw.&a.av.,.ı ı..- _.o • ••• · -···-····-·-- '' ........ eaktır. Fakat bütün ihtlmaller ecnebi 
Jtropaguıdası Uleriıade toplanmakta
dır. Tttrldyeyl lktlsad• yere vura
ilk llyasetlerlae alet etmek lstlyea
lar vardır. Bunlar hökfunetln takip 
ttmekte olduia lktıudl slyasett.ea 
--. ... clellldlrler. BW tf. raa c1una 
..._,_ wrmak lçla ortaya böyle 
lledwa pylalar atmlflardır. 

Bunlarm apıarmı kapatmK ve 
l'lridye dahDlnde eeaebl propapn • 
...... mtiawle edfhnlyeeejlnl giie
'-inek 1&mnc1ır. 

lllçblr devlet, blltka memleketlerin 
tablJI itlerine kanfmÜ haldonı haiz 
.._dılr halde bul emebl ajanla.nim 
~e JtlerlDe kanfmÜ beklrwu 

~de görmeleri affedilir bir 
--et değlldlr. 

lltUdbnet, her itte oldula gibi, bu 
IMıe de fiddetle banket etmell ve ec
llebl propaganduma tamunea Dlha
ht vennelldlr. 

• 
Pransaclald Sulkaıtler 

loa amanluda l'nnwla b~ 
..... b&dlsesl, birkaç aulkut te • 
.......... vakubaldu. Fransa Emniyet 
~ÖD yaptıiı W.klrat, ini 
~ Fnaco'eulara memup 
-- tefklJ&tı tarafmdan tertip edll
.... meydana~- Ba tetkL 
~ bapnda ... gün Breet ıım. 
....... tamir ecJlhMkte olu hpuyol 
~ gemlalni ~ tefebbüa 
.._ 'l'roncoeo balumnaktadlr. Ba 
~ '8llerln Franwdakl w tef
~ idare etmekf.edlr ve bu tetld· "P......- blrgok ......... tertibi 
.. llleHaldtlr. Franm btiktmetl ba 
...... meyclua P&nmt ve men
~ da yablamlltlr. Dtbaya aul
~ haıpmlrta ..ı..u .. - . 
-....;, dmnler ve ln•·ıv vardır. 
~ ... yerlerde pro ....... De 
~ et:meld'e, ... yerlerde ....... 
.... edecek bdar lleıl ptıı&ttiedlr-

~ 8111btl ile O)'lllJ'U ba pl'O-

~ gös ........... llmndır. 
.. ~ede de bagtla pro ....... l-
...... eaaebl propapadacda

..... )'ann daha tebllkell itlere ı. 
~ etmiyeoejlnl kim t.emla ede-

Jf. Z.ı.rl711 
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Arkadaıımız Sabiha Zekeriya, Amerikada yaptığı tetkiklerin intıbaını, G'OPtlŞLEJ) TAN okuyucularına vermekte devam ediyor. " Amerikanın lçyüzü.. nü 
anlatan arkadaşımız, bugün de oradaki Türkleri gösteriyor ve diyor ki: KÖYLÜNÜN ıs ~- 1 

TAŞ ABiDESi ··~-H~ ... -- ~ - ---

• • • 

AMERIKADAKI TURKLER 
NE YAPIYORLAR. NASIL 

Vapunımuz, Karadeniz sahlllne 
ye,D bir kurdeli gibi uzanan Rbeden 
geçiyor. Yeşil dağlann arasına, yeşil 
ağaçlann gölgesine, birer küçük şato 
gibi kurulmuş beyaz köşklere bakıyo
rum. Tamamea medeni bir memleke
tin sayfiyelerini aııdıran bu sahil be.
na medeni bir kasaba hissini veriyor. 

Blzenln yambaşmda ''Pazar,, köyü
ne çıkıyoruz. Genç bir muallim bm 
selimbyor. A merikaclaki Türklerin 

buıünkü İktı•dl, İçti
mai YUi1etlerini yazmadan 
eYYel, on dört aene enel bu
n.da tanıdıinn Türkleri oku
yucularıma tanıtmak iıterim. 

YASIYOR? 
kara çocuk kurumuna iane gönde
ruoler . • BUtUn bu izahat Amerlkadakl 
Türklerin bugünkü hayat pİtlan
m, ve memlekete kartı duydukla
n allkayı göeterir. Buna rağmen 
ihmal edilmi§ bir vaziyette kalmak 
tan doğmuş bir aza.plan vardır. 

- B6' geldiniz. Sbe küçük köyü • 
mllzden evvel, yeni yaptırdığımız mek 
tebl göstermek istiyorum. 

ve bu teşkilatlara yardım eden 1e

faretanelerini gördükten sonra, A
merikada kiımeaiz, bakımsız ter
kedilen bu fedakar insanların unu
tulutuna içim •ızladı. Amerikada 
da Türk sefaretanelerl, konso
loeluklan var. Fakat kütleden o 

Anadoluda istiklal Harbinin en 
büyük fedaklrlıklar, en keskin 
mUıküller içinde devam ettiği bir 
•ırada Nevyorkta "içtimai Iı,. mek 
tebinde talebe idim. Bu sıralarda 
Ankaradan bir mektup aldım. Bu 
mektup, Ankarada mlllt hareketin 
geçirdiği mütkill safhalan, fera
gati, sokaklarda Bilrtlnen çocuklan 
korumak için bir cemiyetin kurul
duğunu bildiriyor, biulen de yar- , ka~~ uzak, o kadar tepede ki! .. Bir 
dım istiyordu. Ayni zamanda "Kom iş ıçın kapıama başvuranların d•Y· 
mUnite teşkilltı., ıubeainde ihtısu duklan ezayı ağularından dinle • 
yaptığım için, mektepten Ameri- elim. 
kadaki TUrk kommünitelerini tef- Nevyorkia 90 Tllrk talebesi var. 
killtiandırmamı, öğrendiğim me- Hiçbirinin kendileri.le allkadar ol-
totlan ameli bir sahada tatbik madığmdan teesstlrle bahıaettller. 
etmemi istiyorlardı. Ben bu iki e- Nevyorkta ve hariçteki tehirlerde 
melle Türklerin araama girdim. dinlediğim her Ttırk bana kendile-

0 zaman Amerikanm muhtelif rine ali.kasız kalan konsoloslardan, 
eehirlerinde iki binden fazla TUrk ve münevverlerden bahsetti ... 
vardı. Bunların kahir bir ekseriye- Anladım ki, hakikaten bunlarla 
ti fabrikalarda amelelik, otellerde alakadar olan yok. 
garsonluk, otomobil garajlarında 
hademelik yapıyorlardı. Hiçbir te§
killtlan yoktu. Harp :r.a.manmda A
merikada Türk sefiri ve ko11BOlos
lan da olmadığı için bunlar bu uç
ıuz bucaksız ülkede, kimaeaia, teş
klllt.sız, hertürlU himayeden mah
rum y,qıyorlardı. 

N evyorkta bir cemiyet teaia et 
tik. 8u cemixetJ,n gayesi ev· 

• ""'·U• 'V.L mua.ıu 2'\&• ~l"'J. .L "'"'!ıl'• .. • w.- ... .a •• 

malr, hutalık, tiitillk samanında 

. A merikadaki Tllrklerin iktı • 
•adt, içtimai vaziyetini bil

direcek kati adetler ve tetkikler 
yoktur. Benim sathi yaptığım bir 
tetkike göre bugün Nevyorkta. 250 
Türk vardır. Bunların yUzde 65 i 
fabrikalarda, yUzde 15 l lokanta -
larda, yüzde 20 si garajlarda, çalı
ıır, diğer yüzde onun bir kısmı şo
förlük yapar. Bunlardan b9.1ka 
...... .... lr.,.. "''" -•tel. 1 bovacı, 1 
ll9dm s&•ıll'll ... ,.. ulalbl, 'bir 

duvarlann üzerine yazı yazan hat
tat, bir ressam, 9 tane de kahveci 
var. KUçUk aanaatlere girmiı bu 
küçük miktar çıkanhna ekseriye
tin amelelikle geçindiği görtllUr. 

Bunlann yUule elli8i okuyup yaz-

hudi, Ermeni ve Rumlara tem1il
ler verirler. 

Nevyork'tan aonra en çok 
TUrk olan tehir Ditroiettir. Bura
da da 250 kadar Türk vardır. Bun 
1ar Ford flJbrikalarmda en kötü 
terait altında çaıı,an amelelerdir. 
Ford kendi tefkll ettiği kumpan-
ya tınyonuna girmiyen amele)'l ite 
almadığı için, bunlar da Ford'un 
Unyonlarma girmiye, ve ecnebi 
amelenin yapmadıiı en aiu' leleri 
yapmıya mecbur vuiyettedirler. 

Bundan ba.fka Plpotl ve Mir te
hlrlerdeki Türkler tahminen :500 
kadardır. Bunlardan baaka 
Worchester'de 72 kişilik bir Türk 
cemaati vardır ki, TUrkiyeye gön
derilen b\lyUık iane miktarmda bun 
lar bllyük fedaklrlıklar göetermif 
lerdir. 

W orchester ve Palmlr'dekl 
Tllrklerln ekleriyeti tel ve 

bgrgu faıbriblaı'IDda çalıfırlar. lç
lerlnde usti ameleler de vardır. 
Worcheeter'de il; bakkal dtıkkl
nı, a lokanta ft kahvehane, b1r de 
Himayel Etfal Cemiyeti vardır. Bu 
cemiyet Amerika dahilinde mevcut 
cemzyetlerin en muntazam çalıp
~'T. ..\@una hutalık, lfslzllk za. 
milnndi ~1!alttı........ t .... 
ka Ameriıka dahilinde her Türke, 
bumdan olsun olmasm yardım e
der .... 

Bütün b•1 cemiyetler, iktısadl 
vaziyetlerinin mtlfkül olmaama 
rağmen her aene muntazaman An 

Tahtaunın bir ucuna basınca, öte. 
ki ucu pblauan bir köprüden ve pis 
sokaklardan geçiyoruz. Burada bele
dlyenla. istirahatte olduğunu anlıyo
rum. Rehberimiz de anlamış olacak 

Konsoloelukların kendileri.le al~ 
kadar olmamumdan bqka bir 

kl: dertleri daha vardır ki, o da bazı-
- Efmdlm, dedi. Burada belediye

nin btittin varldat.ı, ancak memurla,. 
na murafou karşılar. Bu sebeple ı. 
mar için elinde biç parası yoktur. 

Ja.rmm Amerikada iş bulmak mec
buriyetile Amerikan tabiiyetine ge
çip, memlekete dönmek hakkın • 
dan mahrum olmalarıdır. 

K uunen, her millet tabiiye
tini dejtştiren fertten ou 

hakkı nezeder. Türkiye hük<ime -
tinin tabiiyet kanunu da bunu böy 
le kabul eder. Fakat bunların içinde 
memleket haaretile yanan, öl • 
meden topraklarına dönmek i8ti· 
yenler var. Bulıla.rm tabiiyet d~ 
tirmeleri bir cUri1m olarak te
llkld ediliJe bile, memlekete böyle 
kıymetli bir yardunla alakalarını 

ispat eden bu adamlara bir kolay
lık gösterilemez mi? Hapilaııede
ki katillere bile devlet büyük bay
ramlarda veya on aenecle bir umu
m! bir af çıkanr .Bunlar da bir de
faya mah8ua olsun affedilemezler 
mi? Worcheater'de görUftüğUm 
bir Tl1rit karflmda hUngUr hün -
gi1r ağladı: 

- Devlet benim idam karanını 
venıeydi, o toprakta gidip idam 
edilmiye razıydım. Fakat TUrki -
yeye giremeuin hUkmll, benim için 
idamdan daha afırdır. 

Memleketlerine karşı bu kadar 
d r ...... •tlNIU•1'ô 

bir defaya maheua kanunf bir ka
rarla memleket kapılarını açmak, 
bu büyUk f edakarlıklan yapan a
damlara devlet ve millet tarafın • 
dan verilmit bir mUk&fat olmaz 
mı? 

Muayyen bir miktar memuna beeo 
lemek için belediye ... 

• Büyücek tat bir blnamn &ıtlncle 
duruyoruz. Puar'm ortamektebL. 
lılmlllm anlatıyor: 

- Burasw doğrudan doğftlya 
köyHl yapıyor. Tqmı, toprağım, kire. 
elnl, btlttln masrafw etraftaki köylü· 
ler veriyor. Ba meldep için btikUmet
ten oa para blle almadık. 11atti. bl
num dWgerllğfıal bile köylü kendisi 
yapıyor. Maarife yalluz muallim iç1a 

mtlracaat ettik. Muallim kadroewa11 
bekliyoruz. Batti köylü, muallim tieo 
retlnl clahl ödemlye razı .•• 

Kmcll almt.erl, kendi emeği, kentft 
paruı, kendi eme köylünün yaptıeı 
tat bblayı, somaki mermerden yapd• 
mıt bir heykel, muazzam bir lblde 
gösll De seyredlyonun. Oyle bir &bi
de ki, ta§I; toprajı köylünün llıne, &Y• 

dlllhp olan aşkını haykınyor 

• Pazar'm ~smdan geçiyoruz. Y .. 

bunlara yardım edecek bir anüeue 
1e kurmak, l&Diyen memlekete, mem 
leketteki kim8eaiz çocuklara yar. 
dım etmekti. Bu cemiyetin kuru -
lutu, diğer tehirlerde Tllrkler tlı.e
rinde de iyi bir tesir yaptı. Kendi 
arzularile aşağı yukarı Türk olan 
her tehirde birer cemiyet kurduk. 
.Merkezi Nevyorkta olan bu cemi
yetlerin Türkiyeye yaptığı yardım, 
bir fedakarlık phelerl denecek ka
dar büyüktür. 

ma bilmez. Garajlarda haftada 2S, --------------------------
30 dolar, lokantalarda çalı,anlar ı 

111-......._....wekl m_._Lli 
beyaz blnalarla ba ç&rşmm lllçMr 
likası yok. Küçük harap dlikklnlar ... 
içinde en kötü, en adi yiyecekler .. ın. 
dükkimıı öntlnde dunıyonun. Yavar
Wl tahta bir tablamn içinde, kWce 
halinde belmumuna aadıran ,eyi ... 
rak ediyorum. 

Emperyali8t ordulann iatillsm
dan kurtulmak ve milU kurtu
lut uvllfDll yapanlann davuı
na bunların gösterdiği alakayı 
ifade için bir rakam Widir. Aıne
fikadaki Türkler bu ilk sene zar • 
tında Türkiyeye 300 bin dolar gön
derdiler. Bu rakam, göaterdikleri 
alikayı ifadeye belki Widir. Fa
kat f edakirlığı ifadeye ki.fi değil
dir. ÇiinkU, fabrikalarda, atet kar
ııamda kazandıklan parayı, yarın
ki yiyeceklerini hesaba katmadan 
son meteliğine, göğüslerindeki sa.at 
köateklerine kadar verenlerin fe
daklrlığı para ile ifade edilemez. 

Amerikadaki Türklerin memle
ketlerine kartı yaptıklan bu feda
klrlığı kaydedi§im, sadece onla.rm 
yüksek hareketlerine hürmet duy
duğum için değil, qağıda yuacak
lanma bir mukad'dime teokll etti
ği içindir. 

B u defa Amerikaya giditlmde 
eakl cemiyetin dağlldığmı, 

merkezi tegkUAta bağlı teeekkUller 
kalmamakla beraber, her· yerde 
küçük münferit cemiyetlerin kal -
dığmı gördüm. Fakat o kadar can
aız, o kadar hareketsiz Jd, yıkılana 
acımamak elimden gelmedi. Bugün 
Amerikadaki Türklerin miktan ea
kWne nisbetle yan yarıya uaJm:ıı, 
1923 aeneeinde refah içinde. yqı • 
yanlar 1933 buhramndan perifan 
çıkmqlar, iktıaadt vaziyetleri bo
zulmut, kendilerine yardım eden 
tetkilltlan kalmamıt. yalnız ölüle
rini defin için mezarlık yapmak ga 
yeaile birleten ktlçUk kümeler gör
düm. 

Amerikada y.qıyan her milletin 
kendi fertlerine ve memleketlerine 
yardım için yaptıkları tetkilitlan, 

10 - 15 dolar, mekanikler 25 -
30, fabrikalarda çalışanlar 20- 25 
dolar kazanırlar. Fakat kiraların ve 
zaruri ihtiyaç maddelerinin pahalı
lığı bunlara bu kazançlarına rif. 
men vasatın çok dununda bir hayat 
temin eder. 

Nevyorkta bunlar arum. 
da ipizlik yüzde 16 nisbetindedir. 
Bunlar ünyonlara dahil olmadığı, 
en ağır i§lere Amerikalı ameleden 
daha büyük bir tahammUlle le.at -
landıklan için daha kolaylıkla it 
buluyorlardı. Fakat Amerikada ec
nebi düpıanlığl, milliyetçilik hare
ketleri yUrllmiye baoladıktan aon· 
ra bu amelenin it bulmaaı da gllç
legmiştir. 

Nevyorkta Ud cemiyetleri var
dır. Biri Tllrk Harf' Birliği, bunu 

Kıbnslı Tllrkler tegkil ebnittlr· 
Yakın zamana kadar Türkiyeli 
Türklerle beraber çalıpn bu ce
miyet, araya giren bir nifak yUzOn 
den ikiye aynlınıştır. Türk komo
loaanesinin Kıbnslılan Tllrk say-
maması, buradaki cemaati ikiye a
yırmııtır ki, bu da her iki tarafm 
aleyhine olmUftur. Kıbnsiı:arm ce
miyeti çok mahdut bir sahada 
kalmıt, Türkler tamamile açıkta 
kalmıtlardır. Brooklyn'de "Türk 
Han Birliği,, iamiJıde bir cemiyet 
vardır. Bunun yeglne gayesi ve 
faaliyeti ölWere mezarlık yap. 
maktir. Amerika.da yqıyan Türk
lerin yl1sde altmıeı beklrdlr. An • 
cak yUzde kırkı aile JrurmUf}ardır. 
Bmılarm yUzde on beti memleket
ten ptirdilderi kDlarla, ytızcle 25 l 
ecnebilerle evlenmlttir. 

