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BA ŞMU HARRIRI: AHMET EMiN YALMAN 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

lg'il3 Cilt ·Cüz ı 239 ı ~Kuponu Kuponu 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir 
cüz 7~ kuruştur. 

ÇINLI .GOZILE TURKIYE 
Dörtyüz Milyon 

Çinlinin ihtiyacı : Bir 
~tatiirk Bekliyorlar 

Suriyede isyan alevlendi 
Cezirede Son Vuruşmalar 
Neticesinde 30 Kişi Öldü 

500 Silahlı Dağlardan inip Suriye Şehirlerini 
Yağma Etmek T ehtidinde Bulunuyor 

i; Cep ............ -. ~ Bir Cin Münevverile Konuştuk 
•Vleslek 
Olrnıyan Diyor ki: Bizim "Sakarya .. 

B• mızı Bekleyiniz. Sizin Aç+ı· 
ır Meslek v 

4 llıeribd. içlii memnuiyeti gınız izlerden Yürüyoruz 
~ tılc hüküaı aürdüiü aıralar
)tt) •ık ıarip birtakım cina
~ oluyordu. ölenler, içki 
~ ... ~~~ idi. öldürenlerin de 
~ -çQçılan olduiu gizlen
tiiJG Ordu, aksine olarak gürül-
k. ~e ilin ediliyordu. 
~!kçı neden kaçakçıyı öldürü
biıı d . ldakaat rakibi azaltmak gibi 

b. litunce mi di., ~Çdeğ· y . 
~ 1, ~· mccnnuiyet yUzUnden iç-
tı ~ ıı_ ı oyle bir spor zevkini alınış-
~ kaçakçıya iş vardı. 
~ılarm gizli meslek cemiyeti, Si &ebebini bütün halka beyan 
~ e bildiriyordu. Beyanname
~ 11Özler vardı: 

Ve falan kaçakçı, adamlan-. - ... .. , . 

Çinli misafirimiz kendi kendini ta
nıttı: 

- Doktor Pan 
Sonra eşini tanıttı: 
- Bayan Ming Pan 
Matbaanın bir odasında birer tara

fa oturduk. 
Beş haftadanberi TUnkiyeyi gezen 

ve hem Milletler Cemiyeti, hem de Çin 
hükftıneti namına sıhht müesseseleri
mizi tetkik eden Çinli doktor, memle 
ketimizden ayrılmazdan ,evvel bizi zi
yaret arzusunda bulunmuş, refaka-
tinde bulunan Sağlık Bakanlığı neşri-
yat ve istatistik mütehassısı doktor 
Remzi de kendisine yol göstermişti. 

Adana, 1 (Tan muhabirinden) -
Suriyeden gelen haberlere göre, şima 
li Suriyede ayaklanma hareketi taze 
lenmiştir. Kamışlıda yeniden kanlı 
çarpışmalar başlaDU§t.Jr. Cezirelilerin 
taleplerini bildirmek için Şama giden 
heyet hükftmetçe tevkif edilmi9, fa· 
kat bu hadise üzerine isyan alevlen
miştir. 

Dünkü çarpışmalarda otuz kadar 
ölll vardır. İsyanın önt.ine geçmek 
maksadile Cezire taraflarına Halep 
ten yeni kuvvetler ve Beyrıuttan da 
tayyare filoları gitmiştir. Korku git
tikçe artmaktadır. Dağlardaki bet 
bin silahlı, Cezire heyeti serbest bıra 
kılmazsa bütün şehirleri yağma ede
ceklerini bildirmişlerdir. 

Irak - Suriye 
Şam, 1 (Hususi)- Suriye ~veziri 

(Arkası 6 mcıda) 

Küçük Antant 
ve Sa.ikan 
Anlasması 

~ ~ • ve fena içki sata-S .. , k haysiyet ve menfaatini a
~ w.:_tnıa alıyor ve halkın Silıha
~e düşürilyordu. Bu gibi 
"'~ kaçak içkiye olan güveni 
...._~halkın rağbetini keser ve 

Çinli misafirin yüzünde eski ve yük 
sek bir medeniyetin varislerine mah
INI ualet okunuyordu. insan bu te
nıiz ruhlu insanlara karşı içinin der-
sr-iıUııdiJijü~;ii.;ıril"*''tltl.._~ ... 
1Jerledlkçe anladık ki, Çinli doktorun 

Çinin milli ınik-'elaini anlatan !::r. bir ilini ve keskin görüşU de 

Doktor Pan • (Arkası 6 mcıda) 
' meaıeğini öldürür. ==============~=========== 
-'~un için en fenni ve dilrUst Japonlar Gül!lük Çekiyor 

Suriye VatanilerinJen bir kumı Fevlıalatle Komi•erle beraber 

Dost Bir Isveçli Diyor ki : 

Atatürk Türkiyesi 
Büyük Bir Avrupa 

Devleti Oluyor 
Adana, 1 (Tan muhabirinden) - tur. Benim gibi Tilrkiyeyi Iskandf• 

Birçok Iskandinav gazetesinin ımuha- nav memleketlerine tanıtmak istiyen 
biri ve son zamanda Başvekilimiz 1- bir insan için Atatürk tarafından ka· 
nönü ile mülakat yapmış olan lsveçli bul edilmek, en büyük pıurtır. Bu 
muharrir A. J. Fischer buraya geldi şansı denemekten çek:inmiyeceğim. 
üç gün kaldı. Sanayi ve kültür mUee- Tilrkiye Atatürk ve arkadaşlarmm ~~ ~ gizli meslek 18ıbu- 3' 

.. ~an kalite şahadetname 

~==::.~~ Eazı Japon kıtalarının 
j seselerimizi tetkik etti. Türk dostu idaresi altmda 30-40 sene sonra, 
olan B. Fischer, Adanadan ayrılmaz- herhangi büyük bir Avrupa milleti 

~ a~ Uigin inkılap ruhuna ve gi
~k uydurup oydurmadığı 

~,..,·:_~r~-== Ricat Hatları Kesı.ldı· 
~ ~elerini münakafa edi-
~ ı.~. fıkra hatmma. geldi. An-
~ ~k tesanüt ve menfaati et M •d • 
Ş.~A~e~anca ura~ çok ançurı e ısyanlar başlamış, Rus-
~~ '41M:l". Cidden de bır mes- • 

~~":.nıne:::ıı::':.1'. yadan Çıne 144 tayyare gönderil-
~~~~!= miş, Şanghayda harp devam ediyor 

n kendimi alamıyorum. 

'~iz. içki kaçakçısı bile mesleği
.... ~ l'l1 hakkiyle yürütmek için 
~ bft tQuuyetine ihtiyaç gördüğü 
~ ~0ktor, bir avukat, bir gaze
~ ~ ~U~ak surette mühtaç
ıı.a...'u!!'lnirı meslek haysiyet ve 
~ bu . aykın harekette bulun· 
~: ··~ mesleği tehdit eder. 
le; ~it adaın §U işi yaptı." de-
~ bö torlar, avukatlar, gazeteci-!M' re olur." diye düşünür. 
~ ~n dünyanın her yerinde 
'e ~ ~elleri, cemiyetin mü§te-

'at ~~:e, itüze~ba~, tesanüdü- L. ··----.-L-·----' 
~ -...~· er nnde titrerler. 
~' 1• neşredilmemek ve sırf Şimali ÇinJelıi Japon kumandanı Pekine giriyor 

Çek Hariciye Naın 
B. Krolta 

Y ugo.lavya B"fl'ekili 
ve H aTiciye Nazın 

B. StoyaJinovi' 

[Bükrefte toplanan Küçük 
Antant Konseyi hakkındaki en 
aon haberler üçüncü eayf amız
dadır.] 

R. Arasın 
Cenevre 
Seyahati ' bit ~ aydınl~tma~ ~çin söy- • Londra, 1 (TAN) - Japonyadan §iddetli bombardıman düellosu ol

~ 'it t>ir dire neşretsin, mıllı menfa- gelen en son haberlere göre, Japon muştur. Japonya hariciyesi namına 
~ · h~ .ktif hil8.fına hareket tayyareleri bundan böyle Çinin her söz söyliyen bir zat Çine Mançuri va- Ankara, 1 (A.A.) - Ankara bil • 
~Q S!~ile~ı, mahkemeyi değil, ~ü tarafında faaliyet gösterecek ve her ziyetini almaktan başka bir çare bu- klımet mahafilinden öğrendiğimize 
~.... · karşısında bulur. Çün yerde rD.stgeleceği tayyare karar- lunmadığmı, ancak o zaman sulh göze Son Posta gazetesinin, Hariciye 
ı...~ destegı-· 1 · t .~illi ~ 0 ~n ~mnı:e ~- ~ahlarını tah~ip ve tayyareleri de yapılacağını, ve Çinin Rusya ile iste- Vekilimizin Cenevreye giderken ta-
bıt 'it U,, gazetecılerm güvem· ımha edecektir. Bugün toplanan Ja- diği tarzda anlaşmasına. imkan veri- kip edeceği yola hususi maksatlar 

b~ -" 'damlar oldugu· hakkında pon Diyet Meclisi, Çin meselesi üze- leceğini söyle-~"'tir . .. -....-..t '&M<j' atfetmesi kendi icadıdır. Tahmtne is-
lıı.. -..ı • UYandırmıştır. Halbuki rinde kabineden müspet hareket is- Bugün de Şanghayın Vusung kıs- . . w 

.~ h~~le ibr kanaat mevcut . temiş ve takip dlunan bütün siyase- mmda · şiddetli muharebeler olmuş ~~ eden fuzuli tefsırler dognı de-
-.N... ~tecilik 'b' b' w~ tin hedeflerini tayin etmek li.znn ve Çinliler aldıkları imdat kuvvetle- ğildir. 
'~ ~e v ~ 1 

.. ır ım~sle~n geldiğini anlatmıştır. rile yeni taarruzlarda bulunmuşlar, (TAN - Bu gazete, Doktor Ara· 
~. azife gormesme ıh- Şanghaydan gelen haberlere göre Japonların dün aldıkları yerleri la- sm Cenevreye giderken Italyadan ge-

Japonlar beynelmilel mmtakaya gir- tUdada çabalamqlardır. Japon as- çeceğini, orada görUşmeler yapaca-
CArkaaı 8 incide) mis bulunuyorlv. iki taraf arasında {Arbaı 8 baclde) iuıJ YUIYOrdu.) 

dan evvel bana dedi ki: seviyesine yükselecektir. 
"-TUrkiyenin teki.mille karşı gös ismet lnönU ile görüştükten sonrt. 

terdiği bu derin sevgi ve inkişaf ar- onu söylenilenlerden daha çok yük
zusunu lsveç sefirinin şu sözlerile sek, kudretli bir şahsiyet ve asil bir 
tekrar~ağun: "Bir stepten iba- insan olarak gördüm. Gezdiğim 18 
ret olan eski Ankaranm yerinde bu- memleketteki devlet adanılan ara
gilnkü modem Ankarayı gördükten smda onun değerinde bir insana rast 
sonra, burada sekizinci Acaibi Seba- lamadnn. lnönü beni davetleri esna
nm meydana gelmiş ve Türkiyede bü (Arkası 8 incide) 
yUk bir mucizenin vuku bulmuş oldu-
ğuna inanmamanın imki.ru yoktur.,, Genel Kurmay Benim kanaatime göre Atatürk ta
rihteki büyük adaımlar arasında ol-
duğu gibi bugünkü büyük devlet a- Baıkanımız 
damlan arasmda da en büyüktür. Adana, ı (Tan muhabirinden)"_ 

Atatürk Türkiyeyi kl8a bir zaman- Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fev· 
~Avrupalılaştırmaya ve kuvvetli ı zi Çakmak, önümüzdeki hafta içinde 
bır devlet yapmaya muvaffak olmuş- Adanaya gelecektir • 

lngiliz Filosu Emir Aldı! 

Meçhul T ahtelbahiri 
E ulup imha Edecek 
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ngiliz Filosu Bu 
i ı dızdan San Remoya i 
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RESiMLE HADiSELER 
ilk kadın tayyarecimiz Bayan Sabiha Gökçen'e askeri tay

yarecilik diploması Eskişehirde merasimle verildi. Eskişe

hir muhabirimizin bu merasimi tesbit ederek gönderdiği 

fotoğrafları ve Zaler Bayramı münasebetile yapılan geçit 

iKiNCi KISDI No. 27 

HAİNLERİN AKIBETi Sa ah Linıanımııdo resmi intıbalarını şu reaimlerde bulacaksınız: 
l~~~~~~~~-- . -~~~~~~~~ 

ultecilere Her Yandan 
emekler Taşmıyordu • 

• 
• Bugün Resmi Ziyaretler Y apılacakı 
• Gece Perapalasta Bir Ziyafet ve Su" 

vare Verilecek, Proğramı Y azıyorııı 
Yazan:~ 

1 
• 
• 

• Beş gemiden mürekkep Ingiliz fi- komutanı, deniz komutanı, ~er~5!:~ 
losu bu sabah saat 9 da limanımıza iştirak edecektir. Merasim nıhll)e 

• gelecek ve merasimle karşılanacalhır. de gemilere avdet edilecektir. }.· 
Biı·kaç kişi postnişin efendinin 

ou sallane muamelesinden utanmış
lar, nrlanmışlar; dudaklarını ısırıp 
kaşlarını kaldırarak karşıdan bir 
kaç işaret çakmışlardı. Fakat ona 
mukabil bazıları da: 

- Efendi Hazretleri, isabet bu
~rdular. Yemek vakti geldi. Bura
da acımızdan ölecek değiliz ya .. Ma 
demki bizi misafir ettiler .. Elbette 
o ciheti de dUşünmUşlerdir. 

Diye, söylenmiye başlamışlardı. 
Zeki kadın, işi anlamıştı. Hade

melerden birl de, müstehzi gUlliş
lerle, eksik kalan şeyleri anlatmış
tı. 

Kadın; tUrkçe bilen hademeye, 
!birşeyler söylemişti. Hademe de bu 
sözleri, şöylece tercüme etmişti: 

- Evet.. Kendilel'ine yiyecek ba. 
zı şeyler verilecektir. Fakat, gele
ceklerin tekmil olması beklenilmek 
tedir. Acaba, daha gele~ek var mı?. 

Derhal yoklama icra edilmişti. Ve 
sonra: 

- Şimdilik bu kadarız ... Maama.
fih, belki arzu edip teşrif eden ih
van olur. 

Diye cevap verilmişti.. Bu ceva
bı verenler, acaba kendilerini bura.
da bir ziyafete davetli mi zannet
mişlerdi? 

• 
Fırka merkezi umumisi heyeti fa 

ale azasından Topal Sadık, su dök
mekten avdet ederken, şu havadi
si getirmişti: 

- Biz burada acımızdan ölelim .. 
Yukarıdaki yobazlara tabla tabla ye 
mek taşınıyor. 

Bu adam haksız değildi. 
Şeyhislii.m Mustafa Sabri Efendi, 

fı.yfın azasından Zeynelabidin Hoca, 
esbak Evkaf Nazın Vasfi Efendi, 
ayan azasından meşhur Filozof Rı
za Tevfik Bey, csbak Bahriye Na
zın Hamdi Paşa ile Konya valisi 
Muhittin Paşa; daha sefarethaneye 
gelir gelmez üst kata ahnmışiar .. 
Küçük bir salona oturtulmuşlardı. 

Buraya, Miralay Sadık Bey de da 
vet edilmişti. Fakat o, nefret ettiği 
adamlarla uzun zaman bir arada 
bulunmak istemediği için nazikane 
bir surette bu daveti reddetmişti. 

Bu yilk5€'k sınıf mültecilere, ha· 
kikaten bir hayli izzet ve ikram e
dilmişti. Lokantalann birinden, ye
mekler getirtilmişti. Işte, bu yemek 
leri gelirken gören Topal Sadık, şi
ka.yette haksız değildi. 

Maamafih bu dedikodu büyüme
ye meydan kalmadan, aşağr ı:;mıf 
telakki edilen mültecilerin yemekle 
ri de gelmişti. Bu yemekler de, ka
pıya yanaştırılan küfelerin içinde 
ekmek, kaşar peyniri, ve bakraç
larla getirilen kaynamış çaydan iba 
retti. 

Kiraz Haımdi Paşa, f eruı. halde öf 
kelenmişti: 

- Yahu! .. Ben, koskoca (Yaveri 
hassı hazreti şehriyari) olayım da 
kimse bana metelik vermesin .. 

Diye söylcnmiye başlamıştı. Ye 

orada, bir gürültu çıkarmasına ra
mak kalmıştı. Lakin Miralay Sadık 

Bey derhal kolundan tutup bir kö
şeye çekmi§ti: 

- Aman Paşa birader, ne yapı
yorsunuz?. Malfun ya, lngilizlerle 
dikleşmiye gelmez. Cümlemizin mev 
kiini müşkülleştirirsiniz.. Bahusus 
bundan sonra, onlardan başka gü
venecek .. dayanacak, kimiımiz kal
dı?. 

Diye, birtakım diller dökerek o
mm öfkesini teskıne gayret etmiş
ti. . 

Kiraz Hamdi Paşa, biraz yola 
gelmişti. Fakat, ötekiler gibi kapışa 
kapışa ekmek peynir yemeyi de, gu 
ruruna yedirememişti. 

- Ne ôlursa olsun.. Ben gidip 
şurad bir yeooe yemek yiyeceğim. 
lnat ıçin de u karşıki kahvede bir 
nargıl i ceğım. 

Diyerek çıkıp gitmişti. 

L ii.kin Hamdi Paşanın dostla
rı, derhal sefarethane me

murlarına müracaat ederek: 
- Hamdi Paşa Hazretleri, bir 

mikdar namizaç olduklarından bir 
çorba içmek için şuradaki lokanta
lardan birine gittiler. Tensip buy
rulacak bir iki zat gönderip te, mu
hafazasına himmet buyursanız. 

Demişlerdi. 

Bu vaziyet, memurların hoşları
na gitmemişti. ÇünkU lngilizler o 
sırada, her ne şekilde olursa olsun, 
hiç bir hadisenin zuhuruna taraftar 
değillerdi. Onun için Hamdi Paşa

Deniz Kurmay Binbaşısı Süruri Ak- Saat 13 te donanma komutanı fıı.· 
• alın ve Deniz Kurmay Önyüzbaşısı roiral ŞükrU Okan tara~dan ti.ı'· 

Siret Çakır merasim programınm tat vuzda bir öğle yemeği verılecek filO" 

• 
bikine Genelkurmayca tayin edilmiş- Büyükada Yat klilbünde haTP. tll' 

lerdir. su komutanı Amiral Mehmed .AJı g3f 
Donanma komutam tarafından bir rafından verilmesi taka.rrilr edentııei· 

• 
• 
• L~~---~-~---~~ 

• 
• 

• yüzbaşı ve dört teğmen yardımcı ir- denparti ayni günde saat 17 de bııl 
tibat subayı olarak tavzif edilecek- liz amiral gemisinde yapılacak ktı tJ!· 

Bayan Makbule ve Sabiha Gökçen Otomobilden iniyorla1 tir. Her bir İngiliz gemisi için birer resmi dolayısile geri bı~ktl~~eP 
• işaretçi er, donanmaca temin oluna- İngiliz amirali Wells davetiılerill ıtte' 

caktır. Misafir filo mürettebatından di davetlileri olmasını rica etDle 
• ve nıihmandarlarmdan tramvay, tü- dir. 

nel, otdoüs, Akay ve Boğaziçi vapur- Şehirde ziyaret ve gez.intile~. 
, • larile banliyö trenleri ücret almıya- Cumartesi günü öğleden _evvel eıııl • nın bu hareketini hoş görmemişler; 

oldukça şiddetli bir lisanla tenkit et • 
mişlerdl... Maamafih yine (hami) • 

caklardır. giliz amirali, kurmay heyetı v~ ~ıt' 
Kar~ılanma ve ziyaret komutanları şehri ve ınüzelerı er'1 

programı 
ceklerdir. İstanbul komutanı. ?eıı ~ 
Cemil Cahit tarafından !ngihZ tl'YsJI 
rali şerefine Tarabyada T~ka ~-ti!· 
otelinde bir öğle yemeği verileC ıJJld' 

lik vazifesini reddetmiyerek, Paşa
nm muhafazası için arkasından 

dört Ingiliz neferi gönden.'llişlerdi. 
Hamdi Paşa, sefarethane ile Ga

latasaray arasında bir Rumun işlet 
tiği küçük bir lokantaya girmiş .. O
rada bir köşeye çekilerek tıka basa 
bir öğle yemeği yemişti. 

• 
1 • 
• 
• O yemek yiyip bitirinceye kadar, 

dört lngiliz askeri de lokantanın 
kapısında beklemişlerdi. 

· Vahdettinin Yaveri hassı, karnr- • 
nı doyurduktan sonra oradan çık

Zaler Bayramı münasebetile Orgeneral F ahrettin Altay 
askeri teltl, ederken 

mış; sefarethanenin karşısındaki 
esnaf kahvesine girmişti. Burada da l j fi 
bir köşeye çekilerek, bir kahve ve 
bir nargile emretmişti. 

Dört İngiliz askeri, burada da 
kahvenin önüne dizilmişlerdi. 

1 • 
• 
• 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • 

Saat 8 de köprünün Haliç iskele
sinden hareket edecek hususi bir mo
törle Türk irtibat subayları filoyu 
karşıhyacaklar ve tayin edildikleri 
gemilere çıkacaklardır. İngiliz elçili
ğin.den arzu eden zevat irtibat subay
larının motöril ile gemilere gidebile -
ceklerdir. lngiliz filosu Selimiyeye bir 
mil kaldığı zaman 21 topla şehri se-
18.mlıyacak ve bu selam ayni suretle 
iade edilecektir . 

Cümhurreisi Dolmabahçe sarayın
da bulunduğu takdirde İngiliz filosu 
tarafından ayrıca 21 topla seliı.mlana
caktır. 

Filo kumandanının ziyaretleri 
Gemiler demirledikten sonra Türk 

Donanma komutanı namına bir su -
ba. v fil" lrnYY'l11tlilffil1 ~aretle selam
lıyacaktır. tm:anbul Deiliz Komutanı 
filo amiralini aynca ziyaret edecek-

Saat 17 de Taksim stadyonı fıJt
Türk ve İngiliz filoları araSlllda ss•t 
bol dostluk maçı yapılacaktır· 

1
1"' 

22 de İngiliz elçiliğinde bir resnı 
bul yapılacaktır. 

Modada deniz. yarışları 
yapılacak J 

Pazar günü, Yavuzda to.pl~ıı:sıl4 
olan Türk ve İngiliz seyireilefl "" , 

l)tı» 
bay, erbaş, er) alıp M~.da:a. g gsf• 
mek üzere saat 14 tc KoprUniln :ııs• 
darpa§a iskelesinden bir va~~eıet 
reket edecektir. Yarışa davetli. 01,.,. 

saat 14 ten evvel vapura binnı1~ Jt.• 
caklarcjg. Şp.at l4,3Q da diğer~" 
'l:l<J.J .... !' ...... ~AV.t'&-.•-- ~~~--

kelesinden har ketle doğnı ·etli· 

Vaziyet, ~ok garipti. Hamdi Pa
şanın bu hareketi, yalnız kahvede
kilerin değil; gelip geçenlerin bile 
nazarı dikkatlerini celbetmişti. Kah 
venin etrafına, karşıki kaldırımla
ra birçok işsiz güçsüz adamlar bi
rikmişti. 

• • 
tir. . 

lngiliz konsolosu filo 

·- dtı' gidecektir. Bu vapura dıger ~ 
komutanını ler bineceklerdir. Modada doil lt dEr 

komutanlığınca tanzim 01unactı ~.,ıs.' 

Bu halden hiç bir ar ve hicap duy 
mıyan Vahdettin in yaveri hassı; bi • • 

ziyaret edecektir. 

Yarınki program 

lakis gittikçe artan bir gurur ile nar • 
gilesini tokurdatırken, İngiliz asker 

Saat 10 da Ingiliz amiral, kurmay 
heyeti ve gemi komutanları yanında 
olduğu halde Yavuzu ziyaret ~decek 
ve Türk amirali kurmay heyetı ve ge 
mi ıtomutanlan tarafından karşıla
nacaktır. Saat 10,30 da Türk donan
ma komutanı yanında kurmaybaşka
nı ve gemi komutanlan olduğu halde 
Ingiliz amiraline ziyaretini iade ede
cektir. Saat 10,30 da Türk subayları 
tngiliz gemilerini ziyaret edece~er 

leri fena halde sinirlenmişler .. Der
hal nargileyi bırakarak sefaretha
neye avdet etmesi lfi.zımgeldiğini, 
Vahdettinin ordusunun birinci !eri-
ğine ihtar etmişlerdi. 

Bu sırada, sefarethanede de 
çok şayanı dikkat bir man

zara husule gelmişti. Ekmek pey
niri kapışa kapışa yiyip, üstüne de 
kovalar içinde gelen bulaşık suyu 
gibi çayı yalana yalana içenler, 
(bazmi taam) için biraz bahçeye 
çıkmayı rica etmişlerdi. 

Bu rica kabul olunmuş .. Sefaret
hane binası ile hademe ve kapıcıla
rın yatak odalarını ihtiva eden da
ire arasındaki dar sahada, bunların 
hava ve güneş almalarına müsaade 
edilmişti. 

Bu rengarenk, ve çeşit çeşit in
sanlar oraya yayılmışlardı. Uçer, be 
şer kişilik gruplara ayrılmışlardı. 

Bir kıı:mı, yerlere bağdaş kurup o
turmuşlardı. Bazıları da, cübbeleri
ni. paltolannı çıkarıp yerlere sere
rek öğle namazı kılmıya başlamış
lardı ... Vaziyetin fecaatini müdrik 
ve daha hassas olanlar da; güneşe 
karşı çömelip sırtlarını birer yere 
dayıyarak derin derin düşün<:elere 
dalmışlardı. 

Bütün sefaret memurları. kadın
lar, hademeler, kadın hizmetçiler; 
sefarethane binasının pencerelerine 
dolmuşlardı. Dudaklarında hayret 
ve istihza ile karışık tebessümlerle 
bu tuhaf manzarayı seyrediyorlar .. 
Dört seneden beri Osmanlı hüku
metinin siyasi mukadderatını idare 
eden bu paşaları, beyleri, hoca, ve 
şeyh efendileri; mUstamel lngiliz ef 

rat ceketlerinin üzerine apolet tak 
mış olan kuvayi inzibatiye zabit

lerini; ve bunların aralarında en 
çok göze çarpan kılıksız kıyafetsiz 

birtakıı.'11 kimseleri ayrı ayrı gözden 

geçirerek: 
(Arkası var) 

• llk kadın tayyarecimiz Bayan Gökçen 
diplomasını aldıktan sonra · 

. ~· .. 

• 
• 
• 
• 
• 
• . • 

• ve lngiliz subayları tarafından zıya-
• retleri iade olunacaktır. Saat 11,30 

da Ingiliz amirali Dolmabahçeye çı
kacak ve Dolmabahçe rıhtımında Ya
vuzdan bir deniz kıtası ve mızıka ile 
selamlanacaktır. Amiral eu ziyaret
leri yapacaktır. 

• 
• 
• 

Sarayda defteri mahsusa imza, ls
tanbul komutanını ziyaret, 

Vali saat 16 da, Istanbul komutanı 
saat 17 de iadei ziyaret edeceklerdir. 

Saat 20,30 da vali tarafından Pe
rapalasta bir akşa.m yemeği veril~ -
cek ve bunu bir suare takip cdecektır. 

• Bayan Makbule, Sabiha Gökçen ve Orgeneral 
Fahrettin Altay'la diğer davetliler • 

Yarın saat 10 da Taksim abidesine 
çelenk koyma merasimi yapılaca~tır. 
g 15 te lstanbul deniz komutanlıgın
d~n bir Türk subayı Dolmabahçede 

Bir Amele 
Kamyondan 
Dü ü, öldü , 

aza Hakkında 

Tahkikat Y apıhyor 
Dün, şoför Mustafanın idaresinde· 

ki 189 numaralı belediye çöp kamyo
nu, Perapalas önündeki virajı döner
ken, arka.da ayakta: bulunan amele
den Malatyalı Ali Seydi müvazencsini 
kaybetmiş, caddeye yuvarlanmıştır. 

Düşme, çok feci olmuş, zavallı ame
lenin beyni patlamıştır. Ceset, mor
ga kaldırılmıştır. 

O~leden sonra vaka yerinde keşif 

Armura Vapuru 

Hakkındaki Tahkikat 
Çanakkale mUddeiumumiliği, ağus

tosun 18 inci çarşamba günü Bozca
ada önlerinde meçhul bir tahtelbahir 
tarafından batırılan Ispanyol bandı
ralı Armura vapuru hakkındaki tah
kikatına devam etmektedir. Çanak
kale müddeiumumiliği, vapurun sü
varisile mürettebatından dördünün 
tekrar ifadelerini almıya lüzum gör
müş ve lstanbul müddeiumumiliğini 
tavsit etmiştir. Dün süvari ile dört 
mürettebatı müddeiumumiliğe davet 
edilerek ifadeleri alınmış ve Çanak
kale müddeiumumiliğine gönderilmiş-

tir. 

yapılmıştır. Müddeiumumilik, çöp 
kamyonlarına amelelerin bindirilip 
bindirilmedi~'İni belediyeden soracak
tır. 

tngiliz kıtasını bekliyerek Taksime 
sevkedecektir. 

Bir bölük deniz askeri donanma mı 
zıkasile saat 10 dan evvel Taksim a
bidesinde mevki almış olacaktır. Is
tanbul komutanı, donanma komutanı 
ve tensip '\:ıdeceği subaylar, merkez 

.. 
Yeşilköy meteoroloji istasyonun

dan alınan malitmata göre. bugün ha 
vanın şimali şarki Anadolu ile Kara
deniz kıyılarında ve 'frakyada bulut
lu, mevzii yağışlı, diğer mınt8:~al~r
da da kısmen bulutlµ olma~ı. ruz~ar
ların şarki Anadoluda şarktan, diğer 
mıntakalarda garp istikametinden or 
ta kuvvette esmesi muhtemeldir. 

DONKO HAVA 
Dün, hava akşama kadar bulutlu 

l?'ecmistir. Rüzgar, poyrazdan saatte 

yarw 
niz yarıştan yapılacak ve bU JtJUP1et 
ra vilayetçe tensip edilecek 

iştirak ettirilecektir. ·rcllet 
Yarışların nihayetinde se~ııc~· 

ayni vapurlarla Köprüye çıka 

tır. tdl~ı 
Seyirciler Köprüye çıkatl }..rilırır 

sonra, Harp filosu koınutnnı ,, lto1'· 
. rUeCfP rtı' Mehmet Alı tarafın.dan ve rııi ., 

teyl partiye davetli olanlar ıı.) 
purlarla Yavuza getirilecektir. 

B • • .. .. rograrrıı ...J 
eşıncı gunun P d bir ~,. 

Pazartesi günü saat 10 ~kele~· 
pur Köprünün Haydarpa.Ş~ . ıcad!l)._ 
den hareket edecek ve Bu~upt~~ 
gidecektir. Büyilkadada Yat }..rJll>~ • 
at 13 te Harp filosu komutgila~~ .. (ıloeı' 

.1n ı... .~il'ı 
Mehmet Ali tarafından ·ıecel' ..... 
şerefine bir öğle yemeği "'~ır. 

Salı gilnU, serbest oıac -------~<>- . 
- · efetl 
İran Kolonisinin TaztY 

Kabul Edilece~ d[lll~ 
Iran General konsolosıuğUJlft., ~ 

d buluDıµo er.e' 
Mezunen ~m~n!a ıı. bul G ~ 

Devleti Şahınşahısı Jstan arııgll 
B Fnrrokh c:el1' 

ral konsolosu ay .. sovata .. t• 
Ağustosun 30 uncu gnnu unase1JtıJ' 

· t' Bu rn sl rinde irtihal etmış ır. l }<onsolO U• 
le Iran Istanbul Ge~era ds'UP eY~1• 
ğunun vekili Bay Ah .. Gh~'f cunııı ~;. 
l" .. üncü gününe rnusa ı n JtO .ri 
~~uç t 10 dan 12 ye kadar ırıı.aece: 

nu saa .. k bul e 
lonisinin taziyetlerını a 
ilan olunur. 

• :ı.20 
Gün: 30 Hızır'. 20 

9 'l.lilCU ay Ağustos· r:.S 
Cemaziyülahır: 25 Rumi :13" 
Arabi 1356 12.ıS 
Güneş: 5,27 - öğle: . ıs.42 
tkindi: 15,55 - .Akşam. g,.t2 
Yatsı: 20,17 - tmsfı.k: 111 1' 

·tir 13~ ""' 
10 kilom~~e hızla ~:;~:et ~n ç d~ 
re 757 mılımetre, 1 k ~ıı) 
en az 18 santigrat o aıoa 
mistir . 



• 
. INGIL TERE HAREKETE GECTi 
Meçhul 1 ahtelbahire Karşz[Küçük Itilafla Balkan 
20 Harp Gemisi-Gönderildi Antantı Arasındaki 
So~yet Rusya da Korsan Tahtelbahiri B \J J K t • 

8ulnaak Hususunda Faaliyete Geçti ag ar . llVVe enıyor 
d Londra, 1 (TAN) - lngiltere hükiimeti, l•panya aıılann· 
~ 1aaliyet göateren tahtelbalıiri arayıp bulmalı için 10 tor
l o, 8 muhrip ve 2 lıruva.zörü; AkJenüe gönJermiftir. Bun-

·""" Vtızileleri meçhul tahtelbahiri yakalamak veyahut 
lltllacr etmektir. 

~.., 1 (TAN) - Evvelki gece İngiliz muhribi Havok, San 
' burnu açığında meçhul bir tahtelbahirin taarruzuna uğ
' '"' Atılan menni muhribe isabet etmemit bulunuyor! Ta
~ "trryan muhribe yardım etmek üzere Cebelüttarıktan iki 
~erhaJ hareket etmit ve yabancı tabtelbahiri bulmak için 
~ ta batlamı9lardır. 
~-~ talıtelbahirlerln ltalyan ot macbğım tekit etmekle ve V alenslya 
~ bu yolda söylediği söz lerin asılsızlığmı anlatmaktadır. ls

'ttf t.uerı_ ~ ~yle bir tahtelbah lrdea haberdar olma1lrklarmı bUdiri- Yeni bir taarruz hazırlıyan 
General Miaja ~1&aeolını nın ltiraflan 

~ 'lu:a Populaire gazetesi Akde ı ----------------·-----------
~ h..L_~-_ buıan bu taarruzları mev B 1 ·ka Kab·ınes· 1 p 1 1 ~~erek "korsanlık nihayet e çı 1 o onya syanının 
~ 'retj dır. Buna karşı müsamaha • 1 +ifa Edecek • El b 1 ~Ue ~Oktur. Paris ve Londra. hU- 5 mlŞ e aşı arı 
S 11 

bu teşebbüste yalnız kalını Brüksel, 1 (TAN) - Hükumetin, Varşova, 1 (TAN) - Bir h:ıftadan 
~ btı~·Akdenizde sahilleri bulu- Belçika Merkez Bankası, statillerinde fazla bir müddettenberl Polonya.da 
~~Un memleketler "meçhul., yapmak istediği tadilat Reks partisi evveli. bir ren~ber grevi şeklinde baş
~ ~ C8.ni~ane icraatını d~~~ tarafından körüklenen aleyhtar neş. lıyan"""e mahsulün zarara uğramama
~ lll ' İngiltere ile Fransaya ılti - riyata sebep olmuş ve parlamento sü- 81 içfın hükumetçe ittihaz edilen şid· 
~. :buriyetindedirler. Fakat bu ratle içtimaa davet edilmiştir. Bu me- detli tedbirler neticesinde bir köyUi 
1 ~ ~elenin yalnız bir safhasını selenin kabinenin kollektif istifasına isyanına dönen kargaşahklar bilhas. 
~ediyor ve Mussolininin itiraf- sebep olacağı umulmaktadır. riaber sa Cenubi Polonyada şiddetli olmuı,, 
~~· ll!ı~nıaınak lizımgeliyor. Bu verildiğine göre, Meclisin müzakere- fakat askerin müdahalesile sükftn bu' 
"'. Panya meselesinin umumi Ieri sırasında bir kabine buhranının t 
~ ~ ~~ 
~ ~ rnaa ve taallfi.k etmekte- çıkması mümkün addedilmektedir. Grevi ve isyanı körüklemiş olan 

'~ ~:=Yet "!ı~O: --o-- Halk Partisi şeflerinden bazıları, bil-
' &lll".k bır gey olmadığını söyle- ParlCimentolar hassa Krakov voyvodaaıJle K.nLko'w 

~ttr.,, demektedir. parti şubesi reisi Kotivis ve eski lider 
:A~. lltırp cephuinJe Kongresi Pariste Vitos tevkif edilmişlerdir. Nezaret al-

lıit '-.ı.ter tma alınan rüesanın 30 dan fazla ol· 
~' lapanya cephel:rinde yeni Açddı duğu söylenmektedir. Grevler dola· 
' .... ~ . 'Y'Uku bulmadıgıru, yalnız yısile tevkif edilen köylüler ise bir-
ııı.,.~;1 .garbind.e ilerlediklerini Paris, 1 (TAN) _ BeyneLmilel kaç yüzü bulmaktadır. 
~ dtlşt bırçok esır ve harp malze • . 

~ b~f:nu bildiriyorlar. Asiler ~;~~~;:~~~:ra::e:~e~ı::ıı:=~Y: Komünistler 
lı..-:~ bUtu Aragonda taarruza ge 142 devlet iştirak elmekt d. K -
~ n hed fl · dıkl e ır. on it, ~ertnekt d~ erme var arını grede diğer meseleler arasında '!'una 

Qı/J'İ(I .. e ır~~r. havzası devletlerini alakadar mesele-
~~ rrtııclalıı hazırlanıyor ler de görüşülecektir. 
')\l>Jlanl>a~do ve üniversite şehrin 
~ ' bütün isi taarruzlarının 
~~ e lnabdut olduğu ve mühim 
"~;t'lı ~l~e etmediğini bildiriyor
~~ ~Ja yeni tertibat almak 
~dtı,. hır taarruz hazırlamakla 
~~. 
~ ~rİtJ Guadelhara mıntakasmda 
h~~ıltı aıı tümenler neticesinde 
),.,:':"!' ~ aıı taarruzlar neticesinde 
~· U\'a.f fakıyet elde edememiş· 
)~tarıd 
~ ~ Nt e.l'den kaçan mülteciler Ba 

· l'ine muvasalat etmektedir 

lran Heyeti 

lzmirden Ayrıldı 
Izmir, 1 (A.A.) - Şehrimizde bu

lunmakta olan Iran genelkurmay baş 
kanı general Rıza Kulu Kerim Ka
vanlu ve refakatindeki zevat bu sa
bah trenle Ankaraya hareket etmiş
lerdir. Sayın misafirler istasyonda 
törenle uğurlanmışlardır. 

Varşova, 1 (A.A.) - Bugün yaoı
lacnk ohm komiinist gençliğinin nü
mayişi dolayısile ihtiyaten 27 komü
nist tevkif edilmiştir. 

lktısat Vekili 

Ankarada 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -

İktısat Vekili B. Celal Bayar, bu sa
bahki ekspresle şehrimize geldi. Ve
kalet ve bankalar erkanı tarafından 
karşılandı. B. Bayar, öğleden sonra 
makamına gelerek işlerile m~gul ol
du. 

Bülıref, 1 (TAN) - Romanya Dı, Bakanı ve Küçük iti
laf Daimi Konaeyi Rem B. Antoneaco, tebliği okuduktan 
.anra beyanatta bulunarak, Küçük iti/alla, Balkan Antanh 
araındaki aıkı ve Jo.tça bağlann kuvvetlendiğini aöylemİf 
ve Küçük Antanta bağlı Romanya ve Yugoalavyanın ayni 
zamanda Balkan AntanhnJa bulunmalarının bu tuanüdün 
canlı misali olduğunu kaydetmiftir. 

Bükref, 1 (TAN) - Küçük İtilaf Daimi Konseyi dün akf8lll 
Sinaya toplantısını bitinnif, 8. Antonesco; müttefik Dıt Bakanlar 
9erefine bir ziyafet vennittir. Ziyafette bütün Corp diploma
tique ve matbuat mümeuillerile Romen ricali bulunmutlardır. 

B. Stoyadlnoviç ve Krofta gece sa
at birde memleketlerine mütevecci
hen hareket etmişlerdir. 

Küçük Antant konferansının hita
mmdan sonra resmi bir tehliğ neşre
dilmiştir. Bu tebliğin, Dk paragrafın
da beynelmilel vaziyete geçilerek, ez.
etimle denmektedir ki: 

"17 senedenberi müstemir bir 
siyaset takip eden Küçük Antant, 
bu siyasete sadık kalmıya karar 
vermiş bulunmaktadır. Uç harici
ye nazın, Beynelmilel Avrupa va
ziyetinde, son Belgrat tc plantısm
da kaydettikleri iyileşme emmare- Küçük Antant Konaeyi Reiai 
terinin • endişe verici bazı hadise- B. Antone•co 
lere rağmen - A vrupaya devamlı 
bir sulh temin edecek sükfuı devre 
sine girebilmek yolundaki ümitle
rin zail olmamış bulunduğu netice
sine varabilınekle memnun kalmış
lardır.,, 

Bu suretle, itilafın devam edeceği 
teeblt ecW4lkten llOJlJ"a Jılilletler Ce
miyeti siyaseetine geçmekte ve üç 
devletin burulan böyle de Milletler Ce 
miyetine müzahir bir siyaset takip 
edecekleri bildirilmektedir. 
3 üncü paragrafta ise Garp Lokamo 

suna geçilmekte ve küçük antantın 
eski fikrinde ısrar edilerek Avrupa 
sulhiinün herhangi bir suretle böli' 
nÜD ]nkalize edilmesinin küçük an -
tant prensiplerine muhalif bulundu
ğu beyan edilmektedir. 

AMERiKA iLE FIKIR BIRLIGI 

Dokuz parağraftan ibaret olan teb 
liğin dördüncü paragrafı ispanya me 
selesile meşgul olarak, Küçük Antan 
tın ademi müdahaleci görüşlerini ih
tiva etmekte ve beşinci paragrafta 
Amerika hariciye sekreteri B. Cor
dell Hull'ün resmi beyanatile iştigal 
edilmekte, Küçük Antant bu mesele
deki görüş birliği tebarüz ettirilmek
te ve B. Hull, sempati ile selamlan -
ımaktadır. 

Tebliğin diğer maddeleri, Tuna hav 

zasında ekonomik ve siyasal iş birli
ğini ele almakta, aynca. Belç.ika baş
vekilinin bir dünya konferansı yolun
daki mesaisi §Ükranla anılmakta, ve 
gelecek içtimaın da Cenevrede yapı· 
lacağı bildirilmektedir. 

.ITALYAN F AALIYET1 
Havas Ajansı muhabirinin bildir
diğine göre, ltalyanm Bükreş se
firi , konferans sırasında humma
lı bir faaliyetle, Küçük Antantın 
Habeşistanın Italyaya ilhakını ta
nıması lehinde uğraşmıştır. Fa
kat konferans bu hususta intizar 
vaziyetinde kalmayı tercih etmiş 
ve Ingiltere ile müttehiı,ien hare
kete karar vermiştir. 
MACARISTAN NE DiYOR? 
Budapeştcden haber verildiğine 

göre, konferans neticesi Macaris
tanda sukutu hayal uyandırmışsa 
da, Küçük Antanttm antirevizyo
nist olduğunu beyan etmesine rağ
men, Macaristan silahlanması a
leyhinde kararlar almamış olma
sı bir dereceye kadar memnuni
yet verici sayılmaktadır. Çünkü 
Macaristanla Küçük Antant ara
sında bu hususta yapılmakta olan 
müzakerelerin devam etmesine bir 
engel olmadığı müşahede edil
miştir. 

"1 ai, ... 
lt bı\.~ ~ fehrinde yangın 
~ ~~ b~r habere göre Algaziras 
llit ~ ır Yangın çıkmıştır. Yan -
~.' ~'ıl:c:_ mesafeden görülmekte· 

lngiltere ile Franco Arasında 
.. -.un sebebi anl&Jılamamış- J 

~~~... 1 
I~ ~t 11Yet,ilerin taarruzu 
'a11.}~~i 1 

<A.A.) - Andalozya yo
~~ laa llde cümhuriyet kıtaatı bu ""'re ~za geçerek yer yer üç 

laı . erıeınişlerdir. 
!ıi>~~ltere ve Akdeniz 
': • l (A.A.) - Reuter bildi-

~~ Yarın bazı kabine arka
~1.\k<ieniz vaziyeti hakkın-

~ erde bulunacaktır. 

"-•' -0- -

~"'"kara Haberleri 
'\~l (TAN): 
~' ~u mttdürU Osman maa
' ~ t taPQ müdürlüğüne tayin 
~·~· 
~ ~~Yetinin Yenişehir kau.-
~ <'ltlye ve Derbent köyleri 
~~alınarak imik kazuma S-hl . SS:: .......,,_ ............. 

>' • cama gttnii tehrlmb-
~~tatbikat 

~ spanyada meçhul tayyare 
1 ve tahtelbahlrlerln muhte

lif milletlere mensup gemilere ~ 
arıuz etmesi, günün en mühim ve 
vahim meseleleri arasmdacbr. İn

giltere gazeteleri, son günlerde bu 
hadiselerle daha fazla alakadar ol
mıya başladı. İngiltere gemilerinin 
bombardıman edilen gemiler ara
sında bulunması İıııgiliz gazeteleri
nin Franco'ya karşı daha sert bir 
dil kullanmalanna sebep olmuştur. 
Sunday Express gazetesi, bu bah
si korcalıyan bir yazısmda şu söz
leri söylüyor: 
"Franoo'ya ceza verilmesi sırası gel 

dl. Verilecek cezanın ancak bir şek
U vardır. O da İnglllz zırhlrlarm

dan birinin Franoo'ya alt bir zırh
hyı batırmasıdrr. Fraaoo bu yolu 
tutmakta devam ederse bu cezanın 
tahakkuk edeceği gün de uzak de
flldlr.,. 

Sözler gerçi sert, fakat galiba en 
çok kolaybkla anlaşılan dil de bu 
dlldlr. 

lngUtere tarafından Franco'ya 
böyle bir cma verilmesi kararlaştın 
hr ve bu ceu tatbik edWne, bu-

ı························································· ...... :.~~-= .. ~.~~~ ... ~~~ ... ?.?.~.~~~ ...... .J 
nun çok büyük tesiri olacağı şüp
he götürmez. 

Bunun bir tıpkısını Almanlar 
yapmışlardı. Almanlar Doyç:and 
zırhlısının bombardman edilmesi 
mukabUlnde ispanya Cümhurlyetl
nin Almerla ~hrinl topa tutmuş
lar ve İspanya hükô.metlne ceza 
vermişlerdi. 

logUtere hükumetinin de İspanya 
i.sllerine böyle bir ceza vermesi i

çin elde bir ömek yok değUdir. Fa
kat lngilteTenin bu cezayı vermeyi 
düşünüp dü.,ttnmediğine bir kimse 

. de hüküm veremez. 

ÇIN - JAPON HARBi 

Cin - Japon harbinin bugün. 
kil safhas11U hulasa et

mek kolaydır • .Japonlar Şimali Çin
de Derlemekte ve Şimali Çini, Çin
den ayırmak ve kendi kontrolleri 
altmda yeni bir teşekkül vttcude ge 
tlnnek için takip ettikleri siyaset, 
muvaffp olmaktadır. laponlar 

bu siyaseti tahakkuk ettirmek için 
yaptıkları askeri hareketlerle he
deflerine varıyor ve ÇinJUer bu miit 
hiş hücum kaJ'ıjısında geriliyorlar. 

Fakat Çlnlllerln gerilemesUe mu 
hasamatm nihayet bulacağına hük
metmek yaohştır. Çünkü Çin - Ja
pon mücadelesi uzun bir zaman de
vam edecek, bu mücadele yüzün -
den belld de birkaç muharebeye şa 
bit olacağız. Fakat \•azlyet bugün
kü şartlar dairesinde tetkik olun
duğu takdirde .Japonların Şimali 
Çinde muvaffak olduklarou söy -
lemek, zannederiz ki, yanlış olmaz. 

Şanghaydald vaziyet ise daha 
başka bir mahiyet arzedlyor. Bu 

l'llda vukubulan muharebeler sivil 
halkı perişan etmekte ve ÇinlUer i
le .Japonlar yaptıktan taamızlarla 
blrlblrlerlnl bırpalamaktacbrlar. Fa 
kat mıutulmaması icap eden bir nok 
ta muharebenin Çin topraklan 8-
zerlode vukubulduğu, tahribat ve 
aylata en ~k marm buhmula.rm 

Çinliler olduklandır 
Fakat Çin-Japon harbi Şang

hay ile Şimali Çime inhisar etmi
yecek gibi görünüyor. Harp, Cenu
bi Çine de sirayet etmiş ve burada 
da iki taraf tayyareleri clövüşmiye 
ve ölüm saçrruya ba.5lamıştır. 

Bu da harbin gittikçe yaydaca
ğım gösteriyor. 

LEIDSTANDA GREVLER: 

S on günlerde l..ehistanda köy. 
lülerin birtakım grevler 

yaptıklan ve bu yüzden mbıta kuv
vetlerile çarpıştıklan bildiriliyor. 
Anlaşıfan köylüler, kendi liderleri 
Vincent Vitos'oo sürgünden iade
slnI istemekte ve bu lider iade o -
hınmadığı takdirde şehirlere mah
sul göndermiyeceklerlni söylemek
tedir. 

Lehlstanm şlmalindekl gre\•cller 
muvaffakıyetsizliğe uğramış bulu
nuyorlar. Fakat cenuptaki köylüler 
~birlere mahsul göndermemiye ıs
rar ettikleri için birtakmı şehirler
de açlığın başgösterdiğl anlaşılmak 
tadır. Lehistan hükUmeti, buna kar 
!J1 gelmek için elinden geleni yapı
yor. 
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fi.EK 
Ne Konuşuruz?! 

Son günlerde ba.5ıma bir garip şey 
geldi. Onu size anlatmadan ewel baş
ika bir fıkra anlatarak söze ba.şb~·a

yım: 

Tıfh Hasan Efeındiye atfederler: 
Bir gün Ermeni patriğinin bulunduğu 
bir mccJiste hazır bulunan Tıfh Ha
san Efendi, yan ,·elakan Seryaver 
Halil Paş~·a, Patriğin göbeğine ka
dar uza.mm ~alını göstererek de -
miş ki: 

- Patriğin sakalını kestirelim mi? 
- Ne münasebet? 
- Kestireyim mi diyorum? 
- Nasıl kestirirsin adamın saka-

Jım? 

- Nenize 18.zım. 
Bu Jasa muha\•ereden sonra Tıfiı, 

bir sırasını bulup patriğe sormuş: 
- Efendi Hazretleri. U~-urken sa

kahınızı yorgn.nm içine mi abrsınız, 

dışında mı bıralarsmz? 
Patrik, birdenbire karşılaştığı bu 

garip suale gülerek şu cevabı vermiş: 
- Vallahi, hiç dikkat etmedim. 
Lakin o ak~m yatağa yatınca, Tıf. 

lmm suali aklına gelml5. Sakalını 
yorganın dışına bırakmış. Rahat ede
memiş telleri rüzgarla.nmış. içine al
mış, sıkıntı basmış. Dışına çıkarmış, 

olmamış. Hulasa sabaha kadar saka
lını koya-08.k yer bulamamış \'e sa
bahleyin erkenden berbere gidip sa
kalını kestirmiş, yani Jasaltmış. 
Şimdi ben de böyle oldum. Geçen. 

de aşinalardan birisi bana dedi ki: 
- Neler görlişttığümüze dikkat et

tin mi? Gayet basit ve ehemmiyetten 
ari, mahdut me\'Zlllar. 

Ben o mınan bu söze ehemmiyet 
vermemiştim. Likin şimdi kiminle 
görüşsem bu laf aklıma geliyor, gö
rüştüğümüze dikkat edeyim derken 
görii.~ceğiml §a.51nyor, ~maby~ 
rum. 

Hakikat, bu aşinanm dediği gibi 
neler görüyoruz? Bir kere beylik 
bir klişe. 

- Ne var, oe yok? 
Bu sözden cevap beklediğim.iz d~ 

yok. Sonra: 
- hl er nasıl? 
Ve ondan sonra ya f aJan birahane

nin mezeleri, ya falan maçm netice
leri. 
Uıkırdılannuzm gerek çeşltlemne

si, gerekse sedyesinin yükselmesi bir 
kültür meselesi olduğu için bunu ~ 
bucak elde edilir bir gaye samnıyo. 
rum. 

Herkese anhyacağr şeyi söylemek 
görü~mmin Uk şartı olduğuna göre, 
herkesle, her me,·zuda görüşemeyiz 
amma, hani biraz sanat, biraz tica
ret, biraz seyahat, azıcık dedikodu, 
biraz at yan. ·tan, biraz otomobil ya
rı~lan, modalar falan gibi ~yle mu• 
haverelcrimlze bir miktar çeşit ve 
çeşni \'erebilsek fena olnuyacak. 

İ!jte bu görüşmelerimizin fllkaralı· 
ğıdır ki, bütün dünyada, hatta eski
den bizde <le bü~'iik bir kıymet ifade 
eden sohbetlerden tnıgfuı eser göre
memkte~;z. 

Bir, güzel ve enteresan görüşenler 
klübü yapsalar nasıl olur acaba? 

B. FELEK 

Profesör Afete 

Bükreşte Y apllan 

Dostça Karşılama 
Ankara, 1 (A.A.) - Profesör Ba• 

yan Afetin riyasetfınde Bükreşe giden 
heyetimize ~mıınyada gösterilen ha
raretli kabul ve itina Türkiye resmi 
mahafilinde n efkiin umumiyesinde 
dost Romanyaya karşı büyük bir ta
hassüsle dikkate değer iyi tesirler 
yaptığı kaydedilıneldedir. 

iş Bankasının 

2000 Lirahk 

ikramiyesi Çekildi 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -

Bugün İş Bankasında küçük hesap 
sahipleri arasında çekilen piyango
da 2 bin liralık ikramiyeyi 1581 nu
maranın sahibi kazandı. Bu numara, 
Mersin şubesinde Mehmet Halile ait
tir. 