Nevyorkta lt.evington IOD· 
ğlııdaki kahvehanede daha bir ce
miyet vardır ki, bunlar kommUnist 
ttrler. Amele mektebinde okumllf
lardır. Kendi aralarında tefkll et
tikleri bir tiyatro heyeti, Amerika 
dahilindeki TUrklere, TOrJdyell Ya 

-Bu Def 

BiZE SORUNUZ 
-Yağ. 
- Buna kim yerf 
-Köyltl.. 

CEVAP 
"TAN,, m awkatı okuyucu. 

lann muhtelif •uallerine ıu ce
vaplan vermektedir: 
KınalMada Bay 1. Af'kere: 
Haklısınız. Yazı ile yine mllra

caat edinis. Fakat ııJu takip et
meyi de ihmal etmeyiniz. Dk is
tidayı merciine vermipiniz. Nu
marasmı alın ve işinizin ne oldu
ğunu sorun. 

Bay 8. 8. hulddlda: 

Jaminizl yazmamamı iatiyor
ADUS. Anunum yerine getiriyo

VERELiM 
miş. Kızın YB§I küçük olduğun
dan bqma çok belllar gelebilir. 
Y 8§ID büyük olduğunu da ispat 
haylice mUtkUldür. Genç Jmı ko
ca beğenmiyormq ... Olur L Ar
kadqmmia yaptığmm cezasını 

çeksin. Kıza çektirdiği iztırabm 
bir lrımnını da o çeksin dursun. 
Herhalde awkatça vereceğim 
rey, kmn ıuyuna akmak tariki
ni tutmaktır • 

hmaD Kemal Blblr 
(lataabul Baroemula Aftbt) 

Puar'm taş ibldeslnt kuranlarfl 
- Bunun kilosu kaça! 

- 85 kuru'8-· 
Pazar, kolunu urataa, 

tutacak .. Trabmndltt en iyi yala 
losu 85 kurup. .. 

Pazar belecllyesl ~k fasla c1lnl 
yor gibi geliyor hana. •• 

Sabilta Zehriya 

larbarosun Türbesi 
Etrafında Meydan Açıhyot 
Be§iktaşta Barbaros Hayrecfd 

türbeaile etrafım düzeltmek için 
pılan projenin tatbikine geçilmek 
zeredir. Her şeyden önce bu tUr 
etrafındaki binalar istimlak oluna 
caktır. 

rum. MUfettiı halrkmda dava -------·-----------------"""'! 
ikame edebilir ve zararınızı da ı 13 ç ki 8• A·ı 
talep eder ve ispat edebildiğiniz ' . o c u u 1 r 1 e 
takdirde alabilirsiniz. lstanbul 

Asliye Mahkemelerinden birine 
müracaat ediniz. Arzu ederseniz 
8ize bu hususta yardım ederim. 
Sadece bana vaziyeti daha vazih 
bir surette bildiriniz. 

Bayaa JlelU,at: 

Kocanızın sizi dövdüğüntl is
pat edebilineniz bopnma kara
n alabiliraini&. 

Tanalta Tan kaıllerWen .... 
.... mektuba oevap: 

Ben de mahkeme kltibinin ai
rıe verdiii fikirdeyim. Biriken 
nafakalan talep edebilirslniz. 

Kastamoauda Yaya alayı Le
vuma Mllcltlrtl ytlsbatı Bay Kud
ret Korçaa'at 

Mektubunuzu okudum. Arka
dqmız tarafından sonılan sual
lere cevap vermemi i8tiyorsunuz. 
Evveli. §UDU söyliyeyim ki, ar
kad&§IDJZ çok fena hareket et-

Da.ren~ (TAN) - Buradan blrıQOCUğu va.rdD'. Gönderdiğim 
saat ötedeki Aoldu köyünde oturan bu aileyi çoCuklarmdan 12 si ile 
Ibrahimin tek Jwmndan dojma 13 arada gösteriyor. 
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'(Başı 1 incide) 
mualliımlere kendi seksiyonlarındaki 
eserler hakkında izahlar verecekler· 

Yaplldı 

dir. 
Kongre saat on dörtte profesör Ba 

yan Afetin reisliğinde beşinci umumi 
toplantısını yaptı. Başkan ilk sözü pro 
fesör Gabriele verdi. Profesör Selçuk 
mimarisi hakkındaki tezini fransızca 
olarak söyledi. Bu tebllğin hulasasr 
şudur: 

"Anadoludaki Selçuk abideleri bu· 
güne kadar layikıyle tanınmaımıştır. 
!kinci derecedeki şehirler ihmal edile 
rek, yalnız sultanlığın merkezi olan 
Konya tetkik edilmiş ve Selçuk eko
lüne, bilhassa, yabancı bir ekolün sa 
dece devamı nazarile bakılmıştır. Hal 
buki Iran ve Suriye sınırlarından Bi· 
zans kapılarına kadar, Konya krallığı 
XII ve XIIl üncü asırlarda, üzerlerin
de yepyeni bir ruhun tesiri bulunan 
orijinal eserlerin yükseldiğini görmüş 
tür. Camiler ve medreseler, Anadolu 
iklimine uygun, şuuri tiplere göre ta· 
sarlanmış olup her bölgenin yetiştir
diği malzemeyi mantıki kaideler dahı 
linde kullanmıştır. Yollar üzerinde sı 
ralanan Kervansaraylar muhteşem 

kompozisyonlara tekabül etmekte ve 
Ortaçağ Şark medeni mebanisinin en 
manidarları arasında bulunmaktadır. 

Nihayet, türbeler, ehram biçimin· 
deki sakıflarile, gerek payitahta ve 
gerek eyalet merkezlerine bir husu
siyet vermek için başlıbaşma kafidir. 

Anadolunun göbeğinde, hanedanla· 
rm inhitat ve sukutundan sonra da 
yaşıyacak bir ar merkezi yaratan 
Türklerdir." 

Prolesör Gabriel 
ve Şevket A:z;i:z; 

Profesör Gabriyel alkışlar arasın

da kürsüden indikten sonra Başkan 
Bayan Afet şunları söyledi: 

"- Profesör Gabriyel yurdumu?. 
tarihinin mühim bir kısmı üzerinde se 
nelerdenberi uğraşıyor. Bunu bir bil· 
lasa halinde bize verdiklerinden dola
yı kendilerine teşekkür ederim." 

Bundan sonra kürsüye doktor Şev 
ket Aziz geldi ve Selçuk Türkleri hak 
kındaki antropolojik tetkiklerini kon 
greye şöylece tebliğ etti: 

"Selçuk Türklerinin antropolojisi 
lizerine yapılacak tetkikler Türk tari 
hine ve bilhassa Oğuz Türklerinin ta
rihine yeni ışıklar serpecek midir ? 
Bugüne kadar yalnız tarihçilerin tet
kik mevzuunu teşkil eden bu sahayı 
da Antropoloji ne problemler ortaya 
koyacak ve şimdiye kadar şüpheli ve 
karr.nlık kalmış hangi noktalan ay· 
dmlatacaktır? Işte Selçuk Türkleri· 
nin yeni başlanan Antropolojik tetki
kine ve neticelerine dair olan bu mev 
zuda yukarıdaki suallere de bir ce
vap venmiye çalışacağız. 

Selçukların Antropoloji görüşün

den mütalealarına başlamadan evvel, 
kısa, bir tarzda ve kuşbakışı, Selçuk 
tarihinin ana hatlarına girmek fayda 
lı olacaktır: 

Miladi XI ve XIJ inci asırlarda 

(1040 - 1150) büyük Selçuk impara
torluğunu kuran bu Türkler pek iyi 
bilirsiniz ki garp Türklerinin Oğuz ve 
ya Guz Türkleri şubesindendirler. 

Biz garp Türklerinin Uygur ve Kar 
luk Türkleri adını taşıyan zümrelerin 
den ziyade Oğuz Türklerinin hüviye
ti ve tabiatı üzerinde duruyoruz. Çi.in 
kil Asyanın çok geniş bir sahasmda 
Selçuk lmparatorluğunu kuran Is -
lam ve Türk alenrinin - hatta bütün 
cihan tarihinin - mukadderatı üzerin
de kuvvetle tesir icra eden ve Anado
luyu nihai surette Türkleştiren Türk 
ler hemen umumiyetle Oğuz Türkle
rindendir. 

Keza "çok kesif Oğuz Türklerinin 
cenubu garbiye muhaceretleri netice
si olarak teessüs eden Selçuk devleti 
kısa bir zaman zarfında şarki Türk 
elinden Marmara ve Akdeniz k1y1ları 
na, Kafkas dağlarından büyük Hint 
denizine kadar muazzam bir müslii
ınan · Türk imparatorluğu şeklinde 
inkişaf etti." 

Anadolu tarihini şiddetle alaka.dar 
eden bu Oğuz - Selcuk muhacereti 
Türk tarihinin ve ha'tta geniş bir ta
b;rı e Asya Avrupa tarihinin kuruluş 
nıeknni1.masının çerçevesi içinde vu
Jwa gelmiştlr. · 

Dayanılan Esaslar 
Selçuk Türklerinin beşeri hüvlyet

Jerini tayin etmek için dayandığımız 
esasların neler olduğunu gördünüz. 
Bu araştırmaların sonunda Oğuz Sel· 
cuklarıru Fisik olarak karakterize e-

lınmış olması çok muhtemeldir." . 
Profesör• bu yolda daha bazı iza

hat verdikten sonra şöyle devam et
ti: . 

"- Bu kısa izahattan sonra on 
dört ve on beşinci asırlardaki halk 
vaziy;etine bakalım: 

Totırak yukarıda söylediğimiz gibi 
devlete aittir; köylü de bu toprağa 

muvakkat tapu ile sahiptir; toprağı 
işleyip özürsüz olarak boş bırakmadı 

1 ğı m.üddetçe toprak kendi mülkü gibi 
'dir. Oldüğü zaman erkek evladına in-

ı 

.. tikal eder, özrü olmadan toprağı işle 
nıezse toprak elinden alınıp baskaşı- . ' 
na verilir. , Elektrik Şirketi mümessillerile Ankarada başlıyan müzakerede .• 

(Başı 1 incide) ı Binayı biraz büyütmek ıçin bazı iS 
riııden de yine tahriri olarak cevap timlaklerde bulunmuştuk. Yeniden 
istedik. Şirket cevabını bir iki gün i- Fincancılar yokuşuna doğru ıstimlalt· 
çinde bize yazı ile bildirmiş olacaktır. ler yapmak lazmigelmektedir. Bunun· 
Bu iki sualimizin cevabını aldutan la meşgulüm." 

' 
P'rolesör lsmail Hakkı kürsüde tezini okuyor 

Toprağa böylece sahip olan köylU 
toprağın hasılatından devlet hazinesi 
ne vereceği öşür ve resmi oraya ver
miyerek o vergi devletçe kime tah 
sis ve terkedilmiş ise ona verir; yani 
köylünün işlediği toprak tımarlı sipa 
biye ait ise, ona, vakıf ise vakfa, mülk 
ise öşür ve resmini mülk sahibine ve
rirdi. Bazan bu hasılat ve resim hem 
sipahiye ve hem de vakfa ait olarak 
iki kısma bölünerek ikisine birden ve 
rilirdi. Bu kayıtlara göre halk ikta ra 
yası vakıf rayası, malikane rayası ve 
yahut bunlardan her kisinin rayası o
larak dört sınıftı. 

den hususiyetleri şöyle hülasa edebi 
liriz. 

a) Selçuklar yuvarlak kafalı, ince 
uzun burunlu, kafa damı yüksek, yüz 
leri orta boyda ve orta boylu insan
lardır. Bu insanlar bu Fisik karakter 
leriyle beyaz ırkın "Alpli" dediğimiz 
zümresine girmektedirler. Orta Asya
dan kaynak alan Alpliler bize göre 
Proto - Türklerdir. 

b) Tarihi zamanlarda Anadoluya 
gelmiş olan Oğuz - Selçuk Türkleri 
kendilerinden evvel ve Prehistorik 
çağlarda Orta Asyadan garbe doğru 
göç etmiş olan Proto - Türklerin göç 
yollarını takip etmişlerdir. 

Prof esö.- Şevket Aziz 

Eski kayıtlara göre rayadan mak· 
sat müslim ve gayri müslim halk ta
bakası demek olup bu tabir Osmanlı
larda on sekizinci asırdan itibaren 
gayri müslimlere alem olmuştur. Bu
rada maksadımız halk demektir. 

c) Oğuz - Selçuk Türkleri Anado
luyu istila etmekle ihya edildiği gıbi 
Anadolunun ırki simasını tamamt!n 
değiştirımiş değildirler. Çünkü Selçıık Bu icmali hülasa edecek olursak A-
Türkleri Anadoluya geldikleri vakit nadolu beyliklerindeki toprak halk i-
bu toprakların şarki Anadoludan ta daresi osmanlıların aynidir. Ve bu 
Ege kıyılarına kadar büyük ekseriye beyliklerin tatbi,k ettikleri usul Sel-
ti Alpli yani Proto _ Türk olan be- çuk devletinin arazi usulüdür ve şark 
şer unsurları tarafından Protohistu- tan gelmiştir; beyliklerdeki toprağı 
vandan beri meskun olduğu bir taraf idare şeklile köylünün hukuki vaziye 

ti ıınuasırı olan Avrupa halkına nis
tan Antoropolojik, diğer taraftan Ar 
keolojik vesikaların tetkik ile anlaşıl betle çok adilanedir. 
maktadır. Profesör alkışlar arasında yerine o 

turduktan sonra Bayan Afet tez sa· 
Anadolu tipi ve hibine teşekkür etti ve bundan sonra 

Avrupa ırkı da celse 15 dakika tatil edildi. 
Profesör Şevket Az'z kürsüden in- Profesör Hikmet Bayurun 

dikten sonra Başkan Bayan Afet : muhım tezı 

- Selçukiler tarihi bizim için önem !kinci celseyi Tarih kurumu Başka 
ti.bir kısımdır. Şimdiye kadar Selçuk- .. . • ç 
lular hakkında bu yolda hiç etüt ya- Prof esor Maravczık ru Bay Hasan Cemil ambel açtı ve 

1 

sözü profesör Alföldiye verdi. Profe-
pı)mamıştır. Bize bu hususta tebliğ· Moravczike söz verildi. Tezinin mev- sör "Nomadlarda çifte krallık" mev-
de bulunan profesöre teşekkür ederim zuu "Türk tarihi bakımından Bizans zulu tezini fransızca olarak okuduk-
dedi ve sözü profesör H Vallois'e ver kaynaklarının ehemmiyeti" idi. Prnfe • M . 1 f .. · .. . _. . .. can sonra anısa say avı pro eso!' 
di Profesör "Ön Asyanm ırk tarihı., sor teblıgını turkçe yaptı. Hikmet Bayur Ekber Gürkanın onal· 
mevzulu tezini fransızca tebliğ etti. M.:ca~. p~ofe~ör t~rafı.nda~ yapıl~ tmcı asırda aW ve sosyal bir inkılap 
Profesör kürsüden indikten sonra Baş t~blıg .. buyuk. b~. alaka ıle ~ınle~ı~- , teşebbüsü" hakkındaki tebliğini yap
kan Bayan Afet hatibin sözleri hak- tır. Tür~ tarihının bazı. de:ı~le~~ ıç1:'1 tı. Profesör çok alkışlanan tezinde bil 
kında şöyle bir mütalea dermeyen et kıymetlı kaY?aklar vazıfesım gorebı- hassa şunları söyledi: 
tiler: lecek olan Bızans kaynakları hakkLıı 1 - Ekber Gürkan 1556 da 13 ya-
"- Çok kıymetli tetkiklerinden do da fa~~alı .:e kıyz:ıetıi .izah~t vere~ şında tahta çıkar. 

layı profesöre teşekkür ederiz. Yal- Profesor, Türk kavıımlerıle Bızan.s mu 2 _ 1560 a kadar atalığı Bayram 
nız profesör memleketimizin etrafı~- nasebatmm - harp veya sulh halınde· Han Tü. k d 1 t' 'd d r men eve ı ı are e er. 
dan bahsederken Anadolu ırkı tabiri- bin yılı mütecaviz bir zaman devanı 3 - 1560 da Ekber idare i bizzat 
ni kullan'mıştır. Ve bunu kullanırken ettiğini söyledikten sonra, Türk ka - ele almak için onu azleder. y 
de heykellere dayanmıştır. Halbuki vimlerinin eski tarihlerine ait yazdı 4 _ 0 devirde müslüman Türkle
heykeller bize tamamen ırk tipini vere vesikaların harap olarak ortadan kay rin elinde bulunan Hindista e bil 
mezler. Asıl Alpin tipi biziz. Anadolu bolmasma ve Bizans kaynaklarında ~- yük kısmında vaziyet şudur~ n 
tipi Avrupa ırkından ayrıca olarak se n_ıüte~.adiyen Türklerden ~~hsedıl A - Ulema mütehakkimdir ve hiç 
telakki edilemez." mesıne goe bu kaynakların Türk ta- bı'r yols 1 kt k' 1 . . . _ uzu an çe ınmez er. 

Tu··rk tarı.hı· rihi ve lisanıyatı ıçın kıymetli bır tet B R' 1 d . . h dır . . . -· . .. - ıca aıma ısyana azır . 