Bir Tertip Y an1ışlığı 
Dün. Dahiliye Vekili ve Parti Ge

nel Sekreteri B. Şükrü Kayanın An
karada beklendiğine dair verilen ha
berde müessif bir tertip ltatası ol -
muştur. Özür dileriz. 
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.Mahkerrıelerde Sinema A i eminde il 'Tepebaşi Bahçesinde' 
~~~~'il Bu akşam 

Babasını 

Yaralıyan 

Çocuk 
içine Konulan Paraları 
Çoğaltan Bir Makine ! 

• 

M~şhur . Reiisör 
Howard Hughes 

Emellerine Kavuştu "Para Çoğaltma ve Doğurtma Mütehassısı .. 
ile Arkadaıı Yakayı Ele Verdiler 

Dünyanın en bahtiyar adamı ol
mak kolay iş midir? Asliye ikinci ceza mahicemesi dün 

bir para yumurtlatma davasına.' baş
ladı. Davanın Hasan ve Ali adlı iki 
suçlusu vardı. Hasan mevkuftu. Ali 
serbest olarak mahkemeye gelmişti. 
Kiremit mahallesinde ot\ll'an Bay Hil 
mi de davacı idi. Fakat mahkemeye 
gelmemişti. 

- Azizim üç gün makineye el sür
miyeceksin, dördüncü günü ben gele
ceğim beraber açacağız. Yedi yüz li
ranız bin yedi yüz lira olacaktır de-. , 

Bu, daha ziyade tesadüflere bağlı 
bir şey olsa gerek, diye düşüniirflz. 
Yalan değildir. Fakat asıl pürUzsüı 
saadet çalışarak elde edilen saadet~ 
tir. 

mış ve paralan makineye yerleştirir-
ken yavaşça aşırarak yerine helvacı 
kağıtları kaymu.ştur. Hilmi üç günU 
iple çekmiş, dördüncü günü Karabeti 
beklemiş. Gelmemiş, ertesi gün de 
gelmeyince Hilminin kalbine şüphe 
k.urdu girmiş ve makineyi açmış. 1-
çmde helvacı k8.ğrtlarmı görünce 
baygınlıklar geçirin.İş ve polise mü
racaat etmiştir. 

"B' ... ır ıır açacagım ama, 
güvenemiyorum,, 

Davanın mevzuu şu idi: 
Karabet milstear adını takman Ha

Banla Ali Hilminin paralı bir adam 
olduğunu öğrenmişler ve kendisini 
takip etmiye başlamı,lar. Temas ro
lUnU Ali üstüne almış. Her yerde Hil 
minin önüne çıkmış ve namuslu, mü
tedeyyin bir adam gibi görünmüş .. 
Camide nemaz kılmış, Yıuşa tepesine 
horos adamış ve nihayet birgün Hil
miye: 

- Sana bir sır açacağım amma 
güvenemiyorum, demiş. Hilminin ıs
rarına rağmen o gün kendisine bir 
feY söylememiş ve onu böylece bir 
gün heyecan içinde bıraktıktan sonra 
ikinci günü yine rolünü tekrarlamış 
ve: 

- Bir şey söylemek ve seni Karun 
kadar zengin yapmak isterim.. Fa -
kat ... Sana güvenemiyor.um. Demiş. 
miş. 

Hilmi yemin edince Ali de anlat -
mış: 

- Azizim. Ben Karabet adlı bir 
para çoğaltma ve doğurtma mütehas 
ıw tanırım. Onun içine konulan pa
raları çoğaltan bir makinesi vardır. 
Paralar üç gün içinde kaldı mı derhal 
çoğalır. Böyle birçok adamlar zengin 
oldu. istersen sertin paralan da -ço
ğaltalım. Ondan sonra birkaç apartı
man alır, sırtüstü yatarsın. 

Hilmi sormuş: 

' - Makine paraları bizim evde mi 
doğuracak. Yoksa Karabetin evinde 

'? mı. 

Ali, derhal cevap vermiş: 
- Sizin evde Azizim, sizin evde .. 

O namuslu bir adam sen paraları ve
rirsen bile götürmez. Paraları maki
neye koyacak. Beraberce mühürliye
ceksiniz. 

Şahit memur ne Jiyor? 
Dün mahkemede Fener merkezi si

vil memurlarmdan bir polis şahit ola 
rak dinlendi, o da şunları söyledi: 

- Bir gün bu Hasanı elinde bir pa 
ketle Fenerden geçerken gördüm. 
Şüphelendim. Merkeze götürdüm. Pa 
ketin içinden üstü delik bir kutu çık
tı. Bunu sordum: O: 

- Hemşirem Ana.doluda.dır. Bu es 
rar makinesidir. Ona göndereceğim 
dedi. Biz bunu kaçakçılık bürosuna 
gönderdik. Bunun esrar makinesi de
ğil, Dızdız Abdi okluğunu öğrendik
Esasen kendisi sabıkalı dızdızcılar -
dandır. Bundan üç gün sonra Hilmi -
nin şj«ayetini dinledik. Hasan bu rna. 
kincisini Hilminin evinde bıraktıktan 
sonra dolandırıcılığa devam edebil
mek için yenisini yaptırmıştı. Onu da 
biz müsadere ettik. 
Başka şahitler de vardı. onların ça 

ğırılması için muhakeme talik edildi. 

Tevkif Edildi 
Müddeiumumilik dün Recep adir 

genç hakkında tevkif kararı almıştır. 
İddiaya göre Recep, başkasile müna
sebette bulunduğu zaıınile ve ölüm 

kastile refikası Hamideyi bu~akla ya
ralamıştır. Birinci sorgu hakimi tah
kikata başlamıştır. 

Bostandan Karpuz 

Çalarken Tutuldu 
Y etli yüz lira makineye 

yerle,tiriliyor 
Nihayet, Ali Karabeti Hilmiye tak

C:lim etmiş. Karabet makinesini getir
miş. Hilmi de yedi yüz lirasını çıkar
mış. Beraberce makineye koymuşlar 
ve ikisi de mühürlemişler. 

Karabet Hilmiye: 

Modada Fransız mektebi arkasın
da bulunan bir kulübede oturan 17 
yaşında Niko adında bir genç evvelki 
gece Kızıltoprakta bir bostana girmiş 
iki küfe sebze çalıp kaçarken yaka
lanmıştır. Hırsızın geçen hafta Kızıl. 
toprakta Burhanın dükkinını da soy
duğu anlaşılmıştır. 

Erkeklerin son kafilesi geçerken, kadın

lar sokak köşlerine birikmişler, sabırsızla
nıyorlar. Fakat bunla.mı resmi geçidi ev
velkiler gibi sessiz sadasrz olmadı. Evvela tarpı ba
cısı, dalananm yakın akrab8ı!Jından bir kadın istedi, 
önce onun geçmesi l&zmı geliyormuş. Sokağı doldu
ran kadınların arasından üç beş kişi ileri yürüdü. 
Hepsi de yakın akrabası olduğunu iddia ediyordu: 

- Benim daY,lllllll yeğenidir. 
- A, gı! Uzak bu. Ben halasının ilk kwyım. 

Işte meşhur rejisör Howard Hug. 
hes bugünkü lekesiz bahtiyarlığı böy
le, didinerek ve çalışarak elde etmiş
tir. 

Howard Hughes'in babası öldüğü 
zaman, kendisine 100 milyonluk bir • 
servet ve bir o kadar da şaşkınlık bı
rakmıştı. Oyle ya birdenbire 100 mil
yon dolar sahibi olan bir genç, nasıl 
şaşırmaz. 

Fakat Howard bu şaşkınlığı çabuk 
atlattı. Evveldenberi zekası iyi işler
di. Burnunu sokmadığı iş kalmamış
tı. Motörden, tayyareden, radyodan, 
hemen her şeyden biraz anlardı. Ken 
di kendine radyo makineleri yapmış, 
hatta seri motörbotlar inşa etmişti. 

gün, birdenbire sinemaya merak sar- • 
Babasının ölümünden sonra biri Bahtiyar HowarJ 

dırdı. Bütün sinema gazetelerine abo- b!r kız takdim etmişlerdi. Adı Katha
ne oldu. Bütün filmleri seyre başladı. nne Hepburn imiş. Hayli tabii ve bo
Hasılı, sinema ve onunla alakadar ne yasız bir kızdı amma pek şımarık bir 
varsa hepsine bir göz attı. şey olacaktı her halde ... 

Çocukken ona, Holivutta rejisörlük Howard onu da . Holivudu da pek 
eden gayet aksi ve sert bir amcadan çabuk unuttu. Onlar da Howard'ı u
bahsetmişlerdi. Hatırına amcası gel- nuttular. Bu unutma günün birinde 
di. Howard sinema gazetelerini genç rejisörün adı dünyanın eıı, seri 
boşu boşuna okumamıştı. Bu okuma- tayyarecisi olarak meydana çıkıncıya 
Iarın. seyredişlerin hulasasmı bir çan kadar sürdü. Fakat Howard'm kendi 
taya doldurdu ve günün birinde am- icat ettiği bir tayyare ile, saatte 600 
canın karşısına çıkarak: kilometreye ya.km bir hız yaptığı Hol 

- Ben sizin yeğeninizim, dedi. Ben livutta yayıldığı zaman rejisör amca, 
de film yapmak istiyorum. başım salladı. Küçük Katharin de: 

Amcası Howard'a yarı ciddi, yarı 
alaylı bakarken o, çantaami: aç_ara.k 
devam etti: 

- Işte burada senaryolar, mevzu
lar, planlar, her şey var. 

Ve Howard Hughes böylece reji
sörlüğe başladı. 

Rejisör var, rejisörcük var. Ho
ward daha ilk filmini çevirir çevirmez 
bıyık altından gülen amcası da bu 
işe şa~tı. 

Küçük, deli, ve şımarık sandığı ye
ğeni hakikaten birçok tecrübelilere 
parmak ısırtacak filmler yapıyordu. 

Genç rejisör böylece üç sene Holli
vudun şöhret, rekabet ve suni sosye· 
te hayatına karıştı. 

Sonra günün birinde çocukluğunu 
geçirdiği güzel tabiatı, eski dostunu 
hatırladı. Hollivutta her şey sunl idi. 
Hatta kadınların saçları bile .. 

Ona gUntin birinde .ufacık hoppa 

- Ne güzel.. Ne güzel.. dedi. 

Bu sırada Howard (artık tayy-8.J;'eci 
olinuştu) Amerikayı bir baştan bir 
başa beş aliı kere geçerek birçok sü
rat rekorları kırdı. 

Sonra birdenbire tayyarecilikten 
de bıktı. Küçük Katharine Hepburn'u 
da hatırladı. Yine Hollivuda döndü. 

Katharine, şimdi büyümüş güzel 
bir kız olmuştu. Howard buna pek se
vindi. 

Bir gün Katharine, Vaşingtona git
ti. Howard da bir tayyare ile arka
sından uçtu ve genç ıoza blr nişan 
hediyesi götürdü. Howard Hughes, 
rejisör olmak istemiş, olmuştu. Son
ra dünyanın en seri tayyareciliğini 

de ele almış, nihayet sevgilisile de ev
lenmişti. 

Amerikada ona, dünyanın en bah
tiyar adamı diyorlar. Yalan da değil .. 
Fakat Howard, bu saadeti tesadüfle
re değil, kendi uğraşmalarına borçlu. 
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3üncü Balkan 
Festivali 

Son Müsameresi 
ROMANYA 

YUGOSLAVYA 
BULGAR 

YUNAN 
TORK 
Gnıplarmm 

MILU DANSLARI 

Duhuliye serbestiı 
.. Konsumasyon mecburidir. • 

Suçlu Nahiye 
Müdürünün 
Muhakemesi 

Asliye birinci ceza mahkemesi dün 
rüşvet aldığı iddia.sile tevkif eduen 
Yeniköy nahiyesi müdürU Bay Ala
ettin hakkındaki muhakemeyi bitir
miştir. Müddeiumumi İhsan, uzun bir 
iddianame söyliyerE.'K suçun sabit ol
duğunu ileri sürmüş, ve suçluya Ce
za Kanununun 213 üncü maddesine 
göre ceza kesilmesini istemiştir. Bay 
Alaettinin avukatı Nail, çok uzun sU 
ren müdafaada bulunmuş, müddeiu
muminin talebini ayrı ayrı tetkik e
derek cevaplar vermiştir. Neticede 
rüşvet cUrmUnUn unsurları tamam 
olmadığı içm müvekkili hakkında be
raet kararı verilmesini isteln.İştir. 

Muhakeme, karar verilmek üzere 
cumartesiye talik edilmiştir. 

BU GECE 

Yeıilköyde 
Aile bahçesinde 

Büyük müsamere 

Küçük Daniel Dürt 
Serbest Bırakıldı 

Bab~sı Samueli yaralıyan 12 ~ 
daki Daniele ait tahkikat iletl.:..ı 
tedir. Çocuğun babasınI ne ile 'P* ... 

dığı henüz anlaşılamamıştır· .t 
Çocuğun ann~i Mazalto, .dilJl -" 

disile görüşen bir muharrirtııı!S' 
dise etrafında şunları söyleınifdl': lf 
'- Samuelin metresiyim. ~ 

nsı ve çocukları vardır. Ben 
iken, Samuelin tatlı sözlerine -:. 
dım. Kocamı terkederek SSJIJ, 
beraber İstanbula kaçtım. ya)lt , 
dan aylar geçti. Aramız a.çıldJ. ~ 
gün karısı evime kadar geldi·~ 
let çıkacaktı. Samuelin işi de .,,. 
m~tu. Kazandığı çok az para~ 
esiri karısı Reynaya veriy~r~~'lt 
yet ~ıdık çocukların b~ 
lirayı aldı. Dükkan açacaktı· Od 
yedi. Geçen cumartesi, işi ~ 
zi ölümle tehdit etti. Ekmek 
üzerime saldırdı. Oğlum Daniel 
ta gazete okuyordu. SamueliD 
1ıücumunu görünce, yatağınds'I 
dı, zorla biçağı babasının~ 
d. Benim bildiğim şey şudur: 
eli, oğlum yaralamamıştır.,, 

Daniel, dünkü sorgulardan 
serbest bırakılmı,tır. samueliJl 
sı hafif olduğu için hastaneY' 
rılmamıştır. 

Bir Hırs1Zllk Suçl 
Mahkum Oldll 

lstanbul Bel~diy~~indAn 
1 - Daimi Encümenin 10/ 8/ 937 tarihli bMl'ile 1~ 

Belediye sınırı içinde sırtta, omuzda ve batla- her nevi ef~ 
gıda maddeleri tatınması ve satılmasının yasak edildiği e 
ce gazetelerle ilan edilmitti. Jtİ" 

2 - Bu yasak Eminönü, Fatih, Beyoğlu ve Betiktaf • 
diye Şubeleri mıntakalarında 1 Birincitetrin ve d!ğer Be~~ 
Şubeleri mıntaka.lannda 1 lkinciteşrin tarihlerinden itib 
tatbik edilecektir. cıJ/I. 

3 - Bu tarihlerden sonra tatıma itleri ve r.eyyar satı._..., 
mazbut ve muntazam el arabalarile veya motörlü vaııtaJll'~ 

veyahut elde tafınabilecek küçük kaplarla yapılacaktır· ---it 

4 - Elde tatımak suretile •blan her nevi efY& ve 'j;, 
maddelerinin bunların nevi ve mahiyetlerine uygun kaP 
içinde bulundurulması lazımdır. dt 

5 - Y ukardaki hükümlerin tatbikine pek az zaman ~ 
ğındaq ali.kadarlarca bilinmek ve icap eden vaartalar t 
den hazırlanmak üzere keyfiyet tekrar ilin olunur. (B) (S - . 

- Arvatlar da var mı? 
- Ne demezsin? d/11 
- Tüüü ! Ramazanda baştan anı çıkarmak jStl1 

Ali Efendi! ~ 
- Haydi canmı sen de. Yan cebime koy! 

yutturuyorsun Osıiia.n Dayı. . Jsf 

- O da nesi? Bura.da yeğeni durup dururken. 
Hem baba bir yeğeni. 

- Baba bir emme, anası ayrı. 

mlyordu. Nihayet güç bela tarpilandı. .lCocakarıyı 
zar zor aşağı ~ldılar ve tarpı da bitti. Şimdi kazanda 
1'alan suyu boşaltmak 18.zım. Onu tekrar yedi kova
ya koyarak ırmağın ayn ayrı yedi yerinden döktü
ler. Ardıç dalı da kenar bir gübrelik Uzerinde gazla
nıp ya.kıldı. Bir tutam külü alındı. Bu kül üçe bölü
necek ve her kısmı, bir gece olmak üzere mebusun 
yatağına serpilecekti... 

bu mutlaka hükfunatçıları ikazlamak içindi. Yok&. 
ahaliden birisini dalayaıbilirdi. Emme halkın ne su
çu, ne günahı vardı ... 

Ertesi gün, Niğdelinin yaylısına kuruldular. ~ dV 
sabadaki vazifesini Refik Tekine devretti. Heın ~ 
yor, hem Er.dene götUreceği kucak kucak habe t" 
düşünüyordu. Erden her mektubunda, servtsl8• 

mizli telgrafla hep Güneri sorup duruyordu. 

Boıa Giden Son Fiıek - Ayrı ya .. Bilme miyiz. O ikincidendir. Rahmet-
linin Gülsüm ondan önce gelir. 

- Kadın tarafı o gı! Erkek tarafından kimse yok
sa olur. 

Nihayet güç halde ana baba bir hemşiresinin km 
Emişin en yakın olduğu kabul edildi. Çocuklar ana
larının şalvarlarına asılmış, genç kızlar biribirine so
kulup bir top olmuş, ihtiyarlar: 

- Yol verin hu! Yol verin! 
Diye haykıra bağıra bunalmış olduklan halde bin 

zorlukla tarpıdan geçtiler. Hayvanlar en sona bıra
kılırdı. Çünkü hemen hepsi otlamıya gittiklerinden 
ancak bu vakit dönebilirler. Onları da sahipleri, ço
ban çocukları güderek, kakarak tekmeliyerek geçir
diler. Biçare inekler böğüre böğüre, keçiler öteye be
rjye kaça sıçraya, koyunlar, merkepler, atlar, gürül
tUden ürke korka geçirildiler. 

Güzel de bunların arasında kıplmıruzı bir horo
zun ayağına uzun bir ip takmış, geçirmeğe çalışıyor
du: 

- Nalbandm ava götürdüğü it bu sabah saldırdı, 
bu da geçsin! diye haykırıyor, zavallı horoz yolun 
"''8-Bmda haykırıyor, çırpmıyor, ne yapacağım bil-

• 1 

Top zamanı yaklaşmıştı. Evlerine acele acele gi
den kadınların hemen hepsi tarpı bac1SI1111 methet
'llekte ittifak ediyorlardı. Bu tılsım ona ecdadından 
kalımış. Gayet kuvvetli imiş. Bire bir gelirmiş. Bir 
bu, bir de sarı kavuklu şeyhin çekirge tılsımı .. 

Birçok sene evvel, bilenler hatırlatıyordu, yine böy 
le bir kuduz vakası olmuş. Hem iki kişiyi dalamış .. 
Bunlardan berber Durak oğlu geçerken zamirini boz.. 
muş, bu işe inanmamıştı da tılsım aksi çıkıp adam
cağızı kudurtmuştu. Zaten tılsımın birinci şartı inan 
mak. Yani zamirini bozmamak, ötekisi ise (tevekıkel
tülü) olduğundan bir şeycik olmamış, savuşturmU§. 
Fakat bu birşeycik olmıya.nın adını .kimse bilmiyor
du. A:kılda mı kalır ki? Böyle birşey ancak beş on yıl 
da bir zahir olur. Kimbilir nenin nesi. Mutlaka mem
lekette bir bozukluk olacak ki kadınlan doğru yola 
getirmek için zuhur edecek. Bu gidişle taş yağmadı
ğına. şükür. Bu sefer mebusun başına geldiğine göre, 

Ertesi gün kaymakam vekaletine arzuhaller veril
miye başlandı. Eski müftü ihtiyarlığı öne sürüyor, 
hacı kızmın hastalığını iddia ediyor, Sarı Bey berber 
den hacamat r!tporu alıyor ve hepsi istinabe istida 
ediyordu. Işin gelişinden anlaşıldığına, Vergicinin 
verdiği maliimata göre divan, meseleye o kadar a,. 

hemmiyet vermiyor. Bahusus bu, mahakimi nizami
ye değildi ki istinabenin şartını şurtunu inceden in
ceye arasın. Bunun için malmüdürU hepsinin arzu
halinden bir tek hülasa çıkararak vilayetten istizan 
etti. iki üç gün sonra (istidaların divanca makbul 
görüldüğüne ve posta ile gön.derilen suallere göre 
cevaplarının irsal edilmesine) dair bir telgraf geldi. 
Bundan da işin tavsadığı bir daha anla.şıldı. Zaten o 
günlerde Refik Tekin dönüp gelmişti. O da lüzumu 
kadar izahat verdikten sonra endişeye mahal yoktu. 
Içlerinden yalnız Vergici ile Deli Osman merkeze git
miye karar verdiler. !kisi de sözleşmişlerdi: 

- Bundan ala fırsat olmaz Osman Dayı. Beş on 
gün vilayette sürteriz. Sinema da gelmiş, onu da st. 
rederiz. 

- Sinema da dediğin ne oluyor?, 
- Canlı tasvirler. 

Ah\l'al bu şekli alınca Dünbelek zade isticale::;: 
gördü. Eğer Erden beraet kazanıp dönerse. v Jd;sO 
kuvvetli olacaktı. Hacıyı iftara çağırdı. Yeıne eldi" 
sonra ayrı bir odaya çekildiler. Dünbelek muk~.1!f 
mey". girizgaha lüzum görmeden doğrudan dogT'""· 
söze başladı: fit' 

- Hacı ·Efendi, artık zamıını geldi sanırııDl· 
yırlısiyle şu işi halledip bitiriverelim. (JtJ' 
Hacı davetin sebebini bildiği için cevaplarl 

den hazırlamıştı. Şimdi hiç tereddüt etmeden: 1' 
- Diinizin de fikri bu merkezde, d~. Faka;aıııl' 

ltimu aliniz bir müddetten beridir ni.ını~Çtır· k, 
zaç ne demek? Döşekte yatıp duruyor. Bır. ekSi rJlll" 
ği döşekten kaldırıp ba.şgöz etmek kolay bırşeY 
sa gerelç. . ett" 

- Şüphesiz §iiphesiz. Maamafıh mesele o ııı ; 
beyi bulmayıversin. Bittabi onu bayr~mm. haftJld 'il 
talik edebiliriz. Acizin maksadı şu kı lehUlhatrl jt1 
elminne usul ve icabı şer'tsini şimdilik ifa eyletiı· 
fiyeti mezkUre, badelit miskilicra olur. 

(Arkası var) 
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~ A_ N Yeni Türk devletinin köye ve köylüye verdiği ehemmiyet meydandadır. Biz, köy 

G ve köylü siyasetimizi ana prensipleri üzerinde yürütürken başka memleketlerin 
Undelik Gazete köy ve köylü mevzuuna göz gezdirmeyi faydalı buluruz. Amerikada, bilhassa bu 

A BAŞMUHARRiRi mevıu üzerinde etütler yapan münevver Bayanlarımızda n Nezahet Nurettin Ege bize 
l' AN hrnet Emin YALMAN bir yazı silsilesi göndermiş, biz de bunun ilk parçasını geçende yine bu sayfa· 
kirde'ıh hedefi: Haberde, fi- da neıretmiştik. Bugün de diğer kısmını veriyoruz. 
riiat ' ~r §eyde temiz, dü-

, •allliın" l k k " ga~et . ı o ma , arıın 
eaı olrnıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

lngiliz F·ı 
1 osu 

Geliyor 
llııg\in 

hıitte)(k 1lnıanınuza beş parçadan 
tir 1 ep bir lngiliz filosu gelecek-

bı~t ~~~iı gernfcilerinl yalnız hükfl-
eb'il bijf-H-

let foJ ' ~wı ehir ve bütüıı mil-
)'~~• 1tıl etlf nıisafirler diye karşılı-
~. nfPu· . 
hnıuı d l) ıı milletine karşı duydu-
lııUııase~;lıı \'c samimi dostluğu bu 

)tilıe le ortaya koyacaktır. 
"" tler ""-d ik" bi 'b. J • • ... eıeti 1 ·-- ır ı, rı ır erını sev-
libı.ı ...... ~ln tanışmalan kafidir. Eski 

"'ue b. 
"1Q lllU ıztmıe lngiltcre arasında 
feıı. id nasebetler \"ardı. O sıralarda 
~es· a~eler, Türk milletinin hakiki 
lııtord IJıı ortaya koymasına mani o
~lllu. Buna rağmen iki millet bi· 
Si~·as!anıyor \'e se\iyordu. 

tlirdu. t bizi bir aralık uzak dü
~tl\n lları~ yolu üzerinde buluş
~'llıiyesonra biribirirnlzi tanımı) a, 
~tadık \'~ karşılıklı saygı duy:rruya 
'ıı · .. l avuzumuz l'tlnltaya gittiği 
Jıto goı,i~rilen dostluk merasim 
~~arına sığar bir §ey değildi. 

lııgij geliyord~. 
~ 'llı~ illi afirlerimlz bizim aramız
~iirleriıır~~lde bir samimiyetin teza
~ tlir goreceklerdir.Misafirlerlmiz 
~ l<a IU türlü programlar yapıla
diı,~Uller ve eğlenceler tertip e
~ b1~· •• Fnkat bunlardan iistün o
bıt ~ titün ınıilletin kalpten kopan 
lııgulı 1~iyet \'e dostluğu vardır 'ki, 
lll!ıduac lllısafirlerimizin aramızda bu
g!lt~arı lllüddet~e lnınu yakından 
bt..L lerine ve tam,·acaklanna şüp-

-...ı )'ot.L " l\lUr, 

J.1iQ ttler • 
Cemiyeti 

~lışıyor 
bıı; 

~~lttQ~ bir sütunumuzda Çinli bir 
ırnenıteketinıiz ve Çin hak-

~ d'• ~l<ıt {l uş~ceJeriaıi okuyacaksınız. 
~u.. anuı bize sörlcdig-Yi sözlerde '° " \• . ~~ e bıcelemiye üeğer birçok 
l(lt'ıtıı r. Vardır. J?akat bu Çinli dok
\ deıa~.letter Cemiyetinin masrafı 
~~tıle ınemle.ketiınizin sağlık 
~ 0~erı hakkında tetkikler yap-

>"ı1' bl 1 başlı başına müııakaşal a 
ı..."1ııet~ llıevzudur. 
~ 'ili; er Cemiyeti sık sık hücum
~"'l'\ıYor 

h..;-")~a )'ÜzUnde harbin ve em,ı
)~~~f 
eti "1 ııı devam etmesinden cemi-
~ ~e~Ul tutanlar ,.e elinden hi!;bir 
bııı. ~etı e(liğ-inı SÖl'liyeıııler çoktur. 
lıJI'~ ~ e~ Cemiyeti, dün~·aya hük
lt~ d~~~ecek maddi bir kudrete sa-

'
,~h. dır. Uugün diin\'anm blr "" • . ..,, ll'et ~ezareti sayılamaz. Fakat, 
~ llta' 10 anlar arasında yeni bir 
~htu"dırrna.k için Jlliinlı ve mu\•af

tıı... ~ Çı bir surette çalışıyor. 
d~ lll doktoruna Türklyeye gel
~ b1tfiathk işlerimizdeki inkisaf a 

)ot. {;'Por hazırlamak vazifesi ve
~)( lI suretle Cemiyet, hem bir 
'ıı t~3.ettn elde ettiği tecrübeleri 
lıı~l lr.;ı:r Ve ba..5kalaruun istifade et. 
tt} ~ltıli .her tarafa yayıyor, hem de 
) ttJııee:~e h'lemleketine en iyi tatbik 
llt, gl bir sistemi tanıtrnıs o·u-

" )l~t·· • 
'lj L. litı dU 
•ıı ,,~tl 

1 
hYanın içtimai ve j_kfıo:a-

~ ~l<ıı~ araştırmak \'e e.n dürüst 
\ 1~ıet eı herke e tanıtmak )·ohında 
h~tt ~I Cenıiyetinin yapt-f;'l i~ter 
l:''ııtııı' bunlan yeni bir insaınlık 

~.~tliıı ~erneııerı saymak <'.aizdir. 
~~ ~ıwtı Çalışmalar, bellibaşh bir 
tııı llt, ~ llıde henüz gözümüze ~arp
l~. d' i<U çalışmalar zeminin al
!ttt;:.1' hır t~meı kısmındadır. Fakat 

~~ı~_ tarnancla her halde ~zeı 
~1111 ..... 

e.Oreceğiz. 

St)l\ 
~atlı.~~ YUVARLANDI 
Q~ ~~ Sancaktar mahallesinde 
1 tıtıı~ eadd . 

ı.ı ltıı_ '<.('arı l' esınde 32 numaralı ev-
~l'~ lalli, d~a-nnın dört yaşındaki oğ
)\r 

1 
ll ~it u~ Pencere kenarında oy
tı~~ ~ga düşmü§, ağır surette 
"'Q'1 ır. Cocuk, hastanede öl -

Amerika da 
Ve Köy 
Orada Bunları 
Şehirden Farkh 
Bulamazsınız 

"'~"' YAZAN: """"'~ r Nezahet Nurettin Ege ~ 
~,.,, .... """""""1\.1'..1 ......... ,..,..~ .... -~ ,~,....., 

• fte Amerikanın çiftlik 
1 ve köy hayatı ... Burası 

iki bin nüfuslu bir tehir ... Fa
kat müsaadenizle izah edeyim: 

• 
1 ftlik 

iki bin nüfusun birarada 
oturduğu bir tek büyük köy 
değil. Herbirisi bir, iki, üç, 
dört, bef yüz eykırlık arazinin 
ortasındaki çiftlik binasında 
oturan müteaddit çiftçi ailele
rinin mensup olduğu tehir. 
Asıl merkezi Brandon tehri, 
tıpkı Nevyorkun bir tek soka
ğının bir küçücük köteıi gibi ... 
Minimini bir postanesi, bir tel· 

ni bir sIDıa gelmişti. Şikago Univer 
sitelerinden birinde latince ve yu
nanca dillerini tam kırk senedenbe
ri muvaffakıyetle okutmuş bir pro· 
fesör ... Yaşının ilerilemesi dolayı
sile sınıf külfetinden azade bir ha
yat yaşamak istiycn bu mütefekkir 
sima; ömitinün mütebaki kısmını 
Vermant'm bu münzevi köyünde 
geçirmiye karar vermiş. Işte şim
di bu kırk yıllık profesörle, kırk 
yıllık çiftçi, sütçU iki komşu ... A
merikanın iki mütevazi vatandaşı 

sıfatile Brandon kasabasının mu
kadderatını idare eden simalar ara 
sında bulunuyorlar. Çok calibi dik
kat ki profesöriin genç oğlu, yirmi 
altı yaşındaki bir sigorta memuru 
da. SikRgodaki kazancını Brando
nun saf, sakin ve bUytlk kazanç ih
timallerile ziyadar ufuklanna feda 
ediyor. Babasile beraber Kanada 
hududundaki bu münzevi dağbaşın 
da yeni bir iş, yeni bir istikbal pla
nı kurmıya geliyor. Çünkü geniş bir 
arazi, tıpkı yeni bir maden ocağı, 
büyük bir fabrika g:bi bin ttirlii ka 
zanç ihtimallerini ihtiva eden fey
yaz bir kaynak! .. Genç sigortal'!ı bu 
raya hnyntının kendisine verdi~ri 
birçok itiyatları. iş kabiliyetlerini 
ihmal etmek maksadile gelmiyor . 
Fakat Kanada hududundaki bu 
münzevi dağbaşına Şikago iş adam 
larınm en kabili tatbik iş zihniyet
lerile, azim ve iradelerile müceh
hez olarak geliyor. Toprağı bir fab 
rikatör azmile U?letmek, sütü yeni 
bir fabrika metaı gibi en uzak pi~ 
yasalara kadar scvkedebilmek dü
şüncesile geliyor. 

Ameı;ikaJa Ari.zona mı~takcuında bir çiltlik yolunda 

bir bankası, üç, dört bakkal 
dükkanı, bir sineması, birkaç 
otomobil tamir iıtaayonu ve 
kasabı, iki kilisesi, bir orta-

mektep ve lise binası var. Mi
nimini bir tehircik ! ... 

Brandon 'dan daha çok küçük, tak 
ribcn on iki, on beş çiftlik ihtiva 
eden birçok mini mini köyler daha 
gördüm. 

. Fakat hiç birisinde hakiki bir 
köy mahrumiyeti görmedim. 

Goşin namındaki bir dağ tepesinde 
çok fakir bir çiftçi ailesinin hayatı 
nazarı dikkatimi celbetmişti. Yüze! 
li eykırlık - takriben altı yüz dö
nümlük - arazisi olan bu ailenin 
on beş ineği vardı. ineklerinden 
mevsime göre yüz, yüz elli kilo süt 
alıyorlarnnış. Evlerinde yerli büyük 
bir mutfak sobası, gayet geniş, bü
tün evi, yatak odaları ile beraber ı
sıtmıya kafi gelecek derecede tak
riben (85) santim kutrunda ve bir 
buçuk metre yüksekliğipde bir sa
lon sobası, benzin ile müteharrik 
bir çamaşır makinesi ve küçücük 
bir piyanoları vardı. KocaRı her ak 
şam hem kendi sütlerini, hem de ci. 
vardaki çiftçilerin sütlerini şehre in 
dirir, Nevyork ve Boston trenleri
ne teslim ederdi. Diğer çiftçiler de 
buna mukabil bu dostlarının arazi
sini sürer, ekinlerini kaldırır, otla
rım biçerlerdi. Çünkü bu zavallı fa 
kir köylünün atları yoktu. Sadece 
bir otomobili, on beş ineği, yüz elli 
eykırlık arazisi ve arazisinin mü
him bir kısmında güzel meraları ve 
orman \"ardı. 

Bu köy Aanerikanın Kanada hu. 
dutlannda çıkmaz bir yol üzerin
de en hücra bir köydü. Fakat gün
de bir defa kapısına kadar gelen 
postacıdan muntazaman gazetelerini 
ve mektuplarını alan ve yine mun
tazaman mektup göndermiye mu
vaffak olan, evinde batarya ile İŞ· 
!iyen bir radyosu ile Amerikanın u
mumi hayatı hakkında muntazam 
rnalümat toplıyan münzevi bir çift
çi camiası!.. Bütün köylülerin müı;
tereken kullandıkları tek bir hat ü
zerinde işliyen gayet basit tertibat
lı telefonları da her evde mevcut! .. 

B undan takriben bir buçuk se 
ne kadar evvel bu köye ye-

Geçen gün Amerika~ iş alemini 
çok iyi tanıyan bir dostum anlatı
yordu: 
"- Nevyorkta içtiğiniz bu süt-

ler nereden geliyor; biliyor musu
nuz? .. diyordu. Ta Wisconsin'den 
yani tam dokuz yüz doksan yedi 
mil mesafeden .. Bu eyalet Nevyor
kun ve Bostonun süt ihtiyacının 
yüzde kırkını temin eder. Müteba
ki yüzde altmışır. da mühim bir kıs
mı Vermant'tan ve yine şimal eya
letlerinden gelir. 

B ilyilk sUt mUstahsilleri bu 
muazzam piyasalarla iktifa 

etmiyorlar. SlltU cenup eyaletlerine 
ta Filoridaya kadar sevketınek 

mecburiyetini hissediyorlar. Çilnkü 
Filoridanm iklimi vasi mikyasta 
inek beslemiye müsait değ.ildir. Fi
loridanın medeni ve çok milnkeşif 
hayatı dehşetli süt sarfiyatım is
tilzam etımektcdir. Onun için büyük 
müteşebbisler şimal eyaletlerinin 
ı:stıtıerini Filorida portakal, limon 
bahçelerinin mesut ve müreffeh sa 
kinlerine kadar ulaştırmak üzere 
binlerce buzlu vagon kullnmyorlar. 
Fakat buzlu vagonlar sadece bir is
tikamete işlerse kar temin etmez. 
Masraf çok yüksr~ olur. Binaena
leyh mütekabil bir ihraç ve sevki
yat planı tertip etruck, Fıloıidanın 
ateşin ufuklarından da şimal mem
leketlerinin ziya ve hararete rnüh
taç köşelerine birşey g.)türmek la
zım. Işte bilyük iş zihniyetlerilc mü 
oehhez genç ve lcuvvetli dimağlar 
bunun da çaresini buluyorlar. Filo
rida portakallarını da portakal şu
rubu yapıp şişelere doldurnrak buz 

lıı· • d G·· b.. Ç k 1 
zmır e ur uz ocu 
Musabakası 

İzmir, (TAN) - Çocuk Esirgeme 
Kurumu ile Fuar komitesi müştere
ken bir gürbüz çocuk müsabakası ter 
tip etmişlerdir. Bu müsabaka lzmirde 
ilk defa olarak Fuar gazinosunda, 
yüzlerce anne ve babanın huzurunda 

Neticelendi 

yapılmıştır. Muhtelif yaşlarda çocuk
lar arasındaki müsabakalarda birinci 
ve ikinci gelenlere muhtelif hediyeler 
verilmiştir. Yukarıki resimde müsaba 
kada birinci gelen yavruları bir ara
da görüyoruz. 

lu vagonlarla şiaııal eyaletlerine ta
şıyorlar. Ilanlarile, her köşe başına 
yüzlerce, binlerce dolar:rk ziyadar 
tablolar asarak Filorld:ı çiftçileri
ne de servet dağıtıyorlar." 

Bu büyük mtinakale ve mütek:ı· 
bil ticaret planının mahiyetini te
eessüm ettirebilmek için bir mlika
yese yapayım: 

Ta.savvur ediniz ki silt, Erzunı
mun, Karsın zümrüt yaylalannda 
otlıyan pUr sıhhat ineklerimizden 
geliyor. Arabistanın Cide kıyılann
dan, Basra körfezindeki şehirlere 

kadar ve .bütün Anadolu, Suriye bo 
yunca imtidat eden bUyük, küçük 
şehirlere, her gün buzlu vagonlarla 
eevkediliyor. Gece, sabaha karşı üç 
ik· dört arasında her evin, her apar 
tımanın kapısına şişeler içinde pas
törize edilmiş bir halde tevzi edili
yor. Ve mütekabilen Cide ile Basra 
arasındaki arz daırcleri üzerindeki 
portakal bahçelerinden de binlerce 
sandık portakal şurupları yine ay
ni hat üzerinde ta Erzurumdan Is
tanbula kadar bütün Karadeniz sa
hillerine Cenup güneşini:ı feyizdar 
mahsullerini taşıyor. 

L evhayı bh· an tasavvur et
mek bile Amerikan çiftçi~i

r.in nasıl şuurla, azimle, idrakle, 
maddi ve ananevi feyyaz bir sc>rma
ye ile çalıştığını, kendilerile teşriki 
mesai eden diğer i§ erba:bınm da 
memleketin en başlıca servet menı 
baını teşkil eden cıftçi unsurunun 
:kazancım yilkseltme!t hususun:i.!l 
ne kadar vasi planlar hazırladıl~la
nnı göstermiye kafidir zannederim 
Binaenaleyh siz de benimle bera
ber teslim edersiniz ki Amerikada 
bir Avrupalının anladığı şekilde 
köy ve köylü mefhumu yoktur. Fa
kat sadece büyük şehirlerde yahut 
münzevi malikanelerde çah§an, fa
kat her an yeni bir plan hnzırhya
rak yeni bir iş kurınal-. azmile çalı
şan Amerikan vatandaşlan vardır. 
Geçenlerde bu müşahcdelerimı dost 
lanmdan birisine anlatıyordum. A
merikayı şimalden Cenuba, Şark
tan Garbc kadar gezmiş, bu muaz
zam saha üzerinde otuz bes bin mil 
katetmiş genç çok faal ve azirnkar 
genç: 

"-Evet, dedi, hakhsımz. Otomo 
bilimle geçtiğim otuz beş bin kilo
metre mesafe üzerinde, h~ritada i
simlerini gördüğüm on be~. yirmi 
nüfuslu anini mini şehirler vardı. 
Bir gaz istasyonu ile bir yemek sa
lonundan ibaret şehi,.ler gördüm. 
Fakat köy yoktu, köylU de yoktu. 

B ir buçuk sı>ne evvel Wiscon
sin eyaletinin :ı:üçük bir ka

sabasında bir oduncu ailesine mi
safir olmuştum. Evın sahibi civar 
ormanlardan odun keserek hayatı
nı temin eden. hatta ilk mekten tah 