B• kik vasıtas ıteşkil edebılecegını soyle Hı'zm t kb"li k d'l · ·ı n ve ızans e mua ı en ı erme verı e 
Bundan sonra Macal' alimlerinden miştir. .. .. toprakları istedikleri gibi tasarruf dai 

w Başkan Bayan Afet profesorun teb yesindedirler. Feodal bir mahiyet al 
lgind.:n so~ra kendisine şu kekilde te- mıya temayül ederler. 
şekkür ettı: C - Halk üç sınıfa ayrılır: 
"- Avrupada en son yerleşen kar a - En altta pek azim ekseriyeti 

deş1erimizden olan profesör bize kıy teşkil eden Hindu ve diğer gayri müs 
metli malumat getirmiştir. Kendisine !imler, 

teşekkür ederim." b - Ortada yerli veya yerlileşmiş 
4.nadoluda toprak müslümanlar, 

ve halk idaresi c - En üstte bizzat veya nihayet 

sonra şirketin sermayesinin '1'iirk lira 
sına çevrilmesi işini tetkik edeceğiz. 
Bu suretle, şirketle kıso bir z<tman 
içinde ve ilk planda halletmiye mec
bur olduğumuz üç mesele bulunmak 
tadır. 

Bu Uç mesele bittikten sonra alına 
cak neticeye göre, şirkete resmen el 
mi koymak lazımgelecek, yoksa, taah 
hütlerini yapmıyan şirketin, kendili· 
gintlPn bütün tesisat ve teçhizatını bi 
ze terketemesi mi icapedecek? Işte bu 
hnsusları bir karara bağlamak için 
müzakerelere devam olunacaktır." 

AJi Çetinkaya bundan sonra telefon 
idaresinde yapılacak genişletme işi 

hakkında da demiştir ki: 
"-Telefon Şirketi binayı kötü bir ye 

re ve fena şartlarla yapmıştır. Bina 
yaptırılırken, ileride tabii olarak büyü 
me imkanları hiç düşünülmemiştir. 

iki göbek önce şimalden gelmiş Türk 
ler. Hemen bütün büyük makamlar 
ve ordu bunlardadır ve adetleri bir 
iki yüz bin kişiyi geçmez. 

3 1/ 2 asırdır alışılmış olan bu müsa 
vatsız vaziyete karşı Hinduların sabır 
sızlandıkları anlaşılmaktadır. Şimali 

Hindistanda büyük mikyasta Hindu 

çinde iki teşebbüs vuku bulur: 
Brincisi Çitor racası Rana Sanka ta 

rafından yapılır ve 1527 de Kanva mu 
harebesinde Ekberin büyük babası Ba 
bur tarafından ezilir. 

!kincisi bizzat Ekberin çocukluğun· 
da Efganlı Sur hanedanının veziri i
ken Delhi ve Agrayi zapteden ve ımüs 
takil hükümdarlığa kalkış.an Himu ta 
rafından 1556 da yapılır. Ekberin a
talığı Bayram Han tarafından Pani
pa t muharebesinde ezilir. 

Ekberin siyasası 
ı - Ulemayı kename kamilen 

itaat etteirmek ve Hindistan içinde 
tslam dininin manen ve ımaddeten ba 
şı olmak. 

Bu maksatla:- ibadethane denilen 
bir bina yaptırıp orada her dinden üle 
mayı toplar ve münakaşa ettirir. Ev
vela sünni mezhepleri Ulemasını çağı 
rır, sonra ş.iiler de gelir daha sonra 
hırıstiyan jezvit misyonerleri dahil 
Hindistanda mevcut bütün dinlere 
mensup ülema getirilir. 

Sünniler arasındaki münakaşalar 
bile çok şiddetli olur ve bu esna~a 
bazı ileri gelen Ulemanın şahsi men
faatleri uğurunda kullandıkları hilei 
şeriyeler meydana çıkarılır ve bunla
rın ve kıyasen de emsalinin manevi 
mevkii epey sarsılır. 

Muhtelif hizip ve din üleması ara
sındaki toplantılara gelince bunlar bi 
rer kıyamet mahiyetini alır. Bundan sonra profesör Ismail Hak 

kı Uzunçarşılı alkışlar arasında kürsü 
ye gelerek çok dikkatle hazırlanan 

"on dördüncü ve on beşinci asırda A· 
nadolu beyliklerinde toprak ve halk 
idaresi" mevzulu tebliğini yaptı. Pro 
fesör tebliğinde bilhassa şu noktaları 
tebarüz ettirdi: 

- A L l O ! . . ----~ ı 2 - Mali ve idari bir sürü ıslahatla 
1 ileri gelenlerin yolsuzluklarının önü· 

Pıof esör Gabriel 

Proleıör Albondi 

"- Kurumumuz için son zamanlar 
da bazı araştırmalar yaparken Baş- 1 

vekalet arşivindeki defterhane kayıt- 1 

!arı arasındaki mufassal ve mücmel 
arazi defterlerinden çok istifade et· 
tim ve esaslı hatlarını göstenmek su 
retile pek kısa olarak bu mevzuu ha
zırladım. 

Bu tetkikat neticesinde Anadolu 

A l l O ! . , 1 ne geçmek, onlara kati surette haklın 

Thil'in Büyük 

Mağlubiyeti 

olmak ve muntazam bir devlet maki
nesi kurmak. 

Ricalin hizmet mukabili aldıkları 

toprakların hazineye ımaledilmesi ve 
herkese toprak yerine maaş verilme-

Nevyork, (TAN) _ Dün gece, si, ordu atlarının dağlanması, mali i-
lsta.nbul saa.tile sabaha karşı ; ciarerJn mülki ve askeri idareden hir 
Nevyorl<taki Polo Grond'da ra- 1 derece ayrılması bu maksatla alınmış 
kibi Yunan Fred Apostoli'nin tedbirlerdir. 

, karşısına çıkan, düttıya vasat sık- 3 - Müslim ve gayri müsllınleri 
let boks şampiyoou Fransız 1'1ar- vergi, mevki, muamele ve her bakım-
ceJ ThiJ onuncu devrede teknik dan müsavi kılarak memlekette bir-
naka\.1; ile mağlup olmuştur. Maç lik husule getirmek ve Hindu dinine 

riayet göstermek suretiyle halkın a
on beş devre üurine idi. 

z1m ekseriyetini teşkil edenlerin gön
TAN - Teknik nakavt, ayak- lünü almak. Bu politikaya "Sulhü 

ta duranuyacak ve tama.mile ser-
semlemiş bir hale gelen boksör.

1

,

1

, kül" adı verildi,. Bu yolda herkesin 
istediği dine girmesine ve kayıtsız su 

ler için lıakem tarafından veri • 

beyliklerindeki arazj ve halk idaresi
nin Osmanlılardakine benzediğini gör 
düm: Buna nazaran Osmanlılar, top 
rağı idare usulünü kendilerinden ya
rım asır evvel meydana çrkmış olan 
bazı Anadolu beyliklerinden almışlar 
dır. Hudutlarının bitişik olması dola
ysile bunun Germiyan beyliğinden a-

len kararc.lrr. rette mabet yapılmasına müsamaha 
1 edilinciye kadar gidildi. Ekberin bun

~!!!!!!!~~~~~~~i!!!!!~!!!!i!ii~~I ları tatbike koyulduğu asrr garbın en 

Yeni Hatlar 
loşa.atı bitmiş o!an Istanbul • Lüle• 

burgaz asfalt şosesinin açıLma töreni 
ve yeni açılacak şimendifer hatlat1" 
mız hakkında da Nafıa Vekilimiz şull 
ları söylemiştir: 

"- Başvekme· Başvekalet vekili 
Ankaraya gittikleri için yolun açııına. 
töreninde hükıimet namına benilll 
bulunmam tensip edildi. Bu mün:ıse

betle bu pazartesi günü, yolun açılın& 
resmini yapmak üzere Lüleburga,,;da 
bulunacağım. ünümüz.deki Cümhuri• 
yet bayramında da, inşaatı bitmiş o 
lan Zonguldak hattının açılma töre
nini yapacağız. 

Hemen bunu takiben de Sı -
vas - Erzurum hattının Divrikiye kS. 
dar olan kısmını açacağız." 

şiddetli din muharebelerini katfüı.mla. 
rr ve engizısyon mezalimini yaşadığı 
asırdır. 

4. - Bundan sonra Ekber Hindls• 
tanda mevcut dinlerin yakınlık gös· 
terdikleri noktaları aradı ve onları te 
barüz ettirmek suretiyle muhteJıi din 

e1~l'~~1.~!?1J~ ~~~}~;ı,:ı.<:.~ ~.~.!1--~ı:!.,~a!_k 
rafta toplanabileceklerini anlatmak İl 
tedi. Bu hareketin karşısında müta
assıp müslümanlar islamı terkettiğini 
ve "Tevhidi Ilahi" veya "Dini Ilahi'' 
adıyla yeni bir din çıkardığını iddia et 
mişlerse de kendisi yalnız yeni ayın 
çıkardığında ve "Rehnumuni" yani 
yol göstericilikle iktifa ettiğinde ıs
rar etmiştir. Koyduğu esaslar, meV" 
cut malO.mata göre şöyle hülasa cdi• 
le bilir: 

A - Allah birdir, mutlaktır ve~ 
riki yoktur. Şeytan v.s. gibi ona r!Y 
kip mahiyette bir kuvvet yoktur. Ek 
her cennet ve cehennem hakkında s• 
rahat vermemektedir. 

B - Güneş kainatın velinimetidir, 
bu itibarla o ve onun bir cüzü olan ıv 
tcş ve ışık dahi bir nevi ibadet veya 
hürmete müstahaktır. \ 

C - Kuranın "Veşşems" suresin• 
Rig Vedanın XXII · 16, 17, 18 beyit"' 
leri sayesinde güneş, ateş, ışık için y• 
pılan ayinler islam ve Hindu dinleri 
ve tabiatiyle de Zerdeşt dini arasın; 
da bir nevi köprü mahiyetini almalt" 
tadır. 

D - Ekberde peygamber ve büyü1' 
tarikat şeyhlerinin iddia edegeldikleri 
gibi bir keramet ve nefes kudreti, bit 
sır ve sofiyane evsaf vardır. Bu cihet 
ınsan akıl ve mantığı sınırlan .çinde 
kalmak iddiasma pek uygun değilse 
de halk kütlelerine tesir ~tmek içitS 
çıkarılmış olacaktır. 

E - Ekbere karşı sadakat ve bağ• 
lıhğ·ın dört mertebesi vardır. Bunl11t' 
onun uğurunda can, mal, namus \·e 
dinini feda etmektedir. Ayni z1mand• 
onun mürşitliğini kabul edenlerin dört 
fazilet kazandıkları farzolunur. Hik" 
met, şecaat, iffet ve adalet. Burad& 
güdülen siyasal amaç kolay anlaşılıl'• 

Bundan sonra bir sürü emirler net 
rolunur. Bunlar kah islam, kah Hin• 
du soysal yaşayışının birçok esasları 
değiştirilir ve Hindistandaki bütüJı 
dinler mensupları için ayni olan bit 
soysal hayat yaratmak istenilir. aıı 
itibarla bunlan layik kananlar addet 
mek lazımdır. 

Ekberin yenilikleri arasında di.ıt1 
.mürşitliğe atıldıktan sonra yaptıklttı"1 

yaşamıyacak ve o ölür ölmez ortadntl 
kalkacaktır. 

Diğerleri uzun zaman yaşıyac8 Jı 
devletin intizammı ve Hindularm sıı• 
dakatini temin edecektir. 

(Arkası 10 lHlcoda) 
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Nöbetçi Er Nerede? IEGLENCE: Şu Halka il Yıldızı 
Tanır mısınız? 

Nafile ara.maym. Ben söylemeden 
düınyada bula.mazsmız. Noktalı par
çalan siyah bir kurşlHl kalemiyle ka
ra.layınız. O zaman er elinde silihiyle 
meydana çıkar. 

Lokantada 

Laf Anhyan Ayna 
1 Laf anlıyan bir aynanız olsun ister 

misiniz Yani sorulan bir sorguya 
cevap veren bir aynanız. 

Pek kolay. Ufak bir aynanın üstü
ne bir tebeşir parçası ile mesela şun
ları yazınız: 

(Taliiniz sire gülecek. Bütün ömrü 
nüz neşe içinde geçecek.) 

Küçük bir ayna üstüne yazı yaz~ 
bilmek için tebeşirin ucunu önceden 
yontup inceltmeyi unut~ınız ta -
b 

.• 
ıı. 

Sonra bu yazıyı bir ipekli parça ile 
siliniz. Yazılar hiç görünmesin. Bir 
arkadaşınıza: 

, - Benim acayip bir aynam var. 
Birşey sor sana cevap versin deyiniz. 

- Ne sorayım? Derdemez. 
- Mesela taliim nasıl olacak de 

bakalım. 

Gökteki yıldızdan hiç birine ben
zemiyen bu yıldızın adı. "Zühal,, dir. 
öteki yıldızlardan daha parlak oldu
ğu için hemen tanılır. Zühal gibi par 
lak olan iki yıldız daha vardır.: Züh~ 
re (aıkşam yıldızı) He Merih. 

Zühal bizim dünyamıza öteki iki 
yıldızdan daha uzaktadır. Zühre 408, 
milyon, Merih (60), Zühal ise (840) 
milyon mil uzaklıktadır. Ağustostan 
sonra gittikçe dünyamıza yaklaşır. 
En yakın olduğıu sıralarda dünyadan 
(791) milyon mil uzaklıktadır. 

Arkadaşınız bunu söyler söylemez Acaba Zühalin ortasındaki bu hal-
aynayı eline tutuşturunuz. Ve ayna- ka nedir? 
nm üstüne doğru hohlayınız. Sildiği- Bu halka sayısız küçük yıldızlar-
niz yazılar yeniden görünecek. dan meydana gelmiştir. Bilginler bu-

Müşteri - Sahanda Uç yumurta (Taliiniz size gülecek. Bütün öm- nu şöyle anlatıyorlar: Vaktiyle Züha 
ıekiz kuruş ediyor da haşlanmış üç rünüz neşe içinde geçecek). lin (peyk) !erinden (yani etrafında 
(llmurta için niçin on kuruş alıyor- İşte konuşan ayna sorulana böyle dönen yıldızlardan) biri Zühale çok 
3unuz. cevap verir. Bütün dikkat edeceğiniz yaklaşmış. Olı.run (çekici kuvvetine) 

Garson - Sahanda krnlmış ve bi-- şey arkadaşınıza, aynada yazılı olan kapılıp parça parça olmuş. Ortaya 
ribirine kanşmış ~murtaları saya- ~evaba. uygun birşey sordurmakt~ il sayısız küçUk yıldızı~ _çıkmış. Bun~ 
mazsınız da onun ıçm. ıbarettir. ·ı lar da Zühaldeki (çekıcı kuvvete) tu 

tulup onun etrafında bir halka biçi
minde dizilmşler. Boyama 

hediye 

Müsabakasında 

kazananlar 
50 numaralı mecmuam.ızdaki r6-

sim boyama müsabakasını kazanan 
üç kariimiz ve alacaklan hediyeler: 

1 - Ankara Şurayı devlet arkası 
Arınagan sokak 12 numara üst katta 
Türkan Başaçık, bir sulu boya takı
mı. 

2 - Beşiktaş Teşvikiye yokuşu 
Lfıvhacı sokak 30 numarada Yaşn.r 
Boyacı, bir kuru boya takımı. 

3 - Maçka Raif Ağa yokuşu 22 
numarada Saha Saymen, bir kuru 
boya takımı, 

Bu mUsabakamızda birinciliği a
lan Türkin Başaçık ile hediye ka-

zanamamakla beraber resim boya
mada muvaffakıyetleri görülen Yoz 
gat Tecim ve Endüstri Odası Başka
nı oğln.ı Ahmet Aydın ile Üsküdar 
ortaokulu Türkçe öğretmeni oğlu 

Mustafa İlhan Dilmaç'ın resimlerini 
koyuyoruz. 

Bu bilginler bizim de ayımızın bir 
gün tıpkı böyle param parça olacağı
nı söylüyorlar. O vaki.t bir yerine sa
yısız, küçük aylar dünyamızın etrafıfı 
da dönmiye başhyacak. 

Fakat buna daha milyonlarla yıl 

lazım. Bu milyonlarca sene içinde ay 
yavaş yavaş dilnyaya yaklaşacak 

(12,000) mil kadar yakla.5mca parça 
Ianacak o zaman dünya da tıpkı Zü
hale benziyecek. 

-A! .. 
ölmüş. 

-----0-

Düımanlar 
Kavanozdaki 

- Tabii Çin kavanozuna 
balığı koyar mısın ? 

balıklar 

Japon 

T ANın Çocuk lliveıi 

,~t~ı8i 1LMECE ·~-: 
BULMACA 

\1\/\/ 
\i\I 
\/ 

18 tane yanmış kibriti :resimde gör
düğünüz gibi diziniz. Sonra. bunlardan 
(6) tanesinin yerini değiştirip öyle 
birer yere .koyunuz ki ortaya tam ve 
güzel bir yıldız şekli çdunn. 

Bu bilmece biraz zor görünüyor. 
Halbuki pek kolaydır. Kolaylık olmak 
için bir kağıda bir yıldız çiziniz. Onü
nüzdeki kibritleri bu yıldıza benzetmi 
ye çalışınız. 

Bilmeceyi çözdüğünüz zaman bir 
ıkiğıda .resmini çizip bize yollayınız. 

50 kişiye kıymetli hediyeler vereee
ğiz. 

---0-

Sebzeler Ne Zarar 

Verir? 
Danimarkalı bir bilgin şöyle iddia 

ediyor. (Yediğimiz çeşit çeşit sebze

ler bizim halimizi, huyumuzu deği~ 

tiriyor.) 
Mesela daima ıspanak yiyen bir a

dam çok haris ve kuvvetli olur. Ken
dine çak güvenir. 

.Bunun aksine çoık patates yiyen 

bir adam da muhitine karşı kayıtsız, 
hissiz gevşek olıur. Patates vakit va-

kit az yiyenlerin başları dinlea.ir. Yü 
cutlarında hafiflik duyarlar. 