~~~"] 
~ .. ~~~~~~~~ 

Bir Malul Bir Paso için 

Günlerce Uğratmamalıdır. 
MaHil yüzbaşılardan B. Hüseyin 

Fevzi matbaamıza geldi. Bize şunları 
anlattı: 

"- Elimde maliil zabiti olduğumu 
gösteren bir hüviyet tezkeresi var. 
Bu tezkere tasdiklidir. Askeri malül
lerin terfihi hakkındaki 551 numara
lı kanunun 8 inci maddesine göre, biz, 
berri, bahri şirketler ve idarelere ait 
bütün şehir nakil vasıtalnnnda, mu
vazzaf asker ve zabitler gibi, göste
rilen hususi muamele ve tenzilattan 
istifade edeceğiz. Ancak, bir çok şir
ketler, hüviyet varakasını muteber 
saymıyarak hususi pasolar vermekte
dir. Bu pasoları almak çok güçtür. 
Tramvay şirketleri ancak bir ayda 
mütemadi takipler sayesinde paso ve
rebiliyor. Kanuni vesika, her halde 
herhangi bir şirketin vereceği tezke
reden kuvvetlidir. Taşradan buraya 
gelerek 15-,20 gün kalacak bir rna· 
lfıl, neden, günlerce paso peşinde do
laşsın? Hüviyet varakasını gösteren 
her malfile muvazzaf zabit ve asker
lere olduğu gibi, tenzilatlı bilet kes
mek, ordunun kahrnman mensupları
nı günlerce beyhude yere oraya, bu
raya koşmaktan kurtaracaktır ... 

• 
Karagöz 

F. K. imzasile yazılıyor: 
"Bizim öz malımız olan ve garp 

lıların hayal oyunu diye isimlendir .. 
dikleri ve üzerinde uzun tetkikler ya
parak uğraştıkları, KnragözUmUz u .. 
zun bir kayıptan sonra nihayet tek• 
rar aramıza kaTI~...I. 

Memleketimizde gittikçe kaybolmı• 
ya yüz tutmuş olan bu oyun, ilk defa 
lstanbul EminönU halkevinin hatırı
na geldi, koskoca senenin 365 günün .. 
den ancak bir gününü bu oyun için 
ayırdı. O gece, birkaç kişi tarafından 
Karagözün, Karagöz oyununun kısa 
bir tarihçesi yapıldıktan sonra bir iki 
perdelik oyun oynatıldı ve bu suretle 
geceyi bir daha sene yapmak üzere 
paydos ettik. 

1 
Nihayet Eminönü Halkevinin ~e

de bir defa bu oyunu oynamakla gor
dUğU rağbeti Ankara Radyosu takdir 
etti. Seneden seneye oynanan oyunu 
haftadan haftaya çıkararak halk &• 

rasmda daha fazla sevgi ve alaka u
yndırdı. Eskidenberi hlkm bütün is. 
teklerini yerine getirmiye çalışan An
kara halkevi. bu sefer de çok yerinde 
bir iş görerek bu milli oyunumuzu 
haftada iki geceye çıkardı. lçel say• 
lavı Bay Ferit Celal Güvenin teşeb
büs ve çalışması ile canlandırılan Ka.. 
ragözU sık sık görsek nekadar çok 

J sevineceğiz.,, 

sili bile görmemiş oir zattı. Evini 
bizzat kendisi yapmıştı. !çini zarif 
bir zevkle döşeyen möblesi de yine 
kendi elinden çıkmıştı. Evinin etra
fım süsliyen nefis çiçek tarhlarını 
da yine bu azimkar oduncu yetiştir 
mişti. Salonunun bir köı•esini süsli· 
yen zarif kütüphanesini de yine bu 
basit zannedilen oduncu yapmış ve 
içini Şekspirdcn. Oıner Hayyama 
kadar eski ve yeni birçok müstes
na dehaların en mutena eserlerile 
doldunmuştu. Kendisile konu§tu
ğum zaman dağbaşındaki bu mün
zevi köyde bu kadar geni§ kültürü 
nasıl elde ettiğini öğrenince hay
retler içinde do:ıa kaldım. Havsa-
lam bir türlU almad:." l 

Müttehit Amerika hükfımetleri
nin tam ortasındaki Misori eyaletin
de birkaç sene gecirmiş, diğer bir 
genç dostum da Amerikan çiftçisini 
şöyle tasvir ediyordu: 

"- Herhangi bir yol üzerinde 
yüz, iki yüz, üç yüz mil mesafe git
tikten sonra güzel, mini mini bir 
evceğiz görürsünüz. Ahırları itina 
ile evden uzak bir mcsaf eye yapıl
mıştır. Evin etrafı ciçcklerle süs
lenmiştir. E\•in içinde muhakkak 
bir crı.utbak ve bir de salon sobası 
vardır. Muhakkak köşecikte de mi
ni mini bir radyo bulunur. Bvin 
erkeği bahçede, tarlada c;:a'ıı:ıırken 
üzerine (Overall) denilen askılı bir 
pantalon giyer. Birçok cepli. gayet 
dayanıklı lacivert keten be..,den ya
pılmış olan bu pantalon, onun iş 

üniformasıdır. Fakat evin içine gir
diği zaman (Overall) ini atar. Se
hirlilerin kıyafeti olan temiz P"'r' "l 
lonile, temiz gömleğiyle ve krrava
tile, taranmış saçlarile size dünya 
ahvalinden bahseder. Yüzlc>rc.'c mil 
mesafede bu tarzda birçok riftçi ai 
leleri gördüm. Fakat kara bir !K'r • 

Jetin esiri, hasta, çıplak bir köy' i:
ye ras~elmedim." 
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Samıun ve Adana oyuncuları birarada 

ADANA FUTBOLCÜLERI SAMSUNDA 

Adanah Sporcular 
Samsun Gençlerini 
4 • 3 MaglUp Etti 
Samsun, 29 Ağustos (TAN muhabirinden) - Samsun idman 

~urdu ve Bafra klüplerile dört maç yapmak üzere evvelki g·· 
h. 1 un 
~ rımize ge en Adana idman Yurdu futbol takımı, ilk maçını 
bugün yaptılar. Saha geçen yıl Karadeniz pmpiyonunun 4 - 1 
yendiği bu takımı görmek için gelen binlerce seyirci ile erkenden 

dolmıya batlamıf h. 
Sahaya alkışlar arasında evvela A-ı-

danalılar, arkasından del yeni ve te- (~""' """"' ,,,, .. ,, . ..,~ 
miz formalarile Yurtlular çıktılar. Mu ., • 
tat merasimden ve bayrak teatisin - ~ Pıre ile ~ 
den sonra oyuna İdmanyurdunun bir ~ 1 ' 
hücu.m_u ile başl~dı. İlk dakikalar ~ nfikam ~ 
her. ıkı tarafın mutevazin oyunlarile ~ ~ 

geçıyordu. ~ Mal! y ~ Adanalıla~, ı_-üzg'arın da lehlerinde ' . 3'•. . Qf ~ 
olmasından ıstıfade ederek beşinci ~ Festıval komıtesı tarafından 
dakikada ilk gollerini yaptılar. Ara- ~ ~ehrimize davet edilen ve yaph- ~ 
dan 3 dakika geçmeden kornerden i- ~ g_ı maçlano birisinde galip, biri- ~ 
kin~i gollerini ~e güzel bir kafa vu- ~ s.mde _ma~lüp olan J>ire muhte- ~ 
ruşıle yapıverdıler. İdmanyurdu her i liti Uçüncu m~ını önümüzdeki ~ 
nedense bügün iyi oyruyamıyor. pazar günü Galatasaray, Beşik- ~ 

İkinci golden sonra daha gayretli taş muhteliti De yapacaktır. ! 
ve düzgün oynamıya başhyan Adana- Geçen cumartesi günü yaptığı 
lılar mütemadi hücumlarla Yurt ka- maçta Galatasaray, Beşiktaş 
lesine akın yapıyorlar, fakat bütün ~ muhtelitini 4-8 nıağlfıp eden ~ 
bu akınlar çok mükemmel oynıyan PireJilerin bu ikinci karşılaşma- ~ 
Yurt müdafileri ve bilhassa sağ hafı ~ sı bir revanş mahiyetinde ola . ~ 
Enver tarafından durduruluyor. Rüz- ~ cakt~r. .. . ~ 
gar çok şiddetli esiyor. ' lkı klup muhtehtl bu re\·anş ~ 

32 inci dakikada güzel bir akınla ~ maçı için hazırlanmrya ba.5la - ~ 
Yurt kalesine inen Adanalılar sıkı ~ mışlardır. Bir hafta dinlenmiş va ~ 
bir şiltle üçüncü gollerini de yapıyor- ~ zJ:yette muhtelitimizin karşısına ~ 
lar. Rüzgarın yardımile oyun Adana- ~ çıkacak olaın Yuna.nlılann üçüncü ~ 
lıların hakimiyeti altında geçiyor. ~ m~•an heyecanlı olacağına şüp- ~ 

Devre sonlarına doğru bir şandeli ~. he Yoktur. ~ 
gole tahvil eden Adanalılar birinci ' ' """"'"""''' '-'"' 
devreyi 4-0 lehlerine bitiriyorlar. 

İkinci devre başladığı zaman rüz -
gan arkalarına alan Yurtlular daha 
canlı ve daha güzel oynamıya başla
dılar ve bunun neticesi olarak dör
düncü dakikada merkez oyuncuları 

Ahmedin ayat;rile ilk gollerini yaptı
lar. Bu defa. rüzgara karşı oynamıya 
başlıyan Adanalılar mütemadiyen to
pu dışarı ve uzaklara atıyorlar. Bil
hassa kalecileri bunu pek asikar bir 
surette yapıyor. Anlaşılan bi:inci dev 
reyi 4-0 lehlerine bitiren Adanalılar 
bu vaziyeti değiştirmemek için vakit 
kazanmak istiyorlar. 

Idmanyurdu tehlikeli akınlarla mü-

temadiyen Adana kalesini sıkıştın -
yor. 

Oyun tamamile tdm:ınyurdunun ha 

kimiyeti altında geçiyor. 35 inci da· 
kikada Adanalılara bir penaltı cezası 
veriliyor. Bunu sağ iç Hüseyin güzel 
bir şiltle kaleye sokuyor. Henüz bir

kaç dakika geçmeden seri bir akınla 
Adana kalesine uzanan Yurtlular 

Bulgarlar 
Bukrese 

' Gidiyor 
Sofya, 1 (Tnn muhabirinden) 

Bulgar atletleri burnda son yaptıkla
n müsabakalarda şu neticeleri almış
lardır: 

100 metre koşuda 11,4 saniye ile 
birinci Evgcni Beli gelmiştir. 200 
metrede Lüben Iliyef 24,5 saniyede, 
500 metre 55,5 saniye ile Ivan Zog
rafof, I.üben İliyef ve Rusi Raimof 
birinciliği kazanmışlardır. 

800 metrede Grigor Gançef, mü
hendis Jekof ve Velikof 2,0,6 saniye
de ilk gelmişlerdir. 1500 metrelik ko
şuya 8 kişi girmiş, bunlardan Vese
lin Bonef birinci olmuştur. 

5000 metrelik koşuyu da Petar 
Stoilef, Yordan Naçef ve Yordan 
Petrof 17,9 dakiko.da katetmişlerdir. 

Dir;k atmada: As. Dimitrof, 42,10 
metre ile, ciritte de Lazof 4 7 metre 

TAN i-9-937 ~ 

Suriyede isyan 
Alevlendi 

(Ba.'.jı 1 lncide) 
Cemil Mürdüm ile Hariciye Veziri 
Sadullah Cabirinin yakında Bağdada 
giderek Irak hükumetile bir dostluk 
muahedesi yapacakları söyleniyor. 
Bu ziyaret, Eylül veya Teşrin ayları 
içinde olacaktır. 

Şam Konsolosumuz 

Şerefine Ziyafet 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -

Buraya gelen haberlere göre Suriye
deki delege vekili Dömenk Tür.k 
konsolosu şerefine delegasyona mü . 
kem mel bir ziyafet vermiştir. Ziya
fette kışla kumandanı, zabitler ve er 
kan hazır bulunmuşlardır. Yemekte 
bilhassa günün mevzuu üzerinde ha 
raretli konuşmalar yapılmış ve Fran
sız • Türk dostluğu etrafında birçok 
sözler söylenmiştir. 

Hatayın 
Yeni Delegesi 
Yola Çıkıyor 

Kahire, 1 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Yeni Hatay Fransız delegesi ve ha 
len Mısırda Fransız maslahatgüzarı 
B. Roger Garreau 31 Ağustosta isken 
deriyeden yeni vazüesine hareket et
miştir. 

lskenderiyede dün Anadolu Ajansı 
nın Mısır muhabiri tarafından yeni 
delege şerefine bir öğle ziyafeti veril 
miş, yemekte 1skenderye İşbank .mü 
dürü Suat Onatla Mısır gazetecile -
rinden bazıları bulunmuştur. 

B. Roger Garreau beyanatında e>z
cümle demiştir ki: 

11
- Sancak mesel~i beynelmilel 

anlaşma ile hal olunmuş ve Sancağın 
atisi Milletler Cemiyeti nezaretine 
bağlanmıştır. 

1939 da Suriyedeki Fransız manda 
sının hitamına kadar fevkalade komi 
ser mümessili olarak Sancaktaki yeni 
vazifeyi deruhte · edeceğim, ondan 
sonra Milletler Cimiyetinden münta
hap bir Fransız murahhas bulunacak 
tır. 

Sancak, muhtelif muahede ve anlaş 
malarla lehine o'arak Türk - Fray_
sız askeri garantisi altındadır. 
Yakında mevkii tatbika geçecek 

yeni anlaşma, Sancakldann kollektif 
menafiini gözönüne alarak meydana 
gelmiş güzel bir eserdir. Bu hususta 
lsveç Hariciye Nazırı Sandler ve Mil
letler Cemiyeti delegelerile eseri mey 
dana getiren tarafeyn murahhasları 
na bir kere daha tal~dir ve saygı su
narım. 

Sancak devleti. mesut vaşıyarak a
ralarındaki aher.ık ve tes"anüt ile bü
tün Yakınşark için bir model olacak-

tır. 
Arazisinin zenginliği, transit tica-

retinin ve bilhassa İskenderun Türk 
liman ve serbest mıntakasiyle Türki-
ye cenup vilayetleri, İskenderun ve 
Sancağın iktisadiyat ve ticaretinin 
inkişaf ve refahında büyük amil ola
caktır. 

Sancak Fransız - Türk dostluğu
nun verimli bir teşriki mesaisi olaca 
ğı gibi bilhassa Suriye - Türkiye ara
smdtoıki dostluğun bir rabıta halkası 
ve faydalı teşriki mesai sahası olrna 
lıdır. 

HUiasa, alman netice, bulunan en 
güzel çarei hal ve herkesin hakiki 
ır.ennfi ve arzularım tatmin edicidir. 

Halkın olgunluk ve dirayeti, alaka 
darlarm vardımı ile müsmir ve güzel 
bir eser .meydana getireceğimiz üm.i 
diyle yeni vazifeme gidiyorum . ., 

Hatay Konsolosumuz 
Ankara, 1 (TAN) - Hatay 

Türk konsolosluğuna asaleten Paris 
konsolosumuz Firuzan tayin edilmiş
tir. Yakında vazifesine başlıyacaktır. 