Kuru fasulye daima sinirleri kam
çılar. Bezelye de insanı olmıyacak 

şeylerle uğraşmıya sürükler. 

Sebzelerin insana böyle çeşitli tc- . 

sirini düşünmeli ve yenilecek sebzeyi 

ona göre seçmeli)tiz. 

50 Numaralı Bilmecemiz den Hediye Kazananlar 
50 numaralı mecmuamızdaki 

"Bilmece - Bulmaca,, yı doğru 

halledenlerden hediye kazananların 

listesi: 

BİRER ALBüM KAZANANLAR: 
Beykoz Yalıköyünde Bahariye 

caddesinde 25 numarada Hüsnü Tunç 
kol, Kayseri uçak fabrikası . iaşe· 

BlRER MüREKKEPLl KALEM 1 memuru Hamdi kızı Semahat Gü-
KAZANANLAR: ney, ;arım?a istasyon müdür~. Ş.e

ref oglu Fa.ık Oyal, Kırıkkale gucUn 
Kumkapı ortaokulu 910 Tacettin 

Sayer, istiklal lisesinde 302 H. Meh
pare, İstanbul sanat okulıunda 625 

de boksör Muzaffer Taner, İzmir 
Fuarı Trakya paviyonunda Mtirüv
vet, Adana Çınarlar mahallesinde 

Adnan, Kumkapı Nişanca caddesi 77 , 10 numarada Niyazi, Konya Vali 
numarada Mustafa Tekinay, Beşik- muavini oğlu Takı Çayır, Beyoğlu 

taş Hasanpaşa deresi 49 numarada 16 mcı ihkokulunda A. Gültekin. 
Belma. BiRER ·BOYüK OYUNCAK KA-

ZANANLAR: 
BİRER TARAK KAZANANLAR: An.k G"" d -d ahali · K ara, · un og u m · esı e-
Şehremini Saray meydanı cadde- diz sokağı 12 numarada Behice Ata

si 62 numarada Kemalletin, Taksim man, Adana Asliye Birinci Ceza Ha
ortaokulu 108 Tomris, Aksaray 97 kimi Mustafa Arun oğlu Turhan A
numarada Vasfi Üstün, İstanbul er-· run, Uşak Sabah mahallesinde Özek 
kek lisesi 1086 Mustafa Kazım Ço- Ulıu yolunçla 3· numarada Metin ün
rakoğlu, Mahmutpaşa camii avlusun- al, Salihli Altmordu ilkokulu öğret
i& 28 numarada Süheyla Gülsen. meni kızı Seniha Yanıker, Konya 

P. T. T. muavini Rahmi ile Rahmi 
Özmen. .... 

BiRER KÜÇO'K OYUNCAK KA
ZANANLAR: 

Dumlupınar yatı okulunda 200 
Ziya Tüneğ, Ergani Osmaniye vari
dat memuru Kafili yeğeni Celal Gii
venç, Elaztz Atatürk ilkokulunda sı 

mf 3. şube B. Perihan Öktem, Mani

sa tapu sicil muhafızı Sıuiettin Arda 
oğlu Mithat Arda, Konya Şükran 
mahallesi 4l inci sokakta 4 numara
da Mithat. 

BİRER KART KAZANANLAR: 

Bursa Hoşkadem mahallesi Sal?k 
sokak 6 numarada Ergün, Çapa Sel 
çuk Kız Sanat okulunda Fahrünni
sa Tezer, SJvas inhisarlar satış şu

besi amiri oğlu Vedat Özer, Mersin 
de Adliye zabıt katibi Arif Hikmet, 
Tekirdağ Süleyman Paşa okulunda 
305 Vedat Hızlıgider, Niğde ziraat 

direktörü Abdürrahman Erdem, 
• Edremit gazete satıcısı Reşat, Kay-

seri inhsiar barut depo satış memu
ru Lfitfi oğlu J{ernal Yalçın, Gazi 
Antep posta kutusu numarası: 29, 
Ankara Bolduk sokak 19 numarada 
Sedat, Edremit, Soğanyemez mahal 
lesi 14 numarada İhsan kaptan oğlu, 
Gaziantep Kürkçü hanında attar 

Ahmet oğlu Rüat Özkaya, Uşak 

Cümhurlyet müddeiumumisi oğlu Mü 

fit Ünal, Edremit Havran Ebubekir 

mahallesinde Mehmet Ali Şenyüz, 

Vefa lisesi393 Zeki Olcay, Mersin 
posta kutusu: 77, Beşiktaş Muradi-

ye mahallesi Dergah sokak 34 numa 
da Makbule Özkaya, Eski.şehir peh
livanın kıratanesinde Hilmi, Adana 
Birinci noterin bitişiğinde tablacı 
Abdullah, Emet Muhittin Öğütcü. 
Ankara İsmet paşa mahallesi Yiğitr 
ler sokak 8 numarada Fıtnat. 

• 
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2 TANm Çocuk ilavesi 

Sürekli HikCiye: 7 
Miki Fare, Sevgili olıuyuculanna 

BUBUL iLE- BiBi 
Yeşilli adam - Baş Ustilne komu

.:anım deyip odadan çıktı. 
Bibi tekrar önündeki çıngırağa bas 

tı. İçeri giren hizmetçiye bir takım 
şeyler buyurdu. . Çok geçmeden oda 
kapısı vur.ıldu. 'bibi: 

- Giriniz! diye bağırınca içeriye 
çok temiz giyinmiş biri girdi. Ayakla 
nnı biribirine vurup Bibinin önünde 
selama durdu. 

kaldı. Sonra tekrar eğlip zile bastı ve 
şu emri verdi: 

- Çabuk bışişieri Bakanım bana 
çağırınız. 

Bu sefer odaya giren. Bakan öbür 
!erinden daha iri yarı, koca karınlı 
bir şeydi. Gözlerinde, gözlük, üstün
de hepsinden şık bir elbise vardı. Bu 
haliyle görenlerde büyük bir saygı u
yandırıyordu. Bibi de onu karşısında 
görünce dayanamadı, oturması için 
bir yer gösterdi. Koca karınlı bakan, 
küçük Bibinin karşısındaki uf acık bir 
sandalyeye zorla yerleşti. 

Bibi: -
- Dış işlerile uğraştığınız için si

neklerle aramızda başlıyacak savaşı 
herkesten iyi biliyorsunuz. Bizim ırii
çücük ordumuz onlara karşı gelemez. 
Bunun için hemen kendimize bir dost 
bulmalıyız. Örümcekler sineklerin en 

1 - Stz i=t eski düşmanlarıdır. Bizimle birleşmi
- Siz donanma kumandanı•ı-

nız değil mi? ,_ 
- Ben böcek ordusunun savaş iş

lerjne bakanım. Çağırmışsmız geldim. 
Emrediniz komutanım dedi. 

Bibi kaşlarını çattı. Uzun uzun dü
şündü. Sonra şunları emretti: 

- Biliyorsunuz ki sinekler bize 
harp açtı. Güzel böceit yurdu Çın -
Çın tehlikede. Çünkü: Ordumuzun 
çok noksanları var. Bunları hemen 
tamamlamak size düşüyor. Bize çaoo 
cak top, tüfek, at, er ... Orduya ne la
zımsa bulunuz. Savaş işleri bakanı 

geldiği zaman yaptığı gibi yine topuk 
larını biribirine vurup askerce bir se 
lam aklı. 

- Ba!_; üstüne komutanım diyip 
-Odadan çıktı. İşler yolunda gidiyor-
du. Böcek ordusuna komutan olmrk 
ne güzel ,şeymiş! Odanda otur, önün
deki zile bas. Gelenlere emirler ver .. 
Bibi bunu düşündükçe keyfi yerine 
geliyordu. Ya Çın - Çın'dan başka 

ye seve seve razı olurlar. Vakit kay
betmeden onlarla bir (birleşme) im
zalayınız. 

Dışişleri Bakanı bir dakika bile ge

çirmeden derhal: 
- Başüstüne komutan deyip ald1ğı 

vazifeyi yerine getirmiye koştu. 
Artık Bibi odada yalnızdı. Verdiği 

emirlerin her birini bir iş adamı ba
şaracaktı. 

Dıf işleri Bakanı 

esmiye başaldı. Herkes büyük tehi~ 
keyi sezmişti. 

('oluk çocuk bir araya toplanıp 
dertleşiyorlardı: 

- Savaş var! 
- Acaba sinekler bize ne zaman 

saldıracaklar? 

- Çocuklan nasıl kurtarmalı? 
Herkeste büyük biı- telaş vardı. 

Derken sinek Kralı buyurdru: 

Y CZfCUın General Bibi 

- Uçaklar hazır olsun. İlk hücu
mu onlar yapacak! 

Uçman sinekler kanatlarını gerdi
ler. Biribiri ardından havalandılar, 

Hep birden tıpkı bir kara bulut gibi 
havayı sardılar. 

Kendi memleketleri olan koca bır 
bataklığı arkalarında bıraktılar. Bir 
sırtı aşar aşmaz uzaktan güzel Çm
Çm göründü. 

Bu güzel memleketi görür görmez 
uçmanların şevki arttı. Hızlandılar, 

hızlandılar. Çok geçmeden Çın-Çının 
üstüne vardılar. O kadar alçaktan u 
çuyorlardı ki görenler böcek evleri
n ın damlarına sürünüyorlar sanırdı. 
Fakat hayır, onlar damlara sürünme 
diler. Şehrin üstünden bir uçup olup 
bitenleri gördüler. Sonra yeniden ha
valandılar. Yükseklere uçtular. Ne 
kuvvetli uçaklardı bunlar! Sesleri ye-

hikaye.ini takdim eder. 

ri gökü dolduruyor, bütün böcekleri 
sanki sağır ediyordu. 

Z-~Zip, bim m, bwn mm! Bum! 
Bum o ne, ne oluyordu Ne olacak, 
uçman sinekler bomba atıyorlardı. 

Kırmızı biber bombaları! Uçakların 
gürültüsünü merak edip sokaklara 
dökülen çoluk çocuk bütün halk şim 
di korkudan sığınacak yer arıyordu. 
Bağrışıp çığrışan evlere doluyor, sak 
]anacak mahzen arıyordu. Düşen bom 
balardan sokaklarda yer yer çukurlar 
açılıyor, bombaların, uçakların gü
.rültüsüne kadın, çocuk sesleri karşı
yordıu. 

Bibi general yeti,iyor 

Bibi kendi iş odasında yalnız. Dı
şardaki gürültüyü, havadaki vızıltı
ları duyuyor. Telaş için.de yerinden 
fırlıyor. Sokağa çıkıyor. Bir yere ka
çacak mı? sandınız? Hayır ... O, bir 
~omutandır. Ona kaçmak yaraşmaz. 

Bibi gönüllü cukerler 
karargôlıına koftu 

Çoluk çocuk karma kanşık kalabalı
ğın arasından Bibi ~oşa koşa nereye 
gidiyordu bilir misiniz? 

G'önüllü erlerin kara11g8.hma .. 
Bakahm Bibi uça.klan ko\•abile

cek mi? Yoksa Çmçm baştan başa 
yıkılaeak mı 

( Arkaın var) 

~~G~~ı~~dım~~yçu -~!Gcl~~m~.IDm~ki=ı ----------------------------~ 
dım diye içinden böcek doğduğuna, Benim kavgadan mavgadan haberim r A. /V ' ~ k 1 
böcek komutanı olduğuna seviniyor- yok. İşte bütün işler tıkırmda. Böcek 1 7 J n 0CU 
du. memleketinde işlerin çoğu atıp tut - · 

Fakat yalnız içinden .. Çünkü: bu makla yaptırılıyor. Yaşasın General ı K ••b •• A l 
sevincini herkese gösterse o zail} an Bibi! 'u u z a I ar l na 
kimse sözünü dinlemez, kendisiyle a- Bu sevinç içinde bizim kilçük gene-
lay etmiye başlar diye korkuyordu. ral koltıuğuna her zamandan daha rar 
Bunun için içeri biri girdi mi hemen hat yaslandı. Başını arkas'ına yasla-
kaşlarını çatıyor, suratını asıyor, se- d A akl d h d - kal 
sini kalınlaştıra kalınlaştıra İIJ huyu- ı. Y arını · a avaya ogru -
ruyordu. dırdı, kaldırdı. Nereye dayadı bilir mi 

Gelecek .sayıdan itibaren TAN ço.. 
çuk klübüıııe aza olııuılann resimlerini 
basmıya başhyacağız. Bununla bir 
yandan klüp azalannı biriblrlerine ta
mtmak ist.erken, diğer taraftan da 
TAN'ın ~cuk okuyuculanna, kendi 
resimlerini yine kendi gazetelerinde 

TAN klübü azalanmn neleri, nere
le.rden ,.e ne ucuzlukta alablleeeklerl
nl de gelecek sayımızda haber vere-

---~ ...... ----------ıı siniz? Önündeki yazı masasının üstü 
ne .. Öyle ya böcek generalin ilk işleri 
bitmiş saylırdı. Hele bu işler bir y<>-

ceğiz. 
.. 

Topuklarını birib:rine vurup 
askerce selam aldı 

Savaş işleri bakan dışan çıkınca 

"bi, sevinç içinde bir parça yalııız 

luna girsin, savaş adamakıllı başla- .. . •. 
sın da ... Ondan sonrasına da elbet bir 1 gormek zevkml verecegız. 
çare bulunur. 

lşte böcek ordusunun başı o gün a
yakları masasında, gözleri havada 
böyle düşünüp kendi kendini avutu

i yordu. 

Hava harbi 

TAN'ıııı çocuk klüböne girenlere, 
C\'Velce de yazdığımız gibi, birçok ko· 1 

layhklar , .e ucuzluklar temin edilmiş

tir. Ayrıca onlara daha bir sürü eğ

Jenceler \'e hediyeler de \'erilecektir. 
Kfü.~ii.k okuyucularnmzıın ı.:,önderf'. 

cckleri ufak manzume ve yazdarı da 
(eğer basılabilecek kadar hatasız İS<') 
gazetelerine hasa<·ağız. Yalnız bn ~a

, 
. :;;;TA N 

ÇOCUK KLUBO 

lSlM: 
MEKTEP ve No: 

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

Hu kuponu doldurup bize yolla· 
yınız Mukabilınde eöndereceğimiz 
ha karqnı alır almaz Tan Çoculr 
'·"''-"-"- "-aııı nlursunuz 

-. 

O, kendı kendini böyle avuturken 
öteyanda sinüler durmadan (Çın -
Çın) a yaklaşıyorlardı. Aradan daha 
bir gün geçmeden böcek mcmlckcli,
nin her bucağında bir savas havası 

zılann 20 - 30 satm ge1'memeleri la- i \. '"""'"'U" .,, .. 21mwr _____________ _, 
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. icV~' Balina Ballğını 

Tanır mısın1Z? 
Ona "Deniz ejderi,, demek daha 

doğru olıur. Çünkü dünyada onun ka
dar büyük bir hayvan daha yoktur. 
Uzunluğu "25,, metredir. Yani aşağı 
yukarı on beş, on altı adam boyun
da .. Ağırlığı 150,000 kilo gelir. 1000 
sene yaşadığı söyleniyor. üst çene
sinde diş yerine sert birer lavha var
dır. Bunlar dikine doğru, yan yana 
dizilmişlerdir. Bu dişlerden kadın kor 
salanna konulan "balina,, lar yapı
lır. 

Balina balığı daha .ziyade kutup 
denizlerinde yaşar. Denizin içinde 
gözle görülemiyecek kadar küçük bfr 
cins hayvanlar vardır ki bunların yüt 
binlercesi bir araya gelip yığın h~ 
Jinde yaşarlar. İşte balina bunları 
yiyerek geçinir. 

Onu yağı ve ağzındaki sert lavha
lar için avlarlar. 

Balina balığından sonra büyüklük 
te ikinci gelen deniz hayvanı "Amber 
balığı,, dır. Bu balığın erkeğinin bo
yu "20,, metreyi bulur. Dişisi "16,, 
metre uzunluğundadır. Balinadan 
hem biraz daha küçük, hem de biraz 
daha hafiftir amma ondan çok daha 
vahşidir. 

"Amber·balığı,, na niçin bu ad ve
rilmiştir bilir misiniz? Çünkü: Onun 
barsaklanndan "Ak amber,, denilen 
kokulu bir madde çıkarılır. Başı <;ok, 
pek çok büyüktür. Avlayıp ondan da 
mum yapılan bir madde çıkarırlar. 

Amber bahğmm çenesinde dişler 

dizilidir. Balinanınki gibi sert lavh:ı
lar yoktur. Bu balık her denizde bu
lunur. Bilhassa büyük ve engin deniz 
lerde ... 

Kuılann Kanatlan 

Niçin Tüylüdür? 
Kartal, akbaba gibi büyük ve yır

tıcı ktı.flardan tutwıuz da tA küçücük 
serçelere vanncıya kadar bütün kuş
~ m üstleri tüylüdür? Neden Hiç 
şüphe yok ki, bu tüyler kuşlara güzel 
ve sevimli bir hal veriyor. Dikkat e
diniz. Biz hep tüylerinin rengine ba
karak bir kuşa "güzel,, deriz. K·uş

lann en güzeli olan tavus kuşunun 

bütün güzelliği yalnız tüylerinde de
ğil midir? Hatta tüylerinin güzelliği 
bize onların ötüşlerindeki çirkinliği 
bile unutturur. 
Sıcak memleketlerin o eşsiz kuşla· 

nnı güzel gösteren şeyler de tüyleri 

değil de nedir? 
Demek ki tüy kuşun bütün süsü 

ve bütün güzelliğidir. Fakat tabiat 

acaba kuşa bu tüyleri yalnız güzelleş 

sin diye mi veriyor? 
Tabii hayır! 

Tüyler i<ıuşu yalnız güzelleştinnez. 
Daha çok mühim işlere yarar. Bir de 

fa o incecik tüyler suyu geçirmez. 

Kuşu yağmurda ıslanmaktan korur. 
Sonra kanatlarm arasını doldurup 
kuşun uçmasına yardım eder. Tüysüz 

bir kanatla hiçbir kuş uçamaz. 

Bu incecik tüyler kendilerinden u
mulmıyacak kadar dayanrklı ve kuv

vetlidirler. Onların ku§}ara bir büyük 

faydalan daha var: Kuşun vücudünü 
isrtır, soğuğa karşı korurlar. 

Yani tüyler kuşun kendine yaraşan 
bir elbisesidir. Kuş, onsuz; yağmur
da, soğukta çırçıplak kalmış bir in
sana döner. 

Hasis 

- B .. O kadar hasıstir kı umrün
de hiç kimseye on paralık hiJ"BeY ver
mez. 

- Pek tabii. Bu huy ona babasm
dan geçmiştir. Babası takma di~eri 
eskimesin diye çiğnenecek hiçbir şey 
yemez, hep sulu .şeyler yiyerek ya
şardı. 

Bu da Yeter 
- Nasıl, işler yolunda ya! 
- Pek yolunda! 
- Sabahtanberi epeyce balık avla-

mış olmalısın. 

- Daha hiç avlıyamadım amma 
beş kere oltam sarsılır gibi oldu. 

iki Çocuk Arasında 
- Ben sizin öğretmeni tanımıyo

rum. Nasıl bir adam bu! 
- Anlatayım da görür görmez ta

nıyacaksın. Biribiriyle konuşan · iki 
kişi görünce dikkat et: Eğer biri din
lerken uyukluyorsa mutlaka öbürü 
bizim öğretmendir. 

Tembelin Cevabı 
Bir bahçıvan çırağı, işini bırakmış, 

gitmiş meyva ağaçlarının altında uyu 
muş kalmı§tı: 

Ustası ona: 

,.~.f 

- :l? 
Babası Çocuğa - >::lt:u DU .... ltdiri 

Yani 

bak etmiştin. Fakat şunu da iyice bil 
ki sevmesini iyi bilen tekdir etmesini 
de iyi bilir. 

Çocuk - Ben de büyük olsaydını 
sevginin karşılığım verirdim. 

Ne için lstemiı? 
Bir adam karanlık ve tenha bir so

kaktan geçerken önüne tanımadığı 

iki adam çıkar. 
Biri - Affedersiniz bay der. Biı 

kuruşunuz varsa bir dakika için ve
rir misiniz. 

Adam - Hayhay der. Fakat biı 
kuruş bir dakika için işinize yarıya· 
cak. 

- Bizim arkadaşla sözleştik. Ya,. 
zı mı tura mı atacağız. Para çanta· 
nız yazı atanın, saatiniz de tura ata· 
nın olacak. 

Dejifiklik 
Baba - Yavrum, bu kurşun as· 

kerleri sana daha bu bayram almış· 
tım. Ne çabuk yarısı kırılmış. · 

Çocuk - Değişiklik olsun baba. 
Askerlerin hepsi sağlam olmaz ya 
bazısı da yaralı olur. 

iki Çocuk 
AraS111cla - Haylaz çalışacak yerde gidip u

yumaktan utanmıyor mu.sun? Sen bu 
güneşin seni aydınlatmasına bile la- - Eline ne oldu? Ne için bağla· 
yı'k değilsin. Defol; diyerek onu uyan dın 
dırdı. - Küçük köpeğimin dişlerini say· 

Söyliyecek başka bir söz bulamı- mak için ağzını açtım. Ağzını kapa. 
yan çocuk: dı. 

- Ben de işte bunun için bu ağaç - O da senin kaç parmağın oldu 
gölgesine çekildim; diye cevap verdi. ğunu anlamak istiyordu değil mi? 

• • . , 1 l ~ 
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SAJ.1 iSMAi ~ 1 E K o N o 
~o. 74 Ya.zan: Ziya Şakir 

Şah lsmail, Bu Adamdan 
istifade Yolunu Arıyordu 

Şah Ismail (Hoy) dan harekete
deceği gün, kendisine bir Osmanlı 
e~ getirilmişti. Bu esir, Bali Be
Yin müfrezesine mensup, gayet a-
~kgöz bir akıncı neferi idi... Kısa 
ır müsademeden sonra, ele geçen 

:u.. nefer, tamı kılıç ensesine dayan
tgı zaman; 
. -:- Durun. Ben asker değil, el

çıYim. Tez, beni Şahın huzuruna ile 
tin. Kendisine milhim şeyler söy
Yeceğim. 

Demişti. 
Iran askerleri, bu söz üzerine o

nu öldürmemişler .. Kuvvetli bir mu 
h~faza altında Şaha göndermişler
<iı. Bu adam; Şahın huzuruna gelir 
gelmez, yere kapanmış: 

- Şahım! •. Uğruna, can kurban. 
~im adım, (Ha:ı.ıı Ahmet) tir. As 
lln, Irandan Anadoluya geçme Türk 
~endir ... Selimin ordusundaki bü
tun Türkımenler sözbirliği ettiler. 
1!a.rp başlar başlamaz, hepsi birden 
21zlıı tarafa geçecekler. Bu bapta 
l"!zanızı almak için beni gönderdiler. 
~e ferman buyrulur?. 

Dem.işti. 

Ş ah Ismail, bu SÖ7.lere son de
recede sevinmişti: 

~ - Hoş geldiler, safa geldiler. E
ger onlar böyle hareket edecek o
lurlarsa, tabiidir ki bizim tarafı
llıızdan da layik olduklan mükafa
tı görürler ... Git, kendilerine böyle
ce haber ver. 

Diye, cevap vermişti... Ayni za
nıanda Şah lsmail, bu adamdan baş 
~a suretle de istifade etmek istemiş 
tı. Selimin son mektubunt. kısa bir 
ceV'a.p yazmış; göndermişti. Bu ce
\rap: 

C>:fektuplanruz, öyle bir üslfıp ve 
eda ıle yazılıyor ki; ben bunlara ce
vap vermekten aciz kalıyorum. ıyı·
s· . 1 anı artık bu yolda mektuplaşmı-
l'a hitam verelim.. Neticeyi, kılıç
lara havale edelim. Sizi, Çaldıran 
Sahrasında bekliyorum). 

Sözlerinden ibaretti. 

B u işte en memnun kalan, 

yatcutuktan fütıur getıren askerle -
rini, harp korkusu ile neşelendir
mek.. ve ayni zamanda düşmana 
yakl~ıldığını bildirerek ordunıın 
her an müteyakkız bulunmasını te
min etmekti. 

Hakikaten; ordunun bir kısmı, 
neşelenmişti. Şah İsmail ile İran
lılar aleyhinde verilen yalan yanlış 
hükümleri taltdir ve muhakemeden 
aciz olan bir kısım askerler; (!Kı

zılbaş) lan kırarak hem ahret se
vabına nail olmak, hem de kıymet 
li ganimetler almak hulyası ile, 
sevinmişlerdi. 

Fakat; az çok idrak sahibi olanla 
ra da, bir durgunluk gelmişti. Çün 
kü ortada hiç bir siyasi sebep ol
madığı halde Selim.in icat ettiği bu 
harbin, nasıl bir rekabetten ileri 
geldiğini bilmektelerdi. 
İslam İslama, ve Türk Türke kı

lıç çekecekti. Ve .. bir tek insanın 
reka:bet hırsı yüıalnden, binlerce 
insan kanlar içinde yerlere serile
cekti. .. Garip ve gülünç tarafı şu
rasıdır ki; Şah 1smaili mahza (Şii) 
olduğu için (rafz) la (ilh8.d) ile 
(zındıklık) ve (kızılbaşlnk) ile it
ham ederek onun ve bütün ordu
sunun katline fetvalar alan .. Şah 
lsmaile yazdığı mektuplarda, ona 
karşı en amiyane lisanla tahkirler 
yağdıran Selim, daha hala (alevi) 
lik ve (Şia) hk iddiasında bulun'U 
yor: 

lıgı ııe yQkselıyordu. Zeval vakti 
yakla.5mıştı. Fakat semada, avuç 
içi kadar bile bir bulut parçası ol
madığı halde, hava birdenbire ka
rarmıya başlamıştı. 

Bir anda, bütün ordunun gözleri 
semaya çevrilmişti. Herkesin kal
bini, manevi bir korku istila etmiş
ti. Her taraftan, (salatı selam) du
alarile, (tekbir) ler ve ezan seeJeri 
yükselmişti. 

Selim, atının başını çekmişti. 

Rengi, kireç gibi bembeyaz keşil -
mişti. Titreyen dudakları arasından 
şu kısa emir işitilmişti: 

- Tez .. Müneccimbaşıyı çağınn. 
Müneccimbaşı gelir gelmez, Se

liın titriye titriye sormuştu: 
- Ne oluyor? 
Müneccimbaşı, beşuş bir çehre 

ile izahat vermişti: 
- Esef etme, sultanım. Hayır -

dır. Bu burçta günej tutulması, 

maşnk tarafında bir hükümdarın 
mağlubiyetine delalet eder. 

(Arkası var) 

Piyasadan 
.Boyuna Arpa 
Toplamyor 

-o-

Fiyatlar, 4, 17 Kuruşa 

Kadar Yükseldi 
Dün şehrim.ize 20 vagon buğday, 

iki vagon çavdar, 12 vagon arpa gel
miştir. Ziraat Bankası namına gön
derilen buğdaylar da 14 vagondur. 
Buğday piyasası, tabii olarak devam 
etmektedir. Yumuşak buğdaylar 5,30 
6,5 kuruştan verilmiştir. Almanya 
ile yapılacak ihracat işlerinin güçlü
ğünü gören ihracatçılar, piyasadan 
mal almamakta devam ediyorlar. İn
giltere ve ttayaldan gelen telgraf -
lar üzerine bu iki memleket hesabına 
arpa toplanmıya başlanmıştır. Hatta 
tüccarın biri borsa haricinde arpa sa 
tışmı tecrübe için iki vagon arpayı 
satılığa çıkarmış ve fiyatlar yükselin 
ce ucuza mal alamıyacağıru anlamış 
tır. 

Bu tecrübe üzerine fiyatlar 4,17 
kuruşa kadar yükselmiştir. 

Bulgaristanda Üzüm 

Haftası Başllyor 

Sofya, 23 (TAN) - Eylüliln 27 
si ile 3 teşrinievvel arası, Bulgaris -
tanda üzüm haftası olarak ilan edil
miştir. 

Bu hafta içinde, üzümün faydaları 
hakkında konferanslar verilecek, ser 
giler tertip olunacaktır. "Üzüm haf 
tası,, nı ziraat nazırı radyoda bir nu
tukla açacaktır. 

-<>---. 
Avcılar Sergisi 

Sofya, 23 (TAN) - Teşrinisani -
nın 1kisinde Berllnde beynelmilel av
cılar sergisi açılacaktır. Balkan mem
leketleri de bu sergiye iştirake davet 
edilmişlerdir. 

(Şeyh Ahmet) ti. Bu kfil\
llaz adam, tam kesileceği zamaıı 
11.klına gelen bir hile ile hayatını 
kurtarabilmi.5ti. Ve bUyük bir gaf
leu~, onun hilesine inanan Şah, ls
~ail, bu hizmetine mükafat olm·ık 
~re Şeyh Ahmede birçok kıymet
li hediyeler vermişti. 

( Aliye rafazilik isnat ediyor
hır; eğer (Ali) rafazi ise, ben ele 
rafaziyim.) 

Şişmanların Kalbi 

1 
Jeyh Ahmet, büyük bir sevinç 
Ç~nde Osmanlı ordusuna avdet et
miş .. Doğruca Selimin çadırına gi:;rek Şah lsmailin mektubunu ver 

tş .. ondan sonra da macerasını 
tıakleylemişti.. Şeyh Ahmedin bu 
açık gözlülüğli, Selimin çcıi< hoşu
tıa gitmişti. O zaman aralarında su-
~sa muhavere geçmişti: • 

- Aferin, Şeyh Ahmet. İyi et
~İşsin ? .. Bu bize söylediğin sözle 
r~, bizden başka kimlere nakle~ 
tin? .. 

1 
- Henüz, hiç kimseye birşey söy 

ernedim; Sultanım. 
t - Türkmenlerden birini göriip 
e, şalım sözlerinden onlara da bı.,. 

§ey .. l a· ·? soy eme ın mı .... 
- Hayır, Sultanım. 

d o. zaman Selim, çadırın kapısın
a kıl ere seslenmişti: 

lt - Alın şu herifi.. Tez kafasını 
~in. 

. Selimin bu emri vermesi, sebe.()
ll~z değildi. Çilnkil Selim, zaten bez
gin olan askerin mühim bir kısmı
~1 teşkil ~en (Şii Türkmenler) in, 
~ 1smaıl tarafından söylenen 

Sozı . d t'a erı uyar duymaz, derhal o ta-
'l'rı ~a geçivermelerinden endişe et-

i§.. Bu sözlerin a.si{er arasında 
!~ . olmaması için, Şeyh Ahmedi 
}ı· diyen susturmak mecburiyetini 
Isseylemişti. 

~ ultan Selim. Şah İsmail tara
lı fından Çaldıran sahrasında 
<i arbe daveti ihtiva eden mektubu 
;rhaı tellallar vasıtasiyle bütün 
?tı duya tamim etmişti. Bundan 
iti aksadı da; Uç aya yakın bir za-

andanberi devam eden bu uzun-

Diye :farsca beyitler yapıyor .. 
Kulağında da (bektaşi tariki) nin 
(mücerret dervişler) ine mahsus 
bir (menkuş) t~ıyordu. 

Geceleri, mola yerlerinde, yeni
çeri çadırlarından saz sesleri yük
seliyor .. (Ehlibeyt) e (iman ve ik
rar) a, (on iıki imam) yolunun 
(Hak yolu) olduğuna dair hazin 
nefesler söyleniyordu. Ve bunların 
ıı.rasında da ekseriya: 

"Şah Hatai,, , hak bil tuttuihın o 
yolu. 

Zahirde, batında, o senin görür. 
''Gerçek erenler,, den aldım ha

beri. 
"Ha:k., diyip, tuttuğum yoldan 

ayrılmam. 

Nakaratı tekrar ediliyor.. (Şah 
Hatai) ismi geçtikçe, bunu dinli
yenlerin başları hürmetle eğilerek, 
alınları yerlere temas ediyordu ... 
(Şah Hatai), bizzat (Şah İsmail) 
idi. Şimdi burada, onun ismine bu 
derece tazim gösterenler: ve onun 
mezhebini (Hak yolu) bilenler; ya
rın ona kılıç çekecekler .. İki taraf
tan birinin ölümüyle neticelenecek 
bir mücadeleye girişeceklerdi. 

B u garip his ve zihniyetlerle 
hareket eden Selim ile onun 

ordusu, (Danasazı) mevkiine ge!
mişler .. Geceyi orada geçirmişlerdi. 
Ertesi sabah ta. tekrar çadırları ' 
yıkarak (Karapınar) a doğru yola 
dilzülmüşlerdi. 

Artık (Çaldıran) a üç konak 
kalmıştı. Şah lsmailin atlıları tara
fından bir baskına uğranılmak ih
timali vardı. Her tarafa daha sık 
keşi! kolları çıkarılmış .. bütün or
duda emniyet tertibiitı alınmıştı. 

Güneş, bütün ha§met ve parlak-

Hekimlik bakımından, şişmanlı
ğın en ziyade c.an sıkacak tarafla..
nndan biri kalbde \'e kanın dönme
sinde hasıl olan anzalardır. 

"Şi~manhktaın kalbi ~·ağlanmış, 
tabiri m~hurdur. Şi~manlıktan kalb 
yağ haline dönmese bile '\iicudun 
her tarafına ya~·ıJarak nesi~lerin 

hepsini sıkıştıran yağlar kalbin et
rafında da. toplanarak kalbi de sı
kıştırabilirler. 

Fakat şişmanlann kalb tarafın
dan f;'6ktikleri zahmetin en büyüğü 
yağ tabakalarmm arasında, onları 

beslemek için, yeniden ~oğalan kıl 
gibi inee kan damarlandır. Bunlar 
kalbin işini tabii artırırlar. Şi5man
larda kanıı adaleleri gev~er, akci
ğerin faaliyeti azalır. Bu sebepler 
de öncekine katılmca kalbin işi da.
ha ziyade güçleşir. 

Şişman adamın kalbi, etraftan 
gelen bu gtiçltiklere l<a~ı koymak 
için kendi adalesinin km"·etini ar
tırmıya mecbur olur, daha kuV'\·etle 
atar. Kaın damarlarının içinde tan
siyoo artar, fakat kanın la:rıkryle 
dönmesi ,,·ücudunı her tarafı~n bes
lemesini temin için mü\"azene hasıl 
olur. 

Bunun i~in ~i~manlann ilk se-ne
lerinde damarlanndald bınsiyon 

fazla olmakla beraber bunu hiç me
rak etmemeli, bilakis o fazlalığı dü
sürmemeyie dikkat etmelidir.Çünkü 
mlivazmeyi temiıı eden o tansiyon 
fazlalığıdır. 