Çinli Göziyle Türkiye 

Dörtyüz Milyon 
Çinlinin ihtiyacı : Bir 
Atatürk Bekliyorlar 

. . (Ba.51 1 ineidP) r , 
1 

edeımezsiniz.Fakat tutulan yol, :ııı:! 
.Ç~nlı Bayan da gayet coşkun bir keti ve .milleti zenginliğe kavuşt 

mıllıyetçi... Sakin bir maske gibi du cak ve medeni ihtiyaçları taba~ 
ran b .. .. k d u yuzun ar asın an uyanık ve ettirecek bir yoldur ... 
ateşli bir yurt sevgisi taşıyor. • · • 

Doktor Pan, 1927 senesinde Kolum B d Çın ı~ler~ Dleseıeıe 
b" ·· · . . un an sonra Çıne aıt 
ıya unıversıtesınden çıkmıştır. Bir k b 1 d k B hsin bil 

ar ı k M.ll u c · t' · onuşmaya aş a ı . a _,. a r ı e er emıye ının hizme- k d ki b. t la diııı1 
tinde bulunmuş, sıhhi tetkiklere ait Çn~ 1. aBar sa b~ dırb_avır teŞ k · 
,.. 1 al d 'f .. .. .. ın ı ayan ır en ıre a ı.r/> 
~a ışm ar a vazı e gormuştur. Son- T •• - ldiö-ini ,. 
ra Çin hükumeti, Milletler Cemi etin- Neler soylemck lazımge . ~--: . · 

d 
· .. . y sına adeta bir süflör gıbı, ıııgl _.hl. 

en bırçok mutehassıslar ıstemiştir. · k 1. 1 1 h t rlatıYoıvr o k ve çınce e ıme er e a ı 
o tor Pan da bunların arasında Çi- . w ,,..;ı 

ne düşmüştür. Bir müddet sonra dört Çın kadınlıgın~ te ıı i 
Çinli doktor Milletler Cemiyeti tara- Tam bu sırada fotografç~ ~ 
fmdan Avrupaya çağınlmış ve kendi- ?iroi: Gnı.p ~alinde bft- resu: 
lerine Türkiye, Yugoslavya, Macaris ıstedık. Çinlı Bayan grupa iıiJll 
tan ve Lehistandaki sıhhi müessese- n:ı:ak~ ısrar etti. K~c~ının, b ~· 
leri tetkik vazifesi verilmiştir. Millet- tun ncalarımız tesırsız kaldı· 
ler Cemiyetinin iki hedefi var: Bi- yet kendisine dedik ki: _ . ?l 
rincisi bu dört memleket hakkında - Gazeteye yazacagız. 
sağlık çalışmaları bakımından maltı- Çinli Bayanlar bizim eski ka 
mat toplamak ve yaymak.. . nıız gibi mutaassıp, resim çılt 

!kincisi de Çinli mütehassıslara Çi- ~ yı a~rı~ ve günah sayıyorlar~ 
ne örnek olabilecek memleketlerin ıs- 1

_ A'w.. '" ~ fa_ Çınlı Bayanın hassas da~ 
lahat yolundaki tecrübelerinden isti- ~ _ _ sı1mıştı. J?e~h~l ~eva.~ ~erdi:. ııO 
fade imı.lı:anını vermek... Bugünkü Çin lideri ş;,ng _Kay_ - Benı gızh bır duşunceJill si 

Çinli doktor vazifesini bitirince meye mecbur edeceksiniz. su 
Cenevreye rap~:runu verecektir. Fa- Şek'in relikaın. Bu Bayan Çincle h.at beni yordu .. zay,ıf dilştil:·~ 
kat kendi memleketinden de aynca Hava Kuvvetleri Rei•idir tım sarsıldı. Dışlerun~en d 
bir rapor hazırlamak için emir almış- llş·r. Bunlar arasında az, çok teca- duyuyorum. Asıl kendıme ~ 
tır. Bunu da yapacaktır. nür. uyandırmak için altı aylık veya yorum. Bu çirkin halimle re 

Doktor Pan bize memİeketimizde b:r S{"nelik sağlığı korumu kursları zetede çıkarsa Türk okuyu~ 
neler gördüğünü anlattı. Zeki Çinli- tenip edilmiştir. Buna rağmen dok - Çinli kadınla~ hakkında Y JSl 
nin görüşleri cidden dikkate değer t.)rlarımız arasında elbir!igılc çalış . kanaat. vermış oluru~. :san~ 
§ey~erdir. Kendine mahsus bir görüş nıa ımkanı kolayca kuruh:.mıyor. ade edın: .Memleke~de _;fYIİ 
zavıyesi vardı. Devlet kapitalizmi normal halı bulunca bır resnı-- ,ı 

Sonra Çinin beka namına atrldığı Scyhhatim esnasında !::>iımerban- tireyim. Size yollayım. BaYaıı 
mücadelenin neticelerini "konuştuk. k.n n.Uesseseleri çok dikkatimı cel . Pan nasıl bir kadınmış diye . 0 ı' 
Bu karı koca Çin milliyetperveri, gö- betti. Fikir çok güzeldir. Türkiye de eden okuyuculannız varsa }>elJJ 

zümüz önünde yeni ufuıklar açtılar. Çin gibi fakir kalmış bir memlekettir. man görürler. 
Bize çok yakınlık duyan, bizim izimiz Bızım bugünkü İktisadi ve içtimai se- Odayı bir kahkaha dalgası 
d~yürUmiye çalı,aı:ı dört yüz milY.on v'ycmize göre komüaizm milli varlı- tı. Zeki Çin kadını hem y~...A 
insanın yaralarını, dertlerini alaka ile gnmzı yı maktan oaijKa Dır ıfünr.t! T:---: :---:_, ri "' 
dinledik. vermez. Buna mukabil neden kapitn urkıyemn ı:ue ~ y 

Sağlık te~kilatımızın verimi 
Doktor Pan şöyleçe söze başladı: 
- Türkiyede beş hafta kaldım. 

Bir haftası lstanbulda geçti. Sonra 
Bursa, Yalova, Konya, Adana, Ereğ
li taraflarında dolaştım. Fabrikaları 
gezdim. Sonra Kayseri, Anıka.ra, lı
mir, Mani.saya uğradım. Her tarafta. 
köylere kadar giderek srtıma ve tra
hom mücadelelerinin neticelerini ta
kip ettim. Belediyeçilikle ve muhtelif 
şehirlerde açılan ileri hareketle de 
çok meşgul oldum. 

Sağlık işlerinizde diğer memleket
lerden ziyade merkeziyet vardır. mz 
Amerika sistemini aldık. Amerikada 
ayrı ayrı hülffımetlerin nasil kendile
rine mahsus sıhhi teşkilatı varsa biz
de de vardır. Bunun zararını görü -
yor uz. 

Çünkü ayaletin sağllll{ müdürü aya 
lete mahsus bir nevi kabineye dahil
dir. Mahalli politika ile vakit kaybe
der. Azil, tayin gibi idari işler yüzün
den de asıl sağlık vazifelerini ihm.ue 
uğratır. Sonra idari işlerde ayn bir 
ihtisas ister. Her nevi mütehassıs bu
lunan merkezi bir makinenin muvaf
fakıyetle başardığı işlerde az arka
daşla çalışan ve mahalli tesirlere ta
bi olan müstakil bir sağlık müdüı-U 
tamamile aciz kalabilir. Sizde sağlık 
müdürü ancak mükemmel bir merke 
zi makinenin mahalli bir mümessili
dir. 

iizmin belalarına göğüs verelim, hal.it Resimden sonra Dr. Pa.Jl 
aç kah!"ken neden ferdi ınilyonerlı!r ni anlattı, dedi ki: 
yerıştırecek bir yol tu•al-m? - Dün milli bayramınızı 

Türkiye doğru yolu bulmuştur. lçim açıldı. "Ah, bizim de b~ 
Büyük sermaye ımilletindir. Ne kar candan kuthyacağmıız bit' t 
ederse millete gider. Fertlerin deb- bayramımız olsa!,, diye basrt 
debesine değil, milli iktısadi siste- Um. . . eıı -' 
min bir kat daha inkişafına yarar. Çinin inkişafı için bızı?' eJJill 
Dar bir siy~uıi Larikat ruhu yaratma- programımız şudur: Türk

1
Y 

dan mümkün olduğu kadar müsava- 1 tığı muvaffakıyetli iz üzerinde 
ta doğru gitmek için en ideal sistem mek ... 
budur. Yalnız bunun için mutıalt~ 

Belediyemiz ıJe halk bir lidere ihtiyaç vardır· :8~ 
Belediy\?lerinizin çalışması da ben- altı senedir lider yetiştirılleg 

de çok alaka uyandırdı. Yeni ilerli· mak sonra onu yıkmakla "' 
yen memleketlerde gösterişe fa~a e- kaybettik. ds%J 
hemmiyet verilir. Her şeyden evvel Rehber diye birinin ark~ 
yol ve bina yapılır. Türkiyede ma!l1- diyoruz. Evvela onu b~g ~ 
nuniyetle gördüm ki asıl alakalar hal Sonra bir tarafını beğenınıYo n• 
km sa~lık ve yaşa~ış seviyesini yük- r~.z •. ~is.~ mağlüp adamla~dere, 
seltmege yarıyan ışler üzerinde top- dugumuz hata karşısında t J;ı. 
lanmıştır. Türk belediyeleri su ile, kamızı çeviriyoruz. Hareke • ..;e 

elektrikle uğraşıyorlar, salhana ve bir millet için hatanın zarıı.rıo~ 
stadyom yapmakla meşgul oluyor . mal olduğunu takdir ~eDlı~il'· 
lar. Nihayet dersiımizi oğre? bit 

Sonra şehir planlan yapılmasında ihtilalden sonra on senedir 
ısrar edilmesi pek iyi bir gidiştir. Be rehberin arkasında gidiyorııZ· 136 
tediye reisleri değişebilir. Fakat şe- onu değiştirmek istemiyoruz· ~ell 

. l'"k k d . . yoktur· J. 
bir planı .. sabittir. Her reis kendi ka- b~r . ~ sc u retımız .. ··rsek :r 
fa.sına gore iş yapmağa, bir evvel- nmızın noksanlarını goru ~ı>' 
kinin yaptığını bozmağa kalkışa- bini anlamaya çalışıyoru~~' 
maz. Çünkü kendi idaresinden üstün bakmıyoruz. Elbirliğile yar 

bir şehir planı vardır. Bu sahada 
Türkiyede çok iyi dersler öğrendim. 
Hükumetime hararetle tavsiye ede-
ceğim. 

şıyoruz. f 
Yatı' Asırlık uykudan 11 "i 

Çi. de "' 
Altmış sencdenberi n kUS 

işgaller oldu. Çin asırlık u~ . i 
Ben sizin sisteminizi Çinin şart ve 

ihtiyaçlanna Amerikan sisteminden Bir kuıur: Fakirlik 
M urınırt 

uyanamadı. Fakat an? i 
bizi sarstı dört yu··z mılyon .. 1 ' nYP çok uygun buldum. Çine dönünce si- Sorduk: 

B. Fingarof. At. Kalinkof. Ang. Hay- zin sisteminizin kabulünü hükumetı- - Bizde gördüğünüz iyi şeylere 
tof, Grudi Yosifof, Andrey Lazof, me tavsiye edeceğim. mukabil tenkide layık hiçbir kusur 

bırdenbire uyandırdı. JapO. i 
santrfor Ahmcdin ayağıyla üçüncü 
gollerini de knydediyorlar. Oyun bun
dan sonra da Yurtlulann hakimiyeti 
altına geçti. Yurtlular 40 ıncı daki
kada atılan bir frikiki küçük bir pla
se ile gole tahvil ettilerse de hakem 
bunu saymadı ve oyun böylece 4-3 
Adana Idmanyurdunun galibiyetile 

L. lliyef ve Rudi Haimof veya lvan Türk doktorları görmediniz mi? 
Yüksek atlamada: Zahari Panayo- Zografof. Hükumet hizmetindeki doktorları- Zeki Çinli biraz düşündükten sonra 

tof, Petar Markof ve G. Drumef 1,70 Seçilen bu Bulgar ekibi, yarın (3 nızm çalışma verimini yüksek bul- cevap verdi: 

ile birinci gelmişlerdir. 

de Mançuride üç Çin eyal~:et 
bir gece içinde aldı. ~uka' ~' 
medik. Parmağımızı bıle oy b•>" 
dık. 1932 de Japonlar Ş~ı:! 
mak istediler. O zaman bız .• 

f r:n'" zatımız azdı. hava kuvve 
1 
r:no•• 

sona erdi. 
Adanalılar Samsundaki ikinci maç

larını yarın yine ayni takımla yapa
caklar ve 2 eylülde de Bafraya gide
rek bu sene Samsun şampiyonu olan 
Bafrasporla iki maç yapacaklardır. 

metre atlamıştır. eylül) buradan Yunan ekibile beraber dum. Mesela sıtma ve trahom müca- - Gördi1m, büyük bir kusurla kar 
Tek adım atlayışta: At. Kalinkof Bükreşe gidecektir. delelerinde çalışan bir Türk doktoru- şılaştım. O da fakirliktir. Eski ida-

7.01 metre atlamakla yeni bir rekor Bulgarlar, bu seneki Bükreş Bal- na 0 kadar ağır vazifeler veriliyor relerin körükörüne iş görmesi ve ec· 
kırmıştır. Eski rekor 6,75 metredir. kan atletizm turnesinde iyi neticeler ki, başka memleketlerde bu kadar iş nebilerin zaaf ve acizden kendi he· 

Uç adımda: Rudi Yosifof, 13,64 alacaklarım ümit ediyorlar. Dnevnik iki, hatta üç doktora dağıtılır saplarına istifade etmesi memleketı 
metre elde etmiştir. gazetesi bu hususta diyor ki: Sizde gözüme çarpan nokta. doktor fakir bırakmıştır. Her istediğmizı 

Alınan bu neticeler üzerine, 5-12 "-Bu sene biz, Türklerle dördün- lar arasındaki tecanüstür. Tıp Fakül- birdenbire yapamıyorsunuz. Bunun 
eylill arasında Bükreşte yapılacak cülük için çarpışacağız. Galip gelsek teniz eskidir. Doktorlnnnızın yüzde için pek çok ileri adımların ihliya
Balkan Atlet Turnovası için teşkil veya yenilsek, aradaki sayı farkı az 90 ı kendi memleketinizde yetişmiş- cını pek ala duyduğunuz halde bun-

T en· s Maçını Almanya Kazandı edilen Bulgar ntletizm ekipi şöyledir: olacaktır. Maamafih elbette bazı mu- tir. Aralarında benzerlik vardır. ları hep birden tahakkuk ettirecek 
Breokline, ı (A.A.) - Tenis şam- L. Doyçef, Ev. Beli, Zah. Panayo- vaffakıyetler elde edeceğiz. Mesela, Mektep arkadaşları sıfatile biribirle- maddi imkanlarınız yoktur. Bir !n· 

tu Buna rammen şiddetle . b.... d"ler 
met ettik, Japonlar çekil ' .,· 

Çin Sakarya•ına J~~e 
Aradan geçen beş sen~ ~çı ııı" 

"t·· çının 
boş durmadık. Bu un ..11, 'li ııaır-
zam bir ordusu var. Dahı re 
ra komUnistlerle olan . mu~.~ 
askerimiz için ameli bır ~ 1 bil' 
danı vazifesini gördti. Bugil~ 
rin arkasında milli birliğir:n'ı yd• 
Hava kuvvetlerimiz Şangha rdıf 
Japon harp gemisi batırınışl~ 

(Ar.2~.8 ~ 

pi_, on sı fiıınl maçında Alman Von tof, Gr. Gançef, As. Dimitrof, G. 100, 800 metre koşularla 110 metre rini µcık iyi anlarlar Bizde vaziyet ka san bu noktayı göz önünde bulundu· 
Cramm - Henkel çifti Amerikan Georgief, iv. Dobref. P. Markof, Kari manialı koşularda dördüncülüğü ala- nşıktır. Dört resmi. on hususi tıp fa- rursa Türkiyede yapılan işin "'"~"""'e· 
Budge _ Mako çiftini 6/4, 7/5, 6 14 Noyvirat (As. 23 ten), P. Stoilof biliriz. Tek adımda birinci veya ikin- kiiitemiz vardır Muallimlerin çoğu tini daha iyi kavrar. Kendinizi bu
'!i nerek samP.i onlu~ kazanmıştır. (Botef klUbünden), B. Harambief, ci gelebiliriz. er,r.cbidir. Her doktor ayrı kafada ye- günden zengin memleketlerle kıyas 

---------------~~~~~~~------__:_---~~---=-------~~~~~~ 



alarak ihtiyaca kafi askeri üsler vü 
cude getirmiye başlamıştır. Tulon, 
Ajaceio ve Bizerto üsleri yakında 
tamamlanacaktır. Diğer bir ü.s 
Mers - el - Kebirde yapılacak ve O
ranın garbinde olan bu limanda bir 
tersane de a<;ılach.ktır. Fransa bu 
tesisatı tamamladıktan sonra şark
tan da, garpten de vuku bulacak 
her taarruza karşı gelecek, şarkta 
Bizerto, Akdenizin bu tarafından 
vuku bulan her taarruzu önliyecek, 
Garpte ise Mers - el - Kebir, Bale
ar adalan, yahut ispanya Fası tar 
rafından vuku bulacak her taarru
za mukabele edilecektir. 

F akat Fransayı güçlüğe uğra
tan bir amil, biri Atlas Ok

yanusunda, diğeri Akdenjzde iki do 
nanma bulundurmak mecburiyetin
dedir. Bu iki donanmanın icabında 

Portekiz Suikastinin 
lçyüzü Anlaşıldı 

~ har Suikcuti hazırlıyan suçlular 

~ elttıt ~ kadar evvel, Portekiz düf eseri olarak, tesiri dokunmamış
lli1t. i'ı>ıı.~;1 Saıazar'a yeni bir sui- tır. 

F ransanın göz diktiği üçüncü 
bir yol daha vardır ki Ispan 

yadan geçer. Bunun için Franko-
nun kazanması, Pariste hoşnutsuz. 

luk uyandıracaktır. Çünkü Fransa, 

Franksist ispanyanın, Fransa aleyh 
dan olmasından endi§e etmektedir. 
Bununla beraber Ispanyollann, her 
ne bahasma olursa otıftm, tnemle

ketlerini yabancılara alet etmiyecek 

!erine, ve yabancıları memleketle-
rinde yerlcştirmiyeceklerine inandı 
yor. 

Fransız müdafaası Ingiltere ile 
harbe girişmeyi katiyen düşünme

mekte ve iki memleketin menfaat

lerini tamamiyle müşterek, belki 
biribirine mümasil saymaktadır. 

• .. 
• • • • • • • 

• 
• • • 1914 te bir Alman zırhlısının bu 

havalide göründüğüne dair şayia

lar çıkması bile Fransanın Kasab- • 
langa ile muvasalasını haftalarca • • 
tatile kafi gelmişti. 

Bu acı hatıra Fransaya deniz 

kuvveti bakımından geri kalmanın 
tehlikesini canlandınmış ve bu yüz

den Fransa donanmasını 850,000 
tona çıkarmıya karar vermiştir. 

• 
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M t .. ~J o or Halkevlerinde 
Kursları Açdıyor 

Bütün halkevlerinde meccani mo
tör dersaneleri kurulması kararlaştı
rılmıştır. Ilk olarak, Eminönü, Beyoğ 
lu, Beşiktaş ve Kadıköy halkevlerinde 
birer dersane açılacaktır. Buralarda 
halka motöre ait nazari ve ameli ders 
ler verilecektir. 

Bu arada bir de motörlil spor klü
bü tesisi düşünülmektedir. 

Izmir, (TAN) - Bursalı fabrikatör 
Mehmedi ve refikası Beytiyeyi dolan
~ran üç şahıs tevkif edilerek Adliye

' ye verilmişlerdir. 
l Cemil, Recep ve Niyazi adlarını ta
şıyan bu şahıslar, "çocuğunuzu size 
ancak biz bulabiliriz." diyerek on beş 
lira kadar bir para almıya muvaffak 
olmuşlardır. 

Malatya Halkevinde 
Malatya, (TAN) - Halkevinde, ik

male kalmış talebeye yardım maksa 
iile tatil aylarına mahsus kurslar açıl 
miştir. 

• • • • • • • 

• • ·• 
~ ~ 'et 9 olduğunu haber ver- Yukarıdaki resim cinayeti tasarla
fı ~~~l> erki suikast, katolik dini- mış ve yapmış olan beş haydudu gös 
~~ 01an Başvekilin dua etti- termektedir. Oturmuş olanlar soldan 
~ lııı.....~ l':.P.ılmak istenmiştir. Ifa- sağa doğru ' Carvalho, Eloi, Pinhal; 

~1' 1haenin muayyen yerle- ayakta duranlar da Da Silon ve Her
l'erleştirmişlcrse de pat- ta'dır. Beşinin de resmi tevkifanede 

&,vekile, bir tesa- alınmıştır. 

Arapkirde Ortamektep 
Malatya (TAN) - Kazalanmızıd?. ' 

Arapkirde bir ortamektep açılması 
na karar verilmi8tir. 

• • • • • 

Dünkü hava tezahüratını yapan T ürkkufu pilotları 

Türlılw•unun bcuoilotu Vecihi ve arkaJaıı tavyare'1e 

t ~- • 

Ve iki arktulm haualfı!1m4' ü;:.ereJiı 

Tükkuıundan bir bayan daha uçuş vaziyetinde 

Gene kız hava boflıığunJan l•tanbullulara 
fle7CUU1C11J1eler atıyor 

•• • • • • • • • • • • • • • 
~ 

• 
11 . 
• • 
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Tiirkkusu 
1 

Kartalları 
Uçarken 

Dün sabah, çocuğum, elinde koca· 
man bir bayrakla önüme dikildi: 

- Ne yapacaksın bu bayrağı? di· 
ye sordum. 

Bilgiç bir tavırla ba§lllI salladı: 
- Bugün Türkkuşlan geçecek! 

onlara tarasadan sallıyacağım .. 
Meğerse, apartımanın öteki kat

larındaki çocuklarla söz birliği et
mişler. Onlar da biraz sonra; bay
raklarile geldiler. 

Tayyarelerin öğleden sonra ha· 
valanacağını söyliyerek, güç hal 
ile kandırdım . 

• 
Şimdi, Beyazıt meydanındayım. 

Meydanı dolduran yüzlerce kişinin 
ağzından tek bir ses halinde fırlı
yarak perde perde boşlukta sönen 
bir çığlık koptu: 

-Tayyareler geçiyor .. Tayyare 
ler geçiyor! 
Şu dakikada, eminim ki, bütün 

İstanbul ayakta idi: Eyüp sırtla• 
rından Kavak tepelerine, Yeşilköy 
ovalarından Maltepe bağlarına ka.. 
dar bütün İstanbul!. 

Hedefine çevrilmiş birer ışıldak 
gibi havayı gözetliyen gözlerde mil
li benliğin haklı gururundan doğan 
parıltılar yanıp sönüyor. Genç bir 
kartal gibi başını göklere diken ka· 
rayağız bir delikanlı, kendini tuta
mayıp haykırdı: 

- Ah, içinde ben de olsaydım! 
Genç kızlar, mendillerini sallıya· 

rak, onlara uzaktan selam gönderi
yorlar. 

Kendi havalanmızda, kendi kuş
lanınızm kanat çırparak dolaştık
larını görmenin çok tatlı bir şey 
yemiş gibi, içlere nasıl bayıltıcı bir 
haz verdiği kolaylıkla tarif edile
mez. 

• 
Yüksek yerlere tırmanıp, tayya· 

releri oradan seyreden sevinç deli
si olmuş başlar görüyorum. Durma· 
dan: 

- Yaşa ... Yaşa ... diye bağnyor· 
lar • 
Beyazıt havuzunun önünde bir 

minimini, hop kalkıp hop oturuyor, 
Mümkün olc;a da onu bir el yaka
layıp şu tepemizde uçan kuşun ka
natlan Uzerine bıraksa, ağlamak 
şöyle dursun, gık bile demiyecek ! 

Her bilmediği şeye, ummacı gö-
zU ile bakıp, önüne gelene öcü diye 
gösteren eski zaman çocuğuna ne
kadar az benziyordu bu yavru? 
Türkkuşları, bazan o kadar aı .. 

çaktan uçuyorlar ki, dikkatle ba. 
kılsa, pilotun elbisesindeki bunı • 
şukluklar seçilecek! Ve asıl, top .. 
rağa bu yakın uçuşlar, bu mahlra· 
ne süzülüşler, halkı büsbütün coş
turuyor. 

Bakıp. bakıp onlara öpUcUk gön-
derenler bile var. Evlerin, bUyük 
binaların, kahvelerin damları, ta .. 
rasalan kannca gibi kaynaşan in· 
sanlarla dolu ... 

• Tayyareleri saya saya bitlremi· 
yorlar. ikide bir aralarında ihtilat 
çıkıyor: 

- Altı .. 
- Sekiz .. 
- Hayır, ben saydım .. On iki 

tane! 
Bu yanlışlık sayı bilmemezlikten 

değil, çok, pek çok, daha çok, sayı
lamıyacak kadar çok tayyaremiz 
olmasını istemekten ileri geliyor • 

Halkın hava kuvvetlerimize karşı 
alakasına bu sahnelerden daha gü
zel ölçü bulunabilir mi? 

Yerinde duramayıp, sanki bir 
hamlede, görünmez bir elin yardı· 
mı, yahut sihirli bir rüzgarın itişi 
ile yükseklere fırlamak kabil ola • 
cakmış gibi, tek ayakla yerlerinde 
sıçnyanlara, ellerini kanat gibi açıp 
çırpınanlara rastlıyorum. 

Kanadın yanında düştüğü Aciz 
vaziyetten kendini kurtaramamıya 
mahküm olan zavallı ayaklar .. Şu 

• anda, toprağa bağlı kalmanın acılı· 
ğını, hissetmiyen var mıdır acaba?. 

• • 1 
Yanımda iki ihtiyar kadın gö .. 

• • • • 

rüyorum. Dudaklarında ikide bir 
mırıltılar dolaşıyor: 

- Allahım, sen kazasından emin 
eyle!. 

Ne bilsin zavallılar .. Kaza yalnız 
yükseklerde dolaşır, sanıyorlar. 

Hakları da var: Onlar, göklere yal
nız dualarm yükseldiğine inanan bh 

(L6tf• cevtrlals) 
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Orman Memurları Arasında 
' 

Yeni Terfi Listesini 
Neşrediyoruz 

T AN 
Mane\Ta Oephesinden ilhamlar: 'J 

Meslek 
Olmıyan 
Bir Meslek 

(B&~ı 1 incide) 

Son zamanlarda gördüğümiiz, 

iki misal üzerinde duralım: 

Japonlar 
Güçlük 
Çekiyorlar 

(Başı 1 incide) 
kerleri, beynelmilel mınta'ı:adaki Çin 
askerlerini pUskürtmeğc çalışıyor
lar. J\nı.ltara, 1 (Tan muhabirinden) -

Orman umum müdürlUğü teşkilatın
da terfi ederek beşinci dereceye yük
selenler orman mütehassıslarından 

Halil Erkut, Sadullah, Baln.~esir or
man müdürü Emin, İzmir orman mü 
dürü Sami, Kocaeli orman müdii>ii 
Cemal, amenejman başmühendisi 
Sıtkr. 

man mühendisi Rağıp, Seyhan or man 
mühendisi Arif, İstanbul orman mü
hendisi Abdullah, İzmir orman 
milhendisi Z€Mi, Emin, Ankara 
orman mühendisi K a m r a n 
Edirne Orman Mühendisi Fehmi, 
amenejman mühendisi Faruk, Halit, 

Manevra yerinde şeflerimiz, devlet a· 
damlarımız, gazeteciler hep beraber 
bulunurken bir haber geldi: 

Japon membaları tarafından veri
len malumata göre Çine, Ruslar ta
rafından gönderilen 20 tayyare va
sıl olmuştur. Bundan sonra da 144 
tayyarenin ımuvasalatı beklenmekte
dir. 

l ngiltereye cevap 

Altıncı dereceye terli edenler 

Şube müdürlerinden Nejat, Sey -
f eddin, Fikri, amenejman başmühen
dısı Hilmi, enstitü şeflerinden Kemal, 
amenejman başmühendllıi Remzi, a
menejman başmühendisi Şakir, Kars 
orman müdürü AJi Rıza . 

Yedinci dereceye terli edenler 
Sinop orman müdürü Şevket, T~r

n a orman komiseri Lutfi, Köprüçay 
o man komiseri İsmail Faik, Zingal 
orman komiseri Celal, Karamuk Bu
cak orman fen memuru Vecdi, Muz 
'adi orman komiseri Abdullah Cev -
d t, Çorum Kös orman komiseri Te~
f ık Anı.'<ara orman müdürü Alaaddin 
Denizli orman müdürü Cafer, Kürtkı 
ı ığı orman komiseri Şerafeddin. 

Sekiz.inci dereceye terli edenler 
Zonguldak orman müdürü Bekir 

Sıtkı, Kastamonu orman müdürü Na 
zım, Konya orman müdürü Ali, Muğ 
la orman müdürü Fuat, lsparta or
man miidürü Asım, Eskişehir orman 
müdüı ü Osman Nuri, amenejman 
başmühendis muavini Cevat, amenej
man başmühendis muavini Aziz, Ma
raş orman mühendisi Ethem, Çata
cık orman komiseri Hakkı, Kadıncık 
orman komiseri Sami, Antalya or
man müdürü Saffet, Bolu orman mü 
dürü 1smnil, Çanakkale orman mü
dürü Kemal, Edirne orman müdürü 
Yakup, Eskişehir orman mühendisi 
Hayreddin, Sinop orman mühendisi 
Rıdvan, Tr&bzon orman mühendisi 
Hikmet, Alanya orman mühendisi Fa 
zıl. 