Yıllar g~tik~e kalbin adalesinde 
ki ihtiyat kuvvet tükenir. Kalb yo
rulur. BayaKı hallerde işini görmi
ye )'eti~se bile, arada sırada çıkan 
fe\'kalade hallerde kalb za~'Jflığmı 

me)·dana ~ılm.nr. Mesela şişmanla-. 

nn pek se\'dikleri bir ziyafette, a
det olan miktardan fazla )iyince 
hazım güçle~ir. Yüz kızanr, yemeli
ten sonra uyku ha.ı.;tırır. Yahut bir 
gün, kalkmak iizere bulunan, tram 
,·aya )·etişebilmek içiın IJimz hızlıca 
yürü)iince ~i<:ıman adam nefes ne
fese kalır. Yüksekçe bir partıman
da oturuyorsa mercli\'enlerden ~·
karken de öyle. Hızlı yüriimemiye, 
merdiven çıkmamıya dikkat etse 
bile, bir gün odasında otururken 
heyecanlı bir haber yine kalbinin 
yorgunluğunu meydana ~ıkanr, !;ar

pmtı getirir. 
Böyle sebeplerle meydana çıkan 

kalb zaJ,flığı ylne idare edilebilir. 

Zayıflığın bu derecesi sadece bir 
haberci demektir. ilk yıllardaki mü
\'azenenin artık bozulduğunu, ı1i~
man adamın kalbini koruması lüzu 
munu bildirir. 

Şişmanlık cle\'am cclinee i5 daha 
ciddi olur. Yağ tabakalannın ara
sında yeniden tesekkiil eden ince 
kan damarlan çoğaldığı gibi, kal
bin kendisi de yağların arasında sı
kışmı~. adaleleri fazla Jru\·vct sar

fetmekten eı~yce yorulmu;; bulu
nur. O zaman damarlanndaki tan
siyon ölçülürse haylice azalnu~ ol
duğu görülür. Bu devredeıld şişma
nın kalbi i!}ine yetişemiyen, hasta 
bir kalbdir. Kiiçiik bir yorgunluk, 
yemeklerde pek az derecede bir if
rat, yahut herkesin ba~ına gelebile
cek küçük bir ha. .. tahk, hatta da
marlanndaki tansiyonu artırablle

eek bir hareket kalbin sağ tarafını 
yahut sol tarafını bii~iitür. Nabız 
birdenbire kiiçülür. Rir göğüs an
jini gelir. Yahut kalb birdenbire 
dunıverir. · 

GÜNLÜK 

PİYASA 
Anadolu malı keçi kılların .. 

dan 780 kiloluk bir parti kilosu 
52,5 kuruştan satılmı~tır. 

• 
Samstın arpalanndau yüz bin 

kilo Samsun teslimi olarak kilo
su 4,07 k"llruştan, Anadolu arpa..
lanndan )iİZ yirmi bin kilo 4,10 
kuruştan ve )fersin foslimi altı 

yi.iz bin kiloluk büliik bir parti 
4,0:l kuruştan ihracat için satıl
mı5tır. 

• 
Bandırma mah ulünden iki yüz 

elli bin kilo kuru bakla kilosu 
4,17 kuru~taıı ihracat i~in müş
teri bulmu5tur. 

• 
Bu senenin mahsulü Bandırma 

nohutlarından kırk beş bin kilo
luk bir parti Utra<'.at J~in kilosu 
5,20 kunı~taıı satılmı~tır. 

• Samsun mıntakasmın ma'\'i haş 
ha.5 tohumundan on beş bin ki
loluk bir parti )'erinde teslim lh- . 
racat için ldlosu 19 kunışta.n a,.. 

lmmı~tır. 

ipeklilerin 
Kontrolü 

İpekli kumaşların standardı ıçın 
hazırlanan talimatnameye uyularak 
faaliyete geçilmiştir. :tktısat Vekale
ti, bu işin talimatııameye uygun şe
kilde tatbik edilip edilmediğini anla
mak üzere şehrimize bir müfettiş gön 
derrniştir. Müfettiş, fabrikaları gez -
miye ve tetkiklere başlamıştır. 

BORSA 
24 Eylül CUMA 

PARALAR 

Sterlin 625,- 630,-
Dolar 123,- 127,50 
Fransız Fr. 83,- 88,-
Liret 114,- 114,-
Belçika Fr. 80,- 84,-
Drahmi 18,- 23,-
tsviçre Fr. 570,- 580,-
Ley 16,- 16,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 74,- 84,-
Şilin Avusturya 21,- 23,50 
Mark 28,- 31,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,- 14,50 
Dinar 48,- 52,-
Kron İsveç 30,- 32,-
Altın 1068,- 1070,-
Banknot 260,- 261.-

Ç EKLE K 

Londııa 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bil kreş 
Belgrad 
Yokohama 
.Moskova 
Stokh~m 

628,- 628,-
0,7880 0,7872 

~3,025 23,0325 
14,9713 14,97t30 
4,6830 4,6830 

87,0225 87,0225 
3,4320 3,4317 ' 

63,6942 63,6942 
1,4764 1,4764 

22,5955 22,5955 
4,1688 4,1688 

11,7038 11,7038 
1,9642 1,9642 
4,1735 4,1735 
3,9810 3,9810 

107,0063 107,0063 
34,355 34,355 

2.7356 2,7356 
20,3375 20,3375 

3,0884 3,0884 

Borsadaki Muameleler 
Dün borsada, Ergani tahvilleri 96 

liraya düşmüştür. Sivas - Erzurum 
talıvilleri 98.50 liradadır. Merkez Ban 
kası hisseleri 91 lirada, aslan çimen~ 
tosu 10,60 lirada kapanmıştır. Lon
dra borsası bir sterlini 144,50 frank 
olarak bildirmiştir. Bir İngiliz lirar 
sı 925-928 kuruş arasında tespit o
lunmuştur. 

DOKTOR 

1 Nazım ŞakJr 1 
' Seyahatten avdet etmiştir. 

ZA Yl - Eyüp Ortamektebinden 
aldığım 605 numaralı tasdiknamemi 
kaybettim. Hükmü yoktur. Eyüp Or
taokulundan 99 numaralı Gani. 

M i 1 

Cins Yapağı 
ihtiyacımız 
Karşılanıyor 
Merinoslaştırma işi 

iyi Neticeler Veriyor 
Türkiye, gün geçtikçe yapağı ihrar 

catçısı bir memleket vaziyetine gir
mektedir. Yalnız,son senelerde in ki!:;af 
eden dahili sanayiimizin iyi cins ;a. 
pağı ihtiyacını karşılamak için cüzi 
ntiktarda yapağı ithal edilmiştri. 

Merlnoslaştırnıa ameliyesinin de • 
vamı yakın bir zamanda bu ihtiyacın 
da dahilden teminini kolaylaştıracağı 
için Türkiye tanı manasile yapağı fü 
racatçısı bir memleket olacaktır. 

----o-
KIZILCAHAMAMDA 

ZlRAAT 
Kızılcahamam (TAN) - Kazamız 

köylerinin zirai vaziyetlerini ve top
raklarmm kuvvet ve kabiliyetini tet
kik etmek üzere ziraat vekiı.leti bu
raya bir heyet göndermiştir. Heyet 
köyleri gezmiye başlamıştır. Netice
de köylüye ziraat makineleri verile • 
ceği umuluyor. 

Tenzilat Cetveline 

Konulmıyan Maddeler 
Ankara, 24 (TAN) - Vekiller He 

yeti, 1937 mali yılı iptidai madde -
ler cetveline konulmadığı anlaşılan 
bazı maddeleri yeni bir kararname 
ile cetvele almıştır. Bu maddeler de 
bir haziran tarihinden itibaren ten· 
zilattan istifade etmiş sayılacaklal'
dır . 

İptidai maddeler ve istifade nisbet 
leri şunlardır: 

Elbiselik muşambalar için yU7.de 
30, döşemelik ve yol muşambaları 

için yüzde 28, tahta kutu, incir kasa 
sı, kundura kalıbı ve tahtadan ima
lat bilcümle sanayi için yüzde 10. 
Kurşun kalemleri için vaktile ka

bul edilmiş olan yüzde 10 tenzilat ta 
yüzde 30 a çıkarılmıştır. 

ZAHİRE 
BORSASI 

24-9-937 

l!'ll'Al'LAR 

Cinsi Aşağı Yukan 

K. P. K.. P. 

Buğday yum ak 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Bakla 
Kuşyemi 

Keten tohumu 
Nohut kalburlu 
N orut natürel 
H~ha§ mavi 
Keçi kıh 

5,32~2 
5,20 
4,15 
4, 1 
7,21 
9,30 
8,25 
5,20 

19,-
52,20 

6, 5 
5,21 
4,17'12 
4,121/, 

-.-
-,-
-.--.-

Tiftik oğlak 
Tütik mal 

• 150,-
135,

GELt.N 

Buğday 

Arpa 
Yapak 
Çavdar 
Nohut 
Z. yağ 
Un 
İç fındık 
Mısır 

571 
237 

22 
15 
50 
54 

. .. 

61 T 
13 T 
41ı~ .,..ırk 

G 1 DEN 
'- ve-

P-Udi 

95%. ~re 
831:..ya ~-
341 -

Tiftik 
Yapak 
Nohut 
Darı 
İç badem 
Kuşyemi 

4. __ _ 

DIŞ FIV Al'LAR 
~ -Jtuarı• 
frengı 

Buğday Liverpul 
Buğday Şikago 

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

iSennan 
ı kilrey· 

ısıtma 

fır. bal -
e su tah· 

hususi 
üre, şe . 

n miktsır. 
cfİu No 113 

.Sl ,,,,, 
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(BAŞl\lAKALEDEN MABAAr). 

Ziraatte 
Bir Milli 
Misak 

(Başı 1 incide) 

mız hakkında yerli köylüde "burada 
buğday yetişmez'' diye bir kanaat 
vardır. Çünkü ekilen tohum umumi
yetle fenadır ve bir de mahsul zama
nı evvela tütünle uğraşmak lazımgel
diği için buğdayı uzun müddet tarla
da bırakmak lii.zımgeliyor. Yetişen az 
mahsul de böylece kuşlara ve yaban 
domuzlarma yem oluyor. 

Bu sene Samsun civarında muhite 
göre ıstıfa görmüş ve ilaçlanmış to
huı:nlarla yapılan tecrübelerde bire el 
li mahsul alınmıştır. Bundan başka 
mahsul kalite bakıımından tohumdan 

daha iyi çıkmıştır. Demek ki şart ve 
vasıtaları islah etmek sayesinde Türk 
köylüsünün emeğinden defalarla faz
la verim almak, istihsal masrafını u
cuzlatmak ve dünya piyasası fiyat
larına ihraç edilebilecek mal elde et
mek mümkündür. 

Bu sa~a~a. tutulacak en hayırlı, 
en umıtlı yol şudur: Bir düş

mana karşı bir harp planı yapılır ve 
adım adım tatbik edilir gibi, zirai ge
riliğe karşı bir milli program ve mi
sak vücude getirmek, bunu bütün mil 
lete maletmek ve birlik halinde kuv
vetlerle tahakkukuna çalişmak ... 

Oyle ümit ediyoruz ki Ziraat Veka
leti, bütün tecrübe ve ihtisaslardan 
istifade suretile hedefleri tam tefer
rüatile çizdikten sonra bunu halkın 
münakaşasına arzedecektir. 

Böylece bUtün millet fikrini söyle
mek fırsat ve imkanını bulacak ve 
mevzu bir kat daha aydınlanacaktır. 

Ziraatimiz için bu suretle olgunlaş
mış bir hale gelecek bir milli misak ta 
bundan sonra kanun halinde Kaanu
tayda müzakere edilecektir. 

Siyasi hedef ve ideallerimizi bir 
milli misak şeklinde ifade etmek sa
yesinde nasıl kestirme bir yoldan ile
rilemek imkanını bulmuşsak milli bir 
zirai kalkınma misakı mahiyetinde bir 
programdan da istihsal hayatımız i
çin ayni güzel neticeleri bekliyebiliriz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Dünkü Umumi 
Toplantıda Mühim 
Tebliğler Yapıldı 

(Başı 6 ncıda) 

Ekberin üçüncü halefi Evrenkzip 
'.Alemgir (1659 - 1707) mutaassıp bir 
miislümandı. "Sulhü Kül" esasını ve 

müslümanla Hinduların müsavatını 

ortadan kaldırdı. Şahsi kabiliyeti &a 
yesinde imparatorluk binbir dahili fit 

ne icinde yaşadı hatta epey de büyü 
dü. Fakat o ölünce yıkıldı. Bunda ye 
riden alevlendirilen müslüm ın. Hin
du düşmanlığının tesiri müh;ın oldu." 

Büyük kongre yarın çalışmasına yi 
ne devam edecektir. 

Bayan Pittard 
konleran• verdi 

,.. Tarih kurultayı için şehr1mize ge 
•• 

1 
ofesör Pittardın eşi Bayan Pit

/ 
1 

ün akşam Eminönü Halkevinde 
~rarası Yardım Birliği" hak-

,.._:::._ konferans vermiştir. Profe
~ m Afet ile Sıhhat Vekili Re
k--m ve kadın saylavlarımızdan 
, .... ~,Yle Sıhhat Müdürlüğü, Kızılay 

rdım ve hayir işlerile alakadar 
eselerin memurları, Ünivertise 
or ve talebelerinden bazılarile 
halkın bulunduğu bu konfe

d Bayan Pittard tarafından fran
·a olarak verilmiş, sonra Bayan A-
~ tarafından türkçey~ çevrilmiştir. 
1jr memleektte herhangi bir se
:::ın bir afet olduğu takdirde diğer 
.)J:_eketlerin de yardımiyle bu afe-

1 ırarlannı azaltmak maksadile 
·~uş olan bu birliğe hükumeti-

~-.J16.,.· miştir. Bu itibarla Bayan 
bu birlik hakkındaki izahatı ---r--......ı. karşılanmıştır. 

~ Pittard fereline 

: ' 'L-__ ...,.,nPittard şerefine Isviçrede 
olan Türk talebeleri na-

irçok Üniversite profe 
f(:'Wj~-,.._~;;,,;;.ı;d:Eler bulunmuşlardır. 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk Mah 
kemesinden: Laleli apartımanları ci-

varında Çukurçeşmede 3 numaralı Mü 

zeyyen apartrrnanmın 1 inci katında 
Mecnune Rebia velisi ve valdesi Emi

ne Nezahat tarafından lstanbulda Ve 
fada Kovacılar caddesinde 106 numa 
rada oksijen fabrikasında Mevlfid 
Doğan aleyhine ikame olunan boşan-

Kara Borsacılar 
Hakkında Takip 
Hareketi Başladı • ma da vasmın icra kılınmakta olan 

tahkikatında: tebligata rağmen mah

kemeye gelmediğinden hakkında gı
yap kararı ittihazile beş gün içinde on 
beş gün müddetle ilanen tebliğine ve 

tahkikatın 21-10-937 perşembe saat 
14 de talikma karar verilmiş ve gıyap 
kararının bir nüshası mahkeme divan 

Ba~vekalet Ve~i B. Celal Bayar ı Borsa acentelerinin dışında olarak 
nn dun gazetemızde çıkan beyanatı altın ve para üzerine iş yapan kara 
~-rsa ve bankacılar mahafilinde çok borsacılar hükumetçe vaziyetin ciddi 
ıyı karşıla.~~ıştır. Hükumetin Türk olarak takip edilmiye başlandığını du 
parasını duşurmek tasavvurunda bu- yar duymaz borsanın semtinden bile 
lunmadıktan başka böyle bir tasav - uzaklaşmayı cana minnet bilmişler -
vuru vatandaşların cebindeki pa dir . 
rayı çalmak diye telakki etti- B. Celal Bayarın verdiği emir üze
ği ve bu yoldaki şayiaları çıkaranların rine dün Iktısat müsteşarı B. Faik 

Kurdoğlu; borsa komiseri Bay Ihsan 
cezalandırılması için tahkikata baş -
!anacağı haberi, borsa haricinde bu

lunan ve kara borsa adını alan spe -

külasyoncuların üzerine bilakis soğuk 
bir duş tesiri yapmıştır. Şayialar üze 
rine kara borsacıların 1090 kurru.şa 

kadar yükselttikleri Türk altını dün 
1065 kuruşa inmiştir. Altının bir iki 

Rifat ile birkaç defa görüşmüş ve la 
zımgelen tedbirlerin alınması için ak 
şama kadar meşgul olmruşlardır. Bor 
sa komiserliği dün bankalarda tetki 
kat yaptığı gibi bütün borsa acente
lerinin de üç günlük muamelelerini 
tetkik etemiştir. Aldığımız malumata 
göre bankalar ve borsa acentelerinin 
muameleleri hep yolunda, usul 

hanesine asılmış bulunduğundan beş 

gün içinde itiraz etmediği ve muay
yen gün ve saatte Istanbul Asliye 6 

mcı Hukuk Mahkemesinde bulunma
dığı takdirde gıyabında ya·pılan mua

melelerin muteber tutulacağı tebliğ 

yerinde olmak üzere ilan olunur. (186) 

Istanbul Asliye Altıncı Hukuk 

mahkemesinden: Rauf tarafından 

Çarşıkapı Hüseyinağa ımahallesinde 

14 No. lu Mustafanın evinde mukim 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 1 ı••••••••••• 
Mahkemesinden: Davacı avukatı Ze- D . y 
ki Ehiloğlu tarafından Istanbulda Ho en 1 Z 011 a 

lŞLETMESl capaşa Ebussut caddesinde 51 No. lu 
hanede ımüstecir Raşel Eskinazi ve 
Boğos aleyhlerine 937-1207 No. lu dos ı\.centeleri: Karaköy Köprüb 
ya ile açılan 280 lira alacak davası-

1 
reı. 42362 - Sirkeci MühUrd 

nın yapılmakta olan muhakemesinde - zade Han. Tel. 227 40 
Raşelin ikametgahının meçhul olma- İskenderunlu 
sına binaen na.nen yapılan tebliğata Mersin postası 
rağmen muhakeme günü olan 14-9-
937 tarihinde mahkemeye gelmemiş ~8 Eyl{l.lden itibaren Sirkecid 

3alı günleri saat 10 da kalkac 
ve vekil dahi göndermemiş olduğun- \Aersin postaları programlar 
dan berayi istiktap mahkemeye gel- : laveten ISKENDERUNA kad 
mesine :e ~elmiy~cek olursa istiktap- 1 ~ideceklerdir. (6487) 

tan çekınmış addile tetkik olunan ımu • ••••••••••• 
ka velenin kendilerine aidiyetine karar 
verileceği hususunun ihtarı suretile 

ve yirmi gün müddetle ilanen muame

leli gıyap kararı tebliğine ve muha
kemenin 23-10-937 tarihine müsadif 

cumartesi günü saat 10 a talikina 
mahkemece karar verilmiş olduğun-

dan kanuni müddeti zarfında itiraz 

edilmediği yevmi ve vakti mezkf.trda 

lstanbul 7 inci Icra Meımurlu 

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz 

açık arttırma surctilc paraya çe 
mesine karar verilen vernik, boy 
polen boya, üstübeç ve sair bo 

ait eşya ile boya fırçaları ve bido 
boya makinası ve fıçısı ve yazı 
ve sandalye ve kaol ve sair eşya 

9-937 tarihine müsadif Pazartesi 
bizzat veya bilvekale mahkemeye gel .. 12 ·ı 14 d G 1 t 

:s: v, t kdi d nu saat ı e arasın a a a 
meuıgı a r e gıyaben hüküm ve ka . . 

il v ı Fermenecilerde Mehmet Alıpaşa 
rar ver ecegi ilanen tebliğ olunur. nında kapusu önünde birinci a 
(188) . 1 kt y .. ma ıcra o unaca ır. evmu mez 

glin içinde, normal vaziyet sayılan 

1048-1052 kuruş arasında kalacağı 
tabii görülmektedir. Son şayialar üze 
rine ellerindeki Ünitürklerin de ye-
niden yükseleceğini tahmin edenler 
borsaya akın etmişler ve Ünitürkle
rini 14,20 liraya ka.dar satmışlardır. 

İki gün evvel 13,70 lirada kapanan 

ve nizamına uygun olarak gö
rülmüştür. Kara borsayı teşkil e
den borsa haricindeki spekülasyonr
cular hakkında da aynca idari ve ka
nuni cepheden tahkikata başlanmış -
tır. Dün borsada öğleden sonra hiç-

iken ikametgahı belli olmıyan Naci- da müzayede bedeli takdir olunan 

ye aleyhine ikame olunan velayetin f ••••••••••••• • metin yüzde yetmiş beşini bulma 
nez'i davasında: müddeialeyhin ika- Zührevi ve cilt hastalıklan surette bir teşrinievvel 937 ta · 

metgahınm meçhuliyeti hasebile ar- Dr Hayrı· o mer müsadif cuma günü yine ayni saa 
zuhalin on gün içinde cevap vermek ayni yerde ikinci arttırması icra 
üzere onbeş gün müddetle ilanen teb Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı nacağmdan talip olanların hazır ve o fiyattan satın alman Ünitürkler 

bu suretle 14,20 liraya satılınca ara.
da elli kurıuş jstifade edenler olmuş 
tur. Anadolu tahviIIeri üzerinde de 

bir muamele olmamıştır. Evvelki a.k 
şam 14,10 lirada kapanmış olan Üni
türk 14 liradan açılmış ve 13,85 lira 

liğine karar veriliniş ve arzuhalin bir karşısında No. 133 Telefon :43585 lunacak memuruna ımüra<ıaatları 
olunur. 

nüshası da mahkeme divanhanesine 

ayni suretle istifade edenler bulun -
muştur. 

da kapanmıştır. Paris borsası Üni
türk ~çin açılış ve kapanış fiyatı O-

larak 249 frank bildirmiştir. 

Zirai 
Bir 

talik kılınmış olduğundan 937 -2023 

numaralı dosyasına ilan tarihinin fer 

dasından itibaren on~ gün zarfında 

cevap vermesi lüzumu tebliğ yerinde 

olmak üzere ilan olunur. (183) 

Istanbul Birinci Ticaret Mahkeme-

Kalkınma için Milıi 
Program Y apıhyor 

(Başı ı incide) Eğer takriben 70 senelik fasıla dP.- sinden: Hali tasfiyede İstanbul Tele-
temadiyen değişmesi yüzünden mem- vam edecek olursa 1945 senesıne doğ fon Şirketi avukatı Leon Amaraci ta
leket pek çok kuvvet ve zaman israf ru yine şiddetli bir kuraklık sene3ıne rafından Beyoğlunda Sıraservilerde 
etmiştir. Ancak uzun müddet için tesadüf ihtimali vardır. Somuncu sokak Polisis apartımanm-
rehber hizmetini görecek bir progra- yaylayı koruyacak da Yorgi Polisis aleyhine açılan da-
mın ameli ihtiyaçları tamamile kar- vatla faturaların kendisine tebliğ e-

tedbirler nelerdir? 
şılaması ve tatbikat sahasında ak - dilmediğine ve mükaleme bedelinden 

Böyle tam veya 1928 senesınde ol-
saklık göstermemesi icap eder. Işte duğu gibi kısmen kuraklık ihtimalle- 33 lira 75 kuruş borcu bulunmadığı
bunun için programa g!recek esaslar . • na ve ma.kinenin iadesi hakkında ih-

rıne karşı Anadolu yaylasını koru -
büyük bir itina ile tetkikten geçi~·or. yacak tedbirler düşünüyoruz Bun _ tarat yapılmadığına ve iadeden imti-
Mütehassısiarrmızm elinden çıktık - 1 d b' . h k .. d .. f ·· b 1

'na etmediğine dair teklif olunan ye
tan sonra hükumetçe itina ile tetkik ~r an ırı, ~r .?~. e nu ~~ aşma minin icrası iGin müddea eyhin 1-11-
edilecek ve Meclis te bunu elbette la- ~ıç ~lmazsa hır donum yen sulamak 937 pazartesi günü saat 14 de mah
yık olduğu ehemmiyetle karşılıyacak ımkanını hdazıdrla~~~.t1:: Köyü.n hay- kemeye gelmesi ve gelmediği takdirde 

van mevcu u a gozonunde tuı:ulmak . 
tır. şartile, bu tedbir en şiddetli bir lcu _ yemınden kaçınmış ve yemfn edeceği 

Zirai istihsalimizi yükseltmiye ait raklık senesinde bile nüfusun ve hay- vakıaların sabit o1muş sayılmasına 
bütün ameli hedefler bu milli prog- k a il •· ı d k 1 d vanlarm korunmasını tenıın edecek- ar r ver ecegı yo un a çı arı an a. 
ramda yer bulacaktır. tir. vetiye mumaileyhin şimdiki ikamet-

l•tıla görmüş tohumların Ziraat çok geniş bir mevzudur. Hu- gahı beHi olmadığından mahkeme di-
verdiği neticeler bubattan başlryarak her türlü nebat- vanhanesine asılmıştır. Keyfiyet bu i-

Tohum meselesi, üzerinde en ziya- lann, çayırlıkların, ağaç meselesinin, lan ile tebliğ olunur. (185) 
de durduğumuz işlerden biridir. Iklim makine, vasıta ve usul meselelerinin, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Keşif bedeli 101619 lira 93 kuruş olan Cerrahpaşa hastanesine yapt 
lacak mutbak ve çaımaşırlık binası kapalı zarfla eksiltmeye konulm 
tur. Isteyenler keşif evrakiyle şartnamesini 508 kuruş muakbilinde le 
zım müdürlüğünden alabilirler. Eksiltme 1-10-937 cuma günü saat 15 

Daimi Encümende yapılacaktır. istekliler 2490 No. lu kanunla yazılı ve 
katlan başka fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikas 
ve 6330 lira 99 kuruşluk ilk temimtt makbuz veya mektubiyle bera 
teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 
de kadar Daimi Encümende vermelidirler. Bu saatten sonra verile 
zarflar kabul olunmaz. (B.) (6257). 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırm 
ve eksiltme komisyonundan : 

Adana, Erzurum, Kars, Van Doğum ve Çocuk...Bakımevlerine ıazıın 
lan 214 kalem eczayi tıbbiye ve malzemei sıhhiye aÇik eksiltmeye kon 
muştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve lçtimai Muavenet Müdürlüğü 
nasında kurulu komisyonda 6-10-937 çarşamba günü saat 15,30 da ya 
lacaktır. 

2 - Muhammen fiat 2130 liradır. . 
3 -1.-<lıvakkat garanti 159 lira 75 kuruştur. 

, 
4 - istekliler şartname ve listeleri hergün komisyonda görebilirler 
5 - Istekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 

nunda yazılı belgelerin ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte keımisyona gelmeleri (633 

ISTANBUL VAKIFLAR DiREKTÖRLÜ GÜ ILANLARI 
ve toprak şartlarına göre ıstıfa gör- muhtelif maliyet &.millerinin progra- ı 
müş ve ilaçlanmış tohum sayes1~de mımızda yeri olacaktır. Bunlar lıak
çok iyi ve seri neticelere varacağımı- kında şimdiden izahat vermek imka-

zı ümit ediyoruz. Tasavvurumuz, ye- nı yoktur. Kati neticeler ancak pro- ••••••••••••••• tiştirdiğimiz tohumları, köylünün to- gram meydana çıktıktan sonra gö- ••••••••••••111!•••••••••••••••• 
humluğu ile mübadele suretile ve ki;y rülebilecektir. Semtimeşbur ve mahalle. Cadde veya Sokağı Numarası Cinsi Muhamme 

kirasr 
Lira K. 

lüye ayrıca yük olmadan temin et • Size verdiğim bu izahat, ancak ça
mektir. Köylüden mübadele 3uretile lışmamız usul ve hedeflerimiz hak
almacak buğday, yemeklik diye kul- kında umumi bir fikir vermek iGin-
lanılacaktır. d' ır.,, 

Bu sayede köylü iyi tohumluk buğ-
day için yüksek bir bedel ödenıiye y 1 
muhtaç olmadan, ayni emekle birkaç UCJOS avya 
kat fazla mahsul yetiştirebilecektir. ve Yunanlılarla 
Bu tasavvurumuzun tatbikine gele 

:~~y~;:;t mevsiminde girişmeyi ümit Karşdaşıyoruz 
Evvelce kombinalar için alınan ma- Bugün ve yarın şehrimizde mühim 

ldneler, ziraat programı kabul edilin- güreş temasları yapılacaktır. İzmir
ciye kadar depolarda muhafaza edile- deki Balkan güreş müsabakalarında 
cektir. Program bu makinelerden en şampiyon olan takımımız, bugün Yu
esash istifade şeklini de tayin ede _ goslav güreşçilerile, yarın da Yunan 
cektir. _ takımile karşılaşacaktır. 

Kuraklığa karşı 
Kuraklık meselesi en ziyade ehem

miyet verdiğimiz işlerden biridir. Ve
kaletin jeolojik teşkilatı bilhassa A
nadolu yaylasında su vaziyetini ince
den inceye tetkik etmektedir. Iı;ıkd, 

arteziyen kuyusu, hava ve motorliı 
tulumbalar vasıtasile sulama il"" kan
larından istifade etmek, programa 
dahil bulunacaktır. Bu sulamanın ya
n masrafının devlet bütçesind~n ve
rilmesi, diğer yarısının bundan doğ
rudan doğruya istifade edecek köylü 
tarafından yük olmıyacak bir şekil
de karşılanması düşünülmektedir. 

Tarihten öğreniyoruz ki Anado111da 
vakit vakit büyük kuraklıklar oltıyor. 

1292 kuraklığında Anadolu yayla
sında mahsul harap olmuş, hayvan
lar ölmüş, nüfus dağılmış, çocuklar 
besleme diye şehirlere yerleştirilmış

tir. 1220 senesinde de ayni şiddette 

bir kuraklığı tarih kaydeder. 

---o---
Anadolu da 

Orman Tetkikleri 
Ankara, 24 (TAN) - Yeni orman 

kanununun tatbikatını yerlerinde 
görmek ve icap ederse yeni tedbirler 
almak üzere orman rumum müdür mu 
avni Halil ile şube müdürlerinden 
Seyfeddin memleket içinde seyahat 
edeceklerdir. Haber verildiğine göre, 
B. Halil garbi Anadoluya, B. Seyfi 
de orta Anadolu ile Karadeniz vila
yetlerine gidecektir. 

Yeni Tramvay Arabaları 
Tramvay şirketi, yeni sistem araba 

lardan on tane yapmış hepsini de Be
yazıt - Taksim hattına vermiştir. Şir 
ket, artık bu sistem araba yaptırmı

yacaktır. Çünkü, belediye bunların 

Taksimden öteye işletilmesi teklifini 
kabul etmcmistir 

' Hoca paşa. 
Aksaray, Şirmend çavuş. 
Kumkapı, Çadırcı Ahmet Çelebi 
Kumıkapı, Nişancı. 
Tavukpazarı. 
Hicapaşa. 
Hicapaşa. 
Gedikpaşa, Divanıali. 
Kocam usta fapaşa. 
Müddeti icar - Teslimi tarihinden 
Şehremnii Melekhatun. 
Müddeti icar - Teslimi tarihinden 

Sayımocağmda, 

Aziziye Yeni Ankara caddesi. 96 
Arapmanav. 10 
Balipaşa yokıuşu. 

Havuzlumescid. 1-30, 20 
Hüseyinağa camii avlusunda. 
Aziziye yeni Ankara. 
Vezir çıkmazında . 
Gedikpaşa C. 
Ağaçkakan. 
938 - Mayıs sonuna kadar 

96 
4-7 
65 

24-26 

Melekçeşmesi. 1-2 
939 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Nezirin mekanı civarında 
kain. 

Müddeti icar - Teslimi tarihinden 939 senesi Ağustos sonuna kadar. 

6 - oda ve 2 - hela 
Hane. 
Cami yeri 
Lalahüseyin paşa cami yeri 
Bir oda. 
Dilkkiı.n. 

-Dükkan. 
Dükkan 
Bahçe ve dükkan. 

Melekhatun camiyeri 

500 ar tarla 

25 00 
18 00 
5 00 
2 00 
2 00 

25 00 
25 00 
20 00 
4 00 

4 00 

Seneliy 
20 00 

.. Y~karda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 7-10 937 _ Pcrşemb 
gunu saat 15-e kadar pey paralarile beraber Çenberlitaşta !stanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akar! 
kalemine gelmeleri. (6479) 

Urfa Gümrük Muhafaza T. 2 Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 

bedel.i teminatı !halenin 
Kilo. Lira K. Lira K. Tarihi Günü 

---
Un 250407 34380 88 2580 00 13/10/ 937 Çarşamba 

Odun 915588 25178 67 1890 00 13/ 10/937 Çarşamba 

Arpa 553596 28399 50 2130 00 14/10/937 Perşembe 
Urfa gümrük muhafaza ikinci tabur satın alma komisyonundan: 

Saati 

10 
15 
10 

Şekli 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

1 - Urfada gümrük muhafaza ikinci tabur ve talimgfilılar erat ve hayvanatı ihtiyacı için mukaveley 
bağlanacak olan cins ve miktarlariyle eksiltmenin - gün ve saatları ve şekilleri yukarda yazılı Uç .kale 
madde eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Şartname ve evsaftan komisyondadır. G'örülebilir. 
3 - İsteklilerin ilk teminata ait vezne makbuzu veya banka mektuplan ve kanuni vesikalariyle birlfkt 

eksiltme saatlarmdan bir saat evveline kadar - teklü mektuplarını Urfada köprü başında gümrük muhafaza. 
ikinci tabur karargahında ta;bur satın alma komisyonuna vermeleri. 

4 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 2490 sayılı kanuna göre olması ilan olıunur. (6356) 
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~ürk Hava Kurumu 

.. BUYUK PiYANGOSU 
6. cı keıide 11 Birinciteırin 937 dedir. 

Büyük ikramiye·: 200.000 Liradır". 
Bundan bqka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 

İkramiyelerle (200.000 ye 50.000) liralık iki adet mükafat 
......ıır ... 

DiKKAT: 

Bilet alan herkeı 7 /Birincitetrin/937 aünii •kpmma kadar bi
letini deiittirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı ..Jat olur ... 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Bali.diz . Burdur hattı ihtiyacı için 9-9-1937 tarihinde münakasaya 

lr.onuıan otuz bin metre mikap balasta talip zuhur etmediğinden mezkflr 
lıaıutıar kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konuLmuştur. 

2. - A - Bu balaıtlann muhammen bedeli 13SOO liradan ibaret 10000 
lbeıte mikibı Bozanönü lıtaayonu civarındaki tat ocağından, 

B. - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10000 metre mikibı 
lt..rakuyu istasyonu civanndaki taş ocağından. 

C. - Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret &lan dlfer 10000 m~tre 
llıikAbmdan 5000 metre miklbı Bali.diz • Burdur hattmın tarafeyninden 
toplama ve 5000 metre miklbı da ocak balutr olarak verilecektir. 

3. - Eksiltme '·10-1937 tarihinde 1aat on bette vekiletimlz demiryol
lar lntaat dalreeindeki mUnakua komlayonu odaamda yapılacaktır. 

•. - Muvakkat teminat 277lS liradır. 
S. - Münakasa prtnameld, mukavele projesi ve diğer münakasa evra· 

G 185 kurut mukabilinde demiryollar inpat dairesinden verilmektedir. 
8. - Bu ekliltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu arttırma ve eksiltme 

,.. lhale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduktan evrak ve veaika· 
larıa 937 aeneaine alt olmak üzere veklletimizden verilmtı müteahhitlik 
°"eaikamıu ve fiat teklifini havi zarflarmı mezkOr kanunun tarifab dalre
liade hazırlıyarak 4-10-1937 tarihinde saat dörde kadar intaat arttırma, 
eladıtme ve ihale komisyonuna makbus mukabilinde vermeleri llzımdır. 
(8209) 

Kapalı Zarf Uauliyle Ekıiltme ll&m. 
Uzunk~prü Belediye Reisliğinden: 
1 - Eksilt.miye konulan il: 
.. Uzunköpril kuabaamm Nafıa Vek&leünden musaddak elektrik pro-

hi mucibince elektrik temaab.,. 
Tahmin edilen bedele 
A - Bedeli keafi 13,300. lira olan lokomobil ve teferrttatı.. _, 
B- Bedeli kqfl49,4M lira 50 klİl'UI olan alternatör, tAıwl tabloeu, ir-

tibat nakilleri, 1antral tenviratı, beş tonluk pon rulan tehir tebekesi ve 
ınontaj ki ceman 32786 lira 50 kuruftUr. 