Dokuzuncu dereceye terli 

edenler 

Lfttfi, Yakup, Remzi, Avni. Adil, Ba 
lıkcsir orman mühendisi Hasbi, 
Düzce orman mühendisi Yekta, Ulu
dağ orman komiseri Zeki, Karkalmaz 
orman fen memuru Izzet, Karasakal 
orman fen memuru Ziya. 

10 uncu dereceye terfi eden orman 
mühendislerile, amenejman ve diğer 
ziraat memurları: 

Boludan Hayati, Taşköprilden Rem 
zi, Izmirden Kemal, Fakülteden Mu
rat, Yağcıdan l brahim, Feridun, Zon
guldaktan Hasan, Kütahyadan Ce
lal, Geyveden Kemal, Kan.dırcadan 

Nebhan, Erzurumdan Ali, Oltiden E
min, Usküdardan Enis, Yalovadan 
Seyfi, Aydından Fahri, Denizliden 
Nazmi, Çankından Ziya, Zafranbolu
dan Kemal, Amasyadan Münir, Araç
tan Fahri, Içelden Omer, Burdurdan 
Hilmi, Boludan Fehmi, Mihalliççıktan 
Celal, Kırklarelinden Turgut, Eskişe
hirden Pertev, Bursadan Niyazi, Geb
zeden Salahaddin, Mürtaza, Samsun· 
dan Mehmet, Odemişten Ayni, Rıd -
van, Zelil, Kastamonudan Mustafa, 
Feyzullah, Ekrem, Dereçeşmeden Eş
ref, Kara burundan Abdürrahman, U
ludağdan Behzat, Zingaldan Necip, 
Kızılalandan Tevfik, Kunduzdan Nu
ri, Acıpayamdan Cafer, Saimbeyliden 
Kadri, Çatalcadan Sabri, Çineden En
ver, Celal, Devrekten Vasfi, Karasu
dan Şevket, lstanbuldan Fikri, Sey
handan Muzaffer, Edremitten Şefik, 
Alanyadan Hilmi, Antalyadan Seyit, 
Devrekten Hamit, Zafranboludan ls
mail, Bartından Galip, Necati, Tar· 
sustan Hakkı, Hendekten HUsnU, Kon 
yadan Nail, Zonguldaktan Fahri, E
reğliden Hüsnü, Sandıklıdan HUsnU, 
Nevzat. 

Çinli Göziy:e 
Türkiye 

(Başı 6 ncıda) 

ponlar Şanghayı almaık için 2, 3 ay 
uğraştırılacaktır. 

Her sıı.ntim toprağı ayrı ayrı mü
dafaa ederek Japonları yoracağız. Al
tı ay, sekiz ay sonra Çinin sahil1eri 
Japon işgali altına dUştUğU zaman 
"Çinin işi bitti." diye bir hüküm ver
meyiniz. Nitekim Türk milleti, Ak
deniz sahilleri işgale uğradı diye ken 
eli varlığından ümidini kesmemiş, 
daha şiddetle mücadeleye atılmıştı. 

Biz de düşmanı içeriye çekeceğiz. 

Hamidiye kruvazörünün nöbetçisi 
gece Marmarada bir denizaltı gemisi 
görmüş veya görür gibi olmuş. 

Haber elbette alaka uyandırdı. Der 
hal emir verildi: Deniz tayyareleri· 
miz Marmaranın her tarafına uçsun, 
Boğazlar tarassut edilsin, esrarlı de· 
nizaltı gemisinin izi aransın. 

Bu tahkikler netice verinceye ka
dar haberin neşredilmemesi münasip 
göriildü. Gece karanlığında denizaltı 
gemisi görmek hususundaki iddiala
rın hiç olmazsa yan yarıya yanlış 
çıktığı tecrübeden geçmiştir. Yanlış o 
labilen bir haber üzerine ortalığı te
laşa vermek ve Marmaradaki seyrü
seferde emniyetsizlik havası uyandır
mak doğru birşcy olmazdı. 

Tahkikten evvel birşey yazmama
lan gazetecilere en kati bir lisanla 
söylendi. Onlar da peki dediler. Fa
kat ertesi gün bir gazetede giıya Iz
mitten çekilmiş bir telgrnf şeklinde 
denizaltı gemisi haberi çıktı. Hüku
met sarih bir direktife karşı yapılan 
bu hürmetsizlik karşısında ses çıkar
madı. Emniyet esasını bozan gazete 
ceza görmedi. Fakat bu cezayı bütün 
gazeteler birden gördüler. Çünkü hü
kfıımet hiç şüphesiz hakkiyle şöyle dU 
şündü: "Gazetecilere güvenmek caiz 
değil ... " 

Bir haberi diğerinden evvel neş
retmek mücadelesi, gazeteci

lik mesleğinin mihveri ve en büyük 
zevkidir. Fakat bu zevkin üzerine u
mumi menfaate ait düşüncelerin fre
ni bulunma?.Sa, gazetecilik bir meslek 
halinden çıkar. Curcuna ve heyecan 
ticareti haline iner. 

lngilterede Sekizinci Edvardrn hu
susi hayatına ait meseleler ortaya a
tılmazdan e\'V'el gazetecillktem~S'mlt 
freni ne demek olduğunun çok güzel 
örneklerini gördilk. Amerika gazete
leri haftalarca müddet kralın sevda 
macerasına dair heyecanlı haberler 
'leşrettiler. Bir lngiliz gazetesi bunu 
yapsa milyonlar satar, diğer rakiple
rini gafıl avlardı. Haberi neşretmiye 
hiçbir kanuni engel yoktur. Fakat ga
zetecile, in centilmen igine \'e yuıt ı:ıev 
gisine hitap edilen bir rica, her türlü 
meslek heyecanlarını ve menfaat dil· 
şüncelerini susturmıya kaf.i geldi. Dü
nün en serbest gazeteleri, haftalarca 
müddet, kralın sevda macerası ve 
tahttan çekilme ihtimalleri hakkında 
?ir tek kelime bile yazmadılar. 

Japonya, Ingilterenin Çirdeki se
firinin yaralanması meselesi hakkın
da verdiği notaya ancak birkaç gün 
sonra cevap verecektir. Yaralı lngi· 
liz sefiri günden güne iyileşmektedir. 

Şimalde harp 
Nankinden verilen malumata göre 

Losten civarında son iki gün zarfın
da vukubulan şiddetli muharebeler es 
nasında Japon kıtalan, takviyelerine 
imkan kalmıyacak şekilde tecrit edil· 
mişler, ricat hatları kesilmiştir. Ja
pon haberlerine göre, Çinlilerin Şi

mal istasyonunda ve Kianguvan'da 
tahaşşüt etmelerine mani olmak için 
Japonlar bu sabah geniş mikyasta as
keri harekata başlamışlardır. Japon 
tayyareleri bombalar atıyor ve Japon 
bataryaları ile zırhlıları bombardıma
na iştirak ediyorlardı. Dün 15 Japon 
tayyaresi Hangen'yu bombardıman et 
mişlcr, fakat Çin tayyareleri müte
arrızlan kaçırmışlardır. JaponlannVu 
sung'un şimalinde kain Paoşan şeh
rini ~ptettikleri haber verilmektedir. 
Fransız mıntakasında Beş kolera va
kası çıkması üzünden bütün Ingiliz 
askerlerinin aşılanması kararlaştırıl
mıştır. 

Nankinden bildirildiğine görr?, Şang 
haydaki Çin şehrinin bombardıman e
dilmesi neticesinde kadın ve çocuk
lardan mürekkep 600 mülteci yara -
lanmış ve hadise nefretle karşılan -
mıştır. Halkın üzerine ağır bombalar 
atılmış ve halk müthiş bir bozguna 
uğramıştır. 

'100,000 muhacir 
Nankinden şimdiye kadar 700 bin 

kişi tahliye edilmiştir. Tahliyenin de
vam edeceği anlaşılıyor. 

Diğe.r bir habere göre, Şimali Çtn
de Japonlar Nankavda tam ve k ati 
bir muvaffakıyet kazandıklarını ve 
bu havalide iki Çin fırkasını imha et
tiklerini ve iki fırkayı da bozdukları
nı haber vermektedirler. 

Kafırılan papazlar 
Uçü Fransız, biri Irlandnlı ve 6 sı 

muhtelif milletlere mensup 10 papazı 
bir manastırdan alıp götüren haydut
lar 500 bin dolar fidyei necat istiyor 
lar. Havanın fenalığı yüzünden hay
dutlar takip edilememektedir. Japon· 
lar harp sahnesinde casuslu~. Ja -
ponlara ihaneti, Japonlann emniyeti
ni tehlikeye koyacak her hareketi, en 
şiddetli cezalarla karşılıyacaklarmı 

bildirmişlerdir. 

MançuriJe 

2 - 9 - 937 

Z iraat Enstitüsü Dost bir isveÇ 
Mezunları 
Tayin Edildiler 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -
Ziraat Enstitüsünün veteriner kısmı-
nı bu sene bitiren gençler yeni memu 
riyetlere tayin edilmi§lerdir. Vazife 
alanların isimlerile gidecekleri yerle
ri bidirilyorum: 

Turan Kocaeline, Mihri Adapazarı 
na, Veysi, Hüseyin !çele, Dilaver A
dapazarına, Şahin Gebzeye, Kemal, 
Numan, Baha Çanakkaleye, Halil 
Geyveye, Cemal, Fehmi Sivasa, Ah
met Feyzi Faruk Kocaeline, Baha 
Afyona, Fethi, Akif Seyhana, İlhami 
Hendeğe, Şakir Kırşehire, Fahri Ke
mal Konyaya, Nevzat Karasuya, Mus 
tafa Malatyaya, Ayda, Mesrure, İffet, 
Fatma Enstitünün muhtelif şubeleri-#J-------

(Başı 1 mcideJ 
sında dünyayı alakadar . 
politika meselelerinden derin bit 
rüş ve vukufla bahsettiler. BU 
nuşınamız onun ne kudrette, ne 
salsiz bir insan, bir devlet ~aını 
duğunu isbata kafi idi. Bu ~U 
bana onun yalnız büyük bir diP1 

değil, ayni zamanda nadir rast 
nen bir insan olduğunu da aplstflo 

B. Fischer, bundan sonra . 
milletile lskan.~iina v ~illet~ 
sındaki yakmlıgı tebaruz et 
dana ile diğer cenup mcriJnizde 
rillen ilerleyiş karşısında hayraD 
dığını söyledi. 

ne, Sabire, Süreyya, Sabiha 
laboratuanna, Nuriye, Mesude 
dik laboratuanna, Zihni Karaıı1 yiıl 
laboratuanna stajiyer olarak ta 
dilmişlerdir. 

Şirketi Hayriyeden : 
11 Eylül 937 tarihinde mevkii ımeriyete girecek olan f ev kal~~ 

tenzilatlı bir aylık obonman kartları şimdiden idarei. merke~. 
• kontrol müdüriyetile Köprü, Boğaziçi gişesinde satılmakta 

Sayın yolcularnnıza ilan olunur. 

Sergi T emdid Edild! . 
Güzel Sanatlar Akademısı 

Df rektörlüğünden: 
Akademide açılmış olan büyük sanat sergisi gösterilen 

siyle 15 Eylül ak§amına kadar temdit edilmiştir. (5797) 

Emniyet Sandığına BorçlLI 
olanların dikkat nazarJarıns 
Vadelert hitam bulan ipotekli gayrimenkuller ile menkul mallar:, 

raya çevrilme salahiyeti 3202 numaralı Ziraat Bankası kanun:
ncı maddesi mucibince 12-6-937 tarihinden itibaren Müessese 
tikal etm~tir. Pek yakında kanuni takibe başlayacağnnızdan ala b 
lann Bankamız Hukuk işleri servisine müracaatla borçlannı öd:e ,
susunda Bankamızın göstereceği Kolaylıklardan istifade etmeler 
diden sayın müşterileriımize bildiririz. (5735) •• .»il 

Emniyet Sandığı MUdUrlU6""' 

Hozat seyyar Jai)itarma Alayı ·satınaii'! 
komisyonundan; '} ~ 

1 - Mamekideki Seyyar J. Alayı ihtiyacı için Uç yüz yirmi be9 
di yüz altmış kilo arpa satın alınacaktır. . de 

2 - Arpanın evsafı ile mahalli teslim ve şartlan şartnamesin 
zılıdır. 

3 - Eksiltme k~pah zarf usulile. J 
4 - 23-9-937 Perşembe günü saat on birde Mamekide Sy. . 

yı Satınalma Komisyon binası içinde yapılacaktır. . al 
5 - Tahmin edilen bedel on dokuz bin beş yüz kırk beş ııra 

kuruştur. 

6 - Şartnameler Mamekideki Sy. J. Alayı Satmalma Komisyon 
parasız alınabilir. Ntiımunesi de görülebilir. ~ 

7 - Kapalı zarflar 23-9-937 saat ona kadar Satınalma kOlll 
na makbuz mukabili verilmiş olacaktır. 

8 - Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen 
teminatın bulunduğu zarf içerisine konulacaktır. 

9 - Muvakkat teminatı bin dört yilz altmış 
kuruştur. (5773) 

t ozat seyyar Jandarma 

An!<ara orman mühendisi Arif, An
kara orman mühendisi Süreyya, Bur
sa orman mühendisi Hakkı Süha, Bar 
tın orman mühendisi Halil, amencj
man mühendisiCeliı.l Orta orman mek 
tebi müdür muavini Salih, Cehennem 
deve orman fen memuru Sait, EğTice 
ova orman fen memuru Eşref, Gök
tepesoyuk orman fen memuru Şük
rü, Helkeme orman fen memuru Et
hem, Zingal orman komiser muavini 
Rifat, Karapınar orman komiseri 
Zakir, Kömürsu orman komiseri Mus 
tafa, Çığılı kara orman komiseri İb
r ahim. Ankara orman mühendisi Su
at, Bolu orman mühendisi Fehmi, 
Antalya orman mühendisi Azmi, Ba
lıke ir orman mühendisi Selim, De
nizli orman mühendisi İbrahim, 1sbn 
bul orman mühendisi Necati, Yalova 
orman mühendisi Sabit, Adapazarı 
orman mühendisi Muharrem, Muğla 
orman mühendisi Necmeddin, lçel or 

Bizim de bir gün Snkaryamız olacak
tır. Japon emperyalizmi taze Çin mil
li kudreti kar§ısında Çinin harimin -
de boğulacaktır. Çin o kadar büyük
tür ki zaptedilemez. En büyük bir 
askeri kuvvet bile, Çini zaptetmek 
gibi bir iddia kı.rşısmda bir gün e
rimeğe mahkumdur. Japonya. bugün 
bize orduca, teçhizatça faiktir. De
nizlere hakimdir. Seri hareketlerle 
Rus h\ıdudile olan rabıtalarımızı kes 
meye uğr~ıyor. Fakat gün geçtikçe 
Japon kudreti eriyecek, biziım kudre· 
timiz artacaktır. 

B ızde meslek emniyet ve tesa
ntidıine bazı arkad ... şlarca ne 

kadar az kıymet verildiğinin bir misa
lini de B. Şükrü 1stanbula vali vekili 
o~unca Basın Kurumunda gazetecileri 
zıyarete geldiği zaman görıiük. Bay 
Şü~rü gazetecilere dedi ki: ':Hamal
lığın kaldırılması hakkıncıaki prensi
bin tatbikma derhal adım adım baş· 
lıyacağız. Bir Türk vatandaşının yed< 
ıayvanı gibi sokaklard1ı iki kat yük 
taşıdığını görmiye milli haysiyet na· 
mına tahammülümüz yoktur. O vatan 
daşın sıhhati namına da buna razı O· 

!amayız. Yalnız bu meseleyi birdenbi
re ortaya atmayınız. Fikirleri buna 
hazırlayınız." 

Londra, 1 (TAN) - Bir gazeteye 
göre, Japonya, Mançuride ciddi zor
luklarla karşılanmış bulunuyor. iki 
Mançukuo taburu Mukden'de Japonla 
ra karşı isyan etmiş, iki Jnpon gene
rali öldürülmüştür. 

kom· syonundan : . .. biıJ 
1 - Mamekideki Seyyar J. Alayı ihtiyacı için iki yüz ellı dort 

nesılden geldiler. Iki kanatlı insan 
yapı ı kuşlarda, bu kudreti görün
ce, şaşkınlığa düşseler, yeri değil 

mi? 
Meraklı başlar; bir santimetre 

daha uzamrlarsa, tayyaredekileri 
goreceklermiş gibi ayaklarının u
tunda sivrilmi~e çabalıyorlar. 

Derken, btı sivrilenlerden birisi 
bagırdı: 

- Sabiha Gökçen ! . l§te Sabiha 
Gökçen .. 

Bıze çok yakın geçen tayyare i
çinde, Sabiha Gökçeni araştırıyor
lar. 

• 
Gökçen adında, beli ki, kuvvetli 

bir tılsım var ve belli Jri Tiiı-1· ' 
dını, kendi varlığı içinde bir Sabi
ha Gökçen yet~ tırn.ek 
kt.ın gösterdiği yüksek inancın en 
kısa minnet karşılığını vermiş oldu. 

Kanatlannın tatlı rüzgarile hal
kı okşıyan Türk kuşlan gözlerden 
sılindiği halde, meydanı dolduran 
kalabalık, hala oradan ayrılmak is
temiyor, gö:rJer ufukta yeni yeni 
kanatlar arıyordu. 

Istanbul halkına, bu kadar canlı 
bir hava günü yaşatan Türkku 
ıundaıı bu güzel fırsatları bize sık 
mk vermesini dileriz. 

Salaltatıüa Gün.ör 

Harp ilan edilmiyor, fÜnkü ••• 
- Neden fiilen muharebe var da 

resmen harp yok? 
- Harp olursa Japonya Şanghayı 

bir hareket üssü diye kullanamaz. 
Burası milletlerara.sı bitaraf bir sa
hadır. Buradan çekilmeye mecbur 
kalır. Bunun ic;in Japonyanm harp 
ilan etmemekte menfaati vardır. Bu
na karşı biz de harp ilan etmeği gö· 
ze alamayız. O takdirde Amerika ve 
diğer memleketler bitaraflık ilin et
meye mecbur olurlar. Hariçten mal
zeme alamayız.,, 

Çin ımeselesini esasından aydınla
tan bu izahattan sonra Bayan Pan'a 
döndiik. Dedik ki: 

- Siz bize Çin kadını için neler 
anlatacaksınız? 

- Çinin kadını Türk kadınının va
ziyetindedir. Şanghay bizim lstanbu
lumuz, Nankin Ankaramızdır. Bura
lardaki kadınlar çok ileri gitmiştir. 
Fakat memleketin diğer tarafların

da tıpkı sizde olduğu gibi kadın ge
ridir. Fakat tıpkı Türk kadını gibi 
istikbalden eminiz. Yurdumuzu sevi
yoruz. Yükselmesi için erkeklerle el 

Ertesi gün gazetelerden birinde: 
"25,000 vatandaş işsiz kalıyor.'' diye 
velveleli bir serlevha ile; yenilik ve te 
.:emmtil yolunda gazetelerle işbirliği 
~lipmak istiyen bir hükiımet adamına 
arkadan hücum mahiyetinde bir yazı 
çıktı. 

Gazetecilikte tam meslek şuuru-

birliği halinde her feragati, her fe· 
dakirlığı göze alacağız. Çin kurtula
caktır. Arada acı günler geçireceği· 
mizi biliyoruz. Bunu içimize koyduk. 
Fakat ileride bizi güneşler, saadet
ler beklediğini biliyoruz. Sizin ge -
çirdiğiniz mücadele de içimizi ümıtle, 
cesaretle dolduruyor.,, 

Dört yüz milyon insanın mukad -
deratına ait azmi ~ iradeyi bu ka
dar cesaretle ruhlalllnda taşıyan iki 
temiz ruhlu insan gitmek Uzere aya
ğa kalktılar. Akşam lstanbuldan ha
reket edeceklerdi. Işleri çoktu. 

Ayrılırken tekrar ettiler: 
"Sakaryaımızı bekleyiniz. Bir gUn 

sahillerimizden çekildiğimizi duyar -
sanız bizden ümidi kesmeyiniz.,, 

Bir Yangın 

500 A ileyi 

Açıkta B ıraktı 
J..ima, ı ( A.A.) - Catamarca de· 

partmanında Yean kasabası bir yan
gın neticesinde harap olmuştur. 500 
aile melcesiz kalmıştır. Birkaç kişi 
yaralanmıştır. 

yüz yirmi dört kilo yedi yüz gram un satın alınacaktır. 
2 - Alınacak unun evsafı ile mahalli teslim ve şartları şartn 

yazılıdır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulile. . J. Jı; 
4 - :!1 Eylül/ 937 Perşembe günü saat dokuzda Mamekide sy. 

layı Satıt'alma Komisyon binası içinde yapılacaktır. ·ş Jı,1J 
5 - Tahmin edilen bedel otuz sekiz bin yüz kırk sekiz lira yetnıı 

~~ -6 - Şartnameler Mamekideki Sy. J. Alayı Satınalma Komisyon 
parasız alınabilir nümunesi de görülebilir. 

7 - Kapalı zarflar 23-9-937 saat seki:r.e kadar Satınaiına Ko 
nuna makbuz mukabili verilmiş olacaktır. kkat 

8 - Şartnamenin 4. Uneil maddesinde istenilen va.sikalar muva 
- .minatın bulunduğu zarf ıçerisine konulacaktır. 

0 ııun kurulduğu memleketlerde sırf ga 9 - Muvakkat teminatı iki bin sekiz yüz aıtmı§ bir lira 0 

zetecileri tenvir için, hususi olarak kuruştur. (5774) 

söylenen bir sözü, gazetesine geçiren --------------------------
arkadaş derhal umumi boykot ceza-
sına uğrar. O gazeteci bir daha gaze
tecilere mahsus hiç bir içtimaa kabul 
edilmez, meslek emniyet ve tesanüdü. 
nü bozması dolayısile adeta meslekle" 
alakası kesilir. 

Bizde de yeni Basın teşkilatı hak
kında hazırlanan kanun, gazeteciliği 
bir meslek haline koymak için bazı 
imkanlar hazırlıyacaktır.Fakat bugün 
için vaziyet acıdır. Çünkü gazetelerin 
meslek prensipleri haricine çıkmama
lannı, gazeteciliği bir heyecan ticare
ti haline dökmemelerini ve hatta ga
t.etecilikte umumi menfaat perdesi al
tında hususi menfaatleri ileri sürme
melerini temin edecek hiç bir fiili ka
yıt ve inzibat yoktur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Kapah Zarf Eksilıme Hlnı 

Lfseler Ahm Satım , 
Komisyonund~'1· 

17-9-1937 Tarih Cuma gUnU saat 11 de Istanbul Kültür ~ 
lUğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyo:ııısSI 
lira tahmin bedel içinde 600 Dershane sırası, 34 Siyah yazı t 
19 yemek masası kapalı zarf wıulile eksiltmeye konmuştur.. . ue 

M~kavele, Eksiltmenin Umumi ve f~~nt.~tnam~. ;e .. re~.ı~leı:1Ut 
na aıt evrak alım, sahm komisyonu katıplıgınden gorülup ogreııı 

Muvakkat teminat 629 lira 18 kuru§tur. 
Istekliler teminatlarını vaktinden evvel lis~ler muhasebecliği ~

ne yatırarak en az beş bin liralık buna benzer Mobilya işi ya~tıg t 
ir Istanbul Nafia MüdürlUğilnden almış oldukları vesika ile tıca~aO 
sının 937 yılı veAika ve teminat makbuzu ile teklü mektuplarını 
uygun şekilde eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon ba§k 
makbuz karşılığında vermeleri li.zımdır. (5786) 
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Bütün Köylere Sık Sık Harp 
talimleri Y apllması Bildirildi 
Ş ~ Isınan; artık bütün varlı-

4l"bıe gını ordusunun kuvvetlen
<i~aıtn ~ll8retrnişti. Mütemadiyen 
().lan aua~n harplerde, yıpranmı~ 
tı. Btitu ~nı kiı.milen yenilemiş. 
lle ha~ k?,Ylere ve aşiret reisleri· 
~!eti gondererek, sık sık harp 
~. baş Yapılmasını emreylemişti. 
ic:bıde idi tan_, başa gizli bir faaliyet 
darı Sul~ÇUnkU, Osmanlı hüküm
' Selim ile çarpışmak za
~ea ka~~ olmadığına, artık her 
!L..~t geurm· ti ~ıs 1§ • 

~den . tna~, bazan günlerce at Us 
~ laın ~Yordu. Verdiği emirle
ditini ~Yle tatbik edilip edilme
lıer tara rıntek için mütemadiyen 

lıir fı teftiş ediyordu. 
~~tan bu askerlik işlerile 
bıitUıı .?1Urken diğer taraftan da, 
~ 111 UienıaBinı, alevi münevver 
her ı:::;-Yina topluyor.. Şiiliğin 
~ tnüı ta kuvvetlenmesi için on
~ teQ .akerelere girişiyor. Yeni 
llıt. birler almayı ihmal etmiyor 

ıır~lı Isın . 
:'4~ tin a~l; şiirlerile, nefeslerile 
llıaıı ~ . erın kalbine kuvvet ve i-
~1'1Yordu. 
.\Jdı e: Berveri şahı velayet, (1) 
~Unıinlerin elini eline. 

an (2) dostuna eyler hida-

lrUırıi yet tter ~alanlan çeker yoluna. 
nde (3) isen şahı merda-

(.\Ji) na ( 4) 
gibi, sen de kalma noksa-

~ . na (5) 
talip Pişur (6) götür meyda-
~ na (7) bih e~. la (8) gelmeye diline 
~~ butun (can) lara, şiniğin 
~ ~rakıt11Jhıi tavsiye eden 
~~, • şu nefesi ile de (cem) 

(~1 lasvir ediyordu: 
<ae1 ber aneydanı) na vardım; 
~ il ru, ey cin didüler 
(Cir . e selam verdim. 
Otıı-İc(te meydan .. ) didüler. 
(~ar) bir yerde durdular. 
lf~~ deyu yer verdiler. 
(lQlcın Sofra kurdular. 
a,dlt i:tnıza, bi.n .. ) didüler. 
~ltiıi tevhit idelüm. 
"41ctn p, lfakka gidelüm 
(~UlUsun (9) :11elilm. 
(~ nıestan .. ) (10) didüler 
l«Üıttı ) ın kalbi doludur. 
~liş~in gönlün eridür. 

taraffan da Tebrız sarayında izzet 
ve ihtişam ile misafir ettiği (Murat 
Bey) den de azami derecede istifa
de çarelerini düşünüyordu. 

Sultan Selimin saltanat hırsına 
kurban olan (Ahmet Sultan)m oğlu 
amca.sına karşı olan kin ve gayzinı, 
bir tüı;lü unutamıyordu. Babasının 
intikamını almak için, hiç bir feda
karlıktan çekinmiyeceğini söylüyor 
du. 

Ahmet Sultan, haklı olan salta
nat davasını kazanmak için sonu
na kadar sebat etmiş.. Nihayet 
harp meydanında, atının ayağının 
altındaki toprağın kaymasile yere 
düşerek, arkasından yetişen cellat
ların elinde can vermişti... Vakıa 

Murat Bey bu faciayı gözlerile gör 
mem.işti .. Lakin; babasının bu kan
lı menkıbesini, adamlarından defa
larca dinlem~.. Ve her dinleyişte, 
amcasına karşı kalbinde mevcut o
lan kin ve nefret ateşleri, bir kat 
daha. alevlenmişti. 
Şah Ismail; kendisine iltica eden 

bu Osmanlı prensini, bir an bile ih
mal etmemişti. Ona sarayının en 
muhte§em bir dairesini tahsis ede
rek izzet ve ikramda devam eder
ken, hemen her vesileden istüade 
ederek: 

- Emin ol.. Babanın, yarıda ka
lan davasını ben ikmal edeceğim. 
Eğer günün birinde amcanı mağlup 
edersem, Osmanlı saltanatının tah
tına seni geçireceğim. 

Diye, onun intikam hırsile salta
nat ümitlerini büf"Aititün kuvvetlen
dirmişti. 

lstanbul Sarayında 

bul sarayında, hiç bir tarihin kay
detmediği cinayetler işlenmişti. 

Selim; bu cinayetlere, veziri i
zam Mustafa Paşanın kellesini u
çurtmakla b~lR.mış; artık kanlı ha 
diseler biribirini takip etmişti. 

Bu feci hadiselerin en meşumu, 
(1512 senesi) kanunuevvel ayının 

içinde zuhura gelmişti .. Teşrinievve 
lin 27 inci cUımartesi günü Selim, 
Topkapı sarayında, (•Vinci avluda) 
Kubbealtmm önünde, at üzerinde 
bir (ayak divanı) yaptıktan sonra, 
Y edikuleye gelmiş, orada askere bir 
resmi geçit yaptırarak seyretmişti. 
~u resmi ge/it bittikten .~~ra,VYe
nıçeri ortalarından beş boluk agası
nı huzuruna celbetmiş .. Bunlara ay 
n ayrı mahrem birer emir vermiş
ti. Bu mahrem emirleri alan Yeni
çeri kumandanları, yanlarına elli
şer nefer alarak ertesi gün, Istan
buldan kayboluvermişlerdi. 

Bütiln ortalarda bir merak ba.ş
göstermişti. Fakat hiç kimse, bu 
mahrem vazifeyi sorup öğrenmiye 
cesaret edememişti. 
Beş Yeniçeri kuman~ım, ayn ay 

n gemilere binerek doğruca Bursa
ya gitmişlerdi. 

(Arkası var) 

1 E K O N o M i 1 

rGii'~Tiik·; 
1 1 

! Piyasa 1 
~ B aııdınnada. e~lül tesılml ~ 
i 850 bin kilo kunı bakla i = satılmış ve kllosuou 4 kuruştan = 1 ihracatçıla.r almışlardır. İİ 

• 
•• talya için piyasamızdan 1 = 

1 
nohut toplanmaktadır. = 1 Dtin 50 bin kiloluk bir parti no- 1 = budun kilosu 5,15 kuruştan a- = 

1 lmmıştır. 1 
• = 1 M ersinde teslim ve Adana 1 

_ mmtakası mahsulünden = 

Talepler Birdenbire Artlı 

Piyasamızdan Haşhaş 
Tohumu isteniyor 

Afyon Ekimini 

Ziraatinin 

Bırakan Yerlerde Haşhaş 

ilerletilmesi isteniyor 
Muhtelif dıt memleketlerden tüccarlarımıza yapılan müracaat

lara göre, piyasamızdan külliyetli miktarda haşhat tohumu aran
maktadır. Halbuki hatha.t yetiştiren mmtakalardan piyasamıza 
bu tohumlardan gelmediği için tüccarlarımız dıt memleketlerin 
isteklerine mal bulunmadığı cevabını vermektedirler. 

= ytiz elli bin kUohık büyük bir = Afyon inhisan idaresinin mevcut --
! parti kum dansı ihracat için ki-! kanun ve talimatnamelerine göre af- d 1 1 losu 5,10 kuruştan müşteri bul- 1 yon veren haşhaş mıntakaları tahdit ç av a r a r 
- muştur. Bu danlar çmr'alb ola- = edilmiş olduğundan memleketimizde 

1 rak satılmıştır. · =1 haşhaş ziraati muayyen yerlerde ya-

• pılabilmcktedir. da ou··s+u·· I o Un gelen yapağdardan 1 Alakadarlar, afyon ziraatini bıra-
= ıssı kilo Anadolu kirli = kan köylerimUde tohumundan istifa- r 
I yapağısı kilosu 58 kuruştan ve 1 de edilmek üzere haşhaş ziraatini iler 
= 5243 kUo Trakya malı kilosu 68 ::: letmcnin faydalı olacağı kanaatinde- D •• G 1 B "d 1 1 kuruşta.n satılmıştır. i, di:ler. Böylelikl~ ~rac.~t madde~er~~ un e en UCJ ay arın 
:i•ırıı•ırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ııtı•ı~ mız ~sına yenı bı~ Tu~k mah:sulu 

daha ılave etmek mumkUn olacaktır. 

Çora11lar Üç 

Ay içinde 
Damgalanacak 
İpekli kadın çoraplarının standardı 

için tktısat Veki.letince hazırlanan 

talimatname alakadar makamlara bil 

dirilmiştir. Nizamnamenin tatbiki ta
rihinden itibaren üç ay sonra ipekli 

çoraplar damgalanmıya başlanacak

tır. Nizamnamenin tatbikinden altı 

ay sonra damgalanmamış çorap satı
lırsa satanlar ceza göreceklerdir. Bu 

müddet zarfında stoklanru bildirmi-
yenler ve damgalatmıyanlar da ayn

ca cezalandırılacaktır. Nizamname -

nin tatbikine Ticaret Odalan ve oda 
bulunmıyan yerlerde belediyeler ne-
zaret edeceklerdir. Dünden itibaren 
alakadarlara bu hu.susta tebligat va
ptlımştır. 

Bugünkü piyasada haşhaş tohu -
munun kilosu 12-14 kuruş arasında
dır. KUlfeti az olan haşhaş ziraatinin 
bire kırk rusbetinde mahsul vermesi 
itibwile müstahsile çok faydası ola
cağı tahmin edilmektedir. Esasen 
afyonu çizilerek alınmıyan haşhaşın 
tohumu çok iyi kaliteli ve besli ola
cağından dUnya piyasalarında da re
vaç bulacaktır. 

Yumurta ihracatı artıyor 
Yumurta ihracatının yavaş yavaş 

artmıya başladığı anlaşılmışbr. İbra 
cat yumurtalarının kontrolünü kolay 
!aştırmak için bundan sonra her san
dığın 720 yumurta alabilecek büyük 
lükte olması kabul edilmiştir. Son 
günlerde Yunanistana ihracat art -
maktadır Yumurtaların çift sandığı 
16 buçuk liradan on sekiz liraya fırla 
mıştır. Bu fiyat iri ve temiz yumur 
ta fiyatıdır. Küçük yumurtaların san 
dığı 50-75 kuruş daha ucuzdur. 

1 Eylül ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Sterlin 627,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80.-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-

632.-
127,50 
100,-
115,-
84.-
23,-

580,-
23,-

Hepsi Satı~dı 

Dün şehrimize on üç vagon buğday 
ile beş va.gon arpa gelmiş ve hepsi 
saWmıştır. Yumuşak buğdayların sı
ra malları 5,15-5,35 kuruş arasında 
ve 1-2, 2-3 çavdarlı Polatlılar 6,05-
6,07,5 kuruş arasında satılmıştır. 
Sert buğdayların 1-2 çavdarlılan 5.20 
5,35 kuruştan verilmiştir. Arpalar ih 
racat için 3.32-4 kuruş arasında satıl 
mıştır. Çavdarların fiyatları 3-5 para 
kadar dilşmüs ve evvelki gün gelen 
mallar 4,25-4,28 kuruşa satılabilmiş
tir. Piyasa vaziyetini muhafaza et
mektedir. Fiyatlar biraz gevşemiştir. 
Kuşyemi 7,07, keten tohumu 9,30 
Kaplıca 3,01 kuruştan satılmıştır. 

Son kömür 
Fıatları 

Maden kömürü fiyatlarının yüksel
diği baklanda verilen haberler üzeri
ne alakadarlardan aldığınuz kömür 
fiyatlarını veriyoruz: 

Depoda teslim Blok tonu 16,25 • 
17,25 liradır. Krible tonu 13,75, 14,75 
Marin Iave tonu 12-13,25, tu:•.'enan 
tonu 10,50-12,25, kok fabrikada tes
lim tonu 16,50, Sömikok depoda tes 
lim 20,75-21, İngiliz antrasit tonu 50· 
54, İngiliz koku tonu 25-26 liradır. _......_... .... 

<~1 ' kandan (11) berüdür. 
~ be~ey, can .. ) didüler. 
'l''lip dUnya mihnetine 
(~br 01• Rak izzetine 

Ş ah Ismailin büyük hasmı o
lan Sultan Selim de ·mühim 

meşguliyetler içinae idi. O, herşey
den evvel, oturduğu tahtın ayakla
rını sağlamlaştırmak istemiş .. Mey
danda kendisine rakip bırakmamak 
için, ne mümkünse yapmaktan çe
kinmemişti. 

Yalancı Kadın Haslahğı 
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 74,-

70,-
84,-
23,
:n.-
23,-
25,-
14,50 
52,-
32.-

ZAHİRE 
BORSASI (l>'1-rtı ~\1ser) şerbetine 

~~tıl atını ban .. ) didüler. 
l'~u:r kalbi ganidür 
~liş~ kalbi, aridür (12) 
!~l .. kandan beridür 
~s,;~le ihvan .. ) didüler. 

tunu g·· u ·ı 
11 

oz n ı e, 
it(~ etıne sözün ile (13) 
()t~ Sonra bizim ile, 
~~ ~ihnıan .. ) (14) didüler 
~p 81ıtıa'larla (15J ovna 
(~ Pak olsun oyna ( 16) 
l\ba ~l bu kazanda kayna; 
~ lı~Ysin, can .. ) didUler. 
ııİtısiıı aa. bile oyna. 
~ h' açıısun ayna (17) 
f~a 1 .~u kazanda kayna 
'~ Çıg bu ten .. ) didüler. 
~'ita c\~taı (18) nedür halın 
~"" .~Ukret kaldur elin 
~ tor gıybetten dilin 

(~ ~u Yeksan (19) didüler. 
~ layj), konmuş bunda 
( ~traanış derde. 
~ 1 n açıJur per~ 

hıt ~ ı.:~· ey can .. ) didüler. 
~ll ~ "e~ıı (Şii) liğe karşı derin 
ti) !la btıtıı~an besliyordu. Ve bu-
~ '4ll lll8anlara aşılamak is-

~b~ h 
~t~ht ~r vasıta ile neşrettiği bu 
h~ t\ lltı~l'llan ve itikat, her gün 
"ı S etrata yayılıyor .. Iran 
~l'laıa aş&rak, Anadolunun 
(~~ '-ıtı l'lna kadar sokuluyor .. 
~ ~ al'danberi mevcut olan 
~ tllnc:ıen güne kuvvetlendi-

'll ~. bir taraftan bu it 
"'8uJ olurken, •ver 

Büyük kardeşi Ahmet Sultanın 
kafasını kestirmeden evvel, ... atan-

(1) imam All. 
(2) Hanedanı ehlibeyt. 
(S) Kul. 
(4) imam Ali. 
(5) Yani; (All gibi nokıııanıııız ol). 
( 6) Yani; bir ada.mı şliJiğe hazırla. 
(7) Yani; hazırlanan adamı, götür 

Şii yap. 
(8) Yani; teklif edilen hizmeti (ha-

yır) diye, reddetme. 
(9) Kadeh. 
(10) Mest, sarhoş. 
(11) •Nereden'? 
(12) Temizler. 
(IS) Yarıl, (gözünle gördiiğünti, di

linle söyleme - esran muhafaza et) 
(14) Mihman. Misafir 
(15) (Si 'l'ai) Alevllerin ( ('f!m) 

meydanlarında oyna.nan bir nevi rak
sıdır. Bu raks, eski Şaman rakıslan
DID aynidir. Baza.o sadece bir erkek 
oynar. Bazan da b'r kadın ve bll' er
kek beraber olmak üzere, müteaddit 
çiftler tarafmdan oynanır. 

(16) Buradaki (Ayna) dan mak
sat, (kalp) tir. 

(17) Kalp 
(18) AlevUer arasında (abdal) de

mek, (ahmak) demek değildir. BDa
lds tarikatte çok ,Jtiksek bir mertebe
dir. 

19) .... ft. 

Burada yalancılığın kadınlığa a
lt olamıyac.ağım, tabii, bllirslnlz. 
Kadınlığa yalancılık isnat etrnlye 
hiç bir vakit hakkımız olamaz. Ba.
yanlarm sözleri hazan bizim haki
kat zannetlğimlz şeye uymazsa, o 
va.kit hakikatin değişmesi lizmıge
lir. Zaten pir fUozofun da: 
Sermenzlll tahkike vüsulün yolu 

yoktur. 
Alemde bilinmiş mi ha\"kat ne

ye derler! 
Demesi de, şüphesiz, bayanlarm 

sözlerini düşünmesinden Deri gel
miştir. Burada da yalancılık ancak 
ha.4itahğa alt olabilir. 

Vakıa, yalancı kadın hastalığın
dan şikayet eden bayanın duygusu 
doğuruyu söylemez. Fakat Bayan 
hekime yalan söylemez. Hastalık 

bayanı aldatır. 

Zaten bu aldanmanın ttlrlü türlü 
şekilleri de vardır. Kadınlık afatı ta 
rafmdan şikayet eden bayanlann 
bazılannda ne o alat tarafmdaıı, ne 
de vücudiin ba.'ka tarafından hiç 
birşey bulunmaz. Şikiyete sebep o-
lan şey sırf kuruntudur. O halde im 

nıntuyu geçirmek li.znndır. 
Bazılarmda, mütehMSıs hekimin 

yaptığı en dikkatli muayenede bUe 
o alit tarafmdan hiç bir arıza bu~ 

lunmaz. Fakat şlkatetlere sebep ku 

runtu değildir. Sinirlerin bozuklu

ğu, karaciğerin yolunda işlememe
si, kalbin düzgün olmaması, fakat 

uzakta başka bir rahatsız!ık o taraf 
ta sancılar, yahut bqka türlü in
alar bilıl etmlftlr. 

Sinirlerle kadmhk alitmm mü~ 
nasebetlerinl bayanlann kendileri 
gibi onlarla bir arada ya.,ıyan er
kekler de bilirler. Muayyen günler 
de bayanlarm öfkelenmeleri, baş ağ 
nlanndan ıstırap çekmek, hatta 
halslzllkten yatmıya mecbur olma
lan çok görWtlr. Bunun aksine o
larak sinir bozukluğu da muayyen 
günlerde, hem başka zamanlarda, 
kadınlık alitı tarafından türlü tür
lü rahatsızlıklara sebep olur. Yalan 
cı kadın hastalığına en çok defa se
bep olan o taraftaki sinir ağnlan
dır. Kalp hastalıklannm, damar 
hastalıklannm da bir kadın hasta
lığı zannettirecek anzalar hi.CJıl et
tikıeri de az değUdlr. Hele damar
lardaki tansionun artması. 

Kan hastabklanmıı bazılan, ba
yağı bir kansızlık bUe kadını aidata 
bilecek i.nzalar yaparlar. Dahili 

guddelerln bozukluklannda da o ta 
raftan rahatsızlık ~k göriiltlr. Şe

ker hastalığında, sanlık hastalığın 
da, kanda tirenin artmasında da öy 

le. 
iklim değiştirmeyi, dt-.ıılzde seya 

hat etmeyi, deniz tutmasını, pek ha 
fil elbise giymeyi, baharlı yemek

ler yemeyi, lQkl içmeyi, bisiklete bin 
meyi, fazla dansetmeyl bUe yalancı 
kadın hastalığı sebepleri arasında 
sayarlar. 

Onun için, o taraftan bir rahat

ınzlık duyunca, hemea, uzwı süre

"'* 8lkı bir kadm hastalığmı dtişil
aerek meralrlanmak dojra olmaz. 

Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 25,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsvec; 30.-
Altın 1048,- 1049,-

258,-Banknot 257,-
Ç EKLER 

Londra 
New-York 
Paris 
Brüksel 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Stokholm 
Yokohama 
Moskova 

631,- 628,-
0,7867 0,7863 

21,05 21,15 
4,6715 4,6938 

14,955 15,0270 
86,6.085 87,0225 

3,4275 3,4438 
63,3914 63,6942 
1,4.270 1,4338 

22,6625 22,77 
4,1838 4,2038 

1,9587 1,9681 
4,1790 4,1990 
3.9810 4,-

106,4975 107,0063 
34,39 34,5543 

3,0737 3,0883 
2,7225 2,7356 

20,435 20,335 \.. _____________ ..._..~· 
BORSADA SATIŞLAR 

Dünkü borsa işlerinde pek az alış 
veriş olmuştur. Sabahleyin 14,80 lira
dan açılan Ünitilrk 14,75 liraya düş
müş ve akşam 14,70 lirada kapanmış 
tır. Ergani tahvilleri üzerinde de bi
raz iş olmuş ve bu tahviller 95 liraya 
kadar satılmıştır. Sivas - Erzurum 
tahvilleri 97,25 lira ve Aslan çimento 
su hisseleri 9,85 liradan 9,95 liraya 
yükselmiştir. 

Bir İngiliz lirası 631 kuruş olarak 
tespit edilmiştir. 

1-9-937 
Fl~ArLAR 

Cinsi Aşağı Yukan 

K.. P. 
6, 1 
5,35 .• 
5,32W 

K. P. 

Buğday yumuşak 
,, sert 
,, Kızılca 

Arpa Anadol 
Çavdar 
Bakla 
Nohut 
Kuşyemi 
Keten tohumu 
Kaplıca 
Dan 
Fındık iç 
Yapak 

5,3:Z 
5,10 
5,30 
3,321 2 
4,25 
4,-
5,13 
7, 7 
9,25 
3, 1 
5,10 

42,-
58,-

4,-
4,28 
-,--.-

7, 7%1 

9,30 
-,-
-,-
-,-
68,-

GELt.N 

Buğday 
Yapak 
Arpa 
Kepek 
Un 
Tütik 
lç fındık 
Mısır 
Kıl 

G 1 DEN 

467 Ton 
40• 2 Ton 
90 Ton 

260 Ton 
1061::: Ton 
ııa, Ton 
1714 ron 
30 Ton 

2 Ton 

5151) 
50 
29:14 
39 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

Razmol 
Yulaf 
Nohut 
tç fındık 

DIŞ Fll'ATIAU 
Buğday Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık I.... Hambur2 

5,79 K 
4.85 K 
5,74 K 
3,80 K 
8,15 K 

94.86 K 
94.86 K 



10 ======================================================= TAN 
Den ·zlide Cina yet 

Denizli, (TAN) -Acıpayamlı olup 
ourada Peltinlibağı mahallesinde otu 
rnn Ali oğlu Hulusi, bir namus me
selesinden dolayı, Dükkanönü mahal
lesinden Mustafa oğlu terzi Şükrüyü 
bıçakla öldürmüştür. 

YENi NEŞRiYAT 

~--------------------------I------lllıııı. 
1 I< z:, L, 
HAST ABAKICI HEMŞiRELER 

Okulu Direktörı··ğünden : 

Macaristanda Türk Hakimiyeti 
Esnasında Türk Mektupları ı 
Macanstanda musiki muallimliği 1 

yapmış olan Jean Ban adında Türk 
dostu bir Macar, memleketinde bir 1 
kütüpanedc tetkikler yaparken bir
kaç türkçe mektup bulmuş, bunlan 
da tetkik etmiştir.Macaristanın Türk 
idaresinde bulunduğu zamandan kal
ma olan bu mektuplan tetkik eden 
B. Jean Ban bunlara dair ttirkçe ve 1 

fransızca küçük bir risale neşretmiş
tir. 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasız

dır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemtire 

yetiterek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü

esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hususi 

doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bit ir

mit olmaları şarttır. Diğer tartlarımızla fazla izahat için yazı 

ile veya bizzat lstanhulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul 

Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eylül 1937 den sonra 

müracaatlar kabul edilmiyecektir. Türkçeyi kendi kendine öğrenen bu 
Macar musikişinas, küçük eserinde 
bir de fetvadan bahsetmektedir. 

Serseriler 
Maksim Gorki'nin Malva, Konova

lof, Çelk~ gibi en güzel hikayeleri
ni bir araya toplayan öğretmen ve 
yazıcı Mustafa Nihat, Remzi kitap
hanesinin neşretmekte olduğu "Dün
ya Muharrirlerinden tercümeler se
risi'' nin on birinci kitabı olarak bu 
kitabı neşretmiştir. 

Sıçrama, bayılma, gerginlik, 

boğulma hisleri, nef eı daral

ması K A R O O L 'a biraz 

devamla nihayet bulur. 

lstabul Birinci Icra memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çe\Tilmesi 
mukarrer 21 çuval un 3/ 9/ 937 cuma 
günü saat 10 da Kadıköyünde İskele 
caddesinde 37 numaralı simitçi fm
nmda açık arttırma yapılacaktır. Ta
liplerin mahallinde memuruna mürar 
caati ilan olunur. (34929) 

İstanbul Altıncı İcra Memurluğun
dan: Biliılin Cafer Tayyara 200 lira 
borcundan dolayı haczedilip paraya 
çevilmesine karar verilen Kocamusta 
paşada Kocamustafapaşa caddesinde 
eski 409 yeni 349 numaralı sağ ve ar
ka tarafı mektep bahçesi, sol tarafı 
mahlul arsa cephesi Kocamustafapa 
şa caddesi mahdut bir kat üzerinde 
ahşap dükkanın dört hisse itibarile 
üç hissesi nçık arttırmaya vazedilmiş 
tir. Tamamına üç ehlivukuf tarafın
dan 500 lira kıymet takdir edildiği ev 
safı ~ağıda dercolunur. 

Dükkan bir kattan, ahşaptır. Arka 
ve bir kısmı yan duvarı kagir, diğer 
aksamı ahşaptır. Ön kısmı camekan
lıdır, zemini kısmen ahşap kısmen bo
zuk çimento döşelidir. Ve arada bir 
ahşap bölme vardır, elektrik tesisatı 
mevcuttur, içinde borçlu sakindir me 
sahası 30 metre ve bu saha üzerinde 
dükkan vardır. Arttırma peşindir, 
arttırmaya iştirak edecek müşterile
rin kıymeti muhammenenin % 7 bu 
çuğu nisbetinde pey akçesi veya mil
li bir bankanın teminat mektubunu 
hamil olmalan icap eder. Müterakim 
vergi ve tanzifat ve tenvirat ve vakıf 
borçlan rüsumu tellii.liye borçluya 
aittir. Yirmi senelik taviz bedeli müş 
teriye aittir. 
Arttırma şartnamesi 25-9-37 tari

hine müsadif cumartesi glinü dairede 
mahalli mahsusuna talik edile.cektir. 
Birinci arttırma 7-10-37 tarihine mü
sadif Perşembe glinü dairemizde sa
at 14 den 16 ya kadar icra edilecek
tir. Birinci arttırma kıymeti muham
menenin ~ 75 şini bulduğu takdirde 
müşteri üstünde bırakılacaktır. Aksi 
taktirde son arttırmanın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek 22-10-37 ta 
rihine müsad'f Cuma glinü saat 14 
den 16 ya kadar dairede yapılacaktır. 
!kinci arttırma neticesinde en çok art 
tıranın üstünde bırakılacaktır. 

2004 numaralı icra iflas kanunu
nun 126 mcı maddesine tevfikan hak 
lan tapu s 'cillerile sabit olmayan ipo 
tekli alacaklılarla diğer alfıkadardarı 
ve irtifak hakkı sahıperinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masrafa da 
ir olan iddialarını ilan tarihinde iti
baren yirmi gün zarfında evrakı müs 
bitclerile birlikte dairemize bildirme 
leri Ui.zımdır. Aksi taktirde haklan 
tapu sicillcri!c sabit olmayanlar satış 
bedelinin paylaşmasında. hariç kalır
lar. Daha fazla maliımat almak iste
yenlerin dairemi7.in 936-3099 numa
ralı dosyasında malumat almaları 

ilan olunur , 

Cumurbaşkan hğ ı Fi lormonik 
Orkestirası Şefliğinden : 
Cumurbaşkanlığı Filormonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon 

Orkestrası vazifesini d~ görmek üzere bir caz heyeti, teşkil edilecek ve 
namzetler kabul imtihanına tabi tutulacaklardır. lmtihanda kazananlar 
çaldığı sazların nevine göre ayda 80-150 lira ücretle angaje edileceklerdir. 

Salon müziği ve caz için: 
- Bir Piyanist, - Bir birinci kemancı 
- Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion yahut Akordfyon çalabilecek) 
- Bir Batori 
- Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
- Bir Tromboncu (b~ka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (b~ka lir alet de çalabi.'\ cek) 
- alınacaktır. 
Isteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle birlikte imtihan 

edilmek Uzere 6 Eylülden itibaren 11 Eylül 1937 Cumartesi günUne ka
dar lstanbulda Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek nam
zetlerin ise 15 Eylülden 20 Eylül Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkan
lığı filormonik Orkestrası şefliğine başvurmaları lazımdır. 

Müracaat ve İıllltihan zamanı saat 10-13 arasındadır. (2722) (5224) 

rstanbul Limanı sahil s ihhiye merkez ; 
satına!ma kom isyonundan: 

1 - Müstahdemin için nümunesi ü zerine 1G6 çift fotin açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. 

2 - Fotinlerin muhammen fiyatı beher çift için beş liradır. 
3 - Buna ait nümunelerj istekliler anezk\ır Merkez levazımından göre

bilirler ve şartnameleri de parasız alabilirler. 
4 - Eksiltme açık olarak 7 eylül 937 salı günü saat on altıda Gala

tada Kara Mustafapnşa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
satmalmn komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası 62 lira 25 kuruştur. 
6 - lstcklilerin kundur3.C! olduklarma dair 937 scneSJ ticaret odası 

vesikalarının ibrazı mecburidir. Aksi takdirde eksiltmiye giremezler.(5426) 

fstanbul Yüksek iktısat ve 
Ticaret Mektebi 

Ticaret L isesı ve Orta Ticaret Mektebi 
Direktörlüğünden: 

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

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

I - Yüksek kısım üç senedir. Kaydolunmak için: 

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

II - Ticaret lisesi biri ihzari olmak üzere dört senedir. Kabul şartları: 

A - Ortamektep ımezunu yahut orta ticaret mekteplerinden mezun 
olmak. 

B - 18 yaşını geçkin olmamak. 
Dört senelik orta tıcaret mekteplerinden mezun olanlar ihzari sınıfı 

atlıyarak birinci sınıfa kaydohınurlar. 
1II - Orta ticaret mektebi dört senedir. Kabul şartları: 

A - llkmektep mezunıı olmak. 
B - 15 yaşını geçkin olmamak. 
Mektebin heı üç kıEımına 15 eylülden, 5 birinciteşrine kadnr talebe kay

dobnur. Kayit için müracaat bir istida ile olur. Kayit istidasına aşağı
daki ve3ikalann bağlanması lazımdır. "Diploma, veya tasdikname asıl
ları, nüfus ciizdanı, sıhhat raporu, aşı kağıdı, iyi hal varakası ve dört 
fotoğraf,, Başka. mekteplerden iki sene ayni sınıfta kaldığı için kaydi si
linenler mektebin lise ve orta ticaret kısmına kabul olunmnzlar. (5392) 

ıstanbul Limanı Sahi - ıhhiye 
satına ma komisyonund an: 

erkezi 

1 - Miıstahdemin için 166 takım kışlık elbise ve 166 takım yazlık el
bise maa kasket ve 166 adet kışlık kaput kapalı zarf usulü eksiltme ile 
ya ptıİ'ılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli kışlık elbiselerin maa kasket takımı 15 lira 25 im
ruş, kaput 14 lira 75 kuruş ve yazlık elbiseler 7 lira 25 kuruştur. 