2 - Bu işe ait p.rtname ve evrak IUDlardır: 
A - Ekısilbme prtnamesi 
B - Mukavele i»rojeai 
C - Fenni prtnaıne 
D - Ketlf cetveli, 
E - Projeler. 

latiyenler bu p.rtname ve evrakı bet lira bedel mukabilinde Uzunköprü 
belediye mulwıebeainden alabilirler. 

3 - Eblltme lmpah zarf uaulU De olup 27-10-937 tarihine tel&dtlf 
eden çarpmba ,un~ uat ıe' da Unnköpril belediye d&ireeiDde yapıla· 
~. ·----

• - EJudltmlye gfrebilnıet için isteklinin 2'59 Ura muvakkat teminat 
'-rmeai ve bundu bqb qajıdaki vfllikalan hais olup gaetermeıi llzmı. 
dır. 2490 11.yıh kanunda yaı:ıh veetkalarla beraber Nafıa Veklletinden ar 
bıunıt ehliyet veaikumı ibraz etmek prttrr. 

G - Teklif mektuplan yukarda ya zdı n.atten bir saat evveline kadar U· 
llnıköprU. belediye daimi encllmeni relal.ltfne makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplarm 3 tıncü maddede yazılı 1aate kadar 
İebntt olmam ve dıt zarfın mUhUr mumu ile iyice kapatılmıı bulunmam 
larttır. Postada olacak gecikmeler kabul eclilm& (6267) ...._ 

Türklyedekl Hatayhlara ilan 

Dahiliye Vekaletinden : 
Sancak arazisi dahilinde dojm111 olıntarla, babalan Sancak arulai da

lıiıınde doğmuı olup ta, Sancak StatUdnUn meriyetAı gfrecefi 29 T8fli· 
lllaani 1937 tarihinde 21 den qajı y&fta bulunan kimseler, bu ıtatünUn 
12 nci maddesi ahklmı mucibince, Sancak Vatandqhpıı ikti1ap edebi· 
leceklerdir. Bu prtlan haiz olanlardan Sancak vatandıoJığmı iktisap et
lbek isteyenlerin 29 Te§rinisaııi 1937 den itibaren Sancağa gidebilecek· 
Jerı illıı olunur. (3486) (6329) ...._ 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Ekslltme 
ve Pazarhlc Komisyonu Hctnlan: 

,. ~ - Univenite Fen Fakültem llboratuvarlarma alınacak olan ecza için 
-s-937 tarlhhıde yapılan kapalı art ekliltmesinde verilen fiyatlar yUk
lelr ıörUldtliUnden 30-9-937 Pertembe gllnü saat 18 da pazarlıkla alma
~- istekliler 771 Ura muvakkat temintlarmı ihaleden evvel Univenite 
~tınea1ne yatrnmt olmalıdır. 
ı.._2 - Fen Faktllte.t Kimya Eut!tuatlne almacak &llt için 23-9-937 tari-
4«111de yapılan açık eUlltmede verilnıit olan ııat ytllmek görUldtlğUııden 
'btıtme on gl1n uzatıbmfbr. 

lateklllerin ıars Ura muvakkat t.eminatlarlle ,,10.937 paazrteıi günü a
~ 18 de Univerlite Rektörlüğtınde bulunmalan ilin olunur. (6480) 

lstanbul- Merkez Komutanlığından: 
CUınııur Riyuett Bandoeundan Iatanbulda bulunanlarm 2C5 Eylik! 1937 

-.ı 10 da Merkez Komutanlıima mtlracaatlan. (6496) 

Atktij ""'1du!ulz11 maJıa]ôiiJ 
· MUna· 

===============================================n 

Mamulatıdır. 
Wbb motör yağı- En yüksek eVl&f-

i 
ta Amerikan motör yafldır. 

EWhls motlr 1aiı - lujrmn n dlf~eld wt keler. - bir markada 
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Kayıp: Eminönü MalmüdürlUğtın
den almakta olduğum maaşa ait tat· 
bik mUhürüm ile Ankara Memurin 
Kooperatifinin 3029 numaralı hisse 
senedi makbuzumu kaybettim. Yeni- 1 
lerini alacağımdan hükümleri yoktur. -

--1 Tecrübe ediniz.. Veya kullananlara sorunuz. 1 

1 

1 

1 -ı z -
Askeri mütekait Ali Rıza 1 1 

1 --------i TATKO ŞiRKETi -

Franaanm Midi havallsinde y&o 

tiftirilen bazı çiçeklerin merke
zinden istihaal edilen laf, ve 
,ebnem gibi taze erimemt, bal
mumu ile ytlztlnUzU banyo et
tikte en ıert bir cildi bile bir ge 
ce nrfmda yumup.tınıya klfi 
dir. Parfömlerin iltihl&l edildi 
ği bu havalinin kadınlan, ilk de 
fa olarak taze ve yallı bu cev
herin beyazlatıcı, yumuşabcı 

hassesmı ketif ve bunun yerini 
tutaca« bafka bir maddenin 
mevcut olmadıjmı beyan etmif 
lerdir. Bu cevheri kullananJa. 
rm yeni ve gençle,mit cildlerini 
bu havaliyi ziyaret edenler tara 
tından takdir nazarlarile seyre
dilmektedir. "Sir a Septin., tabir 
edilen ve lltif ve \[ullamelı bir 
f ormW haline getirilen bu cev
heri, gece yatmazdan evvel cildi 
nize tatbik ettikte, Biz uyurken 
cildinizde huBUle gelen çirkin ta 
bakayı eritir ve gayri mer'i bir 
tarzda kısım kısım dökWUr. Ve 
onunla beraber siyah noktalar 
ve açık mesameler de zail olur. 
İhtiyarlık çizgileri Bilinir ve al
tmdaki yeni cildiniz tat.eliği ve 
yumUfl.klıfı ile meydana çıkar. 
YüzUnUzUn açık ve beyu cildin 
güzelliği De nlhot bir tesacl t8'
kil etmemesi için "Sir a Sep
tin., i boynunuza, omuzlarmıza. 
kol ve ellertnizcfe de kullanmar 
nız liznndm Yalnız Parla Asep
ün liboratuvarlan bu calibi dik 
kat ve şayanı hayret "Sir Aaep
ün., i istimal hakkma maliktir
ler. Şu halde eczabanemmen 
veya parfUmörUntızden usır ~ 
1eDtiıı.. i mumnın iatevlnla. 

-- 1 

' -i lleyoğbmda Tablm BMpR bl'fl9Dlda 
1 

1 --
~ 

Der tarafta OOODYEAB acentelerinde satılır. 

1 

1 
-
1 
-

1 --1 
1 

1 --
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lıtanbul Tramvay Şirketi 

Üniversite ve Yüksek 
Mektep Talebelerine 

1 LAN 
T emilltlı tarifeden istifade etmek hakkını bahteden ve enelce 

yeriJmit olan 1936/ 1937 mektep seneaine mahıua )'etil kartlar 
1937/ 1938 MDM için deiittirilecejinden, OniYel'lite Ye Yüksek 
Mektep Talebeleri 15 IJkte9rin 1937 tarihinden enel yeni kart
larım almak üzere Tramfty Şirketinin Galatada, Tünel arbsm
da, Sötüt tokafmda Hareket Kalem1ne ve1ikalan ile birlikte gdl-
meleri ilin olunur. DlREKTORLOK 

• ...... ..,... " ııııı.ı.ı "' .... u. Wallll Dill111I 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan bir adet dar hat kar küreri 5-10 

-1937 Salı gllnU aat 15,30 da Ankara.da idare binuuıda pazarlıkla a
tın alm•caktlr. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veaikalan ve NaCıa müteahhitlik veaikımnı hamilen yukarıda 
yazılı gUn ve saatte Komisyon Reisliğine mtlracaatlan limndır. 

Şartname Ankarada Malzeme daireainde, Haydarpaşada Teııelltım ve 
Sevk ŞeğlilUıde görülebilir. (6280) 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Sivas Nümune Hutanesinin Hariciye, Kulak, Boğaz ve Burun ve Nisa
iye servialerine llzmı olan 123 kalem illt açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme s;.10.937 çarşamba günü 1&&t llS de Çağaloflunda Sıh
hat ve lçtiınal Muavenet Mt1dUrlt1ğil bina11nda kurulu komisyonda yapıla
cakbr. 

2 - Muhammen fiat 1961 lira 60 kuruftur. 
3 - Muvakkat garanti: 1'6 lira 37 kuruştur. 
4 - istekliler prtname ve listeyi herglln komlayonda görebilirler. 
5 - latekliler caı1 1eneye ait ticaret odaaı veaikaaiyle 2490 1&yılı ka· 

nunda yasılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya ban 
ka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komiayona gelmeleri (6336) 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden : 
4000 adet Aakara Telefon rehberi bubnlmak tlzeredir. Memleket iç ve 

dıfma tevzi olunacak bu rehberin iş adamlan ve ticarethaneler için kuv
vet1i bir propaganda vaaıtaa11 olacağını izahtan müstağni görUrUm. 

Illn teraiti Iatanbul Telefon rehberinin aynidir. Kayıt muamelesi ve 
izahat almak için Müdiriyet Abonman dairesin&! bizzat veya (02) No. 
J& telefon edilmek nretlle müracaat llzimdır. Rehber kısa bir Z!UU8nda 
tab'a verileceji için iatical buyurulmasmı rica ederim. 

llUDIRIYET 

AŞ~l BAŞI markah 
LUKS ve EKSTRA 

IAIARIALAI: 
l!n iyi Makarnalardır. 

Siparişlerin doğruca fabrikaya 
- verilmesi rica olunur 

~- D. tHSAN ~AMl • 
Bakteriyoloji Uboratuan 

Umaml kan tahllllb frengi 
nokta! nazarmdan (Wauerman 
ve Kahn teamülleri) kan lrUrey
vab aayılmuı. Tifo ve ıaıtma 
hutalıklan tethlai, idrar, bal • 
gam, cerahat, kazurat ve su tah· 
lllitı, Oltra mi\U'OBkopi, busual 
aşılar lstihzan. Kanda Bre, ,e · 
ker, Klorllr, Ko11esterln mfkt11r 

• lannm tayini, Divanyolu No 113 

- Tel. 20981 ---~ 
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--HASAN- - ~DöKiNiN 
Briyantinleri 

Kadın ve erkek 

için yağsız renkli 

ve beyaz adragana 

ve yağh ve likid 

nevileri 

Saçlarda yumu

şakhk ve parlakhk 

ve düzgünlük te

min eder. Kavanoz 
• ve şışe 

çük 35, 

içinde kü

büyük 50 

kuruş. 

Her akşam HARBiYEDE -~ 

Bahçesi alaturka kısmında 
Meşhur Rakkase 

MELiKE CEMAL 
ve 

Bayan MUALLA 
Seanslarına devam etmektedirler. --• 

HASAN 
ile saçlarınızı kurtarınız. 

Odökinin ile saçlarınızdaki 

kepekler zail olur. Mikroplar 

ölür. Saçlarınız uzar ve yu

mutar. 

Hergün sabah ve aktam 

yatarken Odökinin Haaanla 

bat ınızı tarayınız. 

HASAN 

SA~ SABUNU 
Hamamda her vakit başı

nızı Hasan ıaç ıabunile yıka: 

yınız. 

SATILIK DUBA 
Akay işletmesi Müdürlüğünden : 

Haliçte Piripaşa ile Cami altında Idaremizin malı bulunan ve su kesi
minden 30 santim yukarısına kadar bakır kaplı muhtelif dört dubaya ve
rilen 401 (dört yüz bir) lira fiat bilahara yüzde 25 fazlasile 501 (beş yüz 
bir) liraya talibi uhdesindedir. Arttırma 29 Eyliıl 1937 Çarşamba günü 
Akay Şefler Encüımeninde saat 15 de Başlıyarak 16 da bitecektir. Talip
lerin şartnameyi görmek üzere işletme şefliğine ve yüzde 7,5 güvenme 
ve arttırma paralariyle o gün encümene gelmeleri. (6500) 

Almanca - ·Türkçe 
MOHIM BiR FiRMA tarafından mümkün mertebe der

hal i9e ba9lamak üzere DAiMi BiR V AZIFE iÇiN, BiRiNCi 

SINIF BlR MOTERClM (Erkek veya Kadın) aranmaktadır. 

Maaf talebi ve kısaca hal tercümesini bildiren mektupla İs· 

tanbul Posta kutusu No. 35 e müracaat. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Kuruçeşme antreposunda bulunan MULMESN markalı ve 46800 kilo 

gayri safi ağırlığında ve 12608 lira 75 kuruş değerinde olan ayıklanmış 
ve kısmen kurtlanmış pirinçler 29-9-37 günü kapalı zarf usulile Sirkecide 
Reşadiye caddesindeki gümrük satış salonunda satılacaktır. Şartnameler 
bu yerdeki satış müdürlüğünden parasız alınır, isteklilerin 946 lira mu
vakkat teminat makbuzlarile Ticaret Odası vesikalarını usulü dairesinde 
zarflarına koymaları lazımdır, teklif mektuplarını havi zarfların ayni 
günde tam saat 12 ye kadar satış müdürlüğüne makbuz karşılığında veril
mesi ve mektuplarn şartname altındaki yere yazılması mecburidir. Zarf
lar saat 13 de satış salonunda usulü dairesinde açılacaktır. (6163) 

#- Dr. İhıan Sami -, 1 
TiFO AŞISI 
Tifo ve paratif o hastalıklarına tu 
tutmamak için tesiri kat'i, muafi
yeti pek emin taze aşıdır.Her ecza 
nede bulunur. Kutusu45kuruştur. 

-- SARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekier kısmı:MUnirpaşa Konağında-Kızlar kısmı ile ilk kısmı:Yeni yapılan bınada 

. 

,, 
Be yoğlunda: Eski 

HA YDEN mağaıalarmda 

Nefis ve mUntehap BAKER mo
bilyaları teşhir edilmektedir. YA

TAK ve YEMEK odaları ile SA
LON takımlannm en zengin çe
şitlerini her yerden ucuz fiyat
larla bulacaksınız. 

KIZ HAYR.YE· L·sELER. YAT•L• 
ERKEK 1 1 1 YATISl2 
Ana - ilk • orta - lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. ilk sınıflardan itibaren ecnebi li

sanı mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım o
lan bütün müştemilatı havi büylik bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısnıa tahsis edilmiştir. Kız. 
lar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsile naklolu· 
nurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Her gün sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul 

>lunur. Telefon: 20530 

.. ----------- ESKi FEYZiYE 
Kız ve 
Erkek IŞIK LiSESi Geceli 

Gündüzlü 

1- - KArtZUK -, 
lSTANBUL - NIŞANT AŞI 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları, fen ve edebiyat kollan vardır. 
!stanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde Tcşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalinde
dir. Kayit için her gün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönde· 

rilir. Telefon: 44039 

Oksürük şurubu 

En muannit öksürüklerle bron
şit, astm, ve boğmaca öksürü
ğünün kaU ilacıdır. Göğüsleri 

,_________ Nişantaşmda Tramvay ve Şekayık caddelerinde: '\ 

IYATILll ŞiŞLi TERAKKi LiSESi [§~ZLUI 
ANA - iLK - ORTA _ LiSE KISIMLARI 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve genit bahçeli iki binada ayrı YATI tefkilatı var
dır. Fransızca, Almanca, İngilizce kurlarına dokuz yafından baflıyarak bütün öğreniciler işti· 
•••• rak edebilirler. Okul her gün saat 1 O • 17 arasında açıktır. Tele fon : 42517 'I 

-----------GECEL-GONSEL __________ _ 

Kız-Erkek YÜCA ÜLKÜ LiSELERi Orta - Lise 

C Eski 1 N K 1 L A P > ' 
zayif olanlara viknye edici tesi- Kuram, Direktörü: NEBlOCLU HAMDI Ülkümen 
ri şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde bulunur. Reımi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufas-
lNGtLlZ KANZUK ECZANESİ ıal tarifname gönderilir. 

- Beyoğlu, İstanbul . _ _. •-------•••Çar,ıkapı, Tiyatro caddesi-Telefon: 20019 •••••-•ll!!I-•• 

RADYOLiN iLE 
Sabah ve akşam her yemekten sonra·· 

Mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. 
Zira bir veya iki defa 

yapalan her iş mutlaka 

yarım demektir ve bu 

kadarile dişlerin sıhhatini 

tam temine imkan yoktur. 

Yemeklerin kmD· 

tılan, salya.nm ifraz 

ettiği mikroplar, dı· 

şandan alınan muzır 

mevad karşısm • 
da dişler ve diş 

etleri eğer mütemadJyeG 

temizlenmezse bozulmaP 
ve ~Urüıneğe mahkii.mdur • 

Çürük dl'ler, mide ve bar. 
sak lhtilatlanndan zatu~ .. 
ye kadar her nevi hastalığa 

yol açabilir. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa f1r~alamak ,artile 

Boşu Boşuna ıztırap Çekti 

almca bütün ağnlannın, hemen geçtiğini gördü. Neşesi yerine geldi. 
Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvülleri her rahat

sızlığa yol açabilir. Eğer aynınızda daima 

N GR p • 
1 

• 
1 

Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara karkşı sigorta etmiş 
olursunuz. 

icabında günde 3 kase ahnabilir 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı ldara Eden: S. s.AJ»I 
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