3 - İstekliler elbiselerin nümunclerini riıerkeziımiz levazımında görüp 
şartnamelerini parasız alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 7 cyfül 193'{ salı glinU saat on beşte 
Galatada Karrı Musta.fapaşa sokağında !stanbul Limanı Snhil Sıhhiye 
merkezi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - D<siltmi/e gireceklerin eksiltmeden bir saat evvel teklif mektup
larını komsiyonıı vereneleri ve muvakkat teminatlarını yatırmaları şarttır 

6 - Muvakkat teminat parası 464 liradır. 
7 - Eksfltmıye gireceklerin terzi olduklarına dair ticaret odasının 

1937 senesi vesikalarını göstermeleri §arttır. (5427) 

/, Bu Akşam -
TAKSiM 

Belediye Bahçesinde 
Kemani NECATi TOKYA Y'ın 

l 18 inci san'at yıldönümü fstanbulun sayılı ve maruf san'at 
arkadatlarının iştirakile kutlulanacaktır. 

Proğramı çok zengin olan hu gece için 
masalarınızın temini rica olunur. 

üı-mcm---..IEI- Telefon: 43703 •------mi 
Liseler Alım Satım 

Komisyonundan: 
Yakacağın Cinsi Miktarı Beherinin llk temi- Eksiltmenin ya- Eksiltme-

Tahmin natı pılacağı gün ve şekli 

bedeli saati. 
Kuruş Sa. Lira Kr. 

Kok Kömürü 483 Ton 1900 688.28 20 9/ 937 Pazar-
tesi saat 15 de Kapaı/ 

Tüvenan 280 Ton 1300 

Mangal Kömürü 17730 kilo 4,50 

Odun "Gürgen" 
kesilmiş 

Odun "Meşe" 
kesilmiş 

471 çeki 310 

120 " 310 

273 20/9/ 937 Pazarte-
si saat 15,30 da. Açık 

59.84 20 9/ 937 Pazar-
tesi saat 14 de Açık 

137.41 20/ 9/ 937 Pazar. 
tesi saat 14,30 da Açık 

Komisyonumuza bağlı gündüzlü lise ve orta okulların Mayıs 938 so
nuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar, mubaımmen bedeli ilk te
minat, eksiltme gün ve saatleri. hizalarında yazılı yakacaklar yanların
d:ı gösterilen şekilde eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme lstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Komis· 
yonda yapılacaktır. 

Jsteklilerin §arlnamelerdeki yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret 
odasının yeni yıl vesika ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte 
eksiltmelere gelmeleri ve kapalı zarflarında eksiltmeden bir saat evvel 
Komisyon başkanlığına tediyeleri ve şartnameleri görmek üzere Komis
yon Başkanlıj;rına müracaatları. (5778) 

İstanbul ıh i Müesseseler Art-
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Şişli Çocuk Hastanesine lazım olan 152 kalem Eczayı Tıbbiye ve Mal
zemei Sıhhiye açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve lçtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kur.ulu Komisyonda 15-9-937 c;arşamba günil saat 15,30 da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat: 3270 lira 60 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 245 lira. 
4 -- lstekliler şartname ve listeyi her gün Komisyondan görebilirler. 
5 - lsteklilcr cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti ımakbuz veya 
Banka mektubu ile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (5681) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Şişli Çocuk hastanesine lazım olan Bin kilo Idrofıi "Tıbbi" pamuk açık 
eksiltmeye konulmuştur. ,, 

1. - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve lçtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu komisyonda 15-9- 1937 çarşamba günü saat 14,30 da 
yapılacaktrr. 

2. - Muhammen Fiyat: l300 liradır. 
3. - Muvakkat Garanti: 97 lira 50 kuruş . . 
4. - Istekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
5. - lstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka

nund'a yazıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubu ile birlikte komisyona ge1melcri. (5683) 

İstanb 1 Sıhhi Müesseseler Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesinin 98 kalem Tıbbi ecza ve Sıh· 

hi Malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme: 15-9-937 Çarşamba günü saat 16 da Cağaloğlund& 

Sıhhat ve Içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu .Komi:)yonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiatı: 1310 liradır. 
3 - Muvakkat Garanti: 98 lira 25 kuruştur. 
4 - lstekliler şartname ve listeleri herglin Komisyonda görebilirler. 
5 - lstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka-

n unda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (5682) 

İs anbul Sıhhi Müesseseler ATI· 
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Bakırköy emrazı akliye ve asabiye Hastanesinin 201 kalem ilaç ve Sıhhi 
malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 15-9-937 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat: 3500 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 262 lira 50 kuruştur. 
4. - lsteklilcr şartname ve listeyi her gün Kaımisyonda görebilirler. 
5 - lsteklil~ Cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektubu ile birlikte belli glin ve saatte Komisyona gelmeleri. 5680 

lstanbul Liman işletme idaresinden: 
Galata Rlhtıım üzerinde yaptmlacak a ntrepo için 31-8-937 de elde 

edilen Fiatlar isabetli göriilmediğinden buna ait pazarlığın 6-9-937 
Pazartesi saat 14 de tekrarlanacağı ilan olunur. (5787) 

~-~-9::H 

" HAV L LANDIRI LMIŞ ,, 
YENl 

PUDRA 

Esmer ve 
sarışınlara 
TABİf B iR 

güzellik verir. 

G .. ll 'k .. h Parisli ~~ uze ı mutc assısı 1ıer· 

k imyagerin şayanı" hay~et ışb' 
Evvelce, mevcudiyeti bıle ill 

yül edilmiyen on misli daha te 
daha hafif ve havada uçurul~&e ~ 
rar toplanan yegane pudra ~ıı şs~ 
tiren Parisli bir kimyagertn dt3 
hayret yeni usulü, Tokalon ~~. 9 
nın imalinde tatbik edilrnekte cıl 
nun içindir ki, Tokalon pudrl.1~1~8~ 
bir güzellik tabakasile kaP 1·,1, 

Utesa · yüze muntazaman ve m .. ili~ te' 
yayılır ve adetn tabii bir guze j &:' 
min eder. Bu pudra ile •'JdakY9e ,P d. ,. 
miş" manzarasını veren a ı tc or 

.. "'k far .ı. pudralar arasmdn ne buyu 
11 

p 
ğil mi? Ayni zamanda Tokal0J'll~· 
rasında krem köpüğü vardrI· ptŞr. 
nm tamam 8 saat ciltte ya pil 
kalmasına sebep olur. TokaioJleJJ . ' 
rasmı kullandığınız takdirde, ...... 181 

. pucır .... ~, 
cak salonlarda bıle tekrar, ·r dr 
mıya hacet yoktur. UZ'tln ~s dJ>" 
suvaresinden sonra bile ten 
ma terü taze kalacaktı~ 
~~--- ~ 

Deniz Yolları 
1 Ş L E T M E ~_I rUb3şı 

ı\centeleri: Karaköy K~~ urdJr 
Tel. 42362 - Sirkeci ?ı{ub '11' 
._ zade Han. Tel. 227~1 

KARADENiZ HA 1 
• 

POSTALARI • rııde· 
1 Eylülden itibaren ~ıı ıdaıı 

niz hattı postaları lstanbUt ız 
Pazar ve Sah günleri saıı t j6 

·· ıeri ss.3 de ve perşembe gun p05ta· 
da kalkacaklardır. pazar ııı er 
sından başka Salı p~stn 
Hopaya kadar gidecektır. 

MERSiN HA rf I 
POSTALARI . ııi~· 

·· lert k 
lstan buldan Salı gun ııerı ~ 

makta ve ve dört ayda~ 0 Jal'I 
beş günde bir yapılma 8 

1 ,.~· 
Mersin birinci postal~rı y""ı· 
lülden itibaren her ha ta · 

lacaktır. '9"'1'J 
MUDANYA HAı • 

POSTALARI \ f ud:ıtı· 
1 Eylülden itibaren ... rog· 

. . · devre P ya hattı yaz ıkıncı lnrıaca· 
ramlannın tatbikine ba§ ıariff" 
ğmdan ynz birinci devre Mudıııı· 
si mucibince lstanbul ve. 14 dC 

· minicrı At' yadan Cumartesı ı:ı- gUtılP 
kalkan postalarla paza~udar ·-1 
CstanbuTdan 18 de ve .. ~" 1111 

dan 18,30 da nklkan. Po· ifC).e 
Ycnı Tar "O 

yapılmıyacaktır. ıaan s,.:ı 
göre her gün Istanb~l de ,,,. 
da ve Mudanyadan 
nur vardır. <5734) .-ı.ıl ... ""'" 

---~~~ Nıanısa tarı ,(1 
.. ayrı ıı) 

Memleket tariblerını ın şe\' 
. 1. h . siyatımız ~tı 

okumak mıl ı ıs . .. devleı..-
kini artıran en şereflı 0 mııil· ı· 

. .d. Merd kalım .,..,. den bın ır. 1 
• acvrlJY 

. b Türklerin tnrıb uııiJl' licena da ın 
leri içinde Manisa.da a·r ?tfll' 

ktC 1 ' ' 
\•ak'alar kaydetme_ yaıdıg 
nisalı Kemal Irmagın . tB'-sJ 
bu resimli kıymetli eserı 

' At'9 ye ederız. 1 ;\nk~ Satış merkezi lstnnbu ~r 
- -ı nlnı•nı " " r1 il ('qi f:ıı <rıı l (10' 11 v - -~ 

B nknsı ~ 
Borsa ve Osmanlı a ı 
1. - . d . .-.(ı(ıo: ser ıgın en. ·.ı ... 1 

Tasfiye halinde bulun~~ tifle 
Kibrit Inhisan T. A. şır e nd~ 
hisse senetleri, Borsa kotu 
karılmışlardır. 
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y ez ümhuriyet Mer 
28-Ağustos-1937 Vaziyeti 

an kası 

1 F 

Al.l'IN· S r 
nl\NL"~, a l kilogram 21,044,716 
lJ 

..... ,~01' , 
FAKLIR • • • • • • • ·: 

OQhildek' • • • • • • • 'ı 
'1'· 1 Muhabirler: 
U.r« lirası it . • . • • • • • 
Qriçtek· M 1 uhabi,./er • 
Al;l'IN. • 
.\Jtırı · Safi kilogram 5,054,474 
dovız~:ahvıiı kabil Serbest 1

1 

bığer . : . . . • 
bak dovızter ve Borçlu kliring 

ıyeJen 
""' . . . . . 

Qzine T h . 
a vılleri: 

beruhd . 
karşılığ~ edı. evrakı nakdiye l 
J{a • • • • • • • • • 

te~~rıun 6 ve 8 inci maddelerine 
tediya~n hazine tarafından vfıki 

ıı 

29,601,076,'33 
1 

17,588,875.- 1 

1,005,907 ,•18 

1,060,036,-

7.109,521,60 

29,075,83 

35,225,797,76 

158. 7 48,563,-

13,496.827.-s . . . . . . . . ·;._u _____ I 
erıedat c·· d 

llZ anı: 

liA.zlNE B '.I'tc;\JU ONOLARI • i , 3,000,000,-
€ı/ıa SENEDAT .••• ·l. ___ 35_,1_o_s_,9_15_,6_1 

rn ve Tahvilat Cüzdanı: 
~ _ ~Deruhde edllerı evrakı nak-f 

diyenin karşılığı Esham ve 
n C'l'ahvilat (itibari kıymetle> 38.109,564,30 

. - Serbest esham ve tahvilat .j 3,796,331,60 

4uQ l ··-------·-----.ı rıı Qr: 

J\Jtırı Ve 0·· • • • 
'l'ah ovız lızennc • • • ·" 62,562,18 vna • it· t Uzedne • • • • • . ___ 8_,_11_5_,o_5_i_,o_7 

ltted l 4-fllh Qr ar 
teli/ . . . . . . . . . . 

YehCın 

Lira 

fS,195,859,11 

1,060,036,-

42,364,395,l 9 

145,251, 736,-

38.108,915,61 

41,905,895,90 

S,777,619,25 

4,500,000,-
15,227,558,51 

345,392,015,57 

P A .S I F 

Sermaye • • 
ihtiyat Akçeıi 

Acıt ve fevkalade 
Hususi 

• • • • • • 
• • • • • • 

T edavülJeki Banknotlar! 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • • • , • • 

2,105,172,40 

4,516.007 '701 

158,748,563,-

13,496.827,-
1 

.. _______ ., 
Deruhde 
bakiyesi 

vazd. 

edi. evrakı nakdiye 
. . . . . . . . . 145,251, 736,-

19,000,000,-
1 

9.000,000,-

Karşılığı tamamen altm olarakl 
illveten tedavüle vazedilen • • . 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 

:;...._. ______ _ 
fürk lirası Mevduatı: 
Döviz T aahhüd atı: 

Altına tahvili kabil dövizler . . 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri • • • • ı , • • 

Muhtelif • • • • • • • • 

726,596,661 

31,051,678,3& 

Lira 

15,000,000,-

6,621,180,10 

173,251, 736,-

12,596,980,17 

31,778,275,04 

106,143,844,26 

Yekun 1-I _ .... a ... 4 .... 5 .... 3 ... 92 .... 0 ... 1 ... 5 ... ,5 .... 7 

2 Mart 1933 tarih,nden itibaren 
~ İskonto haddi o/o 5% Altın üzerine avans o/o 4% 

---~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

İstanbul Belediyesi İlanları 

O ornobi ini muayene ettirmemiş 
ı,~1 olanların nazarı dikkat ne 

~-an bur~ayene etiketi olnuyan ve plakalarını da hazirandan evvel almış 
~l'lııda ı.tn rnotörlü kara nakil vasıtaları seyrüseferden mencdilip hak

i', ~tıc lakıbatı cezaiye icra edileceği gibi muayeneye de sevkedilecek
t 2 ......_ ~k 25 hazirandan sonra plaka almış olanlar müstesnadır. 

e(} tıl Uayene için gün alıp ta anakbul özrüne binaen gelmediğini tev
~ oıara:r ve gün alamıyanlar, özürlerini tevsik ettikleri takdirde ceza
~ 3 ...._ 0 ~u~yene edilecektir. 
~~elb.i§ Zliinu tevsik edemiyenlerle gün almış olsun olmasın muayeneye 

ll:cekt· olanlardan beş lira para cezası alınarak muayeneleri icra 
t ır. 

ta~~:ı\~~lülden itiOaren on gün devam edecek bir randevu müddeti 
5 1<ını t' t.. ....._ A ş ır. 

~ ~ \'e 1~uayeneler salı ve perşembe günleri Sultanahmette icra edile-
4 e~e teşirinevvelde nihayet bulacaktır. Bu müddet zarfında mua
• l'ılen h€elıniyenler hakkında takibatı cezaiye icra edilecek ve seyrüse

eınen rnenedileceklerdir. (B.) (5763) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
~l~r~:::Z~=---~Zi:iZl&:mlllllmllllmmll_.._ ... ._ ..... ~ 
lle ıtıulbaıneteri mucibince 2 adet sigara paket makinesi kapalı zarf usu
lt ~lu llakasaya konulmuştur. 

• 

• QANKAYA 
YAT.IRILAN PAQA ~Yi 

EKiLMi~ TOJ..IUM GiQi V~ QiMLiDiR 

UOlANTS( DANr ONi~: 

Gedikpaşa lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan · 

Miktarı Cinsi Tahmin bedeli 
Lira Kr. 

1lk teminatı 
Lira Kr. 

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

boyda 2750 anbaliıj sandığı açıit eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 8 eylül 937 çarşamba günU saat 15 te Gedikpaşadaki 

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

misyonumuzda görülebilir. 
4 - lsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminatları ve şartnamede ya.. 

zılı evrak ile komisyona müracaatları. (5513) 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme 11 "'nı. 
Elaziz Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eliiziz - Palu ve Elfızlz - Keban yollarında Betonarme Alişan w 
Çip Çayı köprüleri 64000 lira keşif bedeli mucibince ve kap_alı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnaıme ve evrak şunlardırt 
A - Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi. 
B - Fenni Şartname. 
C - Hususi ır.ırtname. 
D - Eksiltme §artnamesL 
E - Keşif cetveli. 
F - Vahidi Fiat Cetveli. 
G- Proje. 
H - Mukavele. 
Istekliler bu §artname ve evrakı Vilayet Nafia. Müdürlüğünde göre~ 

lirler. Vekalette Köprüler Dairesinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 7-9-937 tarihine müsadif Salı günU saat 15 de Elô.ziz. 

de Nafia müdürlüğü odasında müteşekkil arttırma ve eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4450 lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan ba§ka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

A - Nafia Vekaletinden alınmış 937 senesi için muteber asgari altmış 
bjn liralık ehliyetname: Bu gibi köprü in§aatı yapm~ olduğuna dair v~ 
sika . 

B - 937 yılma ait Ticaret odası vesikası. 
C - inşaat müddetince Iş başında diplomalı bir mühendis bulundura

cağına dair taahhütname. 
5 - Teklif mektupları yukanda Uçlincü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplan nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühlir mumu ile iyice kapatılmış bu
lunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5537) 

t ltt ...._ ;~~ınen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminat 1350 liradır. 
~a. ~ lıı.h· sııtıne, 12 X 937 tarihine rastlıyan sah günü saat 11 de Kaba

~llaeqkısar lar Levazım ve mübayaat Şubesindeki :ılım Komisyonunda 
ALALtMCi HAN , .. ~~~~~~~~~~~ 

ı BEYO(;LUVAKIFLARD~REKTöRLU(;;J~N~AR• ı Tür ava Kuru 
k'ARAK0Y PALAS 

tv tır. 

~~~ K . v ıt. nameler parasız olarak yukarıda adı geçen omısyondan alı-

~l' 'ld 
b a. tir arece "Yagenberg" Makine alınması mütesavver olup münaka-
~ı~ ~ r~Cek ll'lakine "Yagenberg" dir. Münakasaya iştirak etmek istiyen 
4t; e~ ~ tnalar fiyatsız fenni tekliflerini münakasadan 15 gün evvel tet-

~tııı.lıı ek Uzere Inhisarlar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tek
'~......_ ~~bu1 olunduğuna dair vesika almaları lazımdır. 
~e~ıle C'J ÜhUrlU teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak ve
~%11u" 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksilt-

a llla~n geç saat 10 na kadar yukarıda adı geçen komisyon Başkan
ı buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (5535) 

t stan ı hi Müesseseler Art-
lt'l!l 
~~ ıt! e si ime Komisyonundan: 

~-lltı. Ye konulan iş: Hcvbeliada Sanatoryomunun Ara Pavyonu. 

tı -i beQ . lt liva.kit eli: 81,913 lira 81 kuru~ 
t_ b ı:t Garanti: 6143 lirn 54 kuruş. 

l <!ksi~ada Sanatoryomuna yaptırılacak olan Ara Pavyonu kapalı 
~ '- F.: ~eye konulmuştur. 
~ huı ~ılt.ıne: 13-9-937 Pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda 

{ ~Ja' 1hhat ve Içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Ko
' ~ı ~apılaraktır. 

~ " ~ ş~kavele, Bayındırlık işleri genel, hususi ve Fenni şartlan, pro-
a it bi.hrı~ hUUlsası ile buna müteferri diğer evrak "410" kuruş bedel 
~~ ls~e ~omisyondan alınabilir. 
'lıh.i lir 1klıler cari seneye nit ticaret odası vesikasiyle bu işe benzer 
b l'l tıı~ : 1~ iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden almış olduğu müte-

k ihesıkasiyle muvakkat garanti makbuz veya Banka mektubu ile 
"aıe saatinden bir saat evvel tekliflerini havi mektuplarını Ko

l"nleleri. (5543) 

.......................................... .,,. 
Semti 

K83mıpaşa 

Kiralık Emlak su·. vu·. K PIYA G 
Mahallesi Sokağı No. Cinsi 
Kayık iskelesi 16 atik 41 No. h arsadan u 

20 cedit 
Galata Yenicaımi Fermeneciler12~3 
Galata Sultan Beyazıt 6-ncı Vakıf han 133 

altında 135 

müfrez arsa 
dükkan. 

maklup büyUk mağaza 

Yukarıda yazılı vakıf mallar 31-5-938 sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

isteklilerin 13-9-937 pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu vakiflar 
direktörlüğü akarat kalemine gelmeleri. (5772) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Art· 
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Istanbul Sıhhi Müzesinde yapılacak tamirat. 
Keşif bedeli: 2750 lira. 
Muvakkat garanti: 206 lira 25 kuru.,. 

Sıhhi Müwde yaptırılacak olan tamirat işi açık eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme 13-9-937 gilnU saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 
Içtimai Muavenet .MüdürlUğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel ve hususi şartname· 
teri, proje ve keşif hülasasile buna mü tef em diğer evrak komisyonda 
görülebilir. 

3 - lstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile bu işe benzer 2000 
liralık iş yaptığına dair Nafia. MüdürlUğünden almış oldukları müteah
hitlik vesika.sile muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile bir

ı likte belli giln ve saatte komisyona ,gelmcleri. (5666) 

5. ci keşide 11 Eylul 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
. 

Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler· 
le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•. 

DiKKAT; 

Bilet alan herkes 7 /Eylul/937 günü ak,amına kadar bi

letini deği,tirmi• bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ..• 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlar> 

Muhammen bodeli Ilk teminat 
CINSI mikdan Lira Lira kuruş lhale günü 

Altı kalem Metre 2775 208 12,5 6-9-937 Pazartesi 
bez. 9450 saat on beşte 

Gureba Hastanesine lüzumu olan yukanda cins ve mikdan yazılı bez
ler açık eksiltmeye konulmuştur. }halesi yukarıda yazılı gün ve saatt~ 
Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktu. 

Nümune ve §artna.mesi her gün Levazım kaleminde görülebilir. (5450l 



12======================================::::::::::::::::::::::::::::========= TAN 

KOf KUNDURALARI 

ısmarlama gibi rahat~ 

BÜTÜN ~EŞİTLERİNİ 

A.S 

HALLA nda 

BU LACAKS 1 N iZ 

\' \ı..•·,1:~4 .•:.,··· ;I .~;.'t I .:. ••·-:WC: ';· ' • • 
stikla L sese 

Direktörlüğünden : 
1-1lk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 10 dan 16 y::ı. kadar mektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla gerek mektebe başvurarak kaydını yeni-

letmelidir. Eski talebenin Eyltllün onundan sonra müracaatleri kabul edilrniyecektir. 
5 - Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları Eylfılün birinde, diğer sınıfların Ey· 

liılün yedisinde başlıyacak lır. 
6 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: ~ı>h""ri"l-ı"~' P,,Hc:ı ı~arakotu arkası. Telefon: 22534 

m 

,.-------
KANZUK 

NASl~ilACl 

DOKTOR JEIHSJN 
AMERlKADA UZUN TET

KİKAT NETlCESI OLARAK 
BULDUGU BlR FORMÜL
DÜR. KANZUK NASIR tt.A
CI en eski nac;ırlan bile kökün. 
den çıkarır. Ciddi ve şayanı iti
mat bir nasır ilil.cıdır. 
L."'lGlLlZ KANZUK ECZAl\"'ESt 

REVOGT,ll - tSTA1'"RUJ, 

Hatırlatırız ki: 
Şehir ve spor kostümleri pardesü

ler v\. mantolar için ,mevsimin en son 
moda INGILlZ KUMAŞLARI 

gelmiştir. 

i T Ki N 
Tüccar - Terzi 

405 istiklal catl. Tel. 40450 

ZAYI - Istanbul Ithalat gümrü

.... ğiinde 4085 No ve 14-11-36 tarih

li beyanneme ile muamelesi yapılan 

S. marka 4118/ 22 No. 5 sandık için 

! alman 666 lira 48 kuruşluk depo mak 
buzu zayi olmuştur. Yenisi alınaca

~ndan diğerinin hükmü yoktur. 

Ayvansaray Kumaş fabrikası Mi
hael Çikvaşvili. 
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HASAN TRAŞ BIÇA GI 

PASLANMAZ 

0000000 r;. 
~· 

ANKARA 
ISTANBUL- BEYOÖLU 

t 
TRAŞ BIÇAGI . 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek de~ 
büyük muvaffakıyet kazanan Hasan Tıraş bıçakları yeni ve kat'i~~ rUe 
!anmaz nev'ini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş uıaki!le e JC1l" 

birlikte Hasan tıraş bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen silaıe~e ve ,-et 
rulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı biç bozulmamak şartıle fÇbit 
kolaylıkla ve huzuru neşe içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın • 1 IJlıl' 
tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçafuı"'r 

vaffak olmuşt4r. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 6. 10 adedi 50 • as: 
tur Hasan tıraş sabunu - Hasan tı~ kremi - Hasan tıraş pudrası 1 \'8' 

san tıraş kolonyası da çok zevk ve neşe veren yardımcı ve roükeIJlllle 
srtalardır. 

. ~ ..... -:. ~ .. -.. .. . ,• 1 ' 

Ebeveynin en ~üyük vazi~~~I 
Çocuklarmı küçük yaştan itibaren dişlerini t ernıı 
tutmaga, onları hergün fırçalamağa alıştırmaktır 

, -!--------------· ~~ ADEMi iKTiDAR 

1 

Baş ve Diş Ağrısı lstıra ların 

En Müthisidir 
""""'.,........~---...,...--~~~~~~~~~~ 

:n şiddetli diş ağr1larını dindirir. 

GRiPiN 
bütün ağrı, sızı ve 
sancı arı keser. 

Ba;;; ağrısına, nt>zle grip ve 

romatizmaya karş1 

Bilhassa müessirdir. 
icabanda günde 3 kaşe 

ahnabilir, 

,.. 

OFiLAKSiN 

ve BELGEVŞEKLiGirtE KA~ŞI 
• 
1 

Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutusu) 

~· -= 1255 Hormobin Qalata istanbul 

Küçüklerdeki diş anzalan 3 - 4 ya
şından sonra başlar. Bu devreden 
itibaren her üç ayda bir dişlerini 
doktora göstermek ve yavrulara her 

, yemekten sonra ve her sabah, ak-

··ğretıl1e~ 
şam dişlerini fırçalamağı 0

1.ysıı b~ lazımdır. Küçük yaşta baŞ llluıt~ 
itiyad onların her itibarla. ,.,.ı.ıı# .. biiZ o.....-
mel neşvünemasını ve güf 
nı temin eder. 

Pazarlıkla 300 Metre Mik'abı ~, o 
ı !Kullanmağa alışan çocuklar yarını. Kereste satın Ahnacaktır 

Tafsilat almak üzere DERHAL Galata Tahir Han 

E T·i BANK 
b••••-Istanbul bürosuna müracaat edilmesi •••••••I 

Askeri liseler Müf ettişliğin~en : 
Sivil Liselerde ikmali olup ta Ikmalde muvaffak olacak Okurlardan bir 

miktar talebe imtihanla Askeri liselere alınacaktır. Yüksek sınıfla olan
lar tercih edilirler. Talip olanların şLmdiden müracaat ederek evrakları
nı tamamlamaları lazımdır. (327) (5558) 

Devlet Oemf ryollan ve limanları işletme U. idaresi ilanları 

~ ~~!li gencleri olmağa namı~ 
~----------........................... --
• r 111 

Antivirüsle Tedavi 
aolB' 

d k" kaşıntılar. _,.., 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasın a 1 ,arııJıw' 
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş J 

~rgenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

ı l Belsog ... uk uğu ve Freng 1c en korur. HALL" r. Muhammen bedeli 19224 lira olan muhtelif 14 kalem vagon akümülatör SATIŞ MA 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· pınkw~furrü~~w-ın31~~~~~~~~~~~piliz~ Şark ı·spençı·yari L~boratuvarı 
M d• M k b. o· k . 1 .., .. d usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Y""ksek Ühen 15 e te 1 ıre tör Ügun en: Bu işe girmek isteyenlerin 1'141.80 liralık muvakkat teminat ile kanu- 1 S T A ~ B U L 
937 - 938 ders senesi için alınacak talebenin kayit muamelesi 1 ey- nun tayin ettiği. vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini \ı.11111---------•am am;J!!J!:S:m"i:!lll•~~~~ 

tülden 22 eylül 9:17 akşamına kadar yapılacaktır. Kaydolmak ve daha ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğme vermt:leri lazımdır. 
fa1Ja maliimat almak istiyenlerin tatil gUnleri hariç olmak üzere hergün Şartnameler parasız olarak Ankarada .Malzeme dairesinden, Haydarpa-
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~ahibı : Ahmet Emin \ 'AL.\IAN . Um uml Neşrıyatı idare l•)iı·• 